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ΤΔ/41 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΣΑ-
ΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» 
1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
ΦΡΟΥΡΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 
 
Αγαπητή/έ Κυρία/Κύριε συνάδελφε. 

 
 
 
 
   

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 
 
* Τμήμα Μέριμνας Προσωπικού: ΕΨΑ∆: 841-5941 & ΟΤΕ: 25510-41334 
* Τμήμα ΣΟΑ-ΣΟΜΥ: ΕΨΑ∆: 841-2166  
* ΤΔ 41 ΣΠ/ΚΕΠΙΚ: 25510-41314 & Fax: 25510-41314 

 
 
 
 
 
 
 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 βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε, καθ΄ όλο το 
χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε στην ΤΔ/41 ΣΠ. 
 

Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί το Τμήμα  
Μέριμνας Προσωπικού, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 
2551041314 (ΟΤΕ) ή στο 841-2150 (ΕΨΑ∆), 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 απο-
λαύσετε τη Σαμοθρακίτικη φιλοξενία. 
 

Θέλοντας να σας βοηθήσουμε στην ομαλότερη προσαρμογή σας, όλες τις πλη-
ροφορίες 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 Μό-
νιμοι Ενημερωτικοί  Οδηγοί Νεοτοποθετημένων Στελεχών ΑΣΔΕΝΤΔ/ 41 
ΣΠ Φρουρά  Σαμοθράκης  (τα εμφανιζόμενα αρχεία έχουν την μορφή pdf). 
 
 
         Με εκτίμηση 
 
                 -Ο- 
         Δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.army.gr/


- 3 - 
 

 
 

    ΤΔ/41 ΣΠ «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ»  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Η ΤΔ/41 ΣΠ στο έμβλημά της έχει δαφνοστεφανωμένα: 
 

- Τη νήσο Σαμοθράκη, Περιοχή Ευθύνης που υπερασπίζεται η ΤΔ/41 ΣΠ.  
 

- Το παγκοσμίως γνωστό άγαλμα, «η Νίκη της Σαμοθράκης».  
 
 Το δε λάβαρο έχει τρία χρώματα που συμβολίζουν τα τρία όπλα που διαθέτει η Τα-
κτική Διοίκηση (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 έστελνε, 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 ΣΠ να εξασφαλίσει τη νήσο και να  νικήσει έ-
ναντι κάθε εισβολέα. 
  
 Αναγράφεται επίσης σ’ αυτό «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ», περιοχή της Ανατολικής 
Θράκης, όπου συγκροτήθηκε το 41 ΣΠ υπό την ΧΙΙ Μεραρχία. 
 
ΡΗΤΟ:  «ΚΛΕΟΣ ΑΦΘΙΤΟΝ ΕΣΤΑΙ» (Η δόξα αιώνια είναι) 

 
 Είναι η απάντηση του Αχιλλέα προς τον Οδυσσέα σε συζήτηση σχετικά με τον αγώ-
να 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 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 41ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 
 

 
 Το 41 ΣΠ συγκροτήθηκε το Σεπτέμβριο του 1920 στην περιοχή ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΕΣ της Ανατολικής Θράκης, υπό την ΧΙΙ Μεραρχία (πρώην Μεραρχία Ξάνθης). 
 
 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 προέλαση 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. υψωμάτων του Α-
φιόν Καραχισάρ. 
 
 Από 13 – 31 Αυγούστου 1922 συμμετείχε στη σύμπτυξη του Ελληνικού Στρατού. 
 
 Στις 31 Αυγούστου 1922 επιβιβάσθηκε σε ατμόπλοια και μεταφέρθηκε από το Τσε-
σμέ στη Χίο. 
 
 Ακολούθως μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη, στη συνέχεια κινήθηκε προς το Δι-
δυμότειχο και τέλος εγκαταστάθηκε στις Φέρες. 
 
 Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης στις 24 Ιουλίου 1923 μεταστάθμευσε 
στην Ξάνθη όπου ορίσθηκε η μόνιμη έδρα του. 
 
