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νθήμερη οδική εκδρομή στην περιοχή της Φθιώτιδας και επισκέψεις στην  

                                         περιοχή της Ευρυτανίας 
 

1η μέρα : Παρασκευή 23/9    Ηράκλειο ή Χανιά  – Πειραιάς .   
Συγκέντρωση στο Λιμάνι  , επιβίβαση στο  πλοίο μας , αναχώρηση για τον λιμάνι του 
Πειραιά.  
 
2η μέρα  Σάββατο 24/9   Πειραιάς- Ι.Μ Αγάθωνος – Φθιώτιδα  
Πρωινή άφιξη , τακτοποίηση στο πούλμαν που μας περιμένει και αναχώρηση για την πλαγιά 
του όρους Οίτη όπου σε υψόμετρο 535 μέτρων , μέσα σε πανέμορφο περιβάλλον βρίσκεται 
τοποθετημένη  η  Ι.Μ Αγάθωνος . Κτισμένη τον 14ο-15ο αιώνα αποτελεί 
χαρακτηριστικό δείγμα βυζαντινής τεχνοτροπίας.  Η προφορική παράδοση αναφέρει πως το 
παλιό Μοναστήρι, που ασκήτευε ο Όσιος Αγάθωνας και βρισκόταν στα όρια των γειτονικών 

χωριών Λυχνού και Καστανιάς, έπαθε καθίζηση 
και η εικόνα της Παναγίας εξαφανίστηκε, για να 
βρεθεί σε φωτόλουστη σπηλιά και εκεί, κοντά 
στη σημερινή του θέση, να κτίσει ο Όσιος το 
μοναστήρι τον 14ο με 15ο αιώνα. Ακόμη και 
σήμερα οι κάτοικοι των γύρω χωριών και κυρίως 
αυτοί του κοντινού Λυχνού μιλούν για την 
ύπαρξη «στα παλιά χρόνια» μοναστηριού στο 
νοτιοδυτικό μέρος του χωριού σε κοντινή θέση, 
που καλείται «Παλιομονάστηρο». Στο μοναστήρι 

αυτό, πάντοτε σύμφωνα με την παράδοση, ασκήτευε ο μοναχός Αγάθωνας, άγνωστο 
πότε. Χρόνος ελεύθερος στην διάθεση μας. Έπειτα θα συνεχίσουμε για το ξενοδοχείο μας , 
Thermae Platystomou 4**** , τακτοποίηση στα δωμάτια μας . Πρόκειται για ένα ιστορικό 
Resort & Spa που είναι ταυτισμένο με την παροχή θεραπευτικών και αναζωογονητικών 
υπηρεσιών περιποίησης και ομορφιάς από ένα ειδικευμένο και υπερσύγχρονο Spa Center, 
που αξιοποιεί τα φημισμένα ιαματικά νερά της περιοχής, γνωστά από την αρχαιότητα. Δείπνο 
στο ξενοδοχείο μας .  
 
3η μέρα Κυριακή 25/9                    Ιερά Μονή Προυσιώτισσας    
Πλούσιο σε μπουφέ πρωινό και ακλουθώντας μια όμορφη διαδρομή μέσα από την 
Ευρυτανική φύση   θα φθάσουμε στην είσοδο του μοναστηριού. Εδώ η Παναγία μας, έχτισε 
το σπίτι της . Η ονομασία της Ι. Μονής οφείλεται στην θαυματουργή εικόνα της Παναγίας 
Προυσιώτισσας . Η καταγωγή της εικόνας είναι από την Προύσα της Μ. Ασίας έργο του 
Ευαγγελιστή Λουκά. Στο μονοπάτι που οδηγεί στην Μονή, βρίσκονται «τα πατήματα της 
Παναγιάς», επτά σχήματα διαφορετικού χρώματος που αποτελούν σύμφωνα με την 
παράδοση τα ίχνη που άφησε στον κάθετο βράχο που υπάρχει σε αυτό το σημείο, η Παναγία 
στο δρόμο της για τον Προυσό. 
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Σύμφωνα με την παράδοση, η ιερή εικόνα της Παναγίας, φυγαδεύτηκε το 829 μχ, κατά την 
περίοδο της Εικονομαχίας, στην Προύσα της Μικράς Ασίας προκειμένου να γλιτώσει από το 

κάψιμο των βυζαντινών εικόνων που είχε διατάξει 
ο Αυτοκράτορας Θεόφιλος. Την εικόνα μετέφερε 
στην Ελλάδα ένας νεαρός άνδρας που ονομαζόταν 
Διονύσιος αλλά για άγνωστη αιτία αυτή χάθηκε 
όταν ο νέος έφθασε στη Θράκη.Από την Θράκη η 
εικόνα εμφανίστηκε στην Ευρυτανία, κάνοντας 
αισθητή την παρουσία της σε έναν βοσκό με έναν 
φωτεινό στύλο που έφθανε από τη γη στον 

