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ΟΟ όροςόρος ««ΦιλέλληνΦιλέλλην»» στηνστην αρχαιότητααρχαιότητα

ΣτηνΣτην αρχαιότητααρχαιότητα σήμαινεσήμαινε καικαι
««πατριώτηςπατριώτης»».. ΠρώτοςΠρώτος οο ΗρόδοτοςΗρόδοτος

χρησιμοποίησεχρησιμοποίησε τοντον όροόρο γιαγια τοτο
βασιλιάβασιλιά τωντων ΑιγυπτίωνΑιγυπτίων ΆμασιΆμασι,, οο
οποίοςοποίος υπήρξευπήρξε γενναιόδωροςγενναιόδωρος

προςπρος τιςτις ελληνικέςελληνικές πόλειςπόλεις..
ΑργότεραΑργότερα,, κατάκατά τουςτους ΠερσικούςΠερσικούς

πολέμουςπολέμους,, ««φιλέλληνφιλέλλην»» ήτανήταν όποιοςόποιος
αντιστάθηκεαντιστάθηκε στηνστην περσικήπερσική

προέλασηπροέλαση καικαι ενστερνιζότανενστερνιζόταν τοντον
ελληνικόελληνικό τρόποτρόπο ζωήςζωής..



ΣύγχρονηΣύγχρονη αντίληψηαντίληψη τουτου όρουόρου

ΟΟ όροςόρος ««φιλελληνισμόςφιλελληνισμός»» απαντάταιαπαντάται γιαγια
πρώτηπρώτη φοράφορά στοστο βιβλίοβιβλίο τουτου ΙώσηπουΙώσηπου

ΜοισιόδακαΜοισιόδακα ««ΘεωρίαΘεωρία τηςτης ΓεωγραφίαςΓεωγραφίας»»
(1781).(1781). ΩςΩς φιλέλληνεςφιλέλληνες έμεινανέμειναν γνωστοίγνωστοί

ξένοιξένοι υπήκοοιυπήκοοι,, πουπου βοήθησανβοήθησαν τηντην
ΕλληνικήΕλληνική ΕπανάστασηΕπανάσταση τουτου 18211821 μεμε

πολλούςπολλούς τρόπουςτρόπους..



ΑιτίεςΑιτίες φιλελληνισμούφιλελληνισμού

•• ΗΗ λαμπρήλαμπρή πολιτιστικήπολιτιστική κληρονομιάκληρονομιά τηςτης ΑρχαίαςΑρχαίας ΕλλάδαςΕλλάδας..
•• ΗΗ κοινήκοινή ΘρησκείαΘρησκεία τωντων λαώνλαών τηςτης ΕυρώπηςΕυρώπης ωςως ΧριστιανώνΧριστιανών

ανεξάρτηταανεξάρτητα δόγματοςδόγματος..
•• ΗΗ έντονηέντονη πνευματικήπνευματική καικαι πατριωτικήπατριωτική δράσηδράση τωντων ΕλλήνωνΕλλήνων λογίωνλογίων

καικαι τωντων διανοουμένωνδιανοουμένων τηςτης διασποράςδιασποράς..
•• ΗΗ εμφάνισηεμφάνιση τουτου ΕυρωπαϊκούΕυρωπαϊκού ΔιαφωτισμούΔιαφωτισμού,, ηη γαλλικήγαλλική καικαι ηη

ΑμερικανικήΑμερικανική ΕπανάστασηΕπανάσταση καικαι ηη εμφάνισηεμφάνιση κινημάτωνκινημάτων όπωςόπως οο
ΛιμπεραλισμόςΛιμπεραλισμός καικαι οο ΡομαντισμόςΡομαντισμός..

•• ΗΗ επιρροήεπιρροή τουτου έργουέργου διάσημωνδιάσημων καλλιτεχνώνκαλλιτεχνών καικαι διανοουμένωνδιανοουμένων,,
αλλάαλλά καικαι καλλιτεχνικάκαλλιτεχνικά κινήματακινήματα όπωςόπως οο ΚλασικισμόςΚλασικισμός-- ΝεοΝεο--
ΚλασικισμόςΚλασικισμός,, ΑρκαδισμόςΑρκαδισμός κκ..αα..

