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1. Ο αρχαιολογικόσ  χώροσ τησ Ελευςίνασ  

 
α).  Γενική περιγραφή του χώρου  
 

Ο αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ Ελευςίνασ περιλαμβάνει το λόφο τθσ Ακροπόλεωσ, 

όπου αναπτφχκθκαν όλοι οι αρχαίοι οικιςμοί, από τθν προϊςτορικι εποχι μζχρι τθν 

φςτερθ αρχαιότθτα και κυρίωσ το περίφθμο Ιερό τθσ Διμθτροσ, όπου ετελοφντο τα 

Ελευςίνια μυςτιρια, ςτθν ανατολικι πλαγιά του λόφου. Η ακρόπολθ και το Ιερό,  

ζνα από τα ςθμαντικότερα κρθςκευτικά κζντρα του αρχαίου κόςμου, ιταν 

οχυρωμζνα με υψθλά τείχθ ενιςχυμζνα με πφργουσ. 

Ρυρινασ αυτοφ του Ιεροφ ιταν ο κυρίωσ ναόσ τθσ Διμθτροσ, το Τελεςτιριο, ο 

χϊροσ  όπου λάμβαναν χϊρα οι μυςτικότερεσ τελετζσ τθσ μφθςθσ των πιςτϊν.  

Η ςφνδεςθ τθσ Ιεράσ οδοφ με τθ λατρεία τθσ Διμθτροσ ιταν άρρθκτθ και οφειλόταν 

αφενόσ ςτο γεγονόσ ότι ιταν θ οδόσ που οδθγοφςε ςτο Ιερό τθσ Θεάσ και αφετζρου 

ςτο ότι, κάκε χρόνο, κατά τθ διάρκεια του εορταςμοφ των Μεγάλων Μυςτθρίων, 

αυτι τθν οδό ακολουκοφςε θ πομπι των μυςτϊν, που ςυνόδευε τα Ιερά 

αντικείμενα τθσ λατρείασ ςτον ελευςίνιο προοριςμό τουσ, φςτερα από τθν 

προςωρινι παραμονι τουσ ςτο «εν Άςτει Ελευςίνιο», το μικρό Ιερό ςτθ βόρεια 

κλιτφ τθσ ακθναϊκισ Ακροπόλεωσ. Η Ιερά Οδόσ κατζλθγε ςτθν πλατεία που 

ςχθματιηόταν εμπρόσ από τον εκάςτοτε βόρειο Ρυλϊνα του Ιεροφ τθσ Διμθτροσ, 

ενϊ ζνα τελευταίο τμιμα τθσ οδθγοφςε από τον Ρυλϊνα αυτόν, ςτον κυρίωσ ναό 

τθσ κεάσ, το Τελεςτιριο. 

Σιμερα, κακϊσ ο επιςκζπτθσ ειςζρχεται ςτον αρχαιολογικό χϊρο ςυναντά τθν 

πλακόςτρωτθ ωμαϊκι Αυλι ςτθν οποία κατζλθγε θ Ιερά Οδόσ. Η Αυλι και οι ςτοζσ 

που τθν περιβάλλουν, διαμορφϊκθκαν τον 2ο  αι. μ. Χ.  Στθ ΝΑ και ΝΔ γωνία τθσ 

Αυλισ υπιρχαν δφο κριαμβικά τόξα, που αποτελοφςαν ακριβι αντίγραφα τθσ 

αψίδασ του Αδριανοφ ςτθν Ακινα. Η ΝΔ αψίδα ζχει εν μζρει αναςτθλωκεί.  

Στο κζντρο  περίπου τθσ πλακόςτρωτθσ Αυλισ ςϊηονται τα λείψανα ενόσ ρωμαϊκοφ 

ναοφ αφιερωμζνου ςτθν Άρτεμθ Ρροπυλαία και ςτον Ροςειδϊνα. Κοντά ςτθ ΒΔ 

γωνία του ναοφ ςϊηεται θ «Εςχάρα», που ιταν ζνασ υπόγειοσ, ορκογϊνιοσ βωμόσ, 

που τον κάλυπτε μία μεταλλικι εςχάρα, πάνω ςτθν οποία καίγονταν τα ςφάγια των 
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κυςιϊν.  Στθ νότια πλευρά τθσ ωμαϊκισ Αυλισ υψϊνονταν τα Μεγάλα Ρροπφλαια, 

χτιςμζνα το 2ο αι. μ. Χ., με πρότυπο τα Ρροπφλαια τθσ Ακροπόλεωσ των Ακθνϊν. Το 

αζτωμα των Μεγάλων Ρροπυλαίων, που το διακοςμοφςε θ προτομι ενόσ ρωμαίου 

αυτοκράτορα, μάλλον του Μάρκου Αυριλιου, ζχει αναςυντεκεί και εκτίκεται ςτθ 

ωμαϊκι Αυλι. Στα ανατολικά των Μεγάλων Ρροπυλαίων υπάρχει ζνα 

καλοχτιςμζνο πθγάδι, αρχαϊκϊν χρόνων (6οσ αι. π. Χ.), που ταυτίηεται με το 

«Καλλίχορον Φρζαρ» του Ομθρικοφ Φμνου ςτθ Διμθτρα. Δυτικά των Μεγάλων 

Ρροπυλαίων εκτείνεται μία περιοχι με βοθκθτικά κτίςματα  του Ιεροφ, οικίεσ 

Ιερζων κ.λ.π. 