 Στις 28 Οκτωβρίου 1940 κατά την γενική επιστράτευση στην Ξάνθη, το 41 ΣΠ συ-
γκροτήθηκε 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 ΣΠ δια-
λύθηκε. 
 
 Μέχρι το 1974, που απεστάλη Λόχος του 290 ΤΕ ΛΗΜΝΟΥ, ο οποίος αργότερα με-
τονομάστηκε σε Διοίκηση Σαμοθράκης, δεν υπήρχε στρατιωτική παρουσία στη νήσο. 
 
 Το 1982 διαλύεται η Διοίκηση Σαμοθράκης και συγκροτείται το 289 ΤΕ, το οποίο το 
1995 μεταπίπτει σε Τακτική Διοίκηση.  
 

Στις 20 Φεβρουαρίου 2004 η ΤΔ 289 ΤΠ με διαταγή του ΓΕΣ, αναδιοργανώθηκε σε 
ΤΔ 41 ΣΠ «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ». 
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ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ) 
 
Από την Νεολιθική εποχή μέχρι τη Ρώμη 
 
 Όπως συμπεραίνεται από πρόσφατες ανασκαφές στις τοποθεσίες Μικρό Βουνί, 
Βρυχός και αλλού (Δ. Μάτσας,1995) καθώς και από παλιότερες έρευνες, η Σαμοθράκη 
πρέπει να κατοικούνταν ήδη από τα προϊστορικά χρόνια και σίγουρα κατά τη νεολιθική ε-
ποχή. Οι πρώτοι κάτοικοί της, μικρασιατικής και θρακικής καταγωγής, πρέπει να ήταν και οι 
εισηγητές της μυστηριακής θρησκείας που αναπτύχθηκε στα μεταγενέστερα χρόνια και κα-
θιέρωσε τη Σαμοθράκη ως ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά κέντρα της αρχαιότητας.  
 
 Αποικισμός ελληνικών φύλων στο νησί πρέπει να έγινε λίγο πριν από τον 7ο π.χ. 
αιώνα, από περιοχές της Αιολίας, όπως μαρτυρούν επιγραφές που διασώθηκαν στο νησί. 
Οι μαρτυρίες ορισμένων πηγών για τον εποικισμό από κατοίκους της Σάμου, αποτελεί υ-
στερογενή ερμηνεία που βασίζεται στα ονόματα Σαμοθράκη και Σάμος.  
 
 Η Σαμοθράκη είναι γνωστή στην αρχαιότητα με ποικίλα ονόματα όπως: Σαόνησος, 
Λευκωσία, Λευκανία, Λευκωνία, Δαρδανία, Ηλεκρίς, Αιθιοπία (Ησύχιος) και κατά τον μεσαί-
ωνα ως Mandrachi, Sanctus Mandrachi, Samathrachi, Samotratia, Σαμάντρα, κ.λπ.  
 
 Το βόρειο τμήμα του νησιού, και συγκεκριμένα ο χώρος της σημερινής Παλαιόπολης, 
αποτέλεσε το κέντρο του αρχαίου κόσμου και της μυστηριακής θρησκείας της Σαμοθράκης.  
 
 Το νησί οργανώθηκε με βάση τα πρότυπα των ελληνικών πόλεων. Είχε άρχοντα 
"βασιλέα" και πολίτες οργανωμένους σε πέντε φυλές. Θεωρούσε ως προστάτιδα την Αθη-
νά, έκοβε δικά του αργυρά νομίσματα και κατείχε την απέναντι θρακική ακτή, την Περαία, 
χώρο ανάμεσα στη Μαρώνεια και την θρακική χερσόνησο.  
 
 Στη συνέχεια η Σαμοθράκη ακολουθεί την τύχη των άλλων ελληνικών πόλεων, οι 
οποίες στην αρχή υποτάσσονται από τους Μακεδόνες και αργότερα από τους Ρωμαίους. Ο 
τελευταίος βασιλιάς της Μακεδονίας, Περσέας, καταφεύγει στη Σαμοθράκη, για να σωθεί 
αλλά εκεί συλλαμβάνεται από τους Ρωμαίους. 
 

