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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΚΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ 

 

Αγαπητέ Κύριε/ία Συνάδελφε, 

Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε σε Μονάδα της περιοχής ευθύνης της 31 Μ/Κ 

Ταξιαρχίας «ΚΑΜΙΑ». 

Το προσωπικό μας αποτελεί το πολυτιμότερο «περιουσιακό» στοιχείο του 

Στρατού μας κι όσο κι αν και ακούγεται ως κοινότοπη η παραπάνω διαπίστωση, 

εμείς το αντιμετωπίζουμε ως αξίωμα. 

Η υποστήριξη του προσωπικού ως ατόμου αλλά και των οικογενειών, αποτελεί 

την υπ’ αριθμόν ΕΝΑ προτεραιότητα και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 

για να φανούμε χρήσιμοι και να σας βοηθήσουμε στη μετακίνησή σας, την 

προσαρμογή σας στον νέο τόπο κατοικίας σας και στην αντιμετώπιση τυχόν 

προβλημάτων, που θα προκύψουν κατά το διάστημα της υπηρεσίας σας στην 

Ταξιαρχία. 

Για το λόγο αυτό συγκροτήθηκε και λειτουργεί Γραφείο Μέριμνας Προσωπικού, 

στο 1ο ΕΓ της Ταξιαρχίας, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνα 

2555084101, ΕΨΑΔ 845-4101, WIND 6936796990/*7796990 ή 

6936796992/*7796992 εσωτ 4101, για την παροχή στοιχείων εξεύρεσης κατοικίας, 

σχολείων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που μπορεί να διευκολύνει τη 

μετακίνηση και εγκατάστασή σας στη Φρουρά Φερών.  

                                                                    Με εκτίμηση 

  

 Ο Διοικητής της 31 Μ/Κ ΤΑΞ «ΚΑΜΙΑ» 
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ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 31 Μ/Κ ΤΑΞ «Κάμια» 

 

 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Ο Mονοκέφαλος αετός του Βυζαντίου, σύμβολο της δυνάμεως και της 
ισχύος. 

Η αρχαία ονομασία της πόλεως των Φερών (Βήρα) και η Ιερά Μονή 
της Παναγίας Κοσμοσώτειρας των Φερών που κτίσθηκε το 1151 μ.Χ. 
από τον Ισαάκιο Κομνηνό. 

Το ερπυστριοφόρο όχημα που αποτελεί το κύριο μέσο μάχης του 
Μ/Κ Πεζικού. 

ΡΗΤΟ 

«ΤΩΝ ΚΟΠΙΩΝΤΩΝ ΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΙ» 

(Τα στεφάνια ανήκουν σε αυτούς που κοπιάζουν) 

Απόσπασμα από το «Τυπικό της Μονής Κοσμοσώτειρας» του Ισαάκιου 
Κομνηνού.  
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 31 Μ/Κ ΤΑΞ «Κάμια» 

Το 31 Σύνταγμα Πεζικού, συγκροτήθηκε στις 25 Δεκ 1914 στην 
Κοζάνη, υπό τη ΧΙΙ Μεραρχία Πεζικού. 

Στις 27 Ιουνίου του 1917, όταν η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο στις 
Κεντρικές Αυτοκρατορίες, τασσόμενη στο πλευρό των δυνάμεων της 
Εγκάρδιας Συνεννόησης (Αντάντ), το Σύνταγμα διέθεσε προσωπικό, 
κατόπιν διαταγής, για την συμπλήρωση της εμπόλεμης σύνθεσης της Ι 
ΜΠ που μαχόταν στο Μακεδονικό Μέτωπο ως μέρος του Α΄ΣΣ. 

Στις 12 Ιανουαρίου του 1920, το 31ο Σ.Π. ανασυγκροτείται στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης και στις 10 Φεβρουαρίου, μεταφέρεται στη 
Σμύρνη, για να αποτελέσει τμήμα της Μεραρχίας Κυδωνίων, με τόπο 
συγκέντρωσης την περιοχή Καζαμίρ. 

Από τις 8 Ιουνίου έως 21 Ιουλίου 1920, προελαύνει από την περιοχή 
Μπορλά προς κατάληψη του Ντεμιρτζή, αποτελώντας εφεδρεία της 
Μεραρχίας Κυδωνιών, πλην του ΙΙ/31 Τάγματος, το οποίο διατέθηκε 
μέχρι τις 12 Ιουλίου στο Σώμα Στρατού Σμύρνης, με καθήκοντα φύλαξης 
των περιχώρων της πόλης. 

Την 1η Αυγούστου, έχοντας ως ορμητήριο το Ντεμιρτζή διενεργεί 
επιδρομή προς το Ασάρκιοϊ, ενώ ο εχθρός παρά την αντίσταση που 
αντέταξε αναγκάστηκε να υποχωρήσει πέραν του Σιμάβ Νταγ. 

Στις 15 Σεπτεμβρίου μεταφέρεται στη Σμύρνη και από εκεί στην 
ηπειρωτική χώρα για να αναλάβει καθήκοντα διατήρησης τάξης κατά τις 
γενικές εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920. 

Μετά τις εκλογές φαίνεται ότι το Σύνταγμα διαλύθηκε και την 15η 
Νοεμβρίου 1921 το 1ο Σύνταγμα Μετόπισθεν μετονομάζεται σε 31ο 
Σύνταγμα Πεζικού (Διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών της 21-10-
1921) και μεταφέρεται στο Μικρασιατικό Μέτωπο όπου τίθεται υπό τις 
διαταγές της ΙΙ Μεραρχίας.  

