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ΧΆΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΆΝΩΤΕΡΌΥ  
ΔΚΤΗ ΦΡΌΥΡΆΣ
Αγαπητή/έ Κυρία/Κύριε συνάδελφε.

Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου μετατίθεστε στη Φρουρά Σαμοθράκης.

Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας όσο και της οικογένειας σας και θα προσπαθήσει να σας βοη-
θήσει σε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε, καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε στην ΤΔ/41 
Συνταγμα Πεζικού «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ».

Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί το Τμήμα  Μέριμνας Προσωπικού, με το οποίο μπορείτε να 
επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 25510-41314 (ΟΤΕ) ή στο 841-2150 (ΕΨΑΔ), εάν επιθυμείτε, για την παροχή 
στοιχείων προς εξεύρεση οικίας ή οιασδήποτε άλλης πληροφορίας, που μπορεί να σας διευκολύνει κατά την 
εγκατάστασή σας, καθώς επίσης να γνωρίσετε την ομορφιά της νήσου και να απολαύσετε τη Σαμοθρακίτικη 
φιλοξενία.

Θέλοντας να σας βοηθήσουμε στην ομαλότερη προσαρμογή σας, όλες τις πληροφορίες και τα θέματα που 
θα απασχολήσουν τόσο εσάς όσο και την οικογένειά σας, στη Φρουρά Σαμοθράκης μπορείτε να τις βρείτε στην 
Ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr). Η διαδρομή του υπόψη αρχείου είναι: «www.army.gr Θέματα Προσωπικού 
Μόνιμοι Ενημερωτικοί Οδηγοί Νεοτοποθετημένων Στελεχών Δ΄ΣΣ Φρουρά Σαμοθράκης (τα εμφανιζόμενα αρ-
χεία έχουν την μορφή pdf).

Με εκτίμηση

-Ο-

Διοικητής

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

* Τμήμα Μέριμνας Προσωπικού: ΕΨΑΔ: 25510-41314 
* Τμήμα ΣΟΑ-ΣΟΜΥ: ΕΨΑΔ: 841-2166  
* ΤΔ/41 ΣΠ/ΚΕΠΙΚ: 25510-41314 & Fax: 25510-41314
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ΠΆΡΆΣΤΆΣΗ: Η ΤΔ/41 Σύνταγμα Πεζικού «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» στο έμβλη-
μά της έχει δαφνοστεφανωμένα τη νήσο Σαμοθράκη, περιοχή ευθύνης που 
υπερασπίζεται η ΤΔ/41 Σύνταγμα Πεζικού «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» και το 
παγκοσμίως γνωστό άγαλμα, «η Νίκη της Σαμοθράκης». Το δε λάβαρο έχει 
τρία χρώματα που συμβολίζουν τα τρία όπλα που διαθέτει η Τακτική Διοίκη-
ση (κόκκινο για το ΠΖ, πράσινο για τα ΤΘ, μαύρο για το ΠΒ).

Στην αρχαία Ελλάδα η θεά Νίκη λατρευόταν ως προσωποποίηση της 
«νίκης», τόσο στα στάδια όσο και στα πεδία των μαχών. Ο Δίας την έστελ-
νε, σύμφωνα με το μύθο, στη γη για να στεφανώνει τους νικητές. Η Νίκη 
της Σαμοθράκης ήταν αφιέρωμα του Δημητρίου του Πολιορκητή, μετά τη 
θαλάσσια νίκη του στη Κύπρο ενάντια στον Αντίοχο ΙΙΙ της Συρίας και είχε 
τοποθετηθεί πάνω στη πλώρη ενός πλοίου με ανοιχτά φτερά, σαλπίζοντας 
τη νίκη. Συμβολίζει την αποφασιστικότητά της ΤΔ/41 Σύνταγμα Πεζικού 
«ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» να εξασφαλίσει τη νήσο και να νικήσει έναντι κάθε 
εισβολέα. Αναγράφεται επίσης σ’ αυτό «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ», περιοχή 
της Ανατολικής Θράκης, όπου συγκροτήθηκε το ΤΔ/41 Σύνταγμα Πεζικού 
«ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» υπό την ΧΙΙ Μεραρχία.

ΡΗΤΌ: «ΚΛΕΟΣ ΑΦΘΙΤΟΝ ΕΣΤΑΙ» (Η δόξα αιώνια είναι).  
Είναι η απάντηση του Αχιλλέα προς τον Οδυσσέα σε συζήτηση σχετικά με 
τον αγώνα με τους Τρώες:

«Ώλετο μεν μοι νόστος, ατάρ κλέος άφθιτον έσται» 
(Δεν υπάρχει για μένα επιστροφή, μα η δόξα αιώνια είναι) 
Ομήρου Ιλιάδα, Ι 413

ΠΕΡΙΌΔΌΣ 1920
Το ΤΔ/41 Σύνταγμα Πεζικού «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» 
συγκροτήθηκε το Σεπτέμβριο του 1920 στην περιοχή 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ της Ανατολικής Θράκης, υπό 
την ΧΙΙ Μεραρχία (πρώην Μεραρχία Ξάνθης).

ΠΕΡΙΌΔΌΣ  
1921-1922
Στις 29 Μαΐου 1921 το Σύνταγμα αναχώρησε για τη 
Μικρά Ασία για να ενισχύσει τη Στρατιά της Μ. Ασίας.

Την 1 Ιουνίου 1921 αποβιβάστηκε στη Σμύρνη και 
από τις αρχές Ιουλίου συμμετείχε στην Ελληνική προέ-
λαση προς το Σαγγάριο ποταμό.

Τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο 1921 συμμετείχε στις 
μάχες κατά των Τούρκων στην περιοχή του Σαγγάριου.

Από 27 Σεπτεμβρίου 1921 έως 13 Αυγούστου 1922 
το Σύνταγμα εναλλασσόταν με τα άλλα δύο Συντάγματα 
της Μεραρχίας στις προφυλακές επί των Β.Α. υψωμά-
των του Αφιόν Καραχισάρ.