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΕΩΝ» 
 

 Εκείνο που ανέδειξε τη Σαμοθράκη και την 
έκανε πασίγνωστη στον αρχαίο κόσμο ήταν η μυ-
στηριακή θρησκεία που είχε τις ρίζες της στα προ-
ελληνικά φύλα που κατοικούσαν το νησί.  
 
 Η θρησκεία των «Μεγάλων Θεών», περι-
λάμβανε στο τελετουργικό της «μυστήρια» στα ο-
ποία οι μυημένοι κατατάσσονταν σε δύο βαθμούς: 
στους «μύστες» και στους «επόπτες». Κυρίαρχη 
μορφή ήταν η «Μεγάλη Μητέρα» που ονομαζόταν 
Αξίερος και ταυτιζόταν με τη Δήμητρα και με την 
οποία συνδεόταν ένας ιθυφαλλικός θεός, πιθανόν 
σύζυγός της, ο Καδμήλος ή Κάσμιλος που ταυτιζό-

ταν με τον Ερμή.  
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 Την προελληνική αυτή ομάδα θεοτήτων συμπληρώνει, αργότερα, μια δεύτερη που 
έχει την προέλευσή της στους Έλληνες αποίκους του 7ου αι. π.Χ.. Την αποτελούσαν ο Αξιό-
κερσος και η Αξιόκερσα, χθόνιες θεότητες, παρόμοιες με τον Άδη και την Περσεφόνη. Η θε-
ϊκή ομάδα συμπληρωνόταν από δυο νέους τους Κάβειρους. Η μύηση ήταν προφανώς προ-
σιτή σ' όλα τα φύλλα και τις ηλικίες καθώς και σε ελεύθερους και δούλους.  
 

Από τον Μεσαίωνα στην Σύγχρονη Εποχή 
 
 Ελάχιστες και ασήμαντες μπορούν να θεωρηθούν οι πληροφορίες που έχουμε για τη 
Σαμοθράκη κατά τα μεσαιωνικά χρόνια καθώς και για την περίοδο της Τουρκοκρατίας.  
 
 Κύριες πηγές είναι ορισμένοι βυζαντινοί χρονογράφοι και ιδίως διάφοροι ξένοι περιη-
γητές που καθ' όλον το Μεσαίωνα και τα νεώτερα χρόνια περιέρχονταν τα μέρη της Ανατο-
λής για ποικίλους λόγους και σκοπούς. 
 
 Έτσι πληροφορούμαστε τον εξανδραποδισμό 2.500 κατοίκων των νησιών Ίμβρου, 
Τενέδου και Σαμοθράκης το 768 μ.Χ. από Σλάβους επιδρομείς και ότι το νησί χρησιμοποιεί-
ται ως τόπος εξορίας για βυζαντινούς αξιωματούχους.  
 
 Κατά καιρούς δέχεται επιδρομές Σαρακηνών και άλλων πειρατών ιδίως τον 9ο αι μ.Χ. 
αλλά και τα μεταγενέστερα χρόνια. Την παρουσία των πειρατών υποδηλώνουν τόσο το κά-
στρο της Χώρας όσο και οι Πύργοι-Βίγλες στην Παλαιόπολη και τον Φονιά.  
 
 Το 1430 περιέρχεται στην κυριαρχία των Γενουατών Gattilusi.  

 Το 1479 το νησί υποτάσσεται οριστικά στους 
Τούρκους.  
 
 Τον 17ο αι. μ.Χ. σύμφωνα με μαρτυρίες του μαρ-
κησίου De Fleury η Σαμοθράκη αριθμεί 800 κατοίκους.  
Στα τέλη του 18ου αι. μ.Χ. φαίνεται ότι η Σαμοθράκη    
βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση λόγω της α-
πουσίας των Τούρκων και συντελείται άνθιση της οικο-
νομίας και του πληθυσμού που υπολογίζεται γύρω 
στους 4.000 κατοίκους.  

