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ΧΆΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΆΝΩΤΕΡΌΥ  
ΔΚΤΗ ΦΡΌΥΡΆΣ
Αγαπητέ/ή Κύριε/Κυρία Συνάδελφε,

Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού μετατίθεστε στη φρουρά Αλεξανδρούπολης.

Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό το δικό σας όσο και της οικογενείας σας και θα προσπαθήσει να σας 
βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε στη Φρουρά 
Αλεξανδρούπολης.

Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκαν και λειτουργούν τα Τμήματα Μέριμνας Προσωπικού, με τα οποία  μπορείτε να 
επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ 25510-62109 (ΕΨΑΔ 846-2109) και ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ 25510-55113 (ΕΨΑΔ 
849-5113), εάν επιθυμείτε, για την παροχή στοιχείων προς εξεύρεση οικίας ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας 
που μπορεί να σας διευκολύνει στην εγκατάστασή σας στη Φρουρά, καθώς επίσης να γνωρίσετε την ομορφιά της 
Αλεξανδρούπολης και να απολαύσετε τη Θρακιώτικη φιλοξενία. Η διαδρομή του υπόψη αρχείου είναι: «www.army.gr»

Θέματα Προσωπικού Μόνιμοι  Ενημερωτικοί Οδηγοί Νεοτοποθετημένων Στελεχών ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ Φρουρά Αλε-
ξανδρούπολης  και Φωτογραφίες Νομού Έβρου» (τα εμφανιζόμενα αρχεία έχουν την μορφή pdf).

Με εκτίμηση

-Ο-

Διοικητής

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

* Τμήμα Μέριμνας Προσωπικού: ΕΨΑΔ: 846-2109 & ΟΤΕ: 25510 62109

* Τμήμα ΣΟΑ - ΣΟΜΥ: ΕΨΑΔ: 2116 & ΟΤΕ: 25510 62116

* ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/ΚΕΠΙΚ: ΕΨΑΔ: 2911 & ΟΤΕ: 25510 62911
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ΤΌ ΕΜΒΛΗΜΆ ΤΗΣ  
ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ «ΕΒΡΌΥ»
Παράσταση: Στο έμβλημα της Μεραρχίας απεικονίζονται δύο αγωνιστές πε-
τεινοί αλληλοσυγκρουόμενοι. Συμβολίζει την αποφασιστικότητα της Μεραρ-
χίας να αγωνισθεί μέχρι τελικής πτώσεως του αντιπάλου, όπως ακριβώς 
πράττουν οι αγωνιστές πετεινοί.

Ρητό: «ΕΩΣ ΑΝ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ ΠΡΟΠΕΣΕΙΝ» Το ρητό είναι εμπνευ-
σμένο από το αρχαίο κείμενο του Ιστορικού Πολύβιου το οποίο περιγράφει 
τη συμπεριφορά των αντιπάλων στον πόλεμο μεταξύ Ρωμαίων και Καρχηδο-
νίων που έμοιαζε με τους μέχρις εσχάτων αγωνιζόμενους ευγενείς πετει-
νούς. Γιατί και εκείνοι πολλές φορές, ενώ έχουν χάσει τα φτερά τους από 
την αδυναμία (να καταβάλει, ο ένας τον άλλον) επιμένοντας με ψυχικό σθέ-
νος, αδιαφορούν για τις πληγές, μέχρις ότου επιπέσουν εναντίον αλλήλων 
και αρπάξουν ο ένας τον άλλον μέχρι να πέσει πρώτος ο ένας από αυτούς.

Επιλέχθηκε και καθιερώθηκε το 1976. Συμβολίζει δε το πείσμα και την 
αποφασιστικότητα  της Μεραρχίας ν’ αγωνισθεί μέχρι την τελική νίκη.

ΤΌ ΕΜΒΛΗΜΆ ΤΗΣ  
ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ 
«3ο ΣΙ-ΔΌΡΥΛΆΙΌ»
Παράσταση: Στο έμβλημα της Ταξιαρχίας  απεικονίζεται το άρμα, το οποίο 
αποτελεί το  βασικό οπλικό σύστημα της ΤΘ Ταξιαρχίας και ο Κένταυρος 
που αποτελεί το σύμβολο της ορμητικότητας, της ταχύτητας της ισχύος και 
εκφράζει το δεσμό του ιππέα με το άλογό του και κατ΄ επέκταση του Τεθω-
ρακισμένου μαχητή με το άρμα του.

Ρητό: «ΚΑΙΡΟΝ ΠΡΟΣΜΕΝΕ», είναι το ρητό του Περιάνδρου και σημαίνει 
«Περίμενε την Κατάλληλη Ευκαιρία», φράση που αντικατοπτρίζει τον επιχει-
ρησιακό ρόλο της Ταξχίας ως δύναμης ισχυρής και έτοιμης να επέμβει άμε-
σα στον αγώνα, στον κατάλληλο τόπο και χρόνο, προκειμένου να επιτύχει 
το προσδοκώμενο αποφασιστικό αποτέλεσμα.

Η ΙΣΤΌΡΙΆ ΤΗΣ  
ΧΙΙ ΜΕΡΆΡΧΙΆΣ ΠΕΖΙΚΌΥ  «ΕΒΡΌΥ»
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ΙΣΤΌΡΙΚΆ 
ΣΤΌΙΧΕΙΆ ΚΆΙ 
ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ 
A΄ΠΆΓΚΌΣΜΙΌΣ 
ΠΌΛΕΜΌΣ
Η ΧΙΙ Μεραρχία Πεζικού συγκροτήθηκε για πρώτη 
φορά με έδρα την Κοζάνη, από το Γ΄ Σώμα Στρατού, 
με το Β.Δ. της 23 Δεκεμβρίου 1913. Περιελάμβανε 
τα 31ο, 32ο και 33ο Συντάγματα Πεζικού, την ΧΙΙ 
Μοίρα Ορειβατικού Πυροβολικού και λοιπούς Μεραρ-
χιακούς Σχηματισμούς.Κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
δεν έλαβε μέρος σε αγώνες.

Απελευθέρωση της Αλεξ/πολης,14 Μαΐου 1920
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ΠΕΡΙΌΔΌΣ 1920
Την 23η Απριλίου 1920, η Μεραρχία είχε έδρα 
την Ξάνθη (Μεραρχία Ξάνθης)  με  Διοικητή  τον  
Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Μαζαράκη-Αϊνιάν.  Περι-
λάμβανε τα 13ο, 14ο και 15ο Συντάγματα Πεζικού, 
τις ΧΙΙα και ΧΙΙβ Μοίρες Ορεινού Πυροβολικού, το 
ΧΙΙ Σύνταγμα Ορεινού Πυροβολικού, Επιλαρχία, Ίλη 
Στρατιάς Θράκης, Απόσπασμα Τηλεγραφητών, το 
1ο Ορεινό Χειρουργείο, Πρόσκαιρο Νοσοκομείο και 
Μοίρα Συζυγαρχιών.

Το Μάϊο του 1920 συμμετείχε στην απελευθέρωση 
της Δ. Θράκης, ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους, με-
ταφέρθηκε στη Μικρά Ασία, όπου πήρε μέρος στις 
επιχειρήσεις.

Τον Ιούλιο του ίδιου έτους επανήλθε στη Θράκη και 
συμμετείχε με άλλες Μονάδες του Ελληνικού Στρα-
τού στην απελευθέρωση της Ανατολικής Θράκης. 

