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δωτό «Η αρπαγή της Περσεφόνης», ψηφιδωτό εισόδου και βο-
τσαλωτό δάπεδο α’ θαλάµου, επιχρίσµατα, αρχιτεκτονικά στοι-
χεία, Μακεδονική Θύρα κ.ά.).

Οπως έχει καταδείξει η αρχαιολογική έρευνα, ο τύµβος Κα-
στά δηµιουργήθηκε επί ενός προϋπάρχοντος φυσικού λόφου, 
αλλά και εντός µιας παλαιότερης νεκρόπολης. Ο δηµιουργός του 
έργου (όλοι µιλούν για τον ∆εινοκράτη) τον περιέκλεισε σε ένα 
τεράστιο κυκλικό περίβολο, κατασκευάζοντας ένα µεγαλοπρε-
πές λατρευτικό µνηµείο που όµοιό του δεν υπάρχει στον κόσµο. 

Οσον αφορά τη χρονολόγηση του µνηµείου, υπάρχει ταύτιση 

των επιστηµόνων που έχουν ασχοληθεί µε την ανασκαφή και την 
αποκατάστασή του, προσδιορίζοντάς το στα τέλη του 4ου αιώνα 
π.Χ., επισηµαίνοντας, όµως, και µετέπειτα οικοδοµικές φάσεις.

Η µεγάλη πρόκληση
Σύµφωνα µε τις µελέτες, αρχικά θα ξεκινήσουν οι χωµατουργικές 
εργασίες στον λόφο, ο οποίος έχει καταλήξει µια άµορφη µάζα 
απο τις ανασκαφικές προσπάθειες που πραγµατοποιούσε εκεί 
τη δεκαετία του ’60 ο πρωτοπόρος ∆ηµήτρης Λαζαρίδης. Ετσι, 
πραγµατοποιήθηκε µελέτη, από την οποία εξήχθησαν τα γεωµε-
τρικά στοιχεία του τύµβου, πώς δηλαδή ήταν κατά την αρχαιό-
τητα ο τύµβος Καστά µε τον κυκλικό του περίβολο. Στόχος των 
ειδικών είναι να προσεγγίσουν όσο περισσότερο γίνεται την αρ-
χική του µορφή, µε την απάλυνση των επιχώσεων, ώστε να απο-

κατασταθεί η αρχική του κλίση.
Σύµφωνα µε γεωλογικές έρευνες, ο τύµβος 

ήταν κατά τα 2/3 φυσικός και, επειδή έπρεπε 
να αποκτήσει µια κορυφή, είχε διαµορφωθεί 
από επιχώσεις που ξεκινούσαν από πέντε µέ-
τρα και έφθαναν τα 10. Στον περίβολο θα γί-
νουν στερεώσεις των πρανών και θα αποκατα-
σταθούν αρκετά µέτρα µε αυθεντικό µαρµάρι-
νο υλικό, το οποίο βρίσκεται διάσπαρτο κοντά 
στο λιοντάρι της Αµφίπολης. Εχουν επισηµαν-

θεί διάσπαρτα περίπου 410 µέλη που ανήκουν 
στον περίβολο του λόφου Καστά και τα οποία 
θα επανατοποθετηθούν.

Να σηµειωθεί πως η περίµετρος του λόφου 
Καστά έχει µήκος 498 µέτρα. Ο καθηγητής Μι-
χάλης Λεφαντζής έχει αποδείξει πως ο συγκε-
κριµένος περίβολος, που εσωτερικά είναι από 
πωρόλιθο ενώ εξωτερικά «ντύθηκε» µε το περί-
φηµο µάρµαρο Θάσου, κατασκευάστηκε απο 
το γκρέµισµα του βόρειου τείχους της Αµφίπο-
λης, καθώς τα κοµµάτια που λείπουν από το τεί-
χος είναι 183, 270 και 45 µέτρα αντίστοιχα. Το 
συνολικό άθροισµα του µήκους των κοµµατιών 
που λείπουν από το τείχος ταυτίζεται πλήρως µε 
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Του ΝΕΣΤΟΡΑ ∆ΗΜΑΡΑ

Τ
ο εκθαµβωτικό ταφικό µνηµείο που κρύβει 
ο λόφος Καστά της Αµφίπολης και που άφη-
σε έκπληκτη τη διεθνή επιστηµονική κοινό-

τητα όταν η αρχαιολογική σκαπάνη το έφερε στο 
φώς το 2014 εισέρχεται σε νέα φάση µε την έναρ-
ξη των έργων αποκατάστασης και στερέωσής του.

