
 

 

Μζγαρα, 3 Οκτωβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Αγαλμα τησ “ ΝΙΚΗΣ των Μεγάρων” 
ςε προβεβλημένη θέςη του 

Εθνικοφ Αρχαιολογικοφ Μουςείου Αθηνών 
 

Τελευταία κατόπιν πιζςεων θ Διοίκθςθ του Διμου ζχει φζρει ςτθν 
επικαιρότθτα και ςτθ δθμοςιότθτα  το κζμα του Αγάλματοσ τθσ “ΝΙΚΗΣ των 
Μεγάρων”,  το οποίο βρζκθκε το 1820, μετά από αναςκαφι ςτθν πλαγιά τθσ 
Καρίασ (Προφιτθσ Ηλίασ) ςτθν πόλθ μασ και βρίςκεται ςε αποκικθ του Εκνικοφ 
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ακθνϊν  ενϊ  ςτόλιηε τον περίβολο του Θθςείου ςτθν 
Ακινα από το 1842 μζχρι το 1869. 

Πράγματι πρόκειται για ζνα αριςτουργθματικό ζργο, το οποίο κα ζπρεπε 
ίςωσ να κοςμεί τισ αίκουςεσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου των Μεγάρων. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ ζςτειλε ςχετικό αίτθμα ςτθν 
Υπουργό Πολιτιςμοφ Κα Λυδία Κονιόρδου τθν οποία κοινοποίθςε ςτθν Περιφζρεια 
Αττικισ και ςτο Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο ςτθν Ακινα, με το οποίο ηθτοφςε τθν 
επιςτροφι του υπόψθ αγάλματοσ ςτθν πατρίδα του και τθν τοποκζτθςι του ςτο 
Αρχαιολογικό Μουςείο Μεγάρων. 

Στο ζγγραφό αυτό (Αρικμ. Πρωτ: 9704/17.5.18) ο Διμαρχοσ ανζφερε τα 
εξισ: 
 
“ ΘΕΜΑ: Αίηεκα Eπηζηξνθήο ηνπ Αγάικαηνο ηεο «Νίθεο ησλ Μεγάξσλ» γηα ηελ 

Πξνβνιή θαη ηελ Αμηνπνίεζή ηνπ ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Μεγάξσλ” 

 « Κπξία Υπνπξγέ, 

 Σαο γλσξίδνπκε, όηη έλα από ηα πεξίθεκα αγάικαηα ηεο ρώξαο καο, είλαη θαη 

ε ΝΙΚΗ ησλ Μεγάξσλ, πνπ βξέζεθε ην 1820, κεηά από αλαζθαθή ζηελ πιαγηά ηεο 

Καξίαο, ηνπ αλαηνιηθνύ ιόθνπ ησλ Μεγάξσλ. 

 Από ην 1842 κέρξη ην 1869 είρε εθηεζεί ζηνλ πεξίβνιν ηνπ Θεζείνπ ζηελ 

Αζήλα, όπσο θαίλεηαη θαη ζε θσηνγξαθία ηνπ 1867. (Επηζπλάπηεηαη) 

 Τν ζπνπδαίν απηό άγαικα παξακέλεη ζηα ππόγεηα ηνπ Εζληθνύ 

Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ ζηελ Αζήλα, κε αξηζ. εύξεζεο Νν 225. 

 



 Τν Αξραηνινγηθό Μνπζείν ησλ Μεγάξσλ ζηεγάδεηαη ζε λενθιαζηθό θηίξην 

ηνπ 19νπ αηώλα, πνπ ην έρεη δσξίζεη ν Δήκνο καο ζην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Έρεη 

ηέζζεξηο κεγάιεο αίζνπζεο θαη πεξίθξαθην αύιεην ρώξν. Σε κία από απηέο ηηο 

αίζνπζεο, εθηίζεηαη ζε ζρεδηαζηηθή παξάηαζε, αληίγξαθν από γθξαβνύξα ηνπ 1847, 

ην άγαικα ηεο ΝΙΚΗΣ ησλ Μεγάξσλ, αληί ηνπ πξαγκαηηθνύ αγάικαηνο! 

 Σαο κεηαθέξνπκε ην παξάπνλν θαη ην δίθαην αίηεκα ησλ Δεκνηώλ καο, 

δειαδή ηελ επηζηξνθή ηνπ αγάικαηνο ζηα Μέγαξα θαη ηελ έθζεζή ηνπ ζην 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν, γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ. Η παηξίδα καο 

κπνξεί θαη πξέπεη λα επελδύεη ζηνλ πνιηηηζκό ηεο.  

 Ο Δήκνο δηαηίζεηαη λα ζπκβάιιεη ζε νηηδήπνηε ρξεηαζηεί, πξνθεηκέλνπ ην 

ππόςε άγαικα λα εθηίζεηαη κε πιήξε αζθάιεηα. 

 Κπξία Υπνπξγέ,  

 Με ηελ βεβαηόηεηα, όηη ζα αληαπνθξηζείηε ζεηηθά ζην δίθαην αίηεκά καο, ζαο 

επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ.» 

Υζηεξα από  απηό,  ε Δηεπζύληξηα ηνπ Εζληθνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ 

Αζελώλ Κα  Μαρία Λαγογιάννη, Δξ. Αξραηνιόγνο, έζηεηιε ζρεηηθή απάληεζε  ζηελ 

ηόηε Υπνπξγό Κα Κνληόξδνπ, κε θνηλνπνίεζε ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ζην 

Δήκν Μεγαξέσλ, κε ηελ νπνία  αηηηνινγεί ηελ κε επηζηξνθή ηνπ Αγάικαηνο ζηα 

Μέγαξα, κε ηελ πξόζεζε λα επαλαηνπνζεηεζεί απηό ζε θεληξηθή αίζνπζα ηνπ 

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών ζην δηάζηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ 

ενξηαζκνύ ηεο επεηείνπ ησλ (200) ρξόλσλ από ην 1821 ώζηε λα θαηαζηεί πξνζηηό ζε 

όινπο ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Μνπζείνπ θαη λα αλαθηήζεη ηελ παιαηά αίγιε, έρνληαο 

παξάιιεια δηεζλή πξνβνιή, αλάινγε κε απηήλ ηεο Αθξνδίηεο ηεο Μήινπ θαη ηεο 

Νίθεο ηεο Σακνζξάθεο. 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχέςεων 

         

 


