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Ἐκ-Στάσεις: Ἀπόπειρες Ἀπεικόνισης τῆς Ἐλευθερίας
Ἡ έκθεση Ἐκ-Στάσεις εἶναι θεματική καὶ ἀφορᾶ σὲ ἀπόπειρες ἀπεικόνισης τῆς ἐλευθερίας. Ἡ
ἒννοια τῆς ἐλευθερίας εἶναι πολύπλευρη καὶ προσφέρεται γιὰ φιλοσοφικές καὶ λογοτεχνικές
ἀναλύσεις. Τ ὸ θέμα ἀφορᾶ κυρίως στὴν ἐσωτερική ἐλευθερία, δηλαδή τὴν ἀνεξαρτησία τῆς
σκέψης καὶ τοῦ λόγου ἀπὸ τὴ βαρύτητα τ ῶν δεισιδαιμονιῶν, προλήψεων, προκαταλήψεων,
καὶ αὐθεντιῶν. Ὁ τίτλος Ἐκ-Στάσεις εἶναι ε ὐφυολόγημα, καὶ λογοπαίζει μὲ τὴν πληθυντική
ἐκδοχή τοῦ ὃρου ἒκστασις. Ἐτυμολογικῶς προέρχεται ἀπὸ τὸ σύνθετο ρ ῆμα ἐξίστημι (ἐκ +
ἵστημι), ποὺ σημαίνει μία ἒντονη μυστικιστική ἐμπειρία κατά τὴν ὁποία ὁ μύστης καταργεῖ τὴν
ἐπαφή μὲ τὴν πραγματικότητα καὶ τὸν κόσμο τῶν αἰσθήσεων καὶ ἐπιζητεῖ τὴ μυστική ἓνωση μὲ
τὴν ὑπερβατική ὀντότητα. Ἐδῶ, σημαίνει τ ὴ θεία ὑπέρβαση πο ὺ προκύπτει ὃταν κάποιος
βιώνει τ ὴν ο ὐσία τ ῆς ἐλευθερίας. Κοιτάζοντας τὴν πολιτιστική ἱστορία τοῦ κόσμου,
ξεχωρίζουν μόνον ὀλίγα δεδομένα ποὺ δειγματίζουν τὴν ἐλευθερία. Ἡ παρούσα ἒκθεση
στοχεύει νά διερευνήσει τὴν προέλευση καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς ἰδέας τῆς ἐλευθερίας καὶ νὰ
ἐξετάσει τὴ σημερινή σημασία της, μὲ βάση τὰ παρακάτω παραδείγματα.
Στήν ἀρχαία ἑλληνική μυθολογία ὁ Διόνυσος εἶναι ὁ
θεός τοῦ οἲνου, τῆς γονιμότητας, τῆς ἒνθεης τρέλας,
τῆς θρησκευτικῆς ἒκστασης καὶ τοῦ θεάτρου. Εἶναι
γνωστός ὡς ἐλευθέριος (ἀπελευθερωτής) κατά τὰ
Διονύσια, τὸ ἀθηναϊκό δραματικό φεστιβάλ. Τ ὸ
πρῶτο χτισμένο θέατρο τοῦ κόσμου (εἰκ. 1), ποὺ
χρονολογεῖται ἀπὸ τόν 6ο α ἰώνα π.Χ. κ αὶ
διεμορφώθηκε στὴ νότια κλιτύ τῆς Ἀθηναϊκῆς
Ἀκρόπολης, ἦταν ἀφιερωμένο στὸν Διόνυσο τόν
ἐλευθερέα ὡς θεό τοῦ δράματος καὶ τῆς τραγωδίας.
Ἡ δραματική τέχνη ἒχει τὶς ρίζες τῆς στὴν
Εἰκ. 1 - Γιόζεφ Μπύλμαν (Ἑλβετία, 1844-1921). οἰνοκεντρική λατρεία τοῦ Διονύσου, ὃπως ε ἰσήχθη
Ἀνακατασκευή
τοῦ
Θεάτρου
Διονύσου στὴν Ἑλλάδα μέσῳ τῆς Θράκης καὶ τῆς Φρυγίας. Οἱ
Ἐλευθερέως στὴ Ρωμαϊκή Περίοδο. Ἀπὸ τὴν μεθυστικές καὶ ἐνθαρρυντικές ἐπιδράσεις τοῦ οἲνου
«Ἐγκυκλοπαιδεία Πήρερ», Στουτγκάρδη DE: θεωρήθηκαν ὡς ὀφειλόμενες στὴν κατοχή ἀπὸ τὸ
Γερμανική Ἐκδοτική Ἑταιρεία, 1891.
πνεῦμα τοῦ θεοῦ. Τ έτοια κατάσταση προσέφερε τὴν
ἀπελευθέρωση τοῦ μύστη ἀπὸ τοὺς κανόνες τῆς
κοινωνίας καὶ τοὺς περιορισμούς τοῦ πολιτισμοῦ, καὶ τὴν ἐπιστροφή στὴν ἀρχέγονη φύση, ἡ
ὁποία θά
λάμβανε μυστικιστική χροιά. Περιέλαβε ἐπίσης τὴ διαφυγή ἀπὸ τὴν
κοινωνικοποιημένη προσωπικότητα σὲ μία ἐκστατική κατάσταση ἀφοσιωμένη στὸ θεϊκό
στοιχεῖο. Ἡ διονυσιακή τελετή ἐπέτρεψε στὸν μύστη νὰ ἀναδυθεῖ ἀπὸ τὸ ῾εγώ᾽ πρός τὸ
῾ἓτερον᾽, νὰ ἓνωθεῖ μὲ τὸν θεό στὴν ἐκστατική ἐξύψωση τοῦ χοροῦ καὶ τῆς μουσικῆς, νὰ πίνει
ἰερό οἶνο καὶ νὰ τρώγει ὡμή σάρκα. Αὐτό τὸ εἶδος σωματικῆς μυστικιστικῆς καὶ
ψυχοσωματικῆς ἀπελευθέρωσης εἶχε μόνο προσωρινά ἀποτελέσματα κάθε φορά – κατά τὴν
περίοδο τῆς ἒκστασης. Ὁ σκοπός τῆς ὁμαδικῆς ὑστερίας καὶ τῆς μανίας τῶν μυστηρίων εἶναι
νὰ ὁδηγήσει τὸν μύστη κατευθείαν στὴν κάθαρση μὲ τὴν ψυχολογική ἒννοια, δηλαδή τὴν
ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἐνσυνείδητο φόβο καὶ τὴν ἀνατροπή τῶν
καταπιεστικῶν περιορισμών τῶν ἰσχυρῶν. Σ τὴν οὐσία, ὁ Διόνυσος ὁ ἐλευθέριος
ἀπελευθερώνει τὴν ἀνθρώπινη ψυχή ἀπὸ τὰ δεσμά τῆς ὓλης καὶ τὴ θνητή φύση της. Οἱ μῦστες
τοῦ χρησιμοποιούσαν τεχνικές ποὺ προκαλλοῦν διέγερση, ὃπως ὁ χορός καὶ ἡ μουσική, μαζί
μὲ οἰνοπνευματώδη, γιὰ νὰ καταργήσουν τὶς κοινωνικές ἀναστολές καὶ τοὺς περιορισμούς,
ἀπελευθερώνοντας τοὺς εαυτούς τους γιὰ νὰ ἀπιστρέψουν σὲ μία ἁγνή φυσική κατάσταση .
Ἂφηναν ἐπιπλέον κάποια ἐλευθερία ἒκφρασης γιὰ ὃσους περιθωριοποιοῦνταν ἀπὸ τὴν
ἑλληνική κοινωνία: γυναῖκες, δούλους, παραβάτες καὶ τοὺς μή πολίτες (ξένους ). Σ τὴν τελική
τους φάση, τὰ μυστήρια μετατόπισαν τὴν ἒμφασή τους ἀπὸ ἓναν χθόνιο καὶ ὑπόκοσμο
προσανατολισμό σὲ ἓναν ὑπερβατικό καὶ μυστικιστικό, μὲ τὸν Διόνυσο νὰ ἀλλάζει τὴ φύση
του ἀναλόγως. Γιὰ τὶς τελετουργίες τους, οἱ μῦστες φοροῦσαν στεφάνους κισσοῦ καὶ δέρματα
ζώων. Σ τὴν ἒκστασή τους, περιπλανώνταν ἐντός τοῦ δάσους σὲ μία φρενίτιδα ἀπὸ τὴ
ζαλιστική μουσική καὶ τὸν χορό καὶ ἒσχιζαν ζώα μὲ τὰ γυμνά χέρια καὶ τὰ δόντια τους,
τρώγοντάς τὰ ὠμά (ἡ πρακτική τῆς ὁμοφαγίας). Ο ἱ ἰεροτελεστίες τους συνοδεύονταν ἀπὸ
ὑπερβολική μέ θη καὶ σεξουαλική ἀκολασία. Ἡ διονυσιακή λατρεία ἐπέτρεψε νὰ
θεσμοθετηθοῦν, ἒστω προσωρινῶς, ἀσυνήθιστες ἐκφράσεις κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς ποὺ
κυμαίνονται ἀπὸ τὴν προφορική ἒως τὴ σωματική – μέθη, τρέλα καὶ ὂργια. Σημασία ἒχει ὃτι μὲ
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τὸν Διόνυσο τὸν ἐλευθερέα ἂρχισε νὰ ἀναγνωρίζεται ἡ ἀπελευθερωτική δύναμη ὃλων τῶν
τεχνῶν. Μ έσα στὸν ἀρχαῖο ἑλληνικό πολιτισμό, οἱ ἰερές τελετουργίες τοῦ Διονύσου ἒχουν
οἰκειοποιηθεῖ καὶ μετατραπεῖ σὲ θεατρικές παραστάσεις. Ο ἱ ἰερείς ἒγιναν οἱ ἠθοποιοί, οἱ
συμμετέχοντες ἒγιναν τὸ ἀκροατήριο, ἡ θυμέλη (βωμός τοῦ Διονύσου) ἒγινε ἡ σκηνή. Ἀπὸ τὸν
μύθο ὡς τελετουργική παράσταση προέκυψε τὸ θέατρο τῆς τραγωδίας, στὸ ὁποῖο ὁμιλεῖ
ἀκόμα καὶ σήμερα τὸ ἀτρόμητο πνεῦμα τοῦ Διονύσου, μεγαλοπρεπές καὶ τρομακτικό
(Μπερμπέροβιτς 2015).
Ὁ Ὃμηρος ἀναφέρει γιὰ τὴ Χίμαιρα, «Ἀπὸ θεούς
κρατοῦσε ἡ φύτρα της, ὂχι ἀπ᾽ ἀνθρώπους, κι εἶχε
λιόντα κεφάλι, ο ὐρά δρακόφιδου καὶ μεσοκόρμι
γίδας, καὶ ξεπετοῦσε ἀπ᾽ τὰ ρουθούνια τῆς φωτιές
τρανές καὶ φλόγες» (Ἰλιάδα Ζ.181-183). Σ ὲ ἂλλη
περίσταση τὴν ἀποκαλεῖ «ἀδάμαστη», προκαλώντας
«ἀνείπωτη ζημιά σὲ πλῆθος κόσμο » (Ἰλιάδα Π.328329). Ἀπὸ αὐτές τὶς περιγραφές καθίσταται ἐμφανές
ὃτι πρόκειται γιὰ ἀλληγορική ἀναφορά σ τά πάθη
τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἐπικίνδυνη μορφή τῆς Χίμαιρας
καθόρισε ποιές εἶναι οἱ τρείς βασικές διαστροφές τῆς
ἀνθρώπινης ψυχῆς, οἱ ὁποῖες ἐξελίχθηκαν σὲ
Εἰκ. 2 – Ἀνώνυµος (Ρόδος). Ὁ Βελλεροφόντης µὲ
τὸν Πήγασο θανατώνει τὴ Χίµαιρα, π. 300 π.Χ. ἀσθένειες τοῦ σώματος. Ἡ πρώτη κεφαλή εἶναι τοῦ
Μωσαϊκό βοτσάλου. Παραχώρηση Ἀρχαιολογικοῦ βασιλέα τῶν ζώων, τοῦ λέωντα, καὶ συμβολίζει τὴν
Μουσείου Ρόδου.
καταδυνάστευση ὃλων τῶν ἂλλων ζώων μέσῳ τῆς
ἐξουσίας. Ἡ δεύτερη κεφαλή εἶναι τοῦ ἀχόρταγα
σεξουαλικοῦ ζώου , τῆς αἲγας, καὶ συμβολίζει τὴ
γενετήσια ὁρμή τῶν ἀχαλίνωτων παθῶν. Ἡ τρίτη κεφαλή εἶναι τοῦ δηλητηριώδους ὂφεος, καὶ
συμβολίζει τὴ καταδυνάστευση τῆς ματαιόδοξης ἐγωπάθειας. Σ τὴ φαντασία τῶν ἀρχαίων,
λοιπόν, δημιουργήθηκε λοιπόν τὸ τερατόμορφο σύμπλεγμα τῆς Χίμαιρας. Τ ὸ μεγαλύτερο
κατόρθωμα τοῦ ἣρωα Βελλερεφόντη, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Πηγάσου, ἦταν ἡ θανάτωση τῆς
Χίμαιρας (εἰκ. 2). Μ ή δυνάμενος νὰ πλησιάσει τὴ Χίμαιρα ποὺ ἒπνεε φωτιά, ἀκόμη καὶ ὃταν
καβαλοῦσε τὸ θεικό τοῦ ἂλογο, ὁ Βελλερεφόντης σκαρφίστηκε τὴν ἰδέα νὰ τοποθετήσει στὴν
αἰχμή τοῦ δόρατός του μολύβι, ρίχνοντάς το μέσα στὸν λαιμό τοῦ θηρίου, τὸ ὁποῖο κατά τὴν
τήξη του ἒφραξε τὴ δίοδο τοῦ ἀέρα καὶ τὸ ἒκανε νὰ πεθάνει ἀπὸ ἀσφυξία. Ἡ θανάτωση τῆς
Χίμαιρας ἀπὸ τὸν Βελλερεφόντη ἀποτελεῖ μία ἀλληγορία τοῦ φαινομενικῶς ἀδύνατου στόχου
νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὰ δεινά της.

