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ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΜΕΡΚΟΎΡΗ
Προϊσταμένη της ΕΦΑΔΑ
Η ΕΦΟΡΕΊΑ ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙ-
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κής συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2018 με χωρική αρμοδιότητα σε 13 Δήμους: Μεγαρέων,
Μάνδρας–Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Χαϊδαρίου, Αγίων Αναργύρων–Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Αχαρνών.
Στην αρμοδιότητα της Εφορείας εμπίπτουν
σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία,
όπως ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας, η
Μονή Δαφνίου, τα αρχαία φρούρια Αιγοσθένων, Ελευθερών, Φυλής και Οινόης, η «Κρήνη
του Θεαγένους» και οι αρχαιότητες στην πόλη
των Μεγάρων, ο θολωτός τάφος και το αρχαίο
θέατρο Αχαρνών, η αρχαία ακρόπολη των Παγών στο Αλεποχώρι και πλήθος άλλων. Επιπλέον, η Υπηρεσία έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και τη διαχείριση τριών μουσείων: του
Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελευσίνας, του
Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγάρων και της Αρχαιολογικής Συλλογής Αχαρνών.
Από την έναρξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας, τέθηκε ως ύψιστη προτεραιότητα ο σχεδιασμός και η εκτέλεση εργασιών για την αναβάθμιση και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου
και του Μουσείου Ελευσίνας, τη βελτίωση των
υποδομών και τη δημιουργία προσβασιμότητας ΑμΕΑ, τον ευπρεπισμό και τη συντήρηση
της πορείας των επισκεπτών, την αντικατάσταση και αναβάθμιση του εποπτικού υλικού, την
ανανέωση του αστικού εξοπλισμού του χώρου
και την ανάδειξη σημαντικού αρχαιολογικού
υλικού που φυλάσσεται σε αποθηκευτικούς
χώρους. Επιπλέον, η κήρυξη της Ελευσίνας ως
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για
το 20211 υπήρξε εφαλτήριο για να επανέλθει η
πόλη, έπειτα από πολλά χρόνια, στο επίκεντρο
του κρατικού σχεδιασμού και να ξεκινήσουν
έργα αναβάθμισης του πολιτιστικού της τοπίου. Το 2021 αποτέλεσε ασφαλώς ένα χρονικό και
συμβολικό ορόσημο —ταυτόχρονα αφορμή και
στόχο— για τα έργα ανάπλασης της πόλης και
ανάδειξης του πολιτιστικού κεφαλαίου της.
Παρά τις δυσκολίες εξαιτίας της έλλειψης κτηριακών υποδομών και της σημαντικής υποστελέχωσης σε επιστημονικό, τεχνικό, εργατοτεχνικό
και φυλακτικό προσωπικό, η υλοποίηση ποικίλων δράσεων στον αρχαιολογικό χώρο κατέστη
δυνατή σε σύντομο χρονικό διάστημα με τη συμβολή του προσωπικού όλων των Τμημάτων2.

Τα έργα που έχουν δρομολογηθεί από την Εφορεία αφορούν στην αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου, του Μουσείου εντός αυτού, την ανάδειξη μνημείων εκτός του χώρου αλλά σε άμεση
γειτνίαση και σύνδεση με αυτόν, καθώς και σε
δράσεις για την προβολή του στο ευρύ κοινό.
Α. Εργασίες εντός του αρχαιολογικού χώρου:
Α.1. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν εργασίες ταυτοποίησης, ομαδοποίησης, καταγραφής
και ευπρεπισμού των διάσπαρτων λίθινων αντικειμένων και αρχιτεκτονικών μελών βόρεια και
ανατολικά της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου (εικ. 1), ορισμένα από τα οποία μεταφέρθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο τμήμα, δίπλα
στον πεζόδρομο της οδού Νικολαΐδου, ένα από
τα πολυσύχναστα μέρη της πόλης. Τα αντικείμενα τοποθετήθηκαν εν είδει υπαίθριας έκθεσης
σύμφωνα με τρεις θεματικούς άξονες (εικ. 2): α.
Ταφική Αρχιτεκτονική, β. Κατοικία –Αρχιτεκτονική Πόλης και γ. Αγροτική Βιοτεχνία.
Α.2. Ακολούθως, με σκοπό τη μερική αποκατάσταση της Αδριάνειας ανατολικής θριαμβικής
αψίδας στην ανατολική πλευρά της ρωμαϊκής
αυλής του Ιερού, έγινε ταύτιση των διάσπαρτων
αρχιτεκτονικών μελών και αρκετών τμημάτων
από τη διπλή επιγραφή «ΤΟΙΝ ΘΕΟΙΝ ΚΑΙ ΤΩ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ», που ήταν
χαραγμένη στο επιστύλιο του τόξου, με βάση τις
καταγραφές του Ι. Τραυλού (εικ. 8). Σήμερα, κοντά στη βάση της ανατολικής αψίδας βρίσκονται
συγκεντρωμένα πολλά αρχιτεκτονικά μέλη και
τα περισσότερα τμήματα από τη διπλή επιγραφή της και έχει ήδη ολοκληρωθεί η προσπάθεια
μικρογραφικής ανασύνθεσης (εικ. 3).
Α.3. Το έργο «Στερέωση, Αποκατάσταση
και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας–Φάση Α΄», έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική 2014–2020» με δύο Υποέργα, τα οποία υλοποιούνται απολογιστικά και
με αυτεπιστασία από υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ,
συνολικού προϋπολογισμού 1.649.781,00€ και
διάρκειας 48 μηνών.