Από τις 19 Νοεμβρίου 1921 εώς τις 27 Μαϊου 1922 ανατέθηκε στο 
Σύνταγμα η εξασφάλιση του τομέα Μπουλαντάν. Μέχρι τις 31 Ιουλίου 
1922 εξακολουθεί να διατηρεί την ευθύνη του τομέα Μπουλαντάν, από 
το Φεσλίκ μέχρι τον ποταμό Αξάς Ντερέ με τις ίδιες δυνάμεις. 

Λίγες μέρες πριν την  εκτόξευση κύριας τουρκικής επίθεσης κατά του 
Ελληνικού Στρατού, ο Κεμάλ διέταξε την εκδήλωση παραπλανητικής 
επίθεσης την 6η Αυγούστου 1922 του τομέα του Μπουλαντάν. 

Η κύρια επίθεση εκδηλώθηκε κατά του υποτομέα Οράντζας, ο οποίος 
αποτελούσε και το νοτιοδυτικό τμήμα του τομέα Μπουλαντάν. 

Σταδιακά, από τις 7 Αυγούστου και μετά, το 31ο ΣΠ ενισχυμένο και 
από άλλες δυνάμεις της ΙΙ ΜΠ αντεπιτέθηκε ανακατέλαβε όλα σχεδόν τα 
εδάφη που είχε χάσει κατά την τουρκική επίθεση της 6ης Αυγούστου, 
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αποκαθιστώντας τη γραμμή του τουρκικού μετώπου στην αρχική 
κατάσταση. 

Από τις 14 Αυγούστου πού άρχισε η κύρια Τουρκική επίθεση κατά 
της Στρατιάς Μικράς Ασίας συμπτύσσεται κατόπιν σκληρών αγώνων 
μετά της ΙΙας Μεραρχίας και την 1η Σεπτεμβρίου 1922 επιβιβάζεται σε 
πλοία και μεταφέρεται στη Μυτιλήνη, όπου και διαλύεται. 

Από 28 Οκτωβρίου 1940 το 31ο Σ.Π., υπαγόμενο στην ΧVΙΙ 
Μεραρχία συμπληρώνεται με επιστράτευση στη Θεσσαλονίκη. 

Από 3 έως 9 Δεκεμβρίου έλαβε μέρος στις επιθετικές επιχειρήσεις 
προς Πόγραδετς-Καμίλ. 

Η αποστολή που έλαβε ήταν να καταλάβει τπ Ύψ. 1532, που 
βρισκόταν πάνω στο Όρος ΚΑΜΙΑ (ΒΔ της Κορυτσάς). 

Το πρωί της 3ης  Δεκεμβρίου 1940, το Σύνταγμα εκτόξευσε την 
επίθεση του. Το πρωί της 6ης  Δεκεμβρίου, το Σύνταγμα, κατέλαβε το 
Ανώνυμο του Υψ. 1532, που αποτελούσε και το τελευταίο έρεισμα της 
τοποθεσίας. 

Από 5 Φεβρουαρίου 1941 έως 10 Απριλίου 1941 μετακινήθηκε στην 
περιοχή Μπαλί-Ψάρι (Τρεμπεσίνα) όπου παρέμεινε ως εφεδρεία, 
αναλαμβάνοντας τον τομέα. 

Στις 14 Απριλίου 1941 άρχισε να αποχωρεί από την Αλβανία και στις 
12 Μαΐου 1941 φτάνει στην Αθήνα όπου και διαλύεται. 

Τον Απρίλιο του 1946 ανασυγκροτήθηκε, ως Ταξιαρχία υπό την ΧΙ 
ΜΠ . 

Το 1954 διαλύθηκε στην περιοχή Νιγρίτας. 

Το 1961 επανασυγκροτήθηκε στην Αλεξανδρούπολη υπό την 31 ΣΔΙ. 

Στις 28 Ιουλίου  1961μεταστάθμευσε στο Διδυμότειχο. 

Στις 14 Νοεμβρίου μεταστάθμευσε στην Ορεστιάδα. 

Τον Ιούλιο του 1977 μεταστάθμευσε στις Φέρες, υπό τη ΧΙΙ ΜΠ. 

Την 1η Δεκεμβρίου 1995 αναδιοργανώθηκε και μετονομάστηκε σε 31 
Μ/Κ ΤΑΞ, υπό την ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ. 

Την 30η Αυγούστου 2000 μετονομάστηκε σε 31 Μ/Κ ΤΑΞ «ΚΑΜΙΑ» 
και στις 12 Ιουνίου 2001 μετεγκαταστάθηκε στο στρατόπεδο 
«ΒΟΓΙΑΤΖΗ», ΝΑ του χωριού Καβησός. 
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Ονομασία «Κάμια» (Ελληνοϊταλικός πόλεμος) 

Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-41, τo 31 ΣΠ 
συμμετείχε στην Ελληνική αντεπίθεση. 

Στα πλαίσια της επιχειρήσεως αυτής και ειδικότερα κατά την ενέργεια 
ευρείας εξασφαλίσεως  του υψιπέδου  Κορυτσάς, το Σύνταγμα 
συγκροτήθηκε σε απόσπασμα μαζί με το XVII Σύνταγμα Ορειβατικού 
Πυροβολικού και έλαβε αποστολή να καταλάβει το ύψωμα 1532, που 
βρισκόταν πάνω στο όρος Κάμια (βορειοδυτικά της Κορυτσάς). 

