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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ  
ΦΡΌΥΡΑΣ ΠΡΌΒΑΤΩΝΑ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΑΝΩΤΕΡΌΥ  
ΔΚΤΗ ΦΡΌΥΡΑΣ
Αγαπητέ συνάδελφε 

Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεσαι στην 7 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ».

Η Ταξιαρχία θα βρίσκεται τόσο στο δικό σου πλευρό όσο και της οικογενείας σου και θα προσπαθήσει να σας 
βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε, καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα που θα υπηρετείς εδώ.

Εάν επιθυμείς, μπορείς να επικοινωνήσεις στο τηλέφωνο 25540-52100 με το 1ο ΕΓ της Ταξιαρχίας, ή με το 
αντίστοιχο 1ο Γραφείο της Μονάδας - Ανεξ. Υπομονάδας στην οποία μετατίθεσαι (τηλ. ΚΕΝΤΡΟΥ: 25540 52000), 
για παροχή στοιχείων προς εξεύρεση οικίας ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που μπορεί να σε διευκολύνει 
στην εγκατάστασή σου στη Φρουρά Προβατώνα.

Με εκτίμηση

-Ο-

Διοικητής
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ΕΜΒΛΗΜΑ  
7ης Μ/Κ ΤΑΞ 
«ΣΑΡΑΝΤΑΠΌΡΌΣ»
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Το έμβλημα της Ταξιαρχίας είναι εμπνευσμένο από την Ιστορία 
της Θράκης, η δε παράσταση απεικονίζει έναν Θράκα Πελταστή. Οι Πελτα-
στές ήταν αρχαίοι πολεμιστές οι οποίοι έφεραν ελαφρά ασπίδα (Πέλτην) και 
γενικά ελαφρύ οπλισμό. 

Πρώτοι που χρησιμοποίησαν Πελταστές αναφέρονται οι Θράκες. Στον στρα-
τό των Αθηναίων πρωτοχρησιμοποιήθηκαν από τον Ιφικράτη (392 π.Χ.) Ο 
ρόλος των Πελταστών στις μάχες ήταν ανάλογος με σύγχρονο ελαφρύ σώμα 
των Ευζώνων. Αποτελούσαν ξεχωριστό στρατιωτικό σώμα που χρησιμοποι-
ούνταν για αιφνιδιαστικές επιθέσεις, εκεί που χρειαζόταν ταχύτητα για να 
μην προλάβει ο εχθρός να προετοιμάσει την άμυνα του. 

ΡΗΤΟ:  «Ουκ Ελάττω Παραδώσω» Είναι απόσπασμα από  τον  όρκο 
των αρχαίων Αθηναίων και συμβολίζει την αποφασιστικότητα του προσωπι-
κού της Ταξιαρχίας, να αγωνισθεί, μέχρις εσχάτων, για την προστασία και 
διαφύλαξη της Πατρίδας μας.

ΣΥΝΌΠΤΙΚΗ ΙΣΤΌΡΙΑ 
ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
Η 7η Μ/Κ ΤΑΞ συγκροτήθηκε τον Μάρτιο του 1996, με τη διάλυση του 
7ου ΣΠ. Η ιστορία επομένως της Ταξιαρχίας μέχρι της συγκροτήσεως της, 
αναφέρεται σε αυτή του 7ου ΣΠ.Την 21 Οκτωβρίου 1885 με απόφαση του 
Υπουργού Στρατιωτικών κ. Α. Μαυρομιχάλη εγκρίθηκε η αρχική συγκρότη-
ση του τότε 7ου Συντάγματος Πεζικού. Το 7° ΣΠ συμμετείχε στο εκστρα-
τευτικό σώμα για την απελευθέρωση της Κρήτης το 1897, στον Ελληνο-
τουρκικό πόλεμο του 1897, στους Α’ και Β’ Βαλκανικούς πολέμους (1912 
-1913), στις επιχειρήσεις της Βρετανοελληνικής Στρατιάς κατά τον Α’ 
Παγκόσμιο πόλεμο (1917-1918), στην εκστρατεία στη Μεσημβρινή Ρωσία 
(1919), στη Μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922) και στον Ελληνoΐταλικό 
πόλεμο (1940-41). Με τη συμμετοχή του σ’ όλους αυτούς τους αγώνες του 
έθνους, το 7° Σύνταγμα Πεζικού συνέβαλλε ώστε ο Στρατός μας στο πέρα-
σμα των χρόνων να πετύχει θριαμβευτικές νίκες και να κατακτήσει τρόπαια.

