Διεθνείς και Ελληνικοί
πολιτιστικοί φορείς
βραβεύουν
το Μουσείο της
Ελληνικής Συλλογής
Νόμπελ
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Τα Διεθνή
Βραβεία μου

«Ουδείς προφήτης στη πατρίδα του»

Με τρία παγκοσμίου φήμης βραβεία, το «Διεθνές Βραβείο Ειρήνης»,
το «Man of the Year» και το «Χρυσό Μετάλλιο» για την πολιτιστική
προσφορά στην πατρίδα του και τους κατοίκους της, βράβευσαν
Άγγλοι και Αμερικανοί επιστήμονες, εκπρόσωποι πολιτιστικών
φορέων και Διεθνών Οργανισμών τον Έλληνα Καθηγητή Γιώργο Σ.
Μάρκου, Ιδρυτή του Μουσείου της Ελληνικής Συλλογής Νόμπελ και
εκδότη του περιοδικού «Νέα του Μουσείου της Ελληνικής Συλλογής
Νόμπελ»».
......Οι βραβεύσεις αυτές στον Έλληνα επιστήμονα έγιναν το 2009. Ο
λόγος αυτών των βραβεύσεων και μίας συνεχούς παγκόσμιας κινητοποίησης γύρω από το όνομά του προέρχεται από το γεγονός ότι το
1997 ανακάλυψε και αγόρασε τη μέχρι τότε κρυμμένη ή θαμμένη,
άγνωστη και ανέκδοτη περίφημη Συλλογή Άλφρεντ Νόμπελ.
Ο Γ. Σ. Μάρκου, Έλληνας Καθηγητής που έχει ζήσει 40 χρόνια στη
Ρώμη και είναι ο πρώτος Έλληνας, Ορθόδοξος, λαϊκός που δίδαξε
στο Βατικανό και σε Ιταλικά Πανεπιστήμια, αφού μελέτησε τη Συλλογή με τη συνεργασία διεθνών ερευνητών, της συμπλήρωσε τα κενά με
άλλες 151 μικρότερες Συλλογές που εντόπισε και αγόρασε σε 60 διαφορετικά κράτη. Σήμερα η σχεδόν ολοκληρωμένη Συλλογή Άλφρεντ
Νόμπελ έχει 6.500 εκθέματα (χειρόγραφα και αντικείμενα).
Ο Έλληνας Καθηγητής, παρά τα συνεχή εμπόδια από την ελληνική
τοπική αυτοδιοίκηση, με μοναδική εξαίρεση το συμπαραστάτη του
Μουσείου, Νομάρχη Αθηνών Γιάννη Σγουρό, δίχως καμία απολύτως
οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή το Ελληνικό
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κράτος με δική του πρωτοβουλία και οικονομική ενίσχυση, έκτισε στα
οικόπεδα που η οικογένειά του είχε από το 1887 ένα υπερσύγχρονο
Μουσείο 3.250 τ.μ. όπου θα στεγαστεί η Συλλογή (Χαλάνδρι, Αθήνα).
Το Μουσείο αυτό (Αμφιθέατρο, χώρος περιοδικών και μόνιμων εκθέσεων, Βιβλιοθήκη, Αρχείο, ένα εκκλησάκι, ένας κήπος ελαιώνας,
κ.α.), που υπογράφουν διαπρεπείς αρχιτέκτονες του εικοστού αιώνα,
τιμάει σε παγκόσμιο επίπεδο την Ελλάδα.
Θα εγκαινιαστεί το 2011.
Α.Β., ΤΕLE ROMA UNO, 29/1/2010
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