Την 3η Δεκεμβρίου 1940, το Σύνταγμα εκτόξευσε την επίθεσή του. 
Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ύστερα από σκληρό και 
εναλλασσόμενο αγώνα, οι άνδρες του Συντάγματος κατέλαβαν το 
ύψωμα, που αποτελούσε και το τελευταίο έρεισμα της τοποθεσίας. Στη 
μάχη του όρους Κάμια συνελήφθησαν 13 αξιωματικοί και 400 οπλίτες 
Ιταλοί. Από την πλευρά του Συντάγματος πεσόντες ήταν 6 αξιωματικοί 
και 50 οπλίτες. Επίσης υπήρξαν 17 αξιωματικοί και 350 οπλίτες 

τραυματίες και 36 οπλίτες αγνοούμενοι. 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ 

 
Οι Μονάδες – Ανεξάρτητες Υπομονάδες της Ταξιαρχίας εδρεύουν στα παρακάτω 
Στρατόπεδα. 
 
 
α.        Στρδο «Υπλγού (ΠΒ) Βογιατζή Νικόλαου» 
 
β. Στρδο «Ανθλγου (ΠΖ) Αναγνώστου Δημήτριου» 
 
γ. Στρδο «Οπλαρχηγού Χρυσομαλλίδη Χρυσόστομου» 

δ. Στρδο «ΕΦ.Ανθλγου (ΠΖ) Πατσούκα Γεώργιου» 

ε. Στρδο «Υπλγού (ΠΖ) Γεώργιου Κράλη» 
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ΦΕΡΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Στο νοτιοανατολικό άκρο του ποταμού Έβρου και σε μικρή απόσταση 
από τον ομώνυμο ποταμό και το Δέλτα του, δεσπόζει η σημερινή πόλη 
των Φερών. 

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Φερών ανήκει στο Δήμο Αλεξ/πολεως  με 
πληθυσμό 5.000 κατοίκων αποτελεί στη σύγχρονη εποχή τη συνέχεια 
μιας ένδοξης ιστορικής πορείας  εννέα σχεδόν αιώνων. 

 

Αποτέλεσμα της ιστορικής αυτής πορείας είναι η ύπαρξη σημαντικών 
μνημείων με κυριότερο την Ι.Μ της Κοσμοσώτειρας  που σε συνδυασμό 
με την άμεση γειτνίαση της πόλεως με το Δέλτα του Έβρου, την 
καθιστούν πόλο έλξεως για πολυάριθμους επισκέπτες. 

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Φερών έχει μεριμνήσει για την εξυπηρέτηση 
των επισκεπτών με το Δημοτικό Τουριστικό Κέντρο από το οποίο μπορεί 
κανείς να ενημερωθεί υπεύθυνα και διεξοδικά για τα πιο αξιόλογα μέρη 
των Φερών και της ευρύτερης περιοχής του Νομού. 

 

Τμήματα Αρχαίας Εγνατίας Οδού 

Η Εγνατία Οδός ήταν η πρώτη δημόσια οδός που έγινε από τους 
Ρωμαίους έξω από την Ιταλία. Ξεκινούσε από την Απολλωνία και το 
Δυρράχιο στην Ιλλυρία-σημερινή Αλβανία- διέσχιζε τη Μακεδονία μέχρι 
τον ποταμό Νέστο, περνούσε στη Θράκη και συνέχιζε στον Ελλήσποντο 
και το Βυζάντιο. Το αρχικό μήκος της από την Αδριατική μέχρι τον Έβρο 
ποταμό ήταν 535 μίλια. Όταν οι Ρωμαίοι αποφάσισαν να 
κατασκευάσουν έναν από τους πιο σημαντικούς δρόμους, για να 
συνδέσουν την Αδριατική με τον Ελλήσποντο, δεν ξέφυγαν και πολύ 
από τα ίχνη του προρωμαϊκού δικτύου που εκτεινόταν ανάμεσα στις 
αδριατικές χώρες και στο Αιγαίο φθάνοντας, πιθανόν, μέχρι τη Μαύρη 
Θάλασσα, κάτι που αναφέρει και ο Αριστοτέλης. Γι΄ αυτό δεν αποτελούν 
έκπληξη προϊστορικοί και μεταγενέστερων εποχών οικισμοί που 
αποκαλύπτουν οι ανασκαφές των τελευταίων χρόνων, με αφορμή τη 
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χάραξη της σύγχρονης Εγνατίας Οδού. Τα περισσότερα σωζόμενα 
τμήματα του δρόμου εντοπίστηκαν στο νομό Έβρου. Το πρώτο 
μεγαλύτερο τμήμα αρχίζει από τα όρια των Νομών Ροδόπης – Έβρου 
και υπάρχουν πολλά καλοδιατηρημένα πεδινά τμήματα σε επαφή 
σχεδόν με τη σημερινή Εθνική οδό, μετά την Αλεξανδρούπολη, αλλά και 
μετά την Τραϊανούπολη. Σε όλα τα ορατά σημεία του δρόμου υπάρχουν 
ενημερωτικές πινακίδες με τη συμφωνημένη στα πλαίσια Ευρωπαϊκού 
προγράμματος, κοινή για όλες τις Ρωμαϊκές οδούς, σήμανση. 