•• ΤέλοςΤέλος,, ηη ίδιαίδια ηη αυτοθυσίααυτοθυσία καικαι ηη φιλοπατρίαφιλοπατρία τωντων υποδούλωνυποδούλων
ΕλλήνωνΕλλήνων πουπου δενδεν άφησανάφησαν ασυγκίνηταασυγκίνητα τατα ελεύθεραελεύθερα πνεύματαπνεύματα τηςτης
ΕυρώπηςΕυρώπης



ΑκολουθούνΑκολουθούν χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
παραδείγματαπαραδείγματα παλιώνπαλιών καικαι
σύγχρονωνσύγχρονων φιλελλήνωνφιλελλήνων::



ΦραγκίσκοςΦραγκίσκος ΆστιγξΆστιγξ -- FrankFrank
HastingsHastings (1794(1794--1828)1828)

ΣυμμετείχεΣυμμετείχε σεσε πολλέςπολλές ναυμαχίεςναυμαχίες κατάκατά
τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης ΕπανάστασηςΕπανάστασης τουτου
18211821 καικαι απέκτησεαπέκτησε,, μεμε χρήματαχρήματα τουτου
ΦιλελληνικούΦιλελληνικού ΚομιτάτουΚομιτάτου τουτου ΛονδίνουΛονδίνου,,
τοτο δικόδικό τουτου πλοίοπλοίο,, τοτο θρυλικόθρυλικό ΚαρτερίαΚαρτερία,,
τοτο οποίοοποίο επάνδρωσεεπάνδρωσε μεμε μικτόμικτό πλήρωμαπλήρωμα
ΕλλήνωνΕλλήνων,, ΒρετανώνΒρετανών καικαι ΣουηδώνΣουηδών..
ΤραυματίστηκεΤραυματίστηκε θανάσιμαθανάσιμα
στοστο ΑιτωλικόΑιτωλικό καικαι τάφηκετάφηκε στονστον ΠόροΠόρο..
ΟΟ στρατηγόςστρατηγός ΓκόρντονΓκόρντον αναφέρειαναφέρει
σχετικάσχετικά:: ««ΑνΑν υπήρχευπήρχε κάποιοςκάποιος
πραγματικάπραγματικά χρήσιμοςχρήσιμος ΦιλέλληναςΦιλέλληνας αυτόςαυτός
ήτανήταν οο ΆστιγξΆστιγξ.. ΔενΔεν πληρωνότανπληρωνόταν,, καικαι
ξόδεψεξόδεψε τοτο μεγαλύτερομεγαλύτερο μέροςμέρος τηςτης
περιουσίαςπεριουσίας τουτου γιαγια νανα συντηρείσυντηρεί
τηντην ΚαρτερίαΚαρτερία»».. ΜάλισταΜάλιστα ήτανήταν αυτόςαυτός οο
οποίοςοποίος αγόρασεαγόρασε καικαι τατα πυροβόλαπυροβόλα τουτου
πλοίουπλοίου αυτούαυτού..



ΙωάννηςΙωάννης ΙΙάκωβοςάκωβος MMάγεράγερ -- Johann JacobJohann Jacob
Meyer (1798Meyer (1798--18261826))

ΠνεύμαΠνεύμα ανήσυχοανήσυχο,, φιλελεύθεροφιλελεύθερο καικαι λίγολίγο
τυχοδιωκτικότυχοδιωκτικό,, μολονότιμολονότι δενδεν είχεείχε ολοκληρώσειολοκληρώσει τιςτις
σπουδέςσπουδές τουτου στηνστην ιατρικήιατρική,, δενδεν δίστασεδίστασε νανα συστηθείσυστηθεί
ωςως ΔρΔρ ΜάγερΜάγερ ενώπιονενώπιον τηςτης φιλελληνικήςφιλελληνικής επιτροπήςεπιτροπής
τηςτης ΒέρνηςΒέρνης καικαι νανα ζητήσειζητήσει νανα κατέβεικατέβει στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα
γιαγια νανα βοηθήσειβοηθήσει τηντην περίθαλψηπερίθαλψη τωντων αγωνιζομένωναγωνιζομένων
ΕλλήνωνΕλλήνων..