Εἰκ. 3 - Ζωγράφος Τιθωνός Ἀττικός).
(
Ὁ
Πτηνόπους Ἑρµής πετᾶ γιὰ θέληµα τοῦ Δία, π.
480 π.Χ. Ἐρυθρόµορφος ψηµένος πηλός, 34 x
11 x 11 ἐκ. Παραχώρηση τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Μουσείου Τέχνης, Νέα Ὑόρκη.
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Ἡ παρούσα λήκυθος (εἰκ. 3) ἀπεικονίζει τὸν Πτηνόπου
Ἑρμή, τὸν ἀγγελιαφόρο θεό, νὰ κινεῖται γρήγορα γιὰ
κάποιο θέλημα τοῦ Δία, τοῦ ἂρχοντα θεῶν καὶ
ἀνθρώπων. Θεός τοῦ ἐμπορίου, προστάτης τῶν
ἐμπόρων/κλεπτῶν, ἀγγελιοφόρος καὶ ἑρμηνευτής τῆς
θέλησης τῶν θεῶν, ψυχοπομπός (ὁδηγός τῶν ψυχῶν)
τῶν θνητῶν, ὁ Ἑρμής ἦταν γνωστός γιὰ τὴ νοημοσύνη,
τὴν ταχύτητα καὶ τὴν εὐελιξία του. Ντυμένος μὲ ρούχα
ταξιδίου, μὲ χλαμύδα (κοντό μανδύα ) καὶ πέτασο
(καπέλο μὲ φαρδύ γεῖσο), φορᾶ φτερωτές μπότες καὶ
φέρει ἓνα κηρύκειον (διακριτικό ἒμβλημα τῶν κηρύκων),
τὸ ὁποῖο τερματίζεται σὲ δύο τυλιγμένα φίδια ποὺ οἱ
κεφαλές τοὺς συναντιῶνται ἀντικρυστά. Ἡ σύνθεση
πιθανόν ἀπεικονίζει σκηνή ποὺ περιγράφεται στὴν
Ἰλιάδα τοῦ Ὁμήρου. Βασικῶς τὰ φτερά στὴν περίπτωσή
τοῦ ἀφοροῦν στὴν ἒννοια τοῦ ἐλευθέρου ἐμπορίου, ποὺ
μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ παράνομο. Σ ὲ δεύτερη ανάγνωση,
ὃμως, οἱ φτερωτές μπότες τοῦ Ἑρμή τὸν ἐξουσιοδοτοῦν
νὰ μετακινεῖται μὲ μεταφυσικό τρόπο. Ἡ ἰκανότητά τοῦ
Ἑρμή νὰ ξεπερνᾶ τὸν φυσικό κόσμο τὸν καθιστᾶ
ἐλεύθερο νὰ διασχίζει σύνορα κάθε ε ἲδους – σωματικά,
νοητικά καὶ πνευματικά.
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Τὸ κολοσσιαῖο ἂγαλμα τοῦ Ἡλίου, προστάτη θε oῦ
τῆς Ρόδου, γνωστοῦ ὡς Κολοσσοῦ, ἂρχισε τὸ 304
π.Χ. ἀπὸ τὸν Χάρη τὸν Λίνδιο (π. 330-280 π.Χ.). Ὁ
Χάρης θέλησε νὰ δημιουργήσει τὸ μεγαλύτερο
ἂγαλμα τῆς ἐποχῆς του, φτάνοντας τὸ ὗψος τῶν 32
μέτρων. Ὡστόσο, ὁ δημιουργός του δέν ἒζησε γιὰ νὰ
δεῖ τὸ σχέδιό του τελειωμένο. Τ ὸ ἒργο
ὁλοκληρώθηκε ἀπὸ τὸν συμπατριώτη συνάδελφό
του, Λάχη, τὸ 292 π.Χ. Ὁ Φίλων ὁ Βυζάντιος (περ.
280 π.Χ. - 220 π.Χ.), ὁ ὁποῖος συνέταξε τὴν
πραγματεία γιὰ τὰ ἑπτά θαύματα τοῦ κόσμου,
κατέγραψε ὃτι ὁ Χάρης ἑδραίωσε τὸ ἂγαλμα σὲ ἓνα
μαρμάρινο βάθρο ὓψους 12 μέτρων καὶ ἐν συνέχειᾳ
τὸ ἒκτισε σὲ μέρη, ἀπὸ κάτω π ρός τὰ ἐπάνω,
Εἰκ. 4 - Φιλίπ Γκαλέ (1537-1612) ἀπὸ Μαίρτεν
φάν Χέμσκερκ (1498-1574). Τ ὰ Ἑπτά Θαύματα χυτεύοντας καὶ τοποθετώντας τὰ ἐπιχρυσωμένα
τοῦ Ἀρχαίου Κόσμου: Κολόσους Σόλις, 1572. ὁρειχάλκινα φύλλα τὸ ἓνα ἐπὶ τοῦ ἂλλου. Ἡ
Χαλκογραφία καὶ ὑδατογραφία σὲ χαρτί, 22 x σταθερότητα τοῦ ἀγάλματος ἦταν ἐξασφαλισμένη μὲ
27 ἐκ. Παραχώρηση τοῦ Ρέικσμουζεουμ, ἐνσωματωμένους ὀγκολίθους ποὺ συγκρατοῦνταν
Ἂμστερνταμ.
μεταξύ τοὺς μὲ ἓνα σιδερένιο πλέγμα. Παρόλα αὐτά,
ὃμως, δ ὲν ἂντεξε τὸν ἰσχυρό σεισμό τοῦ 226 π.Χ.
Ἒσπασε σὲ κομμάτια ποὺ ἒπεσαν σὲ ξηρό ἒδαφος
καὶ παρέμειναν ἐπί τόπου γιὰ σχεδόν μὶα χιλιετία. Τὸ 653 ὁ μουσουλμάνος χαλίφης Μωαβία I
(602-680) κατέλαβε τὴ Ρόδο καὶ, συμφώνως μὲ τὸ Χρονικό τοῦ Θεοφάνους τοῦ Ὁμολογητοῦ,
τὰ κομμάτια λειώθηκαν καὶ πωλήθηκαν σὲ ἓναν ἑβραῖο ἒμπορο τῆς Ἒδεσσας ποὺ φόρτωσε
τὸν χαλκό σὲ 900 καμήλες (Θεοφάνης 1997:481). Ἀπὸ τότε, ἡ θέση ὃπου βρισκόταν τὸ ἂγαλμα
χάθηκε, ἀλλά μὲ βάση τὰ τεκμήρια, θεωρεῖται ὃτι ὁ Κολοσσός, ποὺ ἀντίκρυζαν ὃσοι ἒρχονταν
ἀπὸ τὴ θάλασσα, βρισκόταν έμπροσθεν τοῦ ἰεροῦ τοῦ Ἡλίου, στούς πρόποδες τῆς
Ἀκρόπολης. Ο ἱ ἀναγεννησιακές ἀναπαραστάσεις τοῦ ἀγάλματος μὲ τὰ πόδια ποὺ ἂνοιγαν
εὐρέως γιὰ νὰ πατοῦν στὶς δύο πλευρές τῆς εἰσόδου τοῦ λιμένα τῆς πόλεως, ἒτσι ὣστε τὰ
ἰστιοφόρα νὰ περνοῦν κάτω ἀπὸ αὐτά, ὀφείλονται στὴ φαντασία τῶν δυτικῶν ταξιδιωτῶν,
χρονογράφων καὶ καλλιτεχνῶν. Ἡ πιό δημοφιλής τέτοια ἀναπαράσταση ε ἶναι τοῦ Φιλίπ
Γκαλέ (εἰκ. 4). Τὸ ἂγαλμα πρέπει νὰ συμμεριζόταν τὶς νατουραλιστικές ἰδιότητες τῆς τέχνης
τοῦ Λυσίππου τοῦ Σικυωνίου (περ. 390-300 π.Χ.), τοῦ μεγαλυτέρου γλύπτη τῆς ἑλληνιστικῆς
ἐποχῆς, ποὺ ἦταν δάσκαλος τοῦ Χάρητος. Τ ὸ σῶμα τοῦ θεοῦ θά ὀρθωνόταν ἡρωικῶς στὸ
γυμνό σὲ μὶα ἰσορροπημένη καὶ ἁρμονική ἀντιδιαστολή. Ἀπὸ αὐτή τὴν ἂποψη, ἐνέπνευσε τὸν
νεοκλασικό καὶ διπλάσιο τοῦ φυσικοῦ ὁρειχάλκινο Ἣλιο τοῦ 1881, ποὺ ὁ Γιοχάνες Μ πένκ
(1844-1914) τοποθέτησε στὸν θόλο τοῦ Μουσείου Φυσικῆς ἱστορίας στὴ Βιέννη. Ἀπὸ τὸ
χαλαρό ἀριστερό του χέρι κρέμεται ὁ μανδύας του, ἐνῶ μὲ τὸ ὂρθιο δεξί του χέρι ἀνεβάζει
ψηλά τὴ φλεγομένη δάδα μὲ τὴ φλόγα τοῦ διαφωτισμοῦ. Ἡ κεφαλή του εἶναι διακοσμημένη
μὲ ἀκτίνες τοῦ ἡλιακοῦ φωτός. Μ ία παρόμοια στάση, ἡ ὁποία ἐπαναλαμβάνεται στὴ
ζωγραφισμένη ἐκδοχή τοῦ Κολοσσοῦ ἀπὸ τὸν Σαλβαδόρ Νταλί, ἐνημερώνεται περαιτέρω ἀπὸ
εὒρημα τοῦ 1932 στὴ Ρόδο μὲ ἀνάγλυφο τὸ ἂνω μέρος τοῦ Ἡλίου, ποὺ σκιάζει μὲ τὸ δεξί του
χέρι τὰ μάτια καὶ στηρίζει τὸ ἀριστερό χέρι στὸ ἰσχίο. Ἡ νῆσος τῆς Ρόδου ἦταν μὶα ἐμπορική
δημοκρατία μὲ μεγάλο ναυτικό ποὺ ἒλεγχε τὴν εἲσοδο στὸ Αἰγαῖο. Ἡ Ρόδος διατήρησε τὶς
συνθῆκες οὐδετερότητας μὲ ἂλλες αὐτοκρατορίες γιὰ νὰ προστατεύσει τὸ ἐμπόριο. Χάρη στὴν
ἀνεξαρτησία της, ἀνήγειρε τὸ ΆΆγαλμα τοῦ Ἡλίου ὡς ἒμβλημα τῆς ἐλευθερίας μετά τὴν
ἀποτυχημένη προσπάθεια τοῦ Δημητρίου Α ´ τοῦ Πολιορκητή νὰ κατακτήσει τὴ Ρόδο τὸ 305
π.Χ. Μάλιστα, ὁ Χάρης προμηθεύτηκε τὸν χαλκό ποὺ ἀπαιτοῦσε τὸ ἂγαλμα ἀπὸ τὶς πολεμικές
μηχανές, τὶς ὁποῖες ὁ Δημήτριος ἐγκατέλειψε στά περίχωρα τῆς πόλης. Ὁ Κολοσσός
ἐξυμνοῦσε τὴν ἐλευθερία, ὃπως ἀναφέρει τὸ ἐπίγραμμα ποὺ σώθηκε στὴν Ἑλληνική
Ἀνθολογία τοῦ Κωνσταντίνου Κεφαλᾶ, καὶ τὸ ὁποῖο πιθανόν βρισκόταν χαραγμένο στὴ βάση
του: «Γιά ἐσένα ὡς τ ὸν Ὂλυμπο ἒκαναν ὑψηλό τὸν Κολοσσό οἱ Δωριείς ποὺ κατοικοῦν στὴ
νῆσο τῆς Ρόδου, Θεέ Ἣλιε, ὃταν ἀνέτρεψαν τὸ κύμα τῶν ἐχθρῶν, παρόλο ποὺ τοὺς κατέτρεχε
ἡ κατάρα τῆς θεάς Ἐνυούς, ἒστεψαν μὲ δόξα τὴ γενέτειρά τους Ρόδο. Δέν τὸν ἒστησαν
θεοκρέμαστο ἐπί τῆς θάλασσας μονάχα, ἀλλά καὶ στέρεα ἐπί τῆς γῆς, φ ῶς ὁλόλαμπρο
ἀδούλωτης ἐλευθερίας· εἶναι κληρονομιά σὲ αὐτούς ποὺ γαλουχήθηκαν ἀπὸ τὸ γένος τοῦ
θεοῦ Ἡρακλῆ στὶς στεριές καὶ στὶς θάλασσες ποὺ κυβερνοῦμε» (Κεφαλᾶς 1992:VI.171).
Γνωστό σὲ ὃλη τὴν ἀνθρωπότητα γιὰ τὸ μεγαλείο τῆς αἰσθητικῆς καὶ μηχανικῆς του, ὁ
Κολοσσός πρέπει νὰ ἀναγνωρισθεῖ γιὰ αὐτό ποὺ προορίστηκε – ἓνα διαχρονικό σύμβολο τῆς
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ἐλευθερίας. Ὡς τέτοιο ἐνέπνευσε καὶ τὸν Γάλλο γλύπτη Μπαρτολντί στὴν ἐμφάνιση καὶ
κατασκευή τοῦ ἀγάλματος Ἐλευθερία ποὺ Διαφωτίζει τὸν Κόσμο (1875-1886). Εἶναι ἓνα
σύμβολο ποὺ δείχνει ὃτι ἡ ἐλευθερία προέρχεται ἀπὸ τὴ γνώση καὶ αὐτή ἀπὸ τὴν ἀντίσταση,
γιατί οἱ Ρόδιοι ἐπεκράτησαν δίχως νὰ ὑποκύψουν στὸ γεγονός ὃτι οἱ πολιορκητές τοὺς ἦταν
πενταπλάσιοι στὸν ἀριθμό. Ἑπομένως, α ὐτό τὸ σύμβολο δέ ν εἶναι μόνο σύ μβολο ε ἰρήνης,
ἀλλά καὶ ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Ἐπισημαίνει τὴν ἀξία τῆς ἀντίστασης, τῆς γνώσης καὶ τῆς
ἐλευθερίας. 175 80 100.
Ἡ δημιουργία τῆς θεάς Λίμπερτας Π ούμπλικα
(Δημόσια Ἐλευθερία) προῆλθε ἀπὸ τὴν ἀνατροπή
τοῦ Ρωμαϊκοῦ Βασιλείου , τὸ 509 π.Χ., καὶ
ἐπικράτησε σθ εναρῶς στὴ Ρωμαϊκή Α ὐτοκρατορία,
μετά τὸ 27 π.Χ. Ἀποτέλεσε ἀξία ποὺ ἒνωσε τοὺς
Ρωμαίους ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν τους, ὃπως οἱ
γείτονές τους Λατίνοι καὶ Ἐτροῦσκοι. Λατρεύτηκε
ἀπὸ δημοκρατικούς γερουσιαστές, οἱ ὁποῖοι
ἀνήγειραν ναούς γιὰ τὴ λατρεία της. Τ ὸ 238 π.Χ., ὁ
Τιβέριος Γκράκχος ἒχτισε ναό γιὰ τὴ Λίμπερτας
στὸν Ἀβεντίνο Λόφο. Τ ὸ 58 π.Χ., ὁ Πούμπλιους
Κλόντιους Ποῦλχερ δημιούργησε ἓναν ἑπόμενο ναό
στὸν Παλατίνο Λόφο. Τ ὸ 46 π.Χ., ἡ Ρωμαϊκή
Γερουσία ψήφισε νὰ χτίσει καὶ νὰ ἀφιερώσει ἓνα
ἰερό γιὰ τὴ Λίμπερτας σὲ ἀναγνώριση τοῦ Γκάιους
Ἰούλιους Τσαίζαρ, ἀλλά δὲν χτίστηκε κανένας ναός· Εἰκ. 5 - Σηστέρτιος τοῦ Γκάλµπα µὲ ἀναπαράσταση
ἀντ᾽αὐτού, τοποθετήθηκε ἓνα μικρό ἂγαλμα τῆς τῆς Λίµπερτας Πούµπλικα, 68 µ.Χ. Παραχώρηση
θεάς στὸ Φόρουμ Ρομάνουμ. Ἂν καὶ τὸ ἐν λόγῳ Παλάτσο Μάσιµο στὶς Θέρµες, Ρώµη.
ἀγαλματίδιο δ ὲν σώζεται, μία ἰδέα γιὰ αὐτό δίδει ἡ
ἀναπαράστασή του στὰ νομίσματα ποὺ μνημονεύουν τὴ σημασία της στὴν καθημερινότητα
τῶν Ρωμαίων. Τὸ πιὸ ἀξιομνημόνευτο τέτοιο νόμισμα ἦταν ὁ χρυσός Σηστέρτιος τοῦ Γκάλμπα
(εἰκ. 5). Γεννημένος σὲ μὶα πλούσια οἰκογένεια, ὁ Σέρβιους Σουλπίκιους Γκάλμπα (3 π.Χ. - 69
μ.Χ.) ἦταν ἰκανός στρατιωτικός ἀξιωματικός κατά τὸ πρώτο ἣμισυ τοῦ 1ου α ἰώνα μ.Χ.
Κυβερνήτης τῆς ἐπαρχίας Ἰσπάνια Ταρακονένσις κατά τὴ διάρκεια τῆς ἐξέγερσης τοῦ
Γιούλιους Βίντεξ στὴ Γαλλία, κατέλαβε τὸν θρόνο μετά τὴν αὐτοκτονία τοῦ Νέρωνα. Ἡ
ἀναφορά στὴ Λίμπερτας, μετά τὴ διευθαρμένη κυριαρχία τοῦ Νέρωνα (37-68) ἦταν προφανῶς
ἀπαραίτητη. Ἡ Λίμπερτας στέκεται κρατώντας πίλo καὶ σκῆπτρο. Ἡ κυριαρχία τοῦ Γκάλμπα
διήρκεσε ἑπτά μ ῆνες ἀπὸ τὸ 68 ἒως τὸ 69, καθῶς σκοτώθηκε ἀπὸ τὸν διάδοχό του ποὺ
ἐξεγέρθηκε ἐναντίον του.
Στὶς τρείς πρῶτες ἀπὸ τὶς 24 στροφές ἀπὸ τὴν ὠδή Εἰς Σάμον, ποὺ ἐντάσσεται σ τὰ Λυρικά,
συλλογή δέκα πατριωτικῶν ὠδῶν, τὴν ὁποία ὁ Ἀνδρέας Κάλβος ἐξέδωσε στὸ Παρίσι τὸ 1826,
κυριαρχεῖ πνεῦμα ἐλευθεροφροσύνης καὶ διακρίνονται τὰ συστατικά γνωρίσματα τῆς
καλβικῆς ποίησης – ἡρωική θεματολογία, ὑψηλός τόνος καὶ ἦθος, παραβολική χρήση τοῦ
ἀρχαίου ἑλληνικοῦ μύθου.
α´