ΠΕΡΙΌΔΌΣ 1921
Την 29 Ιουλίου, μετά την κατάληψη του Αφιόν Καρα-
χισάρ (Ακροϊνόν/ Νικόπολη), προωθήθηκε στο Μπέη 
Κιόϊ.

Από 2 έως 10 Ιουλίου, υπαγόμενη στο Α΄ ΣΣ και 
μετά τη διεξαγωγή σειράς επιχειρήσεων, προωθήθη-
κε στην περιοχή Αλπανός.

Από 15 Ιουλίου, υπό τον Διοικητή Συνταγματάρχη 
Πεζικού Καλλιδόπουλο Περικλή, η Μεραρχία υπα-
γόμενη στα Α΄ και Β΄ ΣΣ και με την αυτή σύνθεση, 
έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις προς την Άγκυρα. 

ΠΕΡΙΌΔΌΣ 1922
Τον Αύγουστο του 1922 η Μεραρχία με την αυτή Δι-
οίκηση και σύνθεση και υπαγόμενη στο Α΄ ΣΣ άρχισε 
την υποχώρηση.

Ύστερα από επανειλημμένες εχθρικές επιθέσεις, 
τμήματα της Μεραρχίας υπό τον Διοικητή της, περι-

κυκλώθηκαν και αιχμαλωτίστηκαν από τον εχθρό, ενώ 
άλλα κατόρθωσαν να διασωθούν.

Τελικά η Μεραρχία, αποτελούμενη από 155 Αξκούς, 
2.240 οπλίτες, 1.010 κτήνη, 18 πυροβόλα και 15 
πολυβόλα επιβιβάστηκε την 31 Αυγούστου στο λιμένα 
του Τσεσμέ και μεταφέρθηκε στη Χίο. 

ΠΕΡΙΌΔΌΣ 
ΜΕΤΆ ΤΗΝ 
ΜΙΚΡΆΣΙΆΤΙΚΗ 
ΚΆΤΆΣΤΡΌΦΗ

Μετά την εγκατάλειψη της Μικρά Ασίας και την αναδι-
οργάνωση του Ελληνικού Στρατού, για τη συγκρότηση 
της Στρατιάς Έβρου, η Μεραρχία ανασυγκροτήθηκε 
με έδρα τις Φέρες (Οκτώβριος 1922) και παρέμεινε 
εκεί μέχρι την υπογραφή της ειρήνης.

Το 1923, βρέθηκε σε προκάλυψη στη ζώνη Διδυμο-
τείχου - Μαρώνειας - Έβρου ποταμού.

Μέχρι το 1930, η Μεραρχία παρέμεινε στη Θράκη, με 
έδρα την Κομοτηνή.
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Την 15 Απριλίου, η Μεραρχία πιεζόμενη από τους 
Γερμανούς, συμπτύχθηκε από τη στενωπό της Σια-
τίστης και πέρασε τον Αλιάκμονα. Τότε σημειώθηκε 
αθρόα διαρροή ανδρών.

Την 16 και 17 Απριλίου, τα υπολείμματα της Μεραρχί-
ας αφίχθηκαν διαδοχικά στο Μελίσσι Καλαμπάκας και 
Καστρίτσι Ιωαννίνων.

Την 24 Απριλίου, τα υπολείμματα της Μεραρχίας, απο-
τελούμενα από χίλιους περίπου άνδρες διαλύθηκαν. 

ΠΕΡΙΌΔΌΣ 
ΜΕΤΆ ΤΌΝ Β’ 
ΠΆΓΚΌΣΜΙΌ 
ΠΌΛΕΜΌ
Με την υπ’ αριθ. ΑΠ Φ.030/25/25651/26-8-64 
Διαταγή του ΓΕΣ, συγκροτήθηκε η ΧΙΙ Μεραρχία με με-
τονομασία και αναδιοργάνωση της 31ης Στρατιωτικής 
Διοίκησης με έδρα την Αλεξανδρούπολη και υπαγωγή 
υπό το Γ’ ΣΣ, με την παρακάτω συγκρότηση : 29-31 
ΣΠ, 534-535 ΤΠ, 285 ΕΤΠ, 31ος ΛΒΟ, 833 ΜΛΜ, 
31ος ΛΥΣΠ, 481 Λόχος ΔΒ, 712 Λόχος ΜΧ, 107 
ΜΠΠ, 966 Ομάδα ΕΣΑ, 832 ΜΛΜ, 378 ΟΡΧ. ΑΝΤΑΛ., 
940 ΑΚΙ, και ΧΙΙ Ίλη Αναγνωρίσεως. 

ΠΆΡΌΥΣΆ  
ΠΕΡΙΌΔΌΣ
Τον Ιούνιο του 1996, στα πλαίσια της αναδι-
οργάνωσης του Στρατού,  ολοκληρώθηκε η 
αναδιοργάνωση της ΧΙΙ ΜΠ και μετέπεσε σε 
ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ. Το έτος 2009 μετονομάστηκε 
σε ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ «ΕΒΡΟΥ».

Η ΧΙΙ Μ/Κ  Μεραρχία Πεζικού, με τις Μ/Κ 
Ταξιαρχίες Πεζικού, την ΤΘΤ και τις λοιπές 
Μονάδες - Ανεξ. Υπομονάδες που διαθέτει, 
με κύρια χαρακτηριστικά την μεγάλη ισχύ 
πυρός, την ταχυκινησία, τον ισχυρό οπλι-
σμό, τη μεγάλη ευκαμψία, την ικανοποιητική 
θωράκιση και τη δυνατότητα να μάχεται κάτω 
από οποιεσδήποτε συνθήκες, είναι σε θέση 
να εξασφαλίσει την άμυνα της χώρας, να 
υπερασπιστεί την εθνική ανεξαρτησία και την 
εδαφική ακεραιότητα στην Περιοχή Ευθύνης 
της.

Η θέση της Μεραρχίας, σε συνδυασμό με 
τον υψηλό βαθμό αστάθειας στην ευρύτερη 
περιοχή μας, αλλά και την προσθήκη άλλων 
κινδύνων, καθιστούν το ρόλο και την απο-
στολή της, πρωταρχικής σπουδαιότητας και 
σημασίας.

Η άριστη εκπαίδευση, η διαρκής βελτίωση 
και εκσυγχρονισμός του οπλισμού, η προετοι-
μασία του προσωπικού, η υψηλή ετοιμότητα 
και η ενδυνάμωση  των κανόνων της στρατι-
ωτικής πειθαρχίας, συνιστούν για την Μεραρ-
χία την αξιόπιστη αποτρεπτική της ισχύ και θα 
λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές ισχύος 
για την Μεραρχία αλλά και γενικότερα για τις 
Ένοπλες Δυνάμεις για την αποτροπή κάθε 
επιβουλής κατά της Πατρίδας μας. 

Η ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού, αν απαιτηθεί 
θα υπερασπιστεί την ακεραιότητα της Πατρί-
δας 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 

ΠΕΡΙΌΔΌΣ  
1940 – 41
Η 28η Οκτωβρίου βρήκε την ΧΙΙ Μεραρχία στην Κομο-
τηνή, με Διοικητή τον Υποστράτηγο Αν. Ρουσόπουλο 
(28/10/40-21/12/40).

