
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΙΕΡΗΣ ΑΠΟ∆ΗΜΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΙΕΡΗΣ ΑΠΟ∆ΗΜΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΙΕΡΗΣ ΑΠΟ∆ΗΜΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΙΕΡΗΣ ΑΠΟ∆ΗΜΙΑΣ 

 
Τρίτη της Πεντηκοστής 9 Ιουνίου 2020 

 

Συγκέντρωση στον ̟ροαύλιο χώρο του Ναού µας και αναχώρηση στις 

6.30 ̟.µ για το  αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Πτήση για Τελ Αβίβ στις 

10.30 ̟.µ. Άφιξη στο αεροδρόµιο «BenGurion» . Προσκύνηµα στη Λύδδα στον 

Τάφο του Αγίου Γεωργίου και στην Ιερά Μονή Ρέµλης. Πανίερος  Ναός  

Αναστάσεως και ̟ροσκύνηµα στον Πανάγιο Τάφο. Ι.Μονές  Μεγάλης 

Παναγίας, Σαιντανάγιας και  Τιµίου Προδρόµου εντός της ̟αλαιάς Πόλεως 

των Ιεροσολύµων. Τακτο̟οίηση στο ξενοδοχείο, δεί̟νο  και διανυκτέρευση. 

 

Τετάρτη της Πεντηκοστής 10 Ιουνίου 2020. 

 

Πρωινό. Βηθανία. Ι.Μονή Μάρθας και Μαρίας . Ιερά Μονή  Τιµίου 

Σταυρού. Ορεινή στην Ι.Μ Τιµίου Προδρόµου και Ι.Μονή Καταµώνας.  

Τάφος Λαζάρου. Ιερά Μονή Χοζεβά . Ιορδάνης Ποταµός .Ιερά Μονή του 

Τιµίου Προδρόµου. Σαραντάριο όρος. Συκοµορέα του Ζακχαίου, Ιεριχώ. Ιερά 

Μονή Αββά Γεράσιµου του Ιορδανίτου. Ε̟ιστροφή στο ξενοδοχείο, δεί̟νο 

και  διανυκτέρευση. 

Πέµ̟τη της Πεντηκοστής 11 Ιουνίου 2020 

 

Πρωινό. Θαβώρ. Ναζαρέτ. Κανά. Σαµάρεια. Φρέαρ του Ιακώβ. 

Ε̟ιστροφή στο ξενοδοχείο, δεί̟νο και διανυκτέρευση. 

Παρασκευή της Πεντηκοστής 12 Ιουνίου 2020 

 

Πρωινό .Προσκύνηµα στον Πανάγιο Τάφο και στον Φρικτό Γολγοθά, 

την Α̟οκαθήλωση και τα Παρεκκλήσια του Ναού της Αναστάσεως.  Οδό του 

Μαρτυρίου και  Πραιτώριο . Οικία των Ιωακείµ και Άννης.  Γεσθηµανή. Κή̟ο 

της ̟ροδοσίας. Ι.Ναό του Αγ.Στεφάνου .  Όρος των Ελαιών. Ιερά Μονή 

Ανάληψης του Σωτήρος.  Ε̟ιστροφή στο ξενοδοχείο, δεί̟νο και  

διανυκτέρευση. 

Σάββατο της Πεντηκοστής 13 Ιουνίου 2020 

 Πρωινό . Ι.Μονή των Ποιµένων. Σ̟ήλαιο της Γεννήσεως στη Βηθλεέµ. Ι.Μονή 

Οσίου Σάββα του Ηγιασµένου. Ιερά Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του 

Κοινοβιάρχου.  Αναχώρηση  για το αεροδρόµιο. Άφιξη στο αεροδρόµιο 

«BenGurion» του Τελ Αβίβ . Πτήση  για Αθήνα στις 8.15 µ.µ Άφιξη στο 

αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας στις  10.15 µ.µ Ε̟ιστροφή 