ΕγκαταστάθηκεΕγκαταστάθηκε στοστο ΜεσολόγγιΜεσολόγγι,, ασπάστηκεασπάστηκε τηντην
ΟρθοδοξίαΟρθοδοξία καικαι παντρεύτηκεπαντρεύτηκε ΕλληνίδαΕλληνίδα.. ΆνοιξεΆνοιξε μικρόμικρό
νοσοκομείονοσοκομείο,, στοστο οποίοοποίο νοσηλεύονταννοσηλεύονταν οιοι τραυματίεςτραυματίες
τουτου πολέμουπολέμου..
ΤηνΤην ΠρωτοχρονιάΠρωτοχρονιά τουτου 18241824 εξέδωσεεξέδωσε τηντην εφημερίδαεφημερίδα
ΕλληνικάΕλληνικά ΧρονικάΧρονικά..
ΤέλοςΤέλος,, σκοτώθηκεσκοτώθηκε μαζίμαζί μεμε τηντην οικογένειάοικογένειά τουτου καικαι
τηντην υπηρέτριάυπηρέτριά τουτου,, κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης ΕξόδουΕξόδου τουτου
ΜεσολογγίουΜεσολογγίου..
ΜαζίΜαζί τουτου έφερεέφερε τοτο σπουδαίοσπουδαίο ημερολόγιοημερολόγιο,, στοστο οποίοοποίο
κατέγραφεκατέγραφε τατα γεγονόταγεγονότα τουτου ΜεσολογγίουΜεσολογγίου,, μετάμετά τηντην
διακοπήδιακοπή τηςτης έκδοσηςέκδοσης τωντων ««ΕλληνικώνΕλληνικών ΧρονικώνΧρονικών»»..



ΦρανσουάΦρανσουά--ΡενέΡενέ ντεντε ΣατωμπριάνΣατωμπριάν ήή ΣατωβριάνδοςΣατωβριάνδος
““FranFranççoisois--RenRenéé de Chateaubriantde Chateaubriant”” ((17681768--1848)1848)

ΉτανΉταν ΓάλλοςΓάλλος συγγραφέαςσυγγραφέας,, πολιτικόςπολιτικός καικαι ιδρυτήςιδρυτής
τουτου γαλλικούγαλλικού ρομαντισμούρομαντισμού..
ΓεννήθηκεΓεννήθηκε στηστη ΒρετάνηΒρετάνη καικαι προερχότανπροερχόταν απόαπό