Η ολοκλήρωση αυτών των έργων θα ανοίξει ταυ-
τόχρονα την πόρτα για το κοινό σε έναν «µαγικό κό-
σµο», καθώς θα ταξιδέψει τους επισκέπτες στα µυ-
στικά της Αµφίπολης και στη µαγεία του µακεδονι-
κού κόσµου των ελληνιστικών χρόνων.

Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που έχει εκπο-
νηθεί, «το µνηµείο θα γίνει θεάσιµο και επισκέψι-
µο τέλη του 2019 µε αρχές του 2020, ενώ για τις 
εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξής του, που 
θα ξεκινήσουν εντατικά τον προσεχή Σεπτέµβριο, 
υπάρχουν διαθέσιµα 1,5 εκατ. ευρώ από την έντα-
ξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Μόλις ο χώρος καταστεί 
επισκέψιµος, όπως έχει ανακοινώσει ο περιφερει-
άρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώ-
στας, θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες προκειµένου 
να συµπεριληφθεί ο τύµβος Καστά στον Κατάλογο 
Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO.

Οι εργασίες αφορούν τις χωµατουργικές παρεµ-
βάσεις στον τύµβο, τη διασφάλιση και τη συντήρη-
ση του ταφικού µνηµείου, που αντιµετωπίζει τερά-
στια στατικά προβλήµατα, καθώς και τη συνολική 
αποκατάσταση των µοναδικών έργων τέχνης που 
περιέχονται σε αυτό (Σφίγγες, Καρυάτιδες, ψηφι-

Το µνηµείο στον λόφο Καστά θα είναι 
επισκέψιµο µέχρι τις αρχές του 2020. 
Τον Σεπτέµβριο αρχίζουν οι εργασίες 
αποκατάστασης και στερέωσής του 
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την περίµετρο του περιβόλου του λόφου Καστά!
Το επόµενο βήµα αφορά τη διασφάλιση, τη 

στερέωση και την αποκατάσταση του ταφικού 
µνηµείου, που παρουσιάζει πολλά γεωστατικά 
και στατικά προβλήµατα. Τόσο η κ. Κατερίνα 
Περιστέρη όσο και ο αρχιτέκτονας-αναστηλω-
τής της ανασκαφής του τύµβου Καστά στην Αµ-
φίπολη, καθηγητής Μιχ. Λεφαντζής, έχουν δι-
απιστώσει ότι η καµάρα δέχεται πολύ µεγάλες 
ωθήσεις από τα στρώµατα που τη σκεπάζουν, 

ενώ το µνηµείο παρουσιάζει σοβαρό πρόβλη-
µα στατικής επάρκειας.

Γι’ αυτούς τους λόγους τοποθετήθηκε στο 
µνηµείο, από το αρχικό στάδιο της ανασκα-
φής, ένας πολύπλοκος και πλούσιος σε µεταλλι-
κά στοιχεία νάρθηκας, έτσι ώστε να µην υπάρ-
ξουν κατακρηµνίσεις. Μάλιστα, από το 2014 
αλλά και στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκαν 
πολλές στερεωτικές εργασίες τόσο στο ταφικό 
µνηµείο όσο και στον περίβολο, ώστε να µην 
υπάρξουν αστοχίες.

Ετσι, από τις πρώτες µέρες του Σεπτεµβρίου 
θα ξεκινήσει ο ανασχεδιασµός της στερεωτικής 
διάταξης του ταφικού µνηµείου. Η στήριξη και 

πρόσβαση
Στόχος της 
προσπάθειας είναι να 
καταστεί ο ταφικός 
χώρος προσβάσιµος 
στο ευρύ κοινό µε 
ειδικό διάδροµο, ο 
οποίος θα επιτρέπει 
στον επισκέπτη 
να εισέρχεται στο 
εσωτερικό του

µη φτάνει µέχρι το τέλος της «διαδροµής» του 
µνηµείου, αλλά αυτό είναι κάτι που θα εξεταστεί 
και στη συνέχεια. Ενα ακόµη θέµα που απασχο-
λεί τους ειδικούς είναι το αν θα µπει τζάµι και 

τι είδους πάνω απο το 
ψηφιδωτό της Περσε-
φόνης και, αν ναι, σε 
τι έκταση. Η υπόθεση 
αυτή συζητείται ακό-
µη και προβληµατίζει 
τους ειδικούς, καθώς 
δεν πρόκειται σε κα-
νένα σηµείο της όλης 
προσπάθειας να λη-
φθούν βιαστικές απο-
φάσεις, που µπορεί να 

αποβούν µοιραίες στη συνέχεια.
Οσον αφορά το στέγαστρο, θα είναι ουσια-

στικά όσο ο πρώτος θάλαµος και θα παίρνει και 
λίγο χώρο από τους επόµενους. Στα σχέδια των 
ειδικών περιλαµβάνεται η δηµιουργία ενός στε-
γάστρου που δεν θα αλλοιώνει την εικόνα του 
αρχαιολογικού χώρου και θα έχει όλα τα χαρα-
κτηριστικά που θα συνάδουν µε την τυπολογία 
του µνηµείου.

