
ΘΑΣΟΣ
το πράσινο νησί





Θ Α Σ Ο Σ
Όπου κι αν ταξιδέψει κανείς, τη Θάσο δεν θα την ξεχάσει ποτέ!

Γιατί αυτό το μαγικό νησί θα τον γεμίσει από την πρώτη στιγμή με 

το αίσθημα της ευτυχίας. Την έχουν αποκαλέσει «σμαραγδένιο 

νησί», «πράσινο διαμάντι του Αιγαίου» και με άλλες πολλές 

ονομασίες που ίσως ακούγονται υπερβολικές σε όσους δεν την 

έχουν επισκεφτεί. Όταν όμως φτάσει κανείς εδώ θα βρει φτωχές τις 

όποιες λέξεις για να περιγράψει την εμπειρία των διακοπών του.



ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑ
Αιώνες τώρα αυτή η αρχόντισσα του Βόρειου Αιγαίου δεν σταμάτησε στιγμή να προσφέρει 

απολαύσεις και να γεννά όμορφες στιγμές. Είναι οι παραλίες της από το απαλό γαλάζιο ως 

το βαθύ πράσινο. Είναι τα δάση της με την ευλογημένη δροσιά τους. Είναι η φιλοξενία των 

κατοίκων που λατρεύουν τον τόπο τους και τιμούν τον επισκέπτη. Είναι κι άλλα πολλά που 

θα κάνουν την επίσκεψη εδώ την πρώτη στη σειρά επισκέψεων που θα ακολουθήσουν. 

Γιατί αποκλείεται να χορτάσει κανείς την Θάσο όσες φορές κι αν την επισκεφθεί.

Η ευτυχία, η γαλήνη, η ξεκούραση, οι απολαύσεις και το γλέντι κάνουν τη Θάσο πηγή των 

ωραίων και ξένοιαστων στιγμών.





ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
Στις αρχές του 7ου π.Χ. αιώνα η Θάσος εμφανίζεται στο προσκήνιο ως αποικία της νήσου Πάρου. Ο 

πατέρας της ιστορίας, ο Ηρόδοτος, υποστηρίζει ότι οι Φοίνικες ήταν ήδη εγκατεστημένοι εδώ πολλά 

χρόνια πριν. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, η Θάσος οφείλει το όνομά της στο Θάσο, γιο του 

Φοίνικα βασιλιά Αγήνορα, ο οποίος κατά τη μυθολογία έφτασε στο νησί αναζητώντας την αδελφή 

του, την Έυρώπη, που είχε απαχθεί από τον Δία.

Μετά τον 5ο π.Χ. αιώνα το Ελληνικό Θασιακό Κράτος γνώρισε τέτοια άνθηση, ώστε κέρδισε τον τίτλο 

“Αθήνα του Βορρά”.

Με σκοπό να εκμεταλλευτούν πιο αποτελεσματικά τα πλούσια κοιτάσματα χρυσού του Παγγαίου, 

οι Θάσιοι ίδρυσαν το 360 π.Χ. τις Κρηνίδες. Έίκοσι χρόνια αργότερα, όμως, η Θάσος καταλήφθηκε 

από τον Φίλιππο το Β’ και προσαρτήθηκε στο Μακεδονικό Κράτος. Τους Μακεδόνες διαδέχθηκαν 

οι Ρωμαίοι, που το 197 π.Χ. έφτασαν στη Θάσο και έγιναν δεκτοί ως απελευθερωτές, αφού οι 

Ρωμαϊκές λεγεώνες όχι μόνο δεν κατέστρεψαν, αλλά συνέβαλαν στην επανέναρξη των εμπορικών 

δραστηριοτήτων και έδωσαν νέα προνόμια στους κατοίκους της.

Κατευθυνόμενος προς τους Φιλίππους, το 52 μ.Χ. ο Απόστολος Παύλος πέρασε ανοιχτά του νησιού, 

ενώ θεωρείται πιθανό να αποβιβάστηκε εδώ με σκοπό να σπείρει τους πρώτους καρπούς της 

χριστιανοσύνης.

Ακολούθησε μια μακρά περίοδος κατά την οποία η Θάσος έγινε το μήλον της έριδος για πολλούς 

κατακτητές. Δύο χρόνια μετά την Άλωση της Πόλης κατέληξε τελικά στα χέρια των Οθωμανών.

