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ΤΑΞΙΔΙ στην ΑΛΒΑΝΙΑ 

 

Για όσους ξεκινήσουν από την Αθήνα:  

Τρίτη πρωί 22 Μαΐου – Δευτέρα βράδυ 28 Μαΐου 2018 

Για όσους ξεκινήσουν από τη Θεσσαλονίκη:  

Δευτέρα απόγευμα 21/5 – Δευτέρα απόγευμα 28/5 

 

Ξεναγεί η Μαριάννα Κορομηλά.  Για τα βυζαντινά μνημεία θα μας μιλήσει ο αρχιτέκτονας 

Αναστάσιος Τάντσης, επικ. καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο.  

Για τη Νεότερη Ιστορία, ο αρχιτέκτονας Κώστας Καραμαλής. 

Συνοδεύουν η Εύα Βόγια και τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός. 

 

             
Αώος / Vjosë ή και Aoös. Ο ποταμός πηγάζει στην Πίνδο (Ελλάδα) και εκβάλλει στην Αδριατική (Αλβανία) 

 

Άνοιξη, ιδανική εποχή για ταξίδια και η Αλβανία με τα εκπληκτικά τοπία, την πλούσια χλω-

ρίδα, τα θεόρατα βουνά, τα πλούσια ποτάμια, τα δεκάδες βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία, 

τις βορειοηπειρώτικες μνήμες και τα καθαγιασμένα χώματα μας περιμένει –χρόνια τώρα. Με 

τη βοήθεια του Αναστάσιου (Τάσου) Τάντση, οργανώσαμε με την Εύα Βόγια και το έμπειρο 

τουριστικό της γραφείο (Voya Travel) ένα πυκνό κι αρκετά κουραστικό πρόγραμμα, το οποίο 

θα καλύψει κυρίως ένα μεγάλο μέρος της ιστορικής Βόρειας Ηπείρου κι ένα μικρό μέρος της 

ιστορικής Ιλλυρίας (δηλαδή μέχρι τα Τίρανα και τα πέριξ, αφήνοντας για επόμενο ταξίδι τα 

βόρεια της χώρας), καθώς και ένα μέρος της διαδρομής της Εγνατίας οδού.  

Αφήσαμε έκτος το Δυρράχιο / Durrës, επειδή το μεγάλο λιμάνι της χώρας είναι μια άναρχα 

αναπτυγμένη πόλη, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, και το μόνο αρχαιολογικό ενδια-

φέρον είναι ένα σπουδαίο και πασίγνωστο πρωτοβυζαντινό ψηφιδωτό σύνολο. Να σημειώ-

σουμε όμως ότι η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Τιράνων και πάσης Αλβανίας έχει προσφέρει στο 

Δυρράχιο σημαντικά έργα, μεταξύ των οποίων τον Βιολογικό Καθαρισμό Απόβλητων της 

πόλης. Πάντως, δεν θα πάμε μέχρι εκεί –μολονότι πολύ θα θέλαμε να επισκεφθούμε τη γενέ-

τειρα του αυτοκράτορα Αναστάσιου. Εξάλλου, από την αρχαία Επίδαμνο (την αποικία που 

ίδρυσαν οι Κερκυραίοι στις ιλλυρικές ακτές της Αδριατικής, κοντά στο νεότερο Δυρράχιο, το 

627 π.Χ.) δεν σώζεται σχεδόν τίποτα. Θα επισκεφθούμε, όμως, την Απολλωνία κατ’ Επί-

δαμνον ή προς Επίδαμνον στις εκβολές του ποταμού Αώου / Vjosë, αποικία των Κορινθίων 

και Κερκυραίων στην Αδριατική και πέτρα του σκανδάλου-αφορμή για την έναρξη του 

Πελοποννησιακού πολέμου! Φρίττει κανείς και μόνον αν αναλογιστεί από πού ξεκίνησε 

εκείνος ο τρομερός τριακονταετής εμφύλιος.  

Σημειώνουμε ότι η Δευτ. 28/5 (του Αγίου Πνεύματος) είναι αργία για πολλούς. Επίσης ότι 

έχουμε διαλέξει τα καλύτερα ξενοδοχεία, αλλά, εκτός από αυτό των Τιράνων, τα υπόλοιπα 

είναι 4 και 5 αστέρων αλβανικών προδιαγραφών. 