 
 Η ευημερία αυτή διακόπηκε απότομα το 1821 με την ολοκληρωτική καταστροφή του 
νησιού και την σφαγή του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού στην τοποθεσία Εφκάς 
(Φκάς για τους ντόπιους) από τους Τούρκους, όταν οι Σαμοθρακίτες ξεσηκώθηκαν για να 
απαλλαγούν από τον κατακτητή. Το 1835 αναφέρονται 500 κάτοικοι, που φθάνουν σταδια-
κά τους 3.500 στις αρχές του 20 αι. μ.Χ. η εξάρτηση από την Τουρκία είναι μικρή, αφού ου-
σιαστικά η Σαμοθράκη εξακολουθεί να είναι αυτόνομη και αυτοδιοικούμενη μέχρι την απε-
λευθέρωσή της στις 19 Οκτωβρίου 1912.  
 
 Το 1951 ο πληθυσμός του νησιού φτάνει στους 4.258 κατοίκους. Όμως ήδη έχει αρ-
χίσει η αντίστροφη μέτρηση, που οφείλεται στην αιμορραγία της μετανάστευσης, με αρνητι-
κές συνέπειες στην συνοχή του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την πολιτιστική συνέ-
χεια του νησιού. 
 
 Σήμερα η Σαμοθράκη έχει περίπου 2.800 κατοίκους. 
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Η Χώρα της Σαμοθράκης 
 
Γενικά 

Η Σαμοθράκη ή Χώρα είναι η πρωτεύουσα του νησιού της Σαμοθράκης. Είναι χτι-
σμένη 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 Γκατελούζι, των Ενετών κυρί-
αρχων του νησιού τον 14ο αιώνα, που άφησαν οχυρωματικά έργα γνωστά και ως Πύργοι 
των Γκατελούζι σε διάφορα σημεία του νησιού. Τα σπίτια της Χώρας είναι παραδοσιακά 
χτισμένα, πετρόχτιστα, διώροφα με κεραμιδωτές σκεπές και πλακόστρωτα δρομάκια ανά-
μεσα. Πλατάνια κοσμούν την κεντρική πλατεία του οικισμού, ενώ η σπουδαιότερη εκκλησία 
της Χώρας είναι η Κοίμηση της Θεοτόκου, ένα επιβλητικό κτίσμα του 19ου αιώνα, όπου φυ-
λάσσονται 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 βουνό Σάος με την ψηλότερη κο-
ρυφή του να είναι στα 1.611 μέτρα. Η λέξη σημαίνει φεγγάρι και λέγεται ότι το βουνό ονο-
μάστηκε 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 ορει-
νός όγκος καλύπτει μεγάλη έκταση και διαμορφώνει τη μορφολογία, τη χλωρίδα και την πα-
νίδα του νησιού. Αν και πρόκειται για νησί του Αιγαίου Πελάγους, η Σαμοθράκη 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 ντό-
πιοι. Τα νερά που πηγάζουν από το βουνό, ρέουν στις πλαγιές και δημιουργούν καταρρά-
κτες και λίμνες ή αλλιώς βάθρες. Η βόρεια πλευρά του νησιού είναι γεμάτη από ρέματα και 
καταρράκτες, δάση, φαράγγια και μονοπάτια. Για κολύμπι στις βάθρες Η πιο διάσημη και 
εύκολη στην πρόσβαση βάθρα είναι η «Γριά Βάθρα». Από το χωριό Θερμά θα ακολουθήσε-
τε το μονοπάτι μέσα από τις φτέρες και κάτω από τον ίσκιο των πλατανιών για να φτάσετε 
μετά από 10 λεπτά στην πρώτη βάθρα. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

 
Πολλοί από τους παραδοσιακούς οικισμούς της Σαμοθράκης παρουσιάζουν ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον για επίσκεψη με αυτοκίνητο, πεζοπορία ή ακόμα και για την πραγμα-
τοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων γνωριμίας με την ορεινή χλωρίδα και πανίδα. 
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1. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
 
