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Τμήμα Ερωτήσεων 
1. Βουλευτή κ. Γεώργιο Αρβανιτίδη

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 738/26.10.2017 Ερώτηση με θέμα: 
 «Ανάδειξη Μακεδονικού Τάφου Αγίου Αθανασίου»

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 738/26.10.2017 Ερώτησης του Βουλευτή 
κ. Γεώργιου Αρβανιτίδη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Α. Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος “Μακεδονία – Θράκη, υλοποίησε την Α’ φάση του συγχρηματοδοτούμενου 
έργου «Ανάδειξη Μακεδονικού Τάφου ΙΙΙ και ανασύνθεση του Ταφικού Τύμβου στον Άγιο 
Αθανάσιο Θεσσαλονίκης». Το έργο αυτό περιελάμβανε την κατασκευή κελύφους 
προστασίας του Μακεδονικού τάφου ΙΙΙ από εμφανές σκυρόδεμα, το οποίο και επιχώθηκε 
μερικώς. Η μορφή της κεντρικής αίθουσας – θόλου προσαρμόστηκε στην μορφή του 
τύμβου και στατικά είναι ικανή να παραλάβει τα μεγάλα φορτία της επίχωσης, για την 
πλήρη ανασύσταση του τύμβου σε επόμενη φάση. Για την ανάδειξη του προβλέφθηκε, η 
τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε καίριες θέσεις, ανοξείδωτης εξέδρας για την θέασή 
του και κλίμακας καθόδου για την προσπέλαση των επισκεπτών προς τον Ταφικό μνημείο. 
Οι σταθερές συνθήκες υγρασίας που απαιτούνταν για τη συντήρηση του μνημείου 
εξασφαλίστηκαν με την παροχέτευση υγρού αέρα στο εσωτερικό του υπογείου χώρου, όταν 
απαιτείται, σύμφωνα με τη μηχανολογική μελέτη.

Β. Κατά τη Β’ φάση κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες 
προστασίας των δύο κιβωτιόσχημων τάφων Ι-ΙΙ, καθώς και η εν γένει ανάδειξη και 
διαμόρφωση του υφιστάμενου χώρου σε οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο, να συνταχθούν 
σχετικές μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, Η/Μ) που να περιλαμβάνουν επεμβάσεις, όπως:

- αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας και μορφής του ταφικού τύμβου που 
καλύπτει τον Μακεδονικό Τάφο ΙΙΙ, 

- εξωτερική διαμόρφωση της εισόδου του τάφου ΙΙΙ, τον αύλειο χώρο της εισόδου, 
την κεκλιμένη πορεία πρόσβασης προς το επίπεδο εισόδου (με δυνατότητα πρόσβασης και 
σε ΑΜΕΑ), 

- στερέωση, αποκατάσταση των δύο κιβωτιόσχημων τάφων Ι-ΙΙ που βρίσκονται 
πλησίον και εντός της περιμέτρου του τύμβου και ανάδειξή τους με τη δυνατότητα 
επίσκεψής τους ως σύνολο με τον τάφο ΙΙΙ, 

- κατασκευή, στο χώρο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, κτιρίων εξυπηρέτησης 
κοινού (εκδοτήριο, φυλάκιο, χώροι υγιεινής), 



- χάραξη πορείας επισκεπτών προς το μεγάλο τύμβο - τάφο ΙΙΙ, (κίνηση, χώροι 
στάσης- θέασης).

Για τις εν λόγω επεμβάσεις θα πρέπει να συνταχθούν προδιαγραφές, σε 
συνεννόηση με την αρμόδια ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ώστε ο σχεδιασμός να 
υπηρετεί την ανάγκη ενιαίας αντιμετώπισης και ένταξης του χώρου σε ένα κοινό 
πρόγραμμα διαχείρισης. 

Γ. Η ΔΑΑΜ, κρίνοντας απαραίτητη την ολοκλήρωση και της Β’ φάσης ώστε να 
καταστεί πλήρως λειτουργικό το αποτέλεσμα των ενεργειών, πρόκειται να εντάξει στο 
πρόγραμμα δράσης για το 2018 την επικαιροποίηση, συμπλήρωση και ολοκλήρωση των 
μελετών (σε επίπεδο μελετών εφαρμογής) του έργου "Ολοκλήρωση αποκατάστασης - 
ανάδειξης Τύμβου Αγ. Αθανασίου και κατασκευή υποδομών εξυπηρέτησης κοινού" για 
ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, με το ποσό των 75.000,00 €.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Φλωρόπουλος Αθανάσιος
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