ΥΠΌΣΤΡΑΤΗΓΌΣ  
ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ 
ΝΙΚΌΛΑΌΣ
Γεννήθηκε το 1853 στη Χαλκίδα. Ονομάσθηκε Ανθυπολοχαγός  
Πεζικού  την 20/10/1882. Ως Ανθυπολοχαγός έλαβε μέρος 
στις συμπλοκές της Ε-Τ μεθορίου το 1886. Ως Λοχαγός έλαβε  
μέρος στη μάχη του Δομοκού το 1878. Ως Διοικητής αποσπά-
σματος κατέλαβε τη Χίο.

Μετά την κατάληψη της Χίου το απόσπασμα Δελαγραμμάτι-
κα  μετεφέρθη στα Ιωάννινα και συνέβαλε στην εκπόρθηση 
της  πόλεως. Μετά την άλωση των Ιωαννίνων, στην οποία 
συνέβαλε τα μέγιστα, ανέλαβε στην Πρεμετή την Διοίκηση της 
VII  Μεραρχίας. Ως Λοχαγός το 1897 έλαβε μέρος στη μάχη 
του  Βελεστίνου προταθείς από τον Σμολένσκι για προαγωγή 
επί  ανδραγαθία. Διετέλεσε Δκτής του 5ου  Συντάγματος ΠΖ το  
1910 και του 7ου Συντάγματος ΠΖ (Ανχης). Το 1912, με το 
7ο Σύνταγμα ΠΖ έλαβε μέρος στις μάχες Ελασσώνας, Σαρα-
νταπόρου και  Γιαννιτσών.

Ως Δκτής VI Μεραρχίας 1913 (Σχης) συμμετείχε στις μάχες 
Λαγκαδά–Λιγκοβάνη, Δεμίρ–Χισάρ, Μελινικίου και Άνω Τζου-
μαγιάς και προτάθηκε από τον Αρχηγό του Στρατού Ιωάννη 
Ζυμβρακάκη να προαχθεί κατ’ εκλογήν. Τέλος διετέλεσε 
Δκτής VIII Μεραρχίας το 1915.
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΤΌΙΧΕΙΑ
Ο νομός Έβρου, είναι ο βορειότερος και ανατολικό-
τερος μαζί νομός της ηπειρωτικής Ελλάδας και το 
χερσαίο όριό της προς την Τουρκία. Εκτείνεται σε 
Βόρειο Γεωγραφικό πλάτος, μεταξύ των παραλλή-
λων 40ο 28’ και 41ο 45’ και σε Ανατολικό Γεωγρα-
φικό μήκος, μεταξύ των Μεσημβρινών 25ο 37’ και 
26ο 38’. 

Ανατολικά ο ποταμός Έβρος, είναι το όριο με την 
Βουλγαρία σε μήκος 15 χλμ. και με την Τουρκία σε 
μήκος 203 χλμ. Προς Βορρά και στα Δυτικά, ο Νο-
μός Έβρου συνορεύει με την Βουλγαρία δημιουργώ-
ντας μια εισέχουσα σφήνα, ενώ νοτιότερα συνορεύ-
ει με τον Νομό Ροδόπης. Στα Νότια βρέχεται από το 
Θρακικό Πέλαγος. 

Αποτελεί το Ανατολικό μέρος της Ελληνικής, της 
Δυτικής Θράκης, της οποίας καλύπτει το 42,7% του 
πληθυσμού της και το 48,5% της έκτασής της [6ος 
κατά σειρά μεγέθους σε όλη την Ελλάδα]. Το Δυτικό 
τμήμα του Νομού καταλαμβάνεται από τις ανατολι-
κές υπώρειες της Ροδόπης με σχιστολιθικά ως επί 
το πλείστον πετρώματα. Στο μεγαλύτερο μέρος του 
καλύπτεται από πυκνά δάση βελανιδιάς, οξιάς και πεύ-
κης. Το Βόρειο και το Ανατολικό τμήμα, αποτελείται 
από την κοιλάδα του Έβρου και του παραπόταμου του 
‘Αρδα. Η κοιλάδα αυτή ήταν και είναι η φυσική οδός 
επικοινωνίας των Θρακικών παραλίων με τις μεγάλες 
πεδιάδες του εσωτερικού της Θράκης. 

Πρωτεύουσα του Νομού Έβρου είναι η Αλεξανδρούπο-
λη, η οποία αποτελεί και τον σπουδαιότερο συγκοινω-
νιακό κόμβο όλης της Θράκης, χάρη στο αεροδρόμιο 
και το λιμάνι της. Με την νέα διοικητική διάρθρωση, ο 
Νομός αποτελείται από 5 Καλλικρατιακούς Δήμους και 
χωρίζεται σε 5 επαρχίες: Αλεξανδρούπολης, Σουφλί-
ου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σαμοθράκης. Η 
Σαμοθράκη είναι το μοναδικό νησί της Θράκης. Έχει 
έκταση 178 τ.μ. ορεινού εδάφους και απέχει από την 
Αλεξανδρούπολη 22 μίλια. 