Από 13 – 31 Αυγούστου 1922 συμμετείχε στη σύ-
μπτυξη του Ελληνικού Στρατού.

Στις 31 Αυγούστου 1922 επιβιβάσθηκε σε ατμόπλοια 
και μεταφέρθηκε από το Τσεσμέ στη Χίο.

Ακολούθως μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη, στη 
συνέχεια κινήθηκε προς το Διδυμότειχο και τέλος 
εγκαταστάθηκε στις Φέρες.

ΠΕΡΙΌΔΌΣ 
ΜΕΤΆ ΤΗΝ 
ΜΙΚΡΆΣΙΆΤΙΚΗ 
ΚΆΤΆΣΤΡΌΦΗ
Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης στις 
24 Ιουλίου 1923 μεταστάθμευσε στην Ξάνθη όπου 
ορίσθηκε η μόνιμη έδρα του.

ΠΕΡΙΌΔΌΣ  
1940-41
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 κατά την γενική επιστράτευ-
ση στην Ξάνθη, το ΤΔ/41 Σύνταγμα Πεζικού «ΣΑΡΑ-
ΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» συγκροτήθηκε εκ νέου.

Στις 6 Ιανουαρίου 1941 μεταστάθμευσε στην περιοχή 
Σιδηροκάστρου και ανέλαβε τον τομέα Αχλαδοχωρίου.

Στις αρχές Μαΐου 1941 μετά την συνθηκολόγηση 
με τους Γερμανούς, το 41 ΤΔ/41 Σύνταγμα Πεζικού 
«ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» διαλύθηκε.
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ΙΣΤΌΡΙΆ ΤΗΣ  
ΤΔ 41ου ΣΠ  
«ΣΆΡΆΝΤΆ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ»

ΤΌ ΕΜΒΛΗΜΆ ΤΗΣ  
ΤΔ 41ου ΣΠ  
«ΣΆΡΆΝΤΆ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ»
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ΠΕΡΙΌΔΌΣ  
ΜΕΤΆ ΤΌΝ  
Β΄ ΠΆΓΚΌΣΜΙΌ 
ΠΌΛΕΜΌ
Μέχρι το 1974, που απεστάλη Λόχος του 290 ΤΕ 
ΛΗΜΝΟΥ, ο οποίος αργότερα μετονομάστηκε σε Διοί-
κηση Σαμοθράκης, δεν υπήρχε στρατιωτική παρουσία 
στη νήσο.

Το 1982 διαλύεται η Διοίκηση Σαμοθράκης και συ-
γκροτείται το 289 ΤΕ, το οποίο το 1995 μεταπίπτει σε 
Τακτική Διοίκηση. 

ΠΆΡΌΥΣΆ 
ΠΕΡΙΌΔΌΣ
Στις 20 Φεβρουαρίου 2004 η ΤΔ/289 ΤΠ με διαταγή 
του ΓΕΣ, αναδιοργανώθηκε σε ΤΔ/41 ΣΠ «ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ». 

Η ΤΔ/41 ΣΠ «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ», με την Μονά-
δα και τις ανεξ. Υπομονάδες που διαθέτει, με κύρια 
χαρακτηριστικά την μεγάλη ισχύ πυρός, την ταχυκι-
νησία, τον ισχυρό οπλισμό, τη μεγάλη ευκαμψία, την 
ικανοποιητική θωράκιση και τη δυνατότητα να μάχεται 
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, είναι σε θέση να 
εξασφαλίσει την άμυνα της νήσου της Σαμοθράκης και 
της χώρας, να υπερασπιστεί την εθνική ανεξαρτησία 
και την εδαφική ακεραιότητα στην Περιοχή Ευθύνης 
της.

Η θέση της Τακτικής Διοίκησης, σε συνδυασμό με τον 
υψηλό βαθμό αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή μας, 
αλλά και την προσθήκη άλλων κινδύνων, καθιστούν το 
ρόλο και την αποστολή της, πρωταρχικής σπουδαιότη-
τας και σημασίας.

Η άριστη εκπαίδευση, η διαρκής βελτίωση και εκσυγ-
χρονισμός του οπλισμού, η προετοιμασία του προ-
σωπικού, η υψηλή ετοιμότητα και η ενδυνάμωση των 
κανόνων της στρατιωτικής πειθαρχίας, συνιστούν για 
το Συγκρότημα την αξιόπιστη αποτρεπτική του ισχύ και 
θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές ισχύος για την 
Τακτική Διοίκηση αλλά και γενικότερα για τις Ένοπλες 
Δυνάμεις για την αποτροπή κάθε επιβουλής κατά της 
Πατρίδας μας.

Η ΤΔ/41 ΣΠ «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ», αν απαιτηθεί, 
θα υπερασπιστεί την ακεραιότητα της Πατρίδας μας 
και θα διαφυλάξει την ελευθερία και το δημοκρατικό 
της πολίτευμα. Για το σκοπό αυτό επικεντρώνει τις 
προσπάθειες  της στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
των οπλικών συστημάτων και μέσων, στην εκπαίδευ-
ση, ανύψωση και διατήρηση του ηθικού σε υψηλά 
επίπεδα. Παράλληλα, σημαντική και πολυσχιδής είναι 
η προσφορά του Συγκροτήματος και στην τοπική 
κοινωνία.

