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THASSOS – INSULA DE SMARALD
Thassos este cea mai nordica insula greceasca, situata nord-estul marii Egee, un loc deosebit de atractiv,
cu plaje frumoase, sate traditionale si panorame montane incredibile. Pentru a ajunge pe insula trebuie sa luati
feroboturile care circula inspre si dinspre Kerrimoti si Kavala.
Insula are o forma aproape circulara, cu interiorul muntos si plin de vegetatie luxurianta - aceasta caracteristica
i-a atras si renumele de "Insula de Smarald". Un drum bun face accesul spre plaje frumoase si paduri de munte.
Autobuzele locale ofera circuite in sensul acelor de ceasornic si in sens invers in jurul insulei. Orasul Thassos
este capitala insulei si principalul port al acesteia.
Una dintre primele si cele mai vizibile atractii ale insulei Thassos este traditia pastrata de localnici, fapt evident
in cladiri si stilul de viata, dar mai ales in satele montane ca Theologos, Prinos, Panayia si Paries. Casele au la
exterior ziduri groase si inalte, care mai demult aveau rolul de a-i proteja pe localnici de pirati, insa la interior
gradinile sunt pline de flori colorate. Balconasele din lemn sunt exemple de arhitectura folclorica si elemente
imprumutate din Epirus si Macedonia. Festivitatile ce au loc in a treia zi de Paste si costumele populare care
inunda stradutele satelor sunt doar un exemplu de traditii pastrate de-a lungul generatiilor.
Conform mitologiei Greciei Antice, una din numeroasele aventuri amoroase ale lui Zeus (cel mai mare
zeu al grecilor antici) a dus la decoperirea insulei. Intr-o zi de primavara Zeus s-a prefacut in taur, a rapit-o pe
Europa si a dus-o in Creta. Acolo, prin uniunea sacra dintre cei doi, s-au nascut trei fii: Minos (celebrul rege al
Cretei) Rhadamanthys (inteleptul legiuitor) si Sarpedon (primul rege din Lycia ).
Fenicienii nu au tolerat rapirea Europei iar regele Agenor (regele Feniciei si tatal Europei) a organizat o
expeditie pentru a-si gasi fiica si a o aduce acasa. Expeditia a fost condusa de fii lui, Phoenix, Cilix si Cadmus
(fratii Europei) si Thasos (care a fost fie baiatul, fie nepotul lui Agenor - astazi este imposibil sa intelegem al
cui fiu era Thasos, intrucat legendele despre el sunt fie foarte vechi, fie nu sunt suficient de exacte). Regele
Agenor le-a ordonat sa o caute pe Europa in lung si-n lat si sa nu se intoarca decat daca o gasesc. Si in timp ce
Zeus si Europa se bucurau de dragostea lor in Creta, fiii lui Agenor mergeau pana la capatul pamantului pentru
a-si gasi sora. Phoenix a pornit spre sud. Cilix a mers spre nord pana a ajuns intr-o zona fertila, peste care a
devenit rege: de atunci, zona s-a numit Cilicia . Dupa ce a mers pe insulele grecesti, Cadmus si-a continuat
cautarile in zona continentala a Greciei. A vizitat oracolul lui Apollo din Delphi si a cerut sfatul Pythiei. Desi ia urmat sfatul, nu a reusit sa o gaseasca pe Europa. Apoi Cadmus a contruit un oras si i-a dat numele de Teba.
In timpul cautarilor, Tahsos a ajuns la un moment dat pe aceasta insula. A fost incantat de climatul bland si de
vegetatia luxurianta a insulei si, intrucat nu se putea intoarce acasa fara Europa, a renuntat si s-a stabilit aici pe
insula care de atunci ii poarta numele. Herodot, marele istoric antic, este categoric in aceasta privinta. El spune
ca "insula poarta acum numele fenicianului aceluia, Thasos".
OBIECTIVE TURISTICE :
Portul militar din Thassos - Vechiul port al orasului Limenas este de fapt portul militar al cetatii antice.
Acesta era protejat de doua turnuri fortificate si de un zid de marmura cu un drum pavat ce pornea de la port,
ajungand chiar in agora. Corabiile de dimensiuni mari nu puteau ancora in acest port.
Muzeul de Arheologie este situat in capitala insulei, Limenas, chiar langa agora antica. Inaugurat in
1934, muzeul poseda colectii de sculptura, ceramica antica, elemente arhitectonice ce dateaza din neolitic (ca. 7
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î. Hr) pana spre sfarsitul ocupatiei romane (7 d. Hr.) a insulei. Colectia este reprezentativa pentru diversele
civilizatii dezvoltate in arealul Marii Egee. Principala atractie turistica a muzeului de arheologie din Thassos
este o statuie reprezentand un kouros provenind de la un templu dedicat lui Apollo.