Το 1813 ο Βεζίρης της Αιγύπτου Μεχμέτ Αλή έγινε ιδιοκτήτης της Θάσου, γεγονός που 

σηματοδότησε το ξεκίνημα μιας ακόμη φωτεινής περιόδου για το νησί. Στα χρόνια της κυριαρχίας 

του δημιουργήθηκε ένα τοπίο πλήρους ελευθερίας για τους κατοίκους του νησιού, που ανατράπηκε 

και πάλι, όταν το 1902 η Θάσος επανήλθε στην κυριαρχία των Τούρκων, για να απελευθερωθεί 

οριστικά από το ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη και να ενσωματωθεί στην Ελλάδα το 1912.



   Aλυκή

   Αρχαία αγορά

   Λιμένας  - Αρχαίο Θέατρο 



Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
ΛΙΜΕΝΑΣ 

Από τα αρχαία Χρόνια Ο Λιμένας ήταν η πιο σημαντική πόλη του 

νησιού. Πρωτεύουσα του νησιού, με το Δημαρχείο και τις κεντρικές 

διοικητικές υπηρεσίες, αλλά και με τη μεγαλύτερη αγορά, ο Λιμένας 

έχει μετατραπεί σε μια σύγχρονη πόλη, κρατώντας καλά προστατευμένη 

την παράδοσή του. Ο Λιμένας άρχισε να παίρνει τη σύγχρονη μορφή 

του στα μέσα του 10ου μ.Χ. αιώνα από κατοίκους άλλων χωριών, αλλά 

κυρίως αυτού της Παναγίας, ενώ στην ουσιαστική του ανάπτυξη και 

την πρόοδό του συνέβαλαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τη 

Θράκη που εγκαταστάθηκαν εδώ το 1922. Η διαρκής του ανάπτυξη έχει 

μετατρέψει το Λιμένα σε ένα τουριστικό κέντρο διεθνούς απήχησης. 

  
  

Γραφικά στενά, προκλήσεις για περιπάτους που δεν μπορείς να 

αντισταθείς. Όμορφα μικρομάγαζα που εντυπωσιάζουν με τα κομψο-

τεχνήματά τους. Ψαροταβέρνες και γραφικά στέκια που αναδίδουν 

τη μυρωδιά του ούζου κρατούν τον επισκέπτη ως το ξημέρωμα για το 

πρώτο ραντεβού με την υπέροχη ανατολή. Η νυχτερινή ζωή εφάμιλλη 

των πιο κοσμικών νησιών του Αιγαίου, με τις φωνές των νέων και τη 

δυνατή μουσική να κρατούν ξύπνια τη νύχτα.’Εντονη πολιτιστική ζωή, 

αρχαιολογικοί χώροι και καταπληκτικές παραλίες κάνουν το Λιμένα 

πρώτης τάξεως επιλογή για τις διακοπές χιλιάδων ανθρώπων που 

καταφθάνουν εδώ από τον κόσμο.

   Λιμένας - Καλογερικό 



Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
ΠΡΙΝΟΣ - ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ

«Από το κλαδί ενός πεύκου μπορείς να βουτήξεις στην Θάλασσα». 

Τα πεύκα στη περιοχή, γνωστή και ως «Δασύλλιο», αναδύονται 

κυριολεκτικά μέσα από τη θάλασσα. Η Σκάλα Πρίνου με τον Πρίνο είναι 

σήμερα σχεδόν ενωμένα λόγω της μεγάλης ανάπτυξης της περιοχής. 

Πολλοί αγοράζουν εδώ το βιολογικό ελαιόλαδο «Καρδιόφυλλο».

 
ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΖΑΒΙΤΙ

Δύσκολα βρίσκει κανείς εφάμιλλης ομορφιάς ορεινά χωριά. Απέχουν 

μεταξύ τους πεντακόσια μέτρα και μόνο λίγα χιλιόμετρα από τον Πρίνο. 

Σημαντική η ιστορία και η προσφορά τους τις εποχές που τα παράλια τα 

λυμαίνονταν πειρατές. Εδώ ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να θαυμάσει 

από κοντά πέτρινα αρχοντικά με ξύλινους εξώστες και ζωγραφιστά 

ταβάνια που αντέχουν στις κακουχίες της εγκατάλειψης. Ο καφές στην 

πλατεία, το ντόπιο κατσικάκι και οι τοπικές λιχουδιές στις ταβέρνες των 

χωριών αποτελούν ένα ακόμη ισχυρό κίνητρο για να επισκεφθεί κανείς 

την πανέμορφη περιοχή.