Πέρα από την παροχή ασφάλειας στον τοπικό πληθυ-
σμό, μεγάλη είναι η προσφορά κοινωφελούς έργου 
της Τακτικής Διοίκησης προς τους κατοίκους του 
νησιού, κυρίως στον τομέα της υγειονομικής περίθαλ-
ψης, στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, στην 
ψυχαγωγία αλλά και σε άλλους τομείς.
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ΔΙΌΙΚΗΤΗΡΙΌ ΤΗΣ  
ΤΔ 41 ΣΠ «ΣΆΡΆΝΤΆ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ»
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ΓΕΝΙΚΆ 
ΣΤΌΙΧΕΙΆ ΓΙΆ 
ΤΗ ΝΗΣΌ ΤΗΣ 
ΣΆΜΌΘΡΆΚΗΣ
Η επιφάνεια του νησιού είναι 178 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα, ενώ η υψηλότερη κορυφή του έχει 
υψόμετρο 1.611 μέτρα. Με αυτό το ύψος, η 
Σαμοθράκη είναι το ψηλότερο ελληνικό νησί 
στο Αιγαίο – με την εξαίρεση των δύο μεγα-
λονήσων, της Κρήτης και της Εύβοιας. Το 
όνομα του βουνού είναι «Σάος» και οι ντόπιοι 
το ονομάζουν «Φεγγάρι» (όπως και την υψηλό-
τερη κορυφή του), καθώς είναι «τόσο ψηλό, 
που κρύβει το φεγγάρι». Εξάλλου, το όνομα 
του νησιού σημαίνει «Φεγγαροθράκη», από το 
αρχαιοελληνικό «σάος» = φεγγάρι.

Η Σαμοθράκη αποτελεί τον ομώνυμο δήμο και 
υπάγεται διοικητικά την Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου. 

Ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού, σύμφω-
να με την Απογραφή του 2021, είναι 2.622 
κάτοικοι. 

Η οικονομία της Σαμοθράκης βασίζεται κατά 
βάση στον τουρισμό και στην αλιεία.

Η Σαμοθράκη είναι παγκοσμίως γνωστή λόγω 
του διάσημου  αρχαιοελληνικού  αγάλματος 

της Νίκης, το οποίο βρέθηκε το 1863 στο νησί. Το 
άγαλμα, ύψους 2,75 μέτρων, εκτίθεται στο Μου-
σείο του Λούβρου, στο Παρίσι. Επιπλέον, κατά την 
αρχαιότητα  στο  νησί  λάμβαναν χώρα τα Καβείρια 
Μυστήρια, αποκρυφιστικές τελετές, που το περιε-
χόμενό τους δεν έχει διαλευκανθεί απόλυτα μέχρι 
σήμερα.

Η ιδιαιτερότητα του νησιού οφείλεται στην άγρια 
παρθένα φύση με τα απότομα βουνά, την πλούσια 
χλωρίδα και πανίδα, τα δάση με πλατάνια, πεύκα, 
καστανιές, κέδρους και άλλα δέντρα, τις πηγές, 
τους καταρράκτες, τις μικρές λίμνες κατά μήκος 
των ρεμάτων στις πλαγιές του βουνού (οι ντόπιοι 
τις ονομάζουν βάθρες) και τις παραλίες. Τα πλατα-
νοδάση κατεβαίνουν ως τις παραλίες της Σαμοθρά-
κης και σχεδόν φτάνουν στη θάλασσα.

Το νησί έχει ωοειδές σχήμα, με ακτογραμμή 59 
χιλιομέτρων, εκ των οποίων  περίπου τα 35 αποτε-
λούν παραλίες, οι περισσότερες από αυτές πετρώ-
δεις. Η θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Σαμοθράκη 
είναι μια από τις πλουσιότερες σε ολόκληρη τη 
Μεσόγειο, όσον αφορά τη θαλάσσια και υποβρύχια 
ζωή που φιλοξενεί.

ΆΞΙΌΛΌΓΆ  
ΣΗΜΕΙΆ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΌΧΗΣ
Η Χώρα
Η Χώρα, είναι η πρωτεύουσα του νησιού της Σαμο-
θράκης. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 240 μέτρων στις 
πλαγιές του όρους Σάος στα βορειοδυτικά και απέχει 
έξι χιλιόμετρα από τις ακτές. Κατά την απογραφή του 
2011 είχε 653 κατοίκους. Στην άκρη του οικισμού 
της Χώρας, δεσπόζει το μεσαιωνικό κάστρο των Γκα-
τελούζι, των Ενετών κυρίαρχων του νησιού τον 14ο 
αιώνα, που άφησαν οχυρωματικά έργα γνωστά και ως 
Πύργοι των Γκατελούζι, σε διάφορα σημεία του νη-
σιού. Τα σπίτια της Χώρας είναι παραδοσιακά χτισμέ-
να, πετρόχτιστα, διώροφα με κεραμιδωτές σκεπές και 
πλακόστρωτα δρομάκια ανάμεσα. Πλατάνια κοσμούν 
την κεντρική πλατεία του οικισμού, ενώ η σπουδαιότε-
ρη εκκλησία της Χώρας είναι η «Κοίμηση της Θεοτό-
κου», ένα επιβλητικό κτίσμα του 19ου αιώνα, όπου 
φυλάσσονται οι Κάρες των Πέντε Νεομαρτύρων της 

Σαμοθράκης. Το Λαογραφικό Μουσείο Σαμοθράκης 
είναι ένα από τα αξιοθέατα της Χώρας. Στεγάζεται σε 
ένα παλιό αρχοντικό και περιέχει πλήθος κειμηλίων 
της.

Στη μέση ακριβώς της Σαμοθράκης ορθώνεται το βου-
νό «Σάος» με  την  ψηλότερη κορυφή του να είναι στα 
1.611 μέτρα. Η λέξη σημαίνει «φεγγάρι» και λέγεται 
ότι το βουνό ονομάστηκε έτσι από τους κατοίκους 
επειδή είναι τόσο ψηλό «…που κρύβει το φεγγάρι». Η 
ύπαρξη του τόσο ψηλού βουνού είναι που καθορίζει 
και τις ιδιαιτερότητες της Σαμοθράκης. Ο ορεινός 
όγκος καλύπτει μεγάλη έκταση και διαμορφώνει τη 
μορφολογία, τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού. Αν 
και πρόκειται για νησί του Αιγαίου Πελάγους, η Σαμο-
θράκη έχει άγρια παρθένα φύση, πηγές, καταρράκτες, 
δάση από βελανιδιές, πλατάνια, πεύκα και κέδρους. 
Η πιο φημισμένη δραστηριότητα είναι το κολύμπι στις 
«βάθρες» όπως τις αποκαλούν οι ντόπιοι. Τα νερά που 
πηγάζουν από το βουνό, ρέουν στις πλαγιές και δημι-
ουργούν καταρράκτες και λίμνες ή αλλιώς βάθρες. Η 
βόρεια πλευρά του νησιού είναι γεμάτη από ρέματα 
και καταρράκτες, δάση, φαράγγια και μονοπάτια. Η 
πιο διάσημη και εύκολη στην πρόσβαση βάθρα είναι 
η «Γριά Βάθρα». Από το χωριό Θερμά θα ακολουθή-
σετε το μονοπάτι μέσα από τις φτέρες και κάτω από 
τον ίσκιο των πλατανιών για να φτάσετε μετά από 10 
λεπτά στην πρώτη βάθρα.