Το κλίμα του νομού είναι ηπειρωτικό με ψυχρούς 
χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Πιο μαλακός είναι ο 
χειμώνας στα παράλια του νομού και στη νότια πλευρά 
της Σαμοθράκης. 

Η οροσειρά της Ροδόπης που καταλήγει στον Νομό 
Έβρου με τοπία εξαιρετικού φυσικού κάλλους, οι 
μεγάλες πεδιάδες, τα ποτάμια και οι παραλίες, τα 
γοητευτικά κατάλοιπα του παρελθόντος, παραδοσιακοί 
οικισμοί, μοναστήρια και κάστρα, η ζωή και τα έθιμα 
του λαού του Έβρου, εγκαταστημένα εδώ κάτω από 
τις πανάρχαιες εποχές, δίνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον 
στην περιοχή ώστε αξίζει ο καθένας να την επισκε-
φθεί και να τη γνωρίσει.

Σύμφωνα με την απογραφή του 1991 ο συνολι-
κός πληθυσμός της περιοχής Έβρου ανέρχεται σε 
143.752 άτομα.H ανεργία στο νομό έχει φτάσει στο 
20% και πλήττει τις νέες παραγωγικές ηλικίες, ενώ 
σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι Πόντιοι 
πρόσφυγες από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

ΙΣΤΌΡΙΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΌΧΗΣ 
ΤΥΧΕΡΌΥ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα Τυχερού (Πρώην Δήμος 
Τυχερού), δημιουργήθηκε επίσημα με την εφαρμογή 
του νόμου  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1991) και με τη συνένω-
ση των κοινοτήτων Τυχερού, Προβατώνα, Λευκίμης, 
Λύρας, Θυμαριάς και Φυλακτού μετά την από κοινού 
απόφαση των κατοίκων τους (1987), για την οποία 
βραβεύθηκαν το 1995 από την Ακαδημία Αθηνών.

Η έκταση  του είναι 220.411 στρέμματα πεδινής  πε-
ριοχής στη δυτική όχθη  του ποταμού  Έβρου και έχει 
4.188 κατοίκους. 

Με  την εφαρμογή του νόμου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (2011), 
έγινε συνένωση των Δήμων Τυχερού, Σουφλίου και 
Λαβάρων και πλέον ονομάζεται Δήμος Σουφλίου με 
πρωτεύουσα το Σουφλί.

Η περιοχή ενσωματώθηκε στην υπόλοιπη Ελλάδα το 
Μάιο του 1920 (όπως εξάλλου και η υπόλοιπη Θρά-
κη) και μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923) και την 
ανταλλαγή πληθυσμών που τη συνόδευσε, εγκατα-
στάθηκαν σε αυτήν Έλληνες της ανατολικής Θράκης 
και της Ρωμυλίας αλλά και από τη Μικρά Ασία και τον 
Πόντο.

ΤΥΧΕΡΌ (κάτοικοι: 2031)

Το Τυχερό απέχει 51χλμ. βορειοανατολικά από την 
Αλεξανδρούπολη και 20 χλμ. νότια από το Σουφλί.

Το σημερινό του όνομα προέρχεται από τον εκδημοτι-
κισμό του τοπωνυμίου Τύχιον το οποίο, σύμφωνα με 
μια εκδοχή, δόθηκε στο χωριό λίγο μετά την ίδρυσή 
του λόγω της επίσκεψης του Ελευθέριου Βενιζέ-
λου μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών 
(1920).

Στην ευρύτερη περιοχή του Τυχερού υπάρχουν και οι 
εξής συνοικισμοί :

• Δαδιάς   (κάτοικοι 900) 
• Προβατώνα   (κάτοικοι 676) 
• Λυκόφως  (κάτοικοι 630) 
• Κορνοφωλιάς  (κάτοικοι 579) 
• Λαγυνά   (κάτοικοι 478) 
• Φυλακτού  (κάτοικοι 387) 
• Λευκίμης  (κάτοικοι 342) 
• Θυμαριάς  (κάτοικοι 313)  
• Λύρας  (κάτοικοι 246)



8 9

ΑΞΙΌΛΌΓΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΌΧΗΣ
Δάσος Δαδιάς – Λευκίμης
Στο μέσο του νομού Έβρου, στην καρδιά μιας δασο-
σκέπαστης έκτασης, βρίσκεται το Δάσος Δαδιάς - Λευ-
κίμης. Με πρωτοβουλία της WWF (Παγκόσμιο Ταμείο 
για τη Φύση) ανακηρύχτηκε προστατευόμενη περιοχή 
το 1980, και περιλαμβάνει δύο ζώνες αυστηρής προ-
στασίας (72.900 στρέμματα) και μια περιφερειακή 
ζώνη (357.100 στρέμματα).