   Kaζαβίτι



ΡΑΧΩΝΙ - ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Το πρώτο χωριό που συναντά κανείς ξεκινώντας από τον Λιμένα, 

κινούμενος δυτικά είναι η Σκάλα Ραχωνίου. Παραδοσιακά ουζερί και 

μία απέραντη αμμουδιά το σκηνικό της παραλίας. Προς το Υψάριο 

κατευθύνεται κανείς από εδώ στα χωριά Ραχώνι και Άγιο Γεώργιο που 

προτείνονται για ξεκούραση στα ταβερνάκια και τα γραφικά καφενεία. 

Το Ραχώνι διαθέτει τους αρχαιότερους ελαιώνες στο νησί. Κατάλληλη 

ευκαιρία, λοιπόν, για τον επισκέπτη να προμηθευτεί λάδι αλλά και μέλι.

ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ - ΣΩΤΗΡΑΣ

Οι κάτοικοί τους αντιστάθηκαν, αλλά τελικά αποφάσισαν να μοιραστούν 

τις ομορφιές του τόπου τους με τους τουρίστες. Η Σκάλα αναπτύσσεται 

συνεχώς, ενώ οι πιο “ψαγμένοι” ανηφορίζουν στο Σωτήρα για να 

γνωρίσουν τη παράδοση και να τιμήσουν τις γεύσεις του. Το χωριό 

φημίζεται για το ήπιο, ξερό του κλίμα, φάρμακο για όσους ταλαιπωρούνται 

από την υγρασία. Όσοι ξέρουν καλά τα μυστικά της Θάσου εφοδιάζονται 

ψωμί από τον φούρνο στη Σκάλα. Η νοστιμιά του δεν ξεχνιέται ποτέ.

   Ραχώνι

   Σκάλα Σωτήρος



ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ - ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

Στα φιδωτά δρομάκια του ορεινού χωριού η θασίτικη αρχιτεκτονική 

αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο. Σε ένα όμορφο διατηρητέο 

αρχοντικό στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο που φιλοξενεί 

λαογραφικούς θησαυρούς. Στην καταπληκτική παραλία του οικισμού 

“Κλίσμα” με τα στρόγγυλα βότσαλα μπορεί κανείς να απολαύσει το 

μπάνιο του και να γευθεί καλούς μεζέδες και φρέσκο ψάρι στις γύρω 

ταβέρνες.

ΜΑΡΙΕΣ - ΣΚΑΛΑ ΜΑΡΙΩΝ

Για εκείνους που θέλουν να μάθουν πώς ήταν τα ελληνικά νησιά 

πριν την εποχή του οργανωμένου τουρισμού, οι Μαριές αποτελούν 

μοναδική ευκαιρία. Η θέα προς το ηλιοβασίλεμα κλέβει την διάθεση 

για κάθε περιττό λόγο. Στα γραφικά ταβερνάκια της Σκάλας κυριαρχεί 

το ολόφρεσκο ψάρι. Στην παραλία Ασπάς, έναν μικρό κολπίσκο με 

πεντακάθαρα νερά και ζαχαρένια άμμο, οι επισκέπτες είναι λίγοι και 

εκλεκτοί.

   Σκάλα Kαλλιράχης

   Μαριές



ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ

Από τον όρμο της Τρυπητής μέχρι τον συνοικισμό Καλύβια 

εκτείνεται η μεγαλύτερη κωμόπολη του νησιού, με πολλά ξενοδοχεία, 

ενοικιαζόμενα δωμάτια και έντονη νυχτερινή ζωή. Τα γραφεία της 

γερμανικής εταιρίας Speidel, γνωστά ως “Παλατάκι”, αποτελούν δείγμα 

εκλεκτής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα. Στην παραλία των 

Μεταλλείων τα εγκαταλειμμένα μεταλλεία υπηρετούν την φαντασία με 

απίστευτη προσήλωση, προσφέροντας στον επισκέπτη μια εμπειρία 

που δύσκολα θα ξαναζήσει.

 ΠΟΤΟΣ

Πανέμορφος, ζωηρός και με πολλές επιλογές διασκέδασης ο Ποτός 

δεν αφήνει κανέναν παραπονεμένο. Τα θαλάσσια σπορ και ο χορός 

στους ρυθμούς της μουσικής των beach bar χαρακτηρίζουν την 

υπέροχη παραλία του, ενώ δεν λείπουν και τα γραφικά ταβερνάκια 

πλάι στο κύμα. Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου βρίσκεται το Πευκάρι, 

ο πανέμορφος όρμος όπου τα πεύκα φυτρώνουν κυριολεκτικά μέσα 

στη θάλασσα!