 
Τίρανα, η Οικία του ψηφιδωτού (3ος μ.Χ. αι.). Είναι η μοναδική αρχαιότητα που έχει αποκαλυφθεί 

στην αλβανική πρωτεύουσα, αλλά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα στα Τίρανα είναι ότι εδώ βρίσκεται 

η έδρα της Παγκόσμιας Κοινότητας των Μπεκτασήδων / Bektaşi (φωτ), «σέκτα» μυστικών του Ισλάμ. 

 

 

 

Συνοπτικό Πρόγραμμα 

    

1
η
 ΜΕΡΑ-22/05 ΤΡΙΤΗ Αθήνα-Τίρανα  (πτήση με AEGEAN αναχώρηση στις 8:00). Άφιξη 

στα Τίρανα στις 8:20 τοπική ώρα. Απολλωνία , Άγιος Νικόλαος Περόντι, Μπεράτι (χλμ 170).  

Δείπνο και διαν/ση στο ΜΠΕΡΑΤΙ, ξενοδοχείο GRAND WHITE CITY HOTEL BERAT, 4 

αστέρων (δεν είναι κεντρικό, αλλά είναι το καλύτερο).  

      Σημείωση: Όσοι αναχωρήσουν από τη Θεσσαλονίκη, θα φύγουν οδικώς το απόγευμα της 

Δευτέρας 21/05 (στις 15:15) και θα διανυκτερεύσουν το βράδυ στα Τίρανα στο ξενοδοχείο 

ΤΗΕ PLAZA, 5 αστέρων. Το πρωί της Τρίτης, συναντούν την ομάδα από την Αθήνα και 

συνεχίζουν μαζί το ταξίδι …  

2
η
 ΜΕΡΑ-23/05  ΤΕΤΑΡΤΗ Μπεράτι / Berat, Πρεμετή / Përmet, Αργυρόκαστρο / Gjiroka-

stër, Άγιοι Σαράντα / Sarandë (280 χλμ). Δείπνο και διαν/ση στους Άγιους Σαράντα ξενοδοχ. 

BUTRINTI 5 αστέρων, δηλαδή 4 (κεντρικό και παραθαλάσσιο στην ακτή του Ιονίου).    

 

                                      

<< Η βυζαντινή 

Παναγία η 

Λαμποβίτισσα  

 

 

και ο Άγιος 

Νικόλαος στον 

Μεσοπόταμο >> 



3
η
 ΜΕΡΑ-24/05-ΠΕΜΠΤΗ Αρχαιολογικό και Περιβαλλοντικό Πάρκο Βουθρωτού / Butrint, 

βυζαντινή Παναγία η Λαμποβίτισσα στο Λάμποβο / Labovë e Madhe, Άγιοι Σαράντα διαν/ση 

(δείπνο ελεύθερο). Προσοχή: Να ληφθεί υπόψη ότι το ψηφιδωτό δάπεδο της Πρωτοβυζαντι-

νής εποχής στο Βαπτιστήριο του Βουθρωτού σκεπάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, για 

λόγους προφύλαξης, και δεν θα μπορέσουμε να το δούμε.   

4
η
 ΜΕΡΑ-25/05- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Άγιοι Σαράντα, Μεσοπόταμος Άγιος Νικόλαος, παραλιακά 

στο Μπεράτι (210 χλμ). Διαν/ση ξανά στο Μπεράτι στο ίδιο ξενοδοχείο (δείπνο ελεύθερο). 

5
η
 ΜΕΡΑ-26/05—ΣΑΒΒΑΤΟ Μπεράτι: κάστρο και ναοί στην παλαιά πόλη. Αναχώρηση για 

Τίρανα (110 χλμ). Διαν/ση στα Τίρανα ξενοδοχείο ΤΗΕ PLAZA www.plazatirana.com 5 

πραγματικών αστέρων και κεντρικό. Δείπνο σε καλό εστιατόριο.   

6
η
 ΜΕΡΑ-27/05-ΚΥΡΙΑΚΗ  Ξενάγηση στα Τίρανα και στην ιστορική Κρούγια / Krujë, 

πρωτεύουσα του μεσαιωνικού κράτους της Αλβανίας και κέντρο της αντίστασης του θρυλι-

κού Σκεντέρμπεη εναντίον των Οθωμανών (60 χλμ). Διαν/ση Τίρανα (ελεύθερο δείπνο).  

