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Αγαπητέ/ή συνάδελφε ,
Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε σε Μονάδα της Περιοχής
Ευθύνης της ΤΔ/41 ΣΠ.
Η Υπηρεσία βρίσκεται στο πλευρό σας όσο και της οικογένειας
σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα που θα
αντιμετωπίσετε, καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε στην
ΤΔ/ 41 ΣΠ.
Για την επίλυση τυχόν προβλήματός σας καθώς και για την
παροχή στοιχείων εξεύρεσης κατοικίας ή οποιαδήποτε άλλης
πληροφορίας, που μπορεί να σας διευκολύνει στην εγκατάσταση σας στη
Φρουρά Σαμοθράκης, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Διευθυντή του
1ου Επιτελικού Γραφείου, στο τηλέφωνο 25510-41314 (εσωτερικό
2101).

Με εκτίμηση
Ο Δκτής της ΤΔ/41 ΣΠ
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ΕΜΒΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ
41 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Η ΤΔ στο έμβλημά της έχει δαφνοστεφανομένα:
Τη νήσο Σαμοθράκη, Περιοχή Ευθύνης που υπερασπίζεται η ΤΔ/41 ΣΠ
Το παγκοσμίως γνωστό άγαλμα «η Νίκη της Σαμοθράκης».
Το δε λάβαρο έχει τρία χρώματα που συμβολίζουν τα τρία όπλα που
διαθέτει η Τακτική Διοίκηση (κόκκινο για το ΠΖ, πράσινο για τα ΤΘ, μαύρο για το
ΠΒ)
Στην αρχαία Ελλάδα η θεά Νίκη λατρευόταν ως προσωποποίηση της
“νίκης” τόσο στα στάδια όσο και στα πεδία των μαχών. Ο Δίας την έστελνε,
σύμφω
να με το μύθο, στη γη για να στεφανώνει τους νικητές. Η Νίκη της
Σαμοθράκης ήταν αφιέρωμα του Δημητρίου του Πολιορκητή μετά τη θαλάσσια
νίκη του στη Κύπρο ενάντια στον Αντίοχο ΙΙΙ. της Συρίας και είχε τοποθετηθεί
πάνω στη πλώρη ενός πλοίου με ανοιχτά φτερά σαλπίζοντας τη νίκη. Συμβολίζει
την αποφασιστικότητά της ΤΔ/41 ΣΠ να εξασφαλίσει τη νήσο και να νικήσει κάθε
εισβολέα.
Αναγράφεται επίσης σ’ αυτό «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» περιοχή της
Ανατολικής Θράκης, όπου συγκροτήθηκε το 41 ΣΠ υπό την ΧΙΙ Μεραρχία
ΡΗΤΟ
«ΚΛΕΟΣ ΑΦΘΙΤΟΝ ΕΣΤΑΙ» (Η δόξα αιώνια είναι)
«Ώλετο μεν μοι νόστος, ατάρ κλέος άφθιτον έσται» (Δεν υπάρχει για μένα
επιστροφή, μα η δόξα αιώνια είναι)
Ομήρου Ιλιάδα, Ι 413
Είναι η απάντηση του Αχιλλέα στον Οδυσσέα
αγώνα με τους Τρώες.
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σε συζήτηση σχετικά με τον