Μετά την επιστράτευση, η συγκρότηση της Μεραρχίας 
ήταν : 29ο, 80ο, 81ο, 82ο, 84ο, 86ο, 87ο Συντάγ-
ματα Πεζικού, ΧΙΙ Συνοριακός Τομέας, ΧΙΙ Σύνταγμα 
Ορεινού Πυροβολικού, ΧΙΙ Ομάδα Αναγνωρίσεως, ΧΙΙα 
και ΧΙΙβ Λόχοι Διαβιβάσεων. Το 29ο ΣΠ ενεργό, με 
έδρα την Κομοτηνή, διατέθηκε από την 8/2/40 στην 
XVII Μεραρχία, το νεοσυγκροτηθέν 80ο ΣΠ διατέθη-
κε από 8/2/41 στην Ταξιαρχία Έβρου, το 81ο ΣΠ, 
ενεργό, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, διατέθηκε από 
11/12/40 στην XVII Μεραρχία.

Την 8 Φεβρουαρίου, ο Συνοριακός Τομέας μετονο-
μάστηκε σε 83ο ΣΠ και την 12/3/41 συγχωνεύτηκε 
με το 80ο ΣΠ. Τα νεοσυγκροτηθέντα 84ο, 86ο, 87ο 
ΣΠ, υπάχθηκαν από 8/2/41 στη Μεραρχία, ενώ από 
15/1/41 το ΧΙΙ Σύνταγμα Ορειβατικού Πυροβολικού, 
πλην της ΧΙΙα Μοίρας, διατέθηκε στην XVII Μεραρχία.

Την 15 Δεκεμβρίου, η Μεραρχία υπάχθηκε στην Ε΄ 
Ανώτ. Στρατιωτική Διοίκηση και από 8/2/41 στο Τμή-
μα Στρατιάς Θράκης.

Την 6 Μαρτίου 1941, η ΧΙΙ Μεραρχία υπάχθηκε στο 
Τμήμα Στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας και μετακινή-
θηκε από τη Θράκη στην Κεντρική Μακεδονία.

Την 9 Μαρτίου 1941, εγκαταστάθηκε αμυντικά στο 
δεξιό (Νότιο) τομέα της τοποθεσίας Βερμίου.

Την 8 και 9 Μαρτίου 1941, υπάχθηκε στο Αυστραλια-
νό Α΄ ΣΣ.  

Την 12 Απριλίου 1941, μετακινήθηκε από την τοποθε-
σία Βερμίου στην περιοχή Σιάτιστας.

 
Την 14 Απριλίου 1941, επανήλθε στο Τμήμα Στρατιάς 
Κεντρικής Μακεδονίας.

συστημάτων και μέσων, στην εκπαίδευση, 
ανύψωση και διατήρηση του ηθικού σε υψηλά 
επίπεδα. Παράλληλα, σημαντική και πολυσχιδής 
είναι η προσφορά της Μεραρχίας και στην τοπι-
κή κοινωνία. 

Πέρα από την παροχή ασφάλειας στον ντόπιο 
πληθυσμό, μεγάλη είναι η προσφορά κοινωφε-
λούς έργου της Μεραρχίας προς τους κατοίκους 
της περιοχής, κυρίως στον τομέα της υγειονομι-
κής περίθαλψης, στην κατασκευή αντιπλημμυρι-
κών έργων, στην ψυχαγωγία αλλά και σε άλλους 
τομείς.



ΣΤΡΆΤΗΓΕΙΌ 
ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ «ΕΒΡΌΥ» 

ΣΤΡΆΤΗΓΕΙΌ  
ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ/«3ο ΣΙ-ΔΌΡΥΛΆΙΌ»
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Η ΙΣΤΌΡΙΆ ΤΗΣ 
ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ 
«3ο ΣΙ-ΔΌΡΥΛΆΙΌ»
Η ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ προήλθε από την αναδιοργάνω-
ση της 3ης Δκσεως Μάχης (της ΧΧ ΤΘ Με-
ραρχίας). Η 3η Δκση Μάχης συγκροτήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη (1/9/1958). Στη συνέχεια 
μεταστάθμευσε διαδοχικά στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 
(1960), στο ΛΙΤΟΧΩΡΟ (1963) και στην ΞΑΝ-
ΘΗ (1964), απ΄ όπου το καλοκαίρι του 1974 
μεταστάθμευσε στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. Την 
21 Ιαν 1978 αναδιοργανώθηκε ως ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ. 
Με δεδομένο ότι το όπλο των τεθωρακισμένων 
αποτελεί ιστορική συνέχεια του Ιππικού δόθηκε 
στην Ταξιαρχία, από το Φεβρουάριο 2001, ο 
συμπληρωματικός τίτλος 3ο Σύνταγμα Ιππικού 
«ΔΟΡΥΛΑΙΟ». Το 3ο Σύνταγμα Ιππικού, υπό 
την Ταξιαρχία Ιππικού, υποστήριζε τον αγώνα 
της  Ιης και ΙΙης Μεραρχίας  κατά τη μάχη του 
Εσκί Σεχίρ (08 Ιουλ 1921 Νικηφόρα μάχη των 
Ελλήνων) και προξένησε σημαντικές απώλειες 
στον εχθρό.

Το Στρατηγείο και οι Μονάδες της Ταξχίας, έχουν 
έδρα την ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ.

ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΌΙΧΕΙΆ 
ΓΙΆ ΤΌΝ ΝΌΜΌ ΕΒΡΌΥ

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 Κάσσανδρου, βασιλιά 
της Θράκης,  οποίος έπεσε και πνίγηκε στον ποταμό 
σύμφωνα με τον ιστορικό Τιμόθεο.

Μαζί με τους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και 
Ροδόπης αποτελούν την περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης η οποία βρίσκεται στο βορειοα-
νατολικότερο σημείο της Ελλάδας. Πρωτεύουσα του 
Νομού είναι η Αλεξανδρούπολη. Η έκτασή του είναι 
4.242 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι κατά κύριο λόγω 
πεδινός και μόνο το 10,3% είναι ορεινοί όγκοι έναντι 
των εκτεταμένων πεδιάδων που καταλαμβάνουν το 
62,4% της έκτασής του, ένα μεγάλο μέρος των οποί-
ων καλλιεργείται.

Αποτελείται από τους Δήμους: Αλεξανδρούπολης, Ορε-
στιάδας, Διδυμοτείχου, Σουφλίου και Σαμοθράκης.

Ο πληθυσμός του νομού ανέρχεται, σύμφωνα με την 
τελευταία απογραφή του 2021 σε 146.582 κατοί-
κους.

Ο Πρωτογενής Τομέας (αγροτικός) ενασχόλησης των 
κατοίκων είναι η καλλιέργεια της γης και η παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων όπως βαμβάκι, ηλίανθος, καλα-
μπόκι, σιτάρι και ζαχαρότευτλα. 

Ο Δευτερογενής Τομέας (κτηνοτροφία) ενασχόλησης 
των κατοίκων είναι η εκτροφή ζώων. 

