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Του Γιώργου 
Πανταζίδη
Την τιμητική της είχε την Πέμπτη 
η Σαμοθράκη, που για επτά και 
πλέον ώρες άνοιξε την «αγκα-
λιά» της για να υποδεχθεί με τον 
καλύτερο τρόπο το Σωματείο 
«Διάζωμα». 400 και πλέον μέ-

λη και φίλοι του, βρέθηκαν στο 
νησί του Έβρου προκειμένου να 
περιηγηθούν στον αρχαιολογι-
κό χώρο της Παλαιάπολης και 
να γνωρίσουν το μεγαλείο της 
ιστορίας του. 

Η περιοχή μας αποτέλεσε τον 
πρώτο σταθμό της τετραήμερης 

παρουσίας τους στην ανατολική 
Μακεδονία Θράκη, στο πλαίσιο 
της Ι’ Γενικής Συνέλευσης του 
Διαζώματος, της οποίας το κύ-
ριο μέρος των εργασιών θα λά-
βει χώρα στην Κομοτηνή σήμερα 
Σάββατο. Ωστόσο, από την Πέ-
μπτη έως και την Κυριακή πραγ-
ματοποιούνται επισκέψεις και 
ξεναγήσεις στις ομορφιές της 
περιφέρειας μας και ιδιαίτερα 
σε μέρη αρχαιολογικού ενδια-
φέροντος.

Ο βασικός προορισμός για τα 
μέλη του «Διαζώματος» ήταν ο 
αρχαιολογικός χώρος της Πα-
λαιάπολης και το Ιερό των Με-
γάλων Θεών. Μετά την μίνι 
«απόβαση» των γεμάτων κό-
σμου λεωφορείων στο λιμάνι 
της Καμαριώτισσας, οι επισκέ-
πτες κατευθύνθηκαν εκεί και 
πραγματικά δεν άργησαν να 
εντυπωσιαστούν από το μεγα-
λείο του χώρου. Δέος, συγκί-

νηση, σεβασμός στην ιστορία, 
ήταν τα αισθήματα που τους κα-
τέκλυσαν. 

 Και έμειναν ακόμη πιο εντυ-
πωσιασμένοι, έχοντας την τύχη 
να ακούσουν για το μυστηριακό 
παρελθόν του καθώς και για την 
πορεία των αρχαιολογικών ανα-
σκαφών μέσα στο χρόνο, από 
τον πλέον αρμόδιο άνθρωπο. 
Τον αρχαιολόγο Δημήτρη Μά-
τσα που για 30 και πλέον χρόνια 
αποτέλεσε την ψυχή των ερευ-
νών στην αρχαία πόλη της Πα-
λαιάπολης γνωρίζοντας καλύτε-
ρα από τον καθένα τον χώρο. 

Ο κ. Μάτσας άνοιξε την ψυχή 
του και εξομολογήθηκε μυστικά 
και απόκρυφα από τον (ούτως 
ή άλλως) μυστηριακό χώρο, ο 
οποίος γέμισε από ανθρώπους 
που τον άκουγαν ευλαβικά. Η 
παρουσία του «Διαζώματος» 
στον χώρο, έκλεισε με τον κα-
ταξιωμένο μουσικό Πέτρο Κλα-
μπάνη να παρουσιάζει ένα σόλο 
μπάσο σετ με φόντο το Ιερό των 
Μεγάλων Θεών. 

Στη συνέχεια, οι επισκέπτες 
γεύτηκαν το παραδοσιακό κατσι-

κάκι, ενώ είχαν την ευκαιρία να 
πάρουν και μια «γεύση» από την 
πανέμορφη Χώρα του νησιού. 
Το σίγουρο είναι ότι πολλοί από 
αυτούς έδωσαν την υπόσχεση, 
να επιστρέψουν στη Σαμοθράκη 
για να τη γνωρίσουν καλύτερα.    

Μπένος: Στον πυρήνα 
της Θράκης κρύβεται 
η φωτεινή Ελλάδα
Η ΓΝΩΜΗ, το μόνο μέσο που 
ακολούθησε στο νησί τα μέ-
λη του «Διαζώματος», δεν θα 
μπορούσε να μην συνομιλήσει 
με τον κ. Σταύρο Μπένο. Τον 
άνθρωπο που αποτελεί το επί-
κεντρο, την ψυχή του «Διαζώ-
ματος», ο οποίος και συνεχώς 
γινόταν δέκτης της εκτίμησης 
και του σεβασμού των μελών 
του Σωματείου. 

Ο κ. Μπένος δηλώνει – εκ 
του αποτελέσματος - δικαιωμέ-
νος από την επιλογή τόσο της δι-
εξαγωγής της ετήσιας συνέλευ-
σης στη Θράκη όσο και για την 
επίσκεψη στη Σαμοθράκη. 

