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ΧΆΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΆΝΩΤΕΡΌΥ  
ΔΚΤΗ ΦΡΌΥΡΆΣ
Αγαπητέ Κύριε/ία Συνάδελφε,

Με διαταγή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΕΣ) μετατίθεστε σε Μονάδα της Περιοχής Ευθύνης της 31 
Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ «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 Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας όσο και της οικογένειάς σας και προς τούτο καταβάλλουμε κάθε 
δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να παρέχουμε οποιαδήποτε διευκόλυνση σε θέματα μετακίνησης, προσαρμογής 
σας στο νέο περιβάλλον και αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορεί να ανακύψουν κατά το διάστημα της παρα-
μονής σας στην Περιοχή Ευθύνης της Ταξιαρχίας.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, συγκροτήθηκε και λειτουργεί Γραφείο Μέριμνας Προσωπικού, στο 1ο ΕΓ της 
Ταξιαρχίας, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 25550-84101, ΕΨΑΔ 845-4101, WIND 
6936796990/*7796990 ή 6936796992/*7796992, για την παροχή κατευθύνσεων επί θεμάτων που αφορούν 
εξεύρεση κατοικίας, αναζήτηση σχολείου για τα τέκνα σας, και κάθε άλλης πληροφορίας που μπορεί να διευκο-
λύνει την εγκατάσταση και την καθημερινότητά σας στη Φρουρά Φερών.

Κλείνοντας, σας καλωσορίζω στη μεγάλη οικογένεια της 31 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΚΑΜΙΑ» και εύχομαι η παραμονή 
σας στην περιοχή, να είναι ευχάριστη για εσάς και την οικογένεια σας.

Με εκτίμηση

-Ο-

Διοικητής
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ΤΌ ΕΜΒΛΗΜΆ ΤΗΣ  
31 Μ/Κ ΤΆΞΙΆΡΧΙΆΣ 
«ΚΆΜΙΆ»
ΠΆΡΆΣΤΆΣΗ: Μονή Κοσμοσώτειρας Φερών, ο μονοκέφαλος αετός του 
Βυζαντίου, που είναι εντοιχισμένος στη μονή, κρατώντας ταινία με τη 
λέξη «ΒΗΡΑ» (ΦΕΡΕΣ) και τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού. 
Συμβολίζει τον χώρο που είναι ταγμένη να υπερασπίσει η Ταξιαρχία και τη 
μηχανοκίνησή της.

ΡΗΤΌ: «ΤΩΝ ΚΟΠΙΩΝΤΩΝ ΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΙ» (Τα στεφάνια ανήκουν σ’ 
αυτούς που κοπιάζουν).
«Ουδείς αμελών τρόπλιον ίστησιν, ουδείς υπνωτών των ελύτου πολεμίων 
ετροπώσατο· των κοπιώντων εισίν οι στέφανοι και τα τρόπαια των υπομενώ-
ντων τα εκ των αγώνων πονήματα».
Ισσαάκιου Κομνηνού (σελ. 84) «Τυπικόν Μονής Κοσμοσώτειρας Φερών».
«Κανείς δεν έστησε τρόπαια με την αμέλεια, κανείς, ενώ βρισκόταν σε 
κατάσταση ύπνου, δεν κατατρόπωσε τον εχθρό του· τα στεφάνια ανήκουν 
σε αυτούς που κοπιάζουν και τα τρόπαια σε αυτούς που υπομένουν τους 
κόπους των αγώνων».

ΌΝΌΜΆΣΙΆ «ΚΆΜΙΆ» 
(ΕΛΛΗΝΌΪΤΆΛΙΚΌΣ  
ΠΌΛΕΜΌΣ)
Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940-41, το 31 Σύνταγ-
μα Πεζικού συμμετείχε στην Ελληνική αντεπίθεση και έλαβε αποστολή να 
καταλάβει το ύψωμα «1532», το οποίο βρισκόταν επί του όρους ΚΑΜΙΑ (βο-
ρειοδυτικά της Κορυτσάς). Την 3η Δεκεμβρίου 1940 το Σύνταγμα επιτέθη-
κε υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες και έπειτα από σκληρό αγώνα κατάφε-
ρε να καταλάβει το ύψωμα, που αποτελούσε και το τελευταίο έρεισμα της 
τοποθεσίας. Στη μάχη του όρους ΚΑΜΙΑ συνελήφθησαν 13 αξιωματικοί και 
400 οπλίτες Ιταλοί, ενώ από την ελληνική πλευρά έπεσαν μαχόμενοι ηρωι-
κά 6 αξιωματικοί και 50 οπλίτες.

ΠΕΡΙΌΔΌΣ  
1914-1922
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 στο Μακε-
δονικό Μέτωπο, ως μέρος του Α’ ΣΣ.

Στις 12 Ιανουαρίου του 1920, το 31 Σύνταγμα Πε-
ζικού ανασυγκροτήθηκε στην περιοχή της Θεσσαλο-
νίκης, και στις 10 Φεβρουαρίου μεταφέρθηκε στη 
Σμύρνη για να αποτελέσει τμήμα της Μεραρχίας 
Κυδωνίων. Από 8 Ιουνίου έως 21 Ιουλίου 1920, το 
Σύνταγμα προήλασε 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 Στρα-
τού Σμύρνης, με καθήκοντα φύλαξης των περιχώρων 
της πόλης.

Την 1η Αυγούστου 1920, έχοντας ως ορμητήριο το 
Ντεμιρτζή, το Σύνταγμα διενήργησε επιδρομή προς 
το Ασάρκιοϊ, αναγκάζοντας τον εχθρό σε υποχώρηση. 
Στις 15 Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκε στη Σμύρνη και 
από εκεί στην ηπειρωτική χώρα, όπου ανέλαβε καθή-
κοντα διατήρησης της τάξης κατά τις γενικές εκλογές 
της 1ης Νοεμβρίου. Μετά τις εκλογές το Σύνταγμα 
διαλύθηκε και την 15η Νοεμβρίου 1921 το 1ο Σύ-
νταγμα Μετόπισθεν μετονομάστηκε σε 31ο Σύνταγμα 
Πεζικού (Διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών της 
21-10 -1921) και μεταφέρθηκε στο Μικρασιατικό Μέ-
τωπο υπό τις διαταγές της ΙΙ Μεραρχίας.

