
 

 

 
 

ΠΡΟΚΤΝΗΜΑ ςτουσ ‘’Ϊταφουσ Ήρωεσ’’ 1940/41ςτη Β. Ήπειρο  
(22 - 26 επ 2019) 

ΑΓ. ΑΡΑΝΣΑ – ΑΤΛΩΝΑ -  ΤΨ. 731 - ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ – ΒΟΤΛΙΑΡΑΣΕ 
 

1η Ημζρα: 22 επ (ΚΤΡΙΑΚΗ). ΞΑΝΘΗ/ΑΘΗΝΑ – ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ –  ΑΓ. ΑΡΑΝΣΑ 
07:00: Αναχϊρηςη από ΞΑΝΘΗ (από ΛΑΦΞ) και ΑΘΗΝΑ (ΛΑΕΔ). Μετά από 

περίπου 7 ϊρεσ ταξίδι, φκάνουμε ςτθν Θγουμενίτςα (ςθμείο ςυνάντθςθσ των δφο 
Λεωφορείων από ΑΘΘΝΑ & ΞΑΝΘΘ). Στθ ςυνζχεια ακολουκοφν κοινό πρόγραμμα. 

Μετά τισ διατυπϊςεισ ςτο Μεκοριακό Στακμό ςτο Μαυρομάτι (Σαγιάδασ) 
ειςερχόμαςτε ςτθν Αλβανία και διαςχίηοντασ τθν κοιλάδα του Βοφρκου με τα 
Ελλθνικά χωριά, πατϊντασ τα Άγια χϊματα τθσ Β. Θπείρου, φκάνουμε ςτο ΔΕΛΒΙΝΟ.  

  
 Κάτω από το καμπαναριό του Ιεροφ ναοφ Ευαγγελιςμόσ τθσ Θεοτόκου, 
υπάρχει παρεκκλιςιο – οςτεοφυλάκιο όπου φυλάςςονται τα οςτά 19 πεςόντων 
Θρϊων. Θα τελζςουμε Επιμνθμόςυνθ Δζθςθ και κα κατακζςουμε ςτεφάνι.  
 Αναχϊρθςθ για ΑΓ. ΑΡΑΝΣΑ. Διανυκτζρευςη ςτο Ξενοδοτείο 4* «SARANDE 

INTERNATIONAL». Περιήγηςη ςτθν πόλθ και ομαδικό δείπνο (προαιρετικό). 

2η Ημζρα: 23 επ (ΔΕΥΤΕΑ). ΑΓ. ΑΡΑΝΣΑ – ΜΕΟΠΟΣΑΜΟ – ΧΙΜΑΡΑ- ΑΤΛΩΝΑ 
Αναχϊρηςη για ΜΕΟΠΟΣΑΜΟ. Εκεί κα επιςκεφτοφμε το Ελλθνικό 

Κολλζγιο «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗ». Θα ενθμερωκοφμε για τθ λειτουργία του, κα 
ξεναγθκοφμε ςτισ εγκαταςτάςεισ του και κα προςφζρουμε δϊρα. Μετά από 2 
περίπου ϊρεσ, φκάνουμε ςτθ ΧΙΜΑΡΑ. 

   

Υψ. 731 
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Σάφοσ Κοςμά Αιτωλοφ 

Επίςκεψη ςτο 9χρονο Ελλθνικό Σχολείο «ΟΜΗΡΟ». Ενθμζρωςθ για τθ 
λειτουργία του, ξενάγθςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του και προςφορά δϊρων. 
Ακολοφκωσ κα προςκυνιςουμε ςτθ γειτονικι Εκκλθςία των Αγίων Πάντων. Στθ 
ςυνζχεια επίςκεψη ςτο ςπίτι τθσ «ΜΑΝΑ ΣΗ ΧΙΜΑΡΑ» κ. Ερμιόνησ ΜΠΡΙΓΚΟΤ, 
που ο Ρατζρασ τθσ ζκαψε ςτθν αυλι του ςπιτιοφ τουσ, με κάκε κίνδυνο για τθν 
οικογζνεια του, τουσ 6 Ζλλθνεσ Στρατιϊτεσ που ςκοτϊκθκαν ςτθν περιοχι. Τριςάγιο 
και κα κατάκεςθ τιμθτικοφ ςτεφάνι ςτο Θρϊο Ρεςόντων.  

Συνεχίηουμε, περνϊντασ μζςα από Ελλθνικά χωριά και μετά από 2 ½ ϊρεσ 
περίπου ταξίδι, φκάνουμε ςτον ΑΤΛΩΝΑ. Διανυκτζρευςθ ςτο ξενοδοχείο «VLORA 
INTERNATIONAL». Περιήγηςη ςτθν πόλθ και ομαδικό δείπνο (προαιρετικό). 