Μετά τα Μεγάλα Ρροπφλαια, ο επιςκζπτθσ βλζπει ςτα αριςτερά του μία υπόγεια 

δεξαμενι ρωμαϊκϊν χρόνων και τα κεμζλια ενόσ επιμικουσ ορκογϊνιου κτίςματοσ 

που χρθςίμευε ωσ αποκικθ ςιτθρϊν. Στθ ςυνζχεια ςυναντά τα Μικρά Ρροπφλαια, 

ζνα κτίςμα του 1ου αι. π. Χ. Τθ ςτζγθ των Μικρϊν Ρροπυλαίων ςτιριηαν από τθν 

εξωτερικι πλευρά δφο κίονεσ με περίτεχνα κιονόκρανα,  ενϊ από τθν εςωτερικι 

πλευρά δφο Καρυάτιδεσ,  θ μία από τα οποίεσ εκτίκεται ςτο Μουςείο. 

 Κακϊσ περνά κανείσ τα Μικρά Ρροπφλαια βλζπει ςτα δεξιά του τον Ρερίβολο του 

Ρλουτωνείου, ςτο εςωτερικό του οποίου υπιρχε ναϊςκοσ αφιερωμζνοσ ςτον 

Ρλοφτωνα. Το ςπιλαιο ςτο βάκοσ του Ρεριβόλου εκεωρείτο ότι ιταν το χάςμα από 

το οποίο επζςτρεψε θ Ρερςεφόνθ ςτον Ράνω Κόςμο. 

Ξαναρχίηοντασ ο επιςκζπτθσ να ανθφορίηει τθν πομπικι οδό, βλζπει ςτα δεξιά του 

τα λαξευμζνα ςτο βράχο ςκαλιά μιασ «Εξζδρασ», ςχιματοσ L,  από όπου οι μφςτεσ 

παρακολουκοφςαν μζροσ των «δρωμζνων». Στα αριςτερά ςϊηονται λείψανα από  

τουσ αλλεπάλλθλουσ περιβόλουσ του Ιεροφ, κακϊσ θ αφξθςθ τθσ φιμθσ του και του 

αρικμοφ των προςκυνθτϊν δθμιουργοφςε τθν ανάγκθ επεκτάςεωσ του ςτισ 

αλλθλοδιάδοχεσ περιόδουσ τθσ αρχαιότθτασ. 

Στο τζλοσ τθσ πομπικισ οδοφ υψωνόταν ο μεγάλοσ ναόσ τθσ Διμθτρασ, το 

Τελεςτιριο,  ο χϊροσ τελζςεωσ των Μυςτθρίων. 

 Στα βόρεια και ςτα νότια του Τελεςτθρίου, κατά τουσ ρωμαϊκοφσ χρόνουσ, 

λαξεφτθκαν ςτο βράχο κλίμακεσ, που ςιμερα ζχουν καλυφκεί κατά ζνα μζροσ του 

πλάτουσ τουσ, με ξφλινεσ βακμίδεσ, που διευκολφνουν τθν άνοδο των επιςκεπτϊν 

ςτθν πλαγιά του λόφου και ςτο Μουςείο.  
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Στο ανϊτερο επίπεδο, όπου απζλθγαν οι κλίμακεσ και κατά μικοσ τθσ δυτικισ 

πλευράσ του Τελεςτθρίου, είχε λαξευκεί, ευρφσ διάδρομοσ, ςαν επιμικθσ πλατεία, 

που οδθγοφςε ςε ζνα ναό, αφιερωμζνο ςε κάποια ωμαία Αυτοκράτειρα. Τα 

κεμζλια του ναοφ αυτοφ ςϊηονται μπροςτά ςτο μεταβυηαντινό εκκλθςάκι των 

Ειςοδίων τθσ Θεοτόκου. Στο φρφδι του λόφου, πάνω από τον λαξευμζνο διάδρομο, 

διακρίνονται τα λείψανα ενόσ ιςοδομικοφ τείχουσ, του λεγόμενου 

«διατειχίςματοσ», που χϊριηε το Ιερό από τθν Ακρόπολθ τθσ Ελευςίνασ, θ οποία 

βριςκόταν ςτθν κορυφι του λόφου. 

Ο επιςκζπτθσ, κατθφορίηοντασ ςτθ ςυνζχεια τθ νότια πλαγιά του λόφου, μπορεί να  

παρατθριςει το καυμάςια διατθρθμζνο νότιο ςκζλοσ των τειχϊν, που 

χρονολογείται ςτον 4ο αι. π. Χ. Ζξω από τθν περίμετρο τθσ οχφρωςθσ, προσ τα νότια, 

ςϊηονται τα λείψανα των διαφόρων οικοδομικϊν φάςεων τθσ λεγόμενθσ «Ιεράσ 

Οικίασ», κακϊσ και τα κεμζλια ενόσ μεγάλου περίςτωου οικοδομιματοσ, ρωμαϊκισ 

εποχισ, με μνθμειϊδεσ πρόπυλο, που ερμθνεφεται είτε ωσ Αγορά είτε ωσ Γυμνάςιο.  

 

β).  Ιςτορία τησ ζρευνασ 
  
Η επιςτθμονικι μελζτθ των μνθμείων τθσ Ελευςίνασ εγκαινιάηεται ιδθ κατά τθ 

διάρκεια τθσ Τουρκοκρατίασ με τθν αποςτολι ςτα 1812, από τθν αρχαιόφιλθ 

Society of Dilettanti, μιασ ερευνθτικισ ομάδασ, που τθν αποτελοφςαν ο Sir W. Gell 

και οι αρχιτζκτονεσ J. P Gandy  και  F. Redford.  Σϋ αυτοφσ οφείλεται ο εντοπιςμόσ 

τθσ κζςθσ του Τελεςτθρίου. Η αποςτολι μελζτθςε επίςθσ, όςο ιταν δυνατόν, τα 

Μικρά και τα Μεγάλα Ρροπφλαια και το ναό τθσ Ρροπυλαίασ Αρτζμιδοσ. Τα 

αποτελζςματα όλων αυτϊν των μελετϊν δθμοςιεφτθκαν ςτα 1817 ςτθ μνθμειϊδθ 

ζκδοςθ : The Unedited Antiquities of Attica. Τα ίχνθ των αρχαιοτιτων τθσ πόλθσ 

απεικονίηονται και ςτο πρϊτο πολεοδομικό ςχζδιο τθσ Ελευςίνασ  του 1835.  

