
16-20 Οκτ 2022: Ρροςκφνημα ςτουσ Άταφουσ Ήρωεσ του Ζπουσ 1940/41 ςτη 
Β.Ήπειρο – Χρζοσ Πλων των Ελλήνων. 

 Σο Παράρτθμα τθσ Ενϊςεωσ Αποςτράτων Αξιωματικϊν τρατοφ Νομοφ 
Ξάνκθσ μετά από δφο χρόνια περιοριςμϊν λόγω τθσ πανδθμίασ του covid-19, 
πραγματοποίθςε, για 6θ χρονιά το 8ο Προςκφνθμα ςτθ Β. Ιπειρο, από 16 ζωσ 20 
Οκτ. 2022, υλοποιϊντασ τθν επικυμία, μελϊν του και ανά τθν Ελλάδα Φίλων του, με 
ςκοπό τθν απότιςθ τθσ οφειλόμενθσ ελάχιςτθσ Σιμισ ςτθ Μνιμθ των θρωικϊν μασ 
προγόνων, που ςτο Ζποσ του 1940/41 πολζμθςαν γενναία για τθν Ελευκερία τθσ 
Πατρίδοσ μζχρι τθσ τελευταίασ ρανίδασ του αίματόσ τουσ και ζπεςαν θρωϊκά «τοισ 
κείνων ριμαςι πεικόμενοι». 

Είναι δυςτυχϊσ μια άγνωςτθ ςτουσ πολλοφσ πτυχι τθσ ςφγχρονθσ Λςτορίασ 
μασ, αφοφ ςε κανζνα ςχολικό βιβλίο δεν γίνεται ςχετικι αναφορά, ότι από τουσ 
12.500 θρωϊκοφσ νεκροφσ πολεμιςτζσ του Ελλθνοϊταλικοφ Πολζμου κατά το Ζποσ 
1940 - 41, οι 7.976 αξιωματικοί και οπλίτεσ του τρατοφ Ξθράσ και 30 τθσ Πολεμικισ 
Αεροπορίασ, ςυνεχίηουν να παραμζνουν άταφοι ι προςωρινά καμμζνοι, ςε 
ομαδικοφσ τάφουσ ι με διάςπαρτα τα οςτά τουσ ςτα πεδία των μαχϊν τθσ Β. 
Θπείρου, παρά τισ προςπάκειεσ που γίνονται τα τελευταία χρόνια για ταυτοποίθςθ 
των οςτϊν και ταφι τουσ ςτα ςτρατιωτικά νεκροταφεία που ίδρυςε ο 
Αρχιεπίςκοποσ Αλβανίασ Αναςτάςιοσ. 

Σο Παράρτθμα Ξάνκθσ τθσ Ενϊςεωσ Αποςτράτων Αξιωματικϊν τρατοφ, από 
το 2015, πραγματοποίθςε πολλαπλά Προςκυνθματικά Σαξίδια ςτουσ ιεροφσ τόπουσ 
τθσ κυςίασ τουσ και ςτα τρ. Νεκροταφεία ι μνθμεία όπωσ και τον Σάφο του Αγίου 
Κοςμά του Αιτωλοφ, ενϊ παράλλθλα επιςκεπτόμαςτε μερικά από τα ςχολεία όπου 
φοιτοφν παιδιά τθσ Εκνικισ Ελλθνικισ Μειονότθτασ τθσ Β. Θπείρου, προςφζροντασ 
ςχολικά είδθ. 