ΤΟΥ 41

ου

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Το 41 ΣΠ συγκροτήθηκε το Σεπτέμβριο του 1920 στην περιοχή ΣΑΡΑΝΤΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ της Ανατολικής Θράκης υπό την ΧΙΙ Μεραρχία (πρώην Μεραρχία
Ξάνθης).
Στις 29 Μαΐου 1921 το Σύνταγμα αναχώρησε για τη Μικρά Ασία για να
ενισχύσει τη Στρατιά της Μ. Ασίας.
Την 1 Ιουνίου 1921 αποβιβάστηκε στη Σμύρνη και από τις αρχές Ιουλίου
συμμετείχε στην Ελληνική προέλαση προς το Σαγγάριο ποταμό.
Τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο 1921 συμμετείχε στις μάχες κατά των
Τούρκων στην περιοχή του Σαγγάριου.
Από 27 Σεπτεμβρίου 1921 έως 13 Αυγούστου 1922 το Σύνταγμα
εναλλασσόταν με τα άλλα δύο Συντάγματα της Μεραρχίας στις προφυλακές επί
των Β.Α. υψωμάτων του Αφιόν Καραχισάρ.
Από 13 – 31 Αυγούστου 1922 συμμετείχε στη σύμπτυξη του Ελληνικού
Στρατού.
Στις 31 Αυγούστου 1922 επιβιβάσθηκε σε ατμόπλοια και μεταφέρθηκε από το
Τσεσμέ στη Χίο.
Ακολούθως μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη, στη συνέχεια κινήθηκε
προς το Διδυμότειχο και τέλος εγκαταστάθηκε στις Φέρες.
Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης στις 24 Ιουλίου 1923
μεταστάθμευσε στην Ξάνθη όπου ορίσθηκε η μόνιμη έδρα του.
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 κατά την γενική επιστράτευση στην Ξάνθη, το 41 ΣΠ
συγκροτήθηκε εκ νέου.
Στις 6 Ιανουαρίου 1941 μεταστάθμευσε στην περιοχή Σιδηροκάστρου και
ανέλαβε τον τομέα Αχλαδοχωρίου.
Στις αρχές Μαΐου 1941 μετά την συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς, το 41
ΣΠ διαλύθηκε.
Μέχρι το 1974 που απεστάλη Λόχος του 290 ΤΕ ΛΗΜΝΟΥ ο οποίος
αργότερα μετονομάστηκε σε Διοίκηση Σαμοθράκης δεν υπήρχε στρατιωτική
παρουσία στη νήσο.
Το 1982 διαλύεται η Διοίκηση Σαμοθράκης και συγκροτείται το 289 ΤΕ, το
οποίο το 1995 μεταπίπτει σε Τακτική Διοίκηση. Στις 20 Φεβρουαρίου 2004 η
ΤΔ/289 ΤΠ με διαταγή του ΓΕΣ, αναδιοργανώθηκε σε ΤΔ/41 ΣΠ «ΣΑΡΑΝΤΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ».
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ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Στις 20 Φεβ 2004 η ΤΔ/289 ΤΠ με διαταγή του ΓΕΣ,
αναδιοργανώθηκε σε ΤΔ/41ΣΠ «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» με έδρα
την Νήσο Σαμοθράκη. Το Σύνταγμα σήμερα είναι έτοιμο να
ανταποκριθεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται
από τις σύγχρονες συνθήκες διεξαγωγής πολέμου, αφού
πρωταρχικό μέλημά του είναι η συνεχής διατήρηση των δυνάμεών
του σε υψηλά επίπεδα μαχητικής ικανότητας και επιχειρησιακής
ετοιμότητας.
Η εκπαίδευση, ο άρτιος εξοπλισμός του με τα πλέον σύγχρονα
οπλικά συστήματα και μέσα που επιδρούν πολλαπλασιαστικά στη
μαχητική του ικανότητα και η συντήρησή τους, καθώς και το ηθικό
και οι ικανότητες των στελεχών του, συνιστούν την αξιόπιστη
αποτρεπτική του ισχύ και εγγυώνται αποτελεσματική αντίδραση σε
οποιαδήποτε πρόκληση και ανταπόδοση αποφασιστικού
πλήγματος εθνικής επιλογής.

Το Σύνταγμα σήμερα επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην
εκπαίδευση, στην αξιοποίηση των οπλικών του συστημάτων και
μέσων καθώς επίσης και στην ανύψωση και διατήρηση του ηθικού
του προσωπικού του σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, στα πλαίσια
των δυνατοτήτων του στρατού, σε συνεργασία με τους τοπικούς
φορείς, συνεισφέρει στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, ιδιαίτερα
σε περιοχές όπου οι δυνατότητες παρέμβασης είναι περιορισμένες
και στην εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους της
Σαμοθράκης, με γνώμονα πάντοτε τη διατήρηση υψηλού βαθμού
επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων του.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σίτιση
Το Σύνταγμα διαθέτει Λέσχη Αξκων (κατηγορίας Δ΄) στην
Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, με δυνατότητα σίτισης ταυτόχρονα
35-40 ατόμων περίπου.