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα ήταν το κεφαλοχώρι του νησιού, 

ενώ ακόμη και σήμερα μετρά πολλούς κατοίκους. Η οικονομική 

ανάπτυξή του μέσα στους αιώνες είχε ως αποτέλεσμα να χτιστούν σπίτια 

με υψηλή αισθητική. Από 1979 έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός 

οικισμός. Εκτός, όμως, από την ομορφιά και την ιστορία του, ο Θεολόγος 

φημίζεται και για το μοναδικής νοστιμιάς κατσικάκι που προσφέρεται 

στις ταβέρνες της περιοχής. Όσοι φτάνουν εδώ δεν παραλείπουν να το 

δοκιμάσουν.

Στην ευρύτερη περιοχή του Θεολόγου αξίζει κανείς να επισκεφθεί τους 

οικισμούς Αστρίδα, λίγα χιλιόμετρα από τον Ποτό, με την απερίγραπτης 

ομορφιάς Γκιόλα και τα Κοίνυρα με τους αμέτρητους εραστές της 

παραλίας τους, του Παράδεισου, μιας από τις γνωστότερες παραλίες 

στην Ελλάδα. 



ΠΟΤΑΜΙΑ - ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Πράσινο! Η κυρίαρχη εικόνα που αποκομίζει κάποιος μόλις επισκεφθεί 

την Ποταμιά. Όσοι αγαπούν την ορειβασία μπορούν να ξεκινήσουν από 

εδώ για την κατάκτηση της ψηλότερης κορυφής του Υψάριου. Χιλιάδες 

επισκέπτες κάθε καλοκαίρι καταφθάνουν στη Σκάλα Ποταμιάς (Χρυσή 

Ακτή) για να παντρέψουν το βουνό με την θάλασσα. Ο παραλιακός 

δρόμος, γεμάτος με ταβέρνες, bar και cafe, καταλήγει στο λιμανάκι της 

περιοχής όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Ταρσανάς, χτισμένος τον 19ο 

αιώνα από μοναχούς του Αγίου Όρους.

ΠΑΝΑΓΙΑ

Η Παναγία εκτός από το όνομά της χαρισε στο χωριό και όλα όσα 

μπορεί να ζητήσει κανείς. Ιστορικό το πλατάνι που σκεπάζει την 

πλατεία. Τρεχούμενα νερά έρχονται παγωμένα από τα βουνά. Αν 

και η Σκάλα του χωριού ονομάζεται Αυλάκια, πολλοί θεωρούν ως 

παραλία του την υπέροχη Χρυσή Αμμουδιά, με τη μοναδική ανατολή. 

Επιβάλλεται να δοκιμάσει κανείς τις νοστιμιές της περιοχής - κρεατικά 

φυσικά - με ιδιαίτερη προτίμηση στο κατσικάκι καθώς και τα σπιτικά 

γλυκά κουταλιού.

   Ακτή στο Πευκάρι

   Παναγία



ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
‘Όπως σ’ όλη την Ελλάδα έτσι και στη Θάσο η Oρθοδοξία είναι βαθιά ριζωμένη. O 

όσιος Δανιήλ λίγα χρόνια μετά από τα χρόνια της Εικονομαχίας έφτασε στη Θάσο και 

αποσύρθηκε σε σπήλαιο του νησιού, ώσπου οι Θάσιοι ανακάλυψαν την αγιοσύνη του 

και κατά δεκάδες του ζήτησαν να μείνουν κοντά του. Τότε δημιουργήθηκε το πρώτο 

κοινόβιο στο νησί. Στο Αγιολόγιο καταγράφεται ως όσιος Δανιήλ ο εν τω Θασίω και 

γιορτάζεται από την Εκκλησία στις 12 Σεπτεμβρίου. Το 1652 η Θάσος απέκτησε τον 

δεύτερο Άγιό της. Ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης, δεκατεσσάρων ετών, βρέθηκε από την 

Θάσο στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί παρ` όλες τις προσφορές του Μεγάλου Βεζύρη 

αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει. Η εντολή για την θανάτωσή του ήταν άμεση.

