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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΦΡΟΥΡΑΣ 
 
  
Αγαπητοί Συνάδελφοι  
 
Στο πλαίσιο ενημέρωσης του προσωπικού που υπηρετεί ή πρόκειται να υ-
πηρετήσει στη Φρουρά Κομοτηνής, σας παρέχεται ο παρών ενημερωτικός 
Οδηγός με ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν στην πόλη της Κομοτηνής 
και το Νομό Ροδόπης, προκειμένου να καταστεί άνετη και ευχάριστη η δια-
μονή σας στη Φρουρά για το χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε σε αυτή.  
 

                                                            
                                  Κομοτηνή, Αυγ 22 

 
                                                                       Με εκτίμηση 
 
                                                                
                                                                               -Ο- 
                                                                             Α.Δ.Φ. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΕΖΙΚΟΥ 

 «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» 
 
 H 29η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» αποτελεί συνέχεια του 29ου 
ΣΠ το οποίο συγκροτήθηκε τον Αύγουστο 1913 με έδρα την Έδεσσα.  
              
 Έλαβε μέρος σε πολλές επιχειρήσεις καθώς και στη Μικρασιατική Εκστρατεία.  
              
 Κατά τη διάρκεια του Ελληνο - Ιταλικού πολέμου έλαβε μέρος στις μάχες ΠΟ-
ΓΡΑΔΕΤΣ και ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ.            
             
 Στις 14 Απριλίου 1941 διαλύθηκε και συγκροτήθηκε εκ νέου στις 15 Μάϊου 
1960 στην Κομοτηνή.  
 
  Στις 15 Σεπτεμβρίου 2000 μετονομάστηκε σε 29 ΣΠ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» και από 
την 1 Ιαν 2003, άρχισε η αναδιοργάνωσή του σε Ταξιαρχία. 
 
 Στις 25 Μαρ 2003, ονομάσθηκε 29 Ταξιαρχία Ελέγχου Ασφαλείας (ΤΑΞΕΑ) και 
από 29 Αυγ 2005 σε 29 ΤΑΞ ΠΖ. 
 
 Από  01 Μαΐου 2005, με διαταγή του ΓΕΣ επέκτεινε τα  όρια της ΠΕ της Δυτικά 
του Νέστου Ποταμού, στους Νομούς Δράμας και Καβάλας (Δυτικά όρια). 
 
 Από 11 Δεκεμβρίου 2009, λόγω αλλαγής υπαγωγής των Μονάδων των Ν. 
Δράμας και Καβάλας, τα δυτικά (αριστερά) όρια της Ταξιαρχίας μετατοπίσθηκαν στα 
διοικητικά όρια των Ν. Ξάνθης με τους Ν. Δράμας και Καβάλας. 
 
 Στις 24 Φεβρουαρίου 2011 μετονομάστηκε σε 29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ «ΠΟΓΡΑ-
ΔΕΤΣ». 
 
 Το Στρατηγείο της Ταξιαρχίας βρίσκεται στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ ΠΑΡΑ-
ΣΧΟΥ» στην Κομοτηνή.  
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 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
 
 Στο έμβλημα της Ταξιαρχίας απεικονίζεται Στρατιώτης  του Πεζικού ο ο-
ποίος  φέρει το τυφέκιο σε θέση φυλάξεως. Στο φόντο πίσω από το στρατιώτη, δια-
κρίνεται η Περιοχή της Θράκης και ειδικότερα ο Νομός Ροδόπης και Ξάνθης.  
      Το κόκκινο χρώμα που περιβάλλει την παράσταση, συμβολίζει το όπλο του 
Πεζικού, καθώς και το αίμα των ηρωικών νεκρών του 29ου  Συντάγματος, συνέχεια 
του οποίου αποτελεί η 29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ. Η όλη παράσταση δείχνει την αποφασιστι-
κότητα του προσωπικού της Ταξιαρχίας, να υπερασπισθεί την ελληνικότητα και την 
ακεραιότητα της περιοχής ευθύνης της, εναντίον οποιουδήποτε επιβουλέα.  
 
 
    ΡΗΤΟ:  «ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»  
 
         Η φράση «ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ" υπογραμμίζει την απόφαση της Ταξιαρ-
χίας να εκτελέσει την αποστολή της, κάθε ώρα και στιγμή, χωρίς να φείδεται κόπου 
και χρόνου και χωρίς να υπολογίζει σωματική ή ψυχική κόπωση.  
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΧΙ ΤΘ ΤΑΞ. ΙΠΠΙΚΟΥ «ΠΙΝΔΟΣ» 
 

 Η Συγκρότηση της Ταξιαρχίας ξεκίνησε τη 1η Δεκεμβρίου του 1970 στο Λιτό-
χωρο Πιερίας. 
 
 Το Σεπτέμβριο του 1971 μεταστάθμευσε στην περιοχή Κομοτηνής – Αλεξαν-
δρούπολης και το 1977 όλες οι Μονάδες της εγκαταστάθηκαν στην Κομοτηνή. 
 
 Μετακινήθηκε στους χώρους τελικού προορισμού τέσσερις φορές(1974, 1975, 
1976 και 1987). 
                
  Τη 1η Δεκεμβρίου του 2000 μετονομάσθηκε σε ΧΧΙ ΤΘΤ  ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ 
«ΠΙΝΔΟΣ».             
          
                 Το    Στρατηγείο   της     Ταξιαρχίας   βρίσκεται   στο    Στρατό-
πεδο    «ΛΓΟΥ ΜΟΥΖΙΟΠΟΥΛΟΥ» στην Κομοτηνή.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Στρατηγείο το 1911  

 
 
 
 
 
Το Στρατηγείο από το 1971 και μετά 
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 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
  
 Το έμβλημα της ΧΧΙ ΤΘΤ είναι μια σύνθεση συμβόλων και χρωμάτων με συμ-
βολικό χαρακτήρα. 
 
 Το σύμβολο που κυριαρχεί είναι η κόκκινη προτομή αλόγου, προπομπού του 
όπλου των τεθωρακισμένων, η οποία περικλείεται από έναν πράσινο κύκλο, το δια-
κριτικό δηλαδή χρώμα του όπλου. 
 
 Η ορθωμένη χαίτη του αλόγου συμβολίζει τη δύναμη, την ορμή, την ταχύτητα 
και τη επιθετικότητα, χαρακτηριστικά που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη φύση 
του όπλου. 
 
ΡΗΤΟ:    «ΟΥ ΠΟΣΟΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥ» 
                                 Πλουτάρχου αποφθέγματα 
                                          Λακωνικά (Άγιδος του Αρχιδάμου, 3) 
 
 Είναι η φράση του Βασιλιά της Σπάρτης Άγη, η οποία δηλώνει ότι οι Σπαρτιά-
τες ενδιαφέρονταν για τη θέση που είχε καταλάβει ο εχθρός και όχι για την αριθμη-
τική του υπεροχή. 
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      ΛΕΣΧΗ ΑΞΚΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΛΑΦΚ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Βρίσκεται στην οδό Αγχιάλου 2. 
 
  Διαθέτει χώρους εστιατορίων, κυλικείο, αίθουσα συγκεντρώσεων, αίθουσα εκ-
δηλώσεων. 
 Το εστιατόριο προσφέρει καθημερινά 3 είδη μαγειρευτών φαγητών, τις αργίες 
2 είδη, ενώ τις βράδυνες ώρες μόνο φαγητά της ώρας. 
 Στο Κυλικείο προσφέρονται καφέδες, αναψυκτικά και ποτά. 
 Ώρες λειτουργίας : 
 Χειμερινό ωράριο : 12:00 -16:00 και 19:00 - 23:00. 
 Θερινό ωράριο :      12:00 -16:00 και 19:00 - 00:00. 
 Η αίθουσα της Λέσχης διατίθεται για διάφορες εκδηλώσεις (χορούς, γενέθλια, 
κλπ), κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και έγκρισης της Ιεραρχίας της ΧΧΙ 
ΤΘΤ. 
 Είναι εύκολα προσβάσιμη και έχει χώρο στάθμευσης.  
 Διαθέτει και κομμωτήριο κατόπιν ραντεβού. 
        Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25310 22355 και 25310 22366. 
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 

 
 

      Στην πόλη λειτουργεί Στρατιωτικό Πρατήριο, επί της οδού «Αγχιάλου 13» (Δί-
πλα στα ΣΟΑ), το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες των οικογενειών των στελεχών. 
Περιλαμβάνει τμήματα ένδυσης στρατιωτικών και πολιτικών ενδυμάτων, τροφίμων, 
ποτών, χαρτικών. 
  Ημέρες και ώρες λειτουργίας : 
 Πρωινές ώρες : από Τρίτη έως Σάββατο  : 08:30 έως 14:30. 
 Απογευματινές ώρες : Τετάρτη και Παρασκευή 18:00 -20:30. 
  

 
ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Νηπιακός Σταθμός Φρουράς Κομοτηνής βρίσκεται στην οδό Χαρ. Τρι-

κούπη 30 (τηλ. 25310-54400).  Έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 29 νηπίων ηλικίας 
2,5 έως 5 ετών. 

 Ωράριο Λειτουργίας: Τις καθημερινές 15’ πριν την έναρξη του προγράμματος  
ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως και 30’ μετά τη λήξη του. Ο ΒΝΣ Κομοτηνής 
παραμένει κλειστός τις επίσημες αργίες του κράτους και όλο το μήνα  Αύγουστο. 
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ΚΑΑΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Στην Φρουρά λειτουργεί ΚΑΑΥ υπό την ονομασία ΚΑΑΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ, 
στην ευρύτερη περιοχή της Μαρώνειας, Υπάρχουν 51 οικήματα τα οποία μπορούν 
να εξυπηρετήσουν 200 άτομα περίπου. Τα οικήματα περιλαμβάνουν: σαλόνι, κου-
ζίνα, λουτρό,  2 υπνοδωμάτια με 1 διπλό και 2 μονά κρεβάτια, ψυγείο, τραπεζαρία, 
τραπέζι και καρέκλες κήπου για το μπαλκόνι. Για τις ανάγκες σίτισης και ψυχαγω-
γίας των παραθεριστών, λειτουργούν εστιατόριο, ταβέρνα, αίθουσα συγκεντρώ-
σεων, TV, κυλικείο παραλίας, ξαπλώστρες, ομπρέλες, κλπ. 
        Η ακτή είναι εύκολα προσβάσιμη, η θάλασσα καθαρή, με μία μικρή αβαθή 
ζώνη, κατάλληλη για παιδική κολύμβηση με ασφάλεια, ενώ μακρύτερα βαθαίνει 
βαθμιαία. 
        Επισημαίνεται ότι λόγω μικρής απόστασης από την Κομοτηνή, είναι δυνατή η 

καθημερινή μετάβαση και επιστροφή των στελεχών, από και προς το ΚΑΑΥ. 
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ΣΟΑ - ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

 
Στην Φρουρά Ν. Ροδόπης και εντός της πόλεως της Κομοτηνής υπάρχουν : 
  α.  Μία πολυκατοικία ΣΟΑ επί της οδού «Αγχιάλου 15», η οποία περιλαμβάνει 24 δια-
μερίσματα και έναν Ξενώνα. 

     β.  Μία πολυκατοικία ΣΟΑ επί της οδού «Π. Τσαλδάρη και Ακροπόλεως» (έναντι σιδη-
ροδρομικού σταθμού Κομοτηνής), η οποία περιλαμβάνει 16 διαμερίσματα. 

 γ.  Μία πολυκατοικία ΣΟΜΥ επί της οδού «Χαριλάου Τρικούπη 30», η οποία περιλαμ-
βάνει 10 διαμερίσματα. 

δ.   Μία πολυκατοικία ΣΟΕΠΟΠ επί της οδού «Αγ. Βαρβάρας 8», η οποία περιλαμβάνει 
13 διαμερίσματα. 

ε.   Ένα συγκρότημα ΣΟΜΥ Β΄, 9 διαμερισμάτων επί της οδού Αγ. Βαρβάρας 8. 
στ.   Ένα συγκρότημα ΣΟΑ Δ΄, 9 διαμερισμάτων επί της οδού Αγ. Βαρβάρας 8. 
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Θ Ρ Α Κ Η: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 
 

 
 
 Κόρη του Ωκεανού και της Παρθενώπης, αδερφή της Ευρώπης. Σύμφωνα με 
τον Ηρόδοτο οι Θράκες είναι ο μεγαλύτερος λαός της γης μετά τους Ινδούς. Οι πρώ-
τοι κάτοικοί της ήταν οι Πελασγοί και οι Αχαιοί. Η δόξα του μεγάλου γίγαντα κάλυπτε 
την περιοχή από τα βόρεια του Ολύμπου μέχρι τον ποταμό Δούναβη και τον Εύξεινο 
Πόντο. Η προνομιακή της θέση την έκανε πεδίο πολεμικών συγκρούσεων και εχθρι-
κών επιδρομών.  
 

 Το 800π.Χ. έως το 500π.Χ. συντελέστηκε ο Β' αποικισμός στο βόρειο Αιγαίο, 
κυρίως από τους Ίωνες. Δημιουργήθηκε μία συνεχής αλυσίδα ελληνικών πόλεων, 
περιόρισε τους Θράκες στο εσωτερικό και αποτέλεσε την απαρχή του εξελληνισμού. 
Η Μακεδονική κατάκτησή της από το Φίλιππο το Β' το 356π.Χ. ήταν η αιτία για τον 
οριστικό εξελληνισμό της. Ο βασιλιάς της Μακεδονίας οργάνωσε τη Θράκη από το 
Νέστο ως τον Εύξεινο Πόντο σε μία μακεδονική επαρχία και ανέθεσε την διοίκησή 
της σ' έναν στρατηγό. Ο μεγάλος γίγαντας όμως παρέμεινε στυλωμένος ακόμη και 
με την υποδούλωση της Θράκης στους Τούρκους για 600 χρόνια. 
 

 Η βαθμιαία διείσδυση των Οθωμανών κατά τον 13ο και 14ο αιώνα πραγματο-
ποιήθηκε και στη Θράκη με την κατάληψη της Καλλιπόλεως στα 1354. Σημειώθηκαν 
ακατονόμαστες σφαγές και οι βίαιοι εξισλαμισμοί πήραν τεράστιες διαστάσεις. Το 
ελληνικό και χριστιανικό στοιχείο δεν πτοήθηκε, αντίθετα σιγά σιγά άρχισε να κατα-
πνίγει το Οθωμανικό. 
 

 Το 1861 η Θράκη περνά στη Βουλγαρική κατοχή με την οριστική απόσχιση 
των δύο κοινοτήτων της Φιλιππουπόλεως, αλλά το συνέδριο του Βερολίνου τον Ι-
ούλιο του 1876 αποφάσισε να παραμείνει η Θράκη κάτω από την Οθωμανική κα-
τοχή με εξαίρεση την βόρεια Θράκη η οποία θα αυτονομούνταν. Αρκετά χρόνια αρ-
γότερα υπογράφτηκε η συνθήκη των Σεβρών που παραχωρούσε στην Ελλάδα όλη 
την Δυτική Θράκη και την Ανατολική μέχρι την Καλλίπολη. 
 