Localizare: Limenas (Thassos)
Orar muzeu arheologie: de Marti pana – Duminica 9:00 – 16:00, Lunea este inchis
Pret intrare: 2 €, 1 € pentru copii si studenti
Agora antica sau Piata Veche (cum o numeau locuitorii insulei Thassos) este locul in care toata lumea
se intalnea pentru a putea face schimb de marfuri sau a cumpara diversele produse alimentare si nu numai. In
cazul in care treceti acest obiectiv turistic pe lista o sa aveti surpriza sa vedeti magazinasele vechi si tarabele
pietii. Piata veche din Thassos se afla in partea de nord-vest a capitalei Limenas (Thassos), langa port si in
apropierea muzeului. Agora antica a fost adusa la lumina de catre arheologi in urma cu cateva decenii. Cu o
intindere relativ mare, agora avea trei randuri de constructii cu caracter religios, comercial si administrativ.
Intregul ansamblu arhitectonic ridicat intre secolele 4 si 2 î. Hr. a constituit vreme de secole la rand centrul
comercial si cultural al insulei. In centrul agorei pot fi vizitate ruinele sanctuarelor lui Artemis (Artemision),
Theagenes si Zeus. Intrarea monumentala in agora ale carei urme mai pot fi observate, dateaza din perioada
romana (sec. 1-2 d. Hr.). In apropierea acestui ansamblu arhitectonic se afla si alte obiective cum ar fi templul
lui Dionysos In partea de nord si datand din secolul 4 î. Hr. precum si templul lui Poseidon, la care se poate
ajunge urmand o strada strajuita de un zid de piatra. In imediata proximitate a agorei se gasesc teatrul antic si
muzeul de arheologie.
Teatrul Antic construit intr-o vale aflata la extremitatea nordica a insulei. Dateaza din secolul 5 i. Hr.
cand este mentionat pentru prima data de catre Hipocrate, iar constructia de marmura dateaza din secolul 3 î.
Hr. Initial, a fost utilizat pentru reprezentatii dramatice si muzicale, dar ulterior au avut loc si lupte cu gladiatori.
Cu o capacitate de aproape 3000 de locuri, teatrul a functionat pana in secolul al zecelea d. Hr. A cunoscut mai
multe etape de reconstructie, ultima datand din perioada romana. In forma sa actuala teatrul mai pastreaza
cateva coloane de marmura din constructia initiala precum si inscriptiile cu numele posesorilor lojelor. In
prezent, in incinta teatrului, se organizeaza ocazional spectacole dramatice in special in cadrul festivalului
insulei Thasos ce are loc vara (Cel mai impresionant eveniment al verii este Festivalul de Arta Dramatica si se
desfasoara in Teatrul Antic).
Atentie! Pentru a ajunge la Teatrul Antic se urca pe un traseu “de munte” sa zice, este pavat in forma de trepte
(nu se recomanda acest traseu la temperaturi foarte mari).
Ca mai toate orasele antice din Grecia, Thassos a avut Acropole ridicate pe platoul din varful unui deal
din apropiere, la o altitudine de aproape 140 de metri deasupra nivelului marii. La acest obiectiv turistic de pe
insula se poate ajunge pornind de la teatrul vechi si urmand o poteca strajuita de un zid antic de piatra. Pe
acropole se aflau sanctuarul lui Apollo si tezaurul orasului. Ruinele acestor constructii inca se mai pot vedea.

Evreokastro - In ziua de azi in Evreokastro exista o capela si ruinele edificiilor antice.
Descoperirile arheologice atesta faptul ca aici se desfasurau ritualuri de adorare a zeilor patrimoniali, cum ar fi
Zeus, Atena sau Artemis. Aceasta atractie turistica merita o vizita, cel putin pentru priveliste.
Muzeul sculptorului Polygnotos Vagis si muzeul folclorului - La 12 km de Limenas se afla Potamia,
satul natal al unuia dintre cei mai cunscuți sculptori greci din perioada moderna, Polygnotos Vagis. Muzeul
adaposteste aproape 100 de lucrari in piatra si lemn ale sculptorului precum si o colectie importanta din
picturile acestuia. Vagis este cunoscut pentru portretele sale in piatra si pentru sculpturile reprezentand animale
marine.
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Localizare: Potamia
Orar muzeu: de Marti pana Sambata 9:30 – 12:30 si 18:00 – 21:00, Duminica 10:00 – 12:30, Lunea muzeul
este inchis
Pret intrare: Intrarea in acest muzeu este libera.
La muzeul folclorului intrarea este libera si se poate vizita intre orele 19:00 si 23:30, se afla langa muzeul
Polygnotos Vagis.
