
 

Μζγαρα, 7 Σεπτεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ευχαριςτίεσ του Δθμάρχου Μιλου, ςτον Διμαρχο Μεγαρζων  

κ. Γρθγόρθ Σταμοφλθ, για τθ ςυμπαράςταςθ του Διμου ςτθν προςπάκεια 
επαναπατριςμοφ του αγάλματοσ τθσ “Αφροδίτθσ τθσ Mιλου” 

 
Το μοναδικό άγαλμα τθσ Ελλθνιςτικισ εποχισ, θ “Αφροδίτθ τθσ Μιλου”, 

αποτελεί το απόλυτο παγκόςμιο ςφμβολο τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ και ζνα 
από τα τζςςερα πιο αξιόλογα εκκζματα του Μουςείου του Λοφβρου, τόςο για τθν 
ανεκτίμθτθ ιςτορικι αλλά και για τθν καλλιτεχνικι του αξία. 

Επίςθσ ζνα από τα πιο ςθμαντικά ελλθνικά ζργα πολιτιςμοφ των προγόνων 
μασ, που βρίςκονται μακριά από τθν πατρίδα μασ “φιλοξενοφμενα” ςε Μουςεία 
ανά τον κόςμο. 

Θεωρώντασ ότι τα αρχαία μασ, ανικουν ςτον τόπο από τον οποίο 
προζρχονται και αποτελοφν εμβλθματικά δθμιουργιματα του πολιτιςμοφ μασ είναι 
γνωςτι θ απαίτθςθ των Ελλινων για τθν επιςτροφι ςτθ χώρα μασ των “Μαρμάρων 
του Παρκενϊνα”,  που φιλοξενοφνται ςτο Βρετανικό Μουςείο ςτο Λονδίνο ενώ 
παράλλθλα θ Δθμοτικι αρχι τθσ Μιλου ζχει ξεκινιςει το δικό τθσ αγώνα για τον 
επαναπατριςμό του καταπλθκτικοφ αγάλματοσ τθσ ”Αφροδίτθσ τθσ Μιλου“. 

Ηδθ ςτο αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Μιλου, οι επιςκζπτεσ βλζπουν ζνα 
αντίγραφο του αγάλματοσ. 

Στόχοσ του Διμου τθσ Μιλου είναι μζχρι το 2020, διακόςια  χρόνια από 
τθν ανακάλυψι του, το αυκεντικό άγαλμα να επιςτρζψει ςτο νθςί. 

Για τον πολφ ςθμαντικό αυτό ςκοπό, βρίςκεται ςε εξζλιξθ μία ολοκλθρωμζνθ 
καμπάνια ενθμζρωςθσ ςε παγκόςμιο επίπεδο, με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ 
κοινισ γνώμθσ και τθν ενεργοποίθςθ των αρχών. 

Αυτιν τθν προςπάκεια του Διμου Μιλου και προςωπικά του Δθμάρχου κ. 
Γεράςιμου Δαμουλάκθ, ο οποίοσ είναι μζλοσ του Δ.Σ. τθσ ΚΕΔΕ κα Πρόεδροσ τθσ 
Επιτροπισ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ τθσ ΚΕΔΕ ςτθρίηει και ο Διμοσ Μεγαρζων με 
ςχετικι ομόφωνθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου που ζχει ιδθ λθφκεί (188/ 
ςτισ 12 Ιουλίου 2017). 

Ο κ. Δαμουλάκθσ λοιπόν απζςτειλε ςτο Διμαρχο Μεγαρζων κ. Γρθγόρθ 
Σταμοφλθ κερμι ευχαριςτιριο επιςτολι ςτθν οποία τονίηει τα εξισ: 

« Αγαπθτζ ςυνάδελφε Διμαρχε Μεγαρζων κ. Σταμοφλθ, ςασ ευχαριςτοφμε 
από καρδιάσ για τθν αμζριςτθ ςυμπαράςταςι ςασ ςτθν προςπάκεια του Διμου 
Μιλου για τθν διεκδίκθςθ επαναπατριςμοφ του αγάλματοσ τθσ “Αφροδίτθσ τθσ 
Μιλου”. 



Ευχαριςτοφμε επίςθσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο Μεγαρζων για τθν υπ’ αρικμ. 
188/2017 Απόφαςθ ςυμπαράςταςθσ ςτθν προςπάκειά μασ.» 

Υςτερα από αυτι τθν επιςτολι ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ 
Σταμοφλθσ  διλωςε: 

« Η προςπάκεια του Διμου Μιλου είναι Εκνικι και προφανώσ τθν 
υποςτθρίηουμε δυνατά και ανεπιφφλακτα. Ελπίηουμε και πιςτεφουμε ότι ο αγώνασ 
τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ κα φζρει το ποκθτό αποτζλεςμα. 

Παράλλθλα πρζπει να ποφμε, ότι και ςτθν περιοχι του Διμου μασ ζχουν 
ανευρεκεί καυμάςια αρχαιολογικά ζργα τζχνθσ, τα οποία βρίςκονται ςε Μουςεία 
του εξωτερικοφ, Ευρώπθ και Αμερικι. 

Εχουμε κάνει μία πρώτθ καταγραφι όλων αυτών των Αρχαιολογικών 
ευρθμάτων και μόλισ ολοκλθρωκεί κα ξεκινιςουμε αγώνα για να τα επαναφζρουμε 
ςτον τόπο, όπου ανικουν και να κοςμιςουν τισ αίκουςεσ του Αρχαιολογικοφ μασ 
Μουςείου.»  
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δθμοςίων Σχζςεων 