Μετά τθν απελευκζρωςθ, ςτα 1860, ο Γάλλοσ αρχαιολόγοσ Fr. Lenormant 

πραγματοποίθςε αναςκαφικι ζρευνα ςτθν Ελευςίνα, μικρισ όμωσ διάρκειασ  και 

περιοριςμζνθσ ζκταςθσ, κυρίωσ ςτθν περιοχι των Ρροπυλαίων. Στο ρυμοτομικό 

ςχζδιο τθσ Ελευςίνασ, το 1877, απεικονίηεται μζροσ από τισ βακμίδεσ ανόδου των 

Μεγάλων Ρροπυλαίων, ο ναόσ τθσ Αρτζμιδοσ, τα λείψανα τθσ οχφρωςθσ που 

περικλείει τθν Ακρόπολθ, λείψανα και ίχνθ τθσ οχφρωςθσ τθσ αρχαίασ πόλθσ.  
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Τθν πλιρθ αποκάλυψθ του Ιεροφ τθσ Διμθτροσ ανζλαβε τελικϊσ θ Εν Ακιναισ 

Αρχαιολογικι Εταιρεία, θ οποία, με τθ ςυνδρομι του κράτουσ άρχιςε ςτα 1877 τισ 

απαλλοτριϊςεισ ςτθν περιοχι, κακϊσ είχε γίνει πλζον ςυνειδθτό ότι χωρίσ τθν 

κακαίρεςθ των ςπιτιϊν του χωριοφ ιταν αδφνατον να ολοκλθρωκοφν οι ζρευνεσ.  

Οι αναςκαφζσ τθσ Αρχαιολογικισ Εταιρείασ ςτθν Ελευςίνα άρχιςαν τον Ιοφνιο του 

1882, και μάλιςτα από τθν περιοχι του Τελεςτθρίου, που ιταν το κζντρο του 

ενδιαφζροντοσ. Η διεφκυνςθ των αναςκαφϊν ανατζκθκε ςτον Δθμ. Φίλιο και τισ 

αποτυπϊςεισ εκπόνθςε ο Γερμανόσ αρχιτζκτονασ W. Döerpfeld. 

 

 

 Εικ. 1. Σχζδιο των μνθμείων κατά τισ πρϊτεσ αναςκαφικζσ περιόδουσ, 1882-1885 

(Döerpfeld&Blavette).  

 

Τον Φίλιο διαδζχτθκε ςτθ διεφκυνςθ  των αναςκαφϊν  ο Α. Σκιάσ για το διάςτθμα 

από το 1894 ζωσ 1907. Μεςολάβθςε ςφντομθ διακοπι τθσ ζρευνασ θ οποία 

ςυνεχίςτθκε ςτα 1917 από τον Κ. Κουρουνιϊτθ, ο οποίοσ αργότερα ςυνεργάςτθκε 

με τουσ Γ. Μυλωνά και Ι. Τραυλό. Στον Ι. Τραυλό οφείλονται όλα τα τοπογραφικά 

ςχζδια και οι αποτυπϊςεισ των μνθμείων του Ιεροφ. 
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Εικ.  2. Άποψθ  τθσ  βορειανατολικισ πλευράσ του  Τελεςτθρίου  και  τθσ  Φιλωνείου 

Στοάσ  (Κ.  Ακαναςίου, περ. 1885).   

 

 

Εικ. 3.  Σχζδιο  υπόκεςθσ  αναπαράςταςθσ  οικοδομικϊν φάςεων  του Ιεροφ τθσ     

Ελευςίνασ  (Ι. Τραυλόσ).  
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2. Σο  Σελεςτήριο 

α).  Περιγραφή του μνημείου 
 

Το Τελεςτιριο, ςτθ μακραίωνθ ιςτορία του, είχε υποςτεί αλλεπάλλθλεσ οικοδομικζσ 

φάςεισ, από τισ οποίεσ θ ορατι και επιςκζψιμθ ςιμερα είναι το Τελεςτιριο τθσ 

κλαςικισ   περιόδου (5ου αι. π. Χ.),  με τθν προςκικθ τθσ  Φιλωνείου  Στοάσ  (4οσ αι. 

π. Χ.)  και τισ μεταςκευζσ των ωμαϊκϊν χρόνων (2οσ αι. μ. Χ.) 

Το Τελεςτιριο των κλαςικϊν χρόνων ιταν μια υπόςτυλθ αίκουςα, ςχεδόν 

τετράγωνθ,  πλευράσ  51,50 μ. περίπου. Είχε δφο ειςόδουσ ςε κάκε πλευρά τθσ, 

εκτόσ από τθ δυτικι, όπου το τοίχωμα του κτθρίου το αποτελοφςε ο λαξευμζνοσ 

βράχοσ. Εςωτερικά, κατά μικοσ των τεςςάρων πλευρϊν τθσ αίκουςασ είχαν 

διαμορφωκεί οκτϊ ςειρζσ εδωλίων, απ’ όπου οι μφςτεσ παρακολουκοφςαν τισ 

τελετζσ. Τθ ςτζγθ του κτθρίου ςτιριηαν ςαράντα δφο κίονεσ, διατεταγμζνοι ςε ζξι 

ςειρζσ των επτά. Ράνω ςτουσ ιςχυρότερουσ κίονεσ που εδράηονταν ςτο ζδαφοσ. 