ξεπεσμένηξεπεσμένη αριστοκρατικήαριστοκρατική οικογένειαοικογένεια.. ΣπούδασεΣπούδασε σεσε
αρκετάαρκετά κολλέγιακολλέγια,, όπουόπου διακρίθηκεδιακρίθηκε ιδιαιτέρωςιδιαιτέρως..
ΈζησεΈζησε στηνστην ΑγγλίαΑγγλία γιαγια 77 χρόνιαχρόνια,, όπουόπου δημοσίευσεδημοσίευσε
τατα πρώταπρώτα τουτου έργαέργα.. ΤοΤο 18061806 πραγματοποιείπραγματοποιεί τοτο
ταξίδιταξίδι τουτου σεσε ΕλλάδαΕλλάδα,, ΜικράΜικρά ΑσίαΑσία,, ΠαλαιστίνηΠαλαιστίνη,,
ΑίγυπτοΑίγυπτο καικαι ΙσπανίαΙσπανία.. ΕξέφρασεΕξέφρασε τηντην αρχαιολατρίααρχαιολατρία
τουτου καικαι τητη συμπάθειάσυμπάθειά τουτου γιαγια τουςτους σύγχρονουςσύγχρονους
ΈλληνεςΈλληνες περιγράφονταςπεριγράφοντας τοτο ταξίδιταξίδι τουτου
στοστο ««ΟδοιπορικόνΟδοιπορικόν εκεκ ΠαρισίωνΠαρισίων ειςεις ΙεροσόλυμαΙεροσόλυμα»»..
ΉτανΉταν οπαδόςοπαδός τηςτης ελευθερίαςελευθερίας τουτου τύπουτύπου καικαι οο
υπερασπιστήςυπερασπιστής τηςτης ΕλληνικήςΕλληνικής ΕπανάστασηςΕπανάστασης,,
εκφράζονταςεκφράζοντας τηντην αισιοδοξίααισιοδοξία τουτου γιαγια τοτο μέλλονμέλλον τωντων
ΕλλήνωνΕλλήνων,, βασιζόμενοςβασιζόμενος στοστο λαμπρόλαμπρό παρελθόνπαρελθόν
τουςτους.. ΣτοΣτο ««ΟδοιπορικόΟδοιπορικό»» τουτου οο ΣατωμπριάνΣατωμπριάν πίστευεπίστευε
ότιότι ηη ΓαλλίαΓαλλία ήτανήταν ««ηη πρωτότοκοςπρωτότοκος θυγάτηρθυγάτηρ τηςτης
ΕλλάδοςΕλλάδος κατάκατά τετε τηντην ανδρείανανδρείαν,, τηντην ευφυΐανευφυΐαν καικαι ταςτας
τέχναςτέχνας»».. ΌτανΌταν άρχισεάρχισε ηη ΕλληνικήΕλληνική ΕπανάστασηΕπανάσταση,,
συνδέθηκεσυνδέθηκε μεμε τιςτις φιλελληνικέςφιλελληνικές εταιρείεςεταιρείες καικαι σεσε νέανέα
έκδοσηέκδοση τουτου ΟδοιπορικούΟδοιπορικού προέταξεπροέταξε τοτο ΥπόμνημαΥπόμνημα
περίπερί ΕλλάδοςΕλλάδος,, όπουόπου υποστήριζευποστήριζε τατα δίκαιαδίκαια τηςτης
ΕλλάδοςΕλλάδος..



ΛόρδοςΛόρδος ΒύρωνΒύρων –– Lord ByronLord Byron
(1788(1788--18241824))

ΓεννήθηκεΓεννήθηκε στοστο ΛονδίνοΛονδίνο καικαι ανήκεανήκε σεσε αριστοκρατικήαριστοκρατική
οικογένειαοικογένεια.. ΉτανΉταν χαρακτήραςχαρακτήρας ανήσυχοςανήσυχος,, παρορμητικόςπαρορμητικός καικαι
τυχοδιωκτικόςτυχοδιωκτικός..

ΈζησεΈζησε φτωχικάφτωχικά παιδικάπαιδικά χρόνιαχρόνια,, όμωςόμως αργότερααργότερα
κληρονόμησεκληρονόμησε μεγάλημεγάλη περιουσίαπεριουσία καικαι τοντον τίτλοτίτλο τουτου ΛόρδουΛόρδου..
ΣπούδασεΣπούδασε στοστο ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο τουτου ΚέιμπριτζΚέιμπριτζ.. ΈπειταΈπειτα,,
ξεκίνησεξεκίνησε περιοδείεςπεριοδείες καικαι περιπλανήσειςπεριπλανήσεις στηστη νότιανότια ΕυρώπηΕυρώπη..

