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Ένας εβρίτης πρωταθλητής 
ευρώπης

μαραζώνει 
ο Έβρος ▶11

▶23

Πρεμιέρα λει-
τουργίας του 
σταθμού στη 
Μουσθένη Κα-
βάλας από σή-
μερα και παρά 
τις αντιδράσεις 
των φορέων της 
Αν. Μακεδονίας-
Θράκης - 2,40 το 
αντίτιμο για τα 
αυτοκίνητα ▶10

Νέα διόδια 
στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΤΟ 
«ΔΙΑΖΩΜΑ» ΔΙΝΕΙ 
ΖΩΗ ΣΕ ΔΥΟ ΘΕΑΤΡΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ 
ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

Επίσκεψη εργασίας του 
σωματείου «Διάζωμα» 
στο νησί των Καβείρων - 
Εξετάζεται η παραγγελία 
αντίγραφου της Νίκης για 
την τοποθέτησή του στον 
χώρο όπου βρισκόταν στην 
αρχαιότητα

Στη Σαμοθράκη βρέθηκε την Παρασκευή και το 
Σάββατο κλιμάκιο του Σωματείου «Διάζωμα», 
που έχει σκοπό την ανάδειξη, την προστασία 
και την αποκατάσταση των αρχαίων χώρων 
θέασης και ακρόασης, ώστε να δοθούν στη 
χρήση του κοινού για την παρακολούθηση θε-
ατρικών παραστάσεων, συναυλιών και άλλων 
πολιτιστικών και πνευματικών εκδηλώσεων. 
Επικεφαλής του κλιμακίου ήταν ο Πρόεδρος 
του Διαζώματος και πρώην υπουργός πολι-
τισμού Σταύρος Μπένος.  
Σκοπός της επίσκεψης ήταν να διερευνηθούν 
οι δυνατότητες να αποκατασταθούν οι χώροι 
θέασης και ακρόασης στον αρχαιολογικό χώρο 
της Σαμοθράκης, αλλά και να αντιμετωπιστούν, 
σε συνεργασία με την ΙΒ Εφορία και άλλα 
προβλήματα του χώρου. 
Όπως θα διαβάσετε στις δηλώσεις που έκαναν 
στη ΓΝΩΜΗ ο Σταύρος Μπένος, οι δύο καθη-
γητές και ο αρχαιολόγος Δημήτρης Μάτσας, 
δύο σημαντικά έργα αποκατάστασης προχω-
ρούν και με τη συμβολή του Διαζώματος.

▶12-13

Αναβιώνουν 
αρχαίοι χώροι

νοσοκομείο 
χωρίς χρέη ▶9

BI.ME.KAT. A.E.
E. KAΛENTEPIΔHΣ

EPΓOΣTAΣIO METAΛΛIKΩN KATAΣKEYΩN
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ANAΛAMBANOYME THN KATAΣKEYH
• METAΛΛIKΩN KATAΣKEYΩN
• BIOTEXNIKΩN KTIPIΩN
• AΠOΘHKEYTIKΩN XΩPΩN
• MHXANOΛOΓIKΩN EΓKATAΣTAΣEΩN
• OIKONOMOTEXNIKΩN MEΛETΩN
• OIKOΔOMIKΩN AΔEIΩN

Συντάσσονται και εκδίδονται 
οι απαιτούμενες οικοδομικές άδειες, 

κατασκευάζεται το βιομηχανικό κτίριο 
και παραδίδεται ολοκληρωμένο 

«με το κλειδί στο χέρι»

Aπό το 1989 σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2.300 m2 στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής
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Νίκη του Εθνικού 
στην Καλαμαριά

Ελληνορωσική νότα 
στους εορτασμούς
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Διαμαρτυρία δίχως 
προβλήματα

●  ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

●    ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
- ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

●  ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

●  ΟΣΤΕΟΠΥΚΝΟΜΕΤΡΙΑ
●  ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

●  ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

●  ΥΠΕΡΗΧΟΙ
●  TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ
●  ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ - 

ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΑ
●  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
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Συντάσσονται και εκδίδονται 
οι απαιτούμενες οικοδομικές άδειες, 

κατασκευάζεται το βιομηχανικό κτίριο 
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 500 
ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ 
ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 

ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Χ. Κατσαντούρας: «Έχουμε περίπου 
100 επιπλέον αιτήματα στα οποία δεν 