 

3η Ημζρα: 24 επ (ΣΡΙΣΗ). ΑΤΛΩΝΑ – ΚΟΛΙΚΟΝΣΑΙ – ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ  
 Αναχϊρηςη για ΚΟΛΙΚΟΝΣΑΙ. περνϊντασ από 
ΦΙΕΡΙ, φτάνουμε μετά από 1 ϊρα ςτο ΚΟΛΙΚΟΝΣΑΙ, όπου 
βρίςκεται ο Σάφοσ του Αγίου Κοςμά του Αιτωλοφ. Θα 
ενθμερωκοφμε για το βίο του Αγίου κακϊσ και για το κτίςιμο 
του Ιεροφ Ναοφ που ζγινε μετά από διαταγι και με ζξοδα 
του Αλι Ραςά του Τεπελενλι. Θα περιθγθκοφμε ςτισ 
εγκαταςτάςεισ και κα προςκυνιςουμε τον τάφο του Αγίου.  
Αναχωροφμε για το ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ. Μετά από διαδρομι 2 
½ περίπου ωρϊν φκάνουμε ςτον προοριςμό μασ όπου κα 
διανυκτερεφςουμε ςτο ξενοδοχείο «ARGJIRO HOTEL» 4*. 

Τις βραδινές ώρες θα έτοσμε ςυνάντθςθ ενθμζρωςθ από τον 
Γενικό Ρρόξενο Αργυροκάςτρου και τον Σεβαςμιϊτατο 

Μθτροπολίτθ κ.κ. Δθμιτριο. Επίςκεψη ςτο Ελλθνικό Σχολείο «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗ». 
Ενθμζρωςθ για τθ λειτουργία του και γενικά για τθν εκπαίδευςθ των Ελλθνόπουλων 
τθσ Αλβανίασ, ξενάγθςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του και προςφορά δϊρων. Στον 
παρακείμενο Ιερό Μθτροπολιτικό Ναό τθσ Αναςτάςεωσ κα παρακολουκιςουμε τον 
εςπερινό. Βόλτα - ξενάγθςθ ςτθν Ρόλθ. Ομαδικό δείπνο (προαιρετικό). 

       4η Ημζρα: 25 επ (ΣΕΣΑΡΣΗ). ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ - ‘Υψωμα 731 - ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ 
08:00 : Αναχωροφμε για το μοναςτιρι 

του Αγίου Νικολάου ΚΛΕΙΣΟΥΑΣ, ζργο και 
αυτό του Αρχιεπιςκόπου Αναςταςίου Στον 
αφλειο χϊρο του, υπάρχει το ςτρατιωτικό 
νεκροταφείο (ολοκλθρϊκθκε το 2006 με 
πιςτϊςεισ του Ελλθνικοφ ΥΕΘΑ) με 350 
τάφουσ και 850 κενζσ κζςεισ για τθν 
τοποκζτθςθ οςτεοφυλακίων. Μζςα ςτον Ιερό 

Ναό υπάρχουν ςε μεταλλικζσ οςτεοκικεσ τα οςτά 325 μθ αναγνωριςκζντων 
πεςόντων Θρϊων. Εδϊ πζρςι, 13 Οκτ  2018, είχαμε τθν ευτυχι χρονικι ςυγκυρία να 
παρακολουκιςουμε τισ εργαςίεσ ταφισ των οςτϊν των Θρϊων μασ που δυςτυχϊσ 
επί 78 χρόνια εξακολουθοφςαν να παραμζνουν άταφοι!!. Εδϊ ενταφιάςτθκαν, 
αφοφ είχαν λθφκεί από το 401 ΓΣΝΑ δείγματα DNA, οι 573 από τουσ 696 που 
βρζκθκαν από 22 Ιαν 2018 μετά από εκταφι ςτθν κοντινι περιοχι ΝΣΡΑΓΚΟΣΙ.  

Σριςάγιο - Κατάθεςη ςτεφάνου και το «απ’ τα κόκκαλα βγαλμζνθ των 
Ελλινων τα ιερά, χαίρε ϊ χαίρε ελευκεριά». 