ςτθριηόταν μια δεφτερθ ςειρά από ιςάρικμουσ μικρότερουσ κίονεσ, που ζφκαναν 

μζχρι το φψοσ τθσ οροφισ και τθν υποβάςταηαν.  

 

 

Εικ. 4. Άποψθ τθσ βορειοανατολικισ περιοχισ του Τελεςτθρίου από τθ βόρεια 

είςοδο.  
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Στο κζντρο τθσ ςτζγθσ υπιρχε ζνα  είδοσ υπερυψωμζνου φεγγίτθ, το «οπαίον», απϋ 

όπου ζμπαινε το φϊσ ςτο εςωτερικό του ναοφ 

 Στο μζςον περίπου τθσ αίκουςασ υπιρχε ζνα ορκογϊνιο δωμάτιο, μικρϊν ςχετικά 

διαςτάςεων, που ονομαηόταν «Ανάκτορον». Μζςα ςτο «Ανάκτορον» φυλάςςονταν 

τα μυςτικά αντικείμενα τθσ λατρείασ και θ είςοδοσ ςε αυτό ιταν επιτρεπτι μόνο 

ςτον ανϊτατο ιερζα, τον Ιεροφάντθ, που τθ νφχτα των Μυςτθρίων ζπαιρνε από εκεί 

και φανζρωνε ςτουσ μφςτεσ, τα Ιερά, μζςα ςτο υποβλθτικό φωσ των πυρςϊν. 

Μάλιςτα, ζξω από τθ Β.Α. γωνία του Ανακτόρου υπιρχε ο κρόνοσ του ανϊτατου 

αυτοφ ιερζα, από τον οποίο διαςϊκθκε μία πλάκα με τθν επιγραφι ΙΕΟΦΑΝΤ…., 

που εκτίκεται ςιμερα ςτο προαφλιο του Μουςείου. 

Ο Ρλοφταρχοσ ςτο Βίο του Ρερικλζουσ αναφζρει ότι αρχιτζκτων του κλαςικοφ 

Τελεςτθρίου ιταν ο Κόροιβοσ, που κεμελίωςε τθν πρϊτθ ςειρά των κιόνων. Τον 

διαδζχτθκε ο Μεταγζνθσ από το διμο τθσ Ξυπετισ, που καταςκεφαςε το «διάηωμα» 

και τθν ανϊτερθ ςειρά των κιόνων. Το ζργο το περάτωςε ο Ξενοκλισ ο Χολαργεφσ, 

τοποκετϊντασ ςτθ ςτζγθ το «οπαίον». 

 

 

                Εικ. 5. Οικοδομικζσ φάςεισ του Τελεςτθρίου   

                                      Ελευςίνοσ, από τον 6ο αι. π. Χ. μζχρι τθν 

                                      ωμαϊκι περίοδο (Ι. Τραυλόσ, 1950-51).  
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Αντίκετα, ο Στράβων και ο Βιτροφβιοσ αναφζρουν ότι τα ςχζδια του Τελεςτθρίου τα 

εξεπόνθςε ο περίφθμοσ Ικτίνοσ, ζνασ από τουσ αρχιτζκτονεσ του Ραρκενϊνα. 

Ρράγματι οι αναςκαφζσ ζφεραν ςε φωσ κεμελιϊςεισ κιόνων επιμελθμζνθσ 

καταςκευισ, από πϊρινουσ κυβόλικουσ. Συνάγεται λοιπόν ότι ο Ρερικλισ 

εμπιςτεφτθκε ςτον δοκιμαςμζνο από τον Ραρκενϊνα ςυνεργάτθ του τθν καταςκευι 

του νζου λαμπροφ Τελεςτθρίου. Ο Ικτίνοσ ςυνζλαβε ζνα πολφ φιλόδοξο ςχζδιο, 

ςφμφωνα με το οποίο τθ ςτζγθ τθσ τεράςτιασ υπόςτυλθσ αίκουςασ κα τθ ςτιριηαν 

μόνο είκοςι κίονεσ, διατεταγμζνοι ςε τζςςερισ ςειρζσ με πζντε κίονεσ θ κακεμία. 

Πμωσ τα τεχνικά μζςα τθσ εποχισ δεν επζτρεψαν να υλοποιθκεί το τολμθρό αυτό 

ςχζδιο, που εγκαταλείφκθκε ςτο αρχικό ςτάδιο των εργαςιϊν. Η μελζτθ ανατζκθκε 

ςτθ ςυνζχεια ςτον Κόροιβο, που διατιρθςε τθν τετράγωνθ κάτοψθ του ςχεδίου του 

Ικτίνου, αλλά ςτιριξε τθ ςτζγθ με πυκνότερθ διάταξθ των κιόνων. 

Τον 4ο αι. π. Χ. οι Ακθναίοι κεϊρθςαν απαραίτθτο να λαμπρφνουν τθν ανατολικι 

πρόςοψθ του Τελεςτθρίου με τθν προςκικθ μίασ ςτοάσ. Το ςχεδιαςμό τθσ ανζλαβε  

ο Ελευςίνιοσ αρχιτζκτονασ Φίλων, γνωςτόσ και από τθν καταςκευι τθσ Σκευοκικθσ 

του Ρειραιά. Η «Φιλϊνειοσ Στοά» κεμελιϊκθκε πάνω ςε ιςχυρότατο ςτερεοβάτθ, το 

δάπεδο τθσ ςτρϊκθκε με πλάκεσ από ελευςινιακό αςβεςτόλικο, ενϊ οι δϊδεκα 

δωρικοί κίονεσ τθσ πρόςοψθσ και οι δφο των ςτενϊν πλευρϊν, κακϊσ και ολόκλθρθ 

οι ανωδομι τθσ, καταςκευάςτθκαν από λευκό πεντελικό μάρμαρο.    