Η υλοποίηση του έργου θα εξασφαλίσει την
προστασία, τη στερέωση και την ευκρινέστερη
εικόνα ορισμένων από τα πιο σημαντικά μνημεία της Ελευσίνας, εξασφαλίζοντας την αναγνωσιμότητά τους. Παράλληλα θα αναβαθμίσει σημαντικά τη λειτουργικότητα του χώρου
και τη μεγάλη ιστορική, αισθητική και εκπαιδευτική αξία του.
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Το Υποέργο 1, με προϋπολογισμό 1.554.168€,
άρχισε το 2019 και εκτελείται από τη Διεύθυνση
Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και περιλαμβάνει τη στερέωση, την αποκατάσταση και την
ανάδειξη ορισμένων μνημείων του αρχαιολογικού χώρου (είσοδος μεταξύ των Μικρών και Μεγάλων Προπυλαίων, Πλουτώνειο, Τελεστήριο,
Πεισιστράτειο τείχος, ρωμαϊκός σιρός), και το
Υποέργο 2, με προϋπολογισμό 95.613€, υλοποιείται από την Εφορεία παράλληλα και σε άμεση συνάρτηση με την υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου του Υποέργου 1. Συγκεκριμένα,
οι εργασίες της Εφορείας περιλαμβάνουν αρχαιολογική επίβλεψη κατά την απόσπαση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, ανασκαφικούς καθαρισμούς και διενέργεια δοκιμαστικών
τομών στα μνημεία, στα οποία πρόκειται να γίνουν επεμβάσεις σύμφωνα με τις εγκεκριμένες
μελέτες (εικ. 4).
Α.4. Η Εφορεία για πρώτη φορά επιχείρησε
να αντιμετωπίσει τις δυσχέρειες προσπέλασης
μεγάλου τμήματος του οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας από εμποδιζόμενα
άτομα (άτομα με δυσκολία στην κίνηση ή με δυσκολία στην όραση), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί με τρόπο φιλικό και ασφαλή η δυνατότητα επίσκεψης του
χώρου και του Αρχαιολογικού Μουσείου εντός
αυτού από εμποδιζόμενα άτομα, προχωρήσαμε στην εκπόνηση μελέτης προσβασιμότητας
των ΑμΕΑ με αντικείμενο τη χάραξη και τον
σχεδιασμό της καταλληλότερης διαδρομής στο
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διαθέσιμο για τον σκοπό αυτό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η
φυσική πρόσβασή τους, η θέαση όσο το δυνατόν περισσότερων μνημείων του Ιερού, η επίσκεψη του Μουσείου, καθώς και η δημιουργία
σταθμών ανάπαυσης και πληροφόρησης, η ήπια
αναμόρφωση των υφιστάμενων υποδομών υγιεινής ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες ατόμων
με αναπηρία, η κατασκευή στεγάστρων–σκιάστρων, πινακίδων κατευθύνσεως και πινακίδων
σήμανσης.
Ως βασικοί όροι για την εκπόνηση της μελέτης τέθηκαν η αποφυγή οπτικής επιβάρυνσης
του αρχαιολογικού χώρου, η επιλογή ήπιων κατασκευαστικών λύσεων για την αποτροπή άμεσης ή έμμεσης βλάβης στα μνημεία, η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, η δυνατότητα
θέασης όσο το δυνατόν περισσότερων σημείων
ενδιαφέροντος και η εφαρμογή των ισχυόντων
κανονισμών, οδηγιών, προτύπων και της κείμενης σχετικής νομοθεσίας.
Η προταθείσα διαδρομή εκτείνεται σε μήκος
560 μ. και πλάτος τουλάχιστον 1,6 μ., έχοντας ως
αφετηρία την κύρια είσοδο του αρχαιολογικού
χώρου, περνώντας πλησίον του ανατολικού και
νότιου ορίου του με κατάληξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο και την περιοχή του Τελεστηρίου.
Η πορεία της διαδρομής ΑμΕΑ επιτρέπει στον
επισκέπτη τη θέαση σημαντικών μνημείων του
χώρου (ρωμαϊκή Αυλή, θριαμβικές αψίδες, Μεγάλα Προπύλαια, Κρήνη, ναός της Προπυλαίας
Αρτέμιδος και του Πατρός Ποσειδώνος, βοηθητικά ρωμαϊκά κτίσματα, οχυρωματικός περίβο-

λος του Ιερού, Γυμνάσιο, Μιθραίο, αρχαϊκή Ιερά
Οικία, Τελεστήριο, ναός Εισοδίων Θεοτόκου)
και την επίσκεψη στο Μουσείο.
Στο πλαίσιο του αναλυτικού κατασκευαστικού σχεδιασμού του έργου αναβάθμισης πορείας και υποδομών ΑμΕΑ που θα ακολουθήσει το
επόμενο έτος βάσει της ήδη εγκεκριμένης μελέτης, θα προσδιοριστούν με ακρίβεια τα επιμέρους στοιχεία της και στη συνέχεια θα ξεκινήσει
η υλοποίηση των εργασιών.