Συνεχίηουμε για Κλειςοφρα και για τον κφριο ςκοπό τθσ επίςκεψισ μασ, το 
προςκφνημα ςτο φψωμα 731 (διαδρομι θ οποία γίνεται με ειδικά οχιματα 
χωρθτικότθτασ 6-8 ατόμων). Φκάνοντασ ςτθν κορυφι, ανεβαίνουμε περί τα 200 μ. 
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με τα πόδια μζςα από ανθφορικό μονοπάτι. 
Λίγο πριν από τθν κορυφι, ςυναντάμε μια 
μικρι πζτρινθ επιτφμβιο ςτιλθ, μνθμείο για 
Ιταλοφσ νεκροφσ (κατεςτραμμζνο πλζον) με 
χαραγμζνθ τθν επιγραφι ςτα ιταλικά «η 
Μεραρχία ΠΟΥΛΙΕ ςτουσ πεςόντεσ οι 
οποίοι πρϊτοι μεταξφ των ςτρατιωτϊν τησ 
Ιταλίασ ζκαμαν το φψωμα αυτό ιερό 
πορφυρό θυςιαςτήριο χαραυγή για την 

πατρίδα». 30 μ. ψθλότερα, ςτθν κορυφι το υψ.731. Υπάρχει το λιτό μνθμείο για 
τουσ Ζλληνεσ πεςόντεσ Ήρωεσ κακϊσ και τιμθτικι αφιερωματικι πλάκα που 
τοποκζτθςε το Ραράρτθμα μασ ςτο 1ο του ταξίδι, τον Ιοφνιο του 2015. Περιγραφή 
τθσ Μάχθσ από το Ραράρτθμα ΕΑΑΣ Ξάνκθσ Σριςάγιο - Κατάθεςη τεφάνου - 
Εθνικόσ Υμνοσ.  

Ρλιρεισ ςυναιςκθμάτων, επιςτρζφουμε ςτο Αργυρόκαςτρο. Μετά από 
ανάπαυςθ, Επίςκεψη – Ξενάγηςη ςτο Κάςτρο. Το βράδυ δείπνο και γλζντι με 
Ελληνική Μουςική (προαιρετικά), ςε ταβζρνα ςτο Ελλθνικό χωριό ΣΕΡΙΑΧΑΣΕ. 
 

5η Ημζρα: 26 επ (ΠΕΜΠΣΗ). ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ – ΒΟΤΛΙΑΡΑΣΕ – ΚΑΛΠΑΚΙ – 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΞΑΝΘΗ/ΑΘΗΝΑ 

08.00 : Αναχϊρηςη.  Μετά από 

30 χλμ. φκάνουμε ςτο χωριό 

ΒΟΤΛΙΑΡΑΣΕ. Ζνα από τα 24 Ελλθνικά 

χωριά τθσ επαρχίασ Δρόπολθσ, δίπλα 

Δίπλα ςτο χωριό, ο ομογενισ Μπάκοσ 

(ι Ράκοσ), Ιωάννθσ, είχε χτίςει 

εκκλθςάκι, ςτον προαφλιο χϊρο του 

οποίου είχαν ταφεί 59 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, όπωσ μασ διθγικθκε ο υιόσ του 

Γεϊργιοσ που ςυνεχίηει το ζργο του και φροντίηει τουσ τάφουσ και το Θρϊο. Μετά 

το1991 ιδρφκθκε το ςθμερινό ςτρατιωτικό νεκροταφείο, το οποίο προςφάτωσ 

αναγνωρίςτθκε επίςθμα από τθν Αλβανία, επιςκευάςκθκε το παλαιό μικρό 

εκκλθςάκι, αφιερϊκθκε ςτθν Αγία Σκζπθ και εγκαινιάςκθκε τθν 28θ Οκτ 1999. Εδϊ 

πζρςι Στισ 13 Ιουλ 2018 εδϊ τοποκετικθκαν τα οςτά 100 πεςόντων που 

ανευρζκθκαν ςτισ ζρευνεσ που ζγιναν ςτο ΝΤΑΓΚΟΤI. Σριςάγιο - Κατάθεςη 

τεφάνου - Εθνικόσ Υμνοσ.  

Σε 6 χλμ. Φκάνουμε ςτον μεκοριακό ςτακμό τθσ ΚΑΚΑΒΙΑ. Μετά τισ 
τελωνειακζσ διατυπϊςεισ ειςερχόμεκα ςτθ Χϊρα μασ. Κατευκυνόμενοι για 
Ιωάννινα, ςτο δρόμο μασ ςυναντάμε το ΚΑΛΠΑΚΙ. Επίςκεψη ςτο Μουςείο Αγϊνα 
1940 και ενθμζρωςθ από το προςωπικό του Μουςείου ςχετικά με τον 
Ελλθνοϊταλικό πόλεμο. Στθ ςυνζχεια φκάνουμε ςτα Γιάννενα. Ομαδικό 
(προαιρετικό) γεφμα ςτθν περιοχι ‘’Μϊλοσ’’ με κζα τθ λίμνθ και το νθςάκι.  

