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AMPHIPOLIS
Amphipolis, built on both banks of the Strymon river,
was founded by Athenian settlers, under the command
of general Agnon, in 437 b.C. During the classical,
hellenistic and roman times and thanks to the passage
of Egnatia Odos, it was an important economic,
commercial and cultural center. It was conquered by
the Macedonians under the command of Philippos II
in 357 b.C. It evolved into one of the royal mints of the
state. It participated in the campaign of Alexander
the Great for the conquest of Asia in 334 b.C., being
the naval base of his fleet. It was the place where
Kassandros exiled and murdered Queen Roxane and
the son of Alexander the Great. Following the victory
of Aimilios Pavlos in Pydna in 168 b.C., the Romans
conquered Amphipolis and it was designated the
capital of “Macedonian First”. The city’s life continued
during the early Christian and Byzantine times.

Βόρειο Τείχος / North Wall

ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ
Η Αμφίπολις, χτισμένη στις δύο όχθες του
πλωτού ποταμού Στρυμόνα ιδρύθηκε από Αθηναίους
αποίκους, με στρατηγό τον Άγνωνα, στα 437 π.Χ. Υπήρξε
σημαντικό οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο
κατά τους κλασικούς, ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς
χρόνους με τη διέλευση και της Εγνατίας Οδού. Οι
Μακεδόνες με τον Φίλιππο Β’ την κατέλαβαν το 357 π.Χ.
Εξελίσσεται σε ένα από τα βασιλικά νομισματοκοπεία
του κράτους. Συμμετέχει στην εκστρατεία του Μ.
Αλεξάνδρου για την κατάκτηση της Ασίας το 334 π.Χ.,
ως ναυτική βάση του στόλου του. Εδώ ο Κάσσανδρος
εξόρισε και δολοφόνησε τη βασίλισσα Ρωξάνη
και τον γιο του Μ. Αλέξανδρου. Μετά την νίκη του
Αιμιλίου Παύλου στην Πύδνα το 168 π.Χ. οι Ρωμαίοι
κατέλαβαν την Αμφίπολη και ορίστηκε πρωτεύουσα της
«Μακεδόνων Πρώτης». Η ζωή της πόλης συνεχίζεται
κατά τους παλαιοχριστιανικούς και βυζαντινούς χρόνους.

Γυμνάσιο / Gymnasium

Βασιλική Χριστιανική / Christian Basilica

Μαρμάρινος Περίβολος
Τύμβου Καστά / Tumulus Kasta
Marble Surrounding Wall

Modern travelers may visit the northern wall (gates A, B and C with the wooden bridge,
where, according to Thucydides descriptions, the battle between Athenians and Spartans
took place in 424 b.C.), and where there are located the ancient “Gymnasium” with the
“Ksystos” and the “palaestra”, the hellenistic house and the roman house, the ancient
necropolis, the findings of which are in the archaeological museum, the byzantine
Amphipolis with the 5 christian temples (4 three-aisled basilicas and one circular building)
of the 6th century a.C., as well as the Tower of Marmari in the 14th century a.C.
Ο σύγχρονος περιηγητής μπορεί να επισκεφτεί το βόρειο τείχος (πύλες Α, Β και Γ με
την ξύλινη γέφυρα, όπου, όπως περιγράφει ο Θουκυδίδης, έγινε η μάχη Αθηναίων και
Σπαρτιατών το 424 π.Χ.), το αρχαίο γυμνάσιο με τον ξυστό και την παλαίστρα, την
ελληνιστική και τη ρωμαϊκή οικία, την αρχαία νεκρόπολη, τα κτερίσματα της οποίας
βρίσκονται στο αρχαιολογικό μουσείο, τη βυζαντινή Αμφίπολη με τους 5 χριστιανικούς
ναούς (4 τρίκλιτες βασιλικές κι ένα κυκλικό κτίριο) του 6ου μ.Χ.αι., καθώς και τον Πύργο
του Μαρμαρίου του 14ου μ.Χ. αι.

Τύμβος Καστά / Tumulus Kasta

THE KASTA TUMULUS AND THE LION OF AMPHIPOLIS
The Monumental Macedonian Burial Complex
The recent excavation (2012-2015) in the Kasta tumulus of Amphipolis, led by the archaeologist Katerina
Peristeri, brought to light a -one of its kind- monumental Macedonian burial complex, which consists of: a)
a marble surrounding of 3 meters height, of a diameter of 158,40 metres and of a perimeter of 497 metres;
b) a complex Macedonian tomb and c) the monument of Lion which was initially located at the top of
the Tumulus. The complex Macedonian tomb consists of four spaces. A monumental scale leads from the
marble surroundings to the interior, where the visitor can admire two headless Sphinxes, two Karyatides
of exceptional art, and then, just ahead of the main burial chamber with the marble door, a pebble floor
depicting the abduction of Persephone by Hades with Hermes, the “psychopomp” god. The composition is
noteworthy because of the harmony and its naturalism.

ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΥΜΒΟΥ ΚΑΣΤΑ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
Μαρμάρινος Περίβολος - Σύνθετος Μακεδονικός Τάφος - Μνημείο Λέοντα
Η νεότερη ανασκαφική έρευνα 2012-2015 στον Τύμβο Καστά Αμφίπολης, με υπεύθυνη ανασκαφέα την
αρχαιολόγο Κατερίνα Περιστέρη, έφερε στο φως ένα μνημειακό ταφικό συγκρότημα, μοναδικό στο είδος
του, που αποτελείται: α) από ένα μαρμάρινο περίβολο ύψους 3μ., διαμέτρου 158,40 μ. και περιμέτρου 497μ.
β) ένα σύνθετο μακεδονικό τάφο και γ) το μνημείο του λέοντα που βρισκόταν στην κορυφή του τύμβου. Ο
σύνθετος μακεδονικός τάφος αποτελείται από τέσσερις χώρους. Μια μνημειακή κλίμακα οδηγεί από το ύψος
του περιβόλου στο εσωτερικό, όπου ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει δύο ακέφαλες Σφίγγες, δύο εξαιρετικής
τέχνης Καρυάτιδες, και στη συνέχεια, πριν τον κυρίως ταφικό θάλαμο με τη μαρμάρινη θύρα, ένα βοτσαλωτό
δάπεδο που απεικονίζει την αρπαγή της Περσεφόνης από τον Πλούτωνα με ψυχοπομπό τον Ερμή. Η παράσταση
διακρίνεται για την εξαίρετη τέχνη στην απόδοση των λεπτομερειών των χαρακτηριστικών, τόσο των μορφών,
όσο και των αλόγων, όπως και για την αρμονία των χρωμάτων.

Ο Λέων της Αμφίπολης / The Lion of Amphipolis

Regarding the monument of Lion of Amphipolis, nowadays located on the banks of the river Strymon, the recent
excavation research has proved that it is connected to the burial mark of the Tumulus Kasta and, according to the
Geometry of the monumental burial complex, its initial location was at the top of the Tumulus. The material of the
Lion’s base comes from architectural parts of the marble surroundings, it was used as a river barrier during the
roman times and it was found by the Greek army in 1912 during the drainage of Strymon’s bed for the construction
of a bridge. After 1917, the marble architectural parts were gathered together near the bridge along with the pieces
of the broken Lion, which was restored in 1937 by sculptor A. Panagiotakis. The Monumental burial complex of
Kastas of Tumulus Kasta, made out of large quantities of marble imported from Thassos, was built upon the orders of
Alexander the Great during the last quarter of the 4th century b.C. (325-300 b.C.) and it demonstrates the prominent
personality of the heroicized deceased, for whom the society of the time paid exceptional honors.
Όσον αφορά στο μνημείο του λέοντα, που σήμερα βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Στρυμόνα, η ανασκαφική έρευνα
απέδειξε ότι συνδέεται με το ταφικό σήμα του τύμβου και τοποθετείται στην κορυφή του σύμφωνα με τη γεωμετρία
του μνημειακού ταφικού περιβόλου. Το υλικό της βάσης του λέοντα προέρχεται από μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη του
περιβόλου, χρησιμοποιήθηκε ως φράγμα του ποταμού σε δεύτερη χρήση ήδη από τη ρωμαϊκή εποχή και βρέθηκε από
τον ελληνικό στρατό το 1912 κατά την αποξήρανση της κοίτης του Στρυμόνα για την κατασκευή της σύγχρονης γέφυρας.
Μετά το 1917 τα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη συγκεντρώθηκαν στη θέση της σύγχρονης γέφυρας μαζί με τα κομμάτια
του σπασμένου λέοντα, που αναστηλώθηκε το 1937 από τον γλύπτη Α. Παναγιωτάκη.
Το μνημειακό μακεδονικό ταφικό συγκρότημα στον τύμβο Καστά που κατασκευάστηκε με τη μεγαλύτερη ποσότητα
εισαγόμενου μαρμάρου από τη Θάσο, έπειτα από παραγγελία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, χρονολογείται στο τελευταίο
τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. (325-300 π.Χ.) και μαρτυρεί την εξέχουσα προσωπικότητα του «αφηρωισμένου νεκρού» προς
τιμήν του οποίου αποδόθηκαν λατρευτικές τιμές από την κοινωνία της εποχής του.
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