7
η
 ΜΕΡΑ-28/05-ΔΕΥΤΕΡΑ (του Αγίου Πνεύματος) Αναχώρηση για το Ελμπασάν (ρωμαϊκό 

Mansio Scampa, σταθ-μός στην Εγνατία, και βυζαντινό Νεόκαστρον), ναός Αγίου Νικολάου, 

Mborje (προάστιο της Κορυτσάς / Korçë ) Παναγία του Μπόριε. Αναχώρηση για τη Θεσσα-

λονίκη.  

Πτήση για την Αθήνα με AEGEAN (αναχώρηση στις 22:25, άφιξη στις 23:25) 

 

 

  
Αργυρόκαστρο, γενική άποψη της παλαιάς πόλης και το σπίτι του Εμβέρ Χότζα (1908-1985) 

 

 
Η Μάνα του Στρατού στο Αργυρόκαστρο  



  
Ο Γεώργιος Καστριώτης Σκεντέρμπεης και οι άντρες του (ανάγλυφο στα Κρούγια) 

    
Από την Ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής Τιράνων: «Με την ευκαιρία των 550 χρόνων από το θάνατο του Εθνι-

κού μας Ήρωα, Γεώργιο Καστριώτη (Σκεντέρμπεη) και του Ιωβηλαιακού Έτους που κηρύχτηκε σ’ αυτό το 

πλαίσιο, σήμερα 21 Ιανουαρίου 2018, στον καθεδρικό της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα, στο τέλος της 

Θείας Λειτουργίας τελέστηκε Μνημόσυνο. Το Μνημόσυνο τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, υποβοηθούμε-

νος από τον Μητροπολίτη Αμαντίας Ναθαναήλ και τον Επίσκοπο Βύλιδος Άστυ. Ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε 

στη φυσιογνωμία και στο ανεξίτηλο έργο του Γεωργίου Καστριώτη». 

Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος με τα παιδιά της χορωδίας που οργά-

νωσε η Αρχιεπισκοπή.   

 

 

 



Εγγραφές  

Από την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μας στέλνετε μέιλ και 

σας απαντούμε εντός διημέρου, στέλνοντας και τα τραπεζικά στοιχεία για την κατάθεση της 

προκαταβολής.  

Στα ταξίδια συμμετέχουν μόνο μέλη του Πανοράματος και συνδρομητές του ΑΠΑΝ. Οι 

βασικοί όροι είναι όπως πάντα: Τήρηση ωραρίων και κλειστά τα κινητά τηλέφωνα. Σε αυτό 

το ταξίδι χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή σε ευαίσθητα πολιτικά και εθνοτικά ζητήματα.  

 

 

Θα προηγηθούν τέσσερις διαλέξεις στο Πανόραμα (μετά το Πάσχα)  

και μία ημερίδα στη Θεσσαλονίκη στις 19/5 

Θέμα: «Αλβανία και δυτικά Βαλκάνια. Ιστορική γεωγραφία» και «Η διαμόρφωση του 

αλβανικού κράτους. Ιστορικές εξελίξεις τον 19ο και 20ό αιώνα». Ομιλητής ο αρχιτέκτονας 

Κώστας Καραμαλής, μελετητής της Νεότερης Ιστορίας   

  

   
Εικόνες από το θαυμάσιο Βουθρωτό κοντά στα σύνορα Αλβανίας-Ελλάδας 

 



 

 Γκρι-καφέ: Κατά προσέγγιση εδάφη του αρχαίου Βασιλείου της Ηπείρου. 

 Πορτοκαλί: Η περιφέρεια Ηπείρου στην Ελλάδα. 

 Πράσινο: Κατά προσέγγιση περιοχές κατοικημένες από ελληνικούς πληθυσμούς στην Αλβανία. 

 Κόκκινη Γραμμή: Όριο της ιστορικής Βόρειας Ηπείρου. 

 

Προς το παρόν, για διάβασμα προτείνουμε τον συλλογικό τόμο: Μιχάλης Σακελλαρίου (επιστ. επιμ.) 

Ήπειρος, 4.000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού (Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2000) 480 σελ. 

και 340 εικόνες, χάρτες κλπ. Αν και δεν έγινε κατορθωτό να γίνει ένα συνθετικό έργο και παρέμεινε 

στην παράθεση θεματικών άρθρων, αποτελεί μία καλή εισαγωγή στον χώρο της Παλαιάς και Νέας 

Ηπείρου. Θυμίζουμε και τα πολλά μεταφρασμένα έργα του διάσημου Αλβανού λογοτέχνη Ισμαήλ 

Κανταρέ, για μια πρώτη επαφή με την αλβανική κοινωνία του 20ού αιώνα.    

  

 

apan.gr 