 Λόγω άτυχων χειρισμών στις 30 Ιανουαρίου το 1923 με την συνθήκη της Λω-
ζάννης, δύο μεγάλα τμήματά της χαρίστηκαν στη Βουλγαρία και την Τουρκία. Με 
αυτόν τον τρόπο ο μεγάλος γίγαντας έγινε νάνος. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 

 Σύμφωνα με κάποιους μύθους, Κομοτηνή ήταν η κόρη του Παρασσίου, ενός 
ζωγράφου που φέρεται να είναι ο ιδρυτής της πόλης. 
 

 Τα τεκμήρια για την ύπαρξη αρχαίου πολιτισμού στη θέση της σημερινής Κο-
μοτηνής, οδηγούν στα πρωτοχριστιανικά χρόνια: το φρούριό της, ο επιτύμβιος βω-
μός του 4ου αι. μ.Χ., το ελληνιστικής εποχής δωρικό κιονόκρανο και η εικονιστική 
κεφαλή (πορτραίτο) που χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. μ.Χ.  

 

 Η θέση της πάνω στην Εγνατία οδό, η οποία συνέδεε το Δυρράχιο με την Κων-
σταντινούπολη, της έδιδε προνόμια «ιδίως οικονομικού χαρακτήρα», ώστε, στα-
διακά, εξελίχτηκε και εμφανίστηκε στον ορίζοντα της τοπικής ιστορίας, στην σκιά 
βέβαια της γειτονικής της Μαξιμιανούπολης, η υπεροχή της οποίας, μέχρι την κατα-
στροφή της από τους Βουλγάρους, ήταν αδιαμφισβήτητη. 
 

 Οι επόμενες, χρονικά, μαρτυρίες θα καταγραφούν πολύ αργά, στον 14ο αι. 
μ.Χ., όταν η ακρωτηριασμένη βυζαντινή αυτοκρατορία, σπαρασσόταν από τις εμφύ-
λιες διαμάχες και τις εχθρικές επιθέσεις στα σύνορα της. Ο ιστορικός και αυτοκρά-
τορας Ιωάννης Στ' ο Καντακουζηνός και ο σύγχρονος του Νικηφόρος Γρήγορος α-
ναφέρονται, ο μεν πρώτος στο «Κουμουτζηνά πόλισμα», ενώ ο δεύτερος με την 
ονομασία «Κομοτηνά» ή «Κομοτηνή». 
 

 Το έτος 1343 μ.Χ. η Κομοτηνή, όπως και οι υπερασπιστές των γειτονικών 
φρουρίων Ασώματος, Παραδημή, Κρανοβούνιο και Στυλάριο προσχωρούν στον 
Καντακουζηνό για να συμμετάσχουν στον καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος 
διήρκεσε έως το 1347 και ουσιαστικά προετοίμασε το έδαφος για την κατάληψη της 
περιοχής από τους Τούρκους.  
 

 Στα 1363, κατά την πιθανότερη σήμερα εκδοχή, ο εξισλαμισμένος Έλληνας 
άρχοντας, Γαζή Εβρενός Μπέη, στην κατακτητική του πορεία από τα Ύψαλα προς 
την Θεσσαλονίκη, εισέρχεται στην Κομοτηνή και εγκαθιδρύει την οθωμανική κυριαρ-
χία, η οποία επρόκειτο να διαρκέσει πεντέμισι αιώνες. Σύμφωνα λοιπόν με το κατά-
στιχο, στα 1530, δύο σχεδόν αιώνες μετά την κατάκτηση, στην πόλη λειτουργεί μόλις 
ένα τζαμί και μερικά μετζίτια. Την ίδια εποχή, στα 1548, ο περιηγητής Pierre Belon, 
που την επισκέφτηκε μας πληροφορεί ότι κατοικείται από Έλληνες και λίγους Τούρ-
κους. 

 
 Στην διάρκεια του 19ου αι. σημαντικές εξελίξεις, όπως η ελληνική επανάσταση, 
οι μεταρρυθμίσεις του Χάττι Χουμαγιούν και η προοδευτική εξασθένιση της οθωμα-
νικής παντοδυναμίας, δίνουν περιθώριο προόδου στα υπόδουλα έθνη. Στο τελευ-
ταίο τέταρτο του αιώνα και στις αρχές του 20ου αϊ. η ελληνική αστική κοινότητα της 
Κομοτηνής κατέχει τα σκήπτρα του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, που διε-
νεργείται πλέον μέσω του σιδηροδρόμου.  
 

 Αν και ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος (1877-78) προκαλεί την μαζική εγκατάσταση 
δεκάδων χιλιάδων μουσουλμάνων προσφύγων (τότε ιδρύονται νέες συνοικίες), εν 
τούτοις η πρόοδος των χριστιανών δεν αναχαιτίζεται.  
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 Μεγάλοι ευεργέτες φροντίζουν με δωρεές τους, για την εύρυθμη λειτουργία των 
σχολείων. Οι φιλομαθέστεροι μαθητές συνέχιζαν τις σπουδές τους στα εκπαιδευτή-
ρια της Αδριανούπολης και στην συνέχεια στα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Ενδει-
κτικό της πνευματικής κίνησης, είναι το γεγονός ότι από την Κομοτηνή καταγόταν 
μια από τις πρώτες γυναίκες γιατρούς της Θράκης (μόνο στην Αδριανούπολη υ-
πήρχε προηγούμενο). Πρόκειται για την Βικτωρία Μαργαριτοπούλου.  
 

 Στην δεκαετία του 1910, η μακρόχρονη βουλγαρική κατοχή και το σχέδιο για 
τον πλήρη εκβουλγαρισμό της περιοχής, είχαν καταστρεπτικές συνέπειες στους χρι-
στιανούς αλλά και στους μουσουλμάνους της Θράκης. Κατά την έκφραση της επο-
χής, η Θράκη μετετράπη σε απέραντη «κοιλάδα κλαυθμώνος».  
 

 Το σύντομο χρονικό των γεγονότων αρχίζει με τον Α' Βαλκανικό πόλεμο (1912-
13), την ήττα της Τουρκίας και την κατάληψη της Κομοτηνής από τα βουλγαρικά 
στρατεύματα. Οι υπερβολικές αξιώσεις της Βουλγαρίας σε βάρος των συμμάχων 
της οδηγούν στον Β' Βαλκανικό πόλεμο και την συντριβή της από τα ελληνικά και 
σερβικά στρατεύματα. Στις 14 Ιουλίου του 1913, εισέρχεται στην πόλη, μέσα σε α-
τμόσφαιρα ξέφρενου ενθουσιασμού, ο ελληνικός στρατός και στο Διοικητήριο της 
(σημερινό δικαστικό μέγαρο) κυματίζει η ιστορική σημαία της πόλης την οποία κα-
τασκεύασαν την προηγούμενη νύχτα οι γυναίκες της Κομοτηνής. Η συνθήκη του 
Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου 1913) επιδικάζει την περιοχή στην ηττημένη Βουλγαρία 
και την αρχική χαρά των κατοίκων της διαδέχεται η απόγνωση. Παρά τις απεγνω-
σμένες εκκλήσεις των θρακών για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης, η ελληνική 
κυβέρνηση επιμένει στον σεβασμό της συνθήκης. Ενώπιον του κινδύνου της επι-
στροφής του βουλγαρικού στρατού, οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι ενωμένοι, ι-
δρύουν για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας την βραχύβια Δημοκρατία της Γκιου-
μουλτζίνας, με πρωτεύουσα την Κομοτηνή. Η βουλγαρο-τουρκική συνθήκη της 
Κωνσταντινούπολης στις 16 Σεπτεμβρίου 1913, αίρει και τα τελευταία εμπόδια για 
την στρατιωτική κατάληψη της περιοχής. Τον Οκτώβριο τα βουλγαρικά στρατεύματα 
εισέρχονται στην πόλη. Άλλοι κάτοικοι θα εκτοπισθούν στο εσωτερικό της Βουλγα-
ρίας, άλλοι θα φυλακιστούν και άλλοι θα καταφέρουν να διαφύγουν στις πόλεις της 
ελεύθερης Ελλάδας, όπου περιπλανιόντουσαν πένητες και αβοήθητοι.  
 

 Μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου πολέμου και την ήττα των δυνάμεων του 
Άξονα, το νοτιοδυτικό τμήμα της Μεγάλης Θράκης ενσωματώνεται στην Ελλάδα και 
στις 14 Μαΐου 1920 η ελληνική σημαία κυματίζει και πάλι στην Κομοτηνή. 
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 Νομός Ροδόπης είναι ένας από τους 51 νομούς της Ελλάδας και ανήκει στην 
περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 

 Ο νομός Ροδόπης ανήκει γεωγραφικά στην Θράκη. Βόρεια συνορεύει με την 
Βουλγαρία, στα δυτικά του βρίσκεται ο νομός Ξάνθης, ανατολικά ο νομός Έβρου και 
στα νότια βρέχεται από το Θρακικό πέλαγος. Στα βόρεια του νομού βρίσκεται το 
ανατολικό μέρος της οροσειράς της Ροδόπης στην οποία οφείλει την ονομασία του. 
 

 Η Κομοτηνή  πρωτεύουσα της Θράκης, βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό 
τμήμα της Ελλάδας, στο νομό Ροδόπης. Είναι έδρα της διοικητικής περιφέρειας Α-
νατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έδρα της διευρυμένης νομαρχιακής αυτοδιοίκη-
σης Ροδόπης - Έβρου και πρωτεύουσα του νομού Ροδόπης. Στην Κομοτηνή, επί-
σης, έχει την έδρα του το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 
 

 Οδικώς: Το οδικό δίκτυο ως την Κομοτηνή είναι αρκετά καλό και με τα τμήματα 
της Εθνικής Οδού που ανακατασκευάζονται γίνεται ακόμα καλύτερο. Η χιλιομετρική 
απόσταση από την Αθήνα είναι 850 χλμ., ένα ταξίδι 10 περίπου ωρών, και από τη 
Θεσσαλονίκη 276 χλμ., ταξίδι περίπου 2,5 ωρών.  
 

 Υπεραστικά Λεωφορεία: Εκτελούνται δρομολόγια υπεραστικών λεωφο-
ρείων, από την Αθήνα προς Κομοτηνή. Από τη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιο συχνή 
συγκοινωνία.  

 
 Σιδηροδρομικώς: Υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση της Κομοτηνής με την 
Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.  
 

 Αεροπορικώς: Αν και η πόλη της Κομοτηνής δεν διαθέτει αεροδρόμιο, εξυ-
πηρετείται με τα αεροδρόμια της Αλεξανδρούπολης και της Χρυσούπολης Καβάλας.  

 
 
 
 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2001
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%BA%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://www.komotini.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
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 Γενικά 

 
 Η πόλη είναι επίπεδη, χτισμένη μέσα στον Θρακικό κάμπο και στους πρόπο-
δες της οροσειράς της Ροδόπης, σε υψόμετρο 31-55 μ., 20 περίπου χλμ. από τη 
θάλασσα. Η ρυμοτομία της είναι ακανόνιστη και δαιδαλώδης, κυρίως στην παλιά 
πόλη, με εξαίρεση τις νέες συνοικίες που δημιουργούνται. Αποτελεί σπουδαίο εμπο-
ρικό, οικονομικό και συγκοινωνιακό κέντρο της Θράκης και βρίσκεται επί της σιδη-
ροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης. Τον πληθυσμό της αποτε-
λούν τόσο Χριστιανοί όσο και μουσουλμάνοι, που ζουν ειρηνικά μαζί. Στην περιοχή 
παλιότερα εγκαταστάθηκαν και πρόσφυγες από την Αρμενία, Έλληνες πρόσφυγες 
από την Μικρά Ασία και πιο πρόσφατα (δεκαετία 1990) από την τέως Σοβιετική Έ-
νωση. 
 

 Σήμερα 

 
 Η Κομοτηνή σήμερα είναι ένα ακμαίο εμπορικό και διοικητικό κέντρο. Είναι σα-
φώς κεντροβαρής πόλη με την πλειοψηφία της εμπορικής δραστηριότητας και τις 
υπηρεσίες να είναι συγκεντρωμένες γύρω από το ιστορικό κέντρο. Γι' αυτό και είναι 
πολύ πρακτικό να πηγαίνει κανείς παντού περπατώντας. Ωστόσο η κυκλοφορία 
μπορεί να γίνει ανυπόφορη τις ώρες αιχμής. Στο παρελθόν, ο ποταμός Μπουκλου-
τζάς χώριζε τη πόλη σε δύο μέρη. Τη δεκαετία του 1970, ύστερα από επανειλημμέ-
νες πλημμύρες, άλλαξε η κοίτη του ποταμού και αντικαταστάθηκε από τις κύριες 
οδικές αρτηρίες. 

 
 Η Καρδιά της Πόλης 

 
 Στηv καρδιά της πόλης βρίσκεται το καταπράσινο πάρκο της Αγίας Παρα-
σκευής που πρόσφατα ανακαινίστηκε και το περίπου 15 μ. μνημείο για τους ήρωες 
του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι κάτοικοι το αποκαλούν 'Ηρώον' ή 'Σπαθί'. Η ανα-
νεωμένη Πλατεία Ειρήνης είναι το σημείο συγκέντρωσης της, υπέρ του δέοντος, ζω-
ντανής νυχτερινής ζωής της πόλης. Το Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο είναι δημοφιλές 
για τους επισκέπτες λόγω των παραδοσιακών καταστημάτων που έχουν εκλείψει 
από άλλες ελληνικές πόλεις. Επιπρόσθετα, στα βορειοδυτικά προάστια (Νέα 
Μοσσυνούπολη) ένα μοντέρνο εμπορικό και ψυχαγωγικό χώρο, το Kosmopolis 
Park. Αυτό περιλαμβάνει καταστήματα, καφετέριες και εστιατόρια.  

 

 Πολιτισμός και Ψυχαγωγία 
 
 Η Κομοτηνή ξεκίνησε ως Βυζαντινό Φρούριο χτισμένο επί Αυτοκράτορα Θεο-
δοσίου τον 4ο αιώνα μ.Χ. Τα ερείπια της τετράεδρης αυτής κατασκευής μπορεί α-
κόμα και σήμερα να τα βρει κανείς βορειοδυτικά της κεντρικής πλατείας. Υπάρχουν 
αρκετά μουσεία που είναι ανοιχτά στο κοινό (Αρχαιολογικό, Βυζαντινό, Λαογραφικό 
και Εκκλησιαστικό).  
 Νοτιοδυτικά της πλατείας βρίσκεται το Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο στο οποίο 
φιλοξενούνται πολλές παραστάσεις, συναυλίες και πολιτιστικά δρώμενα.  
 Διαθέτει υπερσύγχρονο Μέγαρο Μουσικής (Β/ΒΑ του κέντρου) το οποίο φιλο-
ξενεί παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, εικαστικές εκθέσεις.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE
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 Το Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗΠΕΘΕ) Κομοτηνής έχει επιτυχώς εκτελέσει πολ-
λές εγχώριες και διεθνείς παραγωγές.  
 Βορειοανατολικά της Κομοτηνής στα 4 χλμ απλώνεται το άλσος της Νυμφαίας. 
Είναι ο πνεύμονας πρασίνου της πόλης και προσφέρεται για περπάτημα, ποδηλα-
σία, ορειβασία και παιχνίδι. Το άλσος διαιρείται από ασφαλτοστρωμένο δρόμο που 
οδηγεί στο Βυζαντινό Φρούριο και στο ιστορικό Οχυρό της Νυμφαίας. Το τουριστικό 
περίπτερο που βρίσκεται εκεί προσφέρει καταπληκτική πανοραμική θέα (200) μοι-
ρών του κάμπου της Ροδόπης, της Κομοτηνής, των προαστίων της και του Θρακι-
κού Πελάγους (Διακρίνονται η Θάσος και η Σαμοθράκη, ενίοτε και το Άγιο Όρος). 
 