ΣτιςΣτις 1111 ΑπριλίουΑπριλίου 18111811 οο ΛόρδοςΛόρδος ΒύρωνΒύρων επιβιβάστηκεεπιβιβάστηκε σεσε
έναένα πλοίοπλοίο γιαγια ΜάλταΜάλτα πουπου μετέφερεμετέφερε κλεμμένακλεμμένα απόαπό τοντον
ΈλγινΈλγιν μάρμαραμάρμαρα τουτου ΠαρθενώναΠαρθενώνα.. OO ΒύρωνΒύρων ήτανήταν ανοιχτάανοιχτά
εκφρασμένοςεκφρασμένος αντίπαλόςαντίπαλός τουτου.. ΑργότεραΑργότερα έγραψεέγραψε έναένα ποίημαποίημα,,
τηντην ""ΚατάραΚατάρα τηςτης ΑθηνάςΑθηνάς",", κατηγορώνταςκατηγορώντας τιςτις πράξειςπράξεις τουτου
ΈλγινΈλγιν.. ΤοΤο 18231823 κατευθύνεταικατευθύνεται προςπρος τηντην ΕλλάδαΕλλάδα,,
εγκαθίσταταιεγκαθίσταται στοστο ΜεσολόγγιΜεσολόγγι,, σχηματίζεισχηματίζει ιδιωτικόιδιωτικό στρατόστρατό
απόαπό 4040 ΣουλιώτεςΣουλιώτες καικαι προσφέρειπροσφέρει χρηματικήχρηματική βοήθειαβοήθεια στουςστους
πρωτεργάτεςπρωτεργάτες τηςτης επανάστασηςεπανάστασης..

ΠέθανεΠέθανε στοστο ΜεσολόγγιΜεσολόγγι,, όπουόπου ενταφιάστηκεενταφιάστηκε ηη καρδιάκαρδιά τουτου..
ΟΟ ΔιονύσιοςΔιονύσιος ΣολωμόςΣολωμός συνέθεσεσυνέθεσε στηστη μνήμημνήμη τουτου,, τηντην ""ΩδήΩδή
ειςεις τοτο θάνατοθάνατο τουτου ΛόρδουΛόρδου ΜπάιρονΜπάιρον".". ΩστόσοΩστόσο,, οιοι απόψειςαπόψεις
γιαγια τοτο κατάκατά πόσοπόσο φιλέλληνφιλέλλην ήτανήταν οο ΒύρωνΒύρων διίστανταιδιίστανται!! ΣτοΣτο
βιβλίοβιβλίο τουτου ««ΤαΤα ψιλάψιλά γράμματαγράμματα τηςτης ιστορίαςιστορίας»» οο ΘεόδωροςΘεόδωρος
ΠαναγόπουλοςΠαναγόπουλος αναφέρειαναφέρει πωςπως αδίκωςαδίκως χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται ωςως οο
σπουδαιότεροςσπουδαιότερος φιλέλληναςφιλέλληνας..



ΕδώΕδώ καικαι μερικάμερικά χρόνιαχρόνια,,
μεμε αφορμήαφορμή τηντην
οικονομικήοικονομική κρίσηκρίση στηνστην
ΕλλάδαΕλλάδα καικαι τηντην εικόναεικόνα
πουπου προβάλλουνπροβάλλουν τατα
ΜΜ..ΜΜ..ΕΕ.. γιαγια τητη χώραχώρα
μαςμας,, γνωρίσαμεγνωρίσαμε
πολλούςπολλούς σύγχρονουςσύγχρονους
επώνυμουςεπώνυμους καικαι
ανώνυμουςανώνυμους φιλέλληνεςφιλέλληνες,,
οιοι οποίοιοποίοι μεμε δηλώσειςδηλώσεις
καικαι διαδηλώσειςδιαδηλώσεις σεσε
πολλέςπολλές μεγάλεςμεγάλες πόλειςπόλεις,,
μαςμας έδειξανέδειξαν ότιότι ηη
ΕλλάδαΕλλάδα εξακολουθείεξακολουθεί νανα
εμπνέειεμπνέει αγάπηαγάπη καικαι
σεβασμόσεβασμό..



