
 
 

ΠΡΟΚΤΝΗΜΑ ςτουσ ‘’Ϊταφουσ Ήρωεσ’’ 1940/41 
ςτη Β.Ηπειρο(16-20 Οκτ. 2022) 

ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ-ΤΨ. 731- ΑΤΛΩΝΑ -ΧΙΜΑΡΑ - ΑΓ.ΑΡΑΝΣΑ -ΔΕΛΒΙΝΟ 

1η Ημέρα:16 Οκτ(ΚΥΡΙΑΚΗ). ΞΑΝΘΗ/ΑΘΗΝΑ-ΚΑΛΠΑΚΙ-ΒΟΤΛΙΑΡΑΣΕ-ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ 

 07:00 :Αναχϊρηςη από ΞΑΝΘΗ (από ΛΑΦΞ) και ΑΘΗΝΑ (ΛΑΕΔ) : Με 
ενδιάμεςεσ 2-3 ςτάςεισ και μετά από 7 ϊρεσ, φκάνουμε ςτα ΙΩΑΝΝΙΝΑ και 
ςυνεχίηουμε για το ΚΑΛΠΑΚΙ (ςθμείο ςυνάντθςθσ των δφο Λεωφορείων από ΑΘΗΝΑ & 
ΞΑΝΘΗ). Επίςκεψη ςτο Μουςείο Αγϊνα 1940 και ενθμζρωςθ από το προςωπικό του 
Μουςείου ςχετικά με τον Ελλθνοϊταλικό πόλεμο. τθ ςυνζχεια κοινό πρόγραμμα . 

ΚΑΚΚΑΒΙΑ-ΒΟΤΛΙΑΡΑΣΕ 
υνεχίηουμε και μετά από 6 χλμ φκάνουμε 

ςτο χωριό Βουλιαράτεσ. Ζνα από τα 24 χωριά τθσ 
επαρχίασ Δρόπολθσ, δίπλα ςτο δρόμο Κακαβιάσ – 
Αργυροκάςτρου. Δίπλα ςτο χωριό, ο ομογενισ 
Μπάκοσ Ιωάννθσ, είχε χτίςει εκκλθςάκι, ςτον 
προαφλιο χϊρο του οποίου είχαν ταφεί ζλλθνεσ 
ςτρατιϊτεσ, τουσ τάφουσ των οποίων και φρόντιηε, 
όπωσ και οι άλλοι κάτοικοι. Επί Χότηα, ζκρυψε τουσ 
ςταυροφσ και τθροφςε με μεγάλθ μυςτικότθτα τον 
κατάλογο με τα ονόματα των νεκρϊν ςτρατιωτϊν. Σο ζργο του ςυνζχιςε ο γιόσ του, Γ. 
Μπάκοσ (ι Πάκοσ), μζχρι τον πρόςφατο κάνατό του (2020 )φροντίηοντασ και 
ςυντθρϊντασ τουσ τάφουσ και το θρϊο. Μετά το1991 ιδρφκθκε το ςθμερινό 
ςτρατιωτικό νεκροταφείο, επιςκευάςκθκε το παλαιό μικρό εκκλθςάκι, αφιερϊκθκε 
ςτθν Αγία κζπθ και εγκαινιάςκθκε τθν 28θ Οκτ 1999. Σριςάγιο-Κατάθεςη τεφάνου- 
Εθνικόσ Υμνοσ. 

ΒΟΤΛΙΑΡΑΣΕ –ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ. 
Αναχϊρθςθ- για ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ. Άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο Ξενοδοχείο μασ 

4*:‘’ARGJIRO’’. Ανάπαυςθ. Ριρ βπαδινέρ ώπερ ςυνάντθςθ και ενθμερϊςεισ από τον 
Γενικό Πρόξενο Αργυροκάςτρου και τον εβαςμιϊτατο Μθτροπολίτθ κκ. Δθμιτριο. 
Επίςκεψθ ςτο Ελλθνικό χολείο ςτον Ιερό Ναό τθσ Αναςτάςεωσ. Βόλτα - ξενάγθςθ 
ςτθν Πόλθ. Προαιρετικό δείπνο . 