α.   Θέρμα 
β.   Παραλία «Κήπος» 
γ.   Παραλία «Παχιά Άμμος» 
δ.   Παναγιά «Κρημνιώτισσα» 
ε.    Λαογραφικό μουσείο Σαμοθράκης 
στ.  Ιερό των Μεγάλων Θεών 
ζ.    Γκαττιλούζιο Πύργο 
η.   Λάκκωμα  
θ.   Βόλτα στη Χώρα (Σαμοθράκη) 
ι.    Κάστρο στη Χώρα (Σαμοθράκη) 
ια   Εκκλησία της Χώρας (Σαμοθράκης) 
 
 

2. ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
 

Πεζοπορικές διαδρομές στο Όρος Σάος, στο φαράγγι  του Φονιά και στις Βάθρες.  
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  
 
 
 
 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ 
 
 

 
 

   Αλεξανδρούπολη    25410-22581 
 
 
 

 
 

 
ΟΔΙΚΕΣ 
 

Δημοτική Συγκοινωνία                   25510-26479 
Σαμοθράκης  

 
 
 
 
 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ 
 
 Από και προς το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, από το οποίο γίνονται τακτικές πτή-
σεις.  
 

Από Αθήνα προς Αλεξανδρούπολη:  
 Τακτικά δρομολόγια και από Θεσσαλονίκη (τοπικό και διερχόμενα από Αθήνα). 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΟΣΕ 
    Αθήνα       210-5297777 
    Θεσσαλονίκη      2310-517517 

Από Αθήνα (849 χλμ.) και από Θεσσαλονίκη (320 χλμ.) προς Αλεξανδρούπολη εκτε-
λούνται τακτικά δρομολόγια με λεωφορεία του KTEΛ.  
 
 Τοπικά δρομολόγια: Από Καμαριώτισσα εκτελούνται τακτικά δρομολόγια προς 
Χώρα, Θέρμα και Προφήτη Ηλία. 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΤΕΛ 
 Αθήνας             210-5133280 
 Θεσσαλονίκης            2310-595439 
 Αλεξανδρούπολης  25510-26479 
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Πληροφορίες OA:+ 
 Αθήνα:       210-9666666 
 Αερολιμένας Δημόκριτος Αλεξανδρούπολης: 25510-45198 
 Αεροδρόμιο Χρυσούπολης (Καβάλα):  25910-53273  
 
Πληροφορίες AEGEAN: 
 Αθήνα:      210-3530101 
 
 
ΤΑΞΙ 
 

 
ΤΑΞΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 6972381762 

 
 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ 
 

 
 
Αλεξανδρούπολη (Πρακτορείο Εισιτηρίων), 25510 82289 

 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ THΛΕΦΩΝΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
ΤΔ/41 ΣΠ:      25510-41314 (ΚΕΠΙΚ και ΦΑΞ) 
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 
 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Καμαριώτισσα):             2551041210 

Στη Σαμοθράκη  υπάρχουν τέσσερα (4) ΤΑΞΙ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΤΑΞΙ ΕΥΔΟΚΙΑ: 6976991271 [Δύο (2) ΤΑΞΙ] 
 
ΤΑΞΙ ΝΙΚΟΣ: 6983669325 

Στη Σαμοθράκη εκτελούνται δρομολόγια από το Λιμένα 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 
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:      Μόνο ΑΤΜ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ  
 
Πρακτορείο ZANTE FERRIES Αλεξανδρούπολης: 25510 82289 
Πρακτορείο ZANTE FERRIES Σαμοθράκης:  25510 98038 
 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 
 
ΝΙΚΙ BEACH (KΚαμαριώτισσα):    2551041545 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ VILLAGE (Κατσαμπάς):   25510-42300 
ΑΙΟΛΟΣ (Καμαριώτισσα):     25510-41595 
ΟΡΦΕΑΣ (Θέρμα):      25510-98233 
Χαρανάς (Καμαριώτισσα):     25510-41987 
Βάβουρας Γεώργιος (Θέρμα):    25510-98271 
Σαρλάνης Παναγιώτης (Καμαριώτισσα):   6979470870 
Σκαμπαβήριας (Καμαριώτισσα):    6982081015 
Κύρκος (Καμαριώτισσα):     25510-41620 
Blue sea (Καμαριώτισσα):     25510-42108 
 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Αρχαιολογικοί χώροι Σαμοθράκης, Μουσείο:  2551041474 
 
ΚΑΣΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΙ 
 
Κάστρο της Χώρας 
Γκαττιλούζιος Πύργος 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
 
Λαογραφικό μουσείο (Χώρα):    25510-41227 
Φούρνος Σαλαμανή (Χώρα):    25510-41433 
Φούρνος Σαλαμανή (Καμαριώτισσα):   25510-41259 
Φούρνος Δεληγιάννη (Καμαριώτισσα):             25510-41530 
Φούρνος Δέλκου (Θέρμα):               25510-98220 
Κρεοπωλείο Σαράντος (Καμαριώτισσα):             25510-41030 
Κρεοπωλείο Ακαμάτης (Καμαριώτισσα):             25510-41157 
Συνεργείο αυτοκινήτων:               25510-41406 
Βενζινάδικο – Συνεργείο:    25510-41168, 25510-41003  
 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
 
Φαρμακείο Σύκας Δημήτριος:    25510-41770     
Φαρμακείο Τσίπος Νικόλαος:    25510-41581 
 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ) 
 
Ιερός Ν. Παναγίας Καμαριώτισσας 
Ιερός Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Άγιος Νεκτάριος 



-12- 

 

Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου 
Εκκλησία Αγίας Παρασκευής 
Παναγία Κρημνιώτισσα 
Άγιος Γεώργιος  
 
ΚΑΜΠΙΝΓΚ 
Camping (Βαράδες)     25510-98424 
Camping Ελεύθερης Διαβίωσης:   25510-98244 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΣΑΛΒΑΝΟΣ Δ.        25510-42004 – 6982964359 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ                    25510-41015  
 
 
 
 
 
 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 25510- 
Σύκας Δημήτριος Καμαριώτισσα 25510-41770 
Τσίπος Νικόλαος Καμαριώτισσα 25510-41581 

 
 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 
1 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 25510-98087 
2 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 25510-41606 

 
 
 

    ΣΧΟΛΕΙΑ 
  

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Χώρα 25510-41767 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Καμαριώτισσα 25510-41090 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Λάκκωμα 25510-95025 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Καμαριώτισσα 25510-41734 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Καμαριώτισσα 25510-41216 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Καμαριώτισσα 25510-41611 

http://1gym-xanth.xan.sch.gr/
http://1lyk-xanth.xan.sch.gr/
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΟΑ - ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ - 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 Σω-
μάτων που υπηρετούν στις Φρουρές αυτές και των οικογενειών τους (ΓΕΕΘΑ, Μο-
νάδες και Επιτελεία του ΣΞ και Διακλαδικά Στρατηγεία), καθώς και των Αξκών των 
άλλων Κλάδων (ΠΝ-ΠΑ) που τοποθετούνται 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 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ-ΞΕΝΩΝΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ ΣΑΜΟ-

ΘΡΑΚΗΣ 
 
 

 
ΦΡΟΥΡΑ-

ΠΟΛΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙ-
ΚΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟ-
ΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝ-

ΣΗ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΡΙ-

ΣΜΑΤΩΝ 

 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

ΣΟΑ 16 4 διαμερίσματα των 91 τ.μ 
 4 διαμερίσματα των 92 τ.μ. 
 8 διαμερίσματα των 78 τ.μ. 

Πρόκειται για 2 συγκρο-
τήματα που βρίσκονται 

στην Καμαριώτισσα. 
ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ 32 28 διαμερίσματα των 55 τ.μ. 

 2 διαμερίσματα των 87 τ.μ. 
 2 διαμερίσματα των 25 τ.μ. 