Ὅσοι τὸ χάλκεον χέρι
βαρὺ τοῦ φόβου αἰσθάνονται,
ζυγὸν δουλείας, ἂς ἔχωσι·
θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην
ἡ ἐλευθερία.

β´

Αὐτὴ (καὶ ὁ μῦθος κρύπτει
νοῦν ἀληθείας) ἐπτέρωσε
τὸν Ἴκαρον· καὶ ἂν ἔπεσεν
ὁ πτερωθεὶς κ᾿ ἐπνίγη
θαλασσωμένος·

γ´

Ἀφ᾿ ὑψηλὰ ὅμως ἔπεσε,
καὶ ἀπέθανεν ἐλεύθερος.
– Ἂν γένῃς σφάγιον ἄτιμον
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ἑνὸς τυράννου, νόμιζε
φρικτὸν τὸν τάφον.
Ἀνδρέας Κάλβος, Λυρικά, Εἰς Σάμον
Ὁ Κάλβος πιστεύει ὃτι ἡ ἐλευθερία ε ἶναι τ ὸ ὓψιστο
ἀγαθό, γι ὰ τὸ ὁποῖο ἀξίζει κάθε θυσία. Γιὰ αὐτόν
τὸν λόγο ἐπιστρατεύει στὸ ποίημά του τὸν μύθο τοῦ
Ἰκάρου,
ὁ
ὁποῖος
ἒχασε τ ὴ
ζωή
του
πραγματώνοντας ἒστω στιγμιαία τ ὸ ὂνειρό του. Ἡ
φράση τοῦ Κάλβου, «θέλει ἀρετήν καὶ τόλμην ἡ
ἐλευθερία» (εἰκ. 6) ἑστιάζει φιλοσοφικῶς στὴν
ἐλευθερία ὡς ὑπέρτατη ἀξία καὶ στὸν τρόπο Εἰκ. 6 - Ὁ στίχος «θέλει ἀρετὴν καὶ τόλµην ἡ
ἐλευθερία» ἀπὸ τὴν ὠδή Εἰς Σάµον (1824) τοῦ
ἀπόκτησής της. Ἡ ἐν λόγῳ ἀξία δέν ἀφορᾶ τὴν Ἀνδρέα Κάλβου, χαραγµένος σὲ µαρµάρινη πλάκα
ἀσυδοσία ὡς τὴν ἀνεξέλεγκτη ε ὐχέρεια λόγου ἢ ποὺ ἀναρτᾶται σὲ ἐµφανές σηµεῖο τοῦ κτηρίου τοῦ
πράξεων χωρίς περιορισμό ἀπὸ ἠθικό ἢ νομικό Δηµαρχείου τῆς Ζακύνθου.
φραγμό. Αὐτή εἶναι ἡ πρακτική ἐλευθερία, ποὺ ἒχει
μόνο ἐπιδερμική σημασία. Ἀντιθέτως, μάλιστα, ὁ Κάλβος ἀναφέρεται στὴν ἐλευθερία βασικῶς
ἀπέναντι στὸν ἑαυτό καὶ κατ'ἐπέκταση πρ ὸς τὸν κόσμο, ποὺ περιορίζεται σὲ ἓνα πλαίσιο
εὐθύνης. Μ ὲ τὴ ρήση του, ὁ ποιητής ἰσχυρίζεται ὃτι τέτοια ἐλευθερία χρειάζεται συνιστῶσες
γιὰ νὰ ἐφαρμοστεῖ. Γ ιὰ αὐτή τὴν ἰδιαίτερη συνθήκη οὐσιαστικῶς ἐλεύθερης ζωῆς χρειάζεται
ἀρετή, ποὺ εἶναι μία θεόπνευστη ἠθική, καὶ τόλμη, ποὺ εἶναι μὶα ἐσωτερική δύναμη.
Στὸν σημερινό κόσμο, ὃπου ὁ ὑλισμός κερδίζει ὁλοένα ἒδαφος, τὸ ζήτημα τῆς ἐλευθερίας ὡς
ἐσωτερική ὑπόθεση εἶναι περισσότερο ἀπὸ ποτέ ἐπίκαιρο καὶ ἀποκτᾶ αὐξανόμενη σημασία. Ὁ
ἂνθρωπος καλεῖται νὰ ἀπελευθερωθεῖ πρώτα ἀπὸ τὰ δεσμά τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ μετά νὰ
προσπαθήσει νὰ ὠφελήσει τὸν κόσμο γύρω τοῦ μὲ τὴ δική του καλοπροαίρετη ἐπιρροή.
Προϋπόθεση εἶναι ἡ ἐναρμόνιση μὲ τὸν ἑαυτό, ἡ ἐσωτερική ε ἰρήνη. Γ ιὰ αὐτόν τὸν λόγο, ὁ
ἂνθρωπος χρειάζεται τὸ γνῶθι σαὐτόν, ὣστε μὲ τὴ δική τοῦ πρότερη ψυχολογική γαλήνη καὶ
πράο ζωή νὰ ἐπηρεάσει γόνιμα καὶ θετικά τὸ περιβάλλον του.
Ἡ ἐλευθερία εἶναι ἓνα ὑπέρτατο ἀγαθό καὶ
ισοσταθμίζεται μὲ τὸν θάνατο. Ἐξοῦ καὶ τὸ ἐθνικό
σύνθημα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης «Ἐλευθερία
ἢ Θάνατος» (εἰκ. 7). Α ὐτό τὸ σύνθημα ὁπωσδήποτε
σχετίζεται μὲ τὴ Σπαρτιάτικη φράση «ἢ τὰν ἢ ἐπὶ
τᾶς» ( εἲτε [μὲ] α ὐτήν [τήν ἀσπίδα σου ] ε ἲτε ἐπάνω
της), ποὺ λέγονταν ἀπὸ τὶς Σπαρτιάτισσες μητέρες
στούς ὑιούς τοὺς πρὶν βγοῦν στὴ μάχη, γιὰ νὰ τοὺς
θυμίσουν τὴν ἀνδρεία τοὺς καὶ τὸ καθῆκον τους στὴ
Σπάρτη καὶ στὴν Ἑλλάδα. Κ υριολεκτικῶς σημαίνει
ἐντολή νὰ φέρεις πίσω τὴν ἀσπίδα νικητής ἢ νὰ σὲ
Εἰκ. 7 - Σηµαία Πλοίου τῶν Ψαρῶν µὲ Σύµβολα τῆς φέρουν ἐπάνω σὲ αὐτήν νεκρό. Ἓνας σοφός
Φιλικῆς Ἐταιρείας καὶ τὴν Ἐπιγραφή «Ἐλευθερία ἢ ἂνθρωπος θά ἒκανε ὃ,τι τοῦ ἦταν δυνατόν ὑπέρ τῆς
Θάνατος», 1821. Ὓφασµα, 64 x 45 εκ. Παραχώρηση ἐλευθερίας καὶ θά δεχόταν τὸν θάνατο ὡς τίμημα
Ἐθνικοῦ Ἱστορικοῦ Μουσείου, Ἀθήνα.
ἐάν δέν κατάφερνε νὰ τὴν ὑπερασπισθεῖ ἐπαξίως. Ὁ
Περικλής εἶπε: «Ἡ ἐλευθερία εἶναι ἀπόκτημα μόνον
ὃσων ἒχουν τὸ σθένος νὰ τὴν ὑπερασπισθοῦν». Αὐτή ἡ ρήση ἀναγνωρίζει ὃτι ἡ ἐλευθερία δὲν
εἶναι γι ὰ ὃλους, ἀλλά π εριορίζεται σὲ αὐτούς ποὺ θὰ ἒδιδαν καὶ τὴ ζωή τοὺς ἀκόμη
προκειμένου νὰ τὴν ὑπερασπισθοῦν.
Ὁ Ἐζέν Ντελακρουά (Γαλλία, 1798-1863) ἦταν ὁ ἡγέτης τῆς Γαλλικῆς Ρομαντικῆς σχολῆς. Τὸ
σημαντικότερο ἒργο τοῦ εἶναι Ἡ Ἐλευθερία ὁδηγεῖ τὸν Λαό (εἰκ. 8), τὸ ὁποῖο μνημονεύει τὴν
Ἐπανάσταση τοῦ Ἰουλίου τοῦ 1830 καὶ τὴν ἀνατροπή τοῦ βασιλέα Καρόλου Ι' τῆς Γαλλίας.
Ἡ σύνθεση ἀναπαριστᾶ τὴν ἐλευθερία ποὺ ἑνώνει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ ὃλες τὶς τάξεις καὶ
τοὺς ὁδηγεῖ πρὸς τὰ ἐμπρός ἐπάνω ἀπὸ ἓνα ὁδόφραγμα καὶ τὰ σώματα τῶν πεσόντων,
κρατώντας τὴ σημαία τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης στὸ ἓνα χέρι καὶ κραδαίνοντας ἓνα
λογχοφόρο μουσκέτο μὲ τὸ ἂλλο. Ο ἱ ἐπαναστᾶτες προέρχονται ἀπὸ ἓνα μ εῖγμα κοινωνικῶν
τάξεων, ποὺ κυμαίνονται ἀπὸ τὴν ἀστική τάξη, ἐκπροσωπουμένη ἀπὸ ἓναν ἂνδρα μὲ ὑψηλό
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καπέλο, ἓναν ἐργάτη ἐργοστασίου μὲ μπερέ, ἓναν
φοιτητή ἀπὸ τὴ διάσημη Πολυτεχνική Σχολή,
φορώντας τὸ παραδοσιακό δίκοχον, ἒως ἓνα ἀστικό
ἀγόρι μὲ βελούδινο σκοῦφο, κρατώντας πιστόλια.
Αὐτό
ποὺ
ἒχουν
ἀπὸ
κοινοῦ
εἶναι
ἡ
ἀποφασιστικότητα νὰ ἀγωνιστοῦν ἐώς τὰ ἂκρα γιὰ
νὰ ὑποστηρίξουν τὰ δημοκρατικά ἰδεώδη τους, ὃπως
ἀντανακλῶνται στὸ ἐθνικό σύνθημα – ἐλευθερία,
ἰσότητα, ἀδελφοσύνη. Αὐτή ἡ φιγούρα τῆς
ἐλευθερίας
εἶναι
ἡ
πιὸ
ἀξιομνημόνευτη
ἀναπαράσταση τῆς γυναίκας ποὺ εἶναι γνωστή ὡς
Μαριάν, ἐνσαρκώνοντας τὸ ἐθνικό σύμβολο τῆς
Εἰκ. 8 - Ἐζέν Ντελακρουά (1798-1863). Ἡ Γαλλίας, τὴν ἒννοια τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας καὶ
Ἐλευθερία ὁδηγεῖ τὸν Λαό, 1830. Λάδι σὲ καµβά, τὴ θεά τῆς Ἀπελευθέρωσης. Ὁ Ντελακρουά
260 x 325 ἐκ. Παραχώρηση Μουσείου τοῦ ἀπεικόνιζε τὴν ἐλευθερία ἀμφοτέρως ὡς ἀλληγορική
Λούβρου, Παρίσι.
θεά καὶ ἰσχυρή γυναίκα τοῦ λαοῦ. Τὸ ἀνάχωμα τῶν
πεσόντων, ποὺ ἀποδεικνύει τὸ κόστος τῆς
ἐπανάστασης, ἐνεργεῖ ὡς ἓνα εἶδος βάθρου ἀπὸ τὸ ὁποῖο προβαίνει ἡ ἐλευθερία, ξυπόλυτη καὶ
γυμνόστηθη, ἐξερχομένη ἀπὸ τὸν καμβά καὶ πρὸς τὸν χώρο τοῦ θεατῆ. Ὁ Φρυγικός σκοῦφος
ποὺ φορᾶ εἶχε συμβολίσει τὴν ἐλευθερία κατά τὴ διάρκεια τῆς πρώτης Γαλλικῆς
Ἐπανάστασης τοῦ 1789. Ἡ ἐλεύθερες πινελιές, τὸ λαμπρό χρ ῶμα καὶ τὸ φειδωλό φῶς
σηματοδοτοῦν τὴ νέα τάση στὴ ζωγραφική, ἐναντίον τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κανόνα , ποὺ
σηματοδοτεῖ τὸ τέλος τῆς Ἐποχῆς τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τὴν ἀρχή τῆς Ρομαντικῆς ἐποχῆς.
Ἓνα ἐξαίρετο ἒργο τέχνης ποὺ ἀναδεικνύει τὸν ρόλο
τῆς παιδείας στὴν πορεία τοῦ σκλαβωμένου Ἓλληνα
πρὸς τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸν ὀθωμανικό ζυγό
καὶ γενικῶς τοῦ ὑπό διαμόρφωση ἀνθρώπου πρὸς τὸ
φῶς τῆς γνώσης εἶναι τὸ Κρυφό Σχολειό (εἰκ. 9) τοῦ
Νικολάου Γύζη (Ἑλλάδα, 1842-1901). Παραλλήλως
μὲ τὴ δεδομένη πηγή τοῦ φωτός στὸ ὑψηλό
παράθυρο,
ἐμβληματική
θέση
κατέχει
ὁ
μαυροντυμένος δασκάλος-ἰερέας. Παρότι ἒχει
γυρίσει τὴ πλάτη του στὸ παράθυρο, τὸ φῶς τὸν
διαπερνᾶ καὶ τὸ λαμπερό πρόσωπό του ἐπιδρᾶ ὡς
πόλος πνευματικῆς ἐνεργείας καὶ μαγνητίζει τὸ
ἐνδιαφέρον τοῦ ἀκροατηρίου του ἀπὸ ἀνθρώπους
Εἰκ. 9 - Νικόλαος Γύζης (1842-1901). Τ ὸ Κρυφό
Σχολειό, 1885-1886. Ἐλαιογραφία σὲ ξύλο, 58 x 73. νεότερης ἡλικίας. Τ ὸ λιγοστό φ ῶς ποὺ διαχέεται
Παραχώρηση Συλλογῆς Προδρόµου Ἐµφιετζόγλου, παντοῦ προδίδει ὃτι ὁ χῶρος εἶναι μυστικός καὶ
Ἀθήνα.
εὐλογημένος. Ὁ ἰερέας διαδραματίζει ρόλο
κορυφαίου ποὺ συνδέει τοὺς παρισταμένους ὡς