2η Ημέρα 17 ΟΚΤ (ΔΕΥΤΕΡΑ): ΚΛΕΙΟΤΡΑ -Υψωμα 731-ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ: 
08:00 Αναχϊρθςθ για το ολοκαίνουργιο 

μοναςτιρι του Αγίου Νικολάου ΚΛΕΙΟΤΡΑ, ζργο και 
αυτό του Αρχιεπιςκόπου Αναςταςίου. τον αφλειο 
χϊρο του υπάρχει το νζο ςτρατιωτικό νεκροταφείο, 
όπου από το 2019 ζχει αρχίςει θ ταφι των οςτϊν που 

Τψ. 731 
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υπιρχαν ςε οςτεοφυλάκια αλλά και άλλων που ανευρζκθκαν ςε ομαδικό τάφο ςτο 
ΔΡΑΓΟΣΙ. Η ιερότθτα του χϊρου και θ γαλινθ του τοπίου, τθσ ςυνεπαίρνουν. Σριςάγιο 
–Κατάθεςη ςτεφάνου και το «απ’ τα κόκκαλα βγαλμζνθ των Ελλινων τα ιερά, χαίρε ϊ 
χαίρε ελευκεριά». 

Αναχωροφμε για Κλειςοφρα και ςυνεχίηουμε για τον κφριο ςκοπό τθσ 
επίςκεψισ τθσ, το προςκφνημα ςτο φψωμα 731 (διαδρομι θ 
οποία γίνεται με ειδικά οχιματα χωρθτικότθτασ 6-8 ατόμων). 
Φκάνοντασ ςτθν κορυφι, ανεβαίνουμε περί τα 200 μ. με τα 
πόδια μζςα από ανθφορικό μονοπάτι. Λίγο πριν από τθν 
κορυφι, ςυναντάμε μια μικρι πζτρινθ πλάκα, μνθμείο για 
Iταλοφσ νεκροφσ (κατεςτραμμζνο πλζον) με χαραγμζνθ τθν 
επιγραφι ςτα ιταλικά «η Μεραρχία ΠΟΥΛΙΕ τησ πεςόντεσ οι 
οποίοι πρϊτοι μεταξφ των ςτρατιωτϊν τησ Ιταλίασ ζκαμαν το 
φψωμα αυτό ιερό πορφυρό θυςιαςτήριο χαραυγή για την 
πατρίδα». Σριάντα μζτρα ψθλότερα, ςτθν κορυφι του 
υψ.731,υπάρχει το λιτό μνημείο για τησ Ζλληνεσ ήρωεσ. 

Περιγραφι τθσ Μάχθσ από Ομιλθτι (μζριμνα ΕΑΑ/ 
Παράρτθμα Ξάνκθσ) –Σριςάγιο –Κατάθεςη 
τεφανιοφ – Εθνικόσ Υμνοσ. 

Επιςτροφι ςτο Αργυρόκαςτρο. Επίςκεψθ ςτο 
κάςτρο του από όπου φαίνεται όλθ θ περιοχι και 
παράλλθλα λειτουργεί πολεμικό μουςείο. 
Προαιρετικό δείπνο. Ανάπαυςθ 

 
 

3η Ημζρα 18 ΟΚΣ (ΣΡΙΣΗ) ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ ΣΕΠΕΛΕΝΙ-ΚΟΛΙΚΟΝΣΑΙ - ΑΤΛΩΝΑ 
08:00 Αναχϊρηςη από ξενοδοχείο και επίςκεψη 

του χολείου Παντελή ωτήρη μζςα ςτο Αργυρόκαςτρο. 
Περνϊντασ από το ΣΕΠΕΛΕΝΙ, φτάνουμε μετά από 2 ϊρεσ ςτο 
ΚΟΛΙΚΟΝΣΑΙ, όπου βρίςκεται ο Σάφοσ του Κοςμά του 
Αιτωλοφ, όπου και πραγματοποιοφμε προςκφνημα. 
Αναχωροφμε για τθν παρακαλάςςια πόλθ τθσ ΑΤΛΩΝΑ, όπου 
και διανυκτερεφουμε ςτο ξενοδοχείο 5* ‘’HOTEL VLORA 
INTERNATIONAL’’. Περιιγθςθ – προαιρετικό δείπνο . 

 
 
 

4η Ημέρα 19 ΟΚΣ.( ΣΕΣΑΡΣΗ)- ΑΤΛΩΝΑ -ΧΙΜΑΡΑ-ΑΓ.ΑΡΑΝΣΑ- 
08:00: Αναχϊρηςη και μετά από διαδρομι 2 ωρϊν φθάνουμε ςτη ΧΙΜΑΡΑ . 
Επίςκεψη ςτο Ελληνικό χολείο ‘’ΟΜΗΡΟ’’- προςφορά δϊρων – και 