Πρόκειται για 1 συγκρό-
τημα που βρίσκεται δίπλα 

από το στρατόπεδο. 
ΞΕΝΩΝΕΣ 3 2 διαμερίσματα των 15 τ.μ. 

1 διαμέρισμα των 12 τ.μ. 
Πρόκειται για 2 διαμερί-

σματα που βρίσκονται στο 
ίδιο κτίριο με την Λέσχη 
και ένα διαμέρισμα που 
βρίσκεται στα νέα ΣΟΑ. 

 
 

 
Στέγαση (ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ – ΞΕΝΩΝΕΣ) 
 
 Υπάρχουν δεκαέξι (16) διαμερίσματα ΣΟΑ στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης και 
τριάντα δύο (32) ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ, στο χωριό Αλώνια, δίπλα από το Στρατόπεδο. 
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Άνωθεν της ΛΑΦ Σαμοθράκης, λειτουργούν δύο (2) Ξενώνες των δύο (2) ατόμων, με 
κοινόχρηστη κουζίνα, τουαλέτα, για ολιγοήμερη διαμονή και ένας ξενώνας στα νέα ΣΟΑ. Για 
την κράτηση πρέπει να γίνεται έγκαιρη επικοινωνία με το 2ο ΕΓ της ΤΔ/41 ΣΠ στο τηλ.: 
2551041314 (εσωτ. 2203).     
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                                            ΛΕΣΧΗ ΦΡΟΥΡΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Το Σύνταγμα διαθέτει Λέσχη Αξκων (κατηγορίας Δ΄) στην Καμαριώτισσα Σαμοθρά-
κης, με δυνατότητα σίτισης ταυτόχρονα 35-40 ατόμων περίπου.  
 
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ 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. 
 
 

ΕΔΡΑ      
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΔΥΝΑΜΕΝΟΥ 
ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕ-
ΤΗΘΕΙ ΠΡΟΣΩ-

ΠΙΚΟΥ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝ 

ΣΕΙΣ 

ΔΝΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 
ΛΑΦ ΣΑΜΟ-

ΘΡΑΚΗΣ 
ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ Δ΄ 35-40 ΑΤΟΜΑ 

Εστιατόριο Καφέ 
ΤV-Nova OTE 

TV 
Αίθουσα 

Εκδηλώσεων 
Wi - Fi 

Καμαριώτισσα 
Σαμοθράκης 
Τηλ:25510 

41356 
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ΣΤΡΙΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
                       (Παράρτημα Στρατιωτικού Πρατηρίου Αλεξανδρούπολης) 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Οι Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς, οι Μόνιμοι εν ενεργεία και Αποστρα-
τεία Αξκοί και Υπξκοί του Στρατού Ξηράς και ο ή η σύζυγος, τα τέκνα και τα λοιπά προστα-
τευόμενα μέλη αυτών. Τα δικαιούμενα στρατιωτικής συντάξεως μέλη οικογενειών φονευθέ-
ντων ή αποθανόντων μονίμων στρατιωτικών του Σ.Ξ. Οι Αξκοί κοινών σωμάτων των Ε∆ 
καθώς και αυτοί των άλλων κλάδων των Ε∆, που υπηρετούν κάθε φορά στο Σ.Ξ και το α-
ναθεωρητικό δικαστήριο, με βάση αντίστοιχες βεβαιώσεις των Μονάδων - Υπηρεσιών τους. 
Μαθητές παραγωγικών σχολών του Σ.Ξ και οι γονείς τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
 
 Για την εξυπηρέτηση των στελεχών, εντός του Στρατοπέδου λειτουργεί αίθουσα γυ-
μναστηρίου με πληρότητα σε όργανα γυμναστικής . 
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       ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
 
 
       



-18- 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

http://www.samothraki.gr Πληροφορίες Σαμοθράκης 

 

 

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

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 

ΟΤΕ: 25510-41314 
ΕΨΑΔ: 841-5941 

FAX: 25410-41314 

Σας ευχόμαστε καλή εγκατάσταση και παραμονή στη χώρα της 
Σαμοθράκης!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . 

  

 

http://www.ixanthi.gr/