στην Θήβα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
    

…Κατά την διάρκεια του Προσκυνήματος μας θα τελέσουμε Νυκτερινή Κατά την διάρκεια του Προσκυνήματος μας θα τελέσουμε Νυκτερινή Κατά την διάρκεια του Προσκυνήματος μας θα τελέσουμε Νυκτερινή Κατά την διάρκεια του Προσκυνήματος μας θα τελέσουμε Νυκτερινή     
Θεία Λειτουργία Θεία Λειτουργία Θεία Λειτουργία Θεία Λειτουργία     επίεπίεπίεπί    του Παναγίου Τάφου.του Παναγίου Τάφου.του Παναγίου Τάφου.του Παναγίου Τάφου.    

    
…Θα έχουμε τηνΘα έχουμε τηνΘα έχουμε τηνΘα έχουμε την    ευλογία να συνανευλογία να συνανευλογία να συνανευλογία να συναντήσουμε τον Μακτήσουμε τον Μακτήσουμε τον Μακτήσουμε τον Μακαριώτατο αριώτατο αριώτατο αριώτατο     

Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ ΘεόφιλοΠατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ ΘεόφιλοΠατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ ΘεόφιλοΠατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ Θεόφιλο    τον Γ΄τον Γ΄τον Γ΄τον Γ΄    και να λάβουμε την ευχή του.και να λάβουμε την ευχή του.και να λάβουμε την ευχή του.και να λάβουμε την ευχή του.    
    

…Την ξεΤην ξεΤην ξεΤην ξενάγηση μας θα αναλάβει ο νάγηση μας θα αναλάβει ο νάγηση μας θα αναλάβει ο νάγηση μας θα αναλάβει ο     
Σεβ.Αρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ.Αριστόβουλος.Σεβ.Αρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ.Αριστόβουλος.Σεβ.Αρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ.Αριστόβουλος.Σεβ.Αρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ.Αριστόβουλος.    

    
…Η  Η  Η  Η  Αρχηγός Αρχηγός Αρχηγός Αρχηγός του Ταξιδιωτικού του Ταξιδιωτικού του Ταξιδιωτικού του Ταξιδιωτικού Γραφείου Titatravel  σε συνεννόηση με τονσε συνεννόηση με τονσε συνεννόηση με τονσε συνεννόηση με τον    

π.Ευάγγελο  δπ.Ευάγγελο  δπ.Ευάγγελο  δπ.Ευάγγελο  διατηρεί το δικαίωμα, για την καλιατηρεί το δικαίωμα, για την καλιατηρεί το δικαίωμα, για την καλιατηρεί το δικαίωμα, για την καλύτερη εκτέλεση του ύτερη εκτέλεση του ύτερη εκτέλεση του ύτερη εκτέλεση του 
προγράμματος να προβεί σε κάποιες αλλαγές προγράμματος να προβεί σε κάποιες αλλαγές προγράμματος να προβεί σε κάποιες αλλαγές προγράμματος να προβεί σε κάποιες αλλαγές     χωρίς να αφαιρεθείχωρίς να αφαιρεθείχωρίς να αφαιρεθείχωρίς να αφαιρεθεί    κάτι από κάτι από κάτι από κάτι από 

αυτό.αυτό.αυτό.αυτό.    
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ:   615 € 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Αερο̟ορικά Εισιτήρια µε  ΕL AL  ΑΘΗΝΑ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ. 

Φόροι Αεροδροµίου 

∆ιαµονή στην Βηθλεέµ στο Ξενοδοχείο AGEL στην Βηθλεέµ. 

Πρωινό και ∆εί̟νο στο Ξενοδοχείο. 

Μεταφορές –Περιηγήσεις σύµφωνα µε το ̟ρόγραµµα. 

Μεταφορά Θήβα-Αεροδρόµιο –Θήβα. 

Μεταφορά µε  ̟ουλµανάκια  στον Άγιο Σάββα και  Όρος Θαβώρ. 

Είσοδος στον Τάφο του Αγίου Λαζάρου. 

 Συνοδός. 

Φιλοδωρήµατα. 