Α.5. Στον λόφο ανατολικά του ναού της Φαυστίνας και επάνω από το Τελεστήριο, υψώνεται
ο μεταβυζαντινός ναός της Παναγίας, κτισμένος
επάνω στα ερείπια παλαιότερου ναού που είναι
ορατά στην ανατολική πλευρά του. Η εκκλησία
είναι αφιερωμένη στα Εισόδια της Θεοτόκου και
είναι γνωστή ως «Παναγία Μεσοσπορίτισσα»,
καθώς εορτάζεται την 21η Νοεμβρίου, εποχή
του χρόνου που η σπορά βρίσκεται στη μέση και
είναι σημαντική για τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών. Στο κτίσμα έχουν παρατηρηθεί
σημαντική εισροή ανερχόμενης υγρασίας στο
εσωτερικό, πτώσεις επιχρισμάτων εσωτερικά
και εξωτερικά, προβλήματα στεγάνωσης στη
στέγη του και σημαντικές ρωγμές στην τοιχοποιία. Στο πυργοειδές κωδωνοστάσιο που υψώνεται δυτικά του ναού έχει παρατηρηθεί έντονη
κλίση του τρίτου ανώτερου τμήματος με πιθανότητα κατάρρευσης, οξείδωση των μεταλλικών
ελκυστήρων, κατάπτωση γωνιόλιθων από το
δεύτερο και το τρίτο επίπεδο, εμφάνιση ρηγματώσεων σε κίονες, χαλάρωση των σταυροθολίων λόγω υγρασίας, απώλεια των ελκυστήρων. Η
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Εφορεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις τοιχογραφίες και την αποφυγή περαιτέρω φθοράς προχώρησε το 2018 στην εφαρμογή των απολύτως αναγκαίων σωστικών μέτρων
προστασίας σε τμήματα του τοιχογραφικού διακόσμου και το 2019 ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής άμεσων σωστικών μέτρων και
Οριστικής Μελέτης συντήρησης–αισθητικής
αποκατάστασης του τοιχογραφικού διακόσμου
του ναού. Επιπλέον, ανετέθη μελέτη στερέωσης
και αποκατάστασης του κωδωνοστασίου και του
ναού. Μετά την έγκριση των μελετών, προγραμματίζονται για το επόμενο έτος πρόδρομες εργασίες για τη στερέωση και αποκατάσταση του
κωδωνοστασίου και του Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου, καθώς και εργασίες συντήρησης των
τοιχογραφιών του ναού (εικ. 9).
Α.6. Η Εφορεία συμμετέχει ως πολιτιστικός φορέας σε σύμπραξη με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και τις εταιρείες «Μέντωρ» και
CITE για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «myEleusis:μύηση στην Ελευσίνα του Χθες
με τα μάτια του Σήμερα», που χρηματοδοτείται
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα–Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑΝΕΚ 2014–2020)» του ΕΣΠΑ 2014–2020,
με συνολικό προϋπολογισμό 722.938€ και διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες.
Αντικείμενο του έργου είναι η μύηση του επισκέπτη στην αρχαία Ελευσίνα και τα μυστήριά της (πριν–κατά–μετά την επίσκεψη), προσφέροντάς του μια ολοκληρωμένη βιωματική
εμπειρία, με τη συνδρομή ενός πολύπλευρου
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συνόλου σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων και
καινοτόμων τεχνολογιών που θα λειτουργούν
εντός και εκτός του χώρου. Οι προκαταρκτικές
εργασίες υλοποίησης του προγράμματος ξεκίνησαν το τρέχον έτος.
Β. Εργασίες επανέκθεσης του Μουσείου και
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του,
καθώς και αποκατάστασης των αποθηκών του:
Β.1. Εντός του αρχαιολογικού χώρου, σε υπερυψωμένη θέση στη νότια πλευρά του λόφου
της ακρόπολης, βρίσκεται το Μουσείο. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από τη νότια όψη του, που
τη συναντά ο επισκέπτης αφού διασχίσει μεγάλο μέρος του επισκέψιμου χώρου, ολοκληρώνοντας σχεδόν τη διαδρομή περιήγησης.
Η πρόσοψη του Μουσείου βλέπει σε υπαίθριο
χώρο, που χρησιμοποιείται για την έκθεση μεγάλου μεγέθους μαρμάρινων γλυπτών. Ο υπαίθριος χώρος λειτουργεί ταυτόχρονα ως «εξώστης»
με θέα στο θαλάσσιο μέτωπο και το λιμάνι της
πόλης, αλλά και στο ιστορικό βιομηχανικό κέντρο της.
Η συλλογή εκθεμάτων του Μουσείου περιλαμβάνει κυρίως ευρήματα που προέρχονται
από τις ανασκαφές στον χώρο του Ιερού Δήμητρας και Κόρης, και δευτερευόντως ταφικό υλικό από το λεγόμενο Δυτικό Νεκροταφείο, την
κυριότερη νεκρόπολη της Ελευσίνας, και από το
Νότιο Νεκροταφείο, μια εκτεταμένη νεκρόπολη
των πρώιμων ιστορικών χρόνων στη νότια κλιτύ της ακρόπολης. Τα αρχαιολογικά εκθέματα
χρονολογούνται από τους προϊστορικούς έως
και τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. Σημαντικό μέρος του υλικού καταλαμβάνει η κατηγορία των λίθινων και μαρμάρινων εκθεμάτων,
ποικίλων διαστάσεων. Σε αυτά ανήκουν έργα
πλαστικής που ταυτίζονται με αναθήματα στο
Ιερό σε διάφορες εποχές, ενώ λιγότερα είναι τα
επιτύμβια σήματα από τις νεκροπόλεις. Τα λίθινα μεγάλων διαστάσεων είναι κυρίως αρχιτεκτονικά μέλη και προέρχονται από μνημειακά
οικοδομήματα του Ιερού.
Πολυάριθμη είναι επίσης η κατηγορία των
κεραμικών και πήλινων αντικειμένων, η οποία
περιλαμβάνει αφιερώματα και τελετουργικά
σκεύη του Ιερού αλλά και κτερίσματα από τάφους του Δυτικού και του Νότιου Νεκροταφείου, διαφόρων ειδών και εποχών.