ουρανό, στις 23 Αυγούστου. Αυτή είναι και η ημερομηνία που γιορτάζεται η μνήμη της 
εικόνας στην μονή όπου μεταφέρθηκε, καθώς θεωρήθηκε ότι αυτός ήταν ο τόπος που 
επέλεξε η Μεγαλόχαρη για να «κατοικήσει». Η εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας 
θεωρείται θαυματουργή και για το λόγο αυτό προσελκύει πλήθος πιστών από την Ελλάδα και 
το Εξωτερικό ενώ το ασημένιο κάλυμμα της εικόνας το δώρισε ο Γ. Καραϊσκάκης για να 
θεραπευτεί από ασθένεια από την οποία υπέφερε τον καιρό που φιλοξενούταν στη μονή στα 
μέσα της Επανάστασης. Μάλιστα μέχρι σήμερα υπάρχει στη μονή το κελλί στο οποίο διέμενε 
ο ήρωας του 1821. Το μοναστήρι υπέστη πολλές καταστροφές, με πιο πρόσφατη την 
εισβολή των Γερμανών του 1944. Κατά την επιστροφή μας θα περάσουμε από το Μεγάλο 
χωριό. Εδώ τα πλακόστρωτα δρομάκια πλαισιώνονται από όμορφα πέτρινα σπίτια και 
αρχοντικά, που οι κάτοικοί τους τα ανακαίνισαν, κρατώντας το παραδοσιακό τους ύφος, 
χωρίς υπερβολές. Περιποιημένα μπαλκόνια και αυλές δείχνουν ότι οι Μεγαλοχωρίτες ή 
Τρανοχωρίτες, όπως λέγονται, είναι πρώτα απ’ όλα νοικοκύρηδες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας , δείπνο.  
 
4η μέρα  Δευτέρα 26 /9                            Μαυρίλο- Πειραιάς  

Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για τις 
πλαγιές του Βελουχιού και το ορεινό χωριό Μαυρίλο 
, γνωστό από την τουρκοκρατία για την παρασκευή 
της Μαύρης-ύλης δηλαδή του μπαρουτιού. Το χωριό 
είναι γεμάτο πηγές, αυλάκια και ρυάκια τα οποία 
χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν όχι μόνο για 
πότισμα αλλά ως κινητήρια δύναμη των νερόμυλων 
για το άλεσμα αλευριού και την κατασκευή 
μπαρούτης. Η κύρια πηγή του χωριού ονομάζεται 
Γκούρα (η λέξη αυτή στα Σλαβικά σημαίνει μεγάλη 

πηγή) και αποτελεί μία από τις πηγές του Σπερχειού ποταμού.  Στην είσοδο του χωριού 
υπάρχει ο ανακαινισμένος μπαρουτόμυλος ο οποίος αποτελεί μουσείο (είναι μουσειακό 
αντίγραφο του αρχικού μπαρουτόμυλου). Η κατασκευή ξεκίνησε το 2002 από τον Δήμο 
Αγίου Γεωργίου και εγκαινιάστηκε το 2008. Παραδοσιακά οι μπαρουτόμυλοι ήταν λιθόκτιστα 
κτίρια διαστάσεων 6-8 μέτρα μήκος, 3-5 μέτρα πλάτος και 3 μέτρα ύψος. Χρόνος ελεύθερος 
στην διάθεση μας για περιήγηση της περιοχής. Πορεία επιστροφής προς το λιμάνι του 
Πειραιά. Τακτοποίηση στις καμπίνες του πλοίου μας με προορισμό το Ηράκλειο & τα Χανιά   
 
5η μέρα Τρίτη 27/9       Ηράκλειο & Χανιά  
Πρωινή άφιξη στο Ηράκλειο και στα Χανιά .  
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Τιμή 
ανά  Δίκλινο  Μονόκλινο 1ο παιδί 1ο παιδί 1ο παιδί 2ο παιδί 2ο παιδί 

άτομο      3-6 ετ. 
7-12 ετ  

σε 
7-12 ετ  

σε 
2-12 ετ. 

σε 
2-12 ετ. 

σε 

        καταστρωμα καμπίνα κατάστρωμα καμπίνα 

  214 € 267 € ΔΩΡΕΑΝ 127 € 147 € 127 € 147 € 

         

 
 

Τι σας προσφέρουμε : 

Εισιτήρια πλοίου Κρήτη-Πειραιά-Κρήτη σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες *Μεταφορές 
βάση προγράμματος με κλιματιζόμενο πούλμαν *Δυο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο σε 
δίκλινα δωμάτια με κλιματισμό και τηλεόραση *Πλούσιο σε μπουφέ πρωινό .  
Συνοδός του γραφείου μας *Ένα δείπνο καθημερινά (2 στο σύνολο της εκδρομής ) σε 
μπουφέ. *Μια φορά την ημέρα ανά άτομο χρησιμοποίηση της Ιαματικής πισίνας  
Δεν περιλαμβάνονται :Είσοδοι σε μουσεία και επισκέψιμους χώρους  