Στέγαση
Λειτουργεί άνωθεν της Λέσχης Ξενώνας – Διαμέρισμα 2 δωματίων
με κουζίνα και τουαλέτα για ολιγοήμερη διαμονή. Για την κράτηση
πρέπει να γίνεται έγκαιρη επικοινωνία με το 2ο ΕΓ της ΤΔ/41 ΣΠ
(25510-41314 εσωτ.2006).

Υπάρχουν 16 διαμερίσματα ΣΟΑ στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
και 32 ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ δίπλα από το Στρατοπέδο.
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Λοιπά
Για την εξυπηρέτηση των στελεχών εντός του Στρατοπέδου
λειτουργούν διάφορα τμήματα, όπως παρακάτω :
α. Παράρτημα Στρατιωτικού Πρατηρίου με όλα τα είδη πρώτης
ανάγκης.

β. Γυμναστήριο με δυνατότητα άθλησης ταυτόχρονα 15-20 ατόμων
περίπου.

γ. Internet café, 8 θέσεων και βιβλιοθήκη για δανεισμό βιβλίων.
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ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Ιστορία (Κατά περιόδους).
Από την Νεολιθική εποχή μέχρι τη Ρώμη
Όπως συμπεραίνεται από πρόσφατες ανασκαφές στις τοποθεσίες
Μικρό Βουνί, Βρυχός και αλλού (Δ.Μάτσας,1995) καθώς και από
παλιότερες έρευνες, η Σαμοθράκη πρέπει να κατοικούνταν ήδη
από τα προϊστορικά χρόνια και σίγουρα κατά τη νεολιθική εποχή.
Οι πρώτοι κάτοικοί της, μικρασιατικής και θρακικής καταγωγής,
πρέπει να ήταν και οι εισηγητές της μυστηριακής θρησκείας που
αναπτύχθηκε στα μεταγενέστερα χρόνια και καθιέρωσε τη
Σαμοθράκη ως ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά κέντρα της
αρχαιότητας.
Αποικισμός ελληνικών φύλων στο νησί πρέπει να έγινε λίγο πριν
από τον 7ο π.χ. αιώνα, από περιοχές της Αιολίας, όπως
μαρτυρούν επιγραφές που διασώθηκαν στο νησί. Οι μαρτυρίες
ορισμένων πηγών για τον εποικισμό από κατοίκους της Σάμου,
αποτελεί υστερογενή ερμηνεία που βασίζεται στα ονόματα
Σαμοθράκη και Σάμος.
Η Σαμοθράκη είναι γνωστή στην αρχαιότητα με ποικίλα ονόματα
όπως: Σαόννησος, Λευκοσία., Λευκανία, Λευκωνία, Δαρδανία,
Ηλεκρίς, Αιθιοπία(Ησύχιος) και κατά τον μεσαίωνα ως Mandrachi,
Sanctus Mandrachi, Samathrachi, Samotratia, Σαμάντρα, κλπ.
Το βόρειο τμήμα του νησιού, και συγκεκριμένα ο χώρος της
σημερινής Παλαιάπολης, αποτέλεσε το κέντρο του αρχαίου
κόσμου και της μυστηριακής θρησκείας της Σαμοθράκης.
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Το νησί οργανώθηκε με βάση τα πρότυπα των ελληνικών πόλεων.
Είχε άρχοντα "βασιλέα" και πολίτες οργανωμένους σε πέντε φυλές.
θεωρούσε ως προστάτιδα την Αθηνά, έκοβε δικά του αργυρά
νομίσματα και κατείχε την απέναντι θρακική ακτή, την Περαία,
χώρο ανάμεσα στη Μαρώνεια και την θρακική χερσόνησο.
Στη συνέχεια η Σαμοθράκη ακολουθεί την τύχη των άλλων
ελληνικών πόλεων, οι οποίες στην αρχή υποτάσσονται από τους
Μακεδόνες και αργότερα από τους Ρωμαίους. Ο τελευταίος
βασιλιάς της Μακεδονίας, Περσέας, καταφεύγει στη Σαμοθράκη,
για να σωθεί αλλά εκεί συλλαμβάνεται από τους Ρωμαίους.
Η θρησκεία των «Μεγάλων Θεών»
Εκείνο που ανέδειξε τη Σαμοθράκη
και την έκανε πασίγνωστη στον
αρχαίο κόσμο ήταν η μυστηριακή
θρησκεία που είχε τις ρίζες της στα
προελληνικά φύλα που κατοικούσαν
το νησί.
Η θρησκεία των «Μεγάλων Θεών»,
περιλάμβανε στο τελετουργικό της
«μυστήρια» στα οποία οι μυημένοι
κατατάσσονταν σε δύο βαθμούς: στους «μύστες» και στους
«επόπτες». Κυρίαρχη μορφή ήταν η «Μεγάλη Μητέρα» που
ονομαζόταν Αξίερος και ταυτιζόταν με τη Δήμητρα και με την οποία