Οι επιστήµονες που ασχολούνται µε την Αµ-
φίπολη αναφέρονται σε συζητήσεις τους στα 
όσα έγιναν στη Βεργίνα, τα οποία χαρακτηρί-
ζουν ως «επεµβάσεις που δεν θα µπορούσαν 
να γίνουν σήµερα. Θεωρούνται τεράστιες και 
µη αντιστρέψιµες που αλλοιώνουν τον χώρο. 
Με τα νέα δεδοµένα, έχει γίνει πιο αυστηρός ο 

τρόπος που βλέπουµε πλέ-
ον τα µνηµεία», τονίζουν.

Μυστήρια...
Η αποκάλυψη οστών στο τα-
φικό µνηµείο της Αµφίπολης 
είχε προκαλέσει το 2014 πα-
γκόσµιο ενδιαφέρον, αλλά, 
πέρα από την ανθρωπολο-
γική µελέτη των σκελετών 
που είχε πραγµατοποιη-
θεί και ανακοινωθεί τον Ια-
νουάριο του 2015, από τις 
καθηγήτριες κ. Σ. Τριαντα-
φύλλου και Χ. Παπαγεωρ-
γοπούλου, δεν υπήρξε τί-
ποτα νεότερο. Τα οστά που 
βρέθηκαν στην επίχωση 
του χώρου 4, αλλά και στο 
εσωτερικό του κιβωτιόσχη-
µου τάφου ανήκαν σε µια 
γυναίκα περίπου 60 ετών, 
σε δύο άντρες περίπου 30 
ετών, σε ένα βρέφος και σε 

έναν καµένο νεκρό (που είχε καεί σε προγενέ-
στερη χρονική φάση από αυτή κατά την οποία 
πέθαναν οι άλλοι τέσσερις).

∆υστυχώς, οι σκελετοί είχαν βρεθεί διάσπαρ-
τοι, προφανώς από τυµβωρύχους, ενώ στην 
τότε ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισµού 
αναφερόταν χαρακτηριστικά ότι «η γενική ει-
κόνα εύρεσης των σκελετικών καταλοίπων συ-
νηγορεί στην αναµόχλευσή τους από ανθρω-
πογενή επέµβαση».

Βέβαια, τα µυστήρια της Αµφίπολης θα «προ-
καλούν» πάντα τους ερευνητές να τα προσεγ-
γίσουν. Πριν από λίγους µήνες, ο οµότιµος κα-
θηγητής Ανωτέρας Γεωδαισίας και Χαρτογρα-
φίας του ΑΠΘ Ευάγγελος Λιβιεράτος υποστή-
ριξε ότι «ο τύµβος Καστά στην Αµφίπολη “δεί-
χνει” στους ∆ελφούς!».

«Παρατήρησα ότι ο άξονας εισόδου του τα-
φικού διαδρόµου του µνηµείου ήταν έκκεντρος, 
δηλαδή, ενώ το µνηµείο είναι τέλειος κύκλος, ο 
άξονας της εισόδου δεν διευθύνεται προς το 
κέντρο του κύκλου. Ο άξονας είναι προσανα-
τολισµένος κατά το αζιµούθιο προς µια διεύ-
θυνση, η οποία, προεκτεινόµενη, περνάει από 
ένα... µαγικό σηµείο. Οδηγεί στους ∆ελφούς», 
εξήγησε ο κ. Λιβιεράτος.

η υποστήλωση πρόκειται να αραιωθούν ώστε να µπορούν στο 
εσωτερικό του οι τεχνικοί να πραγµατοποιήσουν δοµική αποκα-
τάσταση στους λίθους, στους πλευρικούς τοίχους, στην καµάρα 
και σε όλα τα στοιχεία που φέρουν φορτία. Πρόκειται για εργα-
σίες γενικά πολύπλοκες µε πολλά προ-
βλήµατα, που πολλές φορές θα επιλύο-
νται επιτόπου. Θα ακολουθήσει σε τρία 
στάδια η σωστική συντήρηση. Οι ειδικοί 
θα δώσουν µια πραγµατική µάχη προ-
κειµένου να σώσουν και να αναδείξουν 
επιχρίσµατα, επιφάνειες, χρώµατα, ενώ 
θα πραγµατοποιηθεί µια πολύπλοκη συ-
ντήρηση όλων των αρχιτεκτονικών στοι-
χείων που είναι διακοσµητικά του ταφι-
κού µνηµείου και πολύ µεγάλης ιστορι-
κής αξίας. Ως παραδείγµατα οι µελετη-
τές αναφέρουν τα φτερά από τις Σφίγγες που βρέθηκαν θρυµ-
µατισµένα µέσα στην επίχωση αλλά και η δίφυλλη πόρτα του τε-
λευταίου θαλάµου. Ειδικά αυτή βρέθηκε πεσµένη και σπασµένη 
σε οκτώ µεγάλα κοµµάτια και άλλα 700 µικρότερα!