Ιερό των Μεγάλων Θεών
Αναμφισβήτητα, το σπουδαιότερο αρχαιολογικό αξι-
οθέατο της Σαμοθράκης είναι το Ιερό των Μεγάλων 
Θεών, δίπλα στην Παλαιόπολη, την αρχαία πόλη. Οι 
ανασκαφές ξεκίνησαν ήδη από τον 19ο και συνεχίστη-
καν μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα.

Το Ιερό των Μεγάλων Θεών καταλαμβάνει έκταση πε-
ρίπου 50 στρεμμάτων και περιλαμβάνει μια σειρά από 
κτίσματα που βεβαιώνουν την σημαντικότητά του κατά 
την κλασσική και ελληνιστική κυρίως αρχαιότητα.

Αποτελείται από το Ανάκτορο, που αποτελούσε το 
χώρο του πρώτου σταδίου της μύησης στα Καβείρια 
Μυστήρια, το Ιερό των Μεγάλων Θεών, όπου τελού-
νταν το δεύτερο στάδιο, την Στοά που δημιουργήθηκε 
για να στεγάσει τους επισκέπτες των Μυστηρίων και 
τον Ιερό Κύκλο, το χώρο από όπου οι θεατές παρακο-
λουθούσαν την μύηση ή άλλα δρώμενα.

Στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού των Μεγάλων  
Θεών όμως, βλέπουμε ακόμη την Θόλο της Αρσινό-
ης, το μεγαλύτερο κλειστό κυκλικό οικοδόμημα που 
διασώζεται και ήταν αφιέρωμα της βασίλισσας Αρσι-
νόης της Θράκης στους Μεγάλους Θεούς, το Τέμε-

νος που αποτελούσε το πρωιμότερο και μεγαλύτερο 
μαρμάρινο κτήριο του αρχαιολογικού χώρου, την Αυλή 
του Βωμού, το Νεώριο, το Πρόπυλο του Πτολεμαίου 
Β΄, τον Ιερό Βράχο, το Ανάθημα του Φιλίππου Γ΄ και 
Αλεξάνδρου Δ΄, τη Δωρική Θόλο, το Κτίσμα με τους 
Ορθοστάτες, την Ιερή Οικία, την Αίθουσα των Αναθη-
μάτων, το Θέατρο και το Ανάθημα της Μιλησίας.

Αυτό που ξεχωρίζει όμως στο Ιερό των Μεγάλων 
Θεών και που έκανε την Σαμοθράκη ξακουστή σε όλο 
τον κόσμο είναι το Μνημείο της Νίκης, η Κρήνη, πάνω 
στην οποία μαρμάρινες πλάκες με κυματιστή επιφά-
νεια στήριζαν την μαρμάρινη πλώρη του πλοίου που 
έφερε περίφημο άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης, 
από τα σημαντικότερα εκθέματα στο Μουσείο του 
Λούβρου, στο Παρίσι.

Ένα λιθόστρωτο μονοπάτι οδηγεί στην καρδιά της τέ-
λεσης των Καβείριων Μυστηρίων, των Μυστηρίων των 
Μεγάλων Θεών. Τα μυστήρια τελούνταν στο Ιερό των 
Μεγάλων Θεών κατά την περίοδο της ελληνικής αλλά 
και της ρωμαϊκής αρχαιότητας, ενώ ακόμα δεν έχει 
εξακριβωθεί πλήρως ποιοι ήταν ακριβώς οι «Μεγάλοι 
Θεοί» που λατρεύονταν εδώ. Τα Καβείρια Μυστήρια 
τελούνταν για να μυηθούν οι υποψήφιοι στη λατρεία 
των θεών αυτών, που αλλιώς ονομάζονταν «Κάβειροι».

Πύργοι της Σαμοθράκης 
(Πύργοι Γκατιλούζι)
Οι Πύργοι της Σαμοθράκης βρίσκονται σε διάφορα 
στρατηγικά σημεία του νησιού και σώζονται ακόμα και 
σήμερα, σε αρκετά καλή κατάσταση οι περισσότεροι. 
Χτίστηκαν από τους Γενοβέζους κατακτητές της Σαμο-
θράκης, τους Γκατιλούζι (Gattilusi) περίπου στα μέσα 
του 15ου αιώνα, ως οχυρωματικά έργα. Μαζί με το 
κάστρο της Χώρας, οι Πύργοι της Σαμοθράκης βοη-
θούσαν στην αντιμετώπιση επιδρομών, κυρίως από 
πειρατές, που ήταν η μεγαλύτερη απειλή τότε.

Οι πύργοι Γκατιλούζι της Χώρας και της Παλαιόπολης 
είναι τετράγωνοι και έχουν διαστάσεις 10x11,7 μέ-
τρα. Στη Χώρα, το σημείο όπου βρίσκονται οι Πύργοι 
της Σαμοθράκης, υπολογίζεται πως πρωτοοχυρώθηκε 
κατά την μετακίνηση του πληθυσμού από τα παράλια, 
περίπου τον 10ο αιώνα. Τα σημερινά κτίσματα είναι 
των Γενοβέζων, του 1430 δηλαδή.