Σήμερα στο νησί υπάρχουν δεκάδες ιστορικά προσκυνήματα. Λίγο πιο πάνω από 

το χωριό Μαριές βρίσκεται η Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο Άθως απέναντι και 

η απεραντοσύνη του πράσινου λειτουργούν καταλυτικά στη “σφιγμένη° ψυχή του 

ανθρώπου. Εδώ δεν χρειάζονται θαύματα. Η αγρυπνία στο μοναστήρι γεμίζει με τον Θεό 

την καρδιά, κάνοντας την αναζήτηση των αποδείξεων εντελώς περιττή διαδικασία. Η 

Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι η μεγαλύτερη αλλά και η πλέον γνωστή Μονή της 

Θάσου. Εδώ φυλάσσεται κομμάτι του Τιμίου Ήλου, μέρος δηλαδή ενός από τα καρφιά 

με τα οποία σταυρώθηκε ο Χριστός. Είναι χτισμένη στο χείλος ενός γκρεμού και η θέα 

στο Αιγαίο δημιουργεί στον προσκυνητή την αίσθηση ότι αιωρείται. Ένα 

ακόμη στασίδι πνευματικής ανάτασης βρίσκεται στην Μονή του Αγίου 

Παντελεήμονα. Εδώ μπορεί κανείς να φτάσει από τα χωριά Μικρό Καζαβίτι, 

Σωτήρα ή τις Μαριές. Στο χωριό Παναγία υπάρχει η ομώνυμη Εκκλησία 

αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, απόλυτα συνδεδεμένη με την 

ζωή των κατοίκων του χωριού. Ο επισκέπτης γεμίζει με δέος αντικρίζοντας 

τις παλιές εικόνες (14ου - 17ου αιώνα), την εικόνα της Παναγίας της 

Παντοβλεπούσας και τα παλιά νομίσματα της Παναγίας, γνωστά ως 

μπακίρες. Στο ναό επίσης βρίσκεται και ένα ασπροκόκκινο λάβαρο του 

Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, από την εποχή των Σταυροφόρων.

   Ποτός - Αγ. Αντώνιος



   Εβραιόκαστρο

   Λιμενάρια προς Μαριές - Αγ. Ελευθέριος



ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Η Θάσος είναι ένα νησί που στις παραλίες του δεν φυσούν δυνατοί άνεμοι 

όπως στα άλλα νησιά του Αιγαίου. Είναι ασφαλείς, αφού οι περισσότερες 

είναι οργανωμένες και δεν κρύβουν εκπλήξεις στο βάθος τους, το οποίο 

μεγαλώνει σταδιακά. Η πρόσβαση σε όλες τις παραλίες του νησιού είναι 

έυκολη λόγω του καλού οδικού δικτύου, ενώ για τις πλέον απόκρημνες 

υπάρχουν μονοπάτια που οδηγούν στην αγκαλιά τους με ασφάλεια. 

Όποια στιγμή λοιπόν ζητήσει κανείς ένα δροσερό μπάνιο, μπορεί να 

βουτήξει στην κοντινότερη παραλία που βρίσκεται, αφού τα νερά της 

θάλασσας σε όλο το νησί είναι πεντακάθαρα.

Οι γνωστότερες παραλίες της είναι η Μακρύαμμος, ο Παχύς, η Γλυφάδα, 

το Παπαλιμάνι, το Νυστέρι, η Χρυσή Αμμουδιά στη Σκάλα Παναγιάς, 

η Χρυσή Ακτή στη Σκάλα Ποταμιάς, τα Κοίνυρα, ο Παράδεισος, η 

Θημωνιά, η Αλυκή , η Ψιλή Άμμος, η Αστρίς, η Ακτή Ποτού, το Πευκάρι, 

η Ακτή λιμεναρίων, η Τρυπητή, η Σκάλα Μαριών, η Ακτή Καλλιράχης, 

η Ακτή Σωτήρος και η Ακτή Αλσυλλίου Σκάλας Πρίνου.

Όμως και μικρότεροι όρμοι με κρυμμένες μικρές αμμουδιές και 

απόλυτη ησυχία προσφέρονται για γνωριμία και μοναχικές διαδρομές 

απόλαυσης.

   Χρυσή Ακτή    Χρυσή Αμμουδιά



ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το κολύμπι, οι ρακέτες, η ξαπλώστρα,... η κατανάλωση καλού 

φαγητού και το clubbing αποτελούν τις πιο δημοφιλείς ενασχολήσεις 

στην περίοδο των διακοπών. Εξίσου δημοφιλές είναι και το 

«παραδοσιακό» shoppίng σε είδη λαϊκής τέχνης, όπως τα ονομαστά 

χειροποίητα υφαντά για το στόλισμα του σπιτιού, τα παραδοσιακά 

γλυκά, το μέλι, οι ελιές και το λάδι που έχει κερδίσει και την ονομασία 

προέλευσής του, όπως κάθε προϊόν που σέβεται τον εαυτό του. Αφού, 

όμως, η Θάσος προσφέρει ευκαιρίες και για ... κανονικά σπορ, γιατί 

να μην τις εκμεταλλευτεί κανείς;

Σκάφη και ειδικός εξοπλισμός περιμένουν τους λάτρεις του 

θαλάσσιου σκι σε αρκετές οργανωμένες παραλίες του νησιού.