Τούτη η γωνιά της θρακικής γης υπήρξε ανέκαθεν 
σημαντικός βιότοπος για αρπακτικά πουλιά και άγρια 
ζώα, σήμερα δε αποτελεί ένα από τα τελευταία κατα-
φύγιά τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τριάντα έξι είδη 
ημερόβιων αρπακτικών (από τα 38 που απαντώνται 
στη γηραιά ήπειρο) έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή. 
Από αυτά, μερικά περνούν από εδώ κατά τη μετανά-
στευση, άλλα ξεχειμωνιάζουν, ενώ 19 - 20 είδη φω-
λιάζουν στο δάσος, αφού βρίσκουν κατάλληλα μέρη, 
τροφή αλλά και την ησυχία που έχουν ανάγκη κατά την 
ευαίσθητη περίοδο της αναπαραγωγής.

Από τους τέσσερις γύπες που υπάρχουν στην Ευρώπη, 
ο μαυρόγυπας, το όρνιο και ο ασπροπάρης αναπα-
ράγονται σ’ αυτό το δάσος ο γυπαετός, το τέταρτο 
είδος, επισκέπτεται μερικές φορές την περιοχή. Όλοι 
τους τρέφονται αποκλειστικά με ψοφίμια, ωστόσο 
κάθε είδος τρέφεται με διαφορετικά μέρη του ζώου 
- μια βιολογική εξέλιξη που μειώνει τον μεταξύ τους 
ανταγωνισμό. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το μαυρόγυπα, 
η προστατευόμενη περιοχή του Δάσους Δαδιάς έχει 
εξαιρετική σημασία αφού εδώ βρίσκεται η τελευταία, 
στην Ελλάδα, αποικία του σπάνιου αρπακτικού. Αυτή, 
μαζί με την αντίστοιχη αποικία στην ευρύτερη περιοχή 
της Εξτρεμαδούρας στην κεντρική Ισπανία, φιλοξε-
νούν τους τελευταίους πληθυσμούς του μαυρόγυπα σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Από το 1980, οπότε άρχισαν 
να εφαρμόζονται μέτρα προστασίας στο Δάσος Δα-
διάς-Λευκίμης, παρατηρήθηκε ανάκαμψη του πληθυ-

σμού του μαυρόγυπα, ο οποίος από το 1997 αριθμεί 
πλέον 90 - 100 άτομα.

Το ενδιαφέρον όμως που παρουσιάζει η ευρύτερη πε-
ριοχή του δάσους δεν εξαντλείται στην παρουσία αρ-
πακτικών πουλιών. Το τοπίο και η βλάστηση όλης της 
περιοχής χαρακτηρίζονται από έντονη ποικιλομορφία. 
Εκτεταμένα δάση πευκών και δρυών εναλλάσσονται 
με ρεματιές, μικρά χωράφια, βοσκότοπους και ορθο-
πλαγιές: ένα μωσαϊκό βιότοπων όπου φιλοξενούνται 
πολλά ζώα και φυτά. Μόνο μέσα στην προστατευόμε-
νη περιοχή έχουν καταγραφεί 219 είδη πουλιών, 40 
είδη ερπετών και αμφιβίων και 48 είδη θηλαστικών. 
Το τουριστικό περίπτερο και ο ξενώνας (με θέρμανση, 
κουζίνα, WC) βρίσκονται 300 περίπου μέτρα έξω από 
το χωριό της Δαδιάς. 

Ιερά Μονή Δαδιάς
Είναι Μετόχι της Μονής Ιβήρων (Αγ. Όρους), Βυζα-
ντινή Μονή. Χτισμένη ίσως επάνω σε ιερό αρχαίων. 
Η γύρω περιοχή λέγεται παλαιοχώρα. Βρέθηκαν 
εδώ πήλινα είδωλα, αρχαία όστρακα, νομίσματα και 
η μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφο του Θράκα ιππέα. 
Ήταν εντοιχισμένη στον ξενώνα της Μονής, μέχρι 
το 1912 έπειτα την πήραν μαζί τους οι Βούλγαροι 
και σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο της Σόφιας. Στα 
ερείπια της παλαιοχώρας, βρέθηκαν επίσης εικόνες 
και δισκοπότηρα καθώς και ενεπίγραφες πλάκες με 
χρονολογία 1727. Στους κατοχικούς χρόνους ήταν 
κέντρο συνάντησης των αρχών του Έβρου. Επιδιόρ-
θωσαν τη Βυζαντινή εκκλησία και τον ξενώνα που 
χρησιμοποιήθηκε και ως σανατόριο. Από τον ιστορικό 
χρονογράφο Προκόπιο μαθαίνουμε ότι κτήτορες της 
Μονής ήταν ο Ηράκλειος, ο Νικηφόρος Φωκάς, ο 
Τσιμισκής και ο Ιουστιανιανός. Σήμερα είναι από τα 
μεγαλύτερα μοναστήρια της Θράκης και πανηγυρίζει 
στις 8 Σεπτεμβρίου. 