Ο Τριτογενής Τομέας (παροχή υπηρεσιών) ενασχόλη-
σης των κατοίκων είναι η παροχή υπηρεσιών καθώς ο 
νομός γνωρίζει μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. 
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ΙΣΤΌΡΙΚΆ 
ΣΤΌΙΧΕΙΆ 
ΠΕΡΙΌΧΗΣ
Η πόλη της Αλεξανδρούπολης, είναι η πρωτεύουσα 
του Νομού Έβρου, βρίσκεται 14,5 χλμ. δυτικά από 
τις εκβολές του ποταμού Έβρου και τα ελληνοτουρ-
κικά σύνορα, 340 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη και 850 
χλμ. από την Αθήνα. Η σημερινή θέση της πόλης 
ταυτίζεται με την αρχαία Σάλη, η οποία κατά τον 5ο 
αιώνα π.Χ. σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ήταν μία από 
τις πόλεις της Σαμοθρακικής Πειραίας, (Μεσημβρία, 
Ζώνη,  Σάλη,  Δρύς,  Τέμπυρα και Χαράκωμα). Τους 
αιώνες που ακολουθούν, η περιοχή γίνεται μονοπάτι 
κατακτητών και πεδίο πολεμικών συγκρούσεων. Έτσι, 
η πόλη σβήνει και πυκνά δάση από βελανιδιές και 
αγριόχορτα παίρνουν τη θέση της. Χρειάστηκε  να 
περάσουν πολλά χρόνια, μέχρις ότου κάποιοι ψαράδες 
από τη Μαρώνεια και τη Μάκρη να στήσουν στα μέσα 
του 19ου αιώνα έναν μικρό οικισμό, το «ΔεδέΑγάτς», 
ονομασία που σημαίνει το «δέντρο του καλόγερου» και 
που κατά την παράδοση δόθηκε από μια βελανιδιά, 
κάτω από την σκιά της οποίας δίδαξε και τάφηκε ένας 
δερβίσης. 

Η πόλη ωστόσο, οφείλει την ανάπτυξή της, στην 
ίδρυση και λειτουργία της πρώτης σιδηροδρομικής 
γραμμής που ξεκινούσε από την Βιέννη για την Κων-
σταντινούπολη κι ένα παρακλάδι έφτασε στο Θρακικό 
Πέλαγος τη δεκαετία του 1870. Επακόλουθο του 
έργου αυτού ήταν να κατασκευαστεί για τις ανάγκες 
των ανθρώπων που εργάζονταν στα εργοτάξια μικρός 
λιμενίσκος λίγο πριν το 1870 με υποτυπώδες εγκα-
ταστάσεις, για να φτάνουν στην περιοχή άνθρωποι 
και υλικά. Κι ενώ ο σιδηρόδρομος λειτουργεί από το 
1872, φτάνουν το 1878 ρωσικά στρατεύματα, κατά 
τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Στο διάστημα της διαμο-
νής τους, αξιωματικοί του μηχανικού, εκπόνησαν το 
σχέδιο της νέας πόλης στην παραθαλάσσια ζώνη. Μ’ 
αυτό το σχέδιο, αναπτύχθηκε η Αλεξανδρούπολη στα 
πρώτα στάδια.

Πολύ γρήγορα η νεοσύστατη πόλη, χάρη στη δημιουρ-
γία του σιδηροδρόμου και το λιμάνι της, έγινε ένας 

ζωτικός συγκοινωνιακός κόμβος, που συγκέντρωνε 
συνεχώς και περισσότερους ανθρώπους, που απο-
τέλεσαν τα στοιχεία μιας πολυεθνικής και πολυπολι-
τισμικής κοινωνίας. Η κάθε εθνική ομάδα, σύντομα 
απόχτησε τα δικά της θρησκευτικά και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και ο Μητροπολίτης Αίνου, έφερε εδώ την 
έδρα του. Έδρα προξένων έγινε επίσης η νεαρή πόλη, 
γιατί στο λιμάνι της προσέγγιζαν τότε τα πλοία όλων 
των ναυτικών Ευρωπαϊκών δυνάμεων. Τον Μάιο του 
1920 στο ΔεδέΑγάτς, αποβιβάστηκαν τα Ελληνικά 
στρατεύματα και η πόλη όπως και όλη η Δυτική Θρά-
κη, ενσωματώθηκε στην Ελλάδα. Από την επίσκεψη δε 
του τότε βασιλιά Αλέξανδρου, η πόλη πήρε το όνομά 
του, Αλεξανδρούπολη.

ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΆ 
ΓΕΓΌΝΌΤΆ-
ΤΌΠΙΚΕΣ 
ΓΙΌΡΤΕΣ
Η πολιτιστική ζωντάνια της πόλης, εκδηλώνεται 
πολύμορφα με τις συναυλίες στα «Ελευθέρια», με τις 
παραστάσεις αρχαίου και σύγχρονου θεάτρου στη δι-
άρκεια του Πολιτιστικού καλοκαιριού, με το Φεστιβάλ 
του βιβλίου, το πανελλήνιο φεστιβάλ παραδοσιακών 
χορών ή τα πανηγύρια των χωριών της περιοχής και 
φυσικά τη Γιορτή Κρασιού. 

ΆΞΙΌΛΌΓΆ 
ΣΗΜΕΙΆ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΌΧΗΣ

Ο Φάρος της  
Αλεξανδρούπολης
Εκείνο όμως που χαρακτηρίζει την πόλη, είναι η 
παραλιακή λεωφόρος, με τη σιλουέτα του φάρου να 
φαίνεται από παντού. Κατασκευάστηκε από την Γαλλι-
κή Εταιρία Φάρων και Φανών και πρωτολειτούργησε 
την 1η Ιουνίου του 1880. Με ύψος από την επιφάνεια 
της θάλασσας 27 μ., στέλνει τη φωτεινή του δέσμη 
σε απόσταση μέχρι 27 ναυτικά μίλια και οδηγεί το 
καράβι με ασφαλή τρόπο στο λιμάνι. Σε ένα από τα 
μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, εξελίσσεται το λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης. Με ξεχωριστές περιοχές για τα 
επιβατικά, τα ψαράδικα, τα φορτηγά, τα κότερα και τα 
κοντέινερ. 

Ο Οικισμός της Μάκρης
Δώδεκα  χιλιόμετρα δυτικά της Αλεξανδρούπολης, 
βρίσκεται η κοινότητα της Μάκρης, με το γραφικό λι-
μανάκι του Πλάτανου. Πάνω από την παραλία ορθώνε-
ται ένας φυσικός όγκος με μία τούμπα (γήλοφο) στην 
κορυφή του. Μέσα στο βράχο ανοίγεται μια σπηλιά, 
γνωστή στους ντόπιους ως Σπηλιά του Κύκλωπα, η 
οποία παρουσιάζει ίχνη χρήσης από τα προϊστορικά 
έως τα βυζαντινά χρόνια, ενώ περιφερειακά αυτής 
έχουν λαξευτεί διάφορες κατασκευές, όπως κόγχες 
και σκαλοπάτια. 

Η ανασκαφή που πραγματοποιείται τα τελευταία 
χρόνια στην τούμπα, έφερε στο φως ένα σπουδαίο 
οικισμό (4500-3000 π.Χ.), που θεωρείται από τους 
σημαντικότερους των Βαλκανίων.