Οι υφιστάμενες περιορισμένες χωρικές και
κατά συνέπεια λειτουργικές δυνατότητες του
κτηρίου και η πεπαλαιωμένη μουσειολογικά
και μουσειογραφικά παρουσίαση του υλικού
της συλλογής ήταν οι κύριοι λόγοι που επέβαλαν τον επανασχεδιασμό της μόνιμης έκθεσης,
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σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσειολογικές–
μουσειογραφικές αντιλήψεις με την ανάθεση
εκπόνησης από την Εφορεία το 2018 μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης.
Λαμβάνοντας υπόψη την οργανική σχέση του
Μουσείου με τον αρχαιολογικό χώρο, το Μουσείο χαρακτηρίζεται ως «μουσείο χώρου» και
συνδέεται χωρικά, λειτουργικά και ως προς το
εκθεσιακό περιεχόμενό του με τον αρχαιολογικό
χώρο. Ο νοηματικός σχεδιασμός της επανέκθεσης βασίζεται στην ιδέα της μυστηριακής ελευσινιακής λατρείας. Η λατρεία και ο ιερός χώρος τέλεσής της υπήρξε, κατά την αρχαιότητα
αλλά και στους νεότερους χρόνους, το «συγκριτικό πλεονέκτημα» της πόλης της Ελευσίνας·
ένα θέμα που την ανέδειξε σε ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα του αρχαίου
ελληνικού κόσμου και το οποίο συνέβαλε στη
δημιουργία διακριτής τοπικής ταυτότητας. Η
επανέκθεση έχει επομένως σαφή θεματικό προσανατολισμό και οι εκθεσιακές ενότητες που
αναπτύσσονται παρουσιάζουν όψεις και θέματα της ελευσινιακής λατρείας και οργανώνονται
σε δύο θεματικούς άξονες: «Ελευσίνα: η πόλη
γύρω από το Ιερό» και «Τα Μεγάλα Μυστήρια».
Ως συνέχεια της εγκεκριμένης το 2019 «Μουσειολογικής–Μουσειογραφικής μελέτης επανέκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας», ακολούθησε η εκπόνηση «Μελέτης
Εφαρμογής για την Επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελευσίνας». Η εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής έχει ως αντικείμενο τον
αναλυτικό προσδιορισμό και τη σχεδιαστική
αποτύπωση των χωρικών και κατασκευαστικών
παραμέτρων που απαιτούνται για την υλοποίηση του νοηματικού εκθεσιακού σχεδιασμού και
περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την τεχνική περιγραφή όλων των κατασκευών (μουσειακές κατασκευές, προθήκες, υποβάσεις εποπτικού υλικού, βάσεις αρχαίων εκθεμάτων, πάσης φύσεως
στηρίγματα και αναρτήσεις κ.λπ.). Επιπλέον,
ενσωματώνει τα δεδομένα των συνοδών μελετών που συνθέτουν το περιβάλλον προστασίας
και ανάδειξης των εκθεμάτων της επανέκθεσης.
Έχουν ήδη διενεργηθεί από την Εφορεία ποικίλες πρόδρομες εργασίες για την προετοιμασία
της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου, το κόστος υλοποίησης της οποίας έως του
ποσού των 500.000€, θα αναλάβει το Ίδρυμα
Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου (εικ.
5, 7).
Β.2. Παράλληλα, από το προσωπικό της Υπηρεσίας συντάσσεται μελέτη για τη διαμόρφωση
και ανάπλαση του περιβάλλοντος αύλειου χώ-
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ρου νότια και ανατολικά του Μουσείου, συνολικής επιφάνειας 644 τ.μ., τη χωροθέτηση και
προστασία του συνόλου των εκθεμάτων που φιλοξενούνται στον «εξώστη» του Μουσείου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των χώρων υποδοχής των υποστηρικτικών του λειτουργιών.
Β.3. Σε άμεση σχέση με τον βασικό όγκο του
Μουσείου, που κτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα για να στεγάσει τις σπουδαίες αρχαιότητες,
στη ΝΑ πλευρά του λόφου της αρχαίας ακρόπολης βρίσκονται οι αποθήκες του (αποθήκη
Επιγραφών και αποθήκη Λιθίνων). Τα κτήρια
αυτά αποτελούν μάρτυρες των κατασκευών που
εκτείνονταν στον λόφο της αρχαίας ακρόπολης
στις αρχές του περασμένου αιώνα και φαίνεται
να είναι τα μοναδικά κτίσματα που δεν κατεδαφίστηκαν για τους σκοπούς της έρευνας και της
ανάδειξης της αρχαίας πόλης, αλλά διατηρήθηκαν για να καλύψουν την ανάγκη αποθήκευσης
των ευρημάτων.
Πρόκειται για δύο ισόγεια μονόχωρα ορθογωνικής κάτοψης κτίσματα με σύμμικτη κατασκευή, δομημένα στα νότια του Μουσείου, σε
έντονα επικλινές έδαφος, με πλήρως ορατές
μόνο τις νότιες πλευρές τους, εν μέρει μόνο τις
πλάγιες (στα ανατολικά και δυτικά), ενώ παραμένουν αφανείς οι βόρειες. Το δώμα των αποθηκών βρίσκεται κατά τι χαμηλότερα από τη στάθμη του δαπέδου ισογείου του Μουσείου.