μπορούμε να ανταποκριθούμε» - Πατήρ 
Ιωάννης Καζάκος: «Οι ανάγκες θα 

αυξηθούν ακόμη περισσότερο»

Η οικονομική κρίση,  με την 
ολοένα αυξανόμενη ανεργία, 
τις περικοπές σε μισθούς και 
συντάξεις και τα λουκέτα πα-
ντού, έχουν δημιουργήσει ένα 
θλιβερό «κύμα» ανθρώπων 
που αδυνατούν να ανταπο-
κριθούν και στα βασικά. Το 
καλάθι της νοικοκυράς έχει 
γίνει πλέον ασήκωτο και για 
αρκετούς συνανθρώπους μας 
τα ψώνια από το σούπερ μάρ-
κετ έχουν καταστεί, από καιρό, 
απαγορευτικά. Έτσι, αρκετοί 
είναι εκείνοι που ζητούν βο-
ήθεια είτε από την αρμόδια 
δομή του Δήμου, είτε από τη 
Μητρόπολη Αλεξανδρούπο-
λης. Ωστόσο, κι εκεί, οι δυνα-
τότητες είναι συγκεκριμένες. 
Αυτή την στιγμή, ο Δήμος 
εξυπηρετεί 220 άτομα στην 
Αλεξανδρούπολης και 115 
στις Φέρες, ενώ υπάρχουν 
και περίπου 30 οικογένειες 
στην Τραϊανούπολη, οι οποί-

ες έχουν υποβάλει αίτημα να 
ενταχθούν στο συσσίτιο. Από 
το συσσίτιο της Μητρόπολης 
Αλεξανδρούπολης επιβιώνουν 
200 άτομα, με τα περιθώρια 
για νέους ωφελουμένους, να 
στενεύουν μέρα με τη μέρα. 
Την εκτίμηση ότι ο αριθμός 
των ατόμων που θα ζητούν 
να ενταχθούν στα συσσίτια 
του δήμου θα αυξηθεί ρα-
γδαία το επόμενο διάστημα, 
διατυπώνει μιλώντας στη 
«ΓΝΩΜΗ» ο πρόεδρος των 
κοινωνικών δομών του δήμου 
Αλεξανδρούπολης Χρήστος 
Κατσαντούρας. Η ίδια εικόνα 
και στη Μητρόπολη Αλεξαν-
δρούπολης. Στην οδό Αίνου 
25 καθημερινά ετοιμάζονται 
περίπου 200 μερίδες φαγητού 
και οι ανάγκες εκτιμάται ότι 
θα μεγαλώσουν ακόμη περισ-
σότερο το επόμενο διάστημα, 
κάτι που προβληματίζει τους 
εμπλεκόμενους. ▶9

Στην ουρά 
για το συσσίτιο…
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Το «Διάζωμα» συμβάλει 
στην αποκατάσταση δυο αρχαίων 
θεατρικών χώρων στη Σαμοθράκη

Στη Σαμοθράκη βρέθηκε την Παρασκευή 
και το Σάββατο κλιμάκιο του Σωματεί-
ου «Διάζωμα», που έχει σκοπό την ανά-
δειξη, την προστασία και την αποκατά-
σταση των αρχαίων χώρων θέασης και 
ακρόασης, ώστε να δοθούν στη χρήση 
του κοινού για την παρακολούθηση θε-
ατρικών παραστάσεων, συναυλιών και 
άλλων πολιτιστικών και πνευματικών 
εκδηλώσεων. Επικεφαλής του κλιμακί-
ου ήταν ο Πρόεδρος του Διαζώματος 
και πρώην υπουργός πολιτισμού Σταύ-
ρος Μπένος.  

 Μεταξύ των επιστημόνων ήταν ο 
καθηγητής της Αρχαιολογίας κ. Πέτρος 
Θέμελης, ο καθηγητής της Πολυτεχνι-
κής Σχολής Θεσσαλονίκης (Ιστορία αρ-
χιτεκτονικής, αποκατάσταση μνημείων 
και διαχείριση αρχαιολογικών χώρων), 
κ. Γιώργος Καραδέδος, με καταγωγή 
από τις Φέρες, η αρχαιολόγος της ΙΘ’ 
Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων της Κομοτηνής κ. Χρύσα 
Καραδήμα, ο συγγραφέας- μεταφρα-
στής Χρήστος Λάζος, μέλος του Δ.Σ., 
και οι Τοπογράφοι Μηχανικοί Νίκος Πα-
πάς και Ηρακλής Ντώνας, μέλη του 
«Διαζώματος». Στο κλιμάκιο συμμετείχε 
και το ιδρυτικό μέλος του Διαζώματος, 
Πολιτικός Μηχανικός και Τοπογράφος, κ. 
Γιάννης Λασκαράκης. Συμμετείχε επί-
σης στην επίσκεψη εργασίας στον αρχαι-
ολογικό χώρο και ο αρχιτέκτονας της ΙΘ‘ 
Εφορίας κ. Γιάννης Πουλαράκης. 

