Ιερά Μητρόπολις Ύδρας, Σπετσών & Αιγίνης
Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου Σπετσών
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

15-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Με την βοήθεια του Θεού́ και τις ευλογιές του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Ύδρας,
Σπετσών & Αιγίνης κ.κ. Εφραίμ και του Ηγουμένου της Ι.Μ. του Αγίου Γερασίμου του
Ιορδανίτη, Γέροντος Χρυσοστόμου, πραγματοποιούμε ένα μοναδικό́ οδοιπορικό́ στους
Αγίους Τόπους και στο Όρος Σινά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Με την άφιξή μας στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, επιβιβαζόμαστε στα λεωφορεία και
αναχωρούμε για τον πρώτο σταθμό του οδοιπορικού μας.
ΛΥΔΔΑ: Φθάνουμε στο Ι.Ν του Αγ. Γεωργίου του Τροπαιοφόρου για να προσκυνήσουμε τον
τάφο του και τις αλυσίδες , με τις οποίες τον είχανε δεμένο.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΤΟΥ: Ανατολικά της Ιεριχούς συναντούμε το
μοναστήρι που χτίστηκε από τον Αγ. Γεράσιμο το 455 μ.Χ. όπου και θα μείνουμε.
Μπαίνοντας από την μικρή πύλη αριστερά θα προσκυνήσουμε το σπήλαιο στο οποίο
διέμεινε η Αγία Οικογένεια κατά τη φυγή της στην Αίγυπτο και βρίσκεται κάτω από τον
κυρίως ναό. Πολύ κοντά στη μονή βρίσκονται τα σπήλαια όπου έζησαν και ασκήτεψαν η
Μαρία η Αιγυπτία και η Φωτεινή η Ερημήτις. Αν ο χρόνος το επιτρέπει θα επισκεφθούμε και
τα ερείπια της Μονής Καλαμώνος.
ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ: Θα επισκεφθούμε στο Όρος των Ελαιών τον κήπο της Γεθσημανής όπου θα
δούμε το σημείο της προδοσίας του Ιησού και το βράχο πάνω στον οποίο προσευχήθηκε και
διατηρείται ανέπαφος μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε τον κενό Τάφο της
Παναγίας και την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας. Θα προχωρήσουμε
προς την Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου του πρωτομάρτυρα και στον τόπο λιθοβολισμού του Αγίου. Θα
δούμε την κοιλάδα του Ιωσαφάτ και απέναντί μας την Χρυσή Πύλη από την οποία πέρασε ο
Ιησούς την Κυριακή των Βαΐων.
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ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ: Φθάνοντας στην πύλη των Λεόντων ή του Αγ. Στεφάνου, πρώτο
προσκύνημα μας ο Ι.Ν της Αγίας Άννης που είναι χτισμένος στα θεμέλια του σπιτιού που
γεννήθηκε ή Παναγία. Εκεί σώζεται μέχρι σήμερα η κρύπτη της γέννησης Της. Θα περάσουμε
από τη φυλακή του Απ. Πέτρου και θα συνεχίσουμε στην οδό του μαρτυρίου, επί της οποίας
βρίσκεται το Πραιτόριο, όπου ο Ιησούς δικάστηκε ,βασανίστηκε και επωμίστηκε τον Σταυρό.
Στη συνέχεια θα φθάσουμε στο μεγαλόπρεπο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου. Θα
προσκυνήσουμε την Αγία Αποκαθήλωση, στην οποία τοποθετήθηκε το σώμα του Ιησού μετά
τη Σταύρωση .Θα ανεβούμε τα 27 σκαλιά για να βρεθούμε στον μαρτυρικό Γολγοθά και θα
προσκυνήσουμε στον Ιερό βράχο, το ακριβές σημείο της Σταύρωσης του Χριστού. Στη
συνέχεια θα προσκυνήσουμε το υπέρτατο μνημείο της πίστης μας, Τον Πανάγιο Τάφο του
Χριστού. Τέλος, θα περιηγηθούμε στα υπόλοιπα τμήματα του Ναού, που έχουν ιδιαίτερη
ιστορική και θρησκευτικά σημασία, όπως το σημείο της εύρεσης του Τίμιου Σταυρού, το
παρεκκλήσι του Ακάνθινου Στεφάνου, το παρεκκλήσι του Εκατόνταρχου Λογγίνου, την
πρόχειρη φυλακή του Χριστού και κομμάτι της στήλης όπου μαστιγώθηκε, και το παρεκκλήσι
"Μη μου Απτου".
Έξω από το Ναό θα επισκεφθούμε το Μετόχι της Γεθσημανής, το Πατριαρχείο, το Ναό του
Αγίου Κωνσταντίνου, το Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, το Μοναστήρι της Παναγίας Σαντανάγια,
τον ναό του Αγίου Ευθυμίου όπου φυλάσσεται το Ιερό Μανδήλιο, και τον ναό του Αγίου
Χαραλάμπους όπου θα δούμε το αντίγραφο της καταδίκης του Χριστού από τον Πόντιο
Πιλάτο .
Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στο παζάρι της παλιάς πόλης. Έξω από την παλιά πόλη θα
επισκεφθούμε την μονή του Οσίου Ονουφρίου με το αγίασμα που αναβλύζει από το πηγάδι
και λίγο πιο κάτω το Υπερώο στο οποίο έγινε ο Μυστικός δείπνος.