Τα εν λόγω κτήρια εμφανίζουν φθορές και
βλάβες στα δομικά τους στοιχεία, για τις οποίες ευθύνονται ποικίλοι παράγοντες: η ανθρώπινη δράση, με τη μορφή των εκτεταμένων και
πρόχειρων επεμβάσεων που επέβαλε η μακροχρόνια χρήση τους, η δράση δυναμικών καταπονήσεων από σεισμούς και από το ίδιο το βάρος
της κατασκευής, οι καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που είναι ιδιαίτερα έντονες εξαιτίας της εγγύτητας με τη θάλασσα και η απουσία συντήρησης, έχουν προκαλέσει σημαντικά
και εκτεταμένα προβλήματα, που χρήζουν δυναμικών και άμεσων επεμβάσεων προκειμένου
να εξασφαλισθεί η φύλαξη και προστασία των
ευρημάτων και η ασφάλεια του κοινού (εικ. 6).
Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν οι ενέργειες της Εφορείας η οποία ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας και μελέτης
αποκατάστασης και επανάχρησης της αποθήκης Επιγραφών και της αποθήκης Λιθίνων, καθώς και τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης.
Βάσει των εγκεκριμένων μελετών, η αρμόδια Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων
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του ΥΠΠΟΑ έχει αναλάβει τις διαδικασίες
δημοπράτησης και την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης των αποθηκών που θα
ολοκληρωθούν εντός του προσεχούς έτους.
Από την πλευρά της η Εφορεία έχει πραγματοποιήσει όλες τις πρόδρομες εργασίες
με την εγκατάσταση και διαμόρφωση χώρων
προσωρινής υποδοχής, φύλαξης και συντήρησης των επιγραφών και γλυπτών που φυλάσσονταν στις δύο αποθήκες, και τη μεταφορά και
τακτοποίηση του αρχαιολογικού υλικού στους
χώρους προσωρινής υποδοχής και φύλαξής του.
Η επίλυση των βασικών δομικών και οικοδομικών προβλημάτων που παρουσιάζουν οι κατασκευές, σε συνδυασμό με τη διευθέτηση των
χώρων και του τρόπου οργάνωσης των αρχαιοτήτων στο εσωτερικό τους και την επανάχρηση των κτισμάτων αλλά και η συνολική εν γένει
αντιμετώπιση του άμεσου περιβάλλοντος του
Μουσείου θα οδηγήσουν στη σημαντική αναβάθμιση και ουσιαστική χρήση των κτηριακών
αυτών υποδομών.
Γ. Έργα εκτός του αρχαιολογικού χώρου σε
άμεση γειτνίαση ή σύνδεση με αυτόν:
Γ.1. Βόρεια, απέναντι από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, σχεδιάζεται η διαμόρφωση
απαλλοτριωμένου ακινήτου έκτασης περίπου
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900 τ.μ. ιδιοκτησίας ΥΠΠΟΑ και η μετατροπή
του σε υπαίθρια έκθεση λίθινων ευρημάτων από
τις σωστικές ανασκαφές της Ελευσίνας. Η έκθεση θα προβάλλει το έργο της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας, ενώ θα δημιουργείται ήπια μετάβαση από τον πολεοδομικό ιστό προς τον αρχαιολογικό χώρο και ο χώρος θα φιλοξενεί υπαίθριες πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές
δραστηριοτήτες.
Το 2016 στο οικόπεδο είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες κατεδαφίσεων, καθαιρέσεων,
εφαρμογής επιχρισμάτων, διαμόρφωσης δαπέδου, τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων, κατασκευής υποδομής Η/Μ και μεταφοράς ορισμένων
ευρημάτων.
Τα ζητήματα που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των πρόδρομων εργασιών αλλά και
οι νέες ανάγκες που εμφανίστηκαν αντιμετωπίστηκαν με την εκπόνηση το 2018 μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης διαμόρφωσης και επανέκθεσης. Η μελέτη πρότεινε τη
δημιουργία επαρκούς έκτασης στεγάστρου προκειμένου να προστατεύεται το σύνολο των ευρημάτων αλλά και να προσφέρεται σκίαση στους
επισκέπτες, τη διαμόρφωση σαφούς διαδρομής
επίσκεψης, οργάνωσης των ευρημάτων σε τέσσερις σαφείς και εύληπτες εκθεσιακές θεματι-

κές ενότητες («Αρχαιολογία και πόλη», «Κατοικία», «Αγροτική βιοτεχνία», «Επέκεινα»), την
προσθήκη φύτευσης, τη δημιουργία καθιστικών
τόσο στο εσωτερικό του οικοπέδου όσο και στον
υπαίθριο χώρο προς την Ιερά Οδό, την προσθήκη πληροφοριακού υλικού, τον φωτισμό ανάδειξης του χώρου και των εκθεμάτων, και τέλος
τη δημιουργία ενός φιλόξενου χώρου ο οποίος
θα προσφέρει τη δυνατότητα διοργάνωσης περιοδικών εκθέσεων ή μικρής έκτασης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Εφορείας, δεδομένης της
εγγύτητας του οικοπέδου και της προνομιακής
του θέας προς τον αρχαιολογικό χώρο.
Ο χώρος μπροστά από την κύρια είσοδο, η
οποία βρίσκεται επί της Ιεράς Οδού και απέναντι από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου,
παραμένει κοινόχρηστος, αλλά αναδιαμορφώνεται με παρεμβάσεις που στοχεύουν τόσο στην
αισθητική όσο και τη λειτουργική του αναβάθμιση, καθιστώντας τον σημείο ανάπαυσης αλλά
και πληροφόρησης για περιπατητές και τουρίστες. Επίσης, διασφαλίζεται η πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμΕΑ) στο εσωτερικό και
περιφραγμένο τμήμα του οικοπέδου.