το φετινό μασ ταξίδι, ςυμμετείχαν μζλθ μασ, ςυνάδελφοι απόςτρατοι 
Αξιωματικοί όλων των βακμϊν κακϊσ και εκλεκτοί Φίλοι του Παραρτιματοσ από 
όλθ ςχεδόν τθν Ελλάδα. Είχαμε ςυνταξιδιϊτεσ, από τθν Καλαμάτα, Θλεία, Κόρινκο, 
Ακινα, Βοιωτία, Λάριςα, Κεςςαλονίκθ, Καβάλα, Ξάνκθ Κομοτθνι και τθ Χίο. 
υνολικά 86 προςκυνθτζσ –ςυνταξιδιϊτεσ με δφο (2) λεωφορεία, που ξεκίνθςαν 
ταυτόχρονα ςτισ 07:00 τθσ 16 Οκτ 2022 από τθν ΑΚΘΝΑ με επικεφαλισ τον Πρόεδρο 
του Παραρτιματοσ ΕΑΑ Ξάνκθσ και το άλλο από τθν ΞΑΝΚΘ με τον Αντιπρόεδρο, 
ςυναντικθκαν ςτο Μουςείο του Αγϊνα ςτο Καλπάκι Λωαννίνων και ςτθ ςυνζχεια 
εφαρμόςαμε κοινό πρόγραμμα. 

Επιςκεφτικαμε τουσ τόπουσ τθσ κυςίασ και τα γνωςτά τρατιωτικά 
νεκροταφεία ςτουσ ΒΟΤΛΛΑΡΑΣΕ,  το Μοναςτιρι του Αγίου Νικολάου ςτθν 
ΚΛΕΛΟΤΡΑ, το υψ.731, τουσ τάφουσ ςτον περίβολο του ςπιτιοφ τθσ κ. Ερμιόνθσ 
Μπρίγκου ςτθν ΧΛΜΑΡΑ το οςτεοφυλάκιο του Λ. Ν. του Ευαγγελιςμοφ τθσ Κεοτόκου 
ςτο ΔΕΛΒΛΝΟ. 

το πλαίςιο του ταξιδιοφ μασ ςυνδυάςτθκε επίςκεψθ και προςφορά ςχολικοφ 
εξοπλιςμοφ, γραφικισ φλθσ και ακλθτικϊν ειδϊν ςτα ςχολεία τθσ Ομογζνειασ 
«ΟΜΘΡΟ» ςτθ Χιμάρα , «ΠΝΟΘ ΑΓΑΠΘ» ςτο Αργυρόκαςτρο και τον Μεςοπόταμο 
και ςτο Γυμνάςιο – Λφκειο «ΠΑΝΣΕΛΘ ΩΣΘΡΘ» ςτο Αργυρόκαςτρο όπου το 
μεγαλφτερο ποςοςτό των μακθτϊν είναι παιδιά τθσ Ελλθνικισ Εκνικισ 
Μειονότθτοσ. Σα είδθ αγοράςτθκαν με τα χριματα επωνφμων και ανωνφμων 
δωρθτϊν από τθν Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό που προςζτρεξαν ςτθ ςχετικι 
ζκκλθςι μασ. θμαντικι βοικεια ςε γραφικι φλθ και ακλθτικά είδθ προςζφεραν θ 
Ζνωςθ Αποςτράτων Αξιωματικϊν τρατοφ (ΕΑΑ), θ Ζνωςθ Αποςτράτων 
Αξιωματικϊν Αεροπορίασ (ΕΑΑΑ) θ ΒΕΡΓΛΝΑ ΣΘΛΕΟΡΑΘ, τα ΗΤΜΑΡΛΚΑ ΨΑΧΝΩΝ, ο 
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VETERANOS.GR o Διμοσ Αβδιρων, ο φνδεςμοσ Εφζδρων Αξιωματικϊν Ν. Ξάνκθσ, 
ο Α.Ο. ΛΕΤΚΛΠΠΟ ΞΑΝΚΘ, κακϊσ και πολλοί ςυνταξιδιϊτεσ μασ. Σο οδοιπορικό 
μασ, με τισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ κατά θμζρα, ιταν : 

 
 1η Ημζρα: 16 Οκτωβρίου 2022 (Ξάνκθ ι Ακινα - Αργυρόκαςτρο) 
 Ξεκινϊντασ από Ξάνκθ μζςω ΕΓΝΑΣΛΑ ΟΔΟΤ και από Ακινα μζςω Εκνικισ 