συνδεόταν ένας ιθυφαλλικός θεός, πιθανόν σύζυγός της, ο
Καδμήλος ή Κάσμιλος που ταυτιζόταν με τον Ερμή.
Την προελληνική αυτή ομάδα θεοτήτων συμπληρώνει, αργότερα,
μια δεύτερη που έχει την προέλευσή της στους Έλληνες αποίκους
του 7ου αι. π.Χ.. Την αποτελούσαν ο Αξιόκερσος και η Αξιόκερσα,
χθόνιες θεότητες, παρόμοιες με τον Άδη και την Περσεφόνη. Η
θεϊκή ομάδα συμπληρωνόταν από δυο νέους τους Κάβειρους. Η
μύηση ήταν προφανώς προσιτή σ' όλα τα φύλλα και τις ηλικίες
καθώς και σε ελεύθερους και δούλους.
Από τον Μεσαίωνα στην Σύγχρονη Εποχή
Ελάχιστες και ασήμαντες μπορούν να θεωρηθούν οι πληροφορίες
που έχουμε για τη Σαμοθράκη κατά τα μεσαιωνικά χρόνια καθώς
και για την περίοδο της Τουρκοκρατίας.
Κύριες πηγές είναι ορισμένοι βυζαντινοί χρονογράφοι και ιδίως
διάφοροι ξένοι περιηγητές που καθ' όλον το Μεσαίωνα και τα
νεώτερα χρόνια περιέρχονταν τα μέρη της Ανατολής για ποικίλους
λόγους και σκοπούς.
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Έτσι πληροφορούμαστε τον εξανδραποδισμό 2.500 κατοίκων των
νησιών Ίμβρου, Τενέδου και Σαμοθράκης το 768 μ.Χ. από
Σλάβους επιδρομείς και ότι το νησί χρησιμοποιείται ως τόπος
εξορίας για βυζαντινούς αξιωματούχους.
Κατά καιρούς δέχεται επιδρομές Σαρακηνών και άλλων πειρατών
ιδίως τον 9ο αι μ.Χ. αλλά και τα μεταγενέστερα χρόνια. Την
παρουσία των πειρατών υποδηλώνουν τόσο το κάστρο της Χώρας
όσο και οι Πύργοι-Βίγλες στην Παλαιάπολη και τον Φονιά.
Το 1430 περιέρχεται στην κυριαρχία των Γενουατών Gattilusi.
Το 1479 το νησί υποτάσσεται οριστικά στους Τούρκους.
Τον 17ο αι. μ.Χ. σύμφωνα με μαρτυρίες του μαρκησίου De Fleury η
Σαμοθράκη αριθμεί 800 κατοίκους.
Στα τέλη του 18ου αι. μ.Χ. φαίνεται ότι
η Σαμοθράκη βρίσκεται σε καλή
οικονομική
κατάσταση
γιατί
η
απουσία των Τούρκων και κάποια
σχετική ασφάλεια συντελούν στην
άνθιση της οικονομίας και του
πληθυσμού που υπολογίζεται γύρω
στους 4.000 κατοίκους. Η ευημερία αυτή διακόπηκε απότομα το
1821 με την ολοκληρωτική καταστροφή του νησιού και την σφαγή
του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού στην τοποθεσία (Ε)φκάς
από τους Τούρκους, όταν οι Σαμοθρακίτες ξεσηκώθηκαν για να
απαλλαγούν από τον κατακτητή. Το 1835 αναφέρονται 500
κάτοικοι, που φθάνουν σταδιακά τους 3.500 στις αρχές του 20 αι.
μ.Χ. η εξάρτηση από την Τουρκία είναι μικρή, αφού ουσιαστικά η
Σαμοθράκη εξακολουθεί να είναι αυτόνομη και αυτοδιοικούμενη
μέχρι την απελευθέρωσή της στις 19 Οκτωβρίου 1912.
Το 1951 ο πληθυσμός του νησιού φτάνει
στους 4.258 κατοίκους. Όμως ήδη έχει
αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, που
οφείλεται
στην
αιμορραγία
της
μετανάστευσης, με αρνητικές συνέπειες
στην συνοχή του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος και την πολιτιστική
συνέχεια του νησιού. Σήμερα η
Σαμοθράκη
έχει
περίπου
2.800
κατοίκους.
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OΔΙΚΩΣ
Από Αθήνα (849 χλμ.) και από Θεσσαλονίκη (320
χλμ.) προς Αλεξανδρούπολη εκτελούνται τακτικά δρομολόγια
με λεωφορεία του KTEΛ.
Tοπικά δρομολόγια: Aπό Καμαριωτισσα εκτελούνται
τακτικά δρομολόγια προς Χώρα, Θέρμα και Προφήτη Ηλία.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΤΕΛ
Αθήνας, τηλ. 210-5133280
Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310595439
Αλεξανδρούπολης, τηλ. 25510-26479
Δημοτική Συγκοινωνία Σαμοθράκης , 25510-26479