Παρόντες ήταν και ο Δήμαρχος Σαμο-
θράκης κ. Γιώργος Χανός και ο πρώην 
Δήμαρχος κ. Γιάννης Πετρούδας.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να διε-
ρευνηθούν οι δυνατότητες να αποκατα-
σταθούν οι χώροι θέασης και ακρόασης 
στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθρά-
κης, αλλά και να αντιμετωπιστούν, σε 
συνεργασία με την ΙΒ Εφορία και άλλα 
προβλήματα του χώρου. 

Όπως θα διαβάσετε στις δηλώσεις 

που έκαναν στη ΓΝΩΜΗ ο Σταύρος 
Μπένος, οι δύο καθηγητές και ο αρχαι-
ολόγος Δημήτρης Μάτσας, δύο σημα-
ντικά έργα αποκατάστασης προχωρούν 
και με τη συμβολή του Διαζώματος: Η 
αποκατάσταση του μικρού κυκλικού θεά-
τρου, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη 
διαδικασία της μύησης πρώτου βαθμού 
στα μυστήρια και του μεγάλου θεάτρου, 
το οποίο δεσπόζει του χώρου, μεταξύ 
του Ιερού των Μεγάλων Θεών και της 
θέσης που βρέθηκε η Νίκη της Σαμο-
θράκης, στο πλάτωμα όπου βρίσκεται 
η Στοά στέγασης των επισκεπτών και  
των υποψήφιων για μύηση. 

Πολύ σημαντικό ήταν επίσης αυτό 
που μας είπε ο κ. Μάτσας, ότι δηλαδή 
εξετάζεται σοβαρά η δυνατότητα κατα-
σκευής ενός εκμαγείου - αντίγραφο του 
αγάλματος, από το πρωτότυπο που βρί-
σκεται στο μουσείο του Λούβρου, ώστε 
να τοποθετηθεί στη φυσική του θέση, 
δίδοντας νέα προοπτική στην αποκα-
τάσταση του συνόλου του αρχαιολογι-
κού χώρου, και νέο ενδιαφέρον για την 
προσέλκυση επισκεπτών.

Τι είπαν στη ΓΝΩΜΗ:
Σταύρος Μπένος: «Το “Διάζωμα” 
επιτελεί το χρέος του προς τη Σα-
μοθράκη, με τη αποκατάσταση των 
δύο χώρων θέασης και ακρόασης»

Ήταν μια περιοδεία εργασίας που διέ-
τρεξε όλο το τόξο της βορείου Ελλάδος. 
Ξεκίνησε από την αρχαία Μίεζα, στη Σχο-
λή του Αριστοτέλη, κοντά στη Νάουσα 
και κατέληξε στη Σαμοθράκη. Σκοπός 
της περιοδείας ήταν να διερευνήσουμε 
μαζί με τις κατά τόπους Εφορίες Αρχαι-
οτήτων, που έχουν τον πρώτο λόγο, τα 
προβλήματα που προκύπτουν, όπως το 
κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια με μεγά-
λη επιμέλεια. Αυτό το ταξίδι είχε και μια 
ιδιαιτερότητα, διότι στο κλιμάκιο συμμε-
τείχαν δυο κορυφαίοι καθηγητές, της αρ-

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ

Εξετάζεται η παραγγελία αντίγραφου της Νίκης 
για την τοποθέτησή του στον χώρο όπου βρισκόταν 
στην αρχαιότητα

12 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το κλιμάκιο του «Διαζώματος» μπροστά στο Αρσινόειο.

Ο Σταύρος ΜΠένος, ο Πέτρος Θέμελης και ο Γιώργος 
Καραδέδος με τον αρχιτέκτονα της ΙΘ’ Εφορίας 

Το κλιμάκιο στο μουσείο με το Δήμαρχο και 
τη Νίκη της Σαμοθράκης. 