οδοφ, Λαρίςθσ, Σρικάλων, Μετςόβου οι επιβαίνοντεσ των δφο λεωφορείων  
ςυναντθκικαμε ςτο Πολεμικό Μουςείο Αγϊνα 1940 ςτο Καλπάκι Λωαννίνων, όπου 
μασ υποδζχκθκε ο Τποδιοικθτισ τθσ 8θσ ΕΑΝ, υπεφκυνθσ Μονάδασ για το Μουςείο. 
Επακολοφκθςε ενθμζρωςθ για τθν ΜΑΧΘ ΕΛΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΑ και επίδειξθ των 
εκκεμάτων του Πολεμικοφ Μουςείου από άριςτα καταρτιςμζνουσ ςτρατιϊτεσ 
ξεναγοφσ.  

 τθ ςυνζχεια κινθκικαμε προσ τον Μεκοριακό τακμό Κακαβιάσ, 
ςυναντθκικαμε με τουσ γθγενείσ ξεναγοφσ μασ τθν κα. Ζλενα Καλοφδθ από τθ 
Δερβιτςάνθ και τον κ. Δθμιτρθ Γκοφλιο και κατευκυνκικαμε προσ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ. 
Παρακολουκιςαμε τον Εςπερινό ςτον επιβλθτικό Κακεδρικό Μθτροπολιτικό Ναό 
τθσ Αναςτάςεωσ, όπου αφοφ μασ καλωςόριςε ο Μθτροπολίτθσ Αργυροκάςτρου 
κ.κ. Δθμιτριοσ, μεταβικαμε ςτο 9χρονο Ελλθνο-Αλβανικό χολείο, «Πνοι Αγάπθσ», 
που βρίςκεται ςτον προαφλιο χϊρο του ναοφ και λειτουργεί υπό τθν αιγίδα τθσ 
Μθτροπόλεωσ Αργυροκάςτρου, όπου επιδϊςαμε και τα δϊρα μασ. Θ Διευκφντρια 
του ςχολείου, θ ομογενισ κ. Ηαχαροφλα Σςιοφρθ, μασ υποδζχκθκε, μασ προςζφερε 
αναψυκτικά και γλυκά και μασ ενθμζρωςε για τα κζματα του ςχολείου και για τθ 
γενικι εκπαίδευςθ τθσ ομογζνειασ. Σθν εκδιλωςθ τίμθςε με τθν παρουςία του και 
ο Γενικόσ Πρόξενοσ τθσ Ελλάδοσ ςτο Αργυρόκαςτρο κ. Δθμιτριοσ αχαρίδθσ. 
Ακολοφκθςε ενθμζρωςθ – ομιλία, με προβολι φωτογραφιϊν και βίντεο, για τον 
¨Επικό Αγϊνα του Τψϊματοσ 731¨ αλλά και τον ρόλο του Παραρτιματοσ ΕΑΑ 
Ξάνκθσ ςτα προςκυνθματικά αυτά ταξίδια, από τον Πρόεδρο του Παραρτιματοσ  
Τπτγο ε.α. Λωάννθ Κουτςαϊμάνθ.  
 

 
Εςπερινόσ ςτο Αργυρόκαςτρο 

 

 
Με τον εβαςμιϊτατο Μθτροπολίτθ Αργυροκάςτρου κ.κ. Δθμιτριο 
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Ενθμζρωςθ ςτο Αργυρόκαςτρο 

 

 
Με τον Γενικό Πρόξενο Αργυροκάςτρου 

 

 
Επίδοςθ δϊρων ςτο 9χρονο χολείο ΠΝΟΘ ΑΓΑΠΘ ςτο Αργυρόκαςτρο 

 
2η Ημζρα: 17 Οκτωβρίου 2022 (Αργυρόκαςτρο-Κλειςοφρα-Τψ. 731- 

Βουλιαράτεσ - Αργυρόκαςτρο) 
Αναχωριςαμε από το ξενοδοχείο με προοριςμό μασ τθν Κλειςοφρα και λίγα 