 

Αρχαίος Δορίσκος 

Ο αρχαίος Δορίσκος απέχει από τις Φέρες 5 χιλιόμετρα και από την 
Αλεξανδρούπολη 22 χιλιόμετρα. Βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο που 
κατηφορίζει απότομα για να ενωθεί με την εύφορη κοιλάδα του ποταμού 
Έβρου. Τον κατοίκησαν πανάρχαιοι Θράκες που δημιούργησαν έναν 
οικισμό που σιγά – σιγά εξελίχθηκε σε μία πλούσια πόλη την οποία 
προστάτευε ένα μεγάλο πανίσχυρο τείχος. Στην εξέλιξη της περιοχής 
συνέβαλε το ήπιο κλίμα, ο άφθονος φυσικός πλούτος και η εύκολη 
μετακίνηση με τα πλωτά μέσα που υπήρχαν. Αναπτύχθηκε η οικονομία, 
το εμπόριο και ο πολιτισμός, όπως αποδεικνύεται από την εύρεση 
νομισμάτων της Αίνου, της Σαμοθράκης, της Μαρώνειας, του Φιλίππου, 
του Αλεξάνδρου και του Λυσίμαχου. Ήρθε μετά ο Πέρσης βασιλιάς 
Δαρείος, κατά την εκστρατεία του στη Σκυθία [513 π.Χ.] και έκτισε 
δυνατό κάστρο στο οποίο εγκατέστησε περσική φρουρά. Και μετά από 
χρόνια, το 480 π.Χ. φτάνει ο Ξέρξης για να μετρήσει τα στρατεύματα του 
στις παρακείμενες πεδιάδες. Μετά την αποχώρηση των Περσών, ο 
Δορίσκος έγινε βάση των Αθηναίων και αργότερα των Μακεδόνων του 
Φιλίππου και του Αλέξανδρου. Για λόγους ασφαλείας από τους πειρατές 
οι κάτοικοί του, τον εγκατέλειψαν κι εγκαταστάθηκαν λίγα χιλιόμετρα 
προς το εσωτερικό. Οι Τούρκοι του έδωσαν το όνομα Ρωμτζήκ, δηλαδή 
“Μικρός Ρωμαίος, Ρωμιόπουλο. 

 

Ευρωπαϊκό Χωριό Πελαργών 

 

Με τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Χωριού Πελαργών 2016 τιμήθηκε το 
χωριό Πόρος στον Έβρο, από το Ίδρυμα EuroNatur, για την 
προσήλωση του στην προστασία των πελαργών και στη διατήρηση 
των πλούσιων σε πελαργούς πολιτισμικών τοπίων στην Ελλάδα. 
 
 Ιαματικά Λουτρά Χωριού Λουτρός 

 

 Δύο χιλιόμετρα βόρεια του αρχαιολογικού χώρου της Τραϊανούπολης  
βρίσκεται το χωριό Λουτρός. Είναι ο μεγαλύτερος οικισμός της 
περιοχής και χρωστά το όνομά του στο ότι βρίσκεται κοντά στις 
εγκαταστάσεις των ιαματικών πηγών της Τραϊνούπολης. Οι κάτοικοι του 
Λουτρού προέρχονται από την Ανατολική, τη Βόρεια Θράκη και την 

https://greece.terrabook.com/evros/el/page/traianoupoli
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Μικρά Ασία φέρνοντας ποικιλία παραδόσεων που με το χρόνο έχουν 
όμως, εξαλειφθεί.  

Τα ερείπια της Τραϊνούπολης (ξενώνας/κτίσμα θερμών λουτρών 
«Χάνα», παρακείμενα θολωτά κτίρια) σώζονται δίπλα στο σημερινό 
χωριό Λουτρός, όπου κάθε χρόνο συγκεντρώνονται πολλοί επισκέπτες 
για να απολαύσουν τα ιαματικά λουτρά. Στην πόλη έχουν γίνει 
ελάχιστες ανασκαφές, με πιο σημαντική αυτή του 1995, η οποία 
αποκάλυψε τάφους στην εξωτερική ανατολική πλευρά του τείχους της 
πόλης, κτίσματα, ηλιακό ρολόι και νομίσματα. Μεταξύ των νομισμάτων 
ξεχωριστή θέση κατέχει ένας τύπος που παριστάνει την ποτάμια 
θεότητα του Έβρου. Τα περισσότερα ευρήματα εκτίθενται στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής. 

 

  Ανεμόμυλοι Μελίας 

Η Μελία είναι ένα χωριουδάκι με λιγότερους από 100 κατοίκους και 
βρίσκεται 7 χλμ από τις Φέρες. Το χωριό κατοικούνταν από 
Βούλγαρους, αλλά το 1923 – 1924 εγκαταστάθηκαν Έλληνες 
πρόσφυγες από τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, που ήρθαν 
κατατρεγμένοι μετά την Μικρασιατική τραγωδία και ρίζωσαν εκεί. Όπως 
και στα άλλα διπλανά χωριά άλλωστε. Το 1949 ήρθαν και προστέθηκαν 
στους κατοίκους και Σαρακατσάνοι. Στο χωριό μπορεί να μένουν πολύ 
λίγοι κάτοικοι, αλλά είναι πολύ όμορφο το σήμα κατατεθέν του είναι οι 
ανεμόμυλοι, οι οποίοι ανήκουν στη προβιομηχανική εποχή και 
λειτούργησαν ως την ανταλλαγή πληθυσμών το 1925. Από τους έξι 
συνολικά ανεμόμυλους, οι τέσσερις έχουν αναστηλωθεί. Οι μύλοι 
έσωζαν μόνο τις βάσεις τους, μέχρι το ύψος περίπου των 1,0- 1,30μ με 
εσωτερικές διαμέτρους περί τα 3- 3,5 μέτρα. Σώζονταν, ακόμη, ίχνη 
εσωτερικών κατασκευών, όπως κτιστές κλίμακες και κόγχες. Με τη 
φροντίδα του Δήμου Φερών εντάχθηκαν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
INTERREG και το 1998 – 2000 αποπερατώθηκε η επισκευή τους. Στο 
σημείο επίσης φτιάχτηκε χώρος αναψυχής για τους εκδρομείς με 
βρύσες, παγκάκια και χώρο για ψήσιμο. 