 Αθλητισμός 
 
Υπάρχει αξιοσημείωτη ποικιλία χώρων άθλησης. Συμπεριλαμβάνονται το ΔΑΚ (Δη-
μοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομοτηνής - έδρα του Πανθρακικού), Πανθρακικό Στάδιο 
(προπονητικό), Υπαίθριο Αθλητικό Δημοτικό Κέντρο (ΒΑ του κέντρου), το Δημοτικό 
Κλειστό Γυμναστήριο και Κολυμβητήριο και το Σύμπλεγμα αθλητικών εγκαταστά-
σεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου (Κλειστό Γυμναστήριο και κολυμβητήριο). Η 
ορεινή περιοχή στα βόρεια της πόλης προσφέρεται για mountain - biking, trekking 
και εκτός δρόμου οδήγηση. 
 
Οι Ομάδες που δραστηριοποιούνται στην πόλη είναι: 
 
 Α.Π.Σ. Πανθρακικός Κομοτηνής - Ποδοσφαιρική ομάδα 
 Γ.Α.Σ. Κομοτηνή - Ομάδες Μπάσκετ, Βόλλευ και Κολύμβησης 
 A.E. Κομοτηνή - Ομάδες Μπάσκετ, Βόλλευ και Ποδοσφαίρου 
 Ολυμπιάδα - Στίβος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91.%CE%A0.%CE%A3._%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AE%CF%82
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 Δημογραφικά 

 
 Ο πληθυσμός είναι εξαιρετικά πολύγλωσσος για πόλη τέτοιου μεγέθους. Απο-
τελείται από ντόπιους Έλληνες, πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική 
Θράκη, Έλληνες Μουσουλμάνους (Πομάκους και Αθίγγανους), λιγοστούς απογό-
νους Αρμενίων προσφύγων και πρόσφατους παλιννοστούντες ομογενείς από χώ-
ρες της πρώην ΕΣΣΔ (κυρίως Γεωργία, Αρμενία, Ρωσία, Ουκρανία και Καζακστάν). 
 

 Συνοικίες 

 

 ΚΕΝΤΡΟ 
      Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο, Πλατεία Ειρήνης και πέριξ, Αρμενιό 
 

 ΒΟΡΕΙΑ 
      Αγία Βαρβάρα/Στρατώνες 
 

 ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 
 Νεόκτιστα 
 

 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 
     Άγιος Στυλιανός 
 

 ΝΟΤΙΑ 
 Ζυμβρακάκη 
 

 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ 
      Καβακλιώτικα, Σταθμός, Εργατικά Σταθμού, Εργατικά ΔΕΗ 
 

 ΔΥΤΙΚΑ 
     Νέα Μοσσυνούπολη, Ρέμβη 
 

 Προάστια 
 Βιομηχανική Ζώνη (ΝΑ, 9χλμ), με δεκάδες εργοστάσια και σταθμό ηλεκτρο-
παραγωγής φυσικού αερίου. 
 Πανεπιστημιούπολη (ΒΔ, 3χλμ) 
 

ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ  
 

 
 
 
 
 
 

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

Δήμος Κομοτηνής  25310 – 24444 – 82177 

Δήμος Αρριανών  25323 – 50200 

Δήμος Ιάσμου  25343 – 50100 

Δήμος Μαρώνειας - Σαπών 25323 – 50100 

  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
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ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ 
 

 Φύση, πρόκληση για εξερεύνηση  

      Πανέμορφη, επιβλητική, απροσδόκητα πολύμορφη και το κυριότερο ανέγγιχτη, 
σχεδόν παρθενική η φύση της Ροδόπης, είναι μία πρόκληση τόσο για τον επισκέ-
πτη όσο και για τον ίδιο τον κάτοικο της περιοχής. Βουνά, δάση, απέραντοι κάμποι, 
πλούσια βλάστηση, λίμνες, υγροβιότοποι, ποτάμια, θάλασσες με εξαιρετικές παρα-
λίες, μυθικά σπήλαια. Εύφορη, πλούσια συχνά μεγαλοπρεπή γη. Όσο και αν έχεις 
θαυμάσει την σπάνια ομορφιά της, σου αφήνει πάντα την αίσθηση του ανεξερεύ-
νητου.  Εδώ στην εναλλαγή του βαθυγάλαζου και του πράσινου, του χρυσαφί της 
άμμου και του κόκκινου στις πλαγιές του Ισμάρου, ο τόπος αντανακλά το μυστήριο 
της μυθικής ιστορίας του, μυστηριώδης και αυτός, σαγηνευτικός, απρόσμενος ποι-
κίλος. Η Ροδόπη έχει τη δύναμη να αφήνει τον επισκέπτη άναυδο καθώς μεταμορ-
φώνεται αέναα κι αναπάντεχα σ’ όλες τις εποχές του χρόνου, όλες τις ώρες της 
ημέρας.  

 Στη περιοχή της Ροδόπης   

     Ταξιδέψτε στις λίμνες και στις λιμνοθάλασσες του Φαναρίου. Απολαύστε τις 
εξαιρετικές παραλίες και τη χρυσαφένια άμμο. Κολυμπήστε, σερφάρετε, διασκεδά-
στε, ξεκουραστείτε στις οργανωμένες πλαζ, στα παραθαλάσσια καφέ – μπαρ και 
τις ταβέρνες της περιοχής (Μέσης, Αρωγής, Φαναρίου, Προφήτη Ηλία, Αλκυώνας, 
Πλατανίτη). Επισκεφθείτε τον Παραδοσιακό οικισμό των Πετρωτών. Κάντε ορειβα-
σία στον Ίσμαρο, ανακαλύψτε στην αφοπλιστική ομορφιά του, τα αρχαία πατητήρια 
και τη Μεγαλιθική Πύλη. Ακολουθείστε το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε6. Εξερευνήστε το 
σπήλαιο της Μαρώνειας, μυσταγωγικός χώρος με στοές συνολικού μήκους 2 χλμ. 
Περπατήστε στον παραδοσιακό οικισμό της Μαρώνειας με τα εκπληκτικά αρχο-
ντικά και τις παλιές βρύσες.   

 Υδροβιότοποι  

     Σημαντικό κεφάλαιο για το νομό Ροδόπης, που προκαλεί το ενδιαφέρον των 
επισκεπτών είναι οι πλούσιοι υδροβιότοποι. Η περιοχή είναι προικισμένη από τη 
φύση με μοναδικές ομορφιές, στην παράκτια ζώνη ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Ο 
συνδυασμός του ορεινού όγκου του όρους Ίσμαρου και παραθαλάσσιων περιοχών 
με λίμνες και λιμνοθάλασσες προσφέρεται για κάθε είδους δραστηριότητες. Η λί-
μνη Βιστωνίδα, η Ισμαρίδα λίμνη και ένα σύμπλεγμα πέντε ακόμη λιμνοθα-
λασσών ευνοούν την ανάπτυξη πλούσιας χλωρίδας και σπάνιας ορνιθοπανίδας 

     Η λίμνη Βιστωνίδα βρίσκεται στη δυτική πρόσβαση του νομού, από την 
παλιά εθνική οδό, μεταξύ των νομών Ξάνθης και Ροδόπης. Είναι μια μεγάλη σε 
έκταση λίμνη, χαρακτηριστικά αβαθής, η οποία χωρίζεται με χερσαία λωρίδα από 
τη θάλασσα. Κατά την αρχαιότητα γύρω από τη λίμνη Βιστωνίδα κατοικούσαν οι 
Βίστωνες, ένας από τους πολλούς λαούς που σχημάτιζαν το μέγα έθνος των Θρα-
κών. Την εποχή του Ηρακλή, βασιλιάς των Βιστώνων ήταν ο Διομήδης.  
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   Ο Ηρακλής πήρε εντολή από το βασιλιά του Άργους Ευρυσθέα, να του φέρει 
ζωντανά τα φοβερά άλογα του Διομήδη, άγριες φοράδες που τρέφοντας με ανθρώ-
πινες σάρκες και από τα ρουθούνια τους πετούσαν φωτιές.  Έλεγαν τότε πως τα 
άλογα αυτά έγιναν τόσο άγρια επειδή έπιναν νερό από τον ποταμό Κοσσινίτη (ση-
μερινό Κόσινθο), που χύνεται στη Βιστωνίδα, γιατί τα νερά του είχαν την ιδιότητα 
να εξαγριώνουν τα ζώα που τα έπιναν. 
 

   Ο Ηρακλής πήρε μαζί του πολλά γενναία παλικάρια έφτασε στο σημερινό 
Πόρτο Λάγος με πλοίο και ύστερα από μια γρήγορη απόβαση άρπαξε τα άλογα 
από τους στάβλους του Διομήδη και έφτασε στην παραλία. Πριν μπουν στο πλοίο 
για την επιστροφή ο Ηρακλής και οι παρέα του, τους μυρίστηκαν οι Βίστωνες και 
ακολούθησε μάχη. Ο Ηρακλής σκότωσε τον Διομήδη και έτρεψε σε φυγή το στρατό 
του. Στο μεταξύ όμως τα σαρκοφάγα άλογα πρόλαβαν και κατασπάραξαν τον φίλο 
του Άβδηρο. Στην μνήμη του Άβδηρου χτίστηκε αργότερα στην περιοχή η πόλη 
Άβδηρα. 
 

  Στους νεώτερους χρόνους η περιοχή της Βιστωνίδας όπως και η υπόλοιπη 
Θράκη, πέρασε στα χέρια πολλών κατακτητών. Τελευταία εγκαταστάθηκαν οι 
Τούρκοι το 14ο αιώνα και έμειναν μέχρι το 1920. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας 
η Βιστωνίδα ονομαζόταν Μπουρού ενώ η γειτονική Ξάνθη που ήταν μια μικρή κω-
μόπολη λεγόταν Εσκέτζε. Το όνομα Μπουρού χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα 
από τους ντόπιους και συνδέεται με το φρούριο Μπουρού, που υπήρχε στις Βό-
ρειες όχθες της. 

 

  Η λίμνη Βιστωνίδα βρίσκεται στα σύνορα των Νομών Ξάνθης Ροδόπης και 
είναι προέκταση του όρμου του Πόρτο Λάγους. Έχει έκταση 45.000 στρέμματα και 
το βάθος της κυμαίνεται από 2 ως 3,5 μέτρα. Η λίμνη είναι ο φυσικός αποδέκτης 
όλων των ορεινών χειμάρρων της περιοχής. Σε αυτή χύνονται τα ποτάμια Κόσυν-
θος και Κομψάτος (Κουρού). Στην καρδιά του υδροβιότοπου, περιτριγυρισμένου 
από τη λίμνη, το δάσος, φιλοξενείται μια ιδιαίτερα πλούσια ορνιθοπανίδα, που προ-
σφέρει μεγάλες δυνατότητες σε ορνιθολόγους και φυσιολάτρες. Το θέαμα των εκα-
τοντάδων πουλιών γύρω από τη γραφική εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Μετόχι της 
Μονής Βατοπεδίου, στη μέση της λιμνοθάλασσας του Πόρτο Λάγους είναι μονα-
δικό. Ερωδιοί, κορμοράνοι, αργυροπελεκάνοι, φλαμίνγκο, χαλκόκοτες, νανόχηνες 
και αγριόκυκνοι είναι μερικά από τα είδη των υδρόβιων πτηνών, που φωλιάζουν 
στις καλαμιές. Στη λίμνη υπάρχουν ιχθυοτροφεία και η ευρύτερη περιοχή της πα-
ρουσιάζει σημαντική γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα. 
 

  Στα νότια της Κομοτηνής με κατεύθυνση προς το χωριό Νέο Σιδηροχώρι ο 
δρόμος οδηγεί στην Ισμαρίδα λίμνη. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία, περνώντας 
δίπλα από τον εξαιρετικής σημασίας υδροβιότοπο, να παρατηρήσει διάφορα είδη 
πουλιών να πετούν ενοχλημένα από την ανθρώπινη παρουσία. Η συνέχεια του 
βατού χωματόδρομου οδηγεί στη χερσόνησο της Μολυβωτής. Είναι μια πανέ-
μορφη αμμώδης παραλία, κατάλληλη για κατασκηνώσεις τη θερινή περίοδο, την 
οποία είχαν διακρίνει οι Θάσιοι και έκτισαν τον 7° π.Χ. αιώνα την αρχαία Στρύμη. 
Τα ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Κομοτηνής.  
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  Η λίμνη Ισμαρίδα ή Μητρικού είναι το ανατολικό άκρο ενός συμπλέγματος 
πέντε λιμνοθαλασσών (Έλος, Πτελέα, Αλυκή, Καρατζά, Ξηρολίμνη) και η μονα-
δική αβαθής λίμνη γλυκού νερού στη Βόρεια Ελλάδα. Ο βιότοπος ιδιαίτερης οικο-
λογικής αξίας παρουσιάζει πολύ πλούσια χλωρίδα (θαμνώδεις εκτάσεις από αρμυ-
ρίκια, παρόχθια βλάστηση, ελόβια, λειμώνες και επιπλέουσα βλάστηση) και πανίδα 
(είδη θηλαστικών, ερπετών και απειλούμενα με εξαφάνιση είδη ορνιθοπανίδας, ό-
πως ο αργυροτσικνιάς, η χουλιαρομύτα, η χαλκόκοτα και το μουστακογλάρονο). Η 
οικονομική προσφορά της λίμνης στην περιοχή είναι αξιόλογη, καθώς έχει αλιευτικό 
πλούτο και συνεισφέρει στη γεωργία και κτηνοτροφία. Η λίμνη Μητρικού απέχει 
μόλις 3 χλμ από τις ακτές του Θρακικού Πελάγους και δέχεται τα νερά δυο ποτα-
μών. Από το βορρά κατεβαίνει και χύνεται μέσα στη λίμνη ο ποταμός Βοζβόζης 
ενώ από ανατολικά έρχεται ο ποταμός Φιλιουρής ή ρέμα Φιλιουρής, που χύνεται 
στο νότιο μέρος της λίμνης. 
 

  Η κοιλάδα του ποταμού Φιλιουρή θεωρείται επίσης σημαντικός βιότοπος και 
έχει περιληφθεί στο δίκτυο βιοτόπων της Ε.Ε. ενώ στα νοτιοδυτικά, κοντά στις α-
κτές, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός από λιμνοθάλασσες, από τις οποίες οι πέ-
ντε μεγαλύτερες είναι η λίμνη Καρατζά (Αρωγή), η Αλυκή (Μέση), η Ξηρολίμνη 
(Φαναρίου), η Πτελέα και το Έλος (Καρατζαλί).  