χιλιόμετρα πριν, εν μζςω των επιβλθτικϊν και αγρίασ ομορφιάσ υψωμάτων τθσ 
ςτενωποφ, υψϊνεται ζνασ τεράςτιοσ ςταυρόσ του ολοκαίνουργιου Μοναςτθριοφ 
του Αγίου Νικολάου ςτο χϊρο του οποίου πρόςφατα ζχουν ενταφιαςτεί τα οςτά 
των πεςόντων θρϊων που φυλάςςονταν μζχρι το 2018 ςε μεταλλικά οςτεοφυλάκια 
μζςα ςτον Λερό Ναό περιμζνοντασ τθν άδεια ταφισ από το Αλβανικό κράτοσ, κακϊσ 
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και τα οςτά των ανευρεκζντων ςτισ αναςκαφζσ του χωριοφ ΔΡΑΓΟΣΛ Κλειςοφρασ. 
Σελζςαμε τριςάγιο, ενϊ ςτεφάνι κατατζκθκε από τον Αντγο ε.α. Κωνςταντίνο Βλάχο 
Πρόεδρο του Παραρτιματοσ ΕΑΑ Λάριςασ, τθριςαμε ενόσ λεπτοφ ςιγι και ο 
Εκνικόσ μασ Υμνοσ αντιχθςε για μια ακόμθ φορά, ςτθ ςτενωπό τθσ Κλειςοφρασ. 

 

 
Σριςάγιο ςτον Αγ. Νικόλαο Κλειςοφρασ 

 
Αμζςωσ μετά αναχωριςαμε για τον κφριο ςκοπό τθσ επίςκεψισ μασ, το 

προςκφνημα ςτο Φψωμα 731, που το όνομά του ζχει χαραχτεί ςτο Μνθμείο του 
Άγνωςτου τρατιϊτθ, τισ ‘’Θερμοπφλεσ που δεν ζπεςαν ποτζ’’. Μετά από 
διαδρομι μιασ και πλζον ϊρασ ςτα δφςβατα δρομολόγια γεμάτα πζτρεσ και 
νεροφαγϊματα τα 8 μικρά λεωφορεία που μιςκϊςαμε ςκαρφάλωςαν πάνω ςτισ 
απότομεσ πλαγιζσ των υψωμάτων και φτάςαμε ςτο λιτό μνθμείο (Εικονοςτάςι) των 
Ελλινων Θρϊων πάνω ςτο Υψωμα 731, το οποίο μζχρι ςιμερα ζχει καταςτραφεί 
ολοςχερϊσ τρείσ φορζσ από αγνϊςτουσ και ακριβϊσ δίπλα του επανατοποκετιςαμε 
τθ μαρμάρινθ πλάκα «ΑΘΑΝΑΤΟΙ!!!!, ΗΩΕΣ ΤΟΥ ΥΨΩΜΑΤΟΣ 731 ΤΑΡΕΙΝΑ 
ΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ» κακϊσ θ αρχικι που είχε τοποκετθκεί ςτισ 27 
Λουν 2015, είχε ομοίωσ κατακερματιςκεί. Σελζςαμε Σριςάγιο, ενϊ τιμθτικό ςτεφάνι 
κατζκεςε ο Τπτγοσ ε.α. Λωάννθσ Κουτςαϊμάνθσ Πρόεδροσ του Παραρτιματοσ ΕΑΑ 
Ξάνκθσ, ο Αντγοσ ε.α. Γεϊργιοσ Γεωργιάδθσ και ο Αντιδιμαρχοσ του Διμου Αρχαίασ 
Ολυμπίασ κ. πθλιόπουλοσ Χαράλαμποσ προσ τιμιν των εξ Αρχαίασ Ολυμπίασ 
πεςόντων, και ο εκ Χίου ορμϊμενοσ κ. Ευςτράτιοσ Βενζτοσ, προσ τιμι των Χίων 
πεςόντων θρϊων ςτθν περιοχι. Σθριςαμε ενόσ λεπτοφ ςιγι και ψάλλαμε όλοι 
μαηί, με δάκρυα ςτα μάτια και ρίγθ ςυγκίνθςθσ, τον Εκνικό Υμνο. 