 

 

Εικ. 6. Η περιοχι του Τελεςτθρίου από ΒΔ και ςτο βάκοσ θ ςωηόμενθ  

πλακόςτρωςθ τθσ ςτοάσ του Φίλωνοσ. 
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Το Τελεςτιριο διατιρθςε τθν διαμόρφωςι τθσ κλαςικισ εποχισ μζχρι και τα 

ρωμαϊκά χρόνια.  Πμωσ,  θ ειςβολι  του  βάρβαρου φφλου των Κοςτοβόκων, το  170 

μ. Χ., επζφερε ςθμαντικζσ φκορζσ ςτο κτιριο. Με τθν ευκαιρία τθσ επιςκευισ  και 

τθσ ανακαίνιςθσ του, ο ναόσ προεκτάκθκε τότε προσ τα δυτικά, κατά δφο περίπου 

μζτρα, με απολάξευςθ του βράχου. 

Στο εςωτερικό τθσ αίκουςασ, κάτω από το δάπεδο του κλαςικοφ Τελεςτθρίου, θ 

αναςκαφικι ζρευνα ζφερε ςτο φϊσ αρχαιότερα οικοδομικά λείψανα που ανικουν 

ςε προγενζςτερα κτιρια με τον ίδιο λατρευτικό προοριςμό.  

 

 

Εικ. 7. Λείψανα των αρχαιότερων φάςεων του οικοδομιματοσ.  

 

Τα αρχαιότερα οικοδομικά λείψανα που αποκαλφφκθκαν κάτω από το δάπεδο του 

κλαςικοφ Τελεςτθρίου ανικουν ςε ζνα ορκογϊνιο μεγαρόςχθμο οικοδόμθμα με 

περίβολο που χρονολογείται ςτθ μυκθναϊκι εποχι. Οι αναςκαφείσ ταφτιςαν αυτό 

το κτίςμα με τον πρϊτο ναό τθσ κεάσ, αποδεχόμενοι ζτςι τθν εγκακίδρυςθ τθσ 

λατρείασ ςτθν υςτεροελλαδικι περίοδο.  

Στθ γεωμετρικι περίοδο και ειδικότερα ςτον 8ο αι. π. Χ. μαρτυρείται, από γραπτζσ 

πλζον πθγζσ, θ φπαρξθ λατρείασ τθσ Διμθτρασ ςτθν Ελευςίνα. Σϋ αυτι ακριβϊσ τθν 
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περίοδο, ςτον 8ο αι. π. Χ.,  χρονολογείται τμιμα ενόσ καμπφλου τοίχου που ανικε 

ςε βωμό ι αψιδωτό ναό τθσ εποχισ. 

Στθ πρϊϊμθ αρχαϊκι περίοδο, ςτισ αρχζσ του 6ου αι. π. Χ.,  ςτθν ίδια κζςθ χτίςτθκε 

ζνασ ορκογϊνιοσ ςθκόσ με  λζςβιο πολυγωνικό ςφςτθμα τοιχοδομίασ. Ρρόκειται για 

το λεγόμενο «Σολϊνειο Τελεςτιριο», θ ακριβισ κάτοψθ του οποίου δεν είναι 

ςαφισ. 

Η επζκταςθ τθσ φιμθσ του Ιεροφ και θ προςζλευςθ ςυνεχϊσ μεγαλφτερου αρικμοφ 

πιςτϊν επζβαλαν κατά το δεφτερο μιςό του 6ου αι. π. Χ., τθν ανζγερςθ νζου 

Τελεςτθρίου, που αποκλικθκε από τουσ αναςκαφείσ “Ρειςιςτράτειο”.  Ο ςθκόσ είχε 

τετράγωνθ κάτοψθ και τθν οροφι του τθ ςτιριηαν είκοςι κίονεσ, διατεταγμζνοι ςε 

πζντε ςειρζσ των πζντε. Διζκετε τρείσ ειςόδουσ ςτθν ανατολικι του πλευρά και 

μπροςτά τουσ υπιρχε μια δωρικι δεκάςτυλθ πρόςταςθ. 

 

 
            

       Εικ. 8. Γφψινο πρόπλαςμα του Ρειςιςτράτειου Τελεςτθρίου 

              550-510 π. Χ. (Ι. Τραυλόσ).  

 

Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι τα κτίςματα όλων των αρχαιότερων περιόδων 

οικοδομοφνται ςτθν ίδια πάντα κζςθ. Η εμμονι αυτι οφείλεται προφανϊσ ςτθν 

παράδοςθ που αναφζρει ο ‘’Ομθρικόσ Φμνοσ εισ Διμθτρα’’,  ότι εκείνο ακριβϊσ 

ιταν το ςθμείο που υποδείχτθκε από τθν ίδια τθ κεά για να χτιςτεί ο ναόσ τθσ.  
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β).  Τφιςτάμενη κατάςταςη  
 

Σιμερα το Τελεςτιριο καταλαμβάνει μια ζκταςθ 4 ςτρεμμάτων περ. (58Χ68μ.), 

Διατθρείται ςε ςχιμα Ρ θ δυτικι περιοχι του με τισ λαξευμζνεσ ςτο βράχο ςειρζσ 

εδωλίων (μικοσ 52μ. πλάτοσ 17μ.). Τα εδϊλια είναι ςυνεχι και ζχουν πλάτοσ 0,8μ. 