ΒΗΘΑΝΙΑ: Ξεκινάμε με την Μονή της Αγίας Μάρθας και Μαρίας και το σημείο που αυτές
προϋπάντησαν τον Κύριο όταν ερχόταν να αναστήσει το νεκρό Λάζαρο. Στο Όρος των Ελαιών
θα προσκυνήσουμε τον ναό της Αναλήψεως του Κυρίου .Στη συνέχεια αν ο χρόνος το
επιτρέπει θα επισκεφθούμε την μικρή Γαλιλαία και την Βησθφαγή.
ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ: Θα προσκυνήσουμε την μονή του Τίμιου Σταυρού και τη μονή του Αγίου
Συμεών του Θεοδόχου.

ΒΗΘΛΕΕΜ: Θα επισκεφθούμε τον μεγαλόπρεπο και επιβλητικό ναό της Γέννησης όπου θα
προσκυνήσουμε στο σπήλαιο της Γέννησης του Ιησού και την Αγία Φάτνη. Θα θαυμάσουμε
την μεγάλη Βασιλική ,κατόπιν θα κατεβούμε στο σπήλαιο τον Νηπίων όπου φυλάσσονται τα
λείψανα των σφραγισθέντων νηπίων από τον Βασιλιά Ηρώδη. Θα περιηγηθούμε στην
όμορφη πόλη της Παλαιστίνης και στη συνέχει θα δούμε το χωριό των ποιμένων και το
Μοναστήρι. Θα συναντήσουμε την μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου όπου
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βρίσκεται το Ιερό σπήλαιο των τριών Μάγων . Μπαίνοντας πιο βαθιά στην έρημο της
Ιουδαίας θα προσκυνήσουμε και θα ξεναγηθούμε στη Μονή του Αγίου Σάββα του
Ηγιασμένου. Επιστρέφοντας στάση για προσκύνημα στη Μονή του Προφήτη Ηλία .

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ – ΝΑΖΑΡΕΤ: Ξεκινώντας το προσκύνημά μας ανεβαίνουμε με ταξί
στο όρος Θαβώρ όπου έγινε το θαύμα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Κατεβαίνοντας
φθάνουμε στη Ναζαρέτ που βρίσκεται ο Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και σώζεται
το πηγάδι που η Παναγία έπαιρνε νερό. Θα επισκεφθούμε την Κανά και τον ναό του Αγίου
Γεωργίου ο οποίος είναι χτισμένος επάνω στα ερείπια του σπιτιού του Σίμωνα του Κανανίτη,
οπου έγινε ο γάμος της Κανά και ο Κύριος έκανε το πρώτο του θαύμα μετατρέποντας το νερό
σε κρασί. Πηγαίνοτας σε λίγο στην Καπερναούμ βλέπουμε το όρος των Μακαρισμών, το
Επτάπηγο και την περιοχή των πεντακισχιλίων . Θα προσκυνήσουμε στον ναό των Αγίων
Αποστόλων .Στην πόλη της Τιβεριάδας θα επισκεφθούμε την τρίκλιτη Βασιλική με τους ναούς
των Αγίων Αποστόλων, το Ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και το Ναό της Αγίας
Μαρίας Μαδγαληνής.

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ : Στα νερά του ποταμού γίνεται αγιασμός και συμβολικό βάπτισμα.
ΙΕΡΙΧΩ - ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΟ ΟΡΟΣ :Θα προσκυνήσουμε το μοναστήρι των Πειρασμών όπου
δοκιμάστηκε από τους πειρασμούς ο Κύριος σαράντα μέρες και νύχτες το οποίο είναι
λαξευμένο στο βράχο του βουνού. Κατεβαίνοντας την κοιλάδα της Ιεριχούς υπάρχει ο ναός
του Προφήτη Ελισαίου που θα επισκεφθούμε και θα δούμε τη συκομορέα του τελώνη
Ζακχαίου. Τέλος θα επισκεφθούμε το μοναστήρι των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου Χοτζεβά.