ἐκκλησίασμα τὴ στιγμή τῆς θείας μετάληψης. Ἡ κλιμακτική στιγμή τῆς μεταλαμπάδευσης
σοφίας συνοδεύεται ἀπὸ τὸν ἀνορθωμένο δείκτη τοῦ ἰερέα, ποὺ δηλώνει μία ἐπιφοίτηση, πιό
σημαντική ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἀνάγνωση ἢ γραφή. Τ ὸ ἒργο κρύβει τὴν ἀγάπη τοῦ ζωγράφου
γιὰ μάθηση ποὺ περνᾶ στούς νέους τῆς δύσκολης ἐκείνης ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας. Ὁ
Γύζης πίστευε ὃτι ἡ μόρφωση τοῦ κατακτημένου λαοῦ εἶναι ἐχθρός τοῦ κατακτητῆ καὶ ὁδηγεῖ
στὴν ἐλευθερία – προσωπική καὶ ἐθνική. Γ ιὰ αὐτό, ὂντας ἐπικίνδυνο, τέτοιο σχολειό δέ
μποροῦσε παρά νὰ εἶναι κρυφό.
Μία μνημειακή ἀναπαράσταση τῆς νίκης τοῦ ἀνθρώπου ἒναντι τοῦ κακοῦ καὶ τῆς ἀδικίας
εἶναι τὸ ἂγαλμα Ἐλευθερία ποὺ διαφωτίζει τὸν Κόσμο (1875-1886), τὸ μνημειῶδες νεοκλασικό
γλυπτό ποὺ σχεδίασε ὁ Φρεντερίκ-Ὠγκύστ Μπαρτολντί (Γαλλία, 1834-1904) καὶ ἒχτισε ὁ
Γκυστάβ Ἀϊφέλ στὴ Νῆσο Λίμπερτυ στὸν Λιμένα τῆς Νέας Ὑόρκης (εἰκ. 10). Τ ὸ κολοσσιαῖο
ἂγαλμα ἀπὸ χαλκό ἦταν ἓνα δ ῶρο ἀπὸ τὸν λαό τῆς Γαλλίας στὸν λαό τῶν Ἡνωμένων
Πολιτειῶν. Σ τὸ δίπλωμα ε ὐρεσιτεχνίας τοῦ ἒργου, ἀπὸ 18 Φεβρουαρίου 1879, ὁ καλλιτέχνης
τὸ περιγράφει ὡς «Ἓνα ἂγαλμα ποὺ ἀπεικονίζει τὴν ἐλευθερία διαφωτίζοντας τὸν κόσμο, τὸ
ἲδιο ἀποτελούμενο, ο ὐσιαστικῶς, ἀπὸ τὴν ἐνδεδυμένη θ ηλυκή φιγούρα, μὲ ἓναν βραχίονα
ἀνορθωμένο, φέροντας δάδα, ἐνῶ ὁ ἃλλος κρατεῖ μία ἐπιγραφόμενη πλάκα, καὶ φέροντας
διάδημα ἐπί τῆς κεφαλῆς». Ἡ μορφή α ὐτή ἀντιπροσωπεύει τὴ Λίμπερτας, μία ρωμαϊκή θεά
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τῆς ἐλευθερίας. Μὶα σπασμένη ἀλυσίδα βρίσκεται
στά πόδια της καθῶς περπατᾶ ἐμπρός. Σ τὸ
ἀριστερό της χέρι φέρει μία πινακίδα χαραγμένη
μὲ τὴν ἒνδειξη «ΙΟΥΛΙΟΣ IV MDCCLXXVI» (4
Ἰουλίου 1776), ἡμερομηνία τῆς Ἀμερικανικῆς
Διακήρυξης Ἀνεξαρτησίας. Τ ὸ ἠλεκτρικό φ ῶς
ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὰ ἀνοίγματα μέσα στὶς
γλυπτικές φλόγες τῆς δάδας ὑποδηλώνει τὸ ἰερό
φῶς. Ὁ Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν
Γκρόβερ Κλίβελαντ ὁμίλησε στὴν ἀποκαλυπτήρια
τελετή, στὶς 28 Ὀκτωβρίου 1886, δηλώνοντας ὃτι
«τό ρεῦμα τοῦ φωτός θά διαπεράσει τὸ σκότος
τῆς ἀγνοίας καὶ τῆς καταπίεσης τοῦ ἀνθρώπου
Εἰκ. 10 - Φρεντερίκ-Ὡγκύστ Μπαρτολντί (1834-1904). μέχρις ὃτου ἡ ἐλευθερία φωτίσει τὸν κόσμο».
Ἂγαλµα τ ῆς Ἐλευθερίας, 1875-1886. Παραχώρηση
Φτάνοντας σὲ ὗψος τὰ 46 μέτρα, τὸ ἐν λόγῳ
Βιβλιοθήκης τοῦ Κογκρέσου, Οὐάσινγκτον.
ἂγαλμα ἦταν ἡ ὑψηλότερη δομή σιδήρου τῆς
ἐποχῆς του. Ταυτίστηκε μὲ τὴν ἒννοια τῆς ἐλευθερίας ποὺ ὁδηγεῖ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ
στάθηκε σύμβολο προστασίας γιὰ τοὺς μετανᾶστες ποὺ ἒφθαναν ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό.
Τὸ Ἂγαλμα τῆς Ἐλευθερίας (εἰκ. 11) ἦταν μνημειακό γλυπτό τοῦ 1937 τοῦ Θωμᾶ
Θωμοπούλου (Σμύρνη, 1873-1937) ποὺ στήθηκε στὸν Προφήτη Ἡλία καὶ ἦταν στραμμένο
πρὸς τὰ δυτικά τῆς πόλης τῶν Χανίων. Ἡ ἰδέα πίσω ἀπὸ τὸ μνημειακό μέγεθός τοῦ ἦταν νὰ
εἶναι ὁρατό ἀπὸ τὰ πλοῖα ποὺ προσέγγιζαν τὸν λιμένα τῆς πόλης. Ἀπεικόνιζε τὴν ἐλευθερία ὡς
θεά Ἀθηνά καὶ ἦταν ἀφιερωμένο στὴν ἐπέτειο τῶν 100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς
Ἑλλάδας ἀπὸ τὸν ὀθωμανικό ζυγό. Ἦταν ὓψους 17 μέτρων, τοποθετημένο σὲ κλιμακωτό
βάθρο, κατασκευασμένο ἀπὸ κόκκινη μαρμαρόπετρα Μάνης. Σ τὴν κορυφή του κατέληγε σὲ
σχήμα ὀβίδας ποὺ σκάζει καὶ ἡ ἐλευθερία ἒβγαινε μέσα ἀπὸ φλόγες. Ἡ θεά φοροῦσε ἀρχαϊκή
περικεφαλαία καὶ κρατοῦσε ἀσπίδα στὸ ἀριστερό χέρι καὶ δόρυ μὲ διπλό πέλεκυ στὸ τεταμένο
δεξί. Ὁ Θωμόπουλος, ποὺ εἶχε γεννηθεῖ στὴ Σμύρνη μὲ καταγωγή ἀπὸ τὴν Κύπρο, ἦταν ἓνας
νεωτεριστής γλύπτης ποὺ ἀπὸ τὸ 1900 ἐπιχρωμάτιζε τὸ μάρμαρο κατά τὸ πρότυπο τῶν
ἀρχαίων. Σ υγκεκριμένως, τὸ Ἂγαλμα τῆς Ἐλευθερίας εἶχε κάνει α ἲσθηση ἐπειδή ἒφερε
τεράστια γαλάζια μάτια. Ἡ πολύχρωμη παρουσία του εἶχε ἐνοχλήσει τὴ συντηρητική μερίδα
τῶν Χανιωτῶν. Τ ὸ 1967 ὁ Ἑλληνικός Ὀργανισμός Τουρισμοῦ - ΕΟΤ ἐξετέλεσε ἐργασίες
διαμόρφωσης τοῦ χώρου στὸν Προφήτη Ἡλία καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸν Νομάρχη Χανίων Γεώργιο
Μαρκόπουλο τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ ἀγάλματος καὶ τὴν ἀντικατάστασή του μὲ ἂλλο γλυπτό.
Τὸ ἒγγραφο κοινοποιήθηκε καὶ στὸν Δῆμο, ἐπί
δημαρχίας Στεφάνου Λεκανίδη, ὁ ὁποῖος ὃμως
ἀπάντησε ὃτι «ἀνεξαρτήτως τῆς καλλιτεχνικῆς ἀξίας
τοῦ ἀγάλματος φρονεῖ ὃτι δὲν εἶναι σκόπιμον νὰ
ἀποξηλωθεῖ τοῦτο». Τ ὸν Ἰανουάριο τοῦ 1968
ἐπικρατοῦσε ἒντονη κακοκαιρία στὴν περιοχή τῶν
Χανίων, ποὺ διήρκεσε τρείς ἡμέρες καὶ προκάλεσε
μεγάλες καταστροφές. Ἡ ἐφημερίδα Ἐθνική Φωνή
κυκλοφόρησε μὲ πρωτοσέλιδο μία θλιβερή φωτογραφία
τοῦ ἀγάλματος μὲ ἀποκομμένο μέρος τῆς κεφαλῆς καὶ
τοῦ δεξιοῦ βραχίονά του. Σ υγκλόνισε τοὺς Χανιώτες ἡ
εἲδηση. Τ ὸ Ἂγαλμα τῆς Ἐλευθερίας, ποὺ εἶχε ἐπιβιώσει
στοὺς βομβαρδισμούς τῶν Χανίων κατά τὸν Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο, ἀλλά ἒγινε μάρτυρας τῆς
Στρατιωτικῆς Δικτατορίας τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967, εἶχε
λαβωθεῖ στὴν κυριολεξία. Ἡ ἐπεξήγηση τῆς
φωτογραφίας τῆς πρώτης σελίδας, ἀνέφερε: «Ἐκ
πτώσεως κε ραυνοῦ χθές τὴν πρωίαν ε ἰς Ἀκρωτήρι:
Ἐπλήγη τὸ Ἂγαλμα τῆς Ἐλευθερίας». Πάντως, μὲ
πρόσχημα τὸ χτύπημα ἀπὸ κεραυνό, ὁ ΕΟΤ κατεδάφισε
11 - Θωµάς Θωµόπουλος (1873-1937).
τελικῶς τὸ ἂγαλμα, γεγονός ποὺ προκάλεσε τὴ γενική Εἰκ.
Ἂγαλµα τῆς Ἐλευθερίας, 1937. Κάρτ ποστάλ.
δυσαρέσκεια τῶν Χανιωτῶν. Τ ὰ κομμάτια του ἒμεναν Παραχώρηση Δηµοτικής Βιβλιοθήκης
σὲ παραπλήσιο χ ῶρο στὸν Προφήτη Ἡλία γιὰ χρόνια, Χανίων.
πολλά ἀπὸ αὐτά ἐχάθηκαν, ἂγνωστο πώς, καὶ κάποιες
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προσπάθειες ἀργότερα γιὰ φιλοτέχνηση νέου ἀγάλματος δέν ε ἶχαν ἀποτέλεσμα.
Συγκεκριμένως, στ ὶς 29 Μαΐου 1970 ὁ γλύπτης Γιάννης Κανακάκης ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Δῆμο
Χανίων νὰ ἀναλάβει τὴ φιλοτέχνηση νέου ἀγάλματος γιὰ νὰ τοποθετηθεῖ στὴ θέση τοῦ
παλαιοῦ. Ἀλλά ἐνῶ διεξάγονταν οἱ συνεννοήσεις, ὁ ΕΟΤ γνώρισε στὸν Δῆμο ὃτι στὴ θέση τοῦ
ἀγάλματος πρέπει νὰ κατασκευασθεῖ σημαιοστάσιο καὶ νὰ προκηρυχθεῖ καλλιτεχνικός
διαγωνισμός. Ὃμως, κα μιά συμμετοχή στὸν διαγωνισμό δέ ν θεωρήθηκε ἂξια γιὰ βράβευση
καὶ τὸ θέμα περιέπεσε σὲ ἀδράνεια. Τὸ 1984 μὲ ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου Χανίων δρομολογήθηκαν οἱ διαδικασίες γιὰ τὴν ἐπανατοποθέτηση τοῦ
Ἀγάλματος τῆς Ἐλευθερίας στὸν χῶρο ὃπου στεκόταν. Ἡ ἒρευνα ποὺ ἒγινε ἀπέδειξε ὃτι δέν
ἦταν δυνατόν νὰ βρεθοῦν τὰ κομμάτια του καὶ νὰ γίνει ἀνασύνθεση. Ἒτσι τὸ Δημοτικό
Συμβούλιο ἀπεφάσισε τὴ συγκρότηση Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς, ὣστε νὰ ἐξασφαλισθοῦν τὰ
ἀπαιτούμενα κεφάλαια γιὰ τὴν κατασκευή νέου ἀγάλματος. Τὸ θέμα ὃμως καὶ πάλι παρέμεινε
στάσιμο. Κ άπως ἒτσι παραμένει μέχρι καὶ σήμερα, μὲ τὰ μαρμάρινα σπάργανα νὰ εἶναι
πεταγμένα στὸν χῶρο ( εἰκ. 15) καὶ τὶς ὃποιες προσπάθειες γιὰ ἀποκατάστασή του νὰ ἒχουν