Ακολοφκθςε ενθμζρωςθ από τον Πρόεδρο του Παραρτιματοσ, Τπτγο ε.α. 
Λωάννθ Κουτςαϊμάνθ και περιγραφι του τιτάνιου αγϊνα που δόκθκε από 9 - 26 
Μαρ.1941. 

 
Υψωμα 731 
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Σριςάγιο ςτο Υψωμα 731 

 

 
Κατάκεςθ ςτεφάνου ςτο Τψ. 731 από τον Πρόεδρο του Παρ/τοσ Ξάνκθσ 

 

 
Κατάκεςθ ςτεφάνου ςτο Τψ. 731 προσ τιμιν των πεςόντων Θλείων 

 



6  

 
Κατάκεςθ ςτεφάνου ςτο Τψ. 731 από κ. τρατι Βενζτο προσ τιμι των Χίων 

πεςόντων 
 

 
Ενθμζρωςθ ςτο Τψ. 731 

 

 
Ενθμζρωςθ ςτο Τψ. 731 

 
Ακολοφκωσ επιςτρζψαμε ςτο Αργυρόκαςτρο και κατευκυνκικαμε προσ το 

χωριό ΒΟΤΛΛΑΡΑΣΕ ςτθν είςοδο του οποίου υπάρχει το τρ. Νεκροταφείο,  ςτον 
προαφλιο χϊρο του Λ.Ν. τθσ Αγίασ κζπθσ. Εκεί είχαν ταφεί με τα επϊνυμά τουσ οι 
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59 Ζλλθνεσ ςτρατιωτικοί που κατζλθξαν από τα τραφματά τουσ ςτο πεδινό 
χειρουργείο που είχε αναπτυχκεί ςτο χωριό. Σουσ τάφουσ αυτοφσ φρόντιηε ο 
ομογενισ Λωάννθσ Μπάκοσ και όταν το κακεςτϊσ Εμβζρ Χότηα επζβαλε τθν 
καταςτροφι επί ποινι κανάτου όλων των κρθςκευτικϊν μνθμείων φρόντιςε να 
κρφψει τουσ ςταυροφσ των τάφων και αφοφ κατζγραψε επακριβϊσ τισ κζςεισ τουσ, 
τθροφςε με πλιρθ μυςτικότθτα τον κατάλογο με τα ονόματα των νεκρϊν. Μετά το 
1991 ιδρφκθκε το ςθμερινό ςτρατιωτικό νεκροταφείο και ςυνεχιςτισ του ζργου του 
πατζρα του ιταν μζχρι το κάνατό του το 2021 ο γιόσ του, Γεϊργιοσ Μπάκοσ και 
τϊρα ο τριςζγγονόσ του Γεϊργιοσ ο οποίοσ μασ υποδζχκθκε και μασ ενθμζρωςε. 
Σελζςαμε Μνθμόςυνο και ακολοφκθςε κατάκεςθ ςτεφάνου από τον Αντιπρόεδρο 
του Παραρτιματοσ ΕΑΑ Ξάνκθσ Σαξχο ε.α. Αριςτοτζλθ Σςότρα, τθριςαμε ενόσ 
λεπτοφ ςιγι και ψάλλαμε όλοι μαηί τον Εκνικό μασ Υμνο. 
 

 
Σριςάγιο ςτουσ Βουλιαράτεσ 

 

 
Κατάκεςθ ςτεφάνου ςτουσ Βουλιαράτεσ από τον Αντιπρόεδρο του Παρ/τοσ Ξάνκθσ 
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Κατάκεςθ ςτεφάνου ςτουσ Βουλιαράτεσ από τον Αντιδιμαρχο Αρχ, Ολυμπίασ Χ. 