Από τις 19 Νοεμβρίου 1921 έως τις 27 Μαΐου 1922 
στο Σύνταγμα ανατέθηκε η εξασφάλιση του τομέα 
Μπουλαντάν, ο οποίος εκτεινόταν από το Φεσλίκ μέχρι 
τον ποταμό Αξάς Ντερέ. Λίγες μέρες πριν την εκτόξευ-
ση της κύριας τουρκικής επίθεσης κατά του Ελληνικού 
Στρατού, ο Κεμάλ Αττατούρκ διέταξε την εκτόξευση 
παραπλανητικής ενέργειας στον τομέα του Μπουλα-
ντάν. Στη συνέχεια, στις 6 Αυγούστου 1922, η κύρια 
επίθεση εκδηλώθηκε κατά του υποτομέα Οράντζας, 
ο οποίος αποτελούσε και το νοτιοδυτικό τμήμα του 
τομέα Μπουλαντάν.

Στις 7 Αυγούστου 1922, το 31 Σύνταγμα Πεζικού 
ενισχυμένο και από άλλες δυνάμεις της ΙΙ ΜΠ αντε-
πιτέθηκε και ανακατέλαβε όλα σχεδόν τα εδάφη που 
είχαν απωλεσθεί κατά την κύρια τουρκική επίθεση, 
αποκαθιστώντας τη γραμμή του μετώπου στην αρχική 
της κατάσταση.

Στις 14 Αυγούστου 1922 εκτοξεύθηκε η κύρια τουρ-
κική επίθεση κατά της Στρατιάς Μικράς Ασίας, με την 
τελευταία να συμπτύσσεται έπειτα από σκληρό αγώνα. 
Την 1η Σεπτεμβρίου 1922, η ΙΙ Μεραρχία επιβιβάστη-
κε σε πλοία και μεταφέρθηκε στη Μυτιλήνη, όπου και 
διαλύθηκε.

Η ΙΣΤΌΡΙΆ ΤΗΣ  
31 Μ/Κ ΤΆΞΙΆΡΧΙΆΣ  
«ΚΆΜΙΆ»



6 7

ΠΕΡΙΌΔΌΣ 1940
Από 28 Οκτωβρίου 1940, το 31 Σύνταγμα Πεζικού 
επανασυστήθηκε υπό την XVII Μεραρχία στη Θεσσα-
λονίκη.

Από 3 έως 9 Δεκεμβρίου 1940 το Σύνταγμα έλαβε 
μέρος στις επιθετικές επιχειρήσεις στο Πόγραδετς – 
Καμίλ, στο πλαίσιο των οποίων εξελίχθηκαν τα γεγονό-
τα επί του όρους ΚΑΜΙΑ που αναφέρθηκαν προηγου-
μένως.

Από 5 Φεβρουαρίου έως 10 Απριλίου 1941 μετα-
κινήθηκε στην περιοχή Μπαλί-Ψάρι (Τρεμπεσίνα) με 
αποστολή εφεδρείας.

Στις 14 Απριλίου 1941 αποχώρησε από την Αλβανία 
και στις 12 Μαΐου 1941 αφήχθη στην Αθήνα όπου και 
διαλύθηκε.

Τον Απρίλιο του 1946 ανασυγκροτήθηκε ως Ταξιαρχία 
υπό τη XI ΜΠ.

Το 1954 διαλύθηκε στην περιοχή Νιγρίτας (Σερρών).

Το 1961 επανασυγκροτήθηκε στην Αλεξανδρούπολη 
υπό την 31 ΣΔΙ.

Στις 28 Ιουλίου 1961 μεταστάθμευσε στο Διδυμότει-
χο.

Στις 14 Νοεμβρίου μεταστάθμευσε στην Ορεστιάδα.

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

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

Την 30η Αυγούστου 2000 μετονομάστηκε σε 
31 Μ/Κ ΤΑΞ «ΚΑΜΙΑ» και στις 12 Ιουνίου 2001 
μετεγκαταστάθηκε στο Στρατόπεδο «Υπλγού (ΠΒ) 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ», νοτιοανατολικά του χω-
ριού Καβησός, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Η 31 Μ/Κ ΤΑΞ «ΚΑΜΙΑ», με τις Μονάδες – Ανεξ. 
Υπομονάδες που διαθέτει, με κύρια χαρακτηρι-
στικά την μεγάλη ισχύ πυρός, την ταχυκινησία, 
τον ισχυρό οπλισμό, τη μεγάλη ευκαμψία, την 
ενισχυμένη θωράκιση και τη δυνατότητα να 
μάχεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, είναι 
σε θέση να εξασφαλίσει την άμυνα της χώρας 
και να υπερασπιστεί την εθνική ανεξαρτησία και 
την εδαφική ακεραιότητα στην Περιοχή Ευθύνης 
της.

Η θέση της Ταξιαρχίας, σε συνδυασμό με τον 
υψηλό βαθμό αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή 
μας, αλλά και την προσθήκη άλλων κινδύνων, 
καθιστούν τον ρόλο και την αποστολή της πρω-
ταρχικής σπουδαιότητας και σημασίας.

Η άριστη εκπαίδευση, η διαρκής βελτίωση και 
ο εκσυγχρονισμός του οπλισμού, η προετοιμα-
σία του προσωπικού, η υψηλή ετοιμότητα και η 
ενδυνάμωση των κανόνων της στρατιωτικής πει-
θαρχίας, προσδίδουν στην Ταξιαρχία αξιόπιστη 
αποτρεπτική ισχύ που λειτουργεί αποτελεσματικά 
προς κάθε επιβουλή κατά της Πατρίδας μας. 

Πέρα από την παροχή ασφάλειας στον τοπικό 
πληθυσμό, μεγάλη είναι η προσφορά κοινωφε-
λούς έργου της Ταξιαρχίας προς τους κατοίκους 
της περιοχής, κυρίως στον τομέα της υγειονο-
μικής περίθαλψης, στην κατασκευή-συντήρηση 
αντιπλημμυρικών και λοιπών έργων υποδομής, 
στην ψυχαγωγία αλλά και σε άλλους τομείς, κα-
θιστώντας με τον τρόπο αυτό την παρουσία της 
στην περιοχή ως σημείο αναφοράς του τόπου.