Το μεγάλο  θέατρο με τη θέα προς το Ιερό των Μεγάλων Θεών.
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χαιολογίας ο κ. Θέμελης και της 
Αρχιτεκτονικής ο κ. Καραδέδος, 
με μεγάλη εμπειρία στους χώ-
ρους θέασης και ακρόασης. Το 
συμπέρασμα ήταν ότι στη Σαμο-
θράκη έχουν ωριμάσει οι συνθή-
κες προκειμένου να αναδείξουμε 
δύο σπουδαίους αρχαιολογικούς 
χώρους. Ο ένας είναι το αρχαίο 
Θέατρο, το οποίο δυστυχώς έχα-
σε το υλικό του, αλλά είναι σε 
θέση περίοπτη. Κατά τη διαβού-
λευση στο χώρο συμπεράναμε 
ότι μπορεί να γίνει η γεωμετρική 
αποκατάσταση του χώρου και η 
χωμάτινη διαμόρφωσή του, με τη 
βοήθεια και ενός γκαζόν για τη 
συγκράτηση του εδάφους.  Θα 
αποκτήσει έτσι το θέατρο της Σα-
μοθράκης την αίγλη του αλλά θα 
είναι και χρηστικό. 

Σχετικά με το κυκλικό μικρό 
θέατρο που χρησιμοποιούνταν 
πιθανόν για πρώτου βαθμού μύ-
ηση στα μυστήρια, αφού επικαι-
ροποιηθούν οι υπάρχουσες με-
λέτες, μπορούμε στη συνέχεια να 
προχωρήσουμε στην ανακαίνιση 
του μνημείου. Θα έχουμε έτσι ένα 
δίδυμο χώρων θέασης και ακρό-
ασης, το μεγάλο χωμάτινο θέα-
τρο και το κυκλικό μικρό θέα-
τρο, σε πλήρη αποκατάσταση. Με 
τον τρόπο αυτό το «Διάζωμα» θα 
επιτελέσει το χρέος του και στη 
Σαμοθράκη, όπως το κάνει ήδη 
σε άλλους πενήντα αρχαιολογι-
κούς χώρους σε όλη την Ελλά-
δα. Έχουμε και την εμπειρία και 
τη διάθεση για να το πετύχουμε. 
Θα δώσει αυτή η αποκατάσταση 
μεγάλη ώθηση και στην επισκε-
ψιμότητα και στη χρήση των δυο 
αυτών μνημείων. 

Θα υπάρξει βέβαια πλήρης θε-
σμική θωράκιση και συνεργασία 
με την Αμερικανική Σχολή που 
εποπτεύει τις ανασκαφές στο χώ-
ρο, όπως συνέβη και αλλού.

Συμβολή στις δαπάνες των 
μελετών και των έργων θα έχει 
το «Διάζωμα»  μέσα από τον 
«κουμπαρά» του, με το άνοιγ-
μα ενός ειδικού λογαριασμού και 
την πρώτη σημαντική κατάθεση 
του «Διαζώματος», την οποία θα 
κληθούν  να ενισχύσουν πολίτες 
όλης της χώρας, αλλά και του 
εξωτερικού, φορείς και δήμοι. Η 
μέθοδος αυτή χρηματοδότησης 
των μελετών και της αποκατά-
στασης μνημείων εφαρμόστηκε 
και εφαρμόζεται με πολύ μεγά-
λη επιτυχία Σημαντική μπορεί να 
είναι η εμπλοκή των δήμων και 
της Περιφέρειας στο έργο αυτό, 
με χρηματοδοτήσεις, όπως συνέ-
βη ήδη με άλλα δύο θέατρα της 
Περιφέρειας στη Μαρώνεια και  

στα Άβδηρα.

Γιώργος Καραδέδος: «Δεν 
πρέπει να αλλοιωθεί η φυ-
σιογνωμία του αρχαιολογι-
κού χώρου»

Η μελέτη εφαρμογής για την 
αποκατάσταση του κυκλικού θε-
ατρικού χώρου θα πρέπει να γίνει 
με τη συνεργασία των αμερικα-
νών αρχαιολόγων που έχουν τα 
δικαιώματα της ανασκαφής, διότι 
αυτοί διαθέτουν όλα τα στοιχεία 
και τις πληροφορίες που προέκυ-
ψαν από την ανασκαφή και είναι 
απαραίτητα για τη σύνταξη της 
μελέτης αποκατάστασης. Η με-
λέτη αυτή θα μπορούσε να γίνει 
και από τους επί  πτυχίω φοιτη-
τές, στους οποίους θα μπορού-
σε να δοθεί το θέμα αυτό σαν 
διπλωματική εργασία. 