Οι εικόνες που σώθηκαν ανατοποθετήθηκαν. Είναι του 
18ου και 19ου αιώνα. Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου 
(1858) είναι δωρεά ενός Τούρκου ληστή, του Kαρα-
τζά Χαλήλ που όταν μετάνιωσε για τις πράξεις του, 
έδωσε όλα του τα κλοπιμαία για να φτιάξει ο αγιογρά-
φος τον Αγ. Γεώργιο. Οι Βυζαντινοί ύμνοι αντιλαλούν 
στον απότομο πέτρινο βράχο, φθάνοντας μέχρι τα 
ουράνια. Στην κορυφή του βράχου, βρίσκεται ο πελώ-
ριος ξύλινος σταυρός (υπάρχει μονοπάτι).

Ιερά Μονή Κορνοφωλιάς
Νοτίως του Σουφλίου, 14 χλμ. πάνω από το χωριό 
Κορνοφωλιά, βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας 
της Πορταΐτισσας, μετόχι της Ιεράς Μονής Ιβήρων 
Αγίου Όρους. Το αρχαιότερο κείμενο που υπάρχει σή-
μερα και αφορά την ιστορία του είναι μια πατριαρχική 
απόφαση του 1871 και βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της 
Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους.

Ορυχείο Πηλού “Καιάδες”
Αξιόλογο είναι το αρχαίο ορυχείο πηλού στους “Και-
άδες”, πηγαίνοντας για το μοναστήρι της Δαδιάς. Ο 
γκριζοπράσινος άργιλος αγοραζόταν παλιά από τους 
άρχοντες για να χρησιμοποιηθεί σαν αλοιφή κατά των 
εγκαυμάτων, για τη φαγούρα, για την πιτυρίδα και 
ως απορρυπαντικό. Στους μεταγενέστερους χρόνους 
υπήρξε η βάση για την παρασκευή χημικών και φαρ-
μακευτικών ουσιών.
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ΑΞΙΌΛΌΓΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 
ΠΕΡΙΌΧΗΣ
Φέρες
To Δημοτικό διαμέρισμα των Φερών και οι περιβάλλο-
ντες οικισμοί ανήκουν στα ενδιαφέροντα σημεία της 
ευρύτερης περιοχής και επιφυλάσσουν σπάνιες εμπει-
ρίες για κάθε επισκέπτη, με το ξεχωριστής ομορφιάς 
Δέλτα του ποταμού Έβρου να αποτελεί τον κύριο πόλο 
έλξης. Οι συνεργάτες του Δημοτικού Τουριστικού Κέ-
ντρου θα σας ξεναγήσουν στο μοναδικό αυτό φυσικό 
αξιοθέατο ακολουθώντας μια οδική διαδρομή παράλ-
ληλη με το παρέβριο δάσος, όπου ο επισκέπτης θα 
σαγηνευτεί από την επιβλητική ηρεμία του τοπίου, από 
το πλήθος και την ποικιλία των πουλιών που φωλιά-
ζουν στους θάμνους και τις καλαμιές του υγρότοπου. 
Με την παραδοσιακή «πλάβα» θα ακολουθήσει τα υδά-
τινα μονοπάτια των φυσικών καναλιών και θα ανοιχτεί 
στις λιμνοθάλασσες και τα παράλια του πελάγους.

Η Ιστορία ζωντανεύει στο χώρο όπου μόνασε και εντα-
φιάστηκε ο Ισαάκιος Κομνηνός στο ναό της Παναγίας 
Κοσμοσώτειρας, το Καθολικό της Μονής της Βήρας. 
Στη συνέχεια η πολιτιστική μας διαδρομή συναντά το 
βυζαντινό υδραγωγείο, τον αρχαιολογικό χώρο του 
Δορίσκου και το σχεδόν εγκαταλειμμένο χωριό των 
Κοίλων.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις Φέρες, αλλά και σε 
όλους τους οικισμούς του Δημοτικού διαμερίσματος, 
υπάρχει η δυνατότητα διανυκτέρευσης, καθώς και 
αρκετές ταβέρνες για να γευτούν οι φιλοξενούμενοι 
τα νόστιμα τοπικά φαγητά. Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να απευθυνθείτε  στο εξειδικευμένο 
προσωπικό  του Δημοτικού Τουριστικού Κέντρου 
Φερών, στο τηλέφωνο 2555024310 ή με αποστολή 
e-mail στο tourism@feres.gr.