Σϊηονται οκτϊ ςειρζσ εδωλίων ςε όλο το μικοσ τθσ δυτικισ πλευράσ, οκτϊ ςειρζσ 

κατά μικοσ τθσ νότιασ πλευράσ και οκτϊ ςειρζσ κατά μικοσ τθσ βόρειασ. Σϊηεται 

ακόμα τμιμα των λίκινων εδωλίων ςτθ βόρεια πλευρά, αμζςωσ μετά τθ 

βορειοδυτικι είςοδο του Τελεςτθρίου.  

Στθ βόρεια και ςτθ νότια πλευρά ςϊηονται πολλοί ορκοςτάτεσ των τοιχοδομϊν από 

γκρίηο ελευςινιακό αςβεςτόλικο. Διατθροφνται επίςθσ τα κατϊφλια των τεςςάρων 

ειςόδων ςτθ νότια και βόρεια πλευρά, κακϊσ και οι μαρμάρινοι ορκοςτάτεσ των 

εςωτερικϊν τοίχων, που ςυγκρατοφςαν τισ ςειρζσ των εδωλίων. Στθ  βορειοδυτικι, 

κφρια είςοδο του Τελεςτθρίου, κατζλθγε θ Ιερά Οδόσ, διερχόμενθ από τα βόρεια 

Ρροπφλαια.   

 

 
 

Εικ. 9. Οι οκτϊ ςειρζσ των εδωλίων τθσ δυτικισ πλευράσ. Ξεχωρίηει θ πρόςφατα 

αποςπαςμζνθ επιφάνεια του βράχου και των εδωλίων.  
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Εικ. 10. Σειρζσ ρθγματωμζνων λίκινων εδωλίων ςτθ βόρεια πλευρά.  

 

 

Εικ. 11. Η απόλθξθ τθσ Ιεράσ Οδοφ ςτθ βορειοδυτικι  είςοδο του Τελεςτθρίου.   
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Εικ. 12. Ορκοςτάτεσ και διάςπαρτα αρχιτεκτονικά μζλθ ςτθ βόρεια πλευρά του 

κτθρίου.  

 

Στθν περιοχι των κιονοςτοιχιϊν του κτθρίου, ςιμερα ςϊηονται αραιά βάςεισ και 

ςφόνδυλοι των κιόνων του Τελεςτθρίου. Στθ  νοτιοανατολικι περιοχι  του χϊρου 

ςϊηονται, ςε χαμθλότερεσ ςτάκμεσ, ζωσ και 2- 3μ., κατάλοιπα των παλαιότερων 

οικοδομικϊν φάςεων  του οικοδομιματοσ.  

Στθν ανατολικι πλευρά ςϊηεται ςε όλο το μικοσ τθσ (58 μ.) θ ςτοά του Φίλωνοσ ςτο 

επίπεδο τθσ κάτοψθσ. Διαςϊηει ςε μεγάλο βακμό τθ λίκινθ  πλακόςτρωςι τθσ, και 

τουσ κατϊτερουσ ςφονδφλουσ των μαρμάρινων κιόνων τθσ.   

Διάςπαρτα αρχιτεκτονικά μζλθ του οικοδομιματοσ ςϊηονται ςε όλθ τθν περιοχι 

του Τελεςτθρίου και γφρω από το οικοδόμθμα: Αρχιτεκτονικά ςτοιχεία, ορκοςτάτεσ, 

βάςεισ κιόνων, ςφόνδυλοι, τμιματα κριγκϊν, κραφςματα τθσ μαρμάρινθσ 

κεράμωςθσ,  μετϊπεσ,  κραφςματα πλακοςτρϊςεων κ.ά. βρίςκονται κατακείμενα.   

Η κεντρικι περιοχι του κτθρίου ςϊηει ελάχιςτα λείψανα, ενϊ ξεχωρίηει θ βραχϊδθσ 

διαμόρφωςθ του εδάφουσ.  
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Εικ. 13. Άποψθ τθσ περιοχισ του Τελεςτθρίου από βορειοδυτικά. Διακρίνονται 

βάςεισ  κιόνων και διάςπαρτα αρχιτεκτονικά μζλθ.  

 

Τα, λαξευμζνα ςτο φυςικό βράχο, εδϊλια παρουςιάηουν ςιμερα αςυνζχειεσ και 

ςοβαρζσ βλάβεσ. Οι πτϊςεισ τμθμάτων βράχου ι λίκων ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν 

απόςπαςθ τμθμάτων των εδωλίων, τθ κραφςθ και τθ ρθγμάτωςι τουσ. Ταυτόχρονα, 

θ παραμονι των ομβρίων ςε κοιλϊματα τθσ βραχόμαηασ και θ βιοδιάβρωςθ 

επιτείνουν τθ φκορά  τουσ.   

Η απϊλεια μάηασ, που παρατθρείται ςχεδόν ςε όλθ τθν ζκταςθ των ςειρϊν των 

εδωλίων, ςυνοδεφεται από τον κρυμματιςμό του αςβεςτολίκου ςτθν επιφάνειά του  

λόγω τθσ κερμοκραςιακισ μεταβολισ. Η διάρρθξθ τθσ βραχόμαηασ τόςο ςτα εδϊλια 

όςο και ςτα πλευρικά «τοιχϊματα» εντείνεται και από τθν ανάπτυξθ ριηϊν των 

φυτϊν ςτουσ κενοφσ  χϊρουσ του πετρϊματοσ.     
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Εικ. 14. Εδϊλια τθσ νότιασ πλευράσ: Απϊλεια  υλικοφ  

και  διάβρωςθ τθσ βραχόμαηασ.  