Η σπηλιά του Κύκλωπα (Μάκρη)

Το λιμανάκι της Μάκρης
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Η Μεσημβρία - Ζώνη
Τελευταίος σταθμός προς τα δυτικά για τον επισκέπτη, 
είναι η Αρχαία Μεσημβρία ή Ζώνη. Η ανασκαφή του 
χώρου έδειξε, πως στη θέση αυτή υπήρχε αρχικά 
ένας οικισμός της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Η 
σχετική κεραμική χρονολογείται στον 8ο και 7ο π.χ. 
αι, όπου κατοικούσαν Θράκες από το φύλο των Κικό-
νων, και στο τέλος του 7ου π.χ. αι., ήρθαν άποικοι 
από τη Σαμοθράκη και ίδρυσαν μία πόλη της Περαίας 
τους. 

Η έρευνα μέχρι πρόσφατα την ταύτιζε με  τη Με-
σημβρία, το δυτικότερο πόλισμα (πολίχνη) της Σαμο-
θρακικής Περαίας, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος. Ο 
ελληνικός πληθυσμός έζησε αρμονικά και χωρίς προ-
βλήματα με τον Θρακικό, από τον 7ο π.Χ. αι. μέχρι 
τον 1ο μ.Χ. αι., που ερημώνεται η περιοχή. Η πόλη 
περιβάλλεται από τείχος ενισχυμένο με πύργους.

Στο εσωτερικό παρατηρείται ένας δεύτερος τειχισμέ-
νος οικισμός με εργαστήρια και καταστήματα, που 
χρονολογούνται από τον 5ο μέχρι το 2ο π.Χ. αι., ιδιω-

τικές οικίες με αυλές, δίκτυο δρόμων και δύο ιερά 
οικοδομήματα :το ιερό της Δήμητρας (4ος - 3ος 
π.Χ. αι.) και ο αρχαϊκός ναός του Απόλλωνα (6ος-
5ος π.Χ. αι.). Στο πρώτο ανακαλύφθηκε θησαυρός 
από ασημένια πλακίδια – αφιερώματα των αρχαίων 
προσκυνητών, ενώ στο δεύτερο βρέθηκαν τμήμα-
τα αρχαϊκού κούρου και αττικά μελαμβαφή  και 
μελανόμορφα αγγεία, με χαραγμένο το όνομα του 
θεού. Έξω από το τείχος εκτείνεται το νεκροτα-
φείο. 

Αξιόλογα ευρήματα από τη Μεσημβρία-Ζώνη 
εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξαν-
δρούπολης.

Η Τραϊανούπολη
Τα ερείπια μιας σημαντικής ρωμαϊκής πόλης, της Τρα-
ϊανούπολης, βρίσκονται 14 χλμ. ανατολικά της Αλεξαν-
δρούπολης. Ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Μάρκο 
Ούλπιο Τραϊανό (98-117 μ.Χ.) πάνω στον άξονα της 
Εγνατίας Οδού και αποτέλεσε το νέο αστικό κέντρο 
της παρηκμασμένης Σαμοθρακικής Περαίας. Πιθανώς 
η θέση επιλέχθηκε λόγω των ιαματικών πηγών της, 
που λειτουργούν μέχρι σήμερα. Από επιγραφικές 
και νομισματικές μαρτυρίες, γνωρίζουμε την ύπαρξη 
ιεράς συγκλήτου, δήμου και φυλών. Από πολύ νωρίς, 
ήδη από το 2ο μ.Χ. αι., εμφανίζεται χριστιανική κοι-
νότητα. Μάλιστα, το 161 μ.Χ. μαρτύρησε στην Τραϊ-
ανούπολη η Αγία Γλυκερία, γιατί  αρνήθηκε να προ-
σκυνήσει στο Δία. Από τον 4ο μ.Χ. αι. γίνεται  έδρα 
μητρόπολης. Ερημώθηκε στο διάστημα 1343-1347. 
Το τείχος της δυστυχώς σώθηκε μόνο αποσπασματικά 
και σε κακή κατάσταση. Το πιό αξιόλογο οικοδόμημα  
είναι η Χάνα, ένα καμαρόστεγο ορθογώνιο κτίριο του 
δεύτερου μισού του 14ου αι., που χρησιμοποιήθηκε 
ως ξενώνας. Σήμερα εκεί φυλάσσεται η Αρχαιολογική 
Συλλογή Τραϊανούπολης. Πίσω από τη Χάνα βρίσκο-
νται λουτρώνες από την εποχή της Τουρκοκρατίας 
(16ος αι.). 

Ακόμη σώζονται ερείπια εκκλησίας και στο λόφο του 
Αγίου Γεωργίου, πιθανή ακρόπολη του ρωμαϊκού οικι-
σμού, ερείπια του μουσουλμανικού τεκκέ του Ισικλάρ. 
Πρόσφατα ανασκάφτηκε ταφικός τύμβος του  1ου 
μ.Χ. αι στην περιφέρεια της Τραϊανούπολης με πλού-
σια κτερίσματα, τα οποία εκτίθενται στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Κομοτηνής.

Ο Δορίσκος
Ένας από τους σπουδαίους σταθμούς ανεφοδιασμού 
που ανέπτυξε ο Μέγας Αλέξανδρος στην πορεία του 
προς την Ανατολή, ήταν και ο αρχαίος Δορίσκος, κο-
ντά στο σημερινό ομώνυμο χωριό.

Οι Φέρες
Στις Φέρες, είκοσι εννέα χλμ. βορειοανατο-
λικά της Αλεξανδρούπολης και δίπλα στον 
ποταμό Έβρο, τοποθετείται η βυζαντινή 
πόλη Βήρα. Η Βήρα συνδέθηκε στενά με το 
όνομα του Σεβαστοκράτορα Ισαάκιου Κο-
μνηνού. Στα 1151-52 ανήγειρε στην παρα-
ποτάμια πόλη τη μονή της Κοσμοσώτειρας 
και εγκατέλειψε τον κοσμικό βίο. Από την 
οχυρή μονή, σήμερα σώζεται το καθολικό 
της (κεντρικός ναός) – ένα από τα καλύτερα 
δείγματα κομνήνειας αρχιτεκτονικής στην 
Ελλάδα και τα θεμέλια ή τμήματα τριών από 
τους έξι πύργους των τειχών της. Ο τύπος 
του ναού είναι δικίονος εγγεγραμμένος 
σταυροειδής (δηλαδή σχηματίζει τετράγωνο 
με δύο διπλά στηρίγματα, στο οποίο εγγρά-
φεται σταυρός). Χτίστηκε από Κωνσταντινο-
πολίτικο εργαστήριο, πιστό αντίγραφο της 
Αγίας Σοφίας. Στο εσωτερικό διατηρούνται 
θαυμάσιες τοιχογραφίες κομνήνειας περι-
όδου, που απηχούν την τέχνη της Βασιλεύ-
ουσας. Στον αυλόγυρο του ναού εκτίθενται 
διάφορα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη.
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Το Δέλτα του Έβρου ποτα-
μού
Αποτελεί έναν από τους πιο σπάνιους υδροβιότοπους 
της Ευρώπης, εκτάσεως  200.000 τ.μ., στον οποίο  
διαβιούν 417 σπάνια είδη πουλιών. Κυριαρχούν οι χη-
νόπαπιες, οι κορμοράνοι, οι κύκνοι, οι πελεκάνοι, τα 
φλαμίνγκο, οι πελαργοί, και οι ερωδιοί. Πολλά  είδη 
βρίσκουν καταφύγιο στις αμμονησίδες, που έχουν 
σχηματίσει οι προσχώσεις του ποταμού στα ρηχά της 
θάλασσας.