ακολοφκωσ ςτθ γειτονικι Εκκλθςία. τθ ςυνζχεια επίςκεψη ςτο ςπίτι τησ κ. Ερμιόνησ 

ΜΠΡΙΓΚΟΤ, ‘’τθ Μάνα τθσ Χιμάρασ’’, θ οποία τιμικθκε ςτισ 11 Οκτ.2014, από τον 

Πρόεδρο τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, κ Κ. Παποφλια για τθν Πατριωτικι τθσ 

προςφορά. θμειϊνεται ότι κράτθςε καρτερικά μυςτικό, το ότι ο Πατζρασ τθσ ζκαψε 

με κάκε κίνδυνο για τθν Οικογζνεια του, τουσ 6 Ζλλθνεσ τρατιϊτεσ που ςκοτϊκθκαν 

ςτθν αυλι του ςπιτιοφ τουσ. Σριςάγιο και κατάθεςη Σιμητικοφ τεφάνου ςτο 

‘’Μνημείο Πεςόντων’’, που καταςκευάςτθκε μετά το 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σάφοσ Κοςμά Αιτωλοφ 
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ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ : 00 € 

 

 
σεία 4*( 4 διανςκηεπεύζειρ με 

λεια Αζηικήρ Εςθύνηρ). 

 

 
ρ 

αηα :60€ ( 8 άηομα) 

ν ηα 10-12 € /άηομο). 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ: 215 € ζε δίκλινο/ηρίκλινο. 

 
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ : 

Μεηαθοπά με πολςηελή λευθοπεία – ξενοδο 

ππυφνό) - Ξεναγόρ- Απσηγόρ Εκδπομήρ-Αζθά 

 
ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ : 

Ειζόδοςρ ζε Μοςζεία / Απσαιολογικούρ σώπο 

Κίνηζη ΚΛΕΙΟΤΡΑ - Ττ. 731 με ειδικά Οσήμ 

Γεύμαηα – Δείπνα ( ζημείυζη: δεν ςπεπβαίνος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ς 

Δζλβινο : Οςτεοφυλάκιο με οςτά 19 πεςόντων Ελλήνων ςτρατιωτικϊν κάτω από 

το καμπαναριό του Ι. Ν. Ευαγγελιςμοφ τησ Θεοτόκου 

 
 
 

 
 

 

Αναχϊρηςη για Αγ. αράντα. Διανυκτζρευςη ςτο Μενοδοσείο 4* ‘’SARANDE 

INTERNATIONAL’’. Περιήγηςη-Ομαδικό Δείπνο (προαιρετικό) και γλζντι με Ελληνική 

Μουςική, ςε ταβζρνα. 

5η Ημέρα: 20 ΟΚΣ (ΠΕΜΠΣΗ): ΑΓ.ΑΡΑΝΣΑ- ΔΕΛΒΙΝΟ- ΜΕΟΠΟΣΑΜΟ- ΑΓΙΑΔΑ- 
ΞΑΝΘΗ/ΑΘΗΝΑ 

08:00 : Αναχϊρηςη για το Δζλβινο. Επίςκεψθ του Ι.Ν. Ευαγγελιςμοφ τθσ 
Θεοτόκου και Σριςάγιο –ςτο παρακείμενο καμπαναριό-οςτεοφυλάκιο των 19 
πεςόντων 40-41. Αναχϊρηςη για τον ΜΕΟΠΟΣΑΜΟ Εκεί κα επιςκεφτοφμε το 
Ελλθνικό Κολλζγιο «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗ». Θα ενθμερωκοφμε για τθ λειτουργία του, κα 
ξεναγθκοφμε ςτισ εγκαταςτάςεισ του και κα προςφζρουμε δϊρα. τθ ςυνζχεια 
κατευκυνόμαςτε ςτον μεκοριακό ςτακμό ΜΑΤΡΟΜΑΣΙΟΤ/ΑΓΙΑΔΑ. Μετά τισ 
τελωνειακζσ διατυπϊςεισ ειςερχόμεκα ςτθ Χϊρα μασ. τθ ςυνζχεια μζςω 
Ηγουμενίτςασ φκάνουμε ςτα Γιάννενα. Ομαδικό (προαιρετικό) γεφμα ςτθν περιοχι 
‘’Μϊλοσ’’ με κζα τθ λίμνθ και το νθςάκι. Εδϊ οι δρόμοι μασ και τα δφο λεωφορεία 
‘’χωρίηουν’’, αναχωροφμε και με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ, φκάνουμε αντιςτοίχωσ τισ 
βραδινζσ ϊρεσ ςε ΞΑΝΘΗ και ΑΘΗΝΑ. 
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ΑΦΔΣΗΡΙΑ ΔΚΚΙΝΗΗ & ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1ο Λεωθοπείο : ΞΑΝΘΗ :ΔΓΛΑΡΗΑ ΝΓΝΠ- ΘΑΒΑΙΑ – ΘΔΠ/ΛΗΘΖ-ΒΔΟΝΗΑ- 
ΗΩΑΛΛΗΛΑ-ΚΑΛΠΑΚΙ. Όζοι διαμένοςν ζε πόλειρ πος εξςπηπεηούνηαι από ηο 

δπομολόγιο, δύνανηαι να επιβιβαζηούν καθοδόν. 