«Η επιλογή μας να διεξάγου-
με εδω την φετινή μας συνέλευ-

ση, ήταν για να τιμήσουμε δύο 
πρόσωπα που υπηρέτησαν και 
υπηρετούν το μεγάλο μας όρα-
μα, την υλοποίηση του δικτύου 
της πολιτιστικής διαδρομής της 
αρχαίας Εγνατίας Οδού. Τον καλό 
φίλο και συνεργάτη Γιάννη Λα-
σκαράκη που είχε  την έμπνευση 
του σχεδιασμού της και του αεί-
μνηστου περιφερειάρχη Γιώρ-
γου Παυλίδη, ο οποίος πίστεψε 
την προσπάθειά μας. Επίσης, για 
να τιμήσουμε και να στηρίξουμε 
με τις δυνάμεις μας την όμορφη 
Θράκη καθώς και για να θαυμά-
σουμε και να γνωρίσουμε καλύ-
τερα τις απίστευτες αρχαιολογι-
κές ομορφιές της. Ας μην ξεχνάμε 
και αυτό είναι κάτι που πρέπει να 
τονίσουμε, ότι στον πυρήνα της 
Θράκης κρύβεται η φωτεινή Ελ-
λάδα. Αυτήν που παλεύουμε να 
βγει στο προσκήνιο». 

Το όραμα της αρχαίας 
Εγνατίας
Ο πρόεδρος του «Διαζώματος» 
στάθηκε ιδιαίτερα στο όραμα της 
υλοποίησης της αρχαίας Εγνατί-
ας μέσω ενός καινοτόμου προ-

Σαγήνεψαν οι αρχαιότητες 
της Σαμοθράκης
Ο αρχαιΟλΟγικΟΣ χώρΟΣ 
τηΣ ΠαλαιαΠΟληΣ ηταν 
Ο ΠρώτΟΣ ΠρΟΟριΣμΟΣ 
τών 400 και ΠλέΟν μέλών 
τΟυ «ΔιαζώματΟΣ»

Ξεναγήθηκαν στους χώρους του, 
γνώρισαν την ιστορία του από 
τον αρχαιολόγο κ. Μάτσα και επέστρεψαν 
με τις καλύτερες εντυπώσεις

Το Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη 

Εκτατοντάδες τα μέλη και οι φίλοι του Διαζώματος που βρέθηκαν στη Σαμοθράκη. 

Αναμφισβήτητα, το σπουδαιότερο αρχαιολογικό αξιοθέατο της Σαμοθράκης είναι το Ιερό 
των Μεγάλων Θεών, δίπλα στην Παλαιόπολη, την αρχαία πόλη. Το Ιερό των Μεγάλων Θε-
ών καταλαμβάνει έκταση περίπου 50 στρεμμάτων και περιλαμβάνει μια σειρά από κτίσματα 
που βεβαιώνουν την σημαντικότητά του κατά την κλασσική και ελληνιστική κυρίως, αρχαι-
ότητα.Βλέπουμε το Ανάκτορο, που αποτελούσε το χώρο του πρώτου σταδίου της μύησης 
στα Καβείρια Μυστήρια, το Ιερό των Μεγάλων Θεών, όπου τελούνταν το δεύτερο στάδιο, 
την Στοά που δημιουργήθηκε για να στεγάσει τους επισκέπτες των Μυστηρίων και τον Ιερό 
Κύκλο, το χώρο από όπου οι θεατές παρακολουθούσαν την μύηση ή άλλα δρώμενα.

Οι πρωιμότερες ενδείξεις θρησκευτικής δραστηριότητας χρονολογούνται στον 7ο αιώνα 
π.Χ., αλλά η κατασκευή μνημειακών κτιρίων άρχισε μόλις στον 4ο αιώνα π.Χ. και συνδέεται 
με τη γενναιοδωρία και τα πολιτικά ενδιαφέροντα του Μακεδονικού βασιλικού οίκου, ήδη 
από τη Βασιλεία του Φιλίππου Β .́ Το ιερό που γνώρισε τη μεγαλύτερή του δόξα στους 3ο 
και 2ο αιώνες π.Χ. εγκαταλείπεται προς το τέλος του 4ου αιώνα μ.Χ. 

Το Ιερό των Μεγάλων Θεών ανασκάφηκε συστηματικά για πρώτη φορά το 1873 και το 
1875 από δυο Αυστριακές αποστολές με επικεφαλής τον A. Conze. Από το 1938 οι εργασί-
ες στον χώρο διεξάγονται από το Ινστιτούτο Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Νέας 
Υόρκης (K. Lehmann, J. R. McCredie, B. D. Wescoat), από το 1964 με την εποπτεία της ΙΘ΄ 
Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων. Οι προσπάθειες αυτά τα χρόνια εστιά-
στηκαν στην ανασκαφή, δημοσίευση και παρουσίαση των μνημείων. Στη διάρκεια των τε-
λευταίων 20 χρόνων η ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων έχει αναλάβει 
ενεργό ρόλο στη συντήρηση και διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου.

Λίγα λόγια για το Ιερό των Μεγάλων Θεών