Πρόκειται, δε, για τη µεγαλύτερη µαρµάρινη Μακεδονική Θύ-
ρα που σώζεται αυτή τη στιγµή από τον αρχαίο κόσµο µε πλά-
τος 1,70 και ύψος 3,30 µέτρα, µε «εφηλίδες», οι οποίες µιµού-
νται την κεφαλή καρφιών, όπως είθισται στις ξύλινες πόρτες.

Επίσης, η συντήρηση των Καρυάτιδων αποτελεί τεράστια πρό-
κληση, όπως και το να µπουν στην αρχική τους θέση τα φτερά 
από τις Σφίγγες και το κεφάλι της µίας από τις δύο. Το µαρµά-
ρινο κεφάλι της ανατολικής Σφίγγας -γλυπτό εξαιρετικής τεχνο-
τροπίας- είχε εντοπιστεί απο το επιτελείο της κ. Κ. Περιστέρη κα-
τά τη διάρκεια της αποχωµάτωσης του τρίτου θαλάµου του τύµ-
βου σε βάθος 5,20 µ. από την κορυφή του θόλου, σε απόσταση 
από την είσοδο του ταφικού µνηµείου.

Ανάλογες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης θα πραγ-
µατοποιηθούν στο µοναδικής τεχνοτροπίας ψηφιδωτό που απει-
κονίζει την αρπαγή της Περσεφόνης µε διαστάσεις 4,5 επί 3 µέ-
τρα. Η αρπαγή της κόρης της ∆ήµητρας από τον Πλούτωνα ανα-
παρίσταται και σε τοιχογραφία στη Μεγάλη Τούµπα στο βασιλι-
κό νεκροταφείο των Αιγών, στη Βεργίνα, αλλά στην Αµφίπολη για 
πρώτη φορά απαντάται σε βοτσαλωτό ψηφιφωτό, µε την έκφρα-
ση απόγνωσης της Περσεφόνης να συγκινεί χιλιάδες χρόνια µετά.

Για την αποκατάστασή του οι συντηρητές θα χρησιµοποιή-
σουν και αρκετές ψηφίδες και κάποια τµήµατα του ψηφιδω-
τού, µε υπόστρωµα έως και 20 εκατοστών, που βρέθηκαν µέ-
σα στα χώµατα.

«∆εν θα κάνουµε πειραµατισµούς. ∆εν πρέπει να ρισκάρου-
µε. Πρέπει να εκπονηθούν απόλυτα εξειδικευµένες εφαρµογές 
επί του µνηµείου, το οποίο πρέπει να γίνει θεάσιµο και επισκέ-
ψιµο, αλλά ταυτόχρονα οι επεµβάσεις που θα γίνουν να είναι 
όλες όσο γίνεται πιο αντιστρέψιµες, να µην είναι επεµβάσεις που 
να µην µπορούν να διορθωθούν στο µέλλον µε την πρόοδο της 
επιστήµης», τονίζει στη Realnews κορυφαίο στέλεχος της οµά-
δας που εποπτεύει το έργο της αναστήλωσης και συντήρησης.

Η είσοδος εντός του µνηµείου
Στόχος της όλης προσπάθειας είναι να καταστεί ο ταφικός χώρος 
προσβάσιµος στο ευρύ κοινό µε ειδικό διάδροµο, ο οποίος θα 
επιτρέπει στον επισκέπτη να εισέρχεται στο εσωτερικό του. Ισως 
ο τελευταίος θάλαµος να είναι µόνο ορατός και ο επισκέπτης να 

τζάμι
Ενα ακόµη θέµα 
που απασχολεί τους 
ειδικούς είναι το αν 
θα µπει τζάµι και 
τι είδους πάνω από 
το ψηφιδωτό της 
Περσεφόνης και, αν 
ναι, σε τι έκταση

Στα σχέδια των ειδικών 
περιλαµβάνεται η δηµιουργία 
ενός στεγάστρου που δεν 
θα αλλοιώνει την εικόνα του 
αρχαιολογικού χώρου

1. ∆ιαμόρφωση λόφου Καστά

2. Στερέωση ταφικού μνημείου

3. Συγκόλληση της Μακεδονικής Θύρας

4.   Συναρμολόγηση των αγαλμάτων
     των Σφιγγών

5. Αποκατάσταση των ψηφιδωτών
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