ΣΌΥΦΛΙ 
(Κάτοικοι 5.015 – Απόσταση από Αθήνα 
945 χιλ., Θεσ/νίκη 404 χιλ., Αλεξ/πολη 
65 χιλ.)

Tο Σουφλί, η “πόλη του μεταξιού” με τα 
αριστοτεχνικά της κεντήματα που ταξίδε-
ψαν σ’ όλο τον κόσμο, αναφέρεται για 
πρώτη φορά από τον Τούρκο περιηγητή 
Εβλιγιά Τσελεμπή στα 1667. Την περίοδο 
εκείνη ήταν ένα κεφαλοχώρι απαλλαγ-
μένο από φόρους. Η τουρκική ονομασία 
«Σοφουλού» φανερώνει ότι πιθανότατα 
αποτελούσε κτήμα μοναστικού τάγματος 
που όντως μαρτυράτε στην περιοχή. 
Αργότερα βέβαια οικογένειες Σουλιωτών 
κατέφυγαν στο Σουφλί και τα πατρωνύμιά 
τους μνημονεύονται σε σημερινά επώνυ-
μα. Είναι ωστόσο ιστορικά διαβεβαιωμένο 
ότι το Σουφλί κατοικούνταν από τη Νε-
ολιθική Εποχή. Αυτό διαπιστώνεται από 
αντικείμενα που βρέθηκαν στην περιοχή, 
καθώς και την ανακάλυψη τάφων της 
Ελληνιστικής Περιόδου. Το έντονο θρα-
κιώτικο στοιχείο στα έθιμα της περιοχής 
μαρτυρεί την καταγωγή των Σουφλιωτών 
από το μεγάλο Θρακικό φύλο της Βαλ-
κανικής χερσονήσου και των νησιών του 
βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η σηροτροφία και το εμπόριο μεταξιού 
είναι από τις κύριες ασχολίες των κα-
τοίκων του Σουφλίου. Αυτή τη στιγμή 
λειτουργούν 5 βιοτεχνίες ύφανσης και 
παραγωγής μεταξωτών ειδών καθώς και 
καταστήματα που εμπορεύονται μεταξω-
τά είδη. Περιδιαβαίνοντας την πόλη θα 
συναντήσετε αρκετά παλιά  αρχοντικά, 
μεταξουργεία και δημόσια κτίρια, όπως 
το Αρχοντικό Μπρίκα, το  Μεταξουργείο 
Τζίβρε, το Παλαιό Γυμνάσιο. Επίσης 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν   το Μουσείο 
Μεταξιού και το Λαογραφικό Μουσείο.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΤΌ ΔΗΜΌΤΙΚΌ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΤΥΧΕΡΌΥ
Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη 
του Προδρόμου 
Στο Τυχερό στις 29 Αυγούστου γίνεται μια από τις 
παλαιότερες και μεγαλύτερες εμποροπανηγύρεις της 
περιοχής.

Πανηγύρι του Σωτήρος 
Στο Φυλακτό στις 6 Αυγούστου, πανηγύρι με γλέντι και 
χορό.

Πανηγύρι του Αϊ Γιώργη 
Στην Ταύρη στο παλιό ξωκλήσι του Αϊ Γιώργη μετά τη 
λειτουργία ακολουθεί ψήσιμο αρνιών και γλέντι.

Πανηγύρι Γεννέσιο της Θεο-
τόκου 
Στη Λευκίμη στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 14 Σε-
πτεμβρίου στο εκκλησάκι του Σταυρού μετά τη Θεία 
Λειτουργία μοιράζουν ψωμί και λουλούδια.

Πανηγύρι της Αγίας Παρα-
σκευής
Στον Προβατώνα και στα Λαγυνά, στις 26 Ιουλίου.

ΣΥΓΚΌΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

(Μέσω Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης ) 
SKY express Τηλ.25510 89300 

AEGEAN Τηλ.25510 89150  
καθημερινά 2 πτήσεις  
(πρωί-απόγευμα) 

OΔΙΚΩΣ 

Από και προς Αθήνα και από και προς Θεσσαλονίκη, 
εκτελούνται τακτικά δρομολόγια με λεωφορεία του 
KTEΛ. 

Tοπικά δρομολόγια: Aπό Σουφλί εκτελούνται τακτικά 
δρομολόγια προς Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα και 
τοπικούς προορισμούς της περιφέρειας του Δήμου 
Σουφλίου. 