 

   Ορεινή Ροδόπη  
 

   Η απέραντη οροσειρά της Ροδόπης, και ο πλούσιος ορεινός όγκος του νομού 
κρύβουν μαγευτικές εκπλήξεις που περιμένουν τον επισκέπτη να τις ανακαλύψει. 
Ξεκινώντας από το κέντρο του νομού και ακριβώς δίπλα στην πόλη της Κομοτηνής, 
ο δρόμος οδηγεί στο περιαστικό δάσος αναψυχής της Νυμφαίας. Ένας πνεύμονας 
πρασίνου για την πόλη που προσφέρει πολλές εναλλακτικές δραστηριότητες στον 
επισκέπτη όπως χαλάρωση, περίπατο, αθλητικές δραστηριότητες και υπέροχη θέα 
στον κάμπο της Ροδόπης και την πόλη της Κομοτηνής. Επισκεφθείτε το Δημοτικό 
Τουριστικό Περίπτερο Νυμφαίας και θαυμάστε το τοπίο γύρω και κάτω σας.  

 

 Για πιο απαιτητικούς πεζοπόρους υπάρχει και το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε6 που 
διασχίζει την ορεινή Ροδόπη και περιβάλλεται από δάση φλαμουριάς, φτελιών, 
φουντουκιών, οξιάς, πεύκου, κέδρων, καρυδιών και σημύδας.  
 

 Στον Ίασμο, στα βορειοδυτικά του νομού, μπορεί κανείς να αναζητήσει τα ά-
γρια άλογα της Αστραίας. Πρόκειται για πληθυσμούς αλόγων που ζουν πλέον σε 
άγρια κατάσταση, σχηματίζοντας ομάδες των 10 με 15 αλόγων. Δεν θα είναι δύ-
σκολο να τα εντοπίσετε σε μια μαγευτική ορεινή διαδρομή που το αποτέλεσμα θα 
σας αποζημιώσει.  Στο τέλος της διαδρομής θα θαυμάσετε τα Θρακικά Μετέωρα με 
τους βραχώδεις κατακόρυφους σχηματισμούς και το σημαντικό οικοσύστημα με 
συνεχείς εναλλαγές βράχων και ποταμών. 
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ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
 

 Το Φρούριο και το Βυζαντινό Τείχος 
 
  Το μεγαλύτερο και αρχαιότερο μνημείο της 
πόλης. Χτίστηκε περί τον 4ο αι. μ. Χ. για λόγους οικονο-
μικό-στρατιωτικούς μια και από εδώ περνούσε η Εγνα-
τία οδός. Δυστυχώς το φρούριο δεν διατηρήθηκε ακέ-
ραιο, αλλά έχει καταστραφεί από το 1910 και μετά στα 
περισσότερα σημεία του. 
 

 Τον Πύργο του Ρολογιού – Γενί Τζαμί 
 
 Στο μέσο του ιστορικού εμπορικού κέντρου της 
πόλης δεσπόζει ο Πύργος του Ωρολογίου που χτίστηκε 
στα 1884, την εποχή του Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ. 
Στην δεκαετία του 1950 έγιναν αρχιτεκτονικές επεμβά-
σεις και πήρε την σημερινή του μορφή. 
 Το Γενί Τζαμί ιδρύθηκε από τον Αχμέτ Εφέντη, εί-
ναι το παλαιότερο τζαμί της Κομοτηνής και χτίστηκε, 
σύμφωνα με τη Μουφτεία Κομοτηνής το 1585. Στο εσω-
τερικό του τζαμιού είναι ορατή οκταγωνική στήριξη του 
τρούλου και οι περίτεχνες γεωμετρικές συνθέσεις των 
επισμαλτωμένων κεραμικών πλακιδίων από τη Νίκαια 
και την Κιουτάχεια. Στον αύλειο χώρο του ιερού τεμέ-
νους στεγάζεται η Μουφτεία Κομοτηνής, θρησκευτική 
αρχή των μουσουλμάνων της Ροδόπης. Βρίσκεται επί 
των οδών Ερμού 82 & Κανάρη, τηλ. 2531026771. 
 

 Το Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
 
  Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου ιστορικό διατη-
ρητέο μνημείο βρίσκεται στο εσωτε-
ρικό του Φρουρίου.  Χτίστηκε την ε-
ποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας 
(1800) πάνω στα θεμέλια βυζαντινού 
ναού. Στη σημερινή του μορφή είναι α-
ναστηλωμένος και στο εσωτερικό του 
διατηρούνται δεσποτικός θρόνος, άμ-
βωνας και περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέ-
μπλο με εικόνα της Θεομήτορος φιλο-
τεχνημένη τον 15ο με 16ο αιώνα. Την 
παρούσα χρονική περίοδο ο ναός βρί-
σκεται υπό ανακαίνιση.  
Τηλ.: 2531 22827, ιστοσελίδα: www.immaroniaskomotini.gr. 
 
 
 
 

http://www.kom.gr/tourguide/sights/fort.html
http://www.kom.gr/tourguide/sights/tower.html
http://www.kom.gr/tourguide/sights/church.html
http://www.immaroniaskomotini.gr/
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 Ιμαρέτ – Εκκλησιαστικό Μουσείο 
 
 Είναι ένα από τα παλαιότερα οθω-
μανικά μνημεία της Θράκης και σχετίζεται 
με την επέκταση και επικράτηση των Ο-
θωμανών στην περιοχή (1360 -1380). 
Ταυτίζεται με το Ιμαρέτ που  σύμφωνα με 
τις πηγές, έκτισε ο κατακτητής της πόλης 
Γαζή Εβρενός. 
 Σήμερα λειτουργεί ως Εκκλησια-
στικό Μουσείο, υπό την εποπτεία της Ιε-
ράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτη-
νής και στεγάζει πλούσια συλλογή εκκλη-
σιαστικών αντικειμένων, που χρονολογούνται από τον 16ο έως τις αρχές του 20ου 
αιώνα. 
Βρίσκεται στην οδό Ξενοφώντος 8, μέρες – ώρες λειτουργίας Τρίτη, Πέμπτη, Κυ-
ριακή 10:30 -13:00, Τετάρτη, Παρασκευή 17:00- 20:00, Σάββατο 10:00 – 13:30, τηλ.: 
2531 22642, ιστοσελίδα: www.immaroniaskomotini.gr. Προσβάσιμο σε ΑμεΑ. 
 
 

 Την Ελληνική Αστική Σχολή Νέστορος Τσανακλή 
 
 Επιβλητικό οικοδόμημα της τελευταίας περιό-
δου του εκλεκτικισμού που ανεγέρθηκε για να χρη-
σιμεύσει ως εκπαιδευτήριο με δαπάνες του απόδη-
μου Κομοτηναίου ευεργέτη Νέστορα Τσανακλή. 
Στο ανακαινισμένο κτίριο φιλοξενείται η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Κομοτηνής. Βρίσκεται στην οδό Δημο-
κρίτου 17.  
 
 
 

 Τα Αρχοντικά της Πόλης 
 
 Τα παλιά αρχοντικά της Κομοτηνής απο-
τελούν αδιάψευστο μάρτυρα της οικονομικής 
και πνευματικής ανάπτυξης των Ελλήνων της 
πόλης κατά την τελευταία περίοδο της Τουρκο-
κρατίας.  
   
 Αρχοντικό Μουζιοπούλου, αποτελεί 
δείγμα αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, με πλού-
σια μορφολογικά στοιχεία τοπικής και αστικής 
αρχιτεκτονικής. Βρίσκεται επί των οδών Κού-
λογλου & Σεφέρη 6. Σήμερα στεγάζεται η Δη-
μοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού Κομοτηνής. 
    
  
 

http://www.immaroniaskomotini.gr/
http://www.kom.gr/tourguide/sights/tsanaklis.html
http://www.kom.gr/tourguide/sights/mansions.html
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 Ίδρυμα Νικολάου Ζ. Παπανικολάου 
 
 Το ίδρυμα και το κτίριο που στεγάζει είναι προ-
σφορά του ευεργέτη της πόλης Νικολάου Ζ. Παπανικο-
λάου. Φέρει την ονομασία ‘’Ίδρυμα οικογενείας Νικο-
λάου Ζ. Παπανικολάου’’, συμβολαιογράφου Κομοτηνής 
– Βυζαντινό Μουσείο, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
 
 
 

 Ιστορική Σημαία της Κομοτηνής 
 
 Είναι η σημαία που φιλοτέχνησαν μέσα σε 
μια νύχτα οι κυρίες και δεσποινίδες της Φιλοπτώ-
χου Αδελφότητας, για να κυματίσει ως εθνικό 
σύμβολο στην πόλη, ύστερα από 550 χρόνια 
τουρκικής κατάκτησης, στην πρώτη απελευθέ-
ρωσή της, στις 14 Ιουλίου 1913 

  

 

 

 

 Τον Δημοτικό Κήπο 
 
 Ο Δημοτικός Κήπος (Πάρκο) της Κομοτηνής εί-
ναι από τους ωραιότερους της Βόρειας Ελλάδας. Βρί-
σκεται πίσω από το κεντρικό ηρώο της πόλης, δίπλα 
στην κεντρική πλατεία. 
 
 
 
 
 
 

 Το Δάσος της Νυμφαίας και το Τουριστικό Περίπτερο 
 
  Την πραγματικά μαγευτική τοποθεσία της Νυμφαίας, πάνω από την βο-
ρινή πλευρά της Κομοτηνής σε απόσταση 4 χλμ, όπου κυριαρχεί το Περιαστικό Δά-
σος - πνεύμονας ζωής για τους κατοίκους - το αισθητικό δάσος της Νυμφαίας όπου 
διάλεξε ο Δήμος να εγκαταστήσει το Τουριστικό Περίπτερο της πόλης.  

 

 

 

 

 

 

http://www.kom.gr/tourguide/sights/papanikolaou.html
http://www.kom.gr/tourguide/sights/flag.html
http://www.kom.gr/tourguide/sights/park.html
http://www.kom.gr/tourguide/sights/forest.html
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο 
 
Λειτουργεί στο κτίριο αυτό από το 1976 και βρίσκεται στη 
συμβολή των οδών Αλ. Συμεωνίδη και Βύρωνος, απένα-
ντι από το μικρό άλσος με το παλιό ηρώο. Ο επισκέπτης 
έχει την ευκαιρία να θαυμάσει έργα τέχνης, όπλα, αντικεί-
μενα απ’ όλο το χώρο της Θράκης και από την Νεολιθική 
εποχή μέχρι τη βυζαντινή Περίοδο. Βρίσκεται στην οδό 
Αλ. Συμεωνίδη & Βύρωνος, ανοιχτό καθημερινά 08:00 - 
15:00, τηλ: 25310 22411, e-mail: efarod@culture.gr. 
Προσβάσιμο σε ΑμεΑ. 
 
 
Το Λαογραφικό Μουσείο 
 
Το Λαογραφικό Μουσείο λειτουργεί από το 1959, από το 1989 στεγάζεται στο αρ-
χοντικό Πεϊδου. Τα εκθέματα του μουσείου είναι παραδοσιακές φορεσιές, γεωργικά 
εργαλεία και σύνεργα, είδη οικιακής χρήσης, σπάνια βιβλία, εικόνες και φωτογρα-
φίες που δίνουν την εικόνα του παραδοσιακού πολιτισμού της Θράκης. Βρίσκεται 
στην οδό Αγ. Γεωργίου 13, ανοιχτό καθημερινά εκτός αργιών 10:00 - 13:00. (τηλ: 
25310 25975). 
 
Θρακικό, Εθνολογικό, Ιστορικό και Πολιτιστικό Μουσείο Κομοτηνής και Θρά-
κης 
 
Το Θρακικό Εθνολογικό και Πολιτιστικό Μουσείο Κομοτηνής και Θράκης στεγάζεται 
στην οικία Σκουτέρη. Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Από την αρχιτεκτονική του 
κτιρίου, την αρχική επίπλωση, τα αντικείμενα, τα υφάσματα, τα βιβλία, τις φωτογρα-
φίες και τα προσωπικά αντικείμενα των γόνων της ιστορικής οικογένειας Σκουτέρη, 
ο επισκέπτης συνειδητοποιεί την ατμόσφαιρα της αστικής κατοικίας στην Κομοτηνή 
στα τέλη του 19ου αιώνα και αφουγκράζεται την ιστορία της πόλης και των ανθρώ-
πων της. Βρίσκεται στην οδό Κούλογλου 10, μέρες και ώρες λειτουργίας καθημερινά 
09:00 -14:00, απογεύματα Τετάρτη και Παρασκευή 18:00 – 20:00, Σάββατο 10:00 – 
14:00, τηλ.: 2531030313. Προσβάσιμο σε ΑμεΑ. 
 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Τη συλλογή του αποτελούν πετρώματα και καρποί με την πρώτη να παρουσιάζει 
στοιχεία για τον θαλάσσιο πλούτο και τα υγροτοπικά οικοσυστήματα του νομού Ρο-
δόπης, και τη δεύτερη για τα χερσαία οικοσυστήματα του. Αξιοποιεί τις τεχνολογίες 
διαδραστικότητας των εκθεμάτων και στόχος του είναι η εισαγωγή στον οικοσυστη-
μικό πλούτο της Ροδόπης, μέσω της ανάδειξης της βιοποικιλότητας της περιοχής 
και των γεωφυσικών και οικολογικών ιδιαιτεροτήτων της. Στεγάζεται στο κοινοτικό 
κατάστημα της Πανδρόσου στο χωριό Πάνδροσο απέχει 9 χλμ. Από την Κομοτηνή, 
τηλ: 2531032601, ιστοσελίδα: www.oikorodopi.gr., e-mail: oikorodopi@oikor-
odopi.gr. Προσβάσιμο σε ΑμεΑ και άτομα με προβλήματα όρασης. 
 
 
 

mailto:efarod@culture.gr
http://www.oikorodopi.gr/
http://www.oikorodopi.gr/
http://www.oikorodopi.gr/
http://www.kom.gr/tourguide/museums/archaeological.html
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Το Εκκλησιαστικό Μουσείο 
Ιμαρέτ - Εκκλησιαστικό Μουσείο 
 
 Είναι ένα από τα παλαιότερα οθωμανικά μνημεία 
της Θράκης και σχετίζεται με την επέκταση και επικρά-
τηση των Οθωμανών στην περιοχή (1360 -1380). Ταυτί-
ζεται με το Ιμαρέτ που  σύμφωνα με τις πηγές, έκτισε ο 
κατακτητής της πόλης Γαζή Εβρενός. 
 Σήμερα λειτουργεί ως Εκκλησιαστικό Μουσείο, υπό 
την εποπτεία της Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κο-
μοτηνής και στεγάζει πλούσια συλλογή εκκλησιαστικών 
αντικειμένων, που χρονολογούνται από τον 16ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα. 
Βρίσκεται στην οδό Ξενοφώντος 8, μέρες – ώρες λειτουργίας Τρίτη, Πέμπτη, Κυ-
ριακή 10:30 -13:00, Τετάρτη, Παρασκευή 17:00- 20:00, Σάββατο 10:00 – 13:30, τηλ.: 
2531 22642, ιστοσελίδα: www.immaroniaskomotini.gr. Προσβάσιμο σε ΑμεΑ. 
 
 
 
Το Βυζαντινό μουσείο 
 
Λειτουργεί από το 1991 και στεγάζεται στο κτίριο Πα-
πανικολάου. Εδώ εκτίθενται σε 120 γυάλινες βιτρίνες 
εικόνες περασμένων αιώνων, σπάνια χειρόγραφα και 
κεραμικά, εκθέματα των πρώτων μεταβυζαντινών 
χρόνων. 