ΣΤΡΆΤΗΓΕΙΌ  
31 Μ/Κ ΤΆΞΙΆΡΧΙΆΣ «ΚΆΜΙΆ»
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ΙΣΤΌΡΙΚΆ 
ΣΤΌΙΧΕΙΆ 
ΠΕΡΙΌΧΗΣ 
ΦΕΡΩΝ
Στο νοτιοανατολικό άκρο του ποταμού Έβρου και σε 
μικρή απόσταση από τον ομώνυμο ποταμό και το Δέλ-
τα του, δεσπόζει η σημερινή πόλη των Φερών. Έχει 
πραγματικό πληθυσμό 5.457 κατοίκους. Οι Φέρες 
βρίσκονται σε απόσταση 28 χιλιομέτρων βορειοανατο-
λικά της  Αλεξανδρούπολης και 6 χιλιομέτρων δυτικά 
του ποταμού Έβρου.  

Η πόλη ιδρύθηκε γύρω από την οχυρωμένη μονή της 
Παναγίας της Κοσμοσώτειρας, την οποία ίδρυσε ο σε-
βαστοκράτωρ Ισαάκιος Κομνηνός και στην οποία έχει 
ταφεί και ο ίδιος (περί το 1152). Την περίοδο αυτή η 
περιοχή ονομαζόταν Βήρος, που σημαίνει τόπος κοντά 
σε βάλτους ή νερά. Η πόλη που δημιουργήθηκε γύρω 
από τη μονή πήρε το όνομα Βήρα. Μετά την κατάληψη 
της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 
1204, η Βήρα παραχωρείται ως φέουδο στον Γοδε-
φρείδο Βιλλεαρδουίνο. Την εποχή που αυτοκράτορας 
του Βυζαντίου αναλαμβάνει ο Ιωάννης Καντακουζη-
νός το 1341, οι κάτοικοι της πόλης επαναστατούν 
εναντίον του, με τον Καντακουζηνό να πολιορκεί την 
πόλη. Κατά τον Τούρκο περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή, 
λίγο αργότερα, η πόλη καταλήφθηκε από τους Οθω-
μανούς, από τον γιο του Σουλτάνου Ορχάν, Σουλεϊμάν. 
Αυτός γκρέμισε τα τείχη και μετέτρεψε το καθολικό 
της μονής σε τζαμί. Αντίθετα, ο ιστορικός και γεωγρά-
φος Χατζή Κάλφα αναφέρει πως η πόλη κατακτήθηκε 
από τους Οθωμανούς από τον στρατηγό Λαλά Σαχίν 
Πασά, δώδεκα περίπου χρόνια μετά την πτώση της 
Αδριανούπολης. Η πόλη αναφέρεται συχνά ως Φέρα 
ή Φερετζίκ, ενώ τον 15ο αιώνα αναφέρεται και ως 
Φέραι. Η πόλη επανήλθε οριστικά στο Ελληνικό κρά-
τος το 1919 μαζί με όλη την υπόλοιπη Δυτική Θράκη. 
Μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923 και την 
ανταλλαγή των πληθυσμών, στις Φέρες κατοίκησαν 
πολλοί πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. 

Κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά την εισβολή 
των Γερμανών στην Ελλάδα ο νομός Έβρου βρίσκεται 
υπό διπλή κατοχή. Ο δυτικός νομός Έβρου περιέρ-
χεται στα χέρια των Βουλγάρων, ενώ ο ανατολικός 
νομός Έβρου παραμένει στα χέρια των Γερμανών 
κατακτητών. Οι Φέρες παρέμειναν υπό γερμανική 
κατοχή μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου 1944. Σύμφωνα με 
μια άλλη πηγή οι Φέρες απελευθερώθηκαν ήδη από 
τον Αύγουστο του 1944 έπειτα από παλλαϊκή εξέγερ-
ση και ήταν η πρώτη πόλη της Δυτικής Θράκης που 
απελευθερώθηκε από τους Γερμανούς.

Η Αρχαία Εγνατία Οδός
Ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους 
στρατιωτικούς και εμπορικούς δρόμους της αρχαιότη-
τας ήταν η Εγνατία Οδός, που κατασκευάστηκε μεταξύ 
146 και 120 π.Χ. από τον ανθύπατο της Μακεδονίας 
Γνάιο Εγνάτιο και συνέδεε τη Ρώμη με τις κατακτήσεις 
της στην Ανατολή. 

Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης εντοπίστηκαν τα περισ-
σότερα σωζόμενα τμήματά της. Το μεγαλύτερο από 
αυτά είναι ορεινό και βρίσκεται στα όρια των Νομών 
Ροδόπης – Έβρου, στην περιοχή Κόμαρος, βορειοα-
νατολικά του αρχαιολογικού χώρου της Ζώνης, όπου 
μπορεί κανείς να βαδίσει πάνω στο αρχαίο οδόστρω-
μα, ακολουθώντας τις πινακίδες κατεύθυνσης που 
έχουν τοποθετηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Έβρου. Επίσης, τρία καλοδιατηρημένα πεδινά τμήματα 
της Οδού βρίσκονται σε επαφή σχεδόν με την παλιά 
εθνική οδό, 3-4 χλμ. ανατολικά της Αλεξανδρούπολης 
και της Τραϊανούπολης, με κατεύθυνση το Μαΐστρο 
και τον Απαλό 2 χλμ. περίπου πριν τον αρχαίο Δορί-
σκο. Σε όλα υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες.

Ο Αρχαίος Δορίσκος
Πρόκειται για τα ερείπια μιας πλούσιας πολιτείας, του 
Δορίσκου, με ένα μεγάλο πανίσχυρο τείχος, με δικό 
της νόμισμα και με σημαντική οικονομική και πολιτιστι-
κή ανάπτυξη, όπως αποδεικνύεται από τα νομίσματα 
της Αίνου, της Σαμοθράκης, της Μαρώνειας, του 
Φιλίππου, του Αλεξάνδρου και του Λυσίμαχου που 
βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές. Τον ίδρυσαν και πρω-
τοκατοίκησαν οι Αρχαίοι Θράκες και τον κατέκτησαν οι 
Πέρσες, οι Αθηναίοι, οι Μακεδόνες. Φιλοξένησε τους 
Πέρσες βασιλιάδες  Δαρείο και Ξέρξη, αλλά και τον 
Φίλιππο Β΄ και τον Μέγα Αλέξανδρο.