πέσει στὸ κενό. Τ ὸ θέμα τῆς ἀποκατάστασης τοῦ Ἀγάλματος τῆς Ἐλευθερίας τοῦ
Θωμοπούλου ἐπανέρχεται σήμερα μὲ διαχρονική σημασία.
Τὸ δεύτερο ἀριστούργημα τοῦ Μαρσέλ Ντυσάν (Γαλλία,
1887-1968), μετά τὸ Μεγάλο Γυαλί, ἦταν τὸ Δεδομένα: 1.
Ὁ Καταρράκτης, 2. Τ ὸ Φωτιστικό Ἀέριο τοῦ 1946-1966
(εἰκ. 12), ποὺ τὸ Ἳδρυμα Κασσάνδρα (βαπτισμένο ἒτσι
ἀπὸ τὸν καλλιτέχνη) ἀγόρασε μόλις ὁλοκληρώθηκε καὶ
ἐδώρισε μετά τὸν θάνατο τοῦ καλλιτέχνη πρ ὸς τὸ
Μουσεῖο Τέχνης Φιλαδελφείας, ὃπου εἶναι μονίμως σὲ
θέα ἀπὸ τὴν ἐποχή ἐκείνη. Ὡς μάντης ἀπίστευτων
χρησμῶν, ἡ Κασσάνδρα ἂσκησε μεγάλη ἀπήχηση στὸν
Ντυσάν. Ο ἱ ἀπαισιόδοξες προφητικές διακηρύξεις της,
ποὺ ποτέ δεν ἦταν πιστευτές, κατά τρόπο τραγικό πάντα
ἀποδεικνύονταν ἀληθινές. Ὁ Ντυσάν μπορεῖ νὰ
συνέδεσε τὸν ἑλληνικό μύθο τῆς Κασσάνδρας μὲ τὴ δική
τοῦ προσπάθεια νὰ πείσει τοὺς συναδέλφους
καλλιτέχνες νὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ τὸν ζυγό τῆς
ἀμφιβληστροειδοῦς ζωγραφικῆς. Τ ὸ ἒργο Δεδομένα
εἶναι μία ἐγκατάσταση ἐν ε ἲδῃ ταμπλώ βιβάν (ζωντανή
εἰκόνα) ποὺ παρουσιάζει, μέσῳ ὀπῶν ἠδονοβλεψίας σὲ
μὶα θύρα, καὶ πέρα ἀπὸ ἓναν διάτρητο τοῖχο ἀπὸ
Εἰκ. 12 – Μαρσέλ Ντυσάν (1887-1968). τοῦβλα, τὸ γυμνό σ ῶμα μάλλον τῆς ὁμηρικῆς
Δεδοµένα: 1˚ Ὁ Καταρράκτης, 2˚ Τὸ Κασσάνδρας, νὰ προσφέρεται ἐρωτικῶς, μὲ ἂμεση
Φωτιστικό Αέριο, 1946-1966, Νέα Υόρκη.
Εγκατάσταση.
Παραχώρηση
Μουσείου θέαση τῆς ἢβης καὶ τοῦ στήθους της, ἐπάνω σὲ ἓνα
σκηνικό ἀπὸ κλαδίσκους καὶ φθινοπωρινά φύλλα, ἒναντι
Τέχνης Φιλαδελφείας.
ἑνός φόντου φωτοκολάζ ἀπὸ εἰδυλλιακό ἑλβετικό τοπίο
μὲ ψευδαίσθηση ἐνεργοῦ καταρράκτη. Ἡ συνολική ἐγκατάσταση φέρνει στὸ νού μία παρωδία
τῶν Ἠλυσίων Πεδίων, στά ὁποῖα ὁδηγήθηκε ἡ ψυχή τῆς Κασσάνδρας. Τ ὸ ἐν πολλοῖς
βιασμένο καὶ δολοφονημένο σώμα τῆς Κασσάνδρας ὀρθώνει ψηλά μὲ τό ἀριστερὀ χέρι της
μία λάμπα ἀερίου Μπέκ Ἁουέρ, μὲ πιθανή ἀναφορά στὴ φλεγομένη δάδα ποὺ ἡ Κασσάνδρα
χειρίζεται στὶς Τρωᾶδες τοῦ Εὐριπίδη. Ἐδῶ, τὸ φῶς ἀναρτημένο στὸ ἀνώτατο δυνατό
ἐπίπεδο χρησιμεύει ὡς σύμβολο τοῦ διαφωτισμοῦ, ἐμβληματίζοντας τὸν θρίαμβο τοῦ
πνεύματος ἐπί τῆς ὓλης. Τ ὸ Μπέκ Ἀουέρ, μοντέρνο ἒμβλημα τοῦ διαχρονικοῦ πνεύματος ,
ὑπενθυμίζει τὴ Σωκρατική διάκριση μεταξύ τῆς προσκόλλησης στὸν σαρκικό ἒρωτα (ἀγάπη)
καὶ τὴν πνευματική ἐπιθυμία τοῦ κάλλους (καλόν), ὃπως περιγράφεται στὸ Συμπόσιο τοῦ
Πλάτωνα. Μὲ αὐτό τὸ ἒργο, ὁ Ντυσάν φαίνεται νὰ φιλοτεχνεῖ ἓνα μνημεῖο γιὰ τὸν σωματικό
θάνατο μὲ ἀποκορύφωμα τὸ πνευματικό φ ῶς ὡς σύμβολο τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς
Κασσάνδρας ἀπὸ τὰ βάρη τῆς σάρκας. Προφανῶς, τὰ «Δεδομένα» τοῦ τίτλου ἀναφέρονται
στὴ νίκη τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας ἒναντι τοῦ σωματικοῦ μαρτυρίου. Φαίνεται, λοιπόν, ὃτι
τὸ ἐν λόγῳ ἒργο θρηνεῖ διά μέσου τῆς Κασσάνδρας τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (19391945) καὶ ἐορτάζει τὴ δυνητική ἐπικράτηση τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας.
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Τὸ Ζεϊμπέκικο (εἰκ. 13) εἶναι ἓνας ἑλληνικός λαϊκός
χορός ποὺ προσεγγίζει κατά ἰδιάζοντα καὶ μεταφυσικό
τρόπο τὸ θέμα τῆς ἐλευθερίας. Κ ατά τὸν Ἡρόδοτο, ἡ
λέξη ζεμπέκος εἶναι σύνθετη καὶ προέρχεται ἀπὸ τὴν
κλητική τοῦ Ζεύς, μὲ ἀναφορά στὸ πνεῦμα, καὶ τὴ
φρυγική λέξη βέκος, ποὺ σημαίνει ἂρτος, μὲ ἀναφορά
στὸ σῶμα (Ἡρόδοτος 1964:ΙΙ, 2). Ἐπίσης θεωρεῖ ὃτι
συμβολίζει κατά κάποιον τρόπο μία ἀναζήτηση γιὰ τὴν
ἓνωση τοῦ θεοῦ μὲ τὸν ἂνθρωπο, τοῦ πνεύματος μὲ τὸ
σῶμα, καὶ χορευόταν στὴν ἀπώτερη ἀρχαιότητα πρὸς
τιμήν τῆς Κυβέλης τῆς μητέρας θεᾶς. Κ ατά τὸν Θάνο
Μουρράη-Βελλούδιο, ὁ ζεϊμπέκης κερδίζει τὴν
απαλλαγή τοῦ ἀπὸ κάθε καταθλιπτικό σύμπλεγμα ποὺ
μπορεί νὰ τὸν καταπιέζει καὶ ἀποκτᾶ τὴν κατάσταση τῆς
φρυγικῆς ἐλευθερίας, μέσα ἀπὸ τὴν κατανυκτική
ὀρχηστική περισυλλογή του στὸ διάστημα ποὺ
ἐντοπίζεται μεταξύ τοῦ χρόνου καὶ τοῦ χώρου, δηλαδή
στὸ χάος – φάος. Ὀνομάστηκε ἒτσι ἀπὸ τὸν
ἐξισλαμισμένο ἑλληνικό πληθυσμό τῶν Ζεϊμπέκων,
ἰδιαίτερης μειονότητας τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Προύσας,
Εἰκ. 13 - Ἀνρί Καρτιέ-Μπρεσόν (Γαλλία, τοῦ Αϊδινίου καὶ τῆς Ἑρυθραίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ποὺ
1908-2004). Χορευτής Ζεϊµπέκικου σ ὲ ἓνα ὡς «ἱππότες τῶν ὁρέων» ἦταν ὑπό διωγμόν ἐξαιτίας τῆς
Καφέ,
Πειραιάς,
1953.
Παραχώρηση παραβατικῆς συμπεριφορᾶς τους. Χορευόταν σὲ τοπικές
Ἱδρύµατος Ἀνρί Καρτιέ-Μπρεσόν, Παρίσι.
ἐορτές, ὂντας ἀρχικῶς ἀντικριστός χορός δύο ἀνδρῶν
ποὺ ἒφεραν ὁπλισμό, ἐξελίχθηκε σὲ «μονήρη
αὐτοσχεδιαστικό ἀνδρικό χορό». Σ ὲ αυτόν τὸν χορό ὁ Ζεϊμπέκης προτιμᾶ νὰ στροβιλίζεται
ἀντισυμβατικῶς κόντρα στοὺς δεῖκτες τοῦ ὠρολογίου καὶ ἒτσι νοητῶς γυρίζει πίσω τὸν χρόνο,
ἀπαλλασσόμενος ἀπὸ τὴν ὑλιστική πραγματικότητα καὶ παραδιδόμενος σὲ μία πνευματική
διάσταση, ποὺ ἀφορᾶ σὲ ἓνα ἀτέρμονο πεδίο τοῦ χωροχρόνου. Ἡ αἲσθηση τῆς ἐλευθερίας του
μοιάζει μὲ τὶς ποικίλλες δυνατότητες τῆς Βασίλισσας στὸ σκάκι, ποὺ ἒχει ἐλευθερία κινήσεων
πρὸς ὁποιαδήποτε φορά, ἢ ἑνός πτηνού σὲ γαλήνιο ἀέρα ποὺ μπορεῖ νὰ κινηθεῖ πρὸς κάθε
κατεύθυνση. Ὃλοι οἱ ἂνθρωποι ἒχουν τὶς ἐξωτερικές δεσμεύσεις τους -κοινωνικές, πολιτικές
καὶ οἰκονομικές- ποὺ εἶναι ἐνδεχομένως βασικές στὴ ζωή. Ὡστόσο, πέρα ἀπὸ αὐτήν τὴ μάλλον
ἂχαρη βιοτική συνθήκη , ὁ ἂνθρωπος καλεῖται νὰ φτάσει σὲ ἓνα ὑψηλό πνευματικό καὶ
αὐτογνωσιακό ἐπίπεδο, στὸ ὁποῖο ἀντιλαμβάνεται ὃτι τὸ ζήτημα τῆς οὐσιαστικῆς ἐλευθερίας
εἶναι ὑπεράνω καὶ δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ αὐτές τὶς συμβατικές δεσμεύσεις. Ἒτσι, τὸ Ζεϊμπέκικο
εἶναι ἓνας ἐσωστρεφής καὶ πένθιμος χορός ποὺ ἐκφράζει μία βαθιά α ὐτογνωσία καὶ εἶναι
προσανατολισμένος στὴ ψυχή καὶ στὸ πνεῦμα. Ὁ
Ζεϊμπέκης κτυπᾶ τὸν ἑαυτό του ἢ κτυπιέται στὴ γὴ
ἐκφράζοντας τὸ πένθος γιὰ τὴν ὑλική του διάσταση.
Σκοπός του εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὰ ὑλικά δεσμά
καὶ τὸ δόσιμο στὴν πνευματική διάσταση. Ἒτσι, βγαίνει
ἐκτός ἑαυτού καὶ γνωρίζει τὴ θεία ἒκσταση.
Τό Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ Ἀλέξη Ζορμπά εἶναι
μυθιστόρημα τοῦ 1946 τοῦ Νίκου Καζαντζάκη.
Βασίζεται στὴ ζωή τοῦ Γεωργίου Ζορμπά (1865-1941),
μεταλλωρύχου στὴ Μάνη, φίλου καὶ ἐπιχειρηματικοῦ
συνεργάτη τοῦ συγγραφέα. Σ τὸ βιβλίο ὁ Καζαντζἀκης
εἶναι τὸ ἀφεντικό καὶ ὁ Ζορμπός ὁ ἀρχιεργάτης. Ἀπὸ τὴ
μὶα, ὁ Καζαντζάκης εἶναι ὁ ἂνθρωπος τοῦ πνεύματος,
ἓνας διανοούμενος γεμάτος ἀνησυχίες καὶ ἀνεξάντλητα
ἐρωτήματα. Ἀπὸ τὴν ἂλλη, ὁ Ζορμπάς σκιαγραφεῖται ὡς
ἓνας ἂνθρωπος τοῦ μόχθου, δίχως τρόπους καὶ
εὐγένειες. Ἒχει μάθει νὰ στηρίζεται στὴν ἐμπειρία τῆς
ζωῆς, νὰ πράττει μόνο μὲ βάση τὰ ἒνστικτα καὶ τὰ
Εἰκ. 14 - Μιχάλη Κακογιάννη (1921-2011). Ὁ
συναισθήματά
του. Ὁ Καζαντζάκης τὸν περιγράφει ὡς
Ἂντονι Κουίν, ὡς πρωταγωνιστής στήν
τὸν
πραγματικά
ἐλεύθερο ἂνθρωπο, ποὺ δέν
ταινία «Ζορµπάς ὁ Ἓλληνας» (1964), χορεύει
συρτάκι.
περιορίζεται ἀπὸ τὰ πρέπει καὶ τὰ μή τῆς κοινωνίας. Ο ἱ
10