Για το μεγάλο θέατρο στο 
χώρο του Ιερού των Μεγάλων 
Θεών, δεν είναι δυνατή η λίθινη 
αποκατάσταση, διότι δε διασώ-
ζεται τίποτε από τα παλαιά υλικά. 
Η μόνη λύση είναι η αποκατά-
σταση της μορφής του, με χω-
ματουργικές εργασίες, ώστε να 
μοιάζει με πραγματικό θέατρο. 
Ακόμη θα μπορούσε να αποκα-
λυφθεί η υποδομή επί  της οποίας 
στηρίζονταν τα καθίσματα και να 
διαμορφωθούν και οι κλίμακες 
μεταξύ των κερκίδων.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπο-
ρούσε να δοθεί η χρήση του θε-
άτρου για εκδηλώσεις, ώστε να 
παρέχεται μια στοιχειώδης άνε-
ση στους θεατές. Το ίδιο έγινε και 
στο στάδιο της Αρχαίας Μεσσή-
νης, όπου φυτεύτηκε στις χωμά-
τινες κερκίδες ένα ειδικό γκαζόν, 
το οποίο προσφέρει μια άνεση 
στους καθημένους και προστα-
τεύει το χώμα από τη διάβρω-
ση.  

Χωμάτινο είναι και το θέατρο 
του Δίου, όπως και των περισ-
σότερων Ιερών χώρων, που κρα-
τούσαν την φυσική τους μορφή. 
Ο Ιερός χώρος στη Σαμοθράκη 
είναι πολύ ευαίσθητος και εάν 
χρησιμοποιηθούν κατασκευές 
από σύγχρονα υλικά θα αλλοι-
ωθεί η φυσιογνωμία του συνο-
λικού τοπίου του αρχαιολογικού 
χώρου. 

Αλλά και όλα τα άλλα μνη-
μεία του σπουδαίου αυτού αρ-
χαιολογικού χώρου θα πρέπει να 
μελετηθούν ξεχωριστά, ώστε να 
αποκατασταθούν στην τρισδιά-
στατη μορφή τους, διότι μόνο στη 
μορφή αυτή το μνημείο ανακτά 
την εποπτική  και αισθητική του 
αξία. Πέρα από αυτό η μεγάλη 
ποσότητα του υλικού που βρί-

σκεται στο έδαφος, όταν στη-
θεί στην τρίτη του διάσταση θα 
προστατευθεί και από την φθο-
ρά που του προκαλούν τα άλατα 
του εδάφους. Θα πρέπει βέβαια 
στις αναστυλώσεις να μην γίνε-
ται κατάχρηση σύγχρονων υλι-
κών που αλλοιώνουν το μνημείο, 
όπως έγινε στη βάση των στύλων 
του Ιερού. 

Όλη η αρχιτεκτονική και πολι-
τιστική κληρονομιά είναι κοινωνι-
κό αγαθό, και πρέπει να το απο-
λαμβάνει ο κάθε πολίτης

Πέτρος Θέμελης: Καθυστέ-
ρηση στην αναστύλωση των 
μνημείων 

Ο Καθηγητής κ. Θέμελης εξέ-
φρασε την απογοήτευσή του για 
την αδιαφορία των ξένων που 
σκάβουν στο χώρο πάνω από ένα 
αιώνα και θα έπρεπε να φροντί-
ζουν για την αναστύλωση και τη 
συντήρηση των μνημείων. Δεν 
φτάνει να σηκώσεις δυο τρεις 
κολώνες, έπρεπε να σηκώσουν 
και άλλους τοίχους, όχι μόνο για 
το διδακτικό στόχο που πρέπει να 
έχει μια ανασκαφή, ώστε να κα-
ταλαβαίνει ένας επισκέπτης και 
ένας μαθητής τι βλέπει. Ταυτό-
χρονα  προφυλάσσεις  το αυθε-
ντικό υλικό του μνημείου όταν το 
σηκώνεις όρθιο. Το υλικό αυτό το 
οποίο είναι άφθονο στη Σαμο-
θράκη, θα πρέπει να μελετηθεί 
από αρχιτέκτονες και να τοποθε-
τηθεί στη θέση του. Δεν συμφω-
νώ να βάζουμε αντίγραφα, τσιμε-
ντένια ή γύψινα διότι χάνεται η 
αυθεντικότητα των μνημείων. 