Εδϊ οι δρόμοι μασ «χωρίηουν». Αναχωροφμε και με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ, 
φκάνουμε αντιςτοίχωσ τισ βραδινζσ ϊρεσ ςε ΞΑΝΘΘ και ΑΘΘΝΑ. 
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ΣΙΜΗ ΚΑΣϋΑΣΟΜΟ: 200 € ςε δίκλινο/τρίκλινο. ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ : 250 € 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
Μεταφορά με πολυτελι λεωφορεία – ξενοδοχεία 4*( 4διανυκτερεφςεισ με πρωϊνό) 
- Ξεναγόσ- Αρχθγόσ Εκδρομισ - Αςφάλεια Αςτικισ Ευκφνθσ). 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
Ειςόδουσ ςε Μουςεία / Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 
Κίνθςθ ΚΛΕΙΣΟΥΑ - Φψωμα. 731 με ειδικά Οχιματα : 60€ (8 άτομα)  
Γεφματα – Δείπνα ( ςθμείωςθ: δεν υπερβαίνουν τα 10-12 € /άτομο). 

 

ΑΦΕΣΗΡΙΑ ΕΚΚΙΝΗΗ & ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ -  ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
 

1ο Λεωφορείο : ΞΑΝΘΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ- ΚΑΒΑΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΘ-ΒΕΟΙΑ- 
ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Πςοι διαμζνουν ςε πόλεισ που εξυπθρετοφνται από το δρομολόγιο, 
δφνανται να επιβιβαςτοφν κακοδόν.  

 

2ο Λεωφορείο : ΑΘΗΝΑ: ΚΟΙΝΘΟΣ- ΙΟ - ΓΕΦΥΑ ΧΑ. ΤΙΚΟΥΡΘΣ – ΙΟΝΙΑ 
ΟΔΟΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Πςοι διαμζνουν ςε πόλεισ που εξυπθρετοφνται 
από το δρομολόγιο, δφνανται να επιβιβαςτοφν κακοδόν.  

  

ΔΗΛΩΕΙ ΠΡΟΘΕΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ( από τϊρα)  : το Παράρτημα ΕΑΑ Ξάνθησ 
α. Με αποςτολι email:eaasxanthis@gmail.com. 
 

β. Τθλζφωνα Επικοινωνίασ : 
   6937100910 (Υποςτράτθγοσ ε.α. Γεϊργιοσ. Γεωργιάδθσ)  

 6937409943 (Υποςτράτθγοσ ε.α. Ιωάννθσ. Κουτςαϊμάνθσ). 
   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: 

Προκαταβολή: 50 €/άτομο, μζχρι 10 Ιουν 2019. Με τθν προκαταβολι 

ΚΑΣΟΧΤΡΩΝΕΣΑΙ θ ςυμμετοχι που δθλϊκθκε . 
 

Ολική Εξόφληςη: μζχρι 20 Αυγ 2019. 
 

Σρόποσ Πληρωμήσ: 
α. Διαμζνοντεσ ςτην ΞΑΝΘΗ : Μετρητά ςτο Ραράρτθμα (10:00-12:00) ή 

κατάθεςη ςτον παρακάτω ΤΑΡΕΗΙΚΟ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟ 
 

β. Λοιπζσ περιοχζσ: ςτον ΤΑΡΕΗΙΚΟ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟ τθσ ΤΑΡΕΗΑΣ ΡΕΙΑΙΩΣ, 
με ΙΒΑΝ: GR 09 0171 6120 0066 1213 0889 473. Δικαιοφχοσ : Γεϊργιοσ Γεωργιάδθσ. 
 
ΗΜΕΙΩΗ: 
Στουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ, δείτε εικόνεσ και VIDEO, από τα Ρροςκυνθματικά 
Ταξίδια (2015 ,2016, 2017 και 2018). 
http://www.eaasxanthis.gr/drasteriotetes/bipiros12-15okt2018 

http://www.eaasxanthis.gr/drasteriotetes/proskynemastousataphouseroestouepous
194041stebepeirosep2018 

http://www.eaasxanthis.gr/drasteriotetes/proskynemastebepeiro12-10-2017  

http://www.eaasxanthis.gr/drasteriotetes/proskynematikeekdromestebepeiro30- ζωσ 2-
10-2016 
http://www.eaasxanthis.gr/drasteriotetes/proskynematikeekdromestebepeiro26-
28ioun2015 
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