Οι τρεις Πύργοι της Σαμοθράκης στην Παλαιόπολη 
κατασκευάστηκαν στον επιβλητικό βράχο πάνω από το 
αρχαίο λιμάνι, από αρχαίο υλικό που συγκεντρώθηκε 
από εκεί. Διασώζονται σε πολύ καλή μορφή, ενώ ο 
μεγαλύτερος φτάνει σε ύψος τα 20 μέτρα και φέρει 
ανάγλυφο το οικόσημο των Γκατελούζι.

Στην εκβολή του ποταμού Φονιά, νοτιοανατολικά από  
τα Θέρμα, βρίσκεται ο «Πύργος του Φονιά», ένας ακό-
μα από τους Πύργους της Σαμοθράκης που υπολογίζε-
ται πως κτίστηκε λίγο μεταγενέστερα από τους υπόλοι-
πους, την εποχή των Παλαιολόγων. Είναι τετράγωνος, 
διαστάσεων 11,5x11,5 μέτρων και οι τοίχοι του, που 
έχουν πάχος μεγαλύτερο των δύο μέτρων, είναι φτιαγ-
μένοι από ποταμίσιες πέτρες.

Προφήτης Ηλίας
Ο Προφήτης Ηλίας είναι το πιο ορεινό χωριό της Σα-
μοθράκης, αν και δεν είναι χτισμένο στο όρος Σάος, 
που κυριαρχεί στο μεγαλύτερο τμήμα του νησιού, 
αλλά στην πλαγιά του λόφου του Προφήτη Ηλία, που 
σχηματίζεται στους πρόποδες. Βρίσκεται 5 χιλιόμε-
τρα βόρεια του χωριού Λάκκωμα και 13 χιλιόμετρα 
νοτιοανατολικά από την Καμαριώτισσα, το λιμάνι του 
νησιού. Στον Προφήτη Ηλία κατοικούν μόνιμα περίπου 
200 κάτοικοι.

Οι μόνιμοι κάτοικοι στον Προφήτη Ηλία ασχολούνται 
με τη γεωργία και κυρίως την κτηνοτροφία. Το χωριό 
είναι ονομαστό για το ντόπιο κατσικάκι που μαγειρεύ-
εται με παραδοσιακό τρόπο και προσελκύει πλήθος 
επισκεπτών στα γραφικά ταβερνάκια του.

Ο δρόμος που οδηγεί στον Προφήτη Ηλία ξεκινά από  
την Καμαριώτισσα και οδηγεί νότια. Περνάει μέσα από 
τους ελαιώνες της Σαμοθράκης, σε μια πανέμορφη 
διαδρομή και καταλήγει στο χωριό. Από τον Προφήτη 
Ηλία οι επισκέπτες της Σαμοθράκης έχουν τη δυνατό-
τητα να θαυμάσουν απέραντη θέα που φτάνει ως το 
Άγιο Όρος, αλλά και ένα από τα καλύτερα ηλιοβασιλέ-
ματα στο νησί, αφού το χωριό «βλέπει» δυτικά. Απέ-
ραντη θέα προσφέρει και το ξωκλήσι της «Παναγίας 
της Κρημνιώτισσας» που βρίσκεται πολύ κοντά στον 
Προφήτη Ηλία.
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Παλαιόπολη
Ο οικισμός της Παλαιόπολης βρίσκεται στη βόρεια  
ακτή της Σαμοθράκης. Πρόκειται ουσιαστικά για 
παραθεριστικό οικισμό, που αριθμεί περί τους 
είκοσι κατοίκους, με σπίτια χτισμένα στα όρια του 
ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου με το ίδιο όνο-
μα. Στην Παλαιόπολη, βρίσκεται το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Σαμοθράκης και το Ιερό των Μεγάλων 
Θεών, ο σπουδαιότερος αρχαιολογικός χώρος 
του νησιού. Από την Καμαριώτισσα, το λιμάνι της 
Σαμοθράκης προς την Παλαιόπολη, η διαδρομή 
έχει μήκος 7 χιλιόμετρα σε ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο. Ο οικισμός είναι παραλιακός και κατά την 
αρχαιότητα ήταν το σπουδαιότερο λιμάνι στο νησί 
των Καβείρων, παρόλο που η περιοχή είναι από 
τις πιο ανεμοδαρμένες.

Το μυστηριακό κέντρο της αρχαίας Σαμοθράκης, 
η Παλαιόπολη είναι το μέρος που, εκτός του 
Ιερού των Μεγάλων Θεών με τα σπουδαιότα-
τα ευρήματα και μνημεία, βρέθηκε η Νίκη της 
Σαμοθράκης, προϊστορικά τείχη, οι Μεσαιωνικοί 
Πύργοι της Σαμοθράκης που χτίστηκαν από τους 
Ενετούς κυρίαρχους Γκατελούζι, ενώ πολύ κοντά 
βρίσκεται και το Στασίδι του Αποστόλου Παύλου, 
το μνημείο που κατασκευάστηκε για να θυμίζει το 
σημείο όπου πέρασε την πρώτη νύχτα της ευρω-
παϊκής του περιοδείας ο Απόστολος Παύλος.

Λάκκωμα
Το Λάκκωμα είναι ένας από τους οικισμούς της Σα-
μοθράκης που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του νησιού. 
Απέχει από το λιμάνι της Καμαριώτισσας 7 χιλιόμετρα 
και από την πρωτεύουσα του νησιού τη Χώρα 8 χιλιό-
μετρα προς τα νοτιοανατολικά. Στο Λάκκωμα οδηγεί 
ένας από τους κύριους οδικούς άξονες της Σαμοθρά-
κης. 