 

   

 

 
Το Μουσείο Καλαθοπλεκτικής 
 
          Λειτουργεί από το 1995 και είναι το μοναδικό 
τεχνολογικό – εθνολογικό μουσείο καλαθοπλεκτικής 
των Ρωμά στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Τα κα-
λάθια που εκτίθενται προέρχονται από όλα τα μέρη 
της Θράκης. Εκτίθενται επίσης καλάθια των Ελλήνων 
του Εύξεινου Πόντου, των Πομάκων της ορεινής Ρο-
δόπης, καθώς και δείγματα ειδών πλεκτικής από την 
ανατολική Θράκη. Βρίσκεται στον οικισμό Θρυλορίου 
τηλ.: 6977585844 
 

http://www.immaroniaskomotini.gr/
http://www.kom.gr/tourguide/museums/ecclesiastical.html
http://www.kom.gr/tourguide/museums/byzantine.html
http://www.kom.gr/tourguide/museums/basknitting.html
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Το Θρακικό Μουσείο Παιδείας 
 
         Ιδρύθηκε το 1992 με σκοπό τη συλλογή και έκ-
θεση σχολικών αντικειμένων, εντύπων και βιβλίων ι-
στορικής σημασίας, κυρίως του Θρακικού και ευρύτε-
ρου χώρου. Στεγάζεται σε κτίριο που ανεγέρθηκε το 
1882, στον περίβολο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κομοτη-
νής Ώρες και μέρες λειτουργίας εκτός Σαββάτου και Κυ-
ριακής 10:00 - 13:00. (τηλ: 25310 36739). 
 

Μουσείο Καραθεοδωρή 

Πρόκειται για Μουσείο αφιερω-
μένο στο διακεκριμένο επιστή-
μονα του προηγούμενου αιώνα 
Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, 
που κόσμησε με την παρουσία 
του τις αίθουσες διδασκαλίας 
των σπουδαιότερων πανεπιστη-
μίων Ευρώπης και Αμερικής. 
Στις προθήκες του Μουσείου ε-
κτίθενται βιβλία του Κ.Καραθεο-
δωρή, χειρόγραφες επιστολές 
του από και προς τους Einstein, 
Rosenthal, Kneser και άλλους 
σπουδαίους επιστήμονες του καιρού του, αυθεντικά χειρόγραφα, διάφορα μικροα-
ντικείμενα καθημερινής χρήσης, φωτογραφίες της οικογένειας Καραθεοδω-ρή κ.α.. 
Βρίσκεται στην οδό Στ. Κυριακίδη 93, μέρες και ώρες λειτουργίας καθημερινά 09:00 
-14:00 απογεύματα Τετάρτη και Παρασκευή 18:00 -20:00, Σάββατο 10:00-14:00, 
τηλ.: 2531085640. Ιστοδελίδα: www.karatheodori.gr. Προσβάσιμο σε ΑμεΑ 

 

Δημοτική Παπαδριέλλειος Πινακοθήκη 

Η δημιουργία Δημοτική Πινακοθήκης στην Κο-
μοτηνή αποτέλεσε όραμα και προσπάθεια του 
αείμνηστου Δημάρχου Γιώργου Παπαδριέλη το 
οποίο συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε από τους 
διαδόχους του. Εγκαινιάστηκε 18 Μαϊ 2009 όταν 
και εμπλουτίστηκε με νέα σειρά αξιόλογων πινά-
κων ζωγραφικής δωρεά της τότε Κεντρικής Έ-
νωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, εις μνή-
μην Γ. Παπαδριέλη. Περιλαμβάνει έργα Ελλή-
νων καλλιτεχνών. Βρίσκεται στην οδό Γ. Κον-
δύλη 64, επισκέψεις μετά από συνεννόηση κάθε Τετάρτη και Κυριακή 11:00-13:00, 
τηλ.: 2531072502, e-mail: athinion77@gmail.com. 

http://www.karatheodori.gr/
http://alex.eled.duth.gr/epek/texts/museum.htm
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Το Στρατιωτικό Μουσείο Κομοτηνής 
 
Εγκαινιάστηκε την  14 Μαΐου 2011. Παρουσιάζεται μόνιμη έκθεση η οποία καλύπτει 
τις διάφορες ιστορικές περιόδους της Νεότερης Ιστορίας της Πατρίδας, εκτίθεται 
μουσειακός οπλισμός διαφόρων τύπων και μουσειακά εκθέματα μεγάλου  

 
 
όγκου (άρματα, πυροβόλα κλπ) στον περιβάλλοντα χώρο. Επίσης περιοδικές εκθέ-
σεις φιλοξενούνται σε αίθουσα 200τμ. Ανοιχτό Τρίτη έως Παρασκευή 09:00 - 14:00, 
Τετάρτη 17:00 - 20:00 και Σάββατο - Κυριακή 10:00 - 13:00. Είσοδος ελεύθερη. (τηλ: 
25310 54214 - 54221). 
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Οχυρό και Στρατιωτικό Μουσείο Β΄ ΠΠ «Οχυρού Νυμφαίας» 

Το Οχυρό και το Στρατιωτικό Μουσείο Β΄ΠΠ «ΟΧΥΡΟΥ ΝΥΜΦΑΙΑΣ»  βρίσκονται 
κοντά στο ομώνυμο χωριό 17 χλμ. βορείως της Κομοτηνής.  
Αποτελεί το νεότερο Στρατιωτικό Μουσείο της «Γραμμής Μεταξά», καθώς η συλ-
λογή των εκθεμάτων του ολοκληρώθηκε και η λειτουργία του εγκαινιάστηκε το έτος 
2000. Σκοπός της έκθεσης του συγκεκριμένου Στρατιωτικού Μουσείου είναι η πα-
ρουσίαση των γεγονότων της μάχης του οχυρού, η παρουσίαση εκθεμάτων που 
αφορούν στη γερμανική επίθεση στις 06 Απριλίου 1941 και η ενημέρωση του επι-
σκέπτη για τις συνθήκες ζωής της αμυνόμενης φρουράς του οχυρού την περίοδο 
του πολέμου.  
Για τη μετάβαση στο χώρο, ακολουθείται η ασφαλτόστρωτη οδός Κομοτηνής – Νυμ-
φαίας. Είναι επισκέψιμο Κυριακές: 09:30 – 13:30 (Είσοδος Ελεύθερη) και Λοιπές 
ημέρες : 09:30 – 14:30 (Είσοδος μετά από έγκριση του 2ου 
Επιτελικού Γραφείου/29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ).Τηλέφωνα  :  25310-54402 ή 54442 ή 54475 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



- 28 - 
 

                                          Ενημερωτικός Οδηγός Φρουράς Κομοτηνής 
                                                                                                                               

  

ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 
 

 Στα χωριά Φανάρι,  Μέση και Αρωγή 
 Θα δείτε σμαραγδένιες θάλασσες που κερδίζουν κάθε χρόνο τη μπλε σημαία 
της Ευρώπης για την καθαρότητά τους. Γραφικά ταβερνάκια με φρέσκο ψάρι. Σπορ: 
Σέρφινγκ, ψαροντούφεκο, ψάρεμα με βάρκα ντόπιου ψαρά, μπάνιο, κολύμπι. Δια-
σκέδαση μέχρι το πρωί σε ντίσκο, κλαμπ κλπ. 
Θα πάτε με αυτοκίνητο 30 χλμ από την Ε.Ο. προς Ξάνθη. Από το Φανάρι προς 
Αρωγή και απ' εκεί για τη Μέση. Από την Μέση επιστροφή 
 στην Κομοτηνή. 
 

 Στα χωριά Μαρώνεια, Αγ. Χαράλαμπος, Πλατανίτης και Ίμερος 
 
 Θα δείτε ότι εκτός από τα μνημεία, η περιοχή έχει να επιδείξει πολλές ομορφιές 
στα παράλια και στα γραφικά χωριουδάκια. Στο λιμάνι της αρχαίας Μαρώνειας φι-
λοξενούνται, κότερα, ταχύπλοα, ψαροκάικα. Η παραλία είναι πανέμορφη με την κα-
θαρή αμμουδιά, τα καταγάλανα νερά, και το άφθονο ψάρι. Η φύση, η διαύγεια, η 
διαφάνεια της θάλασσας σε συνδυασμό με τα εντυπωσιακά τοπία, τις γραφικές πα-
ραλίες, τα ταβερνάκια με φρέσκο ψάρι και «κάπνειο οίνο». 
Θα πάτε με αυτοκίνητο 30 χλμ για Μαρώνεια μέσω Προσκυνητών. Από εκεί περνώ-
ντας από τον Αγ. Χαράλαμπο θα συνεχίσετε παραλιακά για Πλατανίτη, Αλκυών, 
Προφ. Ηλία, Ίμερο και θα γυρίσετε στην Κομοτηνή μέσω Ξυλαγανής. 
 

 Στα Σπηλαία της Θράκης 
 
 Θα δείτε  το σπήλαιο Μαρώνειας ή «Η Σπηλιά του Κύκλωπα, όπως το «ονο-
μάζουν. Το σπήλαιο αυτό είχε εντυπωσιάσει πριν αιώνες τον ιστορικό Απολλώνιο 
και αναφέρεται στα «Αργοναυτικά» του. Σε μικρή απόσταση από αυτό, στους πρό-
ποδες του Ίσμαρου, βρίσκεται το σπήλαιο της Στρύμνης. Κατοικήθηκε από τα 
πρώτα χρόνια της εποχής του χαλκού. Στην γύρω περιοχή υπάρχουν και άλλα ανε-
ξερεύνητα σπήλαια. Θα πάτε με αυτοκίνητο στο 24ο χλμ Κομοτηνής - Μαρώνειας, 
κοντά στους Προσκυνητές υπάρχει πινακίδα «Σπήλαιο Μαρωνείας». Προσοχή: 
χρειάζεται οδηγός. 
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
 

 Εκδρομή στα δυτικά παράλια της Ροδόπης 

Πού θα πάμε: Χωριά Φανάρι - Αρωγή - Μέση. 
Τι θα δούμε: Σμαραγδένιες θάλασσες που κερδίζουν 
κάθε χρόνο τη μπλε σημαία της Ευρώπης για την καθα-
ρότητα τους. Αμμουδιές λευκόχρυσες και απέραντες. 
Κοσμοπολίτικα παραθεριστικά κέντρα. Γραφικά ταβερ-
νάκια με φρέσκο ψάρι. Σπορ: Σέρφινγκ, ψαροντούφεκο, 
ψάρεμα με βάρκα ντόπιου ψαρά, μπάνιο, κολύμπι. Δια-
σκέδαση μέχρι το πρωί σε ντίσκο, κλαμπ κλπ. 
Πώς θα πάμε: Με αυτοκίνητο 30 χλμ από την Ε.Ο. 
πρός Ξάνθη. Από το Φανάρι συνεχίζουμε παραλιακά 
προς Αρωγή και απ' εκεί για την Μέση.  
 

 Εκδρομή στα ανατολικά παράλια της Ροδόπης 

Πού θα πάμε: Μαρώνεια - Αγ. Χαράλαμπος - Πλατανί-
της - Αλκυών - Ίμερος. 
Τι θα δούμε: Εκτός από τα μνημεία η περιοχή έχει να 
επιδείξει πολλές ομορφιές στα παράλια και στα γραφικά 
χωριουδάκια. Στο λιμάνι της αρχαίας Μαρώνειας φιλοξε-
νούνται κρις κραφ, κότερα, ταχύπλοα, ψαροκάικα. Η πα-
ραλία είναι πανέμορφη μα την καθαρή αμμουδιά, τα κα-
ταγάλανα νερά, και το άφθονο ψάρι. Η φύση, η διαύγεια, 
η διαφάνεια της θάλασσας σε συνδυασμό με τα εντυπω-
σιακά τοπία, τις γραφικές παραλίες, τα ταβερνάκια με 
φρέσκο ψάρι και «κάπνειο οίνο». 
Πώς θα πάμε: Με αυτοκίνητο 30 χλμ για Μαρώνεια μέσω Προσκυνητών. Από κει 
περνώντας από τον Αγ. Χαράλαμπο συνεχίζουμε παραλιακά για Πλατανίτη, Αλ-
κυών, Προφ. Ηλία, Ίμερο και γυρίζουμε στην Κομοτηνή μέσω Ξυλαγανής. 
 
 

 Εκδρομή στα σπήλαια της Θράκης 

Πού θα πάμε: Σπήλαιο Μαρώνειας - Σπήλαιο Στρύμνης. 
Τι θα δούμε: Σπήλαιο Μαρώνειας ή «Η Σπηλιά του Κύκλωπα», όπως το ονομά-
ζουν. Το σπήλαιο αυτό είχε εντυπωσιάσει πριν αιώνες τον ιστορικό Απολλώνιο και 
αναφέρεται στα «Αργοναυτικά» του. Σε μικρή απόσταση από αυτό, στους πρόπο-
δες του Ίσμαρου, βρίσκεται το σπήλαιο της Στρύμνης. Κατοικήθηκε από τα πρώτα 
χρόνια της εποχής του χαλκού. Στην γύρω περιοχή υπάρχουν και άλλα ανεξερεύ-
νητα σπήλαια. 
Πώς θα πάμε: Στο 24ο χλμ Κομοτηνής - Μαρώνειας, κοντά στους Προσκυνητές 
υπάρχει πινακίδα «Σπήλαιο Μαρωνείας». Προσοχή: χρειάζεται οδηγός. 
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 Ορειβατικός περίπατος στα βουνά της Ροδόπης 

Πού θα πάμε: Οροσειρά Ροδόπη, Παπίκιον όρος, όρος Ίσμαρος. 
Τι θα δούμε: Η ορειβασία αποτελεί ένα σπορ και ένα ταξίδι με πρωτοποριακούς 
προορισμούς για λίγους που θέλουν να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν τα παράξενα 
μέρη της Θράκης. Ο Ορειβατικός Σύλλογος μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο οργα-
νώνουν το «Οδοιπορικό Ανιχνευτών στη Θράκη» με την αιγίδα της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης. 
Πώς θα πάμε: Ο επισκέπτης μπορεί να ακολουθήσει τον Ορειβατικό Σύλλογο Κο-
μοτηνής σε έναν από τους περιπάτους που οργανώνονται. Τηλέφωνο για συνεν-
νόηση: 2531029411. 
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Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΘΙΜΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 

 
 Ο λαϊκός άνθρωπος τόσο από την έμφυτη δεισιδαιμονική τάση του, όσο και 
λόγω της ροπής του προς τελετουργικά θεαματικές μορφές δράσης, διατηρεί πάντοτε 
τα ήθη και τα έθιμα του πολύ περισσότερο, απ' όσο κάνει για αντίστοιχα δεδομένα 
του παραδοσιακού υλικού πολιτισμού του. Στην περίπτωση του κύκλου της ζωής 
με τους τρεις σπουδαίους σταθμούς του (γέννηση -γάμο - θάνατο) τα έθιμα αυτά υ-
πάρχουν στο βαθμό που δεν έχουν αποκοπεί από το γενικότερο περιβάλλον της κάθε 
ανθρώπινης στιγμής. 
 