 

 

Εικ. 15.  Εδϊλια λαξευμζνα ςτο βράχο ςτθ βορειοδυτικι  

περιοχι του Τελεςτθρίου.  
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Η αναςκαφικι ζρευνα αποκάλυψε ςε βάκοσ και τα πϊρινα κεμζλια - 

αναλθμματικοφσ τοίχουσ -  του Τελεςτθρίου, ςτθ νότια, βόρεια και ανατολικι 

πλευρά. Οι λικοδομζσ των πϊρινων κεμελίων είναι ςε κακι διατιρθςθ, 

παρουςιάηουν ςθμαντικι απϊλεια υλικοφ, αποςακρϊςεισ, ςπθλαιϊςεισ και άλλεσ 

εκδθλϊςεισ τθσ διάβρωςθσ, κακϊσ και  εκτεταμζνεσ επιφανειακζσ φκορζσ. 

 

 

Εικ.16. Ρϊρινα κεμζλια τθσ νοτιοδυτικισ γωνίασ του κτθρίου: Βιοδιάβρωςθ, 

αποςάκρωςθ των επιφανειϊν και απϊλειεσ λίκων ςτα κεμζλια.  

 

Τζλοσ, οι μαρμάρινοι ςφόνδυλοι, οι βάςεισ των κιόνων, τα δωρικά επιςτφλια, κακϊσ 

και τα λείψανα άλλων αρχιτεκτονικϊν μελϊν παρουςιάηουν διανοίξεισ αρμϊν, 

εκτεταμζνεσ ρθγματϊςεισ και κερμικζσ κραφςεισ, κακϊσ και φκορζσ από βιολογικι 

προςβολι (μαυριςμζνεσ επιφάνειεσ).  

Η λίκινθ  πλακόςτρωςθ τθσ ςτοάσ του Φίλωνοσ παρουςιάηει ρθγματϊςεισ, κραφςεισ 

και ςθμαντικζσ φκορζσ και αλλοιϊςεισ των επιφανειϊν τθσ από βιοδιάβρωςθ.  
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Εικ. 17. θγματϊςεισ  ςφονδφλων και βάςεων των κιονοςτοιχιϊν – βιοδιάβρωςθ 

των επιφανειϊν  κραφςθσ.  

 
 

 
 
Εικ. 18. Η  πλακόςτρωςθ  τθσ  ςτοάσ  το  Φίλωνοσ  από  ελευςινιακό γκρίηο  

αςβεςτόλικο: διάνοιξθ αρμϊν, κραφςεισ και βιοδιάβρωςθ.  
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γ). Προγραμματιςμόσ εργαςιών – Χρονοδιάγραμμα   

 

Για τθν ανάδειξθ και τθν αποκατάςταςθ του Τελεςτθρίου απαιτοφνται μια ςειρά 

από εργαςίεσ, που αποςκοποφν ςτθν πλιρθ τεκμθρίωςθ του μνθμείου, ςτθν 

προςταςία του και τθν αναβάκμιςι του.  

 

Α’ Φάςη : Προκαταρκτικζσ εργαςίεσ και αποτφπωςη τησ περιοχήσ του 

Σελεςτηρίου  

 

  Αποψίλωςθ και αρχαιολογικόσ κακαριςμόσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του 

Τελεςτθρίου. 

 Αναςκαφικοί κακαριςμοί – αναςκαφικι ζρευνα.  

 Αποτφπωςθ τθσ περιοχισ του Τελεςτθρίου: Τοπογραφικι  – αρχιτεκτονικι - 

φωτογραμμετρικι αποτφπωςθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ  Τελεςτθρίου. 

Σχζδια αρχιτεκτονικισ τεκμθρίωςθσ ςε κλ. 1/50-1/25.  

 Φωτογραφικι τεκμθρίωςθ, Ορκοφωτογραφίεσ τθσ περιοχισ του 

Τελεςτθρίου.  

 Σχεδιαςτικι αποτφπωςθ των βλαβϊν και των φκορϊν.   

 Μεταφορά διάςπαρτων αρχιτεκτονικϊν μελϊν. 

 Καταγραφι, αρχιτεκτονικι αποτφπωςθ και φωτογράφιςθ των κατακείμενων, 

διάςπαρτων αρχιτεκτονικϊν μελϊν ι  κραυςμάτων (περ. 100 μζλθ).  

Σφνταξθ δελτίων περιγραφισ (μθτρϊο μελϊν αρχιτεκτονικϊν μελϊν) των 

διάςπαρτων μελϊν ςε κλ. 1/25 - 1/10.  

- Διερεφνθςθ  τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ διατιρθςθσ : 

 Ταξινόμθςθ και προζλευςθ δομικϊν υλικϊν. Τυπολογία δομικϊν 

ςυςτθμάτων.  

 Ρακολογία των καταςκευϊν, καταγραφι και αιτιολόγθςθ των βλαβϊν.  

 Άμεςεσ ςωςτικζσ επεμβάςεισ ςε τειχοδομζσ ι εδϊλια, μετά τον κακαριςμό 

του μνθμείου. 

 Φυςικο - χθμικζσ αναλφςεισ για τθ ςφςταςθ και τισ μθχανικζσ αντοχζσ των 

πετρωμάτων (εδϊλια, διάςπαρτα μζλθ) ι κονιαμάτων και το ςχεδιαςμό 
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νζων ςυμβατϊν υλικϊν για τισ μελλοντικζσ εργαςίεσ ςτερζωςθσ ι 

ςυμπλιρωςθσ. 

 

Οι απαιτοφμενεσ ειδικότθτεσ για το παραπάνω ζργο είναι: αρχαιολόγοσ, 

τοπογράφοσ, αρχιτζκτονασ, πολιτικόσ μθχανικόσ, ςχεδιαςτισ, ςυντθρθτισ 

αρχαιοτιτων, εργάτθσ,  εργατοτεχνίτθσ.  

 

Το κόςτοσ των εργαςιϊν τθσ  Αϋ φάςθσ  εκτιμάται ςε  100.000 ευρϊ. 

