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ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΑΝΔΡΟ & ΑΙΓΙΝΑ
Από 10 έως 15 Ιουλίου 2016
Υπό την Πνευματική καθοδήγηση των Ιερέων της Ενορίας Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα: Κυριακή 10/7 Ηράκλειο-Πειραιάς
Συγκέντρωση στο λιμάνι Ηρακλείου , τακτοποίηση στο πλοίο μας , αναχώρηση για Πειραιά
2η μέρα: Δευτέρα 11/7 Πειραιάς- Ι.Ν.Αγ.Φιλοθέης - Ριζάρειο Ίδρυμα - Άνδρος
Πρωινή άφιξη , τακτοποίηση στο πούλμαν που μας περιμένει και αναχώρηση για τον Ι.Ν της
Αγ. Φιλοθέης όπου θα συμμετέχουμε στη Θ.
Λειτουργία. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
το Ίδρυμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής
Σχολής (Ριζάρειο Ίδρυμα) το οποίο ιδρύθηκε
το 1841 από τους Αδελφούς Μάνθο και
Γεώργιο Ριζάρη και αποτελεί σήμερα ένα
από τα μεγαλύτερα ενεργά Εθνικά
Κληροδοτήματα της χώρας μας. Οι ιδρυτές
του κατάγονταν από το Μονοδένδρι, ξενιτεύτηκαν από τα παιδικά τους χρόνια στη Ρωσία,
όπου δημιούργησαν κολοσσιαία περιουσία από εμπορικές επιχειρήσεις, την οποία διέθεσαν
εξ ολοκλήρου στο ελληνικό έθνος, μετά την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Από
το 1894 μέχρι το 1908 διευθυντής της σχολής υπήρξε ο Άγιος Νεκτάριος Μητροπολίτης
Πενταπόλεως. Το σημερινό μας οδοιπορικό συνεχίζεται με επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης
Αναχώρηση για την Ραφήνα , επιβίβαση στο πλοίο με προορισμό το νησί της Άνδρου.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Δείπνο
3η μέρα: Τρίτη 12/7

Επισκέψεις στο νησί της Άνδρου .
Πλούσιο σε μπουφέ πρωινό και με το πούλμαν , ξεκινάμε τη
σημερινή μας περιήγηση με προσκύνημα στην Ι.Μ Αγ.
Παντελεήμωνα (Παναχράντου) . Επίσκεψη στο χωριό Αποίκια
με το εργοστάσιο και τη γνωστή πηγή Σάριζα. Συνεχίζουμε
για να επισκεφθούμε : Την Ι.Μ Αγ. Μαρίνας και τη περιοχή
Μένητες με τις πηγές,–Ι.Μ Αγ. Νικολάου με την εικόνα της

Παναγίας η οποία συνοδεύεται με το άκρως γλυκόηχο, τιμητικό επίθετο, «Παναγία ή
Μυροβλύτισσα», ή «Κυρά Ανδριώτισσα». Ευλαβικό προσκύνημα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας . Χρόνος ελεύθερος στη Χώρα . Δείπνο

4η μέρα: Τετάρτη 13/7

Άνδρο – Ραφήνα- Αθήνα

Πλούσιο σε μπουφέ πρωινό και αναχώρηση για το τελευταίο σταθμό της Άνδρου , το Μπατσί
από όπου και η αναχώρηση μας για την Ραφήνα. Με το πούλμαν θα συνεχίσουμε την
σημερινή περιήγηση με επίσκεψη στην Ι.Μ Ευαγγελισμού της Θεοτόκου , ένα από τα
παλαιότερα μοναστήρια της Αττικής. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας έγιναν στο μοναστήρι
βάρβαρες σφαγές, ενώ ένας από τους μάρτυρες ήταν ο Άγιος Εφραίμ. Το Ιερό Λείψανο του
Αγίου Οσιομάρτυρα Εφραίμ βρέθηκε θαυματουργικά
πριν μερικές δεκαετίες. Επόμενος μας σταθμός η
Λίμνη του Μαραθώνα , 28 χλμ μόλις από το κέντρο
της Αθήνας. Θα έχουμε την δυνατότητα να
παρατηρήσουμε από κοντά το εντυπωσιακό
αξιοθέατο του ιστορικού δήμου. Απλώνεται σε μια
έκταση 2.450 στρεμμάτων και συγκαταλέγεται
ανάμεσα στους σημαντικότερους υγροτόπους της
Αττικής εξαιτίας της πληθώρας των ειδών που
φιλοξενεί. Για την ιστορία , η λίμνη δημιουργήθηκε το 1931 μετά την ανύψωση του
φράγματος και έως το 1959 αποτελούσε τη βασική πηγή υδροδότησης της Αθήνας.
Συνεχίζουμε για επίσκεψη στο Αττικό Πάρκο Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Αθήνα .
Δείπνο Ελεύθερος χρόνος στην Αθήνα .
5η μέρα: Πέμπτη 14/7

Προσκύνημα στην Αίγινα

Πλούσιο σε μπουφέ πρωινό και αναχώρηση για το πανέμορφο αλλά και γραφικό νησί της
Αίγινας. Η πόλη μας υποδέχεται με το
μικρό εκκλησάκι Αγ. Νικολάου του
θαλασσινού που βρίσκεται στην
είσοδο του λιμανιού. Μπροστά
απλώνονται νεοκλασικά κτίρια με
παραδοσιακά καφενεία και λίγο πιο
μέσα στην πόλη διακρίνουμε
πολύχρωμα σπίτια ανάμεσα σε στενά
σοκάκια και γραφικά μαγαζάκια. Θα
επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγίου
Νεκταρίου ,της Αγ. Αικατερίνης, και του Αγίου Μηνά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
παραθεριστικό θέρετρο της Αγίας Μαρίνας .Εδώ θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Αναχώρηση με
το πλοίο για τον Πειραιά , τακτοποίηση στο πλοίο μας με προορισμό το Ηράκλειο .
6η μέρα: Παρασκευή 15/7

Ηράκλειο

Άφιξη νωρίς το πρωί.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: Στο τηλέφωνο του ναού 2810232148
στo email: inpanagiabentevi@gmail.com αλλά και στο email: protopr.inik@gmail.com