Ασφάλεια Αστικής Ε̟αγγελµατικής Ευθύνης. 

Ιατροφαρµακευτική Περίθαλψη. 

 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Ποτά στα γεύµατα. 

Ανάβαση στο Σαραντάριο Όρος µε ̟ουλµανάκια ̟ροαιρετικά (10€ έκαστος). 

 
    
    
Έως 30/03/2020 Έως 30/03/2020 Έως 30/03/2020 Έως 30/03/2020 προκαταβάλλονται  200 προκαταβάλλονται  200 προκαταβάλλονται  200 προκαταβάλλονται  200 €    στο γραφείο τοστο γραφείο τοστο γραφείο τοστο γραφείο του Ναού μας υ Ναού μας υ Ναού μας υ Ναού μας ενώ η εξόφληση ενώ η εξόφληση ενώ η εξόφληση ενώ η εξόφληση 
θα γίνει μέχρι 20θα γίνει μέχρι 20θα γίνει μέχρι 20θα γίνει μέχρι 20/05/2020/05/2020/05/2020/05/2020    μαζί με φωτοτυπία Διαβατηρίου το οποίο θα πρέπει να μαζί με φωτοτυπία Διαβατηρίου το οποίο θα πρέπει να μαζί με φωτοτυπία Διαβατηρίου το οποίο θα πρέπει να μαζί με φωτοτυπία Διαβατηρίου το οποίο θα πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον έως 22/12/2ισχύει τουλάχιστον έως 22/12/2ισχύει τουλάχιστον έως 22/12/2ισχύει τουλάχιστον έως 22/12/20.0.0.0.    



Οι θεοβαδιστοι αγιοι τοποι 
 

Ἂν �πάρχει σ’ �λόκληρη τη γ� �νας τόπος πο� συγκεντρώνει �λη τη χαρ� 
το� ο�ρανο�,δ!ν ε"ναι #λλος $π% τ&ν 'γία Γ�,τ� *εροσόλυµα,�που ,κε- 
Γεννήθηκε,0δίδαξε,0θαυµατούργησε,3παθε κα4 5νέστη � Κύριος. 0κε- $νέτειλε 
το Φ:ς τ�ς Σωτηρίας κα4 $π% ,κε- #ρχισε = $νάπλαση τ�ς $νθρωπότητος. *ερ� 
Σεβάσµατα τ� �πο-α $νήγειρε = 'γία ?λένη στ� *στορικ� σηµε-α τ�ς ζω�ς το� 
Χριστο�,διαφυλάττουν $νόθευτη τ&ν *ερ& *στορία κα4 $νάγουν το�ς Προσκυνητ!ς 
στ� γεγονότα τ�ς παρουσίας το� Θεανθρώπου. 

Ε�τυχ&ς κα4 µακάριος ε"ναι ,κε-νος πο� θ� $ξιωθε- ν� προσκυνήσει τ%ν 
Φρικτ% Γολγοθά,τ&ν πλάκα τ�ς 5ποκαθηλώσεως κα4 τ%ν Πανάγιο 
Τάφο.Ε�λογηµένος � #νθρωπος πο� θ� βιώσει τ4ς ,µπειρίες το� Gορδάνου,το� 
Θαβώρ,τ�ς Βηθλεέµ,τ�ς Ναζαρέτ,τ:ν Μοναστηρι:ν κα4 �λων τ:ν 'γίων 

Τόπων.Παντο� κηρύττεται � 
Χριστ%ς κα4 διαγγέλεται τ% Kγιο 
Θέληµά Του.∆!ν ε"ναι τυχα-ο �τι = 
παράδοση θεωρε- τ%ν προσκηνητ& 
τ:ν 'γίων Τόπων *ερ% Πρόσωπο. 