πθλιόπουλο 
 

 
Γεϊργιοσ Μπάκοσ (εγγονόσ) 

 
3η Ημζρα :18 Οκτωβρίου 2022 (Αργυρόκαςτρο -  Σάφοσ Αγίου Κοςμά του 

Αιτωλοφ - Αυλϊνα) 
Αναχωριςαμε από το ξενοδοχείο με προοριςμό μασ το Γυμνάςιο- Λφκειο 

«ΠΑΝΣΕΛΘ ΩΣΘΡΘ» μζςα ςτο Αργυρόκαςτρο. Σο ςχολείο  αυτό αν και Δθμόςιο, θ 
εκπαίδευςθ γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και ιταν θ παλιά ακαδθμία από όπου 
αποφοιτοφςαν οι δάςκαλοι τθσ ελλθνικισ μειονότθτοσ. Μασ υποδζχκθκαν οι 
κακθγθτζσ και τα παιδιά, προςφζραμε τα δϊρα μασ και ξεναγθκικαμε ςτο χϊρο. 
τθ ςυνζχεια επιςκεφτικαμε το επιβλθτικό κάςτρο του Αργυροκάςτρου και 
αναχωριςαμε για το Κολικόνταςι και το Μοναςτιρι του Αγίου Κοςμά του Αιτωλοφ 
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όπου αφοφ προςκυνιςαμε τον τάφο του, κατευκυνκικαμε προσ τθν Αυλϊνα όπου 
και διανυκτερεφςαμε. 

 

 
το Γυμνάςιο-Λφκειο ΠΑΝΣΕΛΘ ΩΣΘΡΘ 

 
το Μοναςτιρι Αγ. Κοςμά Αιτωλοφ 

 
4η Ημζρα :19 Οκτωβρίου 2022 (Αυλϊνα - Χειμάρρα – Άγιοι αράντα) 
Κατευκυνκικαμε μζςω τθσ παραλιακισ οδοφ από Αγίουσ αράντα προσ 

ΧΕΛΜΑΡΡΑ. Επιςκεφτικαμε το Ελλθνικό χολείο «ΟΜΘΡΟ» όπου μασ υποδζχκθκε 
ο Διευκυντισ του κ. Ελευκζριοσ Φωτόπουλοσ, οι δάςκαλοι και οι μακθτζσ του 
ςχολείου. Επιδϊςαμε τα δϊρα που κάλυψαν όλεσ τισ ανάγκεσ του ςχολείου, 
ενθμερωκικαμε για τθ λειτουργία του από τθν γθγενι δαςκάλα κα Παναγιϊτα 
Νεράντηθ και ξεναγθκικαμε ςτισ αίκουςζσ του. Παρϊν ςτθν επίςκεψθ και ο 
Πρόεδροσ του Παραρτιματοσ τθσ «ΟΜΟΝΟΛΑ» Χειμάρρασ  κ. Φρζντθσ Μπελζρθσ, 
ο οποίοσ με τθ ςειρά του μασ καλωςόριςε. 

 

 
το 9χρονο χολείο ΟΜΘΡΟ ΧΕΛΜΑΡΡΑ 



1
0 

 