Τα κύματα στην παραλία Παράδεισος προσφέρουν μια μοναδική 

ευκαιρία για ξεχωριστό wind surfing, Jet Skί, μπανάνα και αλεξίπτωτο 

θαλάσσης. 

 

Έκτός, όμως, από τα σπορ που πραγματοποιούνται «εις τον αφρό 

της θάλασσας», υπάρχουν και εκείνα που απαιτούν βυθό. ‘Ενα βυθό 

γεμάτο ψάρια και υπέροχες εικόνες, που ευνοεί τις καταδύσεις, αλλά 

και το ψάρεμα με ψαροτούφεκο.

Οι επίδοξοι ψαράδες μπορούν να δοκιμάσουν την τύχη τους στο 

ψάρεμα με καλάμι ή πετονιά οπουδήποτε στη Θάσο, ακόμη και μέσα 

από το αυτοκίνητο!

Για εκείνους που προτιμούν σπορ εκτός θαλάσσης, υπάρχουν αρκετά 

γήπεδα τένις σε οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες και κάμπινγκ.

Όσοι αγαπούν τα δάση και τις οικολογικές διαδρομές ανεβαίνουν στο 

Υψάριο, ένα βουνό που η κατάκτησή του αποτελεί πρόκληση για τους 

λάτρεις της ορειβασίας, αλλά και τους περιπατητές, που μπορούν 

να φτάσουν στην κορυφή μέσα από πανέμορφα, καταπράσινα 

μονοπάτια.



ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
ΑΡΧΑΙΑ ΘΑΣΟΣ (ΛΙΜΕΝΑΣ)
Περπατώντας λίγα μέτρα από το αρχαίο Λιμάνι, μπροστά από το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, βρισκόμαστε στην Αρχαία Αγορά, όπου οι 
ανασκαφές έφεραν στο φως πολλά μνημεία. Από τα πιο σημαντικά η 
Δίοδος των Θεών, η οποία χτίστηκε το 470 π.Χ. και αποτελούσε μεγάλο 
κτιριακό συγκρότημα. Ο Γάλλος περιηγητής Ε. Miller μετέφερε το 1863 
τα ανάγλυφά του στο μουσείο του Λούβρου, όπου βρίσκονται μέχρι 
σήμερα.
Ένα επίσης σημαντικό μνημείο είναι και το Μνήμα του Γλαύκου, που 
έφτασε στη Θάσο μαζί με τους Πάριους τον 7ο αιώνα π.Χ. Αναφέρουμε 
επίσης τον κυκλικό βωμό του Θεαγένη, του περίφημου αυτού Θάσιου 
αθλητή, που λέγεται ότι κέρδισε 1.400 νίκες σε πανελλήνιους αγώνες, το 
Ωδείο και την παλαιοχριστιανική βασιλική της Αγοράς, του 5ου ή 6ου 
μ.Χ. αιώνα. Ακολουθώντας ένα μικρό λιθόστρωτο δρόμο, φτάνουμε στο 
Αρχαίο Θέατρο της Θάσου, για το οποίο ο Ιπποκράτης μας πληροφορεί 
ότι βρισκόταν εκεί από τον 5ο π.Χ. αιώνα.
Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το Αρχαίο Θέατρο Θάσου φιλοξενεί 
παραστάσεις αρχαίου δράματος. Λίγο βορειότερα βρίσκεται η 
Ακρόπολη. Στο ανατολικό τείχος της βρέθηκε το 1920 ένας υπερφυσικός 
μισοτελειωμένος κριοφόρος κούρος ύψους 3,50 μ. Η περιήγηση στην 
αρχαία πόλη της Θάσου τελειώνει με μια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο, όπου στεγάζονται σημαντικές συλλογές.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΓΗ
Αφιερωμένο στον παγκοσμίου φήμης Θάσιο γλύπτη Πολύγνωτο Βαγή 
δημιουργήθηκε στον τόπο καταγωγής του, στην Ποταμιά και φιλοξενεί 
μεγάλο μέρος από το έργο του. 

