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ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΡΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Ένας κηρυγμένος από το 1960 αρχαιολογικός χώρος, στους
πρόποδες του Αρδηττού, κοντά στην ανατολική όχθη του Ιλισού,
στην περιοχή, που κατά την αρχαιότητα, ονομαζόταν Άγρα ή Άγραι,
κινδυνεύει να εκποιηθεί και να παραδοθεί στην επενδυτική βουλιμία
ιδιωτικών συμφερόντων. Είναι ο χώρος που λατρευόταν η Αγροτέρα
Αρτέμιδα, μια από τις σημαντικότερες ιστορικά αρχαιολογικές
τοποθεσίες στο κέντρο της Αθήνας, όπου βρίσκονται και τα άλλα
παριλίσια μνημεία καθώς και ο ναός του Ολυμπίου Διός.
Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, επίκειται συνεδρίαση του
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) όπου θα συζητηθεί η
εισήγηση της αρμόδιας διευθύντριας της Γ Εφορείας Αρχαιοτήτων,
με την οποία ζητά την υπό όρους δόμηση του οικοπέδου 1390τμ.,
όπου βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος.
Και αυτό παρά το γεγονός ότι το ΚΑΣ έχει ζητήσει τρεις φορές
(!1964, 1995 και 2002 την απαλλοτρίωση του χώρου και παρά το
γεγονός επίσης ότι εκτός από τα θεμέλια του Ναού της Αγροτέρας
Αρτέμιδας, σε πρόσφατη ανασκαφή αποκαλύφθηκαν θεμέλια ναού,
που αποδίδεται στο Μειλίχιο Δία.
Είναι φανερό, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του και ο Σύλλογος
Ελλήνων Αρχαιολόγων ότι “oι ευθύνες των διαδοχικών πολιτικών
ηγεσιών είναι προφανείς. Αυτή η απαράδεκτη και απαξιωτική για το
κύρος των αρμοδίων οργάνων της πολιτείας κατάσταση, που
διαμορφώθηκε υπό την πίεση ιδιωτικών συμφερόντων, όχι μόνο
θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο, αλλά προσβάλλει
βάναυσα τη νομιμότητα”. Αυτό βέβαια ισχύει και για
δεκάδες
μνημεία σε όλη τη χώρα έχουν εκποιηθεί ή εκποιούνται στο βωμό
των “επενδύσεων”, αλλά κυρίως για χιλιάδες άλλα μνημεία, που με
ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, έχουν ενταχθεί στο Υπερταμείο
για “αξιοποίηση”.

H Σύμπραξη για τα ιστορικά Μνημεία, όπως αναφέρει και στο
ιδρυτικό της κείμενο, τονίζει για μια ακόμη φορά ότι μόνο οι πολίτες
μέσα από τα οργανωμένα κινήματα μπορούν να σταματήσουν την
πολιτική της εκποίησης των ιστορικών μνημείων και τη μετατροπή
τους σε εμπορεύματα
Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιήσουμε ξενάγηση διαμαρτυρίας
εναντίον της εκποίησης του Ναού της Αγροτέρας Αρτέμιδας, με
σκοπό να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για τη σημασία των
μνημείων και παράλληλα να διεκδικήσουμε την υλοποίηση της
πρότασης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο οποίος στην
ανακοίνωσή του τονίζει: “Ο χώρος της Αγροτέρας Αρτέμιδας, που
αποτελεί αρχαιολογική ενότητα με τον γειτνιάζοντα αρχαιολογικό
χώρο του Ολυμπιείου, θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση των
ανασκαφικών εργασιών και των αναγκαίων μελετών, να αποδοθεί
στο κοινό ως ένας ανοικτός αρχαιολογικός χώρος και χώρος
περιπάτου”
Την ξενάγηση θα κάνει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου, και εκτός από το
Ναό της Αγροτέρας Αρτέμιδας θα περιλαμβάνει και τα άλλα παριλίσια
μνημεία, όπως και το Ναό του Ολυμπίου Διός.
Συνάντηση Σάββατο 12 Ιανουαρίου, 11πμ, μπροστά στην
είσοδο του αρχαιολογικού χώρου του Ναού του Ολυμπίου
Διός, απέναντι από το Ζάππειο
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