Καθημερινά: 

Προς Αλεξ/πoλη-Διδυμότειχο – Ορεστιάδα κάθε μία 
ώρα  
Προς Θεσσαλονίκη κάθε δύο ώρες  
Προς Αθήνα μέσω Θεσσαλονίκης ή απευθείας κάθε 
Παρασκευή 17:20 

Ανταπόκριση στην στάση του ΚΤΕΛ στα φανάρια στην 
κεντρική διασταύρωση του χωριού Προβατώνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΚΤΕΛ – Σουφλίου 25540 22291 
ΚΤΕΛ – Διδυμοτείχου 25530 22366 
ΚΤΕΛ – Αλεξανδρούπολης 25510 28844

ΣΙΔΗΡΌΔΡΌΜΙΚΩΣ 

Aπό Aθήνα προς Σουφλί: τακτικά δρομολόγια και από 
Θεσσαλονίκη (τοπικό και διερχόμενα). 

Καθημερινά: 

Προς Αλεξ/πόλη- 06:15- 13:40- 20:30  
Προς Ορεστιάδα- 09:00- 15:40- 23:14 
Προς Αθήνα-Θεσσαλονίκη  
15:40 INTERCITY (Από Αλεξανδρούπολη για Θεσσαλο-
νίκη)  
23:00 INTERCITY (Από Θεσσαλονίκη για Αθήνα) 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

OΣE AΘΗΝΑ (210 5131779) 
OΣE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2310 517515) 
ΟΣΕ ΤΥΧΕΡΟΥ (25540 41288) 
ΟΣΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (25540 22254)

ΦΙΛΌΞΕΝΙΑ
ΞΕΝΌΔΌΧΕΙΑ

Προβατώνας 
HOTEL LA STRADA (25540-42268)

Τυχερό 
HOTEL LOGA (6947687124) 
HOTEL THRASSA2 (25540-41629)

Λευκίμη 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ  
HOLIDAY VILLA (25540-33371)

ΛΌΙΠΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
    • Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων τα δρώμενα της 
Κορτοπούλας στο Φυλακτό. Μια όμορφη κόρη (άντρας 
ντυμένος γυναίκα) γυρίζει στο χωριό με τη συνοδεία 
ενός αράπη που διώχνει τους ανεπιθύμητους που την 
ενοχλούν. Ο κόσμος ακολουθεί και χορεύει με ήχους 
από τουμπερλέκι και γκάιντα.

    • Απόκριες στη Λευκίμη με χορό, τραγούδι ενώ 
μοιράζονται κρέπες με κοτόπουλο, οι λεγόμενοι ακα-
τμάδες. 

    • Το κουρμπάνι στη Λύρα. Φαγοπότι μετά το Πάσχα 
με το παραδοσιακό κουρμπάνι (αρνί με ρύζι μαγειρευ-
τό). 

    • Η γιορτή των ξενιτεμένων στη Λύρα, την διοργα-
νώνει ο πολιτιστικός Σύλλογος Λύρας στα τέλη Ιουλί-
ου. 
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ΞΕΝΩΝΕΣ
Στο χωριό Τυχερό λειτουργεί 1 ξενώνας στον 1ο 
όροφο της ΛΑΦ ΤΥΧΕΡΟΥ. Τηλεφωνική επικοινω-
νία με την 7 Μ/Κ ΤΑΞ «ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ»/2ο ΕΓ 
στο τηλέφωνο 2554052022, για πληροφορίες και 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΣΌΑ ΤΥΧΕΡΌΥ

ΣΌΜΥ-ΣΌΕΠΌΠ
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ΧΡΗΣΙΜΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΔΗΜΌΤΙΚΌΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΌΣ 
ΤΥΧΕΡΌΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΥΧΕΡΟΥ 
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΦΛΙΟΥ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΌΥ ΣΌΥΦΛΙΌΥ ΣΤΌ ΤΥΧΕΡΌ 
25543-50200 
ΚΕΠ  
25543-50216 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
25543-50215 
ΑΓΡΌΤΙΚΌΣ ΣΥΛΛΌΓΌΣ ΤΥΧΕΡΌΥ  
25540-41629 
ΑΓΡΌΤΙΚΌΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΌΣ ΤΥΧΕΡΌΥ  
25540-41227 
Τ.Ό.Ε.Β ΤΥΧΕΡΌΥ  
25540-41319 
ΈΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΌΤΩΝ ΤΥΧΕΡΌΥ  
25540-41068 
ΤΑΧΥΔΡΌΜΕΙΌ ΤΥΧΕΡΌΥ  
25540-41212 
Α.Τ.Ε - ΘΥΡΙΔΑ ΤΥΧΕΡΌΥ  
25540-41100 - 41215 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΙΑΤΡΕΙΌ ΤΥΧΕΡΌΥ  
25540-41208 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΙΑΤΡΕΙΌ ΠΡΌΒΑΤΩΝΑ  
25540-41397 
ΑΣΤΥΝΌΜΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΤΥΧΕΡΌΥ  
25540- 41201 & 41234 
ΑΣΤΥΝΌΜΙΑ ΣΥΝΌΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΥΧΕΡΌΥ 
25540-42178 
ΙΠΠΙΚΌΣ ΌΜΙΛΌΣ ΤΥΧΕΡΌΥ 
25540-42198