 11 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΕΡΩΝ 

Αφετηρία της ιστορικής διαδρομής της πόλης των Φερών είναι το 
1151 μ.Χ που ο Ισαάκιος Κομνηνός-Σεβαστοκράτορας και γιος του 
αυτοκράτορα Αλέξιου, αναγείρει στην κατοικημένη από τους 
παλαιολιθικούς χρόνους περιοχή, την Ιερά Μονή της Παναγίας της 
Κοσμωσώτειρας. 

Η περιοχή αυτή επονομαζομένη από τους αρχαίους Έλληνες ως 
«Βήρος», καταλαμβάνει στρατηγικής σημασίας θέση δίπλα στην Εγνατία 
οδό και κοντά στην κορυφή του Δέλτα, γεγονός που δικαιολογεί τη 
χωροθέτηση του μοναστηριακού συγκροτήματος. Αρχή του 
συγκροτήματος αυτού αποτελεί ο μεγαλοπρεπής ναός, στα πρότυπα της 
Αγίας Σοφίας, αφιερωμένος στην Παναγία την Κοσμοσώτειρα, δείγμα 
υψηλής αρχιτεκτονικής και αγιογραφικής ποιότητας, άφθαστο σημείο ως 
τα σύγχρονα χρόνια. 

Ο οικισμός εξελίσσεται στη σημαντική πόλη Βήρα η οποία δεσπόζει 
στα επόμενα 200 χρόνια, όντας κτισμένη στο σταυροδρόμι των οδών 
προς την Κωνσταντινούπολη. Στο τέλος  των χρόνων αυτών η πόλη 
γίνεται μάρτυρας των δραματικών βυζαντινών εμφυλίων σπαραγμών, 
ερημώνεται, αποδεκατίζεται πληθυσμιακά και καταπονημένη πια, 
υποδουλώνεται το 1357 στους Οθωμανούς Τούρκους. 

Η Βήρα υποβαθμίζεται στρατιωτικά, το καθολικό της Κοσμοσώτειρας 
μετατρέπεται σε μουσουλμανικό τέμενος και η πόλη μετονομάζεται 
σταδιακά σε Φέρες. Η γεωγραφική της θέση όμως καθορίζει τον 
οικονομικό και πολιτικό της χαρακτήρα και την αναδεικνύει σε βασικό 
εμπορικό  και διοικητικό κέντρο της δυτικής όχθης του ποταμού Έβρου  
μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα. 
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑ 

 

 

Αυτή που ο Ισαάκιος Κομνηνός αναφώνησε «Ω Πανόπτρια 
Παμβασίλισσα….». Κτίστηκε από τον Ισαάκιο Κομνηνό το 1151. Την 
ονόμαζαν Αγία Σοφία, γιατί είναι μικρογραφία της Αγίας Σοφίας του 
Ιουστινιανού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι σήμερα το ζωντανό και μεγαλόπρεπο βυζαντινό μνημείο και 
παραμένει το σύμβολο μιας μεγάλης πολιτιστικής εποχής της Θράκης, 
αλλά και μιας σημαντικής εκκλησιαστικής και πολιτικής πρωτοβουλίας 
της εποχής. Είναι από τα σημαντικότερα μνημεία της Ελλάδας και των 
Βαλκανίων και δικαίως λέγεται «Παρθενώνας της Θράκης». 
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ΤΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 

 

Στη στροφή του δρόμου προς Φέρες, πάνω στον αρχαίο ποταμό 
Σαμία, φαίνεται το βυζαντινό υδραγωγείο που μετέφερε το νερό από 
μακρινή πηγή στον οικισμό της μονής.  Κτισμένο πριν 800 χρόνια από 
πυρόλιθο, με πλίνθους στους οριζοντίους αρμούς, με προσωπική 
επίβλεψη του Ισαάκιου Κομνηνού. Σήμερα σώζονται δύο καμάρες του 
ύψους 5 μέτρων και ανοίγματος 7 μέτρων. 

 

 

  

ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ 

Εκεί όπου ο ποταμός Έβρος ενώνεται με το Θρακικό πέλαγος σε μια 
έκταση 190.000 στρεμμάτων, διαμορφώνεται το εύφορο, πολυδαίδαλο 
Δέλτα του.  

 

 

 

Τα αποξηραντικά έργα της δεκαετίας του ΄50 προσέφεραν στο ντόπιο 
πληθυσμό απέραντες εκτάσεις για καλλιέργεια, περιορίζοντας όμως το 
ζωτικό χώρο του υγρότοπου σε 90.000 στρέμματα. 

Οι βιότοποι του Δέλτα είναι μοναδικοί με σπάνια χαρακτηριστικά, 
γεγονός που οφείλεται στις επιδράσεις που δέχεται λόγω της 
πλεονεκτικής γεωγραφικής του θέσεως στο σταυροδρόμι δύο ηπείρων. 

Στην ευρύτερη περιοχή του υγρότοπου αναπτύσσονται συνολικά 22 
αυτοτελείς φυτοκοινωνίες. Τα φυτικά είδη που συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση της βλάστησης του Δέλτα ανέρχονται σε 350. Η μεγάλη 
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ποικιλομορφία βλάστησης περιλαμβάνει χαρακτηριστικά υδρόφιλα είδη 
δένδρων (λεύκες, ιτιές, σκλήθρα κλπ.), βοσκότοπους και καλαμιώνες 
καθώς επίσης αμμοθίνες και αρμυρήθρες. 