Σήμερα στο ύψωμα του Δορίσκου υπάρχουν κατάλοι-
πα από το αρχαίο τείχος, καθώς και τύμβοι, συλημένοι 
τάφοι, ενώ συχνά ανακαλύπτονται όστρακα αγγείων 
και αρχαία νομίσματα. Ανάμεσα σε αυτά και το χάλκινο 
νόμισμα με το οκτάκτινο αστέρι της Βεργίνας. 
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ΓΕΝΙΚΆ 
ΣΤΌΙΧΕΙΆ ΓΙΆ 
ΤΌΝ ΝΌΜΌ 
ΕΒΡΌΥ  
–  
ΔΗΜΌΤΙΚΗΣ 
ΕΝΌΤΗΤΆΣ  
ΦΕΡΩΝ
Ο Νομός Έβρου πήρε την ονομασία του 
από τον ομώνυμο ποταμό. Σύμφωνα με 
τη μυθολογία η αρχική ονομασία του 
ποταμού ήταν Ρόμβος. Μετονομάστηκε 
σε Έβρο, από τον Έβρο, γιο του Κάσ-
σανδρου, βασιλιά της Θράκης, ο οποίος 
σύμφωνα με τον ιστορικό Τιμόθεο έπεσε 
και πνίγηκε στον ποταμό.

Ο Νομός Έβρου αποτελείται από τους 
Δήμους Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, 
Διδυμοτείχου, Σουφλίου και Σαμοθράκης. 
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποτελείται 
από τις δημοτικές ενότητες Αλεξανδρού-
πολης, Τραϊανούπολης και Φερών.

Ο πρώην δήμος και νυν δημοτική ενό-
τητα Φερών έχει (πραγματικό) πληθυ-
σμό 8.551 κατοίκους και καταλαμβάνει 
έκταση 411.160 στρεμμάτων. Ο πρώην 
δήμος είχε συσταθεί το 1987 με έδρα 
τις Φέρες, με την εθελοντική συνένωση 
των κοινοτήτων Φερών, Δορίσκου, Καβη-
σού, Πυλαίας και Αρδανίου. Με τον νόμο 
2539/1997 προστέθηκαν και οι κοινότη-
τες Πέπλου και Τριφυλλίου. Κύρια απα-
σχόληση των κατοίκων της περιοχής είναι 
η γεωργία. Στα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε 
χρόνου μάλιστα διοργανώνεται αγροτική 
έκθεση.

Τα Ρωμαϊκά Λουτρά Τραϊα-
νούπολης
Τα ερείπια μιας σημαντικής ρωμαϊκής πόλης, της Τρα-
ϊανούπολης, βρίσκονται 14 χλμ. ανατολικά της Αλε-
ξανδρούπολης και νότια της κοινότητας Λουτρού. 
Ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Μάρκο Ούλπιο Τρα-
ϊανό (98-117 μ.Χ.) πάνω στον άξονα της περίφημης 
Εγνατίας Οδού, υπολείμματα της οποίας μπορεί ο 
επισκέπτης να δει δεξιά του δρόμου Λουτρού – Μο-
ναστηρακίου. Η πόλη στη συνέχεια αποτέλεσε το νέο 
αστικό κέντρο της Σαμοθρακικής Περαίας. Το πιο 
αξιόλογο οικοδόμημα είναι η Χάνα, ένα κτίριο του του 
4ου αιώνα μΧ, που χρησιμοποιήθηκε ως ξενώνας. 
Πίσω από την Χάνα βρίσκονται λουτρώνες από την 
εποχή της Τουρκοκρατίας (16ος αι.). Ακόμη σώζονται 
ερείπια εκκλησίας και στον λόφο του Αγίου Γεωργίου, 
πιθανή ακρόπολη του ρωμαϊκού οικισμού, καθώς και 
ερείπια του μουσουλμανικού τεκέ του Ισικλάρ που 
περιγράφηκε το 1668 από τον Τούρκο περιηγητή 
Εβλιγιά Τσελεμπή.

Πιθανώς η θέση επιλέχθηκε λόγω τον ιαματικών 
πηγών της. Οι περίφημες πηγές της Τραϊανούπολης 
που έχουν φιλοξενήσει Αυτοκράτορες και Σουλτάνους 
λειτουργούν μέχρι σήμερα με αναγνωρισμένες ιαμα-
τικές πηγές. Τα θεραπευτικά νερά της περιοχής είναι 
γνωστά επειδή είναι πλούσια σε υδροχλωριούχα και 
θερμομεταλλικά στοιχεία, τα οποία ενδείκνυνται για 
τη θεραπεία ρευματισμών, δισκοπάθειας, αλλά και 
παθήσεων του ήπατος και των νεφρών. Στην περιοχή 
υπάρχουν τουριστικές υποδομές φιλοξενίας, για όλους 
όσοι επιθυμούν να τα επισκεφθούν, είτε για λόγους 
υγείας είτε για λόγους χαλάρωσης και αναψυχής.

ΌΙ ΦΕΡΕΣ 
ΣΗΜΕΡΆ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα Φερών ιδρύθηκε το 1987 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. 

Η πόλη των Φερών εξελίσσεται συνεχώς ως διοικητι-
κό, πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο μιας ευρύτερης 
γεωοικονομικής ενότητας, η οποία είναι έδρα αρκε-
τών Δημόσιων Υπηρεσιών και Τραπεζών.

Η γεωργία αποτελεί την κινητήριο δύναμη της τοπικής 
οικονομίας. Η πόλη παράλληλα προσπαθεί να αναπτυ-
χθεί και σε άλλους παραγωγικούς κλάδους, ώστε να 
αποκτήσει μια πιο διαφοροποιημένη και ολοκληρωμέ-
νη οικονομική βάση. 