Οι μελέτες που εκπονήθηκαν έχουν εγκριθεί
και έχει ήδη υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού 450.000€ με συμβαλλόμενους το
08
ΥΠΠΟΑ, τον Δήμο Ελευσίνας και την ΠεριφέΕργασίες
ρεια Αττικής για την υλοποίηση των εργασιών
συγκόλλησης
αρχιτεκτονικών μελών διαμόρφωσης του ακινήτου και μετατροπής του
σε υπαίθριο εκθεσιακό χώρο, οι οποίες θα ξεκιαπό την ανατολική
νήσουν άμεσα.
θριαμβική αψίδα.
Γ.2. Στα βορειοανατολικά του αρχαιολογικού χώρου, στην κεντρική πλατεία Ηρώων, το
μεταβυζαντινό μονύδριο του Αγίου Ζαχαρία
είναι κτισμένο επάνω στο ιερό τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 5ου αιώνα. Η
παλαιοχριστιανική βασιλική, τα αρχιτεκτονικά
κατάλοιπα της οποίας καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του περιβάλλοντος χώρου του
Αγίου Ζαχαρία, ανασκάφηκε αρχικά το 1928.
Πρόκειται για ευμεγέθη βασιλική, που χωριζόταν με κιονοστοιχίες σε τρία κλίτη, νάρθηκα και
εξωνάρθηκα στα δυτικά του κυρίως ναού. Κατά
την ανασκαφική έρευνα είχε αποκαλυφθεί βορειοδυτικά της βασιλικής τετράγωνο βαπτιστήριο με σταυρόσχημη κολυμβήθρα. Δύο μικρότεροι χώροι δίπλα στο βαπτιστήριο πιθανότατα
αποτελούσαν το αποδυτήριο και το φωτιστήριο
για τους νεοφώτιστους βαπτισθέντες χριστιανούς. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος του βαπτιστηρίου βρίσκεται θαμμένο κάτω από το πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα της οδού Νικολαΐδου.

Το συγκρότημα της βασιλικής χρονολογείται
από τους μελετητές στον 5ο ή στις αρχές του
6ου αιώνα μ.Χ. Στους ύστερους μεταβυζαντινούς χρόνους, στο Ιερό Βήμα της βασιλικής κτίστηκε το μονύδριο του Αγίου Ζαχαρία, μικρός
μονόχωρος, καμαροσκεπής ναός, στους τοίχους
του οποίου είναι ενσωματωμένα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη και επιγραφές (εικ. 10).
Το 2019 η Εφορεία ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης αρχιτεκτονικής αποτύπωσης των καταλοίπων της παλαιοχριστιανικής βασιλικής και
των διάσπαρτων στον χώρο αρχιτεκτονικών μελών, καθώς και τον σχεδιασμό διευθέτησης του
περιβάλλοντος χώρου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπόνηση της μελέτης διενεργήθηκε στον χώρο αρχαιολογικός καθαρισμός. Κατά
τη διάρκεια των εργασιών εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα τοιχοποιίας σε συνέχεια
υφιστάμενων τοίχων, κυρίως προς τα δυτικά,
νοτιοδυτικά, καθώς και μη αποτυπωμένοι στην
αρχική κάτοψη της βασιλικής χαμηλοί τοίχοι, σε
επίπεδο θεμελίωσης. Αποκαλύφθηκαν, επίσης,
λακκοειδείς τάφοι στη ΒΑ πλευρά της βασιλικής, η συνέχεια του ανατολικού τοίχου της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, σωζόμενη αποσπασματικά, σε μέγιστο ύψος ±0,50 μ., καθώς και
τμήμα πλακόστρωτου δαπέδου, καλυμμένου με
πήλινες πλάκες. Στο βόρειο κλίτος της βασιλικής, σε χαμηλότερο επίπεδο από το σωζόμενο
δάπεδο, αποκαλύφθηκαν τοίχοι, οι οποίοι υποδεικνύουν πιθανή ύπαρξη αρχαιότερου κτίσματος. Από τις μέχρι σήμερα έρευνες συλλέχθηκαν
νομίσματα, πήλινος λύχνος με ανάγλυφη διακόσμηση αμπέλου στο χείλος, αβαφής κεραμική,
κάποια όστρεα και μικρών διαστάσεων αρχαίο
αγαλματίδιο, πιθανόν Κυβέλης.
Επίσης, διερευνήθηκε και ο χώρος της εισόδου του περιβόλου και αποκαλύφθηκε η υποκείμενη διαμόρφωση, αποτελούμενη από δίβαθμο μαρμάρινο κατώφλι που φαίνεται να
σώζεται κατά χώραν, μήκους 1,53 μ. και συνολικού πλάτους 0,53 μ., με αναβαθμό (ρίχτι) ύψους
0,06 μ.
Δεδομένου ότι τα στοιχεία που προκύπτουν
είναι ιδιαίτερα σημαντικά, οι εργασίες συνεχίζονται προσεκτικά, εν είδει ανασκαφικού καθαρισμού, και η υλοποίηση του έργου διαμόρφωσης
του χώρου θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση
της αρχαιολογικής έρευνας.
Δ. Έργα προβολής του ελευσινιακού Ιερού
και της Ιεράς Οδού που κατέληγε σε αυτό:
Δ.1. Δράσεις της Εφορείας για την προβολή
και ενημέρωση του κοινού σχετικά με την αρχαία Ιερά Οδό και τη σημασία της περιλαμβάτευχοσ 1 3 4 Δεκέμβριος 2020 — 10 7
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νονται στο έργο «Εργασίες για την προβολή και
την ανάδειξη της αρχαίας Ιεράς Οδού και των
μνημείων που σηματοδοτούν την πορεία της»,
το οποίο υλοποιείται από την Υπηρεσία. Τα σημαντικότερα και καλύτερα σωζόμενα κατά μήκος της σημεία ενδιαφέροντος που έχουν επιλεγεί προς ανάδειξη είναι: η αρχή της από την
Ιερά Πύλη στον Κεραμεικό, και το Φρέαρ Προφήτου Δανιήλ με ορατά κατάλοιπα της Ιεράς Οδού
και αποθέτη παρόδιου Ιερού τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Στη συνέχεια, ο σταθμός
ΜΕΤΡΟ στον Ελαιώνα όπου είναι ορατά τρία βάθρα αρχαίας γέφυρας του ποταμού Κηφισού, ο
σταθμός ΜΕΤΡΟ στο Αιγάλεω με ορατά σημεία το
οδόστρωμα της αρχαίας Οδού, αναλήμματα και
ταφική σαρκοφάγο, ο ταφικός Περίβολος στον
δήμο Χαϊδαρίου, το Ιερό της Αφαίας Αφροδίτης,
το Πάρκο Αναψυχής Χαϊδαρίου με αρχαίο οδόστρωμα και τάφους, η Λίμνη Ρειτών (Κουμουνδούρου) με ίχνη της Ιεράς Οδού και τον λόφο
Ηχούς, όπου εντοπίζεται το βόρειο, ορεινό, σκέλος της Οδού, το «σύνορο» της Αθήνας με την
Ελευσίνα, τα Spolia Άσπρου Πύργου στον Ασπρόπυργο, η Ρωμαϊκή Γέφυρα του Ελευσινιακού Κηφισού στην Ελευσίνα, το Οικόπεδο ΙΚΑ στην Ελευσίνα, όπου σώζεται μεγάλο τμήμα της αρχαίας
οδού με επτά σωζόμενα οδοστρώματα, δύο αναλήμματα και παρόδιο νεκροταφείο και τέλος η
απόληξή της στην είσοδο του Αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας.
Η ανάδειξη αυτών των σημείων έπειτα από
την ολοκλήρωση των ανασκαφικών καθαρισμών και του εν γένει ευπρεπισμού των περιοχών θα γίνει μέσω της παραγωγής και διάθεσης
έντυπου υλικού και της δημιουργίας ψηφιακής
πλατφόρμας στα οποία θα εμπεριέχονται αναλυτικές πληροφορίες για την αρχαία οδό και για
τα σημαντικά μνημεία που σηματοδοτούν την
πορεία της. Επίσης, θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες σε όλα τα προαναφερθέντα
σημεία.
Δ.2. Παράλληλα με τις εργασίες πεδίου και
τη σύνταξη μελετών, για την προβολή του αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας και των μνημείων αρμοδιότητας της Εφορείας στο ευρύ κοινό,
ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/e-learning
η παραγωγή 28 βίντεο με τους σημαντικότερους
χώρους και μνημεία της Εφορείας, επτά από τα
οποία είναι αφιερωμένα στην Ελευσίνα. Το παραχθέν υλικό θα ενσωματωθεί από το Πανεπιστήμιο σε προορισμούς του You GoCulture, θα
προωθηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζο-
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νται με το e-learning, σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και στην ομογένεια.
Δ.3. Επίσης, σε συνεργασία με το Tμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και
Αναστηλώσεων, της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Εθνικού Αρχείου Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, διενεργείται αρχειακή έρευνα με σκοπό τη συνδιοργάνωση έκθεσης φωτογραφικού και αρχειακού υλικού του 19ου και 20ού αιώνα για το
ελευσινιακό Ιερό.
Το σύνολο των έργων αυτών έχουν ήδη ξεκινήσει από το 2018 και βρίσκονται σε εξέλιξη με
άμεσο και αντικειμενικό στόχο την ολοκλήρωσή
τους εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί και προηγείται της έναρξης των εκδηλώσεων
για τον θεσμό «Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Σημειώσεις
1

Οι εκδηλώσεις στην Ελευσίνα εξαιτίας της πανδημίας
του κορωνοϊού μετατέθηκαν για το έτος 2023.

2

Η Εφορεία αποτελείται από το Τμήμα Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων με
προϊσταμένη την Κ. Παπαγγελή, το Τμήμα Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων με
προϊσταμένη την Κ. Φλώρου, το Τμήμα Αρχαιολογικών
Έργων και Μελετών με προϊσταμένη την Α. Παρίση,
το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης με προϊσταμένη την Ε. Αναματερού και το
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης με
προϊστάμενο τον Ν. Τότσιο.

Σχετικές μελέτες
Αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας: προσβασιμότητα ΑμΕΑ.
Μελετητής: Γεώργιος Κουτσιαύτης (Αρχιτέκτων
Μηχανικός). Επιστημονικοί Συνεργάτες: Όμηρος
Παρόλας (Αρχιτέκτων Μηχανικός), Παύλος Βλαστός
(Αρχιτέκτων Μηχανικός–Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός),
Μαρία Καινούργιου (Αρχιτέκτων Μηχανικός),
Παναγιώτης Γκιόκας (Αρχιτέκτων Μηχανικός).
Γενικός Συντονισμός–Εποπτεία: Χριστίνα Μερκούρη
(Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Δυτικής Αττικής). Ομάδα εργασίας: Αναστασία Παρίση
(Προϊσταμένη του Tμήματος Έργων και Mελετών
της ΕΦΑΔΑ), Χρυσάνθη Τζαβαλή (Αρχαιολόγος της
ΕΦΑΔΑ), Αθήνα 2020.
