
Καλωσορίσατε στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη
Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι ένα ζωντα-
νό μωσαϊκό θρησκειών: Χριστιανοί Ορθόδοξοι, Αρ-
μένιοι, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι και Πομάκοι συνα-
ντήθηκαν σε αυτόν τον τόπο, και ακόμα και σήμερα 
συρρέουν σε ιερά προσκυνήματα και τόπους καθαγι-
ασμένους όπως τα Νερά, όπου βαπτίστηκε η πρώτη 
Χριστιανή της Ευρώπης, η Λυδία, τα πρώτα Βήματα 
του Αποστόλου Παύλου στην Ευρώπη, τα ιερά μονα-
στήρια της Κοσμοσώτηρας και της Εικοσιφοίνισσας, 
καθώς και το σπίτι του Μεχμέτ Αλή. Επισκεφτείτε το 
www.emtgreece.com και επιλέξετε τα σημεία που θα 
κεντρίσουν το δικό σας ενδιαφέρον.

Welcome to East Macedonia 
& Thrace
East Macedonia & Thrace is a living mosaic of 
religions: Orthodox Christians, Armenians, Muslims, 
Jews and Pomaks met in this place, and even 
today flock to sacred shrines and holy places, such 
as the Nera, where the first Christian woman in 
Europe, Lydia, was baptised, the first Vima of the 
Apostle Paul in Europe, the sacred monasteries of 
Kosmosotira and Ikosifinissa and house of Mehmet 
Ali. Visit www.emtgreece.com and select your points 
of interest.

Εσωτερικό Ιερού Ναού Κοσμοσώτηρας Φερών
Panagia Kosmosotira at Feres

www.emtgreece.com
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
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3.Δράμα / Drama
_Ι. Πατριαρχική Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Εικοσιφοίνισσας, η 
αρχαιότερη μονή της μακεδονικής γης στο κατάφυτο Παγγαίο
_Ι. Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος στην Πρασινάδα, χτισμένη 
στο χείλος της αβύσσου, μοιάζει να 
αγγίζει τον ουρανό

_The Patriarchal 
Monastery of the 
Blessed Virgin Mary 
Ikosifinissa, the 
oldest monastery of 
the Macedonian land, 
in the lush mountain 
of Paggaio
_The Monastery of 
the Transfiguration 
in Prasinada, built on 
the brink of the abyss, 
seems to touch the sky

Καβάλα / Kavala
_Το Βήμα του Αποστόλου Παύλου στη θέση όπου 
αποβιβάστηκε το 50 μ.Χ. στο πρώτο ταξίδι του στην Ευρώπη. 
Ο Ναός – Βαπτιστήριο στις Κρηνίδες στον τόπο που βαπτίστηκε 
η πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή, η Λυδία
_Σπίτι του Μεχμέτ Αλή: Πανέμορφο οικοδόμημα, τόπος 
γέννησης του Αιγύπτιου Πασά (1869)

_The Vima of the Apostle 
Paul in the place where he 
landed in 50 AD, on his 
first journey to Europe.
The Baptistery Temple 
in Krinides, where the 
first Christian woman 
in Europe, Lydia, was 
baptised
_Mehmet Ali’s house: 
A beautiful building, 
the birthplace of the 
Egyptian Pasha (1869)

    Ξάνθη / Xanthi
_Ι. Μονή Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος, 
μετόχι της Ι.Μ. Βατοπεδίου του Αγίου Όρους
_Ι. Μονή Παναγίας «Αρχαγγελιωτίσσης» και 
το Εκκλησιαστικό της Μουσείο

_The Monastery of Agios Nikolaos in Porto 
Lagos, a dependency of the Monastery of of 
Vatopedi, on Mount Athos
_The Monastery of Panagia “Archangeliotissa” 
and its Ecclesiastical Museum

     Θάσος / Thasos 
_Ι. Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ένα 
από τα σημαντικότερα προσκυνή-
ματα της χριστιανοσύνης (αιω-
ρείται στο χείλος του γκρεμού)

_The Monastery of the 
Archangel Michael, one of the 
most important pilgrimage 
destinations in Christendom 

(hovering on the edge of the cliff)

 Ροδόπη / Rodopi    
_Ι. Μονή Παναγίας Φανερωμένης 
Βαθυρρύακος, (Φατήριακα) πανθρακικό 
προσκύνημα Χριστιανών και Μουσουλμάνων.
_Ο Μητροπολιτικός Ναός της Κομοτηνής με τη 
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας

_The Monastery of Panagia Faneromeni 
in Vathyrryakos (Fatiriaka), a pilgrimage 
destination for Christians and Muslims from 
all over Thrace

_The Cathedral of Komotini, with the 
miraculous icon of the Virgin

Έβρος / Evros
_Ι. Ναός Παναγίας Κοσμοσώτηρας Φερών, χτι-
σμένος τον 12ο αι. Προσκύνημα των απανταχού 
Θρακών
_Τέμενος Βαγιαζήτ, το σημαντικότερο 
Ευρωπαϊκό μνημείο, άρχισε να χτίζεται τον 
14ο αι. και ολοκληρώθηκε το 1420 από τον 
Σουλτάνο Μωάμεθ Ά

_The Church of the Panagia Kosmosotira in 
Feres, built in the 12th century. A pilgrimage 

destination for Thracians from all over the world
_The Bayezid Mosque, the most important European 

monument; its construction began in the 14th century 
and it was completed in 1420 by Sultan Mehmed I

Σαμοθράκη / Samothraki
_Παναγιά Κρημνιώτισσα: κρεμασμένη στον βράχο  
χαρίζει γαλήνη και υπέροχη θέα (στον δρόμο 
από το Λάκκωμα προς την Παχιά Άμμο)

_The Panagia Krimniotissa: hanging over the 
rock, is offers serenity and wonderful views (on 
the road from Lakkoma to Pahia Ammos)
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ÌïíÞ Èåïôüêïõ 
Åéêïóéöïßíéóóáò

Monastery of 
the Blessed Virgin Mary Ikosifi

nissa

ÌïíÞ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ

 The Monastery of 

           
     Agios Nikolaos

Ðáíáãßá ÖáíåñùìÝíç Âáèõññýáêïò

Monastery of 
Panagia Faneromeni 

           
        (re

vealed) in Vathyrryakos

ÌïíÞ ÁñšáããÝëïõ Ì
éšáÞë

Monastery of 
the Archangel Michael 

Ðáíáãßá Êïóìïóþôçñá Öåñþí

    The Panagia Kosmosotira in Feres

Ôï ÂÞìá ôïõ Áðïóôüëïõ 
Ðáýëïõ

     The Vima of the A
postle Paul

ÐáíáãéÜ Êñçìíéþôéóóá 

    The Panagia Krimniotissa