Διάρκεια   Α’  φάςθσ:  12 μινεσ.  

 

Β’ Φάςη :   Μελζτη  Αποκατάςταςησ - Ανάδειξησ  περιοχήσ  του Σελεςτηρίου  

 
Εκπόνθςθ Οριςτικήσ Μελζτησ Αποκατάςταςησ – Ανάδειξησ, που κα 

περιλαμβάνει:  

- Αρχιτεκτονική - αρχαιολογική τεκμηρίωςη: 

 Ιςτορικό τθσ ζρευνασ, το ιςτορικό τθσ αναςκαφισ και οι αναδιατάξεισ των 

ερειπίων κατά τθν αναςκαφι.    

 Διερεφνθςθ τθσ αρχιτεκτονικισ του μνθμείου.   

 Διερεφνθςθ ιςτορικϊν- οικοδομικϊν φάςεων - Υπόκεςθ γραφικισ 

αποκατάςταςθσ. 

 Επιςιμανςθ των επεμβάςεων ςυντιρθςθσ – αποκατάςταςθσ που ζγιναν 

κατά το  παρελκόν.   

 Συμπεράςματα από τθν ιςτορικι τεκμθρίωςθ και κακοριςμόσ των 

προδιαγραφϊν των επεμβάςεων.   

- Πρόταςη  αποκατάςταςησ  και  ανάδειξησ του Σελεςτηρίου:   

 Ρρόταςθ ςτερζωςθσ – ςυντιρθςθσ των τοιχοδομϊν, των κεμελίων, του 

βραχϊδουσ υλικοφ των εδωλίων, των δαπζδων και των άλλων 

αρχιτεκτονικϊν καταλοίπων του χϊρου.  

 Κατάταξθ και, ενδεχομζνωσ, ταφτιςθ ςτθν αρχικι τουσ κζςθ διάςπαρτων 

αρχιτεκτονικϊν μελϊν.  
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 Ανατάξεισ και ανατοποκετιςεισ αρχιτεκτονικϊν μελϊν ςτθν αρχικι τουσ 

κζςθ (ορκοςτάτεσ, ςφόνδυλοι κιόνων κ.λ.π.). Μερικζσ αναςτθλϊςεισ, 

αναςυνκζςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ  μελϊν και τοιχοδομϊν. 

 Ρρόταςθ ςυνολικισ ανάδειξθ τθσ περιοχισ του Τελεςτθρίου: ανάδειξθ 

ιχνϊν, κατάχωςθ προγενζςτερων ι μεταγενζςτερων καταςκευϊν ι 

κεμελίων, ςυμπλθρϊςεισ κενϊν που προζκυψαν από παλαιότερεσ 

αναςκαφικζσ τομζσ, διαμόρφωςθ κατάλλθλων οδεφςεων για τθ βελτίωςθ 

τθσ κατανόθςθσ του κτθρίου και ειδικότερα των οικοδομικϊν του φάςεων.  

 

Στθν ομάδα μελζτθσ κα πρζπει να ςυμμετζχουν αρχιτζκτονεσ – αναςτθλωτζσ, 

πολιτικόσ μθχανικόσ και ςυντθρθτισ αρχαιοτιτων.  

 

Το κόςτοσ των εργαςιϊν τθσ  Βϋ Φάςθσ  υπολογίηεται ςε  40.000 ευρϊ.  

Ο χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ εκτιμάται ςε  6  μινεσ.  

 

 
δ). Προχπολογιςμόσ  

 
Το κόςτοσ των εργαςιϊν κα προςδιοριςτεί μετά τθν εκπόνθςθ των μελετϊν.  

Αρχικόσ προεκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ των εργαςιϊν,  900.000 €. 

  



23 

 

    

3. Ενδεικτική Βιβλιογραφία  
 
V. Bianchi, The Greek Mysteries (1976).  

K. Clinton, The date of the classical Telesterion at Eleusis, Φίλια  Έπη  εισ  Γ.Μυλωνά, 

1987, τόμ. Β’, 254-262.  

Κ. Κουρουνιϊτθσ,  Ελευςίσ.  Οδηγόσ  των αναςκαφών και του Μουςείου (1934).  

K. Κuruniotis,  Das eleusinische Heiligtum von den Anfägen  bis zur vorperikleischen 

Zeit, Archiv fűr Religionwissenschaft  32 (1935), 52-78.  

G. Mylonas, The hymn to Demeter and her Sanctuary at Eleusis (1942).  

G. Mylonas, Eleusis and the Eleusinian Mysteries (1961).  

Κ. Ραπαγγελι,  Ελευςίνα. Ο αρχαιολογικόσ  χώροσ και το Μουςείο (2002).  

Κ. Ραπαγγελι, Ε.-Ά. Χλζπα, Οι Μεταμορφώςεισ του Ελευςινιακοφ τοπίου. 

Αρχαιότητεσ και ςφγχρονη πόλη, κατάλογοσ ζκκεςθσ, Ρολιτιςτικό Κζντρο Διμου 

Ελευςίνασ «Λεων. Κανελλόπουλοσ», 5.07-28.8.2011.  

Ι. Τραυλόσ, Το ανάκτορον τθσ  Ελευςίνοσ, Αρχαιολογική  Εφημερίσ (1950-1951),1-16.  

Δ. Φίλιου, Ελευςίσ. Μυςτήρια, ερείπια και το Μουςείον αυτήσ  (1906). 

 

 

 

 

 

φνταξη  Χορηγικοφ φακζλου   

 

              Δρ. Κ. Ραπαγγελι, αρχαιολόγοσ  Γ’ Ε.Ρ.Κ.Α.  

   Δρ. Ε. –Α. Χλζπα, αρχιτζκτονασ- αναςτθλωτισ 

 