Στον πλούσιο σε βλάστηση υδροβιότοπο φιλοξενούνται  πολυάριθμα 
είδη πουλιών, όλες τις εποχές του έτους. Από τα 407 είδη της χώρας 
μας, τα 304 συναντώνται εδώ, ανάμεσά τους και αρκετά σπάνια. 
Κυριαρχούν οι χηνόπαπιες, οι κορμοράνοι, οι κύκνοι, οι πελεκάνοι, τα 
φλαμίγκος, οι πελαργοί, οι ερωδιοί. Πολλά είδη βρίσκουν καταφύγιο στις 
αμμονησίδες, που έχουν σχηματίσει οι προσχώσεις του ποταμού στα 
ρηχά της θάλασσας. 

Ο καθοριστικός ρόλος στην οικολογική ισορροπία της περιοχής το 
εντάσσει στους βιότοπους διεθνούς σημασίας, που προστατεύονται από 
τη συνθήκη Ραμσάρ (RAMSAR). 

 

 

 

 
 
 
Οι διακλαδώσεις του ποταμού και τα θαλάσσια ρεύματα έχουν 

δημιουργήσει ένα σύμπλεγμα από λίμνες, υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, 
φυσικά κανάλια, που μαζί με τον κυρίως όγκο του ποταμού και το 
παρόχθιο δάσος από ιτιές, σκλήθρα και θαμνώδη βλάστηση, συνθέτουν 
το μοναδικό τοπίο του Δέλτα. 

 
 

Πληροφορίες για επισκέψεις και ξεναγήσεις στο Δέλτα του Έβρου 
μπορεί να αναζητήσει κανείς στο Δημοτικό – Τουριστικό Κέντρο των 
Φερών.  
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Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΝΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 

Σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την πόλη των Φερών και υπό 
την περιοχή ευθύνης της Ταξιαρχίας βρίσκεται η Γέφυρα των Κήπων. 
Περνώντας πάνω από τον ποταμό Έβρο, αποτελεί το βασικό οδικό 
σύνδεσμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 

 

 

Η γέφυρα, μήκους 750 μέτρων, είναι διχοτομημένη, με τους σκοπούς 
των δύο χωρών να βρίσκονται πάνω σε αυτήν, ενώ ακριβώς πάνω στο 
όριο υψώνονται οι αντίστοιχες σημαίες. 

 

 

 

 

Στη Γέφυρα των Κήπων οδηγεί ένας από τους πιο σύγχρονους 
αυτοκινητόδρομους στην Ελλάδα, η Εγνατία Οδός, η οποία καταλήγει 
εκεί έχοντας διασχίσει σχεδόν όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Στη φωτογραφία 
διακρίνεται ο τελευταίος κόμβος της Εγνατίας Οδού (κόμβος του 
Αρδανίου) πριν από τα σύνορα, ο οποίος τη συνδέει με τη βασική οδική 
αρτηρία του Νομού Έβρου (Αλεξ/πολη – Ορεστιάδα) και βρίσκεται μόλις 
4 χιλιόμετρα από την πόλη των Φερών. 
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ΟΙ ΦΕΡΕΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Φερών είναι νέος σχετικά οργανισμός. 
Ιδρύθηκε το 1987 με την συγχώνευση τριών κοινοτήτων και έξι 
οικισμών, για να συμβάλει στην αναδιάρθρωση της αυτοδιοίκησης στη 
χώρα μας και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια σύγχρονη 
απάντηση στα προβλήματα και τις απαιτήσεις της Ελληνικής υπαίθρου. 
Με την συνένωση των Δήμων (Καλλικράτης) από το 2010 ανήκει στο 
Δήμο Αλεξ/πολεως.  

Η πόλη των Φερών βρίσκεται 28 χλμ. Βόρειο-Ανατολικά της 
Αλεξανδρούπολης με τη οποία έχει πυκνή οδική συγκοινωνία. 
Εξελίσσεται συνεχώς ως το διοικητικό, πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο 
μιας ευρύτερης γεωοικονομικής ενότητας, η οποία αριθμεί γύρω στους 
17000 κατοίκους και η οποία σε παλαιότερες διοικητικές διαιρέσεις 
συγκροτούσε την Επαρχία Φερών. Είναι έδρα αρκετών Δημόσιων 
Υπηρεσιών και Τραπεζών.  

Η γεωργία αποτελεί την κινητήριο δύναμη της τοπικής οικονομίας. Η 
πόλη με τους κατοίκους δίνει καθημερινά τη μάχη, όπως άλλωστε όλη η 
Θράκη, να συντονίσει τα βήματα της με την ανάπτυξη και των άλλων 
παραγωγικών κλάδων, ώστε να αποκτήσει μια πιο διαφοροποιημένη και 
ολοκληρωμένη οικονομική βάση. Χρειάζεται οξυγόνο με εναλλακτικές 
μορφές δραστηριοτήτων, για να μην αφυδατωθεί κοινωνικοοικονομικά. 

Ο οικοτουρισμός, με πόλο τον υγροβιότοπο του Δέλτα και η 
αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με αναφορά την ιστορία και το 
μνημείο της Παναγίας Κοσμοσώτηρας, αποτελούν σημαντικούς άξονες 
για την αναβάθμιση του χώρου με μέτρο τον άνθρωπο, τη φύση και τον 
πολιτισμό. 