Το Δάσος της Δαδιάς 
Το μοναδικό πευκοδάσος σε όλη τη Θράκη και ένας 
από τους σημαντικότερους βιότοπους της χώρας μας, 
όπου ενδημούν 24 είδη αρπακτικών πουλιών.

Εδώ βρίσκεται η τελευταία κατοικία του μαυρόγυπα, 
ενώ σε όλη την Ευρώπη υπάρχει άλλη μία αποικία 
στην περιοχή της Εξτρεμαδούρας στην Κεντρική Ισπα-
νία.  
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Σπήλαιο Αγίων  
Θεοδώρων

Από το φρούριο του Ποταμού, σκυρόστρωτος 
δρόμος που διασταυρώνεται με τη σιδηρο-
δρομική γραμμή και το ποτάμι οδηγεί σε ένα 
πλάτωμα ανάμεσα στα υψώματα. Στην ανα-
τολική πλευρά και σε απότομη πλαγιά, που 
θυμίζει το τοπίο των Δελφών, είναι το σπήλαιο 
των Αγίων Θεοδώρων. Έχει διαμορφωθεί σε 
παρεκκλήσι, με κτιστό τέμπλο εικονογραφημέ-
νο όπως και οι βραχώδεις τοίχοι της σπηλιάς. 
Οι τοιχογραφίες ανήκουν σε 2 περιόδους στον 
11ο και τον 13ο αιώνα. Οι εικόνες της πρώ-
της περιόδου, έχουν ήρεμες και αποπνευματι-
σμένες μορφές, ενώ της δεύτερης περιόδου 
(13ος αιώνας), είναι «μεγαλειώδεις συνθέσεις 
με μνημειακή αντίληψη». Το εκκλησάκι τιμάται 
στην μνήμη των Αγίων Θεοδώρων και γιορτά-
ζει στις 16 Μαΐου. Καθώς ο δρόμος από τον 
‘Αβαντα συνεχίζεται προς Αισύμη, στα βουνά 
που υψώνονται προς τα Δυτικά, σώζονται ιερά 
των Κικόνων Θρακών, με απεικονίσεις αστερι-
σμών, όπως της Μεγάλης ‘Αρκτου και κόγχες 
για προσφορές, στην τοποθεσία Μοναστήρι 
Λόφος. Κατά τους ειδικούς, ήταν ιερά λα-
τρείας του θεοποιημένου Θράκα βασιλιά και 
ήρωα Ρήσσου. Στην πορεία από ‘Aβαντα προς 
Αισύμη, δεξιά απλώνεται ο χώρος δασικής 
αναψυχής. Στα 20 χλμ. από την Αλεξανδρούπο-
λη, βρίσκεται η Αισύμη σε ανοιχτό οροπέδιο, 
χωριό ιδανικό για ορεινή παραθέριση με υγιει-
νό κλίμα. ‘Έχει το όνομα της ομηρικής πόλης 
Αισύμης. 10 χλμ. βορειότερα, είναι ο παρα-
δοσιακός οικισμός των Σαρακατσάνων, με τα 
παραδοσιακά «κονάκια». Εδώ γίνεται η ετήσια 
συνάντηση «Το Αντάμωμα των Σαρακατσάνων».

Τρεις Βρύσες

Ο δρόμος από Αισύμη-Οικισμό Σαρακατσάνων, 
οδηγεί στην ορεινή τοποθεσία “Τρείς Βρύ-
σες”, όπου υπάρχουν δασικές εγκαταστάσεις. 
Από τις “Τρείς Βρύσες”, ο δρόμος συνεχίζεται 
ανατολικά και ανάμεσα από υψώματα και πρά-
σινες πλαγιές συναντά τον δρόμο Αλεξανδρού-
πολης Λουτρού - Δαδιάς. 

ΔΙΆΔΡΌΜΕΣ ΆΠΌ 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΌΥΠΌΛΗ
Αλεξανδρούπολη - Άβαντας 
– Αισύμη

Η διαδρομή αρχίζει από την οδό ΄Αβαντος και βαίνει 
παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρού-
πολης - Θεσσαλονίκης. Στο 8ο χλμ. περίπου, επάνω 
σε ένα λόφο, υψώνονται οι πύργοι του κάστρου του 
Ποταμού, όπου βρέθηκαν και ίχνη οικισμού προϊστορι-
κής και αρχαϊκής περιόδου. Το κάστρο και οι πύργοι 
κατά μια εκδοχή, ήταν δημιούργημα των Γατελούζων 
ή Βυζαντινών και χρησίμευσε για την άμυνα των παρα-
θαλάσσιων περιοχών, από επιδρομές των Βουλγάρων. Αλεξανδρούπολη - Κίρκη – 

Συκορράχη

Ανάμεσα σε καταπράσινες πλαγιές, περνά ο δρόμος 
που οδηγεί στο παλιό χωριό την Κίρκη, τον Κιρκά με 
το παλιό του όνομα από τις λέξεις Κιρ-χαν, που θα πει 
εξοχικό χάνι. Κατοικείται ανέκαθεν από εντόπιους και 
έγινε γνωστό για τα περίφημα μεταλλεία σιδηροπυρίτη 
που τώρα βρίσκονται σε αργία. Αξίζει να επισκεφτεί 
κανένας τις εγκαταστάσεις με τις στοές, τις αποθήκες 
και τον εναέριο σιδηρόδρομο. Στα γειτονικά υψώματα, 
εντοπίστηκαν προϊστορικά ιερά των Θρακών και μέσα 
στο δάσος επισημάνθηκαν μεγαλιθικά λατρευτικά μνη-
μεία τύπου Μενχίρ. 

Το τέμπλο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, στολίζε-
ται με εικόνες του τελευταίου εργαστηρίου βυζαντινής 
αγιογραφικής παράδοσης, από τον μοναχό Κύριλλο 
τον Κιρκαλιώτη (1871-1945). Σε λίγα χιλιόμετρα από 
την Κίρκη και σε διασταύρωση με τη σιδηροδρομική 
γραμμή, βρίσκεται η Συκορράχη ανάμεσα σε υψώμα-
τα με χώρους αναψυχής. Στα ταβερνάκια σερβίρεται 
κυνήγι κα τοπικές νοστιμιές, με προϊόντα από παραδο-
σιακές καλλιέργειες. Το μεγάλο πανηγύρι, γίνεται στις 
20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία με μεγάλη συγκέντρω-
ση πιστών από την γύρω περιοχή και με πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.
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ΣΥΓΚΌΙΝΩΝΙΕΣ
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στην αρχή  
της οδού Καραολή και Δημητρίου. Καθημερινά υπάρχουν δρομολόγια 
για Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να μάθετε τα δρομολόγια επικοινωνώντας 
με το σταθμό.,

25510  34021

25510  24011
Το ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης επί της 
οδού Ελ. Βενιζέλου. Υπάρχουν υπεραστικά δρομολόγια για όλη την 
Ελλάδα καθώς επίσης και για τα περίχωρα και τα χωριά της περιοχής. 
Για το Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό υφίσταται έκπτωση 15%.