Περίπου 300 είναι οι μόνιμοι κάτοικοι στο Λάκκωμα, 
που είναι παραθαλάσσιο χωριό, χτισμένο μέσα στους 
ελαιώνες της Σαμοθράκης. Ασχολούνται με την ελαι-
οπαραγωγή και την αλιεία, καθώς το χωριό είναι το 
αλιευτικό καταφύγιο της νότιας Σαμοθράκης. Τα σπίτια 
στο Λάκκωμα είναι χτισμένα παραδοσιακά, διατηρώ-
ντας τον  αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του νησιού. Στην 
περιοχή του χωριού υπάρχουν όμως και διασώζονται 
σε πολύ καλή κατάσταση τρεις παλιοί λαδόμυλοι (πα-
ραδοσιακά ελαιοτριβεία) των αρχών του 20ού αιώνα, 
που είναι δείγματα Σαμοθρακίτικης πρωτοβιομηχανι-
κής αρχιτεκτονικής. Οι λαδόμυλοι στο Λάκκωμα λει-
τουργούσαν ως το 1985, οπότε και αντικαταστάθηκαν 
από το σύγχρονο ελαιοτριβείο της περιοχής.

Καμαριώτισσα
Το λιμάνι της Σαμοθράκης, η Καμαριώτισσα, είναι 
χτισμένο στη βορειοδυτική άκρη του αρχαίου νησιού 
των Καβείρων. Πρόκειται για ένα μικρό, γραφικό 
ψαροχώρι, που αν και υποδέχεται όλο τον όγκο των 
επισκεπτών του νησιού και έχει εξελιχθεί σε ένα από 
τα τουριστικά κέντρα, διατηρεί τον παραδοσιακό χαρα-
κτήρα των σπιτιών και των κτηρίων του.

Η Καμαριώτισσα είναι το μοναδικό σημείο διασύνδε-
σης της Σαμοθράκης με την υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ 
έρχονται τα πλοία από την Αλεξανδρούπολη (και πα-
λαιότερα και την Καβάλα και τη Λήμνο τους καλοκαι-
ρινούς μήνες). Εδώ συναντώνται και οι δύο κεντρικοί 
οδικοί άξονες του νησιού, αυτός που οδηγεί βόρεια 
στα δημοφιλή Θέρμα και τα αξιοθέατά τους, αλλά και 
αυτός που οδηγεί στη Χώρα, την πρωτεύουσα του 
νησιού και το νότιο τμήμα της Σαμοθράκης. Λίγο έξω 
από την Καμαριώτισσα, προς τη Χώρα, βρίσκεται επί-
σης και το μοναδικό πρατήριο βενζίνης στο νησί.

Στα νοτιοδυτικά όρια της Καμαριώτισσας βρίσκεται  
η Λιμνοθάλασσα του Αγίου Ανδρέα, ένας από τους 
σημαντικότερους υγροβιότοπους της Σαμοθράκης, 
ενώ στην άκρη του Ακρωτηρίου βρίσκεται το αιολικό 
πάρκο του νησιού, με τέσσερις ανεμογεννήτριες. Η 
Καμαριώτισσα οφείλει το όνομά της στην εκκλησία 
του χωριού, όπου φιλοξενείται η εικόνα της Παναγίας 
από τις Καμάρες.
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Θέρμα
Τα Θέρμα είναι οικισμός της Σαμοθράκης που βρίσκε-
ται στα βορειοανατολικά του νησιού. Ο οδικός άξονας 
που οδηγεί στο χωριό ξεκινά από την Καμαριώτισ-
σα, το λιμάνι της Σαμοθράκης, η απόσταση είναι 14 
χιλιόμετρα και περνάει από την Παλαιόπολη και τους 
Καρυώτες. Το χωριό έχει περίπου 70 κατοίκους και 
είναι γνωστό και με το όνομα Λουτρά, καθώς εδώ 
βρίσκονται τα Ιαματικά Λουτρά της Σαμοθράκης.

Χτισμένα ανάμεσα στα πλατάνια και τα τρεχούμενα  
νερά, στους πρόποδες του μεγάλου βουνού της Σαμο-
θράκης, του όρους Σάος, τα Θέρμα είναι ένα από τα 
τουριστικά κέντρα του νησιού. Από εδώ ξεκινά η ανά-
βαση στο Φεγγάρι, την κορυφή του Σάου, η πεζοπο-
ρία Φονιάς – Κλείδωση, στις όχθες του γνωστότερου 
χειμάρρου του νησιού, ενώ σε πολύ κοντινή απόσταση 
βρίσκονται και οι πιο δημοφιλείς βάθρες της Σαμο-
θράκης. Στα Θέρμα βρίσκεται το δημοτικό κάμπινγκ 
της Σαμοθράκης, με δύο χώρους έναν οργανωμένο 
και έναν ελεύθερης διαβίωσης.

Στο λιμάνι των Θέρμων υπάρχει μαρίνα για ιδιωτικά  
σκάφη, ενώ ο οικισμός διαθέτει ταβέρνες, τουριστικά 
μαγαζιά, καφενείο και βέβαια ξενοδοχειακές μονάδες 
και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Φονιάς
Είναι ο πιο διάσημος ποταμός της Σαμοθράκης, ο 
Φονιάς, που μοιάζει με χείμαρρο και κυλάει σε τοπία 
μαγικής ομορφιάς, απέχοντας όσο γίνεται από την αρ-
νητική φόρτιση που φέρει το όνομά του. Πηγάζει από 
τις κορυφές του όρους Σάος, του ψηλότερου βουνού 
όλου του Έβρου και εκβάλει στα βορειοανατολικά της 
Σαμοθράκης, στο Θρακικό Πέλαγος.

Υπολογίζεται ότι ονομάστηκε Φονιάς είτε επειδή 
κάποτε είχε προκαλέσει φονικό στα ορμητικά νερά 
του ή επειδή στον μεσαιωνικό πύργο που βρίσκεται 
πλάι στις όχθες στις εκβολές του είχε γίνει κάποτε 
φόνος. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα ο Φονιάς είναι 
ένα πανέμορφο μικρό ποτάμι, με γάργαρα νερά που 
σχηματίζουν μερικές από τις πιο όμορφες βάθρες της 
Σαμοθράκης.