 
Ο επόμενοσ προοριςμόσ μασ  ιταν το ςπίτι τθσ κ. Ερμιόνθσ Μπρίγκου, θ οποία 

ςτθν αυλι του ςπιτιοφ ςυνεχίηει να φυλάει ακόμθ και ςιμερα καμμζνουσ τισ 
ςωροφσ ζξι (6) νεκρϊν Ελλινων ςτρατιωτϊν οι οποίοι ζπεςαν εκεί τον Απρίλιο 1941, 
λίγεσ μζρεσ πριν τθ ςφμπτυξθ του Ελλθνικοφ τρατοφ και ο πατζρασ τθσ ενταφίαςε 
ςτο κτιμα του και με κίνδυνο τθσ ηωισ του απζκρυπτε το ςθμείο ταφισ τουσ από τισ 
Λταλικζσ και Αλβανικζσ αρχζσ, ζργο που μετά το κάνατό του ςυνζχιςε και θ κόρθ 
του. Μασ υποδζχκθκε με ςυγκίνθςθ ςτθν αυλι τθσ. Σελζςαμε τριςάγιο ςτο μνθμείο 
των ζξι πεςόντων ςτρατιωτϊν ενϊ το τιμθτικό ςτεφάνι κατατζκθκε από τον Σαξχο 
ε.α Αγθςίλαο Κανελλόπουλο. Θ κ. Ερμιόνθ Μπρίγκου, ςτθ ςυνζχεια αφθγικθκε με 
τθ χαρακτθριςτικι γλυκιά και ςεμνι φωνι τθσ τισ αναμνιςεισ τθσ από τον πόλεμο 
και τθν απόκρυψθ των ςωρϊν των νεκρϊν ςτρατιωτϊν. Σθν αποχαιρετιςαμε με τθν 
ευχι να τθν ζχει καλά ο Κεόσ ϊςτε να τθν ςυναντιςουμε ςτθν επόμενθ επίςκεψι 
μασ. 

 

 
Σριςάγιο ςτο κτιμα τθσ Ερμιόνθσ Μπρίγκου 

 

             
       Κατάκεςθ ςτεφάνου ςτο μνθμείο τθσ                  Ερμιόνθ Μπρίγκου 
                              Ε. Μπρίγκου  

 
Γευματίςαμε ςτθν παραλία τθσ Χειμάρρασ ςε καταςτιματα ομογενϊν και 

αναχωριςαμε για τθν πόλθ των Αγίων αράντα, ςτο ξενοδοχείο μασ όπου και 
παρακακιςαμε ςε προαιρετικό δείπνο με ελλθνικό μουςικοχορευτικό πρόγραμμα 
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και υπιρξε θ ευκαιρία να γνωριςτοφμε καλλίτερα και να ςυςφιχκοφν ζτι περαιτζρω 
οι ςχζςεισ μεταξφ μασ. 
 

5η Ημζρα :20 Οκτωβρίου 2022 (Άγιοι αράντα – Δζλβινο-Μεςοπόταμοσ- 
Μαυρομάτι- Θγουμενίτςα - Ξάνκθ ι Ακινα) 

Αναχωριςαμε για το χωριό ΔΕΛΒΛΝΟ, κοντά ςτουσ Αγίουσ αράντα, όπου ςτο 
οςτεοφυλάκιο που υπάρχει κάτω από το καμπαναριό του Λ.Ν. του Ευαγγελιςμοφ τθσ 
Κεοτόκου, φυλάςςονται τα οςτά των ςωρϊν 19 νεκρϊν Ελλινων ςτρατιωτικϊν που 
ανευρζκθκαν ςτθν περιοχι. Σελζςαμε, Μνθμόςυνο ςτον Λερό Ναό και Σριςάγιο ςτο 
οςτεοφυλάκιο, ςτεφάνι κατζκεςε ο Αντγοσ ε.α. Γεϊργιοσ Καηάκοσ, τθριςαμε ενόσ 
λεπτοφ ςιγι και ψάλλαμε με ςυγκίνθςθ τον Εκνικό Υμνο.  

 

 
Σριςάγιο ςτο Δζλβινο 

 
Επόμενοσ και τελευταίοσ μασ ςτακμόσ επί Βορειοθπειρωτικοφ εδάφουσ το 

χωριό ΜΕΟΠΟΣΑΜΟ όπου λειτουργεί το Κολλζγιο «ΠΝΟΘ ΑΓΑΠΘ» υπό τθν 
αιγίδα τθσ Λ. Μθτροπόλεωσ Αργυροκάςτρου. Μασ υποδζχκθκαν ο Διευκυντισ κ. 
Κωμάσ Ντάλασ, οι κακθγθτζσ και οι μακθτζσ του Κολλεγίου. Παρακολουκιςαμε μια 
ςφντομθ ενθμζρωςθ για τισ δραςτθριότθτζσ του και επιδϊςαμε τα δϊρα που 
προοριηόταν για αυτό. 