25510  26479
Το Αεροδρόμιο που εξυπηρετεί το Νομό Έβρου ονομάζεται «Δημόκρι-
τος» και βρίσκεται μετά το χωριό Απαλός σε απόσταση 6 χιλιομέτρων 
από την πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στα ανατολικά της πόλης. 
Απέχει έξι χιλιόμετρα από το Διεθνές Αεροδρόμιο  Δημόκριτος και 
συνδέεται ακτοπλοϊκά  με δρομολόγια με το νησί της Σαμοθράκης, 
ενώ κατά τη θερινή περίοδο εκτελούνται και δρομολόγια με τα νησιά 
του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

25513 – 56200
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ΆΓΌΡΆ
Η σημερινή Αλεξανδρούπολη φημίζεται για την αγορά 
της και τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων που δια-
θέτει. Υπάρχει πληθώρα μαγαζιών, συγκεντρωμένων 
κυρίως στο κέντρο, που δίνουν την ευκαιρία να πραγ-
ματοποιήσετε τις αγορές σας σε πολύ λογικές τιμές. 
Θα βρείτε ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση.

Τα εβδομαδιαία παζάρια που γίνονται κάθε Πέμπτη 
(στο Ρέμα Βανυκιώτη) και κάθε Σάββατο  (Εθνικής 
Αντίστασης),  κλέβουν  την προσοχή του επισκέπτη 
με τη γραφικότητά τους και την μεγάλη ποικιλία τους. 
Κιλίμια και χαλιά λαϊκής τέχνης, εγχώρια προϊόντα και 
ότι μπορεί να φανταστεί κανείς, παράλληλα με την 
παρουσία των κατοίκων της περιοχής (χριστιανών και 
μουσουλμάνων). Η ιδιαίτερα φιλική ατμόσφαιρα και η 
έντονη παρουσία πολλών διαφορετικών πολιτιστικών 
στοιχείων, δημιουργούν ευχάριστη εντύπωση στον 
επισκέπτη, που μπορεί να διαπιστώσει από κοντά την 
αρμονική συμβίωση όλων των κατοίκων της περιοχής.

ΘΕΆΤΡΆ
Η πόλη διαθέτει το Δημοτικό Θέατρο που βρίσκεται 
στο κτίριο της Δημαρχίας στο κέντρο της πόλης και  
ανοιχτό Θέατρο στο Πάρκο  «Αλτιναλμάζι» που βρίσκε-
ται κοντά στην έξοδο της πόλης προς την Εγνατία οδό.

ΛΕΣΧΗ ΆΞΙΩΜΆΤΙΚΩΝ ΦΡΌΥΡΆΣ 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΌΥΠΌΛΗΣ
Η Λέσχη  Αξιωματικών Φρουράς  Αλεξανδρούπολης (ΛΑΦΑ), βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην οδό  Λεωφ. 
Δημοκρατίας και Ιωακείμ  Καβύρη,   έναντι του Δημαρχείου. Σε έναν πολύ όμορφα διαμορφωμένο χώρο,  λει-
τουργεί καφετέρια-bar, ταβέρνα με ψητά της ώρας και διάφορα και ποικίλα εδέσματα. Στην ταράτσα του κτιρίου 
λειτουργεί τη θερινή περίοδο αναψυκτήριο (roof garden) με θέα την ομορφιά της πόλης.
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Θερινό Αναψυκτήριο (Roof Garden)

Θερινό Αναψυκτήριο (Roof Garden)

Καφετέρια

Αίθουσα Ανωτάτων

Bar

Αίθουσα Εκδηλώσεων
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ΣΤΡΆΤΙΩΤΙΚΌ 
ΠΡΆΤΗΡΙΌ  
ΆΛΕΞΆΝΔΡΌΥ-
ΠΌΛΗΣ (ΣΠΆ)
Βρίσκεται στην οδό Δήμητρας 1 παραπλεύ-
ρως των 2ου και 3ου  Γεν. Λυκείων της 
πόλης.

Διαθέτει είδη SUPER MARKET (τρόφιμα, 
κρέατα, λαχανικά, ψάρια κ.λ.π.), καθώς 
επίσης και τμήματα στρατιωτικών ειδών, 
ένδυσης και αξεσουάρ.

Δικαίωμα εισόδου έχουν

Με την επίδειξη υπηρεσιακής ταυτότητας 
οι ε.ε. και ε.α. Αξκοί – Υπξκοί  των ΕΔ και 
Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και οι Μ.Υ/
ΥΠΕΘΑ.

ΩΡΆΡΙΌ 
ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΆΣ
ΔΕΥΤΕΡΆ (Κλειστά) 
ΤΡΙΤΗ (07:30 – 14:30) 
ΤΕΤΆΡΤΗ (07:30 – 14:30 17:30 – 20:30) 
ΠΕΜΠΤΗ (07:30 – 14:30) 
ΠΆΡΆΣΚΕΥΗ (07:30 – 14:30 17:30 – 20:30) 
ΣΆΒΒΆΤΌ (07:00 – 15:00) 
ΚΥΡΙΆΚΗ (Κλειστά)

ΚΕΝΤΡΌ 
ΆΠΌΚΆΤΆΣΤΆΣΗΣ 
ΆΠΩΛΕΙΩΝ 
ΥΓΕΙΆΣ (ΚΆΆΥ)

Το ΚΑΑΥ Μάκρης βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας 
Παρασκευής (13 χλμ. από την πόλη της Αλεξανδρού-
πολης). Το ΚΑΑΥ διαθέτει 50 οικήματα για τον παρα-
θερισμό των στελεχών και των οικογενειών τους κατά 
τη θερινή περίοδο καθώς και χώρους εστίασης και 
ψυχαγωγίας.

28
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ΒΡΕΦΌΝΗΠΙΆΚΌΣ 
ΣΤΆΘΜΌΣ

Λειτουργεί στο Στρατόπεδο «ΕΦ. Ανθλγού Γεωργίου 
ΠΑΤΣΟΥΚΑ».

Δύναται να φιλοξενήσει 40 νήπια ηλικίας από 2,5 
ετών μέχρι την εγγραφή τους στην υποχρεωτική 
σχολική εκπαίδευση.

Η οργάνωση και λειτουργία του  Βρεφονηπιακού 
Σταθμού (δικαίωμα συμμετοχής, χρόνος υποβολής 
αιτήσεων, δικαιολογητικά κλπ) καθορίζονται στη ΠΔ 
4-52/2020/ΓΕΣ/ΔΥΓ/1ο.
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ΔΙΆΜΌΝΗ 
ΣΌΆ-ΣΌΜΥ-
ΣΌΕΠΌΠ
Στην πόλη της Αλεξανδρούπολης υπάρχουν 3 συ-
γκροτήματα Στρατιωτικών Οικημάτων Αξκών με 70 
διαμερίσματα συνολικά, 1 συγκρότημα Στρατιωτικών 
Οικημάτων Μονίμων Υπξκών με 16 διαμερίσματα συ-
νολικά και 5 συγκροτήματα Στρατιωτικών Οικημάτων 
ΣΟΕΠΟΠ με 44 διαμερίσματα συνολικά. Σχετικά με τη 
στέγασή σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο 4ο ΕΓ/ΧΙΙ 
Μ/Κ ΜΠ τηλ.: 255102114-6 (εσωτ. 2114,2116).Η 
διαδρομή του υπόψη αρχείου είναι: www.army.gr στην 
προσωπική σελίδα ΣΟΑ-ΞΕΝΩΝΕΣ.