JJacques Bouchardacques Bouchard--ΖακΖακ
ΜπουσάρΜπουσάρ(1940(1940--))

ΟΟ ΖακΖακ ΜπουσάρΜπουσάρ είναιείναι νεοελληνιστήςνεοελληνιστής,,
διευθυντήςδιευθυντής τουτου ΚέντρουΚέντρου ΝέωνΝέων ΕλληνικώνΕλληνικών
ΣπουδώνΣπουδών τουτου ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου τουτου
ΜόντρεαλΜόντρεαλ τουτου ΚαναδάΚαναδά.. ΣχετικάΣχετικά μεμε τητη
χώραχώρα μαςμας αναφέρειαναφέρει:: ««ΑυτήΑυτή τητη στιγμήστιγμή ηη
ΕλλάδαΕλλάδα είναιείναι θύμαθύμα μιαςμιας απατηλήςαπατηλής
παγκοσμιοποίησηςπαγκοσμιοποίησης όπουόπου διάφοροιδιάφοροι
παράγοντεςπαράγοντες,, προσπάθησανπροσπάθησαν νανα πείσουνπείσουν
τοντον κόσμοκόσμο πωςπως ηη ευημερίαευημερία είναιείναι αιώνιααιώνια......
ΕμείςΕμείς πουπου διδάσκουμεδιδάσκουμε ελληνικάελληνικά καικαι
ελληνικόελληνικό πολιτισμόπολιτισμό στοστο εξωτερικόεξωτερικό πρέπειπρέπει
νανα αντισταθούμεαντισταθούμε δείχνονταςδείχνοντας τηντην
εφευρετικότηταεφευρετικότητα καικαι τητη δημιουργικότηταδημιουργικότητα τουτου
ελληνισμούελληνισμού.. ΑκούειΑκούει οο κόσμοςκόσμος γιαγια τηντην
ΕλλάδαΕλλάδα κάθεκάθε μέραμέρα,, αςας επωφεληθούμεεπωφεληθούμε τηςτης
ευκαιρίαςευκαιρίας νανα δείξουμεδείξουμε τατα επιτεύγματαεπιτεύγματα τουτου
ελληνισμούελληνισμού στουςστους τομείςτομείς τωντων τεχνώντεχνών καικαι
επιστημώνεπιστημών...... ΤαΤα πανεπιστήμιαπανεπιστήμια καικαι τατα
πολιτιστικάπολιτιστικά ιδρύματαιδρύματα τουτου εξωτερικούεξωτερικού
μπορούνμπορούν νανα εκμεταλλευτούνεκμεταλλευτούν τιςτις παρούσεςπαρούσες
συνθήκεςσυνθήκες γιαγια νανα διαφημίσουνδιαφημίσουν τητη
διαχρονικήδιαχρονική προσφοράπροσφορά τουτου ελληνικούελληνικού
πολιτισμούπολιτισμού.. ΓιατίΓιατί στοστο τέλοςτέλος κάθεκάθε κρίσηκρίση
περνάειπερνάει......»»..



Joschka FischerJoschka Fischer –– ΓιόσκαΓιόσκα ΦίσερΦίσερ
(1948(1948--))