Ο οικοτουρισμός, με πόλο τον υγροβιότοπο του 
Δέλτα του Έβρου, και η αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, αποτελούν σημαντικούς άξονες για την 
αναβάθμιση της περιοχής με κέντρο τον άνθρωπο, τη 
φύση και τον πολιτισμό.

Ως αγροτικός οικισμός, οι Φέρες έχουν όλα τα χαρα-
κτηριστικά μιας αγροτοκοινωνίας που την χαρακτη-
ρίζουν η εγκαρδιότητα, η ευγένεια, η φιλοξενία των 
ανθρώπων της και η εμμονή στην παράδοση και τις 
αξίες της.
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ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΆ  
ΓΕΓΌΝΌΤΆ  
–  
ΤΌΠΙΚΕΣ  
ΓΙΌΡΤΕΣ
Το Πανθρακικό Προσκύνη-
μα
Το Παγκόσμιο Ίδρυμα Θρακών διοργανώνει κάθε χρό-
νο στις 15 Αυγούστου στις Φέρες, το Ετήσιο Πανθρα-
κικό Προσκύνημα της Υπεραγίας Θεοτόκου ως προ-
στάτιδας της Θράκης, στο οποίο προσκαλεί τα μέλη 
του Ιδρύματος, τα μέλη του συνεδρίου Θρακών,τους 
εκπροσώπους των αρχών, όλους τους Θρακιώτες 
ώστε να συνεορτάσουν την μεγάλη πανήγυρη του θρα-
κικού ελληνισμού. Η Γιορτή του Δεκαπενταύγουστου 
στην Ιερά μονή της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας στις 
Φέρες αποτελεί το ετήσιο  προσκύνημα των απαντα-
χού Θρακιωτών.

Τα Βήρεια 

Η διοργάνωση που έχει πλέον μετατραπεί σε θε-
σμό, περιλαμβάνει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
παραδοσιακές βραδιές και θεατρικές και μουσικές 
παραστάσεις. Οι εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα κάθε 
Ιούλιο και Αύγουστο στις Φέρες αλλά και σε κοντινούς 
οικισμούς όπως οι Κήποι, το Μοναστηράκι, το Αρδά-
νιο, ο Πέπλος, η Βρυσούλα, το Τριφύλλι, ο Πόρος και 
η Γεμιστή.

Η Πανέβρια Αγροτική Έκθε-
ση
Η δημοτική ενότητα Φερών σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης και άλλους 
τοπικούς φορείς, διοργανώνει από το 1996 την Πανέ-
βρια Αγροτική Έκθεση Φερών, στα μέσα Σεπτεμβρίου 
κάθε έτους. Στόχος της έκθεσης είναι η προώθηση 
των τοπικών προϊόντων, η προβολή των αγροτικών 
επιχειρήσεων, η ανάδειξη των περιφερειακών αγρο-
τικών συνεταιρισμών, καθώς και η ανάπτυξη του 
αγροτουρισμού. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25553 – 50086.

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

Χιλιάδες επισκέπτες έχουν κάθε χρόνο την ευκαιρία 
να απολαύσουν μοναδικές και πρωτότυπες εκδη-
λώσεις αυθεντικής και παραδοσιακής μορφής και 
περιεχομένου. Οι Απόκριες στις Φέρες κομίζουν το 
καρναβαλικά έθιμα παρελθόντων ετών σε όλους τους 
πολίτες.



14 15

ΆΞΙΌΛΌΓΆ 
ΣΗΜΕΙΆ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΌΧΗΣ

Ιερά Μονή της Παναγίας της 
Κοσμοσώτειρας
Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας 
είναι  βυζαντινό μοναστήρι που ιδρύθηκε από τον σε-
βαστοκράτορα Ισαάκιο Κομνηνό, πιθανότατα κατά το 
1152 μ.Χ.. Θεωρείται το καλύτερο δείγμα της υψηλής 
τέχνης του 12ου αιώνα της Σχολής της Κωνσταντινού-
πολης στον ελλαδικό χώρο και αποτελεί το προσκυνη-
ματικό κέντρο των απανταχού Θρακιωτών. 

Η ιστορία συνδέει τη Μονή της Παναγίας της Κοσμο-
σώτειρας με την ίδρυση και εξέλιξη της Βυζαντινής 
Βήρας, δηλαδή των Φερών. Η Μονή λειτουργούσε 
ως μοναστηριακό συγκρότημα περίπου μέχρι τα μέσα 
του 14ου αιώνα. Εικάζεται ότι είναι και το μέρος όπου 
ετάφη ο Βυζαντινός πρίγκιπας Ισαάκιος Κομνηνός, 
γιος του Αλέξιου Α΄, που την ίδρυσε και συνέθεσε και 
το τυπικό της. Κατά την Οθωμανική περίοδο γκρε-
μίστηκαν τα τείχη και τα περισσότερα κτίσματα της 
Μονής και η ίδια μετατράπηκε σε οθωμανικό τέμενος. 

Λειτούργησε ως τζαμί μέχρι το 1920. Δέκα χρόνια αρ-
γότερα ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες αποκατάστασης, 
ενώ στις επόμενες δεκαετίες και μέχρι σήμερα έχουν 
πραγματοποιηθεί εκτεταμένες επεμβάσεις συντήρη-
σης και αναστήλωσης.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μονής της Παναγίας Κοσμοσώτειρας στη διεύθυνση 
της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης:

https://imalexandroupolis.blogspot.com/2015/10/3.
html#mo

Το Βυζαντινό Υδραγωγείο
Στην είσοδο της πόλης των Φερών και πάνω στον αρ-
χαίο ποταμό Σαμία βρίσκεται ένα από τα πιο όμορφα 
βυζαντινά κτίσματα που ακόμα ορθώνει το ανάστημά 
του σε πείσμα του χρόνου. Πρόκειται για το βυζα-
ντινό υδραγωγείο που μετέφερε νερό από μακρινή 
πηγή στον οικισμό της Μονής. Αποτελείται από δυο 
εντυπωσιακές καμάρες που δρασκελίζουν τον ποταμό 
και έχουν ύψος 5 μέτρα, άνοιγμα 7 μέτρα και πλάτος 
1,30 μέτρα, ενώ όλο το κτίσμα ήταν από πυρόλιθο. 