Mποιος ,πισκεφθε- τ� 
*εροσόλυµα Nεροποιε- τ&ν ζωή 
του,$λλάζει ζωή,γιατί $κούει µέσα 

στ&ν συνείδηση το� τ& φων& το� Θεο� ν� τ%ν καλε- συνοδοιπόρο τ�ς δικ�ς του 
ζω�ς.Γι� ,µOς το�ς Pλληνες τ� *εροσόλυµα κρύπτουν �να Qδιαίτερο µεγαλε-ο.Τ� 
Προσκυνήµατα ε"ναι ?λληνικά.R Πανίερος Να%ς τ�ς 5ναστάσεως ε"ναι τ:ν 
Sρθοδόξων ?λλήνων,καθTς κα4 �λα τ� µεγάλα Προσκυνήµατα σ! �λη τ&ν Uκταση 
τ�ς Παλαιστίνης.Σ! �λα τ� *ερ� κυµατίζει = ?λληνικ& Σηµαία,�πάρχουν 
Pλληνες *εροµόναχοι,= Θεία Λατρεία γίνεται στ&ν ?λληνικ& γλώσσα.ΟN 
'γιοταφίτες ε"ναι οN #γρυπνοι φύλακες τ:ν *ερ:ν Προσκυνηµάτων κα4 τ:ν 
Προνοµίων Το� ?λληνισµο�. 

Καθηµεριν� διεξάγουν $γώνα γι� τ&ν διαφύλαξή τους κα4 τ&ν προάσπιση 
τ:ν δικαιωµάτων τ�ς πατρίδος µας µ! πρ:το τ%ν Μακαριώτατο Πατριάρχη 
*εροσολύµων κ.κ.Θεόφιλο τ%ν ταπειν% κα4 Xγιασµένο Προκα-θήµενο τ�ς Σιωνίτιδος 
0κκλησίας κα4 µαζ4 �λους τους 0πισκό-πους,*εροµονάχους κα4 Μοναχούς. 

Στ4ς πονηρ!ς =µέρες µας,πο� πολλο4 
,πιβουλεύονται τ% Πατριαρχε-ο *εροσολύµων, 
,πιβάλλεται = ,παγρύπνηση κα4 Zµ:ν τ:ν 
?λλαδιτ:ν,κυρίως δ! τ�ς Πολιτείας κα4 τ�ς 
0κκλησίας,γι� ν� µ& θρηνήσουµε $ργότερα τ4ς 
συνέπειες τ�ς $διαφορίας µας.[ ,ποχή µας ε"ναι 
καταλυτική.Τ� γεγονότα τρέχουν µ! καλπάζοντα 
ρυθµό.\ς συνειδητοποιήσουµε τ&ν ε�θύνη µας ]ς 
Sρθόδοξοι-Pλληνες .ΟN φύλακες γρηγορο�ν $λλ� 
χρειάζονται ,νίσχυση. 

† Φ.Ν 

 

 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΘΗΒΩΝ  ΚΑΙ  ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣ 

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΘΗΒΩΝ 

Τηλ ΚΑΙ FAX: 22620 24282 

www.inagiounikolaoutouneou.gr 

 

9-13  IOYΝΙΟΥ  2020 
 

«ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΖΩΗΣ» 

ΣΤΑ  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 
 

Για ̟έµ̟τη  χρονιά 

 
 Ενορία µας µε την ανάλογη 
σοβαρότητα, την συναίσθηση και 
την ευθύνη, πραγµατοποιεί 
πενταήµερο προσκύνηµα στην  
Αγία  Γη  όπου Γεννήθηκε, 

∆ίδαξε, Θαυµατούργησε, Έπαθε, 
Σταυρώθηκε,  Ετάφη, Ανέστη και Ανελήφθη 
ο Χριστός µας και Σας προσκαλεί να 
συµµετάσχετε και να προσκυνήσετε τα 
Πανάγια Προσκυνήµατα τα οποία 
οικοδόµησαν οι Βυζαντινοί µας Πρόγονοι και 
φυλάσσουν µέχρι σήµερα µε. αυταπάρνηση Έλληνες Αγιοταφίτες Πατέρες.  
                         

 

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΤΑΞΙ∆ΕΨΤΕ   ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 

Η