Μεγακλῆς Ρογκάκος, MA MA PhD - Ἱστορικός Τέχνης www.megaklesrogakos.wordpress.com
Ὁδός Ἀσωπίου 3, Γκύζη, 11473 Ἀθήνα, Ἑλλάδα ☏ +30 6932 445 459 ✉ m.rogakos@gmail.com

δύο μαζί συνθέτουν τὸ φάσμα ὁλόκληρης τῆς ζωῆς: σκέψη – δράση, ἒργο – λόγος, πράξη –
θεωρία. Ὃμως ἡ πολυπόθητη ἐλευθερία ἀπεικονίζεται ἀποκλειστικῶς καὶ κυριολεκτικῶς στὸ
πρόσωπο τοῦ «θεοπάλαβου» Ζορμπᾶ. Κ ατά τὸν συγγραφέα, ὁ ἀξιαγάπητος α ὐτός γέρος
ἐργάτης ἒχει ὃ,τι χρειάζεται ἒνας οἰσιαστικός ἂνθρωπος: «Τήν πρωτόγονη ματιά ποὺ ἀδράχνει
ψηλᾶθε σαϊτευτά τὴ θροφή της. Τὴ δημιουργική, κάθε πρωί ἀνανεούμενη, ἀφέλεια νὰ βλέπει
ἀκατάπαυτα γιὰ πρώτη φορά τὰ πάντα καὶ νὰ δίνει παρθενιά στά αἰώνια καθημερινά στοιχεῖα
– ἀγέρα, θάλασσα, φωτιά, γυναίκα, ψωμί. Τ ὴ σγουράδα τοῦ χεριοῦ, τὴ δροσεράδα τῆς
καρδιᾶς, τὴν παλικαριά νὰ κοροϊδεύει τὴν ἲδια τοῦ τὴν ψυχή, σάν νὰ'χε μέσα του μὶα δύναμη
ἀνώτερη ἀπὸ τὸ σπλάχνο τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἀνατινάζουνταν ἀπολυτρωτικό στις κρίσιμες
στιγμές ἀπὸ τὸ γέρικο στῆθος τοῦ Ζορμπᾶ. Ἀνατινάζουνταν καὶ μποροῦσε νὰ γκρεμίσει, καὶ
γκρέμιζε, ὃλους τοὺς φρᾶχτες -ἠθική, θρησκεία, πατρίδα- ποὺ ἀσκοῦσε γύρα τοῦ ὁ
κακομοίρης ὁ φοβητσιάρης ὁ ἂνθρωπος γιὰ νὰ κουτσοπορέψει ἀσφαλισμένα τὴ ζωούλα».
Στὸν Ζορμπά ταυτίζονται ἐλευθερία καὶ ἂνθρωπος. Ἡ ἐλευθερία εἶναι ὁ κεντρικός στοχασμός
καὶ τὸ ὑψηλότερο ἀγώνισμα τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. Σ υμφώνως μὲ τὸν Καζαντζάκη ἡ
ἐλευθερία μὲ τὴ μορφή τῆς μεταφυσικῆς καὶ ὂχι τῆς πολιτικῆς ἒννοιας τοῦ ὃρου σημαίνει τὴν
ἀπουσία φόβου καὶ ἐλπίδας, ὃπως προκύπτει καὶ ἀπὸ τὶς φράσεις ποὺ ἒχουν χαραχθεῖ στὸν
τάφο του, «Δέν ἐλπίζω τίποτα, δέν φοβοῦμαι τίποτα, ε ἶμαι λεύτερος». Μ ετά τὴ παγκόσμια
ἐκδοτική ἐπιτυχία του, ὁ Μιχάλης Κακογιάννης μετέφερε τὸ μυθιστόρημα στὸν
κινηματογράφο σὲ ταινία μὲ τίτλο «Ζορμπάς ὁ Ἓλληνας» τὸ 1964. Ἡ πιό χαρακτηριστική
εἰκόνα της εἶναι αὐτή ποὺ δείχνει τὸν Ἂντονι Κουίν, ποὺ ἐνσάρκωσε τὸν Ζορμπά, νὰ ἐορτάζει
τὴν ἐλευθερία χορεύοντας συρτάκι στὴν παραλία τοῦ Σταυροῦ, στά Χανιά (εἰκ. 14).

Εἰκ. 15 - Φερνάν Λεζέ (Γαλλία, 1881-1955). Πώλ Ἐλυάρ - Ἐλευθερία, γράφω τ 'ὂνομά σου, 1953, Παρίσι.
Μεταξοτυπία σὲ χαρτί, 29 x 110 ἐκ. Παραχώρηση Βασιλικῆς Βιβλιοθήκης, Χάγη, Ολλανδία.

Ὁ ποιητής Πώλ Ἐλυάρ (Γαλλία, 1895-1952) εἶναι ὁ συνιδρυτής τοῦ Σουρεαλισμοῦ. Τὰ ποιήματα
ἀγάπης του δοξάζουν τὶς γυναῖκες, τὰ πολιτικά ποίηματά του ἀγωνίζονται γιὰ ἓναν πιό δίκαιο
κόσμο μὲ βάση τὴν ἀγάπη καὶ τὴν κοινοκτημοσύνη. Κ υριαρχεῖ σὲ ὃλα τὰ ὓφη – ρυθμική
πεζογραφία, ἐλεύθερη γραφή ἢ ἀκόμα καὶ στὰ Ἀλεξανδρινά. Κ ατά τὴ διάρκεια τοῦ Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, ὑπῆρξε μέρος τῆς Ἀντίστασης καὶ διέδωσε πολιτικά ποιήματα κρυφά. Τὸ
μακρύ ποίημά του Ἐλευθερία, γράφω τ'ὂνομά σου ἦταν τὸ πρῶτο στὴ συλλογή Ποίηση καὶ
Ἀλήθεια τοῦ 1942. Τ ὸ ἒγραψε τὸ καλοκαίρι τοῦ 1941 καὶ τὸ ὀνόμασε ἓνα «ποίημα γιὰ μὶα
ἰδιαίτερη περίσταση» ἐπειδή ἒδωσε ἒκφραση στὸ σύγχρονο α ἲσθημα ἐλπίδας στὴ μάχη γιὰ τὴν
ἐλευθερία. Τ ὸ ποίημα ἒγινε ἐξαιρετικά δημοφιλές. Ἡ τελική λέξη «Ἐλευθερία» καὶ ἡ
ἐπαναλαμβανόμενη γραμμή τοῦ στίχου «Γράφω τ'ὂνομά σου» δημιούργησε τόση ἒξαψη καὶ
ἐνθουσιασμό ποὺ ἡ Βρετανική Βασιλική Ἀεροπορία διένειμε χιλιᾶδες ἀντίτυπα σὲ ὃλη τὴ
Γαλλία. Μ ὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἡ δημοτικότητα τοῦ κειμένου αὐξήθηκε καὶ οἱ βασικές
συνθῆκες τῆς δημιουργίας του σταδιακῶς ἒδωσαν τὴ θέση τοὺς στὴν καθολική ἀξία αυτοῦ τοῦ
ποιήματος γιὰ νὰ γίνει ἓνα ἀπὸ τὰ θεμελιώδη κείμενα τῆς γαλλικῆς ποιητικῆς κληρονομιᾶς.
Αὐτό τὸ ποίημα ἐπέλεξε νὰ εἰκονογραφήσει (εἰκ. 15) ὁ Φερνάν Λεζέ (1881-1955). Τὰ ἒργα τέχνης
τοῦ Λεζέ, ὑιού ἑνός ἐμπόρου βοοειδῶν, ἒπρεπε νὰ εἶναι προσιτά σὲ ὃλους, ἀλλά κυρίως στὴν
ἐργατική τάξη, ἡ ὁποία συνήθως δέν εἶχε ἐμπειρία ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς τέχνης. Μεγάλο μέρος τοῦ
ἒργου του ἀπὸ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συνεπῶς παρουσιάζει ἓνα χαρακτηριστικό τῆς
ἀλληλεγγύης καὶ τῆς κοινωνικῆς συνείδησης. Αὐτά τὰ ἒργα προσομοιάζουν προπαγανδιστικά
πανό στά ὁποῖα τὰ συνθήματα ἐμφανίζονται μὲ ἒντονα χρώματα. Κ αὶ ὃμως, ὁ Λεζέ ἀνέπτυξε
ἓνα πολύ προσωπικό ὗφος μετά ἀπὸ σύντομη ἐρωτοτροπία μὲ τὸν κυβισμό καὶ τὸν φουτουρισμό.
Τὰ γενναιόδωρα ἐφαρμοσμένα χρώματα στὶς συνθέσεις τοῦ Λεζέ κυριαρχοῦν σὲ ὃλο τὸ ἒργο
του. Στὸ Ἐλευθερία, γράφω τ'ὂνομά σου, τὰ χρώματα φαίνεται νὰ ἐορτάζουν κάποιο γεγονός.
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Ἡ ἒκδοση βιβλίου φυσαρμόνικας θυμίζει ἓνα πολυτελές φυλλάδιο ποὺ ἐκδίδεται κατά τὴ
διάρκεια μίας παρέλασης τσίρκου. Ὁ Πιέρ Σεγκέρς δημοσίευσε αὐτό τὸ ποίημα-ἀντικείμενο στὸ
Παρίσι μὲ τὴν τεχνική ποσουάρ (διάτρητο ). Τ ὸ πρόσωπο τοῦ Ἐλυάρ μπορεῖ νὰ ἀναγνωριστεῖ
ἒμπροσθεν, ὁμοιάζοντας μὲ μία προσωπογραφία του ποὺ ζωγράφισε ὁ Λεζέ τὸ 1947.
Liberté
Paul Eluard

Ἐλευθερία
Πώλ Ἐλυάρ

Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J'écris ton nom

Στὰ μαθητικά μου τετράδια
Στὸ θρανίο καὶ στὰ δένδρα
Στὸν ἂμμο καὶ στὸ χιόνι
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom

Σὲ ὃλες τὶς διαβασμένες σελίδες
Σὲ ὃλες τὶς λευκές σελίδες
Πέτρα αἷμα χαρτί ἢ στάχτη
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom

Στὶς χρυσωμένες εἰκόνες
Στ' ἃρματα τῶν πολεμιστῶν
Στὸ στέμμα τῶν βασιλέων
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l'écho de mon enfance
J'écris ton nom