Ως αγροτούπολη κυρίως, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας 
αγροτοκοινωνίας. Την ηρεμία και την ευγένεια των ανθρώπων της, την 
ζεστασιά και την άδολη επικοινωνία, την εμμονή στην παράδοση και τις 
αξίες της. 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα περιλαμβάνει και τα Δημοτικά Διαμερίσματα 
Αρδανίου, Δορίσκου, Καβησού, Πέπλου, Πυλαίας, Τριφυλλίου, Πόρου 
και Μοναστηριακίου. 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ 

Το Παγκόσμιο Ίδρυμα Θρακών διοργανώνει το Ετήσιο Πανθρακικό 
Προσκύνημα της Υπεραγίας Θεοτόκου ως προστάτιδος της Θράκης στις 
Φέρες, στις 15 Αύγουστου κάθε έτους, και προσκαλεί τα μέλη του 
Ιδρύματος, τα μέλη του συνεδρίου Θρακών, τους εκπροσώπους των 
αρχών, όλους τους Θρακιώτες ώστε να συνεορτάσουν την μεγάλη 
πανήγυρη του Θρακικού Ελληνισμού. 

 

ΒΗΡΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Ανοικτό Θέατρο Φερών 
και στους οικισμούς του Δήμου. Οι παρακάτω δράσεις αλλά και πολλές 
άλλες βρίσκουν εφαρμογή μεταξύ αρχές Ιουλίου και 17 Αυγούστου κάθε 
έτους. 

 Λαϊκές βραδιές με μουσικά συγκροτήματα. 

 Θεατρικές παραστάσεις υπό την αιγίδα των κατ' επιλογή ΔΗΠΕΘΕ 
αλλά και διαφόρων τοπικών και μη θεατρικών συλλόγων.  

 Βραδιές με παραδοσιακή μουσική από τοπικά και μη συγκροτήματα.  

 Εκθέσεις και εγκαίνια εκθέσεων με ποικίλο πολιτιστικό περιεχόμενο.  

 Καλλιτεχνικές χορωδίες από όλη την Ελλάδα.  

 Φεστιβάλ έντεχνου ελληνικού τραγουδιού & παραδοσιακών χορών. 

 Προβολή των τουριστικών αξιοθέατων της περιοχής. 

 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 

Σημαντικό πολιτισμικό γεγονός της Θράκης αποτελούν οι εκδηλώσεις 
του καρναβαλιού που οργανώνουν την Καθαρά Δευτέρα το Δημοτικό 
Διαμέρισμα Φερών σε συνεργασία με τον Καρναβαλικό σύλλογο Φερών 
και τη συμμετοχή των πολιτών. 

Χιλιάδες επισκέπτες έχουν την ευκαιρία κάθε χρόνο να απολαύσουν 
μοναδικές και πρωτότυπες εκδηλώσεις αυθεντικής και παραδοσιακής 

μορφής και περιεχομένου. 
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ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Φερών σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης και άλλους τοπικούς φορείς, διοργανώνει την 
Πανθρακική Αγροτική Εκθεση Φερών, στις Φέρες, στα μέσα 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους, με την συμμετοχή επιχειρήσεων και φορέων 
που παράγουν προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες στον αγροτικό τομέα. 

 

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ & ΕΦΗΒΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Η Παιδική – Εφηβική βιβλιοθήκη Φερών δημιουργήθηκε από τον 
Οργανισμό Παιδικών – Εφηβικών Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με το 
Δήμο Φερών. Λειτουργεί από το 1983 και επιδοτείται από το ίδρυμα 
Μποδοσάκη. 

Απευθύνεται σε παιδιά από 4 έως 18 χρονών, ενώ αυτή τη στιγμή 
διαθέτει 6000 τίτλους βιβλίων και είναι εφοδιασμένη με βίντεο, 
διαφάνειες, δίσκους και κασέτες, αφίσες με έργα Ελλήνων και ξένων 
ζωγράφων, καθώς και με επιτραπέζια παιχνίδια. 

 

 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Το Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο Φερών δημιουργήθηκε το 1996 
από τον αστυνομικό Νικόλαο Γκότση και νυν Αντιδήμαρχο Δ.Δ. Φερών. 

Στις Φέρες, πόλη κληρονόμο της Βυζαντινής Βήρας, ήταν έντονη η 
απαίτηση για τη δημιουργία μιας πολιτιστικής Κιβωτού που θα 
φυλασσόταν και θα διασωζόταν η μνήμη και η ιστορική κληρονομιά της 
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περιοχής. Σε ένα ιδιόκτητο μικρό αλλά ζεστό χώρο, ο επισκέπτης κάνει 
μια βουτιά στο ιστορικό παρελθόν της περιοχής, ταξιδεύοντας πίσω στο 
χρόνο, μέσα από τα γεωργικά εργαλεία, παλαιά κουδούνια, και 
φορεσιές. 

Χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στο πάθος και στο μεράκι, στην 
πόλη των Φερών ένας δυνατός κρίκος συνδέει το χθες με το σήμερα. 

 

 

 

 

 

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

Βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Σαμία, κάτω από το φως των άστρων. 
Πρόσφατο δημιούργημα του Δήμου Φερών, για να φιλοξενεί 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κατά τη θερινή περίοδο. 
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ΔΙΑΜΟΝΗ 

Η Ταξιαρχία παρέχει ευκολίες διαμονής στα στελέχη της, καθώς 
διαθέτει, στην πόλη των Φερών, 6 συγκροτήματα Στρατιωτικών 
Οικημάτων Αξιωματικών και Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΟΑ – ΣΟΜΥ), 
με 62 διαμερίσματα και τρείς ξενώνες προσωρινής διαμονής. Επιπλέον, 
λειτουργεί και ένα συγκρότημα στον Πέπλο (8 διαμερίσματα). 

Για την εξυπηρέτηση αναγκών προσωρινής στέγασης των Ανωτέρων 
και Ανωτάτων αξκών διαμορφώθηκε ξενώνας στην πολυκατοικία των 
ΣΟΑ. Τηλέφωνο επικοινωνίας για αιτήσεις : 25550 – 84104 ή 84144 
(ΕΨΑΔ 845 – 4104 ή 4144).  