ΟΟ ΓιόσκαΓιόσκα ΦίσερΦίσερ είναιείναι πρώηνπρώην
υπουργόςυπουργός ΕξωτερικώνΕξωτερικών τηςτης
ΓερμανίαςΓερμανίας καικαι νυννυν βουλευτήςβουλευτής τηςτης
παράταξηςπαράταξης τωντων ΠρασίνωνΠρασίνων.. ««ΓιαΓια
τηντην ΕλλάδαΕλλάδα είμαστεείμαστε αχρείοιαχρείοι καικαι
αυτήαυτή είναιείναι μιαμια αξιοθρήνητηαξιοθρήνητη εξέλιξηεξέλιξη
μετάμετά απόαπό όσαόσα έχειέχει κάνεικάνει ηη χώραχώρα
μαςμας μέχριμέχρι τώρατώρα γιαγια τηντην ΕυρώπηΕυρώπη»»..
ΣτηνΣτην ερώτησηερώτηση,, πώςπώς θαθα αποτραπείαποτραπεί
τοτο ενδεχόμενοενδεχόμενο νανα χρειαστείχρειαστεί καικαι
πάλιπάλι σεσε 1010 χρόνιαχρόνια βοήθειαβοήθεια ηη
ΕλλάδαΕλλάδα,, οο ΓιόσκαΓιόσκα ΦίσερΦίσερ απαντάαπαντά::
««ΗΗ χώραχώρα καταβάλλεικαταβάλλει αυτήαυτή τητη
στιγμήστιγμή πολύπολύ μεγάλεςμεγάλες προσπάθειεςπροσπάθειες
καικαι πρέπειπρέπει νανα βοηθηθείβοηθηθεί,, ώστεώστε νανα
ορθοποδήσειορθοποδήσει καικαι πάλιπάλι.. ΑυτόΑυτό είναιείναι
καικαι προςπρος τοτο δικόδικό μαςμας καικαι προςπρος τοτο
ευρωπαϊκόευρωπαϊκό συμφέρονσυμφέρον!!»»..



ΣτίβενΣτίβεν ΜίλλερΜίλλερ –– Steven MillerSteven Miller
(1942(1942--))

OO ΣτήβενΣτήβεν ΜίλλερΜίλλερ ολοκλήρωσεολοκλήρωσε τοτο πρώτοπρώτο τουτου πτυχίοπτυχίο
σταστα ΑρχαίαΑρχαία ΕλληνικάΕλληνικά στοστο Wabash CollegeWabash College καικαι τοτο
ΔιδακτορικόΔιδακτορικό τουτου στηνστην ΚλασσικήΚλασσική ΑρχαιολογίαΑρχαιολογία
στοστο ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο ΠρίνστονΠρίνστον.. ΜετάΜετά απόαπό ανασκαφέςανασκαφές σεσε
διάφορεςδιάφορες τοποθεσίεςτοποθεσίες τουτου αρχαίουαρχαίου ΕλληνικούΕλληνικού κόσμουκόσμου,,
ξεκίνησεξεκίνησε τιςτις δικέςδικές τουτου ανασκαφέςανασκαφές στηστη ΝεμέαΝεμέα τοτο 1973.1973.
ΚατάΚατά τιςτις εργασίεςεργασίες τουτου στηστη ΝεμέαΝεμέα,, όχιόχι μόνομόνο διενήργησεδιενήργησε
ανασκαφέςανασκαφές πουπου έφερανέφεραν στοστο φωςφως σημαντικάσημαντικά ευρήματαευρήματα,,
αλλάαλλά δημιούργησεδημιούργησε καικαι αρχαιολογικόαρχαιολογικό πάρκοπάρκο,, κατασκεύασεκατασκεύασε
αρχαιολογικόαρχαιολογικό μουσείομουσείο καικαι οργάνωσεοργάνωσε τηντην έκθεσήέκθεσή τουτου,, ενώενώ
ξεκίνησεξεκίνησε καικαι τηντην αναστήλωσηαναστήλωση τουτου αρχαίουαρχαίου ΝαούΝαού τουτου ΔίαΔία..
ΤαυτόχροναΤαυτόχρονα,, υπηρετούσευπηρετούσε ωςως ΚαθηγητήςΚαθηγητής ΚλασσικήςΚλασσικής
ΑρχαιολογίαςΑρχαιολογίας στοστο ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο τηςτης ΚαλιφόρνιαςΚαλιφόρνιας.. ΈχειΈχει
δημοσιεύσειδημοσιεύσει πολλάπολλά βιβλίαβιβλία καικαι άρθραάρθρα σχετικάσχετικά μεμε τιςτις
ανακαλύψειςανακαλύψεις τουτου στηστη ΝεμέαΝεμέα.. ΈχειΈχει ανακηρυχτείανακηρυχτεί επίτιμοςεπίτιμος
διδάκτωρδιδάκτωρ τουτου ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου ΑθηνώνΑθηνών καικαι έχειέχει τιμηθείτιμηθεί ωςως
ΤαξιάρχηςΤαξιάρχης τουτου ΤάγματοςΤάγματος τηςτης ΤιμήςΤιμής απόαπό τοντον πρόεδροπρόεδρο τηςτης
ΕλληνικήςΕλληνικής ΔημοκρατίαςΔημοκρατίας..
ΜεΜε προεδρικόπροεδρικό διάταγμαδιάταγμα οο ΣτέφανοςΣτέφανος ΜίλλερΜίλλερ
πολιτογραφήθηκεπολιτογραφήθηκε ΈλληναςΈλληνας υπήκοοςυπήκοος..
ΔηλώνειΔηλώνει ότιότι δενδεν υπάρχειυπάρχει καμίακαμία δικαιολογίαδικαιολογία νανα κρατούνταικρατούνται
στοστο ΛονδίνοΛονδίνο τατα γλυπτάγλυπτά τουτου ΠαρθενώναΠαρθενώνα,, πουπου αποτελείαποτελεί τηντην
επιτομήεπιτομή τηςτης ΑρχαίαςΑρχαίας τελειότηταςτελειότητας,, τοντον ακρογωνιαίοακρογωνιαίο λίθολίθο
τουτου δυτικούδυτικού πολιτισμούπολιτισμού τουτου κάλλουςκάλλους καικαι τηςτης ισομετρίαςισομετρίας..



ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε τοτο άρθροάρθρο τηςτης εφημερίδαςεφημερίδας ««ΑγγελιαφόροςΑγγελιαφόρος
τηςτης ΚυριακήςΚυριακής»» τηντην 20.5.1020.5.10 επιβεβαιώνεταιεπιβεβαιώνεται ηη ύπαρξηύπαρξη
σύγχρονωνσύγχρονων φιλελλήνωνφιλελλήνων ::
««ΜέσαΜέσα στοστο ζοφερόζοφερό κλίμακλίμα απαξίωσηςαπαξίωσης πούπού ζειζει ηη πατρίδαπατρίδα

μαςμας υπάρχουνυπάρχουν καικαι κάποιεςκάποιες,, μικρέςμικρές έστωέστω,, φλόγεςφλόγες ελπίδαςελπίδας
γιαγια τηντην αναγεννητικήαναγεννητική τηςτης πορείαπορεία,, είναιείναι οιοι υπερασπιστικέςυπερασπιστικές
φωνέςφωνές συγχρόνωνσυγχρόνων φιλελλήνωνφιλελλήνων.. ΑυτώνΑυτών πουπου,, ίσωςίσως
ασυνείδηταασυνείδητα,, ακολουθούνακολουθούν τοτο δρόμοδρόμο προσφοράςπροσφοράς τωντων
προγόνωνπρογόνων τουςτους φιλελλήνωνφιλελλήνων τουτου 1821.1821.

ΜήπωςΜήπως είναιείναι καιρόςκαιρός οιοι ξένεςξένες αυτέςαυτές φωνέςφωνές νανα μαςμας
ξυπνήσουνξυπνήσουν απόαπό τοτο λήθαργολήθαργο τηςτης αγνωσίαςαγνωσίας καικαι αμνησίαςαμνησίας
τηςτης εθνικήςεθνικής μαςμας αυτοσυνειδησίαςαυτοσυνειδησίας;;

ΠρέπειΠρέπει νανα πιστέψουμεπιστέψουμε ότιότι ηη ένδοξηένδοξη πνευματικήπνευματική μαςμας
κληρονομιάκληρονομιά δενδεν αποτελείαποτελεί άλλοθιάλλοθι γιαγια τηντην επιβίωσηεπιβίωση μαςμας,,
αλλάαλλά συνιστάσυνιστά καικαι τητη νέανέα μεγάλημεγάλη υποχρέωσηυποχρέωση τηςτης
σύγχρονηςσύγχρονης ΕλλάδαςΕλλάδας προςπρος τηντην ΑνθρωπότηταΑνθρωπότητα»»..



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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