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ
Από Αθήνα προς Αλεξανδρούπολη:
Τακτικά δρομολόγια και από Θεσσαλονίκη (τοπικό και
διερχόμενα από Aθήνα).
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΟΣΕ
Αθήνα, τηλ. 210-5297777
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-517517
Αλεξανδρούπολης, τηλ. 25410-22581

ΤΑΞΙ
Στη Σαμοθράκη υπάρχουν τρία (3) ΤΑΞΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
697-2883501, 697-6991270, 697-6991271

-
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ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΔ/41 ΣΠ : ΚΕΠΙΚ 25510-41314 , ΦΑΞ 25410-34724
Λέσχη Αξκών Σαμοθράκης – Ξενώνας : 25510-41292
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Χώρα, 25510-41217.Καμαριώτισσα : 2551041376
Αστυνομικό τμήμα Σαμοθράκης: 25510-41203
Πυροσβεστική : 25510-41199
ΕΛΤΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 25510-41244
ΟΤΕ: 25510-41121, 41299 & 41598
ΔΕΗ: 25510-41424
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ: 25510-41218
ΤΡΑΠΕΖΕΣ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Καμαριώτισσα, τηλ: 25510-41210



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - Καμαριώτισσα, τηλ: 25510-41750,
FAX:2551042160
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ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Χώρα

25510-41767

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Καμαριώτισσα

25510-41090

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Λάκκωμα

25510-95025

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Καμαριώτισσα

25510-41734

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Καμαριώτισσα

25510-41216

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Καμαριώτισσα

25510-41611
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ΛΑΦΣ - ΞΕΝΩΝΑΣ
Τηλ: 25510 41292

ΣΟΑ ΕΓΓΑΜΩΝ

ΣΤΡΔΟ ΤΔ/41 ΣΠ
Τηλ: 25410 34574
ΣΟΜΥ –
ΣΟΕΠΟΠ
ΕΓΓΑΜΩΝ

17

18

