
 

 

 

 Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΡΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΜΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΜΝΗΜΕΙΟ 

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΙ Η ΔΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

 

Με σύνθημα   “Όχι στην εκποίηση των ιστορικών μνημείων-Ο 

πολιτισμός είναι πάνω από τα κέρδη“, η Σύμπραξη για τα Ιστορικά 

Μνημεία πραγματοποίησε  κινητοποίηση και ξενάγηση διαμαρτυρίας 

εναντίον της εμπορευματοποίησης και τσιμεντοποίησης του 

αρχαιολογικού  χώρου, όπου βρίσκονται οι ναοί της Αγροτέρας  

Αρτέμιδας και του  Μειλίχιου Δία. 

Ο ιστορικός Μάκης Σταύρου, που μίλησε για τη σημασία των 

μνημείων, ανέφερε ότι ο αρχαιολογικός χώρος που κινδυνεύει να 

παραδοθεί για κερδοσκοπική δραστηριότητα, κατά την αρχαιότητα 

βρισκόταν σε μια ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους περιοχή κοντά στον 

ποταμό Ιλισό, όπου επίσης βρίσκονταν πολλά αρχαία μνημεία και 

στις δύο όχθες του ποταμού και  τα οποία σήμερα ονομάζονται 

“Παριλίσια  μνημεία “.  

Για να έχουν λοιπόν οι συναγωνιστές και οι συναγωνίστριες, που 

παρά τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες (πολύ κρύο και βροχή) 

έδωσαν το παρόν στην κινητοποίηση, συνολική εικόνα του χώρου η 

ξενάγηση ξεκίνησε από δωρικό περίπτερο Ναό του Ολυμπίου Δία, 

έναν από τους μεγαλύτερους ναούς στον αρχαίο κόσμο και 

συνεχίστηκε με τα ρωμαϊκά λουτρά καθώς και στα παριλίσια  μνημεία 

(Ναός Δελφινίου  Απόλλωνα, Ιερό  που αποδίδεται στον Κρόνο και 

τη Ρέα, το Δικαστήριο που σύμφωνα με το μύθο δικάστηκε ο Θησέας 

για το φόνο του Πάλλαντα και άλλα). 

Στη συνέχεια πεζοπορώντας φτάσαμε στο χώρο του ιερού της  

Αγροτέρας  Αρτέμιδας, που  βρίσκονταν στην άλλη όχθη του Ιλισού, 

στους πρόποδες του λόφου του Αρδηττού, ενός από τους 

δασωμένους λόφους της περιοχής, όπου σύχναζαν οι Αθηναίοι για 

αναψυχή ή πήγαιναν για κυνήγι. 
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Στον αρχαιολογικό χώρο της Αγροτέρας  Αρτέμιδας, πολύ κοντά 

στον οποίο πρόσφατα ανακαλύφθηκε και ένας άλλος αρχαίος Ναός, 

του Μειλίχιου Δία, μίλησε ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος από τον 

τοπικό Σύλλογο “Αρδητός” και μας ενημέρωσε για τους αγώνες που 

κάνουν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατέψουν τα 

μνημεία. Επίσης τόνισε  ότι είναι η πρώτη φορά που η προϊσταμένη 

της Γ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων κάνει πρόταση να εκποιηθεί ο χώρος, 

αν και από το 1960 έχει χαρακτηριστεί αρχαιολογικός και μέχρι 

σήμερα τρείς φορές έχει ζητήσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό 

Συμβούλιο (ΚΑΣ), να απαλλοτριωθεί, για να συνεχισθούν οι 

ανασκαφές. 

Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε και ο Αντώνης Μαούνης μέλος 

του Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ), ο οποίος δεσμεύτηκε 

να θέσει το θέμα στο Σύλλογο του. 

Τέλος, όσοι και όσες πήραμε μέρος στην κινητοποίηση συμφωνήσαμε 

ότι ο αγώνας για να μην  οικοδομηθεί  ο Ναός της Αγροτέρας  

Αρτέμιδας και του Μειλίχιου Δία, πρέπει να συνεχισθεί συντονισμένα. 

Στόχος είναι να σταματήσει κάθε διαδικασία παραχώρησης των 

μνημείων για οικοδόμηση και να υλοποιηθεί η πρόταση του 

Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, που αναφέρει ότι θα πρέπει να 

γίνει η απαλλοτρίωση του χώρου, να ολοκληρωθούν οι ανασκαφικές 

εργασίες και να αποδοθεί στο κοινό ως ένας ανοιχτός αρχαιολογικός 

χώρος περιπάτου και αναψυχής. 

Κλείνοντας την κινητοποίηση ο Μάκης Σταύρου εκ μέρους της 

Σύμπραξης για τα Ιστορικά Μνημεία επισήμανε ότι δεν κινδυνεύει 

μόνο ο Ναός Αγροτέρας Αρτέμιδας, αλλά και όλα σχεδόν τα Ιστορικά 

Μνημεία της χώρας μας, ιδιαίτερα μετά την ένταξη χιλιάδων από 

αυτά στο Υπερταμείο,  με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης.  

Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη, κατέληξε, να συγκροτηθεί ένα 

μέτωπο κινημάτων, συλλογικοτήτων και πολιτών για την προστασία 

και ασφάλιση των μνημείων, αφού το κράτος παρά τις διακηρύξεις 

του όχι μόνο δεν τα προστατεύει, αλλά ευνοεί την εκποίηση και την 

παραχώρησή τους για επενδύσεις.  
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