Στὴ ζούγκλα καὶ στὴν ἒρημο
Στὶς φωλιές καὶ τὰ σπαρτά
Στὴν ἠχώ τῶν παιδικῶν μου ἐτῶν
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J'écris ton nom

Στὰ θάματα τῆς νύχτας
Στὸν λευκό ἂρτο τῶν ἡμερῶν
Στὶς μνηστευμένες ἐποχές
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur tous mes chiffons d'azur
Sur l'étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J'écris ton nom

Σὲ ὃλα τὰ γαλάζια κουρέλια μου
Στὸ μουχλιασμένο ἒλος τοῦ ἡλίου
Στὴ ζωντανή λίμνη σελήνη
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur les champs sur l'horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J'écris ton nom

Στοὺς ἀγρούς στὸν ὁρίζοντα
Στὰ φτερά τῶν πουλιῶν
Καὶ στὸν μύλο τῶν σκιῶν
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur chaque bouffée d'aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J'écris ton nom

Σὲ κάθε ἀνάσα τῆς αὐγῆς
Στὴ θάλασσα στὰ καράβια
Στὸ τρελό ὃρος
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l'orage
Sur la pluie épaisse et fade
J'écris ton nom

Στὸν ἀφρό τῶν νεφῶν
Στοὺς ἰδρῶτες τῆς θύελλας
Στὴν πηχτή καὶ ἂνοστη βροχή
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J'écris ton nom

Στὶς σπιθίζουσες μορφές
Στὶς καμπάνες τῶν χρωμάτων
Στὴ φυσική ἀλήθεια
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur les sentiers éveillés

Στὰ ξυπνημένα μονοπάτια
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Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J'écris ton nom

Στοὺς ξεδιπλωμένους δρόμους
Στὶς πλατεῖες ποὺ ξεχειλίζουν
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur la lampe qui s'allume
Sur la lampe qui s'éteint
Sur mes maisons réunies
J'écris ton nom

Στὴ λάμπα ποὺ ἀνάβει
Στὴ λάμπα ποὺ σβήνει
Στὶς ἐπανενωμένες οἰκίες μου
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J'écris ton nom

Στὸν καρπό κομμένο στὰ δύο
Τοῦ καθρέπτη καὶ τῆς κάμαράς μου
Στὴν κλίνη μου ἂδειο κοχύλι
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J'écris ton nom

Στὸν λαίμαργο καὶ τρυφερό σκῦλο μου
Στὰ ὀρθωμένα του αὐτιά
Στὸ ἀδέξιο πόδι του
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J'écris ton nom

Στὸν πάτο τῆς θύρας μου
Στὰ οἰκεῖα ἀντικείμενα
Στὸ κῦμα τῆς εὐλογημένης φωτιᾶς
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J'écris ton nom

Σὲ κάθε ταιριασμένη σάρκα
Στὸ μέτωπο τῶν φίλων μου
Σὲ κάθε χέρι ποὺ προσφέρεται
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J'écris ton nom

Στὸ κρύσταλλο τῶν ἐκπλήξεων
Στὰ προσεκτικά χείλη
Πολύ πιό ἐπάνω ἀπὸ τὴ σιωπή
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J'écris ton nom

Στὰ ρημαγμένα μου καταφύγια
Στοὺς γκρεμισμένους μου φάρους
Στοὺς τοίχους τῆς ἀνίας μου
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur l'absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J'écris ton nom

Στὴν ἀπουσία χωρίς πόθο
Στὴ γυμνή μοναξιά
Στὰ σκαλοπάτια τοῦ θανάτου
Γράφω τ' ὂνομά σου

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenir
J'écris ton nom

Στὴν ὑγεία ποὺ ἐπανῆλθε
Στὸν κίνδυνο ποὺ χάθηκε
Στὴν ἐλπίδα χωρίς ἀνάμνηση
Γράφω τ' ὂνομά σου

Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Καὶ μὲ τὴ δύναμη μίας λέξης
Ξαναρχίζω τὴ ζωή μου
Γεννήθηκα γιἀ νὰ σὲ γνωρίσω
Γιὰ νὰ σὲ ὀνοματίσω

Liberté.

Ἐλευθερία.

[ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ]
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Στὸ ἒργο του Ἐλευθερία, ὁ Μανώλης Ἀναστασάκος
συνδιαλέγεται μ ὲ ὁμότιτλο ἒργο, πρό τοῦ 1933, τοῦ
Κωνσταντίνου Παρθένη (1878-1967) ὡς ε ἰκαστικοῦ
πατέρα. Ἀναγνωρίζει τ ὶς ἀρετές τοῦ παλαιοῦ ἒργου κα ὶ
τὸ ἐπικαιροποιεῖ. Μεταφέρει τὴν ἐλευθερία στὴ σημερινή
ἐποχή μ ὲ τοὺς ὃρους της. Αναφέρεται σ ὲ ἓνα
τρισυπόστατο σχῆμα: φύση ὡς φυτικό διάκοσμο,
κοινωνία ὡς γρανάζια, καὶ θεό ὡς κλειδί. Ἡ ἐλευθερία
κατοικεῖ στὴ φύση μὲ τὴν ἀφθονία τ ῶν καρπῶν, τ ὶς
ἐναλλαγές τοῦ καιροῦ καὶ τὴ διαδοχή τῶν ἐποχῶν. Ὁ
φυτικός διάκοσμος πλαισιώνει τ ὴ δεξιά πλευρά τοῦ
ἒργου. Γιὰ νὰ εὐδοκιμήσει ἡ ἐλευθερία πρέπει ν ὰ τὴν
εὐνοήσει καὶ τὸ ὑλικό περιβάλλον τ ῆς κοινωνίας. Γιὰ
αὐτό, μηχανές ἀπὸ γρανάζια ἐξισορροποῦν τ ὴν ἂλλη
πλευρά τῆς σύνθεσης. Ἡ ἐλευθερία ἀνοίγει πόρτες. Στὴν
Μανώλης Ἀναστασάκος (Ἀθήνα, γ. 1977). κορυφή κρέμεται ἓνα κλειδί ἀπὸ γαλάζιο κορδόνι.
Ἐλευθερία, 2011. Λάδι καὶ σµάλτο σὲ χαρτί
πρεσαρισµένο σ ὲ ξύλο, 82 x 77 ἐκ. Προέρχεται ἀπὸ τὸ θεῖο, ἐκτός κάδρου. Γιὰ τὸν
Ἀναστασάκο ἡ ἐλευθερία ε ἶναι μία μορφή ἀρχαγγελική
Παραχώρηση Ἰδιωτικῆς Συλλογῆς, Ἀθήνα.
χωρίς φύλλο, μία ἀναγεννησιακή δύναμη ποὺ ὑπόσχεται
ἐλπίδα σ ὲ μία σκοτεινή ἐποχή. Πέρα ἀπὸ τὴ γαιώδη
παλέτα, πο ὺ συμβολίζει τὴν ὀργανική διάσταση τ ῆς ζωῆς, προσθέτει το ὺς λευκούς καὶ
μαύρους τόνους, πο ὺ ἀναφέρονται στὴ σκληρή ἀντίστιξη τ ῆς σύγχρονης τεχνολογίας. Ἡ
ἐλευθερία ἀναζητᾶ στὸν ο ὐρανό κάτι ἀνώτερο, ἂπιαστο, μία ο ὐτοπία. Τ ὸ ἒργο τοῦ
Ἀναστασάκου ἀναφέρεται στὴν ἀσκητική συνθήκη ὃπου ἡ πραγμάτωση τῆς ἐλευθερίας
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ συναρμογή τῶν τριῶν ὑποστάσεών της.
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Ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸ βιολογικό μεταίχμιο μίας
ἐφήβου ποὺ ἐνηλικιώνεται, τ ὸ Λίγο Πρίν τῆς
Ἀννίτας
Ἀργυροηλιοπούλου
παρουσιάζει τ ὴ
φιγούρα ἑνός ἀνθρωπίνου σώματος ἒτοιμου ν ὰ
πετάξει. Ἡ στιγμή τὸ βρίσκει ἀκόμη κατά γ ῆς, σ ὲ
θέση παρόμοια μ ὲ ἐκείνη πο ὺ παίρνουν τὰ πουλιά
ὃταν ἀνοίγουν τ ὰ φτερά τους. Στὴν πλάτη της
φυτρώνουν κλαδιά, ὂχι ὃπως στ ὸν μ ῦθο τ ῆς
Δάφνης, ἀλλά γι ὰ νὰ γίνουν φτερά ποὺ θὰ της
ἐπιτρέψουν νὰ φτερουγίσει μακριά. Ὓλη ἀνάλαφρη,
ὂχι συμπαγής, τ ὰ κλαδιά εἶναι δομικό στοιχείο τ ῆς
φύσης, ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ τὴ στέρεα γή καὶ
μακραίνουν πρ ὸς τ ὰ ἐπάνω. Ἐδῶ τὰ φτερά-κλαδιά
γίνονται τ ὸ ξεπροβόδισμα τ ῆς μητέρας, ἡ εὐχή γι ὰ
νὰ πετάξει ἡ ἒφηβη μακριά πρὸς τ ὴν ἐλευθερία τ ῆς
ἐνηλικίωσης ποὺ κατοικεῖ ἐντός της. Τ ὸ ἒργο
συμπυκνώνει μία στιγμή, ἀλλά ταυτοχρόνως Ἀννίτα Ἀργυροηλιοπούλου (Ἀθήνα, γ. 1960). Λίγο
περιέχει τ ὸ πρίν καὶ τὸ μετά. Τὸ τελάρο δὲν ε ἶναι Πρίν, 2013. Μεικτή τεχνική: κάρβουνo,
ἐμπόδιο κυριολεκτικῶς ἢ μεταφορικῶς, ἀφοῦ λίγο πλεξιγκλάς κα ὶ εὐρεθέντα κλαδιά, 157 x 155 ἐκ.
Παραχώρηση
Ἒκφραση
Γιάννα
ἀργότερα ἡ φτερωτή ἐνήλικας θ ὰ βρεθεῖ πέρα ἀπὸ Γραµµατοπούλου Ἀθήνα.
αὐτό, ἐκεῖ ποὺ θὰ τὴν ταξιδέψει ὁ ἐκάστοτε θεατής
ποὺ συνομιλεῖ μὲ τὸ ἒργο. Ἂλλωστε ἢδη τ ὰ φτεράκλαδιά μεγαλώνουν καὶ ξεπερνοῦν τὸ ὃριο τοῦ τελάρου. Ἡ πτήση πρὸς τὶς ἀχαρτογράφητες
περιοχές τ ῆς ἐλευθερίας ε ἶναι ἀναπόφευκτη καὶ ἡ πραγματοποίησή της εἶναι μόνον θέμα
χρόνου.
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Ἡ Χρυσή Βαθιανάκη ἐμπνεύσθηκε ἀπὸ τὸ
ἀριστούργημα Ἡ Σταύρωσις περίπου τοῦ 1480 τοῦ
Κρητικοῦ ἁγιογράφου Ἀνδρέα Παβία (1440-1512).
Ἑστίασε σὲ λεπτομέρεια ποὺ ἐντοπίζεται στὴν
κορυφή τῆς σύνθεσης, ἀκριβῶς ἐπάνω ἀπὸ τὸν
σταυρό το ῦ μαρτυρίου. Ἐκεῖ εἰκονίζεται μία φωλιά
ἐπὶ τῆς ὁποίας ἓνας πελαργός τρυπᾶ το στήθος του
γιὰ νὰ διαρρεύσει τὸ αἷμα του καὶ νὰ θρέψει μὲ αὐτό
τὰ τρία τέκνα του. Ἡ παράσταση δηλώνει
ἀλληγορικῶς τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ προκειμένου νὰ
σώσει τὸν ἂνθρωπο ἀπὸ τὸ προπατορικό ἀμάρτημα.
Χρυσή Βαθιανάκη (Ἡράκλειο, γ. 1964). Σηµαία, Ἡ καλλιτέχνιδα μετέγραψε μ ὲ κεντητική τὸ
2021. Κεντητική τεχνική σὲ ευρεθείσα σηµαία, 67 συγκεκριμένο μοτίβο ὡς θεματολογία στὸ δικό της
x 92 ἐκ. Παραχώρηση Καλλιτέχνιδας, Ἡράκλειο.
ἒργο, πο ὺ οἰκειοποιεῖται ἓνα παλαιό ο ἰκογενειακό
κειμήλιο, τ ὴν
ἑλληνική
σημαία.
Ἐπιπλέον
συμπλήρωσε τὴν παράσταση μὲ τὴ φωλιά ὡς τ ὸ ἐπιστέγασμα τοῦ δένδρου τῆς ζωής καὶ δύο
φίδια ν ὰ ἀνελίσσονται ἐκατέρωθεν στὸν κορμό του ἀπειλώντας ν ὰ κατασπαράξουν τοὺς
νεοσσούς. Προσαρμόζοντας τὴ σκηνή στὴν καρδιά τοῦ σταυροῦ τῆς ἑλληνικῆς σημαίας, ὁ
πελαργός, πτηνό ὑποδειγματικῆς ο ἰκογενειακῆς ζωῆς, ἀναφέρεται στὴν αὐτοθυσία τ ῶν
ἡρώων τ ῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, ποὺ ἒδωσαν τ ὴ ζωή τους πολεμώντας τοὺς δυνάστες
ἐχθρούς. Ταυτοχρόνως, ἡ νέα Σημαία θυμίζει στὶς μέλλουσες γενεές τ ὸν ἀρχαῖο ἑλληνικό
«πελαργικό νόμο», τὴν ἀνταπόδοση τῶν τροφείων ἀπὸ τὰ φιλόστοργα παιδία στοὺς γονείς.
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Μὲ Τὸ Ἒνδυμα τ ῆς Ἐλευθερίας ἡ Κάτια Βαρβάκη
ὑποσυνείδητα ταξίδεψε στ ὸ ἰστορικό παρελθόν τ ῆς
νεώτερης Ἑλλάδας καὶ φιλοτέχνησε ἓνα ἒργο πο ὺ
συμφιλιώνει τὶς ἀντιθέσεις καὶ γεφυρώνει τὶς ἐποχές
της. Ἡ σύνθεση ξεκίνησε μὲ τὴ δαφνοστεφανωμένη
κεφαλή τ ῆς πρωταγωνίστριας στὸ ἒργο Ἡ Ἑλλάς
Εὐγνωμονούσα τοῦ 1858 τοῦ Θεοδώρου Βρυζάκη .
Αὐτό τ ὸ γλυκό γυναικεῖο πρόσωπο, ποὺ ἐδῶ
βαπτίζεται Ἐλευθερία, καλοῦσε μία ἀλλαγή ὓφους.
Γιὰ αὐτό ὁ κορμός της ἐνημερώθηκε ἀπὸ
φωτογραφία τοῦ Ἂρη Βελουχιώτη (1905-1945),
κομμουνιστῆ ἡγέτη τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαϊκοῦ
Ἀπελευθερωτικοῦ Στρατοῦ, καβάλα σ ὲ ἂλογο στὴν
Ἢπειρο περί τὸ 1943. Ἒτσι, παρουσιάζεται
ἀπαλλαγμένη ἀπὸ θηλυκότητα, θωρακισμένη μὲ
αρενοπώτητα,
ὡς ἀντάρτισα μ ὲ πουκαμίσα , χλαίνη
Κάτια Βαρβάκη (Ἀθήνα, γ. 1957). Τὸ Ἒνδυµα τῆς
καὶ
σταυρωτή
ἀρμαθιά
ἀπὸ φυσεκλίκια, μὲ ἀναφορά
Ἐλευθερίας, 2021. Λάδι καὶ ἀκρυλικό σ ὲ καµβά
110 x 110 ἐκ. Παραχώρηση Γκαλερί Ἀστρολάβος, στὴ μητέρα τῆς ζωγράφου, ποὺ ἀνῆκε στ ὴν Ἑνιαία
Ἀθήνα.
Πανελλαδική Ὀργάνωση Νέων τῆς Θεσσαλίας.
Ἀναπαρίσταται μ ὲ σύγχρονό της τουφέκι καὶ
ξιφολόγχη ὃπως κα ὶ ἡ Μαριάν στόν πίνακα Ἡ Ἐλευθερία ὁδηγεῖ τὸν Λαό (1830) τοῦ
Ντελακρουά. Α ὐτό το σημεῖο ἀναφέρεται στὸν ἂγριο καὶ σκληρό ἀγώνα γι ὰ τὴν ἐλευθερία.
Στὸ κάτω μέρος, ὃμως, τ ὸ ἀφράτο φουστάνι ἀποκαθιστᾶ τὴν άπωλεσθείσα θηλυκότητά της.
Ἐδῶ τὸ ὓφασμα στό χρῶμα τοῦ δέρματος ὑποδηλώνει τὴν ἁγνότητα τῆς ἀρετῆς. Συνειρμικῶς
ἡ εἰκόνα τοποθετεῖται σ ὲ ἓναν κάμπο ποὺ περιλαμβάνει ἓναν διαλυμμένο λευκό κρίνο,
σὺμβολο τῆς παραβιασμένης παρθενικότητας. Ἐπάνω ἀπὸ αὐτόν φτερουγίζει ὁ μαῦρος
κόρακας τοῦ θανάτου ποὺ συνάδει μὲ τὴν ἐλευθερία. Ὁ οὐρανός ἀποδίδεται ἐξπρεσιονιστικὰ
μὲ ἐναλλαγές ἀποχρώσεων τοῦ μπλέ καὶ πορτοκολί. Ἡ εὶκόνα βρίθει ἀντιστίξεων μὲ ἀναφορά
στό ὑπερβατικό δίπολο τοῦ στίχου τοῦ Κάλβου «θέλει ἀρετήν κα ὶ τόλμην ἡ ἐλευθερία», ποὺ
ἀναγράφεται ἀχνῶς στά νέφη.
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Στό ἒργο του μ ἐ τίτλο Ἀπελευθέρωση, ὁ Δημοσθένης
Γαλλῆς παρουσιάζει μία μεταλλική στριφογυριστή
σκάλα ἐξωτερικοῦ χώρου δεόντως λοξῶς μέ σαφή
ἀναφορά στῆν ἓλικα τοῦ DNA, τὸ γενετικό ὑλικό
χρωμοσωμάτων μ ὲ πληροφορίες πο ὺ καθορίζουν τὰ
μοναδικά χαρακτηριστικά ὁποιουδήποτε ζωντανοῦ
ὀργανισμοῦ. Στὸ ἐπάνω ἀπέναντι μέρος τ ῆς ε ἰκόνας
μόλις διακρίνονται τ ὰ πέλματα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ
κέρδισε φτερά, μ ὲ ἀναφορά στὸν πτηνόπου Ἑρμή, τ ὸν
εὐκίνητο ψυχοπομπό. Ἂν καὶ ἡ συγκεκριμένη σύνθεση
θὰ μποροῦσε κάλλιστα ν ὰ ἀποτελεῖ μιὰν ἀλληγορική
ἀπεικόνιση τοῦ θανάτου, ἀναφέρεται μάλλον στ ὴν
ἀπελευθέρωση τῆς συνειδητότητας, τῆς ἀληθινῆς οὐσίας
τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὸν δυνάστη νού. Μέσα ἀπὸ τὴ διαρκή
ψυχοθεραπευτική ἐργασία μ ὲ τὸν ἑαυτό, τὸ ἂτομο
μπορεῖ νὰ δαμάσει τὸν νού ὡς ἓδρα τ ῶν παθῶν, τ ῶν
βιωμάτων, τ ῶν ἰδεοληψιῶν καὶ τῶν περιοριστικῶν
σκέψεων κα ὶ συναισθημάτων του. Χωρίς α ὐτήν ε ἶναι
δέσμιος τοῦ βάρους τῆς ὓπαρξής του. Ἡ ἂσκηση τ ῆς
ψυχαναλυτικῆς πράξης ἀποκαλύπτει τὴν ἀθέατη πλευρά
Δηµοσθένης Γαλλῆς (Ἀθήνα, γ. 1967). τοῦ ἀναλυομένου ἀτόμου, ἡ ὁποία εἶναι ὃ,τι γνησιότερο
Ἀπελευθέρωση, 2021. Ψηφιακή εκτύπωση σε ἐκεῖνο διαθέτει . Τὴν ἀρχαία σωκρατική εἰρωνεία κα ὶ τὴ
χαρτί, 150 x 105 ἐκ. Παραχώρηση
μαιευτική μέθοδο ἐξακολουθοῦν ν ὰ χρησιμοποιούν
Καλλιτέχνη, Ἀθήνα.
σήμερα ο ἱ ψυχολόγοι καὶ ψυχίατροι γιὰ νὰ φέρουν τὸν
ἂνθρωπο ἀντιμέτωπο μ ὲ τὴν ἀλήθεια ποὺ θὰ τὸν ἀπελευθερώσει. Ἡ ἐλευθερία ε ἶναι ἓνα
ἀγαθό πο ὺ δὲν χαρίζεται ἀλλά κερδίζεται μέσα ἀπὸ κοπιώδεις κα ὶ συνεχείς ἀγῶνες. Κάθε
μικρή κατάκτηση ἀποτελεῖ ἓνα σκαλοπάτι στὴ σπειροειδή σκάλα τῆς ἐξελικτικῆς του πορείας.
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Ὁ Χρῆστος Γαρουφαλῆς πιστεύει ὃτι ἡ γνώση, ὃταν
συντελεῖ στὴν ἐπίγνωση, ἀποτελεῖ τὸ ἐγκυρότερο
διαβατήριο γιὰ τὴν ὑπέρβαση ποὺ ὁδηγεῖ στὴν
πνευματική ἐλευθερία. Τὸ μήνυμα αὐτό ε ἶναι τόσο
ἐπίκαιρο ὃσο κα ὶ διαχρονικό. Ἒτσι καὶ ὁ ἲδιος ὁ
ζωγράφος ἀτενίζει τὴ ζωή του μὲ ποιητική διάθεση κα ὶ
ἀσκητική ἁπλότητα. Μ ὲ θεία ἐπιφοίτηση κα ὶ ἂριστη
τεχνική σ κηνοθετεῖ τὴν Ὁδό Ἐλευθερίας – τρία
εὐλαβικῶς ἐπιλεγμένα βιβλία προσφέρονται στὸ περβάζι
τοῦ σκοτεινοῦ δώματος μὲ παράθυρο ποὺ βλέπει σὲ
ἡλιόλουστο καμπο κα ὶ ἓνα πτηνό νὰ φτερουγίζει στὴν
καρδιά τοῦ οὐρανοῦ. Αὐτή ἡ ζωοδότρα πηγή φωτός,
ποὺ εἶναι ὁ ἣλιος, κάνει αἰσθητό ὃλον τὸν κόσμο – τοὺς
ἐν δυνάμει χρ ῆστες τ ῆς ὁδοῦ, τ ὴ σκιερή ἐπίγνωση, τ ὸ
ὑπερβατικό παράθυρο, τ ὴ χρυσαφένια ἒρημο κα ὶ τὴ
νεφελωμένη ψυχή. Ὁ φτερωτός φίλος κατά μεσής τῆς
σύνθεσης συμπυκνώνει και συνοψίζει τ ὴ δυνατότητα
Χρῆστος Γαρουφαλῆς (Ἀγρίνιο, γ. 1959). τοῦ ἀνθρώπου ν ὰ ἀντιληφθεῖ, ν ὰ διεκδικήσει καὶ νὰ
Ὁδός Ἐλευθερίας, 2021. Λάδι σὲ καµβά, 72 x ἀποκτήσει τ ὴν ἐλευθερία. Τὸ παράθυρο ε
ἶναι κοινό
58 ἐκ. Παραχώρηση Καλλιτέχνη, Ἀγρίνιο.
μεταίχμιο γιά ὃλους τοὺς ἀνθρώπους – πολύτιμο
στοιχεῖο α ὐτογνωσίας ἀλλά καὶ ἐφόδιο γιὰ τὸ πέρασμα
τοῦ καθενός ἀπὸ τὸ σκοτάδι πρὸς τὸ φὼς. Το πέρασμα α ὐτό, ὃμως, ε ἶναι μία ὁλόκληρη
Ὀδύσσεια. Σαφῶς πρόκειται περὶ εὐσεβοῦς πόθου ποὺ εὒκολα λέγεται, ἀλλά δύσκολα γίνεται.
Ἂλλωστε «θέλει ἀρετήν κα ὶ τόλμην ἡ ἐλευθερία». Ἡ μελαγχολία ποὺ ἀποπνέει ὃλο τ ὸ ἒργο
ἀποτυπώνει τὴ νοσταλγία τῆς ἐλευθερίας καὶ τὴ χαρμολύπη γιὰ τὸ ἀνεκπλήρωτο ὂνειρο.
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Ἡ Ἐλευθερία τοῦ Νίκου Γιαβρόπουλου ἀναφέρεται
σαφῶς στὸν π ὶνακα Ἡ Ἑλλάς Ε ὐγνωμονούσα τοῦ
1858 ποὺ ὁ Θεόδωρος Βρυζάκης φιλοτέχνησε μὲ
αἲσθημα ἐθνικῆς ε ὐθύνης κα ὶ πατριωτικῆς
ὑπερηφάνειας. Οἰκειοποιούμενος τὴν ἰδέα τοῦ ἒργου
ἀναφορᾶς, ὁ καλλιτέχνης ἐμπνεύστηκε ἀπὸ τὴ
κινηματογραφική ποιότητα τοῦ πίνακα καὶ τὴ
μετέγραψε ἐννοιολογικῶς κατά τρόπο λιτό.
Διατήρησε τ ὴν πυραμιδωτή σύνθεση τοῦ πλήθους
ἡρώων πο ὺ κορυφώνεται στὴν ἀλληγορική μορφή
τῆς Ἑλλάδας, ἀλλά ἀφήρεσε τ ὸ σύνολο τ ῆς
Νίκος Γιαβρόπουλος (Θεσσαλονίκη, γ. 1971). πλούσιας εἰκόνας, διατηρώντας ἒξι μόνο στοιχεῖα σὲ
Ἐλευθερία, 2021. 70 x 100 ἐκ. Ψηφιακή ἐκτύπωση ἰσοσκελή τριγωνική σύνθεση. Στὴ βάση ἒθεσε
σὲ καµβά ἐντός πλεξιγκλάς. Παραχώρηση νεκροκεφαλές, τρεὶς τῷ ἀριθμῷ γιὰ νὰ συμβολίζουν
Καλλιτέχνη, Ἀθήνα.
τὸ ἂπειρο κα ὶ ὃμοιες γιὰ νὰ δηλώνουν τὴ κοινή
μοίρα τοῦ θανάτου. Στὸ μέσον δύο ἂνδρες –ὁ ἓνας
μὲ τὰ χέρια δεμένα ὂπισθεν κα ὶ ὸ ἂλλος ἀπελευθερωμένος κα ὶ ἐν κινήσῃ– φανερώνουν τὴ
μετάβαση ἀπὸ τὴ σκλαβιά πρὸς τ ὴν ἐλευθερία. Ε ἶναι προδήλως θεόγυμνοι κατά τ ὸ ἀρχαῖο
ἑλληνικό πρότυπο κάλλους. Στὸ κέντρο ἐπάνω ὀρθώνεται ἡ ἀλληγορική γυναικεία μορφή τῆς
ἐλευθερίας ἐνδεδυμένη μ ὲ λευκό χιτώνα καὶ στεφανωμένη μὲ δάφνη. Κατά τ ὸ πρότυπο τοῦ
Βρυζάκη, σηκώνει τ ὰ χέρια της ἐπάνω ἀπὸ τοὺς ἣρωες σ ὲ ἒνδειξη ε ὐλογίας. Ὃλα α ὐτά τ ὰ
στοιχεῖα ξεχωρίζουν μὲ τὴ λάμψη τους ἒναντι ἑνός ἀπολύτως μαύρου φόντου, ὑποδηλωτικοῦ
τοῦ ἀτόπου καὶ ἀχρόνου. Ἒτσι