ΣΑΜΑΡΕΙΑ – ΝΑΠΛΟΥΣ :Εκεί θα επισκεφθούμε το φρέαρ του Ιακώβ και τον Ναό της Αγία
Φωτεινής της Σαμαρείτιδας.

ΤΟ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟ ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Η Ιερά μονή του Θεοβάδιστου όρους Σινά είναι ορθόδοξο πνευματικό κέντρο με συνεχή
πνευματική ζωή δεκατεσσάρων αιώνων. Με την Μονή, ως κιβωτό του Χριστιανικού
κόσμου, πέρα από τα σημαντικά προσκυνήματα της Αγίας Κορυφής και της Αγίας Βάτου,
συνδέεται ο Περίφημος Σιναϊτικός κώδικας ,το πληρέστερο και αρχαιότερο
χειρόγραφο ,για την παράδοση του κειμένου της Βίβλου και κυρίως της Διαθήκης η οποία
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είναι πλήρης.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Φθάνοντας στο Όρος Σινά θα προσκυνήσουμε τα
ιερά λείψανα της Μεγαλομάρτυρας Αγίας Αικατερίνης και θα πάρουμε το δαχτυλίδι
της Αγίας ως ευλογία. Η Αγία κάρα της μυροβλύζει και ευωδιάζει μέχρι σήμερα. Θα
θαυμάσουμε τη μοναδική βιβλιοθήκη της και την καταπληκτική συλλογή εικόνων.
Κάτω από το Άγιο Βήμα του Καθολικού βρίσκεται το παρεκκλήσι της Αγ. Βάτου στο
σημείο που ο Μωυσής είδε την φλεγόμενη και μη καιόμενη Βάτο .Είναι το μοναδικό
μέρος που βλαστάνει το είδος αυτής της βάτου σε όλη τη χερσόνησο του Σινά.
Προσπάθειες για μεταφύτευση σε άλλο μέρος απέτυχαν.
ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΟΥ ΙΟΘΩΡ: Στη βόρεια πλευρά του Καθολικού στην περιοχή του
Σκευοφυλακίου διατηρείται ως σήμερα το πηγάδι στο οποίο ο Μωυσής κατά την Αγία
Γραφή συνάντησε τις επτά θυγατέρες του Ιοθώρ και τις βοήθησε στο πότισμα των
προβάτων τους. Η μονή χρησιμοποιεί ακόμη εν μέρει το ίδιο πηγάδι εξασφαλίζοντας
οικονομία ύδρευσης.
ΑΓΙΑ ΚΟΡΥΦΗ: Η Αγία κορυφή είναι ο τόπος όπου ο Μωυσής έλαβε από τον Θεό
τις πλάκες του Νόμου και συνομίλησε επανειλημμένα με Αυτόν. Για να φτάσει εκεί
κανείς πρέπει να ανέβει 3750 σκαλιά .Στην Αγία κορυφή υπάρχει μικρός ναός που
είναι αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα. Στη βόρεια πλευρά του ναού υπάρχει σπήλαιο
στο οποίο μπήκε ο Μωυσής και παρέμεινε σαράντα μέρες και σαράντα
νύχτες και μετά αξιώθηκε να δει τον Θεό, όχι όμως κατά πρόσωπο. Η ανάβαση στην
Αγία κορυφή είναι προαιρετική.
ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ: Μέσα στον κήπο της μονής βρίσκεται το κοιμητήριο όπου
θάπτονται οι κεκοιμημένοι πατέρες της μονής. Αργότερα τα οστά τους και πολλές
φορές ακέραια τα σώματά τους τοποθετούνται στο Οστεοφυλάκιο .Σε ένα ιδιαίτερο
κουβούκλιο βρίσκεται ακέραιο ενδεδυμένο το μοναχικό σχήμα , το λείψανο του
ερημίτη Οσίου Στεφάνου.
Η διαμονή θα είναι στο ξενοδοχείο της μονής ή σε κάποιο άλλο κοντινό.

Απαραίτητα να έχετε: διαβατήριο νέου τύπου που να μη λήγει στους επόμενους 6
μήνες - ρούχα άνετα –παπούτσια αναπαυτικά - προσωπικά αντικείμενα.
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται : Μεταφορά από Σπέτσες προς αεροδρόμιο και πίσω,
αεροπορικά εισιτήρια , διαμονή και ημιδιατροφή στο μοναστήρι , όλες οι μεταφορές
με πούλμαν και ταξί, όλες οι ξεναγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα, φόροι
αεροδρομίων και συνόρων, και ειδική τιμή για παιδιά έως 15 ετών από τον
Ηγούμενο της Μονής.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΣΠΕΤΣΕΣ : 870 €

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ Π. ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΜΠΗ, 6944764284
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 350 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2018
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