Το Βυζαντινό Υδραγωγείο Φερών κατασκευάστηκε 
περίπου το 1.200 μ.Χ. από τον Ισαάκιο Κομνηνό. Τη 
νύχτα το Βυζαντινό Υδραγωγείο φωτίζεται με αποτέλε-
σμα να δείχνει μεγαλοπρεπέστατο.

Στο βάθος της ρεματιάς, πολύ κοντά στο Βυζαντινό 
Υδραγωγείο Φερών μπορεί ακόμη ο επισκέπτης να 
δει την περίφημη «Μεγάλη Βρύση» (Κοτζά Τσεσμές), 
από την οποία ρέει άφθονο το χωνευτικό νερό της. 
Είναι ο χείμαρρος της Βρύσης, του Κοτζά όπως λέγε-
ται, ο οποίος διασχίζει την πόλη και που αψίδωσαν οι 
Βυζαντινοί για να κατασκευάσουν τα υδραγωγεία που 
έφερναν νερό στον οικισμό.

Η Γέφυρα των Κήπων
Σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την 
πόλη των Φερών και εντός της περιοχής 
ευθύνης της Ταξιαρχίας βρίσκεται η Γέφυ-
ρα των Κήπων. Πρόκειται για το σύνορο 
της Ελλάδας και της Τουρκίας στον ποταμό 
Έβρο, στη μέση περίπου του νομού του 
Έβρου. Ενώνει τις δύο όχθες του ποταμού, 
ακριβώς πριν ξεκινήσει στην ουσία το Δέλ-
τα του Έβρου  και είναι το σημαντικότερο 
οδικό σύνορο μεταξύ των δύο κρατών. 

 Στις δυο άκρες της Γέφυρας των Κή-
πων βρίσκονται οι συνοριακοί σταθμοί των 
Κήπων, από τη μεριά της Ελλάδας, και των 
Υψάλων από την πλευρά της Τουρκίας. 
Το χωριό Κήποι είναι αυτό που συναντά 
πρώτος ο επισκέπτης σε ελληνικό έδαφος. 
Καθημερινά την διασχίζουν χιλιάδες άνθρω-
ποι, αυτοκίνητα και εμπορεύματα καθώς δι-
ακινούνται, όχι μόνο από τη μια χώρα στην 
άλλη αλλά και από την Ευρώπη στην Ασία.

Η Γέφυρα των Κήπων είναι μήκους 800 μέ-
τρων και βρίσκεται δυο περίπου χιλιόμετρα 
νοτιότερα από τα ίχνη της παλιάς Ρωμαϊκής 
Γέφυρας, που ήταν η συνέχεια της αρχαίας 
Εγνατίας οδού.
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Το Δέλτα του Έβρου
Το Δέλτα του Έβρου καλύπτει έκταση περίπου 
200.000 τ.μ. στα νότια του νομού Έβρου. Πρόκειται 
για έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους της 
Ευρώπης και το μεγαλύτερό του μέρος είναι ενταγ-
μένο στον κατάλογο των προστατευόμενων περιοχών 
της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ (1971), λόγω των 
σημαντικών ειδών που φιλοξενεί. Επίσης, μέρος του 
Δέλτα χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας 
και προτείνεται ως Τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέροντος 
στο Δίκτυο Natura 2000 (σύμφωνα με τις Οδηγίες 
79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΕ). Όπως χύνεται ο πο-
ταμός Έβρος στην θάλασσα δημιουργούνται λίμνες, 
λιμνοθάλασσες και νησίδες με εξαιρετικά σπάνιο 
μικροκλίμα και πλούσια βλάστηση, που αποτελεί κατα-

κλίματα. Το εξαιρετικό κλίμα στο Δέλτα του Έβρου δη-
μιουργεί και τις κατάλληλες συνθήκες αναπαραγωγής 
για τα είδη αυτά: στον Έβρο αναπαράγονται 77 συνο-
λικά είδη ζώων, μεταξύ των οποίων, 3 είδη ερωδιού, 
εξαιρετικής σπανιότητας πουλιού.

Η ιστορία έχει δώσει πολλά ονόματα στο Δέλτα του 
Εβρου. Το Αινήσιο Δέλτα όπως είναι γνωστό κατά την 
Αρχαιότητα, πήρε το όνομα του από την πόλη Αίνο μια 
από τις αρχαιότερες Θρακικές πόλεις που αναφέρεται 
στην Ιλιάδα από τον Όμηρο. Πρόκειται για τη σύγχρο-
νη πόλη Ενέζ (Enez) όπου σήμερα διατηρούνται ακό-
μα οι ερειπωμένες Βυζαντινές εκκλησίες καθώς και 
το παλιό κάστρο. Στα Βυζαντινά χρόνια το Δέλτα ήταν 
γνωστός κυνηγότοπος μιας και πολλοί αυτοκράτορες 
ερχόταν εδώ για το κυνήγι τους. Η Βήρα υπήρξε η πο-
λιτεία του Ισάακιου Κομνηνού, δεινού κυνηγού. Προς 
τα τέλη του Μεσαίωνα η Αίνος έγινε η έδρα του κά-
στρου των Γατελούζων, της γενοβέζικης οικογένειας 
που κυριάρχησε στον χώρο του βόρειου Αιγαίου κατά 

Η Παιδική – Εφηβική Βιβλι-
οθήκη
 Η Παιδική - Εφηβική βιβλιοθήκη Φερών δημιουρ-
γήθηκε από τον Οργανισμό Παιδικών - Εφηβικών 
Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με τον Δήμο Φερών. 
Λειτουργεί από το 1983 και επιδοτείται από το ίδρυμα 
Μποδοσάκη. Είναι ανοιχτή καθημερινά από 15:00 ως 
20:00 (εκτός από Κυριακή και Δευτέρα). Απευθύνεται 
σε παιδιά από 4 έως 18 χρονών, ενώ αυτή τη στιγμή 
διαθέτει 6.000 τίτλους βιβλίων και είναι εφοδιασμένη 
με βίντεο, διαφάνειες, δίσκους και κασέτες, αφίσες 
με έργα ελλήνων και ξένων ζωγράφων, καθώς και με 
επιτραπέζια παιχνίδια.