 Έτσι, στην περίπτωση του τοκετού, η μεταφορά του από το σπίτι στην ειδική 
κλινική ή το νοσοκομείο του πλησιέστερου αστικού κέντρου, με τις πληρέστερες 
συνθήκες υγιεινής και προφύλαξης που εξασφαλίζει, οδήγησε στην εξαφάνιση τα έ-
θιμα που μαγικά αποσκοπούσαν στην προφύλαξη μητέρας και παιδιού από μολύν-
σεις και επιπλοκές. 
 

 Διατηρούνται ωστόσο έθιμα σχετικά με τον μαγικό προσδιορισμό της ζωής του 
νεογέννητου (δώρα, γλυκίσματα, φυλαχτά κ.λ.π.) ή με την βάπτισή του, μέσω της 
οποίας γίνεται, και συμβολικά, επίσημο μέλος της οικογένειας, κοινωνικά ανα-
γνωρισμένο. 
 

 Στο γάμο πάλι, διατηρούνται τα έθιμα τα σχετικά με την ανταλλαγή των δώρων, 
τα γλυκά που παρασκευάζονται και καταναλώνονται, και τις τελετουργικές κινήσεις 
όσων συμμετέχουν, όπου διαπιστώνονται ευδιάκριτα θεατρικά στοιχεία. Στο ξύρισμα 
του γαμπρού, στο στόλισμα της νύφης, στα έθιμα της εισόδου της στο νέο σπιτικό 
(πατάει σίδερο, την κερνούν γλυκό κ.λ.π.) αλλά και στην εθιμοτυπία του γλεντιού που 
ακολουθεί.  

 

 Ακόμη περισσότερες αντιστάσεις διαπιστώνουμε στην περίπτωση των εθίμων 
του θανάτου, όπου ο δεισιδαιμονικός φόβος του θανάτου, αλλά και του ίδιου του 
νεκρού, δεν αφήνει πολλά περιθώρια παραλείψεων ή απλουστεύσεων, τα έθιμα τη-
ρούνται απαρέγκλιτα. Συνεκτικός δεσμός ανάμεσα στα παλαιότερα και τα νεώτερα 
έθιμα του θανάτου τα μοιρολόγια, μέσα απ' τα οποία εκφράζεται ο λαϊκός άνθρωπος 
στις δύσκολες στιγμές του αποχωρισμού. 
 

 Η Θρακική λαογραφία διακρίνεται για τις πανάρχαιες μορφές δρώμενων που δια-
τήρησε στο χρόνο, και τα οποία, υπό το Χριστιανικό επικάλυμμα, συνήθως ανά-
γονται σε λατρευτικές μορφές της αρχαιότητας, με ρίζες στις αρχέγονες θρησκείες 
του Θρακικού χώρου. 
 

 Οι τελετουργίες αυτές συνδέονται στενά με τον γεωργικό χαρακτήρα της επαγ-
γελματικής ζωής στη Θράκη, καθώς έμμεσα ή άμεσα επιδιώκουν τη γονιμότητα, την 
«καλοχρονιά», την ευκαρπία και την ευδοκίμηση της παραγωγής και είναι οι μορφές 
αυτές που έδιναν ανέκαθεν στον παραδοσιακό πολιτισμό της Θράκης έναν αρχαϊκό 
χαρακτήρα, αλλά και που συνεχίζουν να προβάλλονται, αφού όσες δεν επιβίωσαν α-
ναβιώθηκαν, ιδίως μέσα στη δεκαετία του '90, με πρωτεργάτες τοπικούς συλλόγους ή 
την τοπική αυτοδιοίκηση. 
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 Από την άλλη πλευρά, η συνύπαρξη δια-
φορετικών θρησκειών στη Θράκη οδήγησε σε 
έναν ιδιότυπο θρησκευτικό συγκρητισμό, ώ-
στε να βλέπουμε τέτοιες τελετουργίες (π.χ. τα 
κουρμπάνια) να υπάρχουν σε διαφορετικά 
λατρευτικά και θρησκευτικά συστήματα, ενώ-
νοντας στην πράξη τους λαούς διά των θρη-
σκειών τους. 
 

 Χαρακτηριστική μορφή της Θρακικής - και 
όχι μόνον - λαϊκής λατρείας είναι οι δημοτελείς 
θυσίες (κουρμπάνια) που τελούνται από γηγε-
νείς και πρόσφυγες, είτε ως θυσία κανονική με 
ορισμένο τελετουργικό, είτε ως αφιερωτική α-
νάθεση συγκεκριμένου ζώου στον άγιο, που 
σφάζεται, μαγειρεύεται και καταναλώνεται 
από την οικογένεια του αφιερωτή, αφού μέ-
ρος του μοιραστεί σε συγγενικές και φιλικές 

οικογένειες του χωριού, «για το καλό». Στη λαϊκή συνείδηση αυτή η εξασθενημένη 
μορφή θυσίας θεωρείται επίσης «θυσία» ασχέτως αν η τελετουργία έχει υποχωρήσει 
μπροστά στην έμπρακτη χρηστικότητα. 
 

 Γονιμικό χαρακτήρα έχουν και οι κάθε είδους μεταμφιέσεις, που συνηθίζονται 
τόσο πολύ στον παραδοσιακό πολιτισμό της Θράκης. Η Τζαμάλα, που την τελούσαν του 
Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου) ή στις αρχές Νοεμ-
βρίου, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιμητικής 
παράστασης, που συνδυάζει τις μορφές του αράπη, της 
νύφης, του γαμπρού και σε μερικές περιπτώσεις, του 
θανάτου και της ανάστασης, που σύμφωνα με τις αρ-
χές της συμπαθητικής μαγείας θεωρείται ότι επιδρά ευ-
νοϊκά στην επιτυχία της σποράς, και στην ευόδωση της 
επερχόμενης σοδειάς. Σε άλλα μέρη της Θράκης η τζα-
μάλα περιλάμβανε και ζωόμορφη - θηριομορφική μεταμ-
φίεση (καμήλα), που επίσης θεωρείται από τον λαϊκό άν-
θρωπο καρποφόρα και ευγονική. 
 
 
 

 Οι αγερμικοί αυτοί όμιλοι, με τον σαφή ευετηρικό χαρακτήρα τους, τραγουδούν 
και τα κάλαντα στα σπίτια που επισκέπτονται, συνεχίζοντας παγανιστικές εθιμικές 
μορφές, που είχαν επικεντρωθεί στη ρωμαϊκή γιορτή των καλένδων. 
 

 Άλλωστε, παρόμοια  έθιμα βρίσκουμε σε όλες τις γιορτές του δωδεκαημέρου 
την πρωτοχρονιά, για παράδειγμα, πέρα από τα κάλαντα και τις άλλες εθιμικές πράξεις 
που αποσκοπούν στην εξασφάλιση καλοχρονιάς (ρόδι, αμίλητο νερό, τελετουργικές 
συνεστιάσεις κ.λ.π.) στη Θράκη έχουμε και παιδικούς αγερμούς σουρβίσματα), κατά 
τους οποίους τα παιδιά χτυπούν με χλωρά κλαδιά στην πλάτη τα μέλη κάθε οικογέ-
νειας,  ώστε μαγικά να τους μεταδώσουν την θολερότητα του βλαστού, τραγουδώ-
ντας και ευχόμενοι. 
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 Τα Φώτα πάλι, παρόμοιοι αγερμοί, τελετουργικά δείπνα και η αγιαστική επε-
νέργεια του αγιασμού, που διώχνει τους καλικάντζαρους, δείχνουν τη σημασία που 
εκλαμβάνει η γιορτή για τον λαϊκό άνθρωπο στη Θράκη. 
 

 Κι είναι η ίδια επιδίωξη του πλούτου, της αφθονίας και της ευτυχίας, που συνέχει 
όλες τις δωδεκαμερίτικες γιορτές στη Θράκη, με αρχέγονες τελετές και αρχαϊκούς 
συμβολισμούς, αλλά και με μια παιγνιώδη, χαριτωμένη και αισιόδοξη αντιμετώπιση της 
ζωής, όπως αυτή απεικονίζεται και στο παρακάτω τραγούδι, όπου η Παναγία αντι-
μετωπίζεται στα ανθρώπινα μέτρα της, ώστε η ανθρώπινη φύση να εξαγνίζεται από 
την επενέργεια του θείου, το οποίο ταυτοχρόνως, διά των παθημάτων του εξαν-
θρωπίζεται οι Θρακιώτες αγαπούν τόσο το τραγούδι αυτό, που το τραγουδούν και 
κατά τη σαρακοστή των Χριστουγέννων (σαρανταήμερο): 
 
Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες,  
κ' η Παναγιά μας κοιλοπονούσε   
κοιλοπονούσε, παρακαλούσε,  
τους Αποστόλους, τους Ιεράρχας 
 να πα' να φέρουν μήλα και ρόιδα.  
Οι Απόστολοι για μήλα πάνε,  
οι Ιεράρχαι για ρόιδα τρέχουν.  
Όσο να πάν', όσο να έρθουν,  
η Παναγιά μας ελευθερώθη,  
ελευθερώθη, ξελευθερώθη. 
 

 Το δρώμενο της μαμμής ή της μπάμπως, που τελείται την μέρα που εορτάζει 
η αγία Δομνίκη (8 Ιανουαρίου), και στο οποίο όμως οι τελεστές, όπως και στα αναστε-
νάρια, εύχονται για την καλοχρονιά και πιστεύουν ότι συντελούν στην μαγική εξα-
σφάλισης προσωπικής, οικογενειακής και κοινοτικής υγείας και ευτυχίας. Πρόκειται για 
μια γιορτή στην οποία πρωταγωνιστούν γυναίκες, και τιμούν τη μαμμή, με προσφορές, 
συμβολικό τοκετό, κάποτε και βάπτιση, γλέντι και άσεμνα τραγούδια ή πειράγματα, 
νια να καταλήξουν στο κατάβρεγμα της μαμμής στη βρύση του χωριού, πράξη συμβο-
λικού θανάτου, αλλά ταυτοχρόνως και αναβαπτισμού της στην αρχέγονη ζωογόνο 
θεότητα του νερού. 
 

   Φυσικά, ο φολκλορισμός έχει κι εδώ το μερίδιο του, καθώς σε πολλές περιοχές 
με Θρακιώτες πρόσφυγες το έθιμο μετονομάστηκε σε «γυναικοκρατία» και απέκτησε 
«γραφική» τελεστικότητα και «θεατρική» υπόσταση. 

 
   Κι αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια νέα φάση στη ζωή του εθίμου, πιο αστική 
και πιο κωμική, με τα αρχικά γονιμικά - τελετουργικά στοιχεία να έχουν υποχωρήσει 
μπροστά στην εύθυμη εκδοχή του αρχέγονου δρώμενου. 
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ΓΙΟΡΤΕΣ - ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 
 

 Ελευθέρια Θράκης:  Στις 14 Μάϊου γιορτάζεται με μεγάλη λαμπρότητα η απε-
λευθέρωση της Κομοτηνής. Με επίκεντρο την ημέρα αυτή ο Δήμος Κομοτηνής διορ-
γανώνει πολυήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις με τον τίτλο "Ελευθέρια Θράκης". 
 

 Οχυρό Νυμφαίας:  Στις αρχές Απριλίου γιορτάζεται η επέτειος της μάχης του 
οχυρού της Νυμφαίας, το οποίο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη, στα 
ελληνο-βουλγαρικά σύνορα. Το κοινό έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στους χώρους 
του οχυρού και να ζήσει νοερά τον ηρωικό αγώνα των μαχητών του 1940. 
 

 Γυναικοκρατία: Στα χωριά Ξυλαγανή, Στρύμη, Προσκυνητές και Νέα Πέτρα, 
στις 8 Ιανουαρίου αναβιώνει το πανάρχαιο έθιμο της γιορτής της μαμής ή μπάμπως. 
Την ημέρα αυτή ο κοινωνικός ρόλος των γυναικών και των αντρών ανατρέπεται. Οι 
γυναίκες αναλαμβάνουν τις ανδρικές δουλειές και τη διοίκηση του χωριού και οι άν-
δρες μένουν στο σπίτι και ασχολούνται με τις οικιακές δουλειές. Όσοι άνδρες δεν 
συμμορφώνονται με το πνεύμα της γιορτής, τιμωρούνται με διαφόρους τρόπους. 
 

 Καρναβάλι Σαπών: Στο Δήμο Σαπών, 30 χλμ. από την Κομοτηνή, διοργανώ-
νονται εορταστικές εκδηλώσεις καρναβαλιού οι οποίες ξεκινούν την Τσικνοπέμπτη 
και κορυφώνονται την Κυριακή της Αποκριάς με παρέλαση αρμάτων, μασκαράδων, 
χορευτικών συγκροτημάτων, σοκολατοπόλεμο, γαϊδουροδρομίες και άλλα. 
 

 Πανήγυρης Μονής Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακα: Η μονή βρίσκε-
ται στο 15ο χλμ. Κομοτηνής - Ξάνθης. Υπάρχει εικόνα της Παναγίας, που εικονίζει 
τη Θεοτόκο να κρατά Το βρέφος. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα βρέθηκε 
μετά από όραμα που έβλεπε επί τρεις συνεχείς νύχτες ο οθωμανός ιδιοκτήτης της 
περιοχής. Μεταφέροντας την εικόνα στην Κομοτηνή, στην άμαξα είχε μαζί του και 
την κωφάλαλη και ανάπηρη εγγονή του η οποία θεραπεύτηκε εκ θαύματος. Το 
θαύμα αυτό ήταν η αιτία να γίνει χριστιανός και ο οθωμανός αγάς. Στις 22 (παρα-
μονή) και 23 Αυγούστου συγκεντρώνονται χιλιάδες πιστών για να προσκυνήσουν 
τη θαυματουργή εικόνα. 
 

 Πανήγυρης Αγίας Μαρίνας:  Έξω από το χωριό Ίμερος, 23 χλμ. από την 
Κομοτηνή, γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της περιοχής. Στις 16 (παρα-
μονή) και 17 Ιουλίου συρρέουν χιλιάδες πιστών για να προσκυνήσουν την εικόνα 
της Αγίας Μαρίνας. 
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ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 
 

 
 
Η πόλη έχει έντονη νυχτερινή ζωή με κατα-
στήματα που μπορούν να ικανοποιήσουν 
όλα τα γούστα. 
 

 
 
 
 
Στα ταβερνάκια και τα εστιατόρια της πό-
λης αλλά και των γύρο χωριών φιλόξενοι 
άνθρωποι θα σας προσφέρουν γνώριμες 
αλλά και τοπικές λιχουδιές.. 

 
 
 
 
Εμπορικό και ψυχαγωγικό χώρο, το Kosmopolis Park. Αυτό περιλαμβάνει καταστή-
ματα, καφετέριες, εστιατόρια, αίθουσα bowling και παιδότοπο. 
 
Στο θερινό θέατρο της πόλης πραγματοποιούνται κατά περιόδους θεατρικές παρα-
στάσεις και συναυλίες. 
 
Το χειμώνα το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κομοτηνής φιλοξενεί πλήθος πολιτι-
στικών εκδηλώσεων. 
 
Πλήρη οδηγό θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.kom.gr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kom.gr/
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 
AΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 
      Από το αεροδρόμιο της Kαβάλας προς το οποίο γίνονται τακτικές πτή-

σεις.  