2ο Λεωθοπείο : ΑΘΗΝΑ:ΙΑΚΗΑ – ΙΑΟΗΠΑ- ΡΟΗΘΑΙΑ-ΚΔΡΠΝΒΝ -ΔΓΛΑΡΗΑ 
 ΝΓΝΠ- ΗΩΑΛΛΗΛΑ-ΚΑΛΠΑΚΙ. Όζοι διαμένοςν ΑΘΗΝΑ ή εξςπηπεηούνηαι από      ηο 

δπομολόγιο, δύνανηαι να επιβιβαζηούν καθοδόν. 

 

ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ : ηο Παπάπηημα ΔΑΑ Ξάνθηρ 

α. Κε αποζηολή email:eaasxanthis@gmail.com. 

β. Ρηλέθυνα Δπικοινυνίαρ : 
(1) 25410 25425 Ξαπάπηημα ΔΑΑΠ Μάνθηρ 
(2) 6937409943 (ποζηπάηηγορ ε.α. Ηυάννηρ. Θοςηζαφμάνηρ). 

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ : 
Κεηαθοπά με πολςηελη λευθοπεία – ξενοδοσεία 4*( 4 διανςκηεπεύειρ με ππυφνό) 
- Μεναγόρ- Απσηγόρ Δκδπομήρ - Αζθάλεια Αζηικήρ Δςθύνηρ). 

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ : 
Διζόδοςρ ζε Κοςζεία / Απσαιολογικούρ σώποςρ 
Θίνηζη ΘΙΔΗΠΝΟΑ - Ύτυμα. 731 με ειδικά Νσήμαηα πεπίπος 60€ (8 άηομα) 
Γεύμαηα – Γείπνα ( Πημείυζη : δεν ςπεπβαίνοςν ηα 10-12 € /άηομο) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Σιμέρ : Πε δίκλινο ή ηπίκλινο δυμάηιο 215 €/καη’ άηομο 
: Πε μονόκλινο δυμάηιο 295 € 

Πποκαηαβολή: 50 €/άηομο, μέσπι 30 Αςγ 22. 
Με ηην πποκαηαβολή ΚΑΤΟΦΥΡΩΝΔΤΑΙ η ζςμμεηοσή πος δηλώθηκε . 

 Ολική Δξόθληζη: μέσπι 30 επ.2022. 

Σπόπορ Πληπωμήρ: 
α. Μεηπηηά ζηο Ραξιδιυηικό Γπαθείο Tasios Travel Ρζιμιζκή & Θαπαολή Ρηλ 

2541026865 

β.Καηάθεζη ζηοςρ παπακάηυ ΡΟΑΞΔΕΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ : 

(1) EUROBANK : ΠΞΟΝΠ & ΣΟΖΠΡΝΠ ΡΑΠΗΝΠ Ν.Δ. 

GR 3402603140000360201619221 

(2) ATTICA BANK :ΠΞΟΝΠ & ΣΟΖΠΡΝΠ ΡΑΠΗΝΠ Ν.Δ. 

GR 4701608770000000084759678 

(3) PIRAEUS BANK : ΠΞΟΝΠ & ΣΟΖΠΡΝΠ ΡΑΠΗΝΠ Ν.Δ. 

GR 4701711900006190040033608 

(4) ALPHA BANK : ΠΞΟΝΠ & ΣΟΖΠΡΝΠ ΡΑΠΗΝΠ Ν.Δ. 

GR 520140900090000200201880 

ε κάθε καηάθεζη εκηόρ από ηο ονομαηεπώνςμο να αναθέπεηαι και η θπάζη 
«Δκδπομή ζηη Β. Ήπειπο 2022» 

ΗΜΔΙΩΗ : 
ηην ιζηοζελίδα www.eaasxanthis.gr μποπείηε να δείηε θυηογπαθίερ και VIDEO, από ηα 
Πποζκςνημαηικά Σαξίδια (2015 ,2016 , 2017, 2018 και 2019). 

mailto:eaasxanthis@gmail.com
http://www.eaasxanthis.gr/