Το Υπαίθριο Θέατρο
Το θέατρο βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Σαμία, κάτω 
από το φως των άστρων. Αποτελεί πρόσφατο δημιούρ-
γημα του Δήμου Φερών για να φιλοξενεί καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις κατά τη θερινή περίοδο. 

την εποχή εκείνη. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής 
κυριαρχίας το ονομάζουν Γκιαούρ Αντά, δηλαδή το 
νησί των Απίστων, μιας και σ’ αυτό δεν πάτησε εύκολα 
το κατακτητικό πόδι των Τούρκων. Αναφέρεται από 
τον Τούρκο περιηγητή Εβλιά Τσελεμπή. Στις μέρες 
μας τα αρδευτικά έργα που έχουν γίνει κατά και-
ρούς στον ποταμό έχουν αλλάξει τη φυσιογνωμία της 
περιοχής. Στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του Δέλτα 
του Έβρου εκτάσεις έχουν αποξηρανθεί και καλλιερ-
γούνται συστηματικά, με τη βοήθεια αποστραγγιστικών 
καναλιών. Η αξία του ποταμού για την γεωργία, την 
αλιεία και την κτηνοτροφία είναι ανυπολόγιστη.

φύγιο σπάνιων πουλιών και ζώων. Για πολλούς αιώνες 
το ποτάμι κατέβαζε εκατομμύρια τόνους χώμα και 
άλλα φερτά υλικά, με τα υλικά αυτά γέμισε ο θαλάσ-
σιος κόλπος δημιουργώντας νησάκια και λίμνες, με 
πυκνή βλάστηση καλαμιών και χορταριών.

Η πιο σημαντική συνεισφορά του Δέλτα του Έβρου 
στο οικοσύστημα είναι στη μετανάστευση και στο ξε-
χειμώνιασμα των δεκάδων ειδών πτηνών. Πουλιά που 
έρχονται τον χειμώνα από την Βόρεια Ευρώπη και την 
Ρωσία ή άλλα που σταματούν εδώ κατά τις διαδρομές 
τους από την Αφρική στην Ευρώπη και αντίστροφα. 
Φοινικόπτερα, κύκνοι και χιλιάδες πάπιες, ροδοπελε-
κάνοι, χαλκόκοτες, χουλιαρομύτες, αργυροπελεκάνοι, 
νανόγλαροι και η εξαιρετικά σπάνια λεπτομύτα χρη-
σιμοποιούν τον υγροβιότοπο ως στάση του μεγάλου 
ταξιδιού της μετανάστευσής τους προς θερμότερα 
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Το Λαογραφικό και Ιστορικό 
Μουσείο Φερών
Αφορμή ίδρυσης και βασικός πυρήνας του Λαογρα-
φικού και Ιστορικού Μουσείου Φερών αποτελεί η 
προσωπική συλλογή παραδοσιακών αντικειμένων και 
ιστορικού υλικού του κ. Νικολάου Γκότση.

 Το Μουσείο, ένα ιδιόκτητο αναπαλαιωμένο διώροφο 
κτίσμα του 19ου αιώνα, περιλαμβάνει περίπου 2.000 
αντικείμενα και έγγραφα από τη ζωή των κατοίκων της 
περιοχής του Έβρου και των προσφύγων από την Ανα-
τολική Θράκη και τη Μικρά Ασία. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζουν τα αντικείμενα που σχετίζονται με 
παλιά επαγγέλματα, όπως του σιδερά, του πεταλωτή, 
του τσαγκάρη, οι γυναικείες ενδυμασίες από χωριά 
του Έβρου, τα αμέτρητα και ποικίλου είδους κουδού-
νια ζώων κ.α.. Η συλλογή είναι εμπλουτισμένη και 
με αρχειακό υλικό όπως παλιά βιβλία, φωτογραφίες, 
δημόσια και σχολικά έγγραφα, που αναφέρονται στη 
ζωή των κατοίκων της περιοχής τα παλιά χρόνια.

Διεύθυνση: Παλαιολόγου 13, Φέρες Τ.Κ.68500, Τηλ.: 
2555023214.

Αγορά

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 δυνατότη-
τες για διασκέδαση. Κάθε Δευτέρα λαμβάνει χώρα, 
μπροστά στο Δημαρχείο ή στο ΚΤΕΛ, υπαίθρια αγορά 
με πωλητές φρούτων, λαχανικών, ενδυμάτων, υποδη-
μάτων κτλ.

ΛΕΣΧΗ 
ΆΞΙΩΜΆΤΙΚΩΝ 
ΦΡΌΥΡΆΣ 
ΦΕΡΩΝ (ΛΆΦΦ)
Στο Στρατόπεδο «Υπλγού (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΑΛΛΗ», 
βρίσκεται η Λέσχη Αξιωματικών, με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των αναγκών διατροφής και ψυχα-
γωγίας των Μονίμων και Εφέδρων Αξκών, Ανθυ-
πασπιστών, Μονίμων - Εθελοντών Υπξκών, ΕΠΟΠ 
και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και 
η ανάπτυξη και προαγωγή των σχέσεων μεταξύ 
Στρατού και κοινού.
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ΣΤΡΆΤΙΩΤΙΚΆ 
ΌΙΚΗΜΆΤΆ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΦΡΌΥΡΆΣ 
ΦΕΡΩΝ
Η Ταξιαρχία παρέχει ευκολίες διαμονής 
στα στελέχη της, καθώς διαθέτει στην 
πόλη των Φερών 6 συγκροτήματα Στρα-
τιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών και 
Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΟΑ – ΣΟΜΥ), 
με 62 διαμερίσματα. Επιπλέον, λειτουργεί 
και ένα συγκρότημα στον Πέπλο (8 διαμε-
ρίσματα).

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη στέ-
γαση, καθώς και για την υποβολή αιτήσε-
ων στέγασης, μπορείτε να απευθύνεστε 
στο 4ο ΕΓ της Ταξιαρχίας, και συγκεκριμέ-
να στο τηλέφωνο: 25550 84104 (ΕΨΑΔ 
845 4104).