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΧΕΡΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ ΤΥΧΕΡΌΥ 
25540 41256 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΌ 
25540-41388 
ΔΗΜΌΤΙΚΌ ΣΧΌΛΕΙΌ 
25540-41242 - 41388 
ΓΥΜΝΑΣΙΌ 
25540-41349 
ΛΥΚΕΙΌ 
25540-41515

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΦΛΙΟΥ)
ΔΗΜΑΡΧΕΙΌ 
25543 50100  
ΑΣΤΥΝΌΜΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΣΌΥΦΛΙΌΥ 
25540- 22100 & 22222 
ΑΣΤΥΝΌΜΙΑ ΣΥΝΌΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΌΥΦΛΙΌΥ 
25540 22902 
ΠΥΡΌΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΌΥΦΛΙΌΥ 
25540 23199 
25540 22199 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΌ ΣΌΥΦΛΙΌΥ 
25540 22656 & 22221 
25540 23223   
ΚΕΝΤΡΌ ΥΓΕΙΑΣ ΣΌΥΦΛΙΌΥ 
25540 23246 
25540 23323

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΒΡΕΦΌΝΗΠΙΑΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ ΤΗΣ 50 Μ/Κ ΤΑΞ ΣΤΌ ΣΌΥΦΛΙ  
25540 41256 
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΌ ΣΌΥΦΛΙΌΥ 
25540 22962 
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΌ ΣΌΥΦΛΙΌΥ 
25540 22108 
1ο ΔΗΜΌΤΙΚΌ ΣΧΌΛΕΙΌ ΣΌΥΦΛΙΌΥ 
25540 22490 
2ο ΔΗΜΌΤΙΚΌ ΣΧΌΛΕΙΌ ΣΌΥΦΛΙΌΥ 
25540 22225 
ΓΥΜΝΑΣΙΌ ΣΌΥΦΛΙΌΥ 
25540 22281 
ΛΥΚΕΙΌ ΣΌΥΦΛΙΌΥ 
25540 22294

ΑΛΛΑ 
ΧΡΗΣΙΜΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΌΣΌΚΌΜΕΙΌ ΑΛΕΞΑΝΔΡΌΥΠΌΛΗΣ  
25510 74000 
ΕΛΤΑ ΣΌΥΦΛΙΌΥ 
25540 22411-22447

ΧΡΗΣΙΜΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ  
7ης Μ/Κ ΤΑΞ
«ΣΑΡΑΝΤΑΠΌΡΌΣ»
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΌ ΚΕΝΤΡΌ                                                         
25540 52000 
ΣΥΝΤΌΝΙΣΤΗΣ 
25540 52270 
7 Μ/Κ ΤΑΞ - 1ο ΕΓ 
(και Γραφείο Μέριμνας ΠροσωπικΣού) 
25540 521007  
7 Μ/Κ ΤΑΞ - 2ο ΕΓ 
(Ξενώνες) 25540 52022 
7 Μ/Κ ΤΑΞ - 4ο ΕΓ 
(Στεγάσεις) 25540 52103
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ΠΡΌΣΌΧΗ
Ο υπόψη ενημερωτικός οδηγός συντάχθηκε για την υποβοήθηση των νεοτοποθετημένων στελεχών και επιτελέ-
στηκε προσπάθεια να συμπεριληφθούν το δυνατό περισσότερες και εγκυρότερες πληροφορίες. Ωστόσο, πλέον 
των δομών μέριμνας προσωπικού της 7 Μ/Κ ΤΑΞ, οι καταγεγραμμένοι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς, αναφέρο-
νται ενδεικτικά και ενδεχομένως δεν αποτελούν το σύνολο των υπαρχόντων.

Η Ταξιαρχία ΔΗΛΩΝΕΙ ότι με κανένα ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα δεν συνεργάζεται προνομιακά και γι’ αυτό ο 
οδηγός αυτός ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ και δεν ΠΡΟΩΘΕΙ κατά προτεραιότητα, την επιλογή κανενός από αυτούς.

ΧΑΡΤΗΣ 
ΝΌΜΌΥ 
ΕΒΡΌΥ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ  
ΦΡΌΥΡΑΣ ΠΡΌΒΑΤΩΝΑ

7 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ» 
1Ο ΕΓ/ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΝΌΕΜΒΡΙΌΣ 2022