 
 

 

ΣΟΑ 6 Διαμερισμάτων (Ανατολικής Θράκης)

Παλαιά ΣΟΑ 
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Νέος Συνοικισμός Φερών. (Κουντουριώτη) 

 

 
 
 
 

ΣΟΜΥ (Κωνσταντινουπόλεως) 
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ΣΟΜΥ (Εγνατίας) 

 
 

ΣΟΑ-ΣΟΜΥ ΣΟΕΠΟΠ ΚΡΑΛΛΗ 
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ΣΟΑ χωρ. ΠΕΠΛΟΥ 

 

 
 

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη στέγαση και για υποβολή αιτήσεων, 
μπορείτε να απευθυνθείτε στο Διευθυντή του 4ου ΕΓ και συγκεκριμένα στο 

τηλέφωνο 25550 – 84104 (ΕΨΑΔ 845-4104). 
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 ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

Α. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

 
Στο βασικό συγκρότημα των ΣΟΑ, από το Φεβρουάριο του 2007 

λειτουργεί υπ’ ευθύνη της Ταξιαρχίας ένας Βρεφονηπιακός Σταθμός με 
δυνατότητες φιλοξενίας μέχρι 25 παιδιών (μόνο νήπια). Τα στελέχη μπορούν να 
εγγράψουν τα παιδιά τους κατόπιν αιτήσεως, απευθυνόμενοι στο τηλέφωνο του 
Βρεφονηπιακού Σταθμού (25550 – 24829). 
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Β. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

 
(1)   Γυμναστήριο Στρ/δου «Υπλγού (ΠΒ) ΒΟΓΙΑΤΖΗ Ν.»  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Γ. ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ ΦΕΡΩΝ  

Στο βασικό συγκρότημα των ΣΟΑ βρίσκεται η Λέσχη Αξιωματικών, με σκοπό 
εξυπηρέτηση των αναγκών διατροφής και ψυχαγωγίας των Μονίμων και Εφέδρων 
Αξκών, Ανθυπασπιστών, Μονίμων – Εθελοντών Υπξκών, ΕΠΟΠ καθώς και των 
μελών των οικογενειών τους και η ανάπτυξη και προαγωγή των σχέσεων μεταξύ 
Στρατού και κοινού. 
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ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 31 Μ/Κ ΤΑΞ (Τηλ. Κέντρο 2555084000, ΕΨΑΔ 845-4000, WIND 
6936796990/*7796990 ή 6936796992/*7796992 

 ΚΕΠ:  25550 88080 

 Αστυνομία  25550 23333 

 Δημαρχείο  25550 88170 

 Δημοτικό – Τουριστικό Κέντρο 25550 24310 

 Ιατρικό Κέντρο Υγείας  25550 31206 / 22222 

 Σχολεία 

o 1ο Δημοτικό 25550 22377 (Δντης) 

o 2ο Δημοτικό 25550 22296 (Δντης) 

o 3ο Δημοτικό 25550 22571 (Δντης) 

o Γυμνάσιο 25550 22269 (Δντης) 

o Λύκειο  25550 22225 (Δντης) 

 Νηπιαγωγεία 

o 1ο Νηπιαγωγείο 25550 23588 

o 2ο Νηπιαγωγείο 25550 23589 

o 3ο Νηπιαγωγείο 25550 22879 

o 4ο Νηπιαγωγείο 25550 88015 

 Παιδικοί Σταθμοί 

o 1ος Παιδικός Σταθμός  25550 22301 

o 2ος Παιδικός Σταθμός  25550 22562 

o Παιδικός Σταθμός (Πέπλου) 25550 31213 

 Βρεφονηπιακός Σταθμός Ταξιαρχίας 25550 24829 

 ΛΑΦ Φερών  25550 24718 

 ΛΑΦ Αλεξ/πολης  25510 62297 (ΕΨΑΔ 846 2297) 

  Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο 25550 24566 

 Δημοτικό Κολυμβητήριο  25550 24860 
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 Αεροδρόμιο Αλεξ/πολης 25510 89300 

o C-130 Π.Α. 

Πτήση κάθε1 : Δευτ. 1η&3η Πέμ. Παρ. 

 Από Ελευσίνα  08:30  12:00 

 Από Αλεξανδρούπολη 17:00 

 Λιμεναρχείο Αλεξ/πολης 25510 26468 / 26619  
Καθημερινά δρομολόγια για Σαμοθράκη 

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 

Οι Φέρες διαθέτουν την απαιτούμενη, για τις ανάγκες μιας 
επαρχιακής κωμόπολης, αγορά, με σούπερ μάρκετ και εμπορικά 
καταστήματα. Παράλληλα, ο ικανοποιητικός αριθμός σε εστιατόρια, 
ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία κτλ, προσφέρουν αρκετές δυνατότητες για 
διασκέδαση. Κάθε Δευτέρα λαμβάνει χώρα, μπροστά στο Δημαρχείο ή 
στο ΚΤΕΛ, υπαίθρια αγορά με πωλητές φρούτων, λαχανικών, 
ενδυμάτων, υποδημάτων, κτλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

1 Τα δρομολόγια του C-130 καθορίζονται ανά 6-μηνο 
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ΧΑΡΤΕΣ 

ΦΕΡΕΣ 
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ΦΕΡΕΣ 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Παλαιά Εθνική Οδός 
Αλεξ/πολη - Φέρες 

ΕΓΝΑΤΙΑ Οδός 
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Παναγία Η Κοσμοσώτηρα  

 