 

 
Ενθμζρωςθ ςτο Λφκειο ΠΝΟΘ ΑΓΑΠΘ 
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Αναχωριςαμε για τον μεκοριακό ςτακμό τθσ αγιάδασ αφοφ προθγουμζνωσ 
αποχαιρετιςαμε τουσ ξεναγοφσ μασ Ζλενα και Δθμιτρθ ευχαριςτϊντασ τουσ για τθν 
τόςο λεπτομερι και εμπεριςτατωμζνθ ξενάγθςθ και ενθμζρωςθ που μασ ζκαναν.  

Εδϊ αποχωριςτικαμε τουσ φίλουσ ςυνταξιδιϊτεσ μασ που κατευκφνκθκαν 
μζςω ΛΟΝΛΑ ΟΔΟΤ προσ Ν. Ελλάδα και εμείσ μζςω ΕΓΝΑΣΛΑ προσ Ξάνκθ,  
υποςχόμενοι να ςυναντθκοφμε ςφντομα.  

Οι μαχθτζσ ζκαναν το κακικον τουσ. Οι 7.976 που ζπεςαν, ςτα πεδία των 
μαχϊν ςτθ Β. Ιπειρο, δεν απαιτοφν οφτε διαμαρτφρονται αλλά περιμζνουν από 
εμάσ τουσ επιγενόμενουσ να κάνουμε το δικό μασ κακικον. 

 
Ευχαριςτοφμε όςουσ και όςεσ ςυμμετείχαν ςτο φετινό μασ Προςκφνθμα, 

αφοφ με τθν παρουςία τουσ ζδειξαν ζμπρακτα, ότι εμείσ που ηοφμε ςτθν Μθτζρα 
Πατρίδα τθν Ελλάδα, δεν ξεχνοφμε τουσ θρωϊκοφσ μασ νεκροφσ και ταυτόχρονα ότι 
είμαςτε ςτο πλευρό των κατοίκων τθσ Εκνικισ Ελλθνικισ Μειονότθτασ, 
ςυντελϊντασ ζτςι ςτθ διατιρθςθ και ενδυνάμωςθ των δεςμϊν μασ, 
αναγνωρίηοντασ το ςθμαντικό Εκνικό ζργο που επιτελοφν, κρατϊντασ ηωντανό τον 
Ελλθνιςμό και τθν Ελλάδα, ςτθν ευαίςκθτθ αυτι περιοχι.  

 
Το Ραράρτημα ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθησ, ανακοινϊνει, ότι :  

 Το επόμενο Ρροςκφνημα ςτουσ ίδιουσ προοριςμοφσ ςτθ Βόρειο Ιπειρο, κα 
είναι εντόσ του διμήνου ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΙΟΥ 2023. Κα υπάρξει ζγκαιρθ 
ενθμζρωςθ ςτθν ιςτοςελίδα μασ www.eaasxanthis.gr. 

 Θα προςφζρει, ςε κάκε ενδιαφερόμενο φλλογο/Ζνωςθ, κλπ που επικυμεί 
να διοργανϊςει αντίςτοιχο ταξίδι ςε διαφορετικι θμερομθνία, κάθε πληροφορία 
από τθν αποκτθκείςα εμπειρία. 

 Δφναται επίςθσ να διαθζςει και αρχηγό /διοργανωτή, από τα μζλθ του, 
εφόςον ηθτθκεί. 

 
Εκτενζσ φωτορεπορτάη και διαρκισ πλθροφόρθςθ κα αναρτθκεί ςτθν 

ιςτοςελίδα μασ www.eaasxanthis.gr. 
 
 

Σοπικό υμβοφλιο Παραρτιματοσ Ε.Α.Α. Ν. Ξάνκθσ 
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