Η πεζοπορική διαδρομή για να γνωρίσετε τις ομορ-
φιές του Φονιά είναι εύκολη, ειδικά μέχρι την πρώτη 
βάθρα. Το πιο όμορφο κι εντυπωσιακό σημείο του 
Φονιά όμως, είναι η Κλείδωση. Πρόκειται για κα-
ταρράκτη με ύψος 35 μέτρων, του οποίου τα νερά 
πέφτουν με εκκωφαντικό θόρυβο σχηματίζοντας μια 
μαγική βάθρα μέσα στους βράχους. Οι μαρτυρίες των 
κολυμβητών στον καταρράκτη της Κλείδωσης μιλούν 
για μια εμπειρία ζωής ανεπανάληπτη.

15

Ιαματικά Λουτρά 
Σαμοθράκης
Υδροθεραπευτήρια με ομαδικούς και ατομι-
κούς λουτήρες για λουτροθεραπεία και κινησι-
οθεραπεία, περιλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις 
των θερμών Ιαματικών Λουτρών της Σαμο-
θράκης. Πρόκειται για λουτρά που τροφοδο-
τούνται από μία θειούχα πηγή, της οποίας η 
θερμοκρασία φτάνει και τους 60 βαθμούς. 
Τα Ιαματικά Λουτρά Σαμοθράκης βρίσκονται 
ανατολικά  της Παλαιόπολης, σε απόσταση 13 
χιλιομέτρων από το λιμάνι της Καμαριώτισσας 
και πολύ κοντά στον οικισμό Θέρμα, που πήρε 
το όνομά του από την πηγή αυτή. Το Δημοτικό 
Υδροθεραπευτήριο των Ιαματικών Λουτρών 
Σαμοθράκης φιλοξενεί ετησίως χιλιάδες 
επισκέπτες που επιλέγουν κάποια από τις 
ξενοδοχειακές μονάδες, τα μπάγκαλοους ή τα 
ενοικιαζόμενα δωμάτια της περιοχής.

Η ιστορία της πηγής φτάνει στο Βυζάντιο, που 
ήταν ήδη γνωστή για τις θεραπευτικές της ιδι-
ότητες. Τα Ιαματικά Λουτρά Σαμοθράκης χτί-
στηκαν το 1981, ενώ παλαιότερα στο σημείο 
υπήρχε μόνο μία δεξαμενή με φτιαγμένο από 
κλαδιά στέγαστρο. Το πρώτο υδροθεραπευτή-
ριο χρονολογείται τη δεκαετία του 1920 στη 
Σαμοθράκη, ενώ στα μέσα της δεκαετίας του 
1950 χτίστηκε το δεύτερο κτήριο. Οι εγκατα-
στάσεις των Ιαματικών Λουτρών Σαμοθράκης 
βρίσκονται στην είσοδο του οικισμού μπροστά 
στη στάση του λεωφορείου.
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ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΆ 
ΓΕΓΌΝΌΤΆ 
Σημαντική γιορτή για τους Σαμοθρακίτες, είναι η 
επέτειος της απελευθέρωσής τους από τον Τουρκικό 
ζυγό (19 Οκτωβρίου 1912). 

Την Κυριακή του Θωμά, οι Σαμοθρακίτες γιορτάζουν 
την μνήμη των 5 Αγίων Μαρτύρων της Σαμοθράκης 
(Μανουήλ, Γεώργιος, Μιχαήλ, Θεόδωρος και Γεώρ-
γιος), που μαρτύρησαν το 1836 για την πίστη του 
Χριστού και την Πατρίδα. 

ΤΌΠΙΚΕΣ ΕΌΡΤΕΣ
Σχεδόν σε όλες τις εποχές του χρόνου γίνονται πανη-
γύρια με τα οποία εκδηλώνουν τη βαθιά τους πίστη 
και λατρεία οι κάτοικοι. Μερικά από αυτά είναι:

• Του Αγίου Αθανασίου, την 18 Ιανουαρίου, κοντά 
στο χωριό Αλώνια.

• Των Τριών Ιεραρχών, την 30 Ιανουαρίου στη 
Χώρα. 

• Το πανηγύρι της Παναγίας της Καμαριώτισσας, 
που αποτελεί το σημαντικότερο χριστιανικό προ-
σκύνημα του νησιού και γιορτάζει την Πέμπτη μετά 
το Πάσχα.

• Της Αναλήψεως, στα Θέρμα.

• Του Προφήτη Ηλία, την 20 Ιουλίου, στο ομώνυμο 
χωριό.

• Στο ξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, την 26 
Ιουλίου, κοντά στη Παλαιόπολη, 

• Στο ξωκκλήσι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα, 
την 6 Αυγούστου.

• Τον Δεκαπενταύγουστο, στα Θέρμα.

Η πολιτιστική κληρονομιά διατηρείται και προβάλλεται 
με τις διάφορες εκδηλώσεις και αναβιώσεις παρα-
δοσιακών εθίμων που πραγματοποιούνται καθόλη 
τη διάρκεια του χρόνου, με ιδιαίτερη έμφαση στους 
καλοκαιρινούς μήνες.
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ΣΥΓΚΌΙΝΩΝΙΕΣ 
ΆΚΤΌΠΛΌΪΚΕΣ

Στη Σαμοθράκη εκτελούνται δρομολόγια από το Λιμέ-
να Αλεξανδρούπολης, από την εταιρία ZANTE FERRIES 
με τo ΕΓ/ΟΓ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ.