Για την εξυπηρέτηση αναγκών προσωρινής 
στέγασης των Αξκών έχουν διαμορφωθεί 
τρείς (3) ξενώνες προσωρινής διαμονής 
(ΛΑΦΦ, ΣΟΑ Μεγάλου Αλεξάνδρου, ΣΟΑ 
Κουντουριώτη). Τηλέφωνο επικοινωνίας 
για αιτήσεις στέγασης στο τηλ.: 25550 
84104 ή 84144, (ΕΨΑΔ 845 4104 ή 
4144). 

ΣΌΆ  
ΚΌΥΝΤΌΥΡΙΩΤΗ

ΣΌΆ 
ΣΌΜΥ 

ΣΌΕΠΌΠ 
ΣΤΡΔΌΥ 

«ΚΡΆΛΛΗ»
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ΣΌΆ ΠΕΠΛΌΥ

ΣΌΜΥ ΕΓΝΆΤΙΆΣ

ΣΌΜΥ 
ΚΩΝΣΤΆΝΤΙ-
ΝΌΥΠΌΛΕΩΣ

ΠΆΡΆΡΤΗΜΆ 
ΣΤΡΆΤΙΩΤΙΚΌΥ 
ΠΡΆΤΗΡΙΌΥ 
ΦΕΡΩΝ
Στο Στρατόπεδο «Υπλγού (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΑΛΛΗ», 
βρίσκεται παράρτημα του Στρατιωτικού Πρατηρίου 
Αλεξανδρούπολης (ΣΠΑ), με σκοπό την εξυπηρέτηση 
των αναγκών των στελεχών και των οικογενειών τους. 

ΩΡΆΡΙΌ 
ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΆΣ

ΔΕΥΤΕΡΆ (Κλειστά) 
ΤΡΙΤΗ (08:00 – 14:30) 
ΤΕΤΆΡΤΗ (08:00 – 14:30 18:00 – 20:30) 
ΠΕΜΠΤΗ (08:00 – 14:30) 
ΠΆΡΆΣΚΕΥΗ (08:00 – 14:30 18:00 – 20:30) 
ΣΆΒΒΆΤΌ (08:00 – 14:30) 
ΚΥΡΙΆΚΗ (Κλειστά)
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ΒΡΕΦΌΝΗΠΙΆΚΌΣ  
ΣΤΆΘΜΌΣ
Από τον Σεπτέμβριο του 2014 λειτουργεί στο 
Στρατόπεδο «Υπλγού (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΑΛ-
ΛΗ», υπό την ευθύνη της Ταξιαρχίας, Βρε-
φονηπιακός Σταθμός (ΒΝΣ) με δυνατότητα 
φιλοξενίας μέχρι 25 παιδιά (ηλικίας από 2,5 
έως 4 ετών). Αιτήσεις υποβάλλονται από 01 
Ιουνίου έως 10 Αυγούστου από τα ενδιαφε-
ρόμενα στελέχη, ιεραρχικά, αρχικά προς τις 
οργανικές τους Μονάδες - Ανεξ. Υπομονάδες 
και από εκεί στο 1ο ΕΓ της Ταξιαρχίας.

Η οργάνωση και η λειτουργία του ΒΝΣ (δι-
καίωμα συμμετοχής, δικαιολογητικά κ.λπ.), 
καθορίζονται στην ΠαΔ 4-52/2020/ΓΕΣ/ΔΥΓ 
και στην αντίστοιχη διαταγή που εκδίδει η  
31 Μ/Κ ΤΑΞ/1ο ΕΓ.

Τα στελέχη μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά 
τους κατόπιν αιτήσεως, απευθυνόμενοι στο 
τηλέφωνο του ΒΝΣ: 25550 24829. 

ΆΘΛΗΤΙΚΌ 
ΚΕΝΤΡΌ
Γυμναστήριο Στρατοπέδου «Υπλγού (ΠΒ) 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ»

ΧΆΡΤΗΣ ΤΩΝ ΦΕΡΩΝ
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ΧΡΗΣΙΜΆ 
ΤΗΛΕΦΩΝΆ
Γενικά
31 Μ/Κ ΤΑΞ: Τηλ. Κέντρο: 25550 84000, ΕΨΑΔ: 
845 4000, WIND:6936796990/*7796990 ή 
6936796992/*7796992 
ΚΕΠ Φερών: 25553 50101 
ΕΛΤΑ Φερών: 25550 22345 
ΟΤΕ: 25510 31586 
Αστυνομικό Τμήμα Φερών: 25550 22100 
Δημαρχείο Φερών: 25550 88170 
Δημοτικό - Τουριστικό Κέντρο Φερών: 6977509107 
Κέντρο Υγείας Φερών: 25550 22222 
ΛΑΦ Φερών: 25550 84179 
Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Φερών: 25550 24566  
Δημοτικό Κολυμβητήριο Φερών: 25550 24860 
ΚΔΑΠ Φερών: 25550 88077

Συγκοινωνίες
Αεροδρόμιο Αλεξ/πολης: 25510 89300 
Λιμεναρχείο 25513 56200 
ΚΤΕΛ Αλεξ/πολης:* 25510 26479

* Για το Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό υφίστα-
ται έκπτωση 15%.

ΚΤΕΛ Φερών: 25550 22219 
Σιδηροδρομικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης: 25510 
34021/24011 
ΤΑΞΙ: 25510 22242 

Τράπεζες
Τράπεζα Πειραιώς: 25550 88170 
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: 25550 88151

Ξενοδοχεία
Hotel Anthi: 25550 24201

ΧΡΗΣΙΜΆ 
ΤΗΛΕΦΩΝΆ – 
ΣΥΝΔΕΣΜΌΙ 
ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΆΣ
Τα Τμήματα Μέριμνας Προσωπικού της 31 Μ/Κ ΤΑΞ 
«ΚΑΜΙΑ» είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πλη-
ροφορία χρειαστείτε.

Διευθυντής 1ου ΕΓ 31 Μ/Κ ΤΑΞ: 25550 84101 
Επίκουρος 31 Μ/Κ ΤΑΞ: 25550 84168 
Συντονιστής ΚΕΠΙΧ 31 Μ/Κ ΤΑΞ: 25550 84172

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Αλεξάνδρου στις Φέρες
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ  
ΦΡΌΥΡΆΣ ΦΕΡΩΝ

31 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΚΑΜΙΑ» 
1Ο ΕΓ/ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΝΌΕΜΒΡΙΌΣ 2022