Το κυκλικό θεατράκι που έχει 
τρεις σειρές  σκαλιών και πιο πά-
νω άλλες τόσες, είναι ένας χώρος 
πολύ ενδιαφέρων, καταπληκτικός 
θα τον ονόμαζα, όπου θα μπο-
ρούσαν να  διενεργούνται κάποια 
δρώμενα, αλλά χρίζει κάποιας 
συντηρήσεως και αποκατάστα-
σης. Η οποία θα του δώσει την 
ολοκληρωμένη μορφή του ώστε 
να είναι χρηστικό για χορό, τρα-
γούδι, μουσική κλπ. Μόλις το είδα 
με εντυπωσίασε και ο κ. Μπένος 
το αγκάλιασε και μπορεί με λί-
γα χρήματα να μελετηθεί και να 
αποκατασταθεί. 

Το άλλο θέατρο, που βρί-
σκονταν στο σημείο εκείνο χω-
ρίς αμφιβολία, μπορεί με μία δι-
αμόρφωση να πάρει τη μορφή 
θεάτρου, να διαμορφωθεί το 
κοίλο και να δοθούν οι ανάλο-
γες κλίσεις. Να δημιουργηθούν 
χωμάτινα σκαλιά για να κάθεται 
ο κόσμος .

Η ύπαρξη της γέφυρας του 
ρέματος και η θέα του Ιερού δη-

μιουργούν μια θαυμάσια σκηνική 
εικόνα, που θα παραπέμπει στην 
κλασσική αρχαία εποχή, όταν 
στην κορυφή του κοίλου και προς 
το ανατολικό σημείο, βρίσκονταν 
και το άγαλμα της Νίκης.

Δημήτρης Μάτσας: Υπάρχουν 
οι μελέτες, θα παραγγείλουμε 
αντίγραφο της Νίκης

Επικοινωνήσαμε με τον αρ-
χαιολόγο Δημήτρη Μάτσα, που 
εδώ και πολλά χρόνια  ασχολεί-
ται με τη Σαμοθράκη, και που 
γνωρίζει όσο κανείς άλλος τον 
αρχαιολογικό χώρο αλλά και 
όλες τις αρχαιότητες του νη-
σιού. 

Μας είπε λοιπόν ότι για το 
μικρό κυκλικό θεατράκι και για 
το μεγάλο θέατρο υπάρχουν οι 
αρχαιολογικές και αρχιτεκτονι-
κές μελέτες και όλο το υλικό το 
οποίο θα μπορούσε να αποτε-
λέσει τη βάση για την αποκατά-
σταση των δύο μνημείων. Για το 
μεγάλο θέατρο μάλιστα γίνεται 
προσπάθεια για την ένταξή του 
στην επόμενη προγραμματική  
περίοδο, με τη μορφή που πε-
ριέγραψαν οι δύο καθηγητές, 
δηλαδή με χωμάτινη διαμόρ-
φωση και φύτευση του ειδικού 
γκαζόν.

Για το κυκλικό θεατροειδές 
τόνισε την ευαισθησία του μνη-

μείου και την απαιτούμενη προ-
σοχή στη χρήση του, από ένα 
περιορισμένο κοινό που δεν θα 
ξεπερνάει τα 200-250 άτομα. 

Τέλος μας αποκάλυψε ότι 
εξετάζουν το κόστος για την πα-
ραγγελία στο μουσείο του Λού-
βρου ενός εκμαγείου- αντίγρα-
φο του αυθεντικού αγάλματος, 
από κατάλληλο υλικό, ώστε να 
τοποθετηθεί στον χώρο όπου 
βρίσκονταν στην αρχαιότητα, 
νοτιοανατολικά του θεάτρου, 
από όπου άρχιζε η μεγάλη στοά, 
στην οποία στεγάζονταν  οι υπο-
ψήφιοι για τη μύηση και οι  επι-
σκέπτες. 

Το κυκλικό θεατράκι που πρόκειται να αποκατασταθεί. 

Το κλιμάκιο στο κυκλικό θεατράκι.
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