Mănăstirea Arhanghelului Mihail este situată pe şoseaua de centură a insulei, puţin înainte de
Alyki, în direcţia de deplasare către oraşul Thassos. Mănăstirea este închinată protectorului insulei,
Arhanghelul Mihail, serveşte ca loc de retragere spirituală pentru maici şi este un metoc al mănăstirii
Filotheou de la Muntele Athos. În mănăstire se păstrează o bucată din Sfântul Cui, adică o parte din cuiele
folosite pentru Crucificarea lui Iisus Hristos. Această relicvă atrage un număr mare de pelerini. În fiecare an, în
a doua zi de Paşti, credincioşi din satul Theologos poartă în procesiune icoana Arhanghelului, în care se
păstrează sfânta relicvă, de la Metochi, un paraclis al mănăstirii din Theologos, până la mănăstirea
Arhanghelului Mihail, unde îşi petrec noaptea, şi se întorc a doua zi pe un drum dificil prin munţi.
Kalogeriko se află în Limenas, Thassos, vizavi de vechiul port, a fost construit de călugări de la
Muntele Athos în secolul trecut şi astăzi găzduieşte Direcţia Municipală pentru Cultură şi Dezvoltare Turistică
din Thassos, jucând rolul de cămin cultural. Într-una din sălile sale se află Muzeul de folclor având ca temă
casele din insula Thassos în secolele trecute.
Limenaria este cel de-al doilea oras ca marime al insulei Thassos si este situat la polul opus al insulei,
~40km distanta fata de Limenas. Cateva dintre principalele atractii turistice in oras: horoscopul din piatra de pe
colina de deasupra plajei Metalia, multitudinea de taverne, fabrica de bijuterii “Iris Gold”.
Theologos - Vechea resedinta a guvernatorului insulei si centru comercial, a fost vreme indelungata cea
mai importanta localitate de pe insula Thassos. Situat aproape de centrul insulei la o altitudine de 200 de metri
deasupra nivelului marii, astazi Theologos este un sat cu case traditionale construite in stil macedonean ce inca
mai pastreaza farmecul unor vremuri apuse. Aici se poate ajunge cu ajutorul unui ghid turistic.
Aliki - Acest important obiectiv turistic din Thassos se gaseste intr-o regiune a insulei care, in
antichitate era mult mai populata asa cum indica numeroasele monumente descoperite in aceasta regiune.
Principalul punct de atractie turistica il constituie vechile cariere de marmura exploatate pana in epoca romana.
Astazi pot fi inca vazute blocuri uriase de piatra aflate pe fundul marii. Cele doua golfuri din aceasta regiune
erau utilizate ca porturi de unde plecau vase incarcate cu marmura . in apropierea plajei Alyki, una dintre cele
mai pitoresti plaje de pe insula, pot fi vazute ruinele Templului Dioscurilor ce dateaza din secolul 5 î. Hr.
Panagia - Acest sat tradițional este situat in partea nord-estica a insulei la o altitudine de aproximativ
300 de metri deasupra nivelului marii. Este un sat tipic pentru insulele grecesti. Arhitectura sa este unica in
regiune, fiind cunoscut pentru drumurile sale inguste. Principalul obiectiv turistic care poate fi vizitat aici este
Biserica Panagia de la care satul a primit si denumirea. Construita in secolele 17-18, biserica este considerata
cea mai impunătoare constructie de pe insula. Astazi, aici pot fi văzute icoane bizantine din secolele 14-15,
vechi monede care au circulat pe insula (bakires) si mai ales vesmintele cruciatilor care au poposit pe insula in
timpul lui Richard Inima de Leu. Hramul bisericii este sarbatorit in fiecare an pe 15 august printr-o procesiune
in jurul bisericii. In apropierea localitatii se afla si Drakotrypa, o pestera unica datorita stalactitelor si
stalagmitelor sale. Pentru a ajunge aici aveti nevoie de un ghid turistic (de preferat local).
Localizare: pe drumul dinspre Thassos spre Potamia
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Kastro - Cel mai vechi sat de pe insula este un sat singuratic de munte, izolat de lume si ofera un
spectacol rar prin ruinele sale, construit pe o stanca la o altitudine de 450m peste nivelul marii, a fost un ultim
bastion in fata atacurilor pirateresti de la inceputul sec. al XIV-lea. Drumul catre Kastro este destul de greu;
recomandarea localnicilor este sa va aventurati cu o masina 4×4.
In Kastro se ajunge din Limenaria cu masina, in aproximativ 35 de minute (12 km).
Din Kastro pleaca un traseu de munte spre cascadele Apostolus, dureaza in jur de o ora.
Maries si lacul Maries este unul dintre cele mai vechi sate de pe insula Thassos. Numele i se trage de la
doua femei, ambele cu numele Maria. Conform legendei, aceste femei au fost singurele supravietuitoare ale
unui atac pirateresc. Deasupra satului, urcand spre muntele Ypsarion, vei ajunge la o padure deasa si un mic lac
artificial.
Micul Kazaviti - Kazaviti este probabil cel mai picturesc sat de pe intreaga insula, astfel devine un
importat obiectiv turistic. Acest sat a fost complet abandonat si a ramas neatins de capriciile arhitecturii
moderne. Apoi a fost descoperit de turistii europeni care au cumparat vechile case, salvandu-le de la disturgere.
Localizare: Din Prinos o luam, asadar, la stanga, pe un drum asfaltat.
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