ΣΌΆ ΣΤΆΪΚΙΔΗ

ΣΌΜΥ ΣΤΆΪΚΙΔΗ



34 35

ΣΌΕΠΌΠ ΠΆΤΣΌΥΚΆ
ΣΌΆ ΒΙΣΒΥΖΗ
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ΞΕΝΩΝΕΣ
Για την προσωρινή διαμονή σας, δύναται να 
διαμείνετε στους ξενώνες της Μεραρχίας 
αφού πρωτίστως υποβάλλεται το σχετικό 
αίτημα προς το ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/7ο ΕΓ (τηλ. 
25510 – 62171).

Ξενώνες ΣΟΑ Σταϊκίδη Ξενώνες Ν. Φωκά (Πρώην Παιδικός Σταθμός)
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ΚΥΡΙΆ  
ΣΗΜΕΙΆ  
ΠΌΛΗΣ

Η ΠΌΛΗ ΤΗΣ  
ΆΛΕΞΆΝΔΡΌΥΠΌΛΗΣ
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ  
ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΕΣ
https://www.e-evros.gr/  
Ο Έβρος ηλεκτρονικά.

https://www.evros-news.gr/ 
Όλες οι ειδήσεις του Έβρου.

http://www.inevros.gr/ 
Ο απόλυτος οδηγός του Έβρου.

Τα Τμήματα Μέριμνας Προσωπικού της ΧΙΙ 
Μ/Κ ΜΠ «ΕΒΡΟΥ» και της ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ «3ο ΣΙ - 
ΔΟΡΥΛΑΙΟ» είναι ΠΑΝΤΑ στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε πληροφορία που τυχόν χρεια-
στείτε.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
ΧΙΙ Μ/ΚΜΠ «ΕΒΡΌΥ»   
ΟΤΕ:  25510-62109 
ΕΨΑΔ: 846-2109

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ «3ο ΣΙ - ΔΌΡΥΛΆΙΌ» 
ΟΤΕ:  25510-55113 
ΕΨΑΔ: 849-5113

Αθλητισμός
1. Δημοτικό Στάδιο Αλεξανδρούπολης  
«Φώτης Κοσμάς»: 25510 20653 
2. Κλειστό Γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης 
«Μιχάλης Παρασκευόπουλος»: 25510 
20311 
3. Όμιλος Αντισφαίρισης Αλεξανδρούπο-
λης: 25513 04710 
4. Ναυταθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπο-
λης: 25510 28299 
5. Σκοπευτικός Εθνικός Σύλλογος: 
2551028761 και 6936576510 
6. Σκοπευτικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης: 
25510 31931   

Μεταφορικές Εταιρίες
1. Μεταφορική Θράκης:  
25510 4562 
2. Μεταφορική ΣΙΦΑ:  
25510 26511 
3. Μεταφορική Άλφα Έβρου:  
25510 81422 
4. Μεταφορές Νικολαΐδης:  
25510 20878  
5. Μεταφορές Θεοδωράκης: 
6980455948

ΧΡΗΣΙΜΆ  
ΤΗΛΕΦΩΝΆ
Τηλέφωνα Άμεσης Ανάγκης 
Κέντρο άμεσης βοήθειας: 166 
Άμεση επέμβαση: 100 
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199 
Πυρκαγιών Δασών: 191 
Νοσοκομείο: 25513 51000 
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης: 25510 26412 
Νομαρχεία: 25510 88247 / 25513 50580 
Τμήμα Τουρισμού: 25510 350574

Δήμοι
Αλεξανδρούπολης 25510 64100 
Ορεστιάδας 25523 50300 
Διδυμοτείχου 25530 26000 
Σουφλίου 25543 50100 
Φερών 25530 50070

ΕΛΤΑ - Ελληνικά Ταχυδρομεία: 25510 23122 
ΟΤΕ: 25510 82136 
ΔΕΗ: 25510 32239 
ΔΕΥΑΑ: 25510 31398 
ΔΟΥ: 25513 55139 
ΚΤΕΟ: 25510 33272 
Λιμεναρχείο: 25513 56200 
ΚΕΠ: 25513 50010-25513 50020 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ: 25510 85014 
ΤΑΞΙ: 25510 33500 

Μουσεία – Βιβλιοθήκες – 
Πινακοθήκες
1. Εκκλησιαστικό Μουσείο Μητρόπολης  Αλεξανδρού-
πολης, τηλ.: 25510 82282 
2. Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης,  
τηλ 25510 26103 
3. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Μαΐστρος  Αλεξανδρού-
πολης  τηλ.: 25510 80204 
4. Εθνολογικό Μουσείο Θράκης 14ης Μαϊου 63 Αλε-
ξανδρούπολης, τηλ.: 25510 36663  

5. Μουσείο Μετάξης Σουφλίου, τηλ.: 25540 23700 
6. Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατί-
ας  τηλ.: 25510 28926 
7. Λαογραφικό Μουσείο «ΚΑΠΑΔΟΚΩΝ» (Οι τρείς Ιε-
ράρχες) Μητροπούλου 1, 68100, τηλ: 25510 20270 
8. Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων, τηλ.: 25510 
93262,25510 20217(Αισύμη) 
9. Λαογραφικό Μουσείο Φερών, τηλ.: 25550 23214 
10. Αρχαιολογικός Χώρος Μεσημβρίας, τηλ.: 25510 
96214 
11. Ιαματικά Λουτρά Τραϊανούπολης, τηλ.: 25510 
61225

Τράπεζες
1.  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Λεωφόρος Δημοκρα-
τίας 240, τηλ.: 25510 53419 
2.  ALPHA-BANK , Λεωφόρος Δημοκρατίας 238, τηλ.: 
25510 33835 
3.  EUROBANK , Λεωφόρος. Δημοκρατίας 288, τηλ.: 
25510 34290 
4.  ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 325, τηλ.: 
25513 06030 - Βενιζέλου 38, τηλ.: 25513 06100 
5.   ΑΤΤΙΚΗΣ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 248, τηλ.: 
25510 38874

Κέντρα Πληροφόρησης
Αλεξανδρούπολη  Τουριστικές πληροφορίες, τηλ.:  
25510 28786, 88340 
Τραϊανούπολη   Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου, 
τηλ.: 25510 61000  
Φέρες   Δημοτικό τουριστικό κέντρο (Δέλτα Έβρου), 
τηλ.: 25550 24310 

Ξενοδοχεία
1. 31 Doors Hotel: 25510 33130 
2. Hotel Aphroditi: 25510 34823 
3. Grecotel Astir Egnatia: 25510 38000 
4. Hotel Alkyon: 25510 23593 
5. Alexander Beach Hotel: 25510 39290 
6. Hotel Erika: 25510 34115 
7. Vergina Hotel: 25510 84583 
8. Oceanis Hotel: 25510 25156 
9. Ramada Plaza Thraki: 25510 89100
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ 
ΌΔΗΓΌΣ ΦΡΌΥΡΆΣ  

ΆΛΕΞΆΝΔΡΌΥΠΌΛΗΣ
ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΕΒΡΟΥ» 

1Ο ΕΓ/ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΝΌΕΜΒΡΙΌΣ 2022