Καμαριώτισσα: (Α΄ Λιμενικό Τμήμα)  
25510 41411 & 41505

Καμαριώτισσα: (Πρακτορείο Εισιτηρίων)  
25510 98038

Αλεξανδρούπολη: (Κ. Λιμεναρχείο) 
25510 26468 & 26619

Αλεξανδρούπολη (Πρακτορείο Εισιτηρίων) 
25510 82289

ΤΆΞΙ

Στη Σαμοθράκη υπάρχουν τέσσερα (4) ΤΑΞΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΡΑΧΙΩΛΙΑ: 
6976991270 - 6976991271 (WHATS UP)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΣΑΣ:  
6986669272

ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:  
6972883501

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ:  
6972381762 

ΜΕΡΙΜΝΆ ΠΡΌΣΩΠΙΚΌΥ 
ΓΕΝΙΚΆ ΠΕΡΙ  
ΣΌΆ - ΣΌΜΥ – ΣΌΕΠΌΠ - ΞΕΝΩΝΕΣ

Προορισμός των Στρατιωτικών Οικημάτων Αξκών-Ανθστών-Υπξκών-ΕΠΟΠ (ΣΟΑ- ΣΟΜΥ -ΣΟΕΠΟΠ-ΞΕΝΩΝΕΣ) 
στις διάφορες Φρουρές και Στρατόπεδα είναι η προσωρινή στέγαση του προσωπικού του Στρατού Ξηράς, των 
Αξκών Κοινών Σωμάτων που υπηρετούν στις Φρουρές αυτές και των οικογενειών τους (ΓΕΕΘΑ, Μονάδες και 
Επιτελεία του ΣΞ και Διακλαδικά Στρατηγεία), καθώς και των Αξκών των άλλων Κλάδων (ΠΝ-ΠΑ) που τοποθε-
τούνται για υπηρεσιακούς λόγους σε Μονάδες του ΓΕΣ και για όσο χρονικό διάστημα ανήκουν στη δύναμη τους 
τηρουμένων των διατάξεων του κανονισμού και εφόσον δεν υπάρχουν στη Φρουρά οικήματα του Κλάδου τους
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ΞΕΝΩΝΕΣ
Άνωθεν της ΛΑΦ Σαμοθράκης, λειτουργούν 
δύο (2) Ξενώνες, ο ένας με διπλό κρεβάτι 
και ο δεύτερος με δύο(2) μονά κρεβάτια, 
δυνάμενοι να φιλοξενήσουν δύο (2) έως 
τέσσερα (4) άτομα, με κοινόχρηστη κουζίνα, 
τουαλέτα, για ολιγοήμερη διαμονή. 

Εντός του συγκροτήματος παλαιών ΣΟΑ 
λειτουργεί ένας (1) ξενώνας, με αυτόνομο 
μπάνιο – WC και διπλό κρεβάτι, για τη 
φιλοξενία ενός(1) ατόμου ή ζεύγους, για 
ολιγοήμερη διαμονή. 

Για την κράτηση πρέπει να γίνεται έγκαιρη 
επικοινωνία με το 2ο ΕΓ της ΤΔ/41 ΣΠ «ΣΑ-
ΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» στο τηλ.: 25510-41314 
(εσωτ. 2203). 

ΣΌΜΥ

ΣΌΆ

21
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ΛΕΣΧΗ 
ΦΡΌΥΡΆΣ 
ΣΆΜΌΘΡΆΚΗΣ
Η ΤΔ/41 ΣΠ «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» διαθέτει 
Λέσχη Αξκών (κατηγορίας Δ΄) στην Καμαριώτισσα 
Σαμοθράκης, με δυνατότητα σίτισης ταυτόχρονα 
35-40 ατόμων περίπου. 

ΔΙΚΆΙΌΥΜΕΝΌΙ ΣΙΤΙΣΗΣ

Δύνανται να σιτίζονται Αξκοί, Υπξκοί και 
Μονιμοποιηθέντες ΕΠΟΠ εν ενεργεία ή εν 
αποστρατεία, με τα μέλη των οικογενειών τους. 

Ως προστατευόμενα μέλη θεωρούνται οι γονείς, ο 
σύζυγος, τα τέκνα και τα άγαμα αδέλφια.

ΣΤΡΆΤΙΩΤΙΚΌ ΠΡΆΤΗΡΙΌ  
ΣΆΜΌΘΡΆΚΗΣ
Οι Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς, οι Μόνιμοι εν ενεργεία και Αποστρατεία Αξκοί και Υπξκοί του 
Στρατού Ξηράς και ο ή η σύζυγος, τα τέκνα και τα λοιπά προστατευόμενα μέλη αυτών. Τα δικαιούμενα στρα-
τιωτικής συντάξεως μέλη οικογενειών φονευθέντων ή αποθανόντων μονίμων στρατιωτικών του Σ.Ξ. Οι Αξκοί 
κοινών σωμάτων των ΕΔ καθώς και αυτοί των άλλων κλάδων των ΕΔ, που υπηρετούν κάθε φορά στο Σ.Ξ και το 
αναθεωρητικό δικαστήριο, με βάση αντίστοιχες βεβαιώσεις των Μονάδων - Υπηρεσιών τους. Μαθητές παραγω-
γικών σχολών του Σ.Ξ και οι γονείς τους.
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ΧΡΗΣΙΜΆ 
THΛΕΦΩΝΆ & 
ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ
ΤΔ/41 ΣΠ «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ»:    
25510-41314 

Λέσχη Αξκών Σαμοθράκης – Ξενώνας:   
25510-41292

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ (Καμαριώτισσα):   
25510-41376

Αστυνομικό Τμήμα Σαμοθράκης (Καμαριώτισσα): 
25510-41203

Πυροσβεστικός Σταθμός Σαμοθράκης (Χώρα):  
25510-41219

ΕΛΤΑ:        
25510-41244

ΟΤΕ:        
25510-41121, 41299, 41598

ΔΕΗ:                  
25510-41424

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ:         
25510-41218

ΤΡΆΠΕΖΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Καμαριώτισσα):             
2551041210

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ     

ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΕΣ
http://www.samothraki.gr  

Το Τμήμα Μέριμνας Προσωπικού της 
ΤΔ/41 ΣΠ «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» είναι ΠΑΝΤΑ στη 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία με την

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

ΟΤΕ: 25510-41314

ΕΨΑΔ: 841-5941

FAX: 25410-41314

ΧΆΡΤΗΣ ΣΆΜΌΘΡΆΚΗΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ 
ΌΔΗΓΌΣ ΦΡΌΥΡΆΣ  

ΣΆΜΌΘΡΆΚΗΣ
ΤΔ/41 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» 

1Ο ΕΓ/ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΝΌΕΜΒΡΙΌΣ 2022