ΑΛΥΚΗ
Εκτός από το ότι πρόκειται για μια από τις ωραιότερες τοποθεσίες της 
Θάσου, η Αλυκή αποτελεί και ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο όπου ο 
επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει πολλά αρχαία και μεσαιωνικά μνημεία. 
Από τον 6ο π.Χ. αιώνα έως τον 6ο μ .Χ. αιώνα στην άκρη της χερσονήσου 
της Αλυκής λειτουργούσαν λατομεία μαρμάρου, σημάδια των οποίων 
είναι ορατά μέχρι σήμερα.

ΠΑΛΑΤΑΚΙ
Από τις πλέον χαρακτηριστικές εικόνες των Λιμεναρίων, το Παλατάκι 
δεσπόζει πάνω σε μια βραχώδη προεξοχή στη θάλασσα. Το διώροφο αυτό 
κτίριο αποτελεί δείγμα εκλεκτής αρχιτεκτονικής και κατασκευάστηκε 
το 1903 από τη γερμανική εταιρία Speidel, που εκμεταλλευόταν τα 
μεταλλεία του νησιού.

ΚΑΣΤΡΟ
Ό αρχαιότερος οικισμός του νησιού, χτισμένος σε ύψος 800 μ. πάνω σε 
μια κορυφή του Υψάριου. Άκμασε κατά την περίοδο που οι πειρατές 
λυμαίνονταν το Αιγαίο. Η εγκατάλειψη ήρθε στις αρχές του 20ου αιώνα, 
όταν οι κάτοικοί του έγιναν εργάτες στα μεταλλεία της γερμανικής εταιρίας 
Speidel και δημιούργησαν τα Λιμενάρια.

                       Αρχαία αγορά Θάσου



   Παλατάκι

   Η θέα από το Κάστρο, τον αρχαιότερο οικισμό του νησιού

   Mουσείο Βαγή



                        Λιμένας. Γενική άποψη από το αρχαίο θέατρο.



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σπουδαίο είναι το έργο των πολιτιστικών συλλόγων του νησιού. Πολυμελείς και 

δραστήριοι όχι μόνο διατήρησαν ζωντανά τα έθιμα του τόπου τους, αλλά ανέλαβαν επί 

δεκαετίες και το βαρύ χρέος της διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλο 

το νησί με την συμπαράσταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας και τοπικών 

χορηγών.

Σήμερα, σε όλο το νησί πραγματοποιούνται καθημερινά αξιόλογες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Δήμο Θάσου. Συναυλίες και Θεατρικές 

παραστάσεις πραγματοποιούνται στο αρχαίο θέατρο του Λιμένα, στο αρχαίο ιερό των 

Διόσκουρων στην Αλυκή, στην Αρχαία Αγορά του Λιμένα, στα Μεταλλεία των Λιμεναρίων, 

στο Καζαβίτι, στην Παναγία και στην Ποταμιά. Σε όλα τα χωριά και τα κάμπινγκ του 

νησιού διοργανώνονται συναυλίες παραδοσιακής και σύγχρονης μουσικής. Επίσης, 

αξιόλογες και πρωτότυπες πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια των 

Καζαβιτιανών, ενός πολυετούς θεσμού που γίνεται στο Μικρό Καζαβίτι και «απλώνεται» 

σ’ όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Μία πολύ δυνατή εμπειρία, πάντως, θα ζήσετε αν επισκεφτείτε την Θάσο στην περίοδο 

των Αποκριών. Το ξακουστό καρναβάλι του νησιού που πραγματοποιείται στο χωριό 

Παναγία είναι ένα πραγματικό αφιέρωμα στον Διόνυσο. Την διοργάνωση του ιστορικού 

καρναβαλιού έχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Βάκχος» και η πρόκληση μαζί με την 

αθυροστομία και το κόκκινο κρασί που ρέει άφθονο είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά. 

Το Καρναβάλι της Θάσου γιορτάζεται επίσης με πορεία αρμάτων στην Ποταμιά, με 

θεατρικές παραστάσεις γεμάτες με ζωντανά τοπικά χρώματα στην Καλλιράχη και με το 

κάψιμο του Βασιλιά Καρνάβαλου στο Ραχώνι.



ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Όλο τον χρόνο στην Θάσο πραγματοποιούνται πανηγύρια με μεγάλη λαμπρότητα τις ημέρες 

εορτής των Αγίων στων οποίων την χάρη κτίστηκαν ναοί ή ξωκλήσια. Βασικό χαρακτηριστικό 

τους το μαγείρεμα και το φίλεμα των επισκεπτών με το παραδοσιακό κουρμπάνι που 

παρασκευάζεται με βρασμένο κρέας και θρυμματισμένο σιτάρι.

Εκεί, όμως, που γίνεται το πανηγύρι των πανηγυριών και το κουρμπάνι παρασκευάζεται 

σε απίστευτες ποσότητες λόγω των χιλιάδων επισκεπτών είναι στο χωριό Παναγία στις 15 

Αυγούστου. Ας μην ξεχνάμε ότι το όνομα του χωριού πριν το χτίσιμο της εκκλησίας ήταν 

«Αναστάσιο» κι ότι μετονομάστηκε σε «Παναγία» από την εκκλησία του.

Ενα από τα πιο αγαπημένα λαογραφικά γεγονότα του νησιού είναι η αναπαράσταση του 

θασίτικου γάμου στο χωριό Θεολόγος. Μία μεγάλη πομπή ξεκινά από το σπίτι της «νύφης» για 

να γυρίσει όλα τα σοκάκια του χωριού. Το γλέντι και ο χορός κορυφώνονται στο γήπεδο του 

χωριού όπου οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν παραδοσιακά φαγητά και γλυκά.

Το έθιμο που έχει την ονομασία «Για βρεξ’Απρίλη μ’» πραγματοποιείται στα Λιμενάρια τη 

δεύτερη ημέρα του Πάσχα. Οι κάτοικοι παρακαλούν τον Θεό να στείλει βροχή για να ποτιστούν 

τα αμπέλια και να βγάλουν καλό κρασί.

Παρόμοιο έθιμο και ο Αναβροχιάρης που γίνεται στην Ποταμιά, στις 31 Ιουλίου κάθε χρόνο, και 

σχετίζεται με τις ξηρασίες του καλοκαιριού.

Το βράδυ της Ανάστασης γίνεται στην Παναγία το Κάψιμο του Ιούδα.

Οι Θάσιοι, άνθρωποι με μεγάλο σεβασμό στην παράδοση και στnν ιστορία τους κατάφεραν 

να προστατέψουν με κάθε τρόπο τις γιορτές τους και δεν τις άφησαν να μετατραπούν σε απλές 

τουριστικές ατραξιόν,  αφαιρώντας ή προσθέτοντας στοιχεία που θα τα έκαναν πιο ελκυστικά. 

Αυτό τελικά δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με την αγνή παράδοση 

και πέρα από την ψυχαγωγία να κερδίσουν σε γνώση. 

Λαϊκές γιορτές είναι και “οι φωτιές του Αυγούστου”, στις 31 Ιουλίου κάθε χρόνο στα Καλύβια 

Λιμεναρίων και το “Κλουμπάνι” στο Θεολόγο την ημέρα του Αγίου Δημητρίου

   Για βρεξ’Απρίλη μ’



   Φωτιές του Αυγούστου - Καλύβια Λιμεναρίων    To κάψιμο του Ιούδα

   Σπίτι στο Λιμένα

   Αγ. Δημήτριος, “Κλουμπάνι” - Θεολόγος



XΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Δημαρχείο 25930 23118, 25930 23085

Τουριστική Αστυνομία 25930 23111

Κέντρο Υγείας 25930 71100 - 1

Λιμεναρχείο Θάσου 25930 22106

Λιμεναρχείο Πρίνου 25930 71390 

Υδροπτέρυγο 25930 23382

Αρχαιολογικό Μουσείο 25930 22180

Φέρι Μπόουτ

ΑΝΕΘ 25930 22318, 22694

ΝΕΚ 25930 22426

Λεωφορεία 25930 22162

Αστυνομία 25930 22500

Αεροδρόμιο 25910 53271 - 2

Μουσείο Βαγή 25930 61400

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τηλ.: 2513 503000, Fax: 2513 503610

Ε-mail:tοurism@pref-kavala.gr www.kavala.gr

ΠΩΣ ΘΑ ΦΘΑΣΕΤΕ ΣΤΗ ΘΑΣΟ
Από το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης το λιμάνι της Kεραμωτής, με πυκνά δρομολόγια για το νησί , απέχει μόλις 10 λεπτά.
Από την Καβάλα υπάρχουν συχνά δρομολόγια φέρι μπόουτ και υδροπτέρυγων για Λιμένα.
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