α) Αρχιτεκτονική και Στατική Προμελέτη στερέωσης και
αποκατάστασης του κωδωνοστασίου και β) Προμελέτη
στερέωσης και αποκατάστασης του Ι.Ν. Εισοδίων της
Θεοτόκου. Μελετητές: ΜΕΚΑ O.E. Αθανάσιος
Καραστάθης (Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ). Συνεργάτης:
Ιωάννης Δέδες (Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ). Ομάδα
εργασίας: Αναστασία Παρίση (Προϊσταμένη του
Tμήματος Έργων και Mελετών της ΕΦΑΔΑ), Καλλιόπη
Φλώρου (Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και
Μουσείων της ΕΦΑΔΑ), Αθήνα 2019.
Στατική επάρκεια των αποθηκών «ΛΙΘΙΝΩΝ» και
«ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ» πλησίον Αρχαιολογικού Μουσείου
Ελευσίνας. Μελετητής: Μάνος Κυριαζής (Πολιτικός
Μηχανικός ΕΜΠ). Ομάδα εργασίας: Αναστασία Παρίση
(Προϊσταμένη του Tμήματος Έργων και Mελετών
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της ΕΦΑΔΑ), Χρυσάνθη Τζαβαλή (Αρχαιολόγος της
ΕΦΑΔΑ), Αθήνα 2019.
Μουσειολογική μελέτη για την επανέκθεση στο Αρχαιολογικό
Μουσείο της Ελευσίνας. Μελετητής: Καλλιόπη
Παπαγγελή (Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του
Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
και Μουσείων). Σύμβουλος Μουσειολόγος: Ιουλία
Σκουνάκη (Αρχαιολόγος–Μουσειολόγος). Ομάδα
εργασίας: Αναστασία Παρίση (Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Προϊσταμένη Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και
Μελετών), Ελισάβετ Αναματερού (ΤΕ Συντηρήτρια
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταμένη του
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης), Αθήνα 2018.
Μουσειογραφική Μελέτη για την επανέκθεση στο Αρχαιολογικό
Μουσείο της Ελευσίνας. Μελετητής: Δέσποινα Τσάφου
(Αρχιτέκτων Μηχανικός). Σύμβουλος Μουσειολόγος:
Ιουλία Σκουνάκη (Αρχαιολόγος–Μουσειολόγος).
Γενικός Συντονισμός–Εποπτεία: Χριστίνα Μερκούρη
(Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Δυτικής Αττικής). Ομάδα εργασίας: Αναστασία Παρίση
(Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη Τμήματος
Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών), Καλλιόπη
Παπαγγελή (Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και
Μουσείων), Ελισάβετ Αναματερού (ΤΕ Συντηρήτρια
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταμένη του
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης), Αθήνα 2018.
Μουσειογραφική Μελέτη Εφαρμογής του Αρχαιολογικού
Μουσείου Ελευσίνας. Μελετητής: Δέσποινα Τσάφου
(Αρχιτέκτων Μηχανικός). Σύμβουλος Μουσειολόγος:
Ιουλία Σκουνάκη (Αρχαιολόγος–Μουσειολόγος).
Γενικός Συντονισμός–Εποπτεία: Χριστίνα Μερκούρη
(Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Δυτικής Αττικής). Ομάδα εργασίας: Αναστασία Παρίση
(Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη Τμήματος
Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών), Καλλιόπη
Παπαγγελή (Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και
Μουσείων), Ελισάβετ Αναματερού (ΤΕ Συντηρήτρια
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταμένη του
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης), Αθήνα 2019.
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Διαμαντή (Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ). Ομάδα
εργασίας: Αναστασία Παρίση (Προϊσταμένη του
Tμήματος Έργων και Mελετών της ΕΦΑΔΑ),
Χρυσάνθη Τζαβαλή (Αρχαιολόγος της ΕΦΑΔΑ), Αθήνα
2019.
Μελέτη Μουσειολογική και Μουσειογραφική για τη
διαμόρφωση του απαλλοτριωμένου ακίνητου ιδιοκτησίας
ΥΠΠΟΑ στη συμβολή των οδών Δήμητρος, Πλούτωνος
και Γκιόκα (Ο.Τ. 121) στην Ελευσίνα και τη μετατροπή
του σε υπαίθρια έκθεση λίθινων ευρημάτων. Μελετητής:
Αθανάσιος Κουμάντος (Δρ Αρχιτέκτων–Μηχανικός
ΥΑLE – EMΠ). Σύμβουλοι μουσειογραφικής μελέτης:
Δέσποινα Τσάφου (Αρχιτέκτων–Μηχανικός ΕΜΠ),
Ιουλία Σκουνάκη (Αρχαιολόγος–Μουσειολόγος).
Γενικός Συντονισμός–Εποπτεία: Χριστίνα Μερκούρη
(Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Δυτικής Αττικής). Ομάδα εργασίας: Αναστασία Παρίση
(Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη Τμήματος
Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών), Καλλιόπη
Παπαγγελή (Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και
Μουσείων), Ελισάβετ Αναματερού (ΤΕ Συντηρήτρια
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταμένη του
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης), Αθήνα 2018.
Αρχιτεκτονική αποτύπωση και σχεδιασμός διευθέτησης του
περιβάλλοντος χώρου της παλαιοχριστιανικής βασιλικής
Αγίου Ζαχαρία Ελευσίνας. Μελετητής: Γουλιέλμος
Ορεστίδης (Αρχιτέκτων Μηχανικός). Ομάδα εργασίας:
Αναστασία Παρίση (Προϊσταμένη του Tμήματος
Έργων και Mελετών της ΕΦΑΔΑ), Καλλιόπη Φλώρου
(Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Μνημείων και Μουσείων της
ΕΦΑΔΑ), Αθήνα 2019.
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