     Πληροφορίες O.A: 

     Αεροδρόμιο Χρυσούπολης (Καβάλα) 2591053271,53272,53119 

      www.alxd.gr/AirportGuide/kavala/kavalaE.html  

      Αερολιμένας Δημόκριτος (Αλεξανδρούπολη Έβρου), 25510 89300,89322 

      www. alxd.gr/indexG.html  

 OΔΙΚΩΣ 

 Από Αθήνα προς Κομοτηνή  (790 χλμ.) και από Θεσσαλονίκη (270 χλμ.). 

Εκτελούνται τακτικά δρομολόγια με λεωφορεία του KTEΛ.  

Tοπικά δρομολόγια: Aπό Κομοτηνή εκτελούνται τακτικά δρομολόγια προς 

Ξάνθη, και Αλεξανδρούπολη. 

 ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

KTEΛ Aθήνα, τηλ. 2105132084 

KTEΛ Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310526526 

KTEΛ Κομοτηνής, τηλ. 2531022912 

              ΚΤΕΛ – Γραφείο κίνησης 25310 26111 

ΚΤΕΛ – Αστικών λεωφορείων, 25310 31796 -27309 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ 

 ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

     ΟΣΕ Κομοτηνής τηλ. 2531022650 

ΤΑΞΙ 

       Στην Κομοτηνή υπάρχουν πέντε (5) Χώροι Στάθμευσης ΤΑΞΙ 

           - Τέσσερις επί της οδού Ορφέως   

           - Έναν έναντι του ΚΤΕΛ. 

          ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Ραδιοταξί, 25310-37777, 33223, 33323 

 
ΛΙΜΑΝΙΑ - ΜΑΡΙΝΕΣ 

       Πόρτο Λάγος: (Λιμεναρχείο Λάγους), 25410 96666 

      Λιμενικός Σταθμός Μαρώνειας : 25310 73804 
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Δήμος Κομοτηνής  

 

25313 – 52400-410 

ΟΤΕ 25310 - 56161 και 121 (ΒΛΑΒΕΣ) 

ΔΕΔΔΗΕ 25310 – 7400 και 11500 (ΒΛΑΒΕΣ) 

ΔΕΥΑΚ 25310 - 25555 

Νοσοκομείο Koμοτηνής 25313 -   51100 

Πυροσβεστική 199, 22199 

Τμήμα Ασφαλείας Κομοτηνής 25310 - 36830 

Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής 25310 - 35555 

Αστυνομικό τμήμα Κομοτηνής 25310 - 34444 

ΕΛΤΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 

 

25310 - 23195 

25310 22525 Ράδιο Ταξί  

 

25310 - 37777 

Σταθμός ΟΣΕ  

 

25310 - 22650 

ΚΤΕΛ  

 

25310 - 22912 

 ΙΚΑ  25310 - 29246 

ΟΑΕΔ  

 

25310 - 22717 

EXPRESS SERVICE 154 

ΕΛΠΑ 104 

SOS SERVICE 193 

ΔΟΥ 25310 – 22803 

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 166 

Εθνικό Κολυμβητήριο  

 

25310 – 23947 

Εθνικό Στάδιο 2531023145 

Γραμμή Δημότη 15424 
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ΣΧΟΛΕΙΑ 

 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΟΤ 5 2531036721 

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΑΡΕΙΦΗ 1 2531023175 

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 2531027135 

Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 17 2531028281 

Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΟΤ 5 2531031538 

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 1 2531031190 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΡΜΟΛΗΣ Λ. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ 10 2531021188 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ 1Ο ΧΛΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΚΟΣΜΙΟΥ 2531021753 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΕΡΜΑ 2531030479 

1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 5 2531028948 

2Ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΜΙΔΟΣ 4 2531031304 

3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 24 2531027066 

4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Χ. ΒΑΜΒΑΚΑ 30 2531022000 

5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Γ. ΡΙΤΣΟΥ 2531023874 

6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 7 2531027491 

7Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Γ. ΜΑΡΑΣΛΗ 2531021646 

8Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΛΥΜΠΟΥ 2531021629 

9Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 39 2531027262 

10Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 10 2531021627 

11Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 7 2531027491 

12Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ 2531021767 

13Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Μ.Μ. ΑΝΘΙΜΟΥ 1Α 2531031369 

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σοφούλη 2 2531022020 

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Θέμιδος 4 2531022148 

3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 24 2531022146 

4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Χ. ΒΑΜΒΑΚΑ 30 2531023036 

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ. ΡΙΤΣΟΥ 2531022365 

6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 7 2531022712 

7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ. ΜΑΡΑΣΛΗ 2531022688 

8Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 7 2531028733 

9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ι. ΚΑΡΒΕΛΑ Τέρμα 2531026764 

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 14ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2531021618 

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ 2531023162 

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Φ. ΕΤΑΙΡ7 –Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6 2531035011 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 93 
2531026842 
2531022443 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ. ΡΙΤΣΟΥ 2531023263 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΡΜΑ 14ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2531022600 

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΡΜΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 2531021992 

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ –Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 
2531022527 
2531022010 

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΑΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
2531022748 
2531029500 

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 33 
2531037586 
2531037587 

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 
2531027160 
2531027159 

2ο  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ –Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 
2531081706 
2531027158 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 2531084160 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 93 2531028844 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΛΗ 6 2531082067 
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΘΕΩΡΗΜΑ Ζωϊδου Νικολάου 43 25310 - 80002 

ΟΜΗΡΟΣ Χ. Τρικούπη 82 25310 - 34090 

ΟΡΟΣΗΜΟ Φρουρίου 9 25310 – 22272 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 
Παιωνίου 8 

Γ. Κονδύλη & Φειδίου 

25310 – 35151 

25310 – 28877 

ΣΑΡΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ Βενιζέλου & Σεφέρη 1 25310 – 37614 

ΠΡΙΣΜΑ Δ. Τσετινέ 1 25310 – 26819 

ΜΕΘΟΔΙΚΟ Ζωϊδου Νικολάου 79 25310-33380 

 

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

LANGUAGE HOUSE Ανδρέου Δημητρίου 2 25310 - 81906 

ΓΙΟΧΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Χ. Βαμβακά 1 25310 - 73781 

ΔΟΛΙΑΝΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μ.Ανθίμου 6 25310 - 29949 

ΕΠΙΛΟΓΗ Χαρ. Τρικούπη 82 25310 - 71471 

ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Κατσαντώνη 26 25310 - 36389 

ΕΥΡΩΟΡΙΖΩΝ Καραμπάση 1 25310 - 82903 

RAINBOW Σωκράτου΅23 25310 - 20408 

ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ Βύρωνος 14 25310 - 31716 

ΛΕΞΗΜΑ 
Ορφέως 21 25310 – 85888 

ISON 

Παρασίου 4 

ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΟΤ6 ΚΤ1 

Μ.Μ.Άνθιμου 14 

25310 – 26635 

25310 – 23327 

25310 – 27658 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ 

ΤΙΝΑ 

Λ. Ηρώων 2 25310 – 73535 

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ ΜΑΡΚΙΔΗ 
Γ. Νικολάου 30 

Ζυμβρακάκη 30 

25310 – 26555 

25310 – 37670 

ΔΟΧ ΚΙΧΩΤΗΣ Κουμπάρη Σταματίου 5 -7 2531-20118 
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ΣΟΑ - ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ- ΞΕΝΩΝΑΣ - ΛΑΦΚ - ΚΑΑΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ 
ΣΤΡ. ΠΡΑΤΗΡΙΟ – ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

 

ΣΟΑ - ΣΟΜΥ 

        Στην Φρουρά Ν. Ροδόπης και εντός της πόλεως της Κομοτηνής υπάρχουν: 
        α.  Μία πολυκατοικία ΣΟΑ επί της οδού «Αγχιάλου 15», η οποία περιλαμβάνει 24 
διαμερίσματα και έναν Ξενώνα. 
        β.  Μία πολυκατοικία ΣΟΑ επί της οδού «Π. Τσαλδάρη και Ακροπόλεως» (έναντι 
σιδηροδρομικού σταθμού Κομοτηνής), η οποία περιλαμβάνει 16 διαμερίσματα. 
        γ.  Μία πολυκατοικία ΣΟΜΥ επί της οδού «Χαριλάου Τρικούπη 30», η οποία περι-
λαμβάνει 10 διαμερίσματα. 
        δ. Μία πολυκατοικία ΣΟΕΠΟΠ επί της οδού «Αγ. Βαρβάρας 8», η οποία περιλαμ-
βάνει 13 διαμερίσματα. 
        ε.   Ένα συγκρότημα ΣΟΜΥ Β΄, 9 διαμερισμάτων επί της οδού Αγ. Βαρβάρας 8. 
       στ.  Ένα συγκρότημα ΣΟΑ Δ΄, 9 διαμερισμάτων επί της οδού Αγ. Βαρβάρας 8. 

ΛΑΦΚ 

        Στην πόλη της Κομοτηνής λειτουργεί Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Κομοτηνής, η 
οποία είναι κατηγορίας Β΄, με δυνατότητα εξυπηρέτησης μέχρι 200 άτομα περίπου. Εί-
ναι εύκολα προσβάσιμη, έχει χώρο στάθμευσης, με αρκετές παρεχόμενες διευκολύν-
σεις, όπως εστιατόριο, κυλικείο, βιβλιοθήκη, αίθουσα συγκεντρώσεων, αίθουσα εκδη-
λώσεων.  
   Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25310 22355 και 25310 22366 

ΚΑΑΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ 

        Στην Φρουρά λειτουργεί ΚΑΑΥ υπό την ονομασία ΚΑΑΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ, στην 
ευρύτερη περιοχή της Μαρώνειας, Υπάρχουν 51 οικήματα τα οποία μπορούν να εξυ-
πηρετήσουν 200 άτομα περίπου. Τα οικήματα περιλαμβάνουν: σαλόνι, κουζίνα, λουτρό,  
2 υπνοδωμάτια με 1 διπλό και 2 μονά κρεβάτια, ψυγείο, τραπεζαρία, τραπέζι και καρέ-
κλες κήπου για το μπαλκόνι. Για τις ανάγκες σίτισης και ψυχαγωγίας των παραθεριστών, 
λειτουργούν εστιατόριο, ταβέρνα, αίθουσα συγκεντρώσεων, TV, κυλικείο παραλίας, ξα-
πλώστρες, ομπρέλες, κλπ. 
        Η ακτή είναι εύκολα προσβάσιμη, η θάλασσα καθαρή, με μία μικρή αβαθή ζώνη, 
κατάλληλη για παιδική κολύμβηση με ασφάλεια, ενώ μακρύτερα βαθαίνει βαθμιαία. 
        Επισημαίνεται ότι λόγω μικρής απόστασης από την Κομοτηνή, είναι δυνατή η κα-
θημερινή μετάβαση και επιστροφή των στελεχών, από και προς το ΚΑΑΥ. 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ 

        Στην πόλη λειτουργεί Στρατιωτικό Πρατήριο, επί της οδού «Αγχιάλου 13» (Δίπλα 
στα ΣΟΑ), το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες των οικογενειών των στελεχών. Περιλαμβά-
νει τμήματα ένδυσης στρατιωτικών και πολιτικών ενδυμάτων, τροφίμων, ποτών, χαρτι-
κών. 

ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

       Από 16 Φεβρουαρίου 2007, λειτουργεί ο Νηπιακός Σταθμός Φρουράς Κομοτηνής. 
Έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 29 νηπίων ηλικίας 2,5 έως 5 ετών. Στεγάζεται στην 
οδό Χαρ. Τρικούπη 30 (τηλ. 25310-54400). Ωράριο Λειτουργίας: Τις καθημερινές 15’ 
πριν την έναρξη του προγράμματος  ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως και 30’ μετά 
τη λήξη του. Ο ΒΝΣ Κομοτηνής παραμένει κλειστός τις επίσημες αργίες του κράτους και 
όλο το μήνα  Αύγουστο. 
Υπεύθυνοι: Ο/Η εκάστοτε υπεύθυνος Δντής/ντρια και λοιπό βοηθητικό προσωπικό. 
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΕΘΑ  

Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 

 
 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν. ΖΩΙΔΗ 18 &ΑΓ. ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΥ 

25310 - 84287 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Π 

PpPppΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΜΠΕΛΩΝ 2 25310 - 72900 

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 17 25310 - 28900 

ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΟΥ ΕΛΒΙΝΤΑ Β. ΠΑΥΛΟΥ 23 25310 - 72862 

ΝΙΚΕΛΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

12 

25310 - 25501 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΗΜΟΚΤΙΡΟΥ 20 25310 - 30750 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΡΙΑΓΚΑ ΚΕΡΑ-

ΣΟΥΛΑ 

ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 17-

21 
25310 - 24176 

ΓΚΙΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Κ. ΜΟΣΚΩΒ 12 25314 - 01389 

ΚΙΡΜΠΑΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 46Α 25310 - 29366 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ ΛΕΥΚΙΠΟΥ 7 25310 - 34857 

ΛΙΤΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑ 22-28 25310 - 23666 

ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΑΣ ΑΡΜΕΝ ΑΠ. ΣΟΥΖΟΥ 13 25310- 36111 

ΚΟΥΝΑΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝ 2 25310 - 84488 

 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 

ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 17-

21 

25310 - 37997 

ΚΑΜΕΝΙΔΗ ΣΑΒΒΑ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ 2 25310 - 83940 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΣΜΑΣ Μ.Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3Α 25310 - 73675 

Ω.Ρ.Λ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΖΩΪΔΗ 20 25310 – 24363 

6948890131 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΜΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΙΝΟΥ 3 25310 - 23690 

ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠ. ΣΟΥΖΟΥ 14 25313 – 04951 

6977745554 

ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝ 2 25310 - 84388 

ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΑΚΗ ΖΑΦ. ΟΡΦΕΩΣ 30 25310 - 82828 

ΚΑΛΔΙΡΜΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΖΩΙΔΗ 44 25310 - 27555 

ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ΣΟΥΖΟΥ 14 25313 - 04951 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΤΥΛ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. 

ΜΠΛΕΤΣΑ 5 
25311 -04156 

ΧΗΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ 12 6932455325 

ΓΑΣΤΡ/ΛΟΓΟΣ 
ΚΑΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ. ΣΟΥΖΟΥ 14 25310 – 35797 

6974069488 

ABUISLLAIEH FAREED ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 35 25311 - 05905 

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΙΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 9 25310 - 84441 

ΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 22 25310 - 80383 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡ-

ΓΟΣ 
ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΛ. ΕΙΡΗΝΗΣ 33 25310 - 30999 

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑ-

ΤΡΟΣ 

ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΕΡΜΟΥ 45 25310 - 31087 

ΦΡΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ 

ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 

ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ 1 & 

ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 
25310 - 84410 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ 
 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑ-
ΚΗΣ (ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Σ.) 

ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ ΔΙΟΣ 2 25310 - 33303 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ  
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 

ΙΔ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε 

ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ 8 25310 - 29609 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 23 25311 - 00392 

ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ 2 25310 - 30301 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ 17-21 25310 - 24176 

ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 25310 - 21167 

ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ΣΟΥΖΟΥ 14 
25310 - 23599 
6947429137 

ΙΝΑΓΚΑΜΟΒΑ ΛΟΛΑ ΑΜΠΕΛΩΝ 2 6940316183 

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΕΛ. ΨΑΛΤΗ 3  25310 - 22235 

ΠΡΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3Α 25310 - 72600 

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 2 25310 - 72630 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΙΟΥ 4 25310 - 82092 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 7 25310 - 25211 

ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ.ΜΠΛΕΤΣΑ 5 25310 - 36922 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 17 25310 - 30400 

ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 1 -5 25310 - 28011 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΙΝΟΥ 3 25310 - 81333 

ΓΕΩΡΓΑΡΟΥΔΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛ.ΑΡΧ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 39 25310 - 82733 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛ.ΑΡΧ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 39 25310 - 24433 

ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ ΙΣΑΜΠΕΛΑ -Α-
ΝΤΡΙΑΝΑ 

ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 7 25311 - 02543 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 21 25310 - 33225 

ΜΑΪΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛ. ΕΙΡΗΝΗΣ 66 25310 - 22658 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΖΩΪΔΗ 18 25310 - 73083 

ΣΟΦΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ 17 25310 - 80085 

ΤΕΡΖΗ ΣΟΦΙΑ  ΠΑΡΑΣΙΟΥ 4 25310 - 85910 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ 

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΡΦΕΩΣ 9Α 25310 - 32344 

ΓΚΟΥΔΛΗ ΤΡΙΑΔΑ ΦΡΟΥΡΙΟΥ 15 25310 - 71717 

ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑ 5 25313 - 04383 

ΚΩΣΤΑΚΗ- ΜΑΝΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 7 25310 - 25211 

ΚΑΒΑΡΓΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 7 25320 - 22898 

ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ 9 25310 - 21020 

ΛΑΛΑΚΗ ΙΟΡΔΑΝΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 25310 - 25858 

ΜΠΙΣΙΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε (ΜΠΙΣΙΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) 

ΟΡΦΕΩΣ 9Β 25310 - 33003 

ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΡΦΕΩΣ 1 25310 - 37744 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ. 2 25310 - 37177 

ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΜΟΥ 45 25310 - 31087 

ΡΩΜΑΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΘΑΣΟΥ 3 25314 -00801 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΡΦΕΩΣ 30 25310 - 24001 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΠΛ. ΕΙΡΗΝΗΣ 66 6944820156 

ΤΣΑΛΙΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ Ν. ΖΩΪΔΗ 12 25310 - 73002 

ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 7 
25310 - 29545 

 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 2 25310 - 23058 

ΒΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΙΔΗ 44 25310 - 26100 

ΓΚΕΒΕΖΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠ.ΣΟΥΖΟΥ 6 25310 - 37739 

ΚΟΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 28 25313 - 06767 

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 7 25310 - 32211 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 25310 - 26995 

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8 25311 - 00662 

ΑΛΒΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΛ. ΕΙΡΗΝΗΣ 66 25314 - 01040 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 

ΓΚΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ 2 25310 - 72372 

ΣΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΛ. ΕΙΡΗΝΗΣ 34 25310 - 25325 

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΟΔΟΤΥ 28 25310 - 22230 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 25310 - 26995 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΟΛΩΝ ΟΡΦΕΩΣ 30 25310 - 70333 

ΝΤΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΛ.ΑΡΧ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 39 25310 - 24433 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΟΦ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 2 25310 - 35030 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΣ 
ΚΩΦΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΥΝΤ. ΚΡΗΤΩΝ 5-9 25310 - 25505 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 1 25310 - 84020 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛ. ΕΙΡΗΝΗΣ 12 25310 - 22770 

ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΖΩΙΔΗ 20 25310 - 72000 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Α-
ΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 

ΣΑΚΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 25310 - 31028 

ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ 5 25310 - 33002 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 59 2531554395 

ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΩΝ 5-7 2531081007 

ΓΕΛΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΙΝΟΥ 4 2531030499 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΞΥΛΑΓΑΝΗ 2533022295 

ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Μ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ 2Α 6973318484 

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠ. ΣΟΥΖΟΥ 6 2531181039 
ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 2531082771 

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 5 2531027310 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΠΕΛΛΗ 9 2531303949 

6974055585 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΟΔΙΤΗΣ 2531085220 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠ. ΣΟΥΖΟΥ 6 2531181039 

ΧΑΛΗΛ ΧΟΥΣΕΙΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 33 6934156806 
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
 

Η πόλη έχει αρκετά φαρμακεία. Σε όλα τα φαρμακεία υπάρχουν πίνακες για τις δια-
νυκτερεύσεις και τις διημερεύσεις που κάνουν και ΟΛΑ είναι συμβεβλημένα με το 
ΥΕΘΑ.  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 

Γκουβέντα Θεοδώρα Αγ. Γεωργίου 9 25310 - 26933 

Γκαντής Γεώργιος Σοφ. Κομνηνού 25310 - 20222 

Γούλα Μαίρη Βενιζέλου 29 25313 - 06840 

Διαμαντάκη Πολυξένη Δημοκρίτου 22 25310 - 37800 

Επιτρόπου Γεωργία Παρασίου  1 25310 - 24050 

Ευτυχιάκος Δημήτριος Δ. Μπλέτσα 23 25310 - 26679 

Ζησιμοπούλου Έφη Βασ. Παύλου 25310 - 37347 

Θωμά Άρτεμις Σισμάνογλου 52 25310 - 27189 

Ιγγλεζοπούλου Θεοδώρα Λεωφ. Ηρώων 5 25310 - 28932 

Ιωαννίδου Μαίρη Βενιζέλου 24 25310 - 25536 

Καλούδη Κωνσταντίνα Ορφέως 28 25310 - 24640 

Καρράς Κωνσταντίνος Μακεδονίας 25310 - 35556 

Καταροπούλου Σουζάνα Μ. Μπότσαρη 23 25310 - 36048 

Κοντός Γεώργιος Σισμάνογλου 52 25310 - 27189 

Κουτσογιάννης Γεώργιος Απ. Σούζου 25310 - 29572 

Κραϊόγλου Αικατερίνη Θησέως 2 25310 - 26966 

Μαυρίδου Μαρία Συνταγ. Κρητών 19 25310 - 26200 

Μουεμίν Σέλμα Εγνατίας 55 25310 - 23561 

Μπανιώτου Αναστασία Ιωαννίνων 50 25310 - 24707 

Μωϊδου Σύρμο Φιλ. Εταιρίας 7 25310 - 23444 

Ξενοδοχίδης Παύλος Ηροδότου 7 25310 - 23444 

Παπαδοπούλου Ελένη Μπακάλμπαση 13 25310 - 27020 

Παπαναστασίου Ευγενία Ανδρούτσου 41 25310 - 29717 

Παναγιωτίδης Αλέξαν-

δρος 

Πλ. Ειρήνης 62 25310 - 29426 

Πασχαλίδου Φανή Πλ. Ειρήνης  32 25310 - 22130 

Ρωσίδης Δημήτριος Λ. Ηρώων 4 25310 - 21513 

Τσιρλιάγκου Α. Γεραρδή Βασ. Γεωργίου 6 25310 - 20004 

Χαλιγιάννης Ηλίας Πλ. Ειρήνης 12 25310 – 33722 

Χαλήλ Φεριστέ Μ.Αλεξάνδρου 51 25310 – 37333 

Χασήμ Φαχρετίν ΕΕ Χ. Τρικούπη 93 25310 - 37447 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  

 
Ξενοδοχείο ACHILLIO (στην είσοδο της πόλης από Ξάνθη)  
4ο χλμ. Κομοτηνής –Ξάνθης  
Τηλ: 25310 22323, 83880, Fax: 25310 83882 Κατ Α Δωμ 38 Κλίνες 68 
 
Ξενοδοχείο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΕΥΗΣ  
3ο χλμ Κομοτηνής – Αλεξ/πολης 
Τηλ: 25310 33560 -3, Fax: 25310 26979 Κατ Β Δωμ 81 Κλίνες 153 
 
Ξενοδοχείο ΚΥΡΙΔΗΣ (κοντά στο κέντρο) 
Λ. Σοφού 6, ΤΚ 69100 Κομοτηνή 
Τηλ: 25310 73250 -2, Fax: 25310 73253 Κατ Β Δωμ 23 Κλίνες 49 
 
Ξενοδοχείο ΟΡΦΕΑΣ (κέντρο) 
Παρασίου 1, ΤΚ 69100 Κομοτηνή 
Τηλ: 25310 37180 -5, Fax: 25310 28271 Κατ Β Δωμ 79 Κλίνες 150 
 
Ξενοδοχείο ΡΟΔΟΠΗ (στην είσοδο από Ξάνθη) 
Εθν. Μακαρίου 3, ΤΚ 69100 Κομοτηνή 
Τηλ: 25310 35988, Fax: 25310 35991 Κατ Β Δωμ 18 Κλίνες 34 
 
Ξενοδοχείο ΑΝΑΤΟΛΙΑ (κοντά στο κέντρο) 
Αγχιάλου 56, 69100 Κομοτηνή 
Τηλ: 25310 36242 -7, Fax: 25310 23170 Κατ Γ Δωμ 56 Κλίνες 100 
 
Παραδοσιακό Κατάλυμα ΑΣΤΟΡΙΑ (κέντρο) 
Πλ. Ειρήνης 28, ΤΚ 69100 Κομοτηνή 
Τηλ: 25310 35054 -5, Fax: 25310 22707 Κατ Γ Δωμ 14 Κλίνες 24 
 
Ξενοδοχείο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (κέντρο) 
Πλ. Βιζυηνού 8, ΤΚ 69100 Κομοτηνή 
Τηλ: 25310 22044, Fax: 25310 23396 Κατ Γ Δωμ 52 Κλίνες 86 
 
Ξενοδοχείο ΟΛΥΜΠΟΣ (κέντρο) 
Ορφέως 37, ΤΚ 69100 Κομοτηνή 
Τηλ: 25310 37690 -2, Fax: 25310 37693 Κατ Γ Δωμ 30 Κλίνες 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotel-olympos.gr/
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ  
 
Ξενοδοχείο ΒΟΣΠΟΡΟΣ 
ΤΚ 67063 Φανάρι Κομοτηνής 
Τηλ: 25350 31216, fax: 31212 Κατ Γ Δωμ 20 Κλίνες 38 
 
Ξενοδοχείο ΦΑΝΑΡΙ 
ΤΚ 67063 Φανάρι Κομοτηνής 
Τηλ: 25350 31300, fax: 31388 Κατ Β Δωμ 32 Κλίνες 60 
 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ  
 
Ξενοδοχείο Ρωξάνη Country House Hotel 
ΤΚ 69400 Μαρώνεια Κομοτηνής 
Τηλ: 25330 21501, fax: 25330 21500 Κατ B Δωμ 26 Κλίνες 60 
 
Ξενοδοχείο KING MARON HOTEL & SPA 
Πλατανίτης, ΤΚ 69400 Μαρώνεια Κομοτηνής 
Τηλ: 25313 06900 
 
Ξενοδοχείο ΔΙΩΝΗ 
Πλατανίτης, ΤΚ 69400 Μαρώνεια Κομοτηνής 
Τηλ: 25330 61101-2, fax: 61103 Δωμ 18 Κλίνες 60 
 
Ξενοδοχείο ΙΣΜΑΡΟΣ ΗΟΤΕL 
Πλατανίτης Μαρώνειας 
Τηλ: 25330 61200-1 fax: 25330 61207 

 

 

 

 

 

 

http://www.roxani.com/
http://www.hoteldioni.gr/
http://www.ismaroshotel.com/home/
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λεωφ. Ηρώων 9 

Βασ. Γεωργίου 4 

 

 

25310 06000 

25310 - 84610 

ALPHA BANK Παρασσίου 4 25310 - 37610 

ΕΘΝΙΚΗ Ορφέως και Θησέως 25310 - 22751 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Παρασίου 5 25310 - 21501 

ΕΛΛΑΔΟΣ Αγίου Γεωργίου 1 25310 - 22704 

EFG EUROBANK Ειρήνης 40 25310 - 28830 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγίου Γεωργίου 25310 - 27079 

 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

RODOPI TOURS Ορφέως 8 25310 - 37037 

TERZIDIS TRAVEL Λ. Ηρώων  8 25310 - 83304 

DHMOKTATEIO TRAVEL Δημοκρίτου 9 25310 - 82920 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚH ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΕΛ Γ.  Μαμέλη 1 25310 - 28777 

ΟΡΦΕΥΣ TRAVEL Aπ. Σούζου 13 25310 - 36902 

ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ TRAVEL Χαρ. Τρικούπη 54 25310 - 37810 

STAYRIDIS TRAVEL Ιωαννίνων 68 25310 - 23450 
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

 
 
ODEON «KOSMOPOLIS» 
 
Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως &  
Γεωργίου Παπανδρέου 
 
Τηλέφωνο: 2531083731 
Οn -  Line κρατήσεις : www. I – ticket.gr 
E - Mail : info@odeon.gr 
 
 

 
 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

E ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Μαρωνείας 3-5 25313 - 04387 

 Ερμής ΙΜΕ ΕΠΕ Εθν. Μακαρίου16Γ 25310 - 72814 

Θράκη ΙΜΕ ΕΠΕ Μ. Μπότσαρη 70 25310 -  28700 

Μαλαμίδης Αθανάσιος 1ο χλμ Κομοτηνής Κο-

σμίου 

25310 -  33683 

6937470755 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:info@odeon.gr
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Τα Τμήματα Μέριμνας Προσωπικού  

της 29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ και της ΧΧΙ ΤΘΤ είναι πάντα στη διά-
θεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία με την προσδο-

κία ότι θα μπορέσουν να σας εξυπηρετήσουν. 
 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
 

Για την 29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ 
 

ΟΤΕ   :  25310 - 54401 
ΕΨΑΔ:  844 - 4401 
e-mail   :  str-29-mp-tax-pz-gep@army.gr 

 
 

Για την ΧΧΙ ΤΘΤ 
 

ΟΤΕ   :  25310 - 54210 
ΕΨΑΔ:  844 - 4210 
e-mail   :  str-chchi-ttht-kepik@army.gr 

 
 
 
 

Σας ευχόμαστε  
καλή εγκατάσταση και παραμονή στην πόλη της Κομοτη-

νής!!! 
 
 
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
 
http://www.army.gr/            Γενικό Επιτελείο Στρατού (Θέματα προσωπικού) 
 
http://www.kom.gr/             Ο απόλυτος οδηγός του Ν. Ροδόπης 
 
http://www.komotini.gr/      Το επίσημο site της πόλης της Κομοτηνής 
 
 

http://www.army/
http://www.komotini.gr/


 

  

 

 

       
 

 
 

 
 
 
 
 

 
       29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ           ΧΧΙ ΤΘΤ 
          1ο  ΕΓ/ΓΜΠ         1ο  ΕΓ/ΓΜΠ 
 
 

                     
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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                      29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ        ΧΧΙ ΤΘΤ 
 

 

 

 

 

 

  

                         
   ΣΤΡΔΟ «ΠΑΡΑΣΧΟΥ»                   ΣΤΡΔΟ «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ» 
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ΣΟΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ        ΣΟΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ΣΟΜΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                            ΣΟΕΠΟΠ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
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ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
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      ΛΑΦ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ      ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΛΑΦ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

       ΑΙΘΟΥΣΑ ΛΑΦ           
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
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ΚΑΑΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ 
 


