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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Και νζο αίτημα του Δημάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη,
ςτην Υπουργό Πολιτιςμοφ, για την επιςτροφή του Αγάλματοσ
τησ “Νίκησ των Μεγάρων”, ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Μεγάρων
Από τον Μάϊο του 2018 ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ με
ςχετικό ζγγραφό του (αρικμ. Πρωτ:9704/17.5.2018) προσ τθν Υπουργό Πολιτιςμοφ
κ. Στυλιανή Μενδώνη είχε ηθτιςει τθν ζγκριςθ τθσ επιςτροφισ του Αγάλματοσ τθσ
“Νίκησ των Μεγάρων” ςτο Aρχαιολογικό Μουςείο τθσ πόλθσ μασ.
Μζχρι ςιμερα το αίτθμα αυτό δεν ικανοποιικθκε και γι’ αυτό τον λόγο ο κ.
Σταμοφλθσ ςιμερα με το υπ’ αρικμ.πρωτ: 20194/21.11.22 επανζρχεται και ηθτεί
από τθν κ. Μενδώνη να γίνει ότι πρζπει για τθν επιςτροφι του Αγάλματοσ τθσ
“Νίκθσ των Μεγάρων” ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Μεγάρων, για τθν προβολι και
αξιοποίθςι του.
Στο ωσ άνω ζγγραφο ο Δήμαρχοσ αναφζρει:
«Αμηόηηκε θπξία Υπνπξγέ,
Σηηο 17 Μαΐνπ 2018 απνζηείιακε ζην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ην ππ’
αξηζ. πξωη. 9704/17-05-2018 αίηεκά καο (Σπλεκκέλν 1) κε ζέκα ηελ επηζηξνθή ηνπ
Αγάικαηνο ηεο «Νίθεο ηωλ Μεγάξωλ» γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζην
Αξραηνινγηθό Μνπζείν Μεγάξωλ.
Τν γιππηό απηό βξέζεθε ην 1820, κεηά από αλαζθαθή, ζηελ πιαγηά ηεο Καξίαο, ηνπ
αλαηνιηθνύ ιόθνπ ηωλ Μεγάξωλ. Από ην 1842 έωο ην 1869 είρε εθηεζεί ζηνλ πεξίβνιν ηνπ
Θεζείνπ ζηελ Αζήλα, όπωο θαίλεηαη θαη ζε θωηνγξαθία ηνπ 1967 πνπ επηζπλάπηεηαη.
Τν Εζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν απαληώληαο ζην παξαπάλω αίηεκά καο, καο
ελεκέξωζε κε ηελ ππ’ αξηζ. 5939/2018 επηζηνιή ηνπ (Σπλεκκέλν 2), όηη είρε
πξνγξακκαηηζηεί ε έθζεζε ηνπ γιππηνύ ζε θεληξηθή αίζνπζα ηνπ Εζληθνύ Αξραηνινγηθνύ
Μνπζείνπ θαηά ηνλ ενξηαζκό ηεο επεηείνπ ηωλ 200 ρξόλωλ από ην 1821.
Ωζηόζν, ην ζπνπδαίν απηό άγαικα παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα ζηα ππόγεηα ηνπ
Εζληθνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ κε αξηζ. εύξεζεο Νν Γ 225.

Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω θαη θαζώο δελ ππάξρεη λεόηεξε ελεκέξωζε ζρεηηθά κε ζρεηηθέο
κε ην ζέκα εμειίμεηο επαλεξρόκαζηε ζην αίηεκά καο λα επηζηξαθεί ην Άγαικα ηεο «Νίθεο
ηωλ Μεγάξωλ», πξνθεηκέλνπ λα εθηεζεί ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Μεγάξωλ θαη λα ηύρεη
ηεο πξνβνιήο, αμηνπνίεζεο θαη αλάδεημεο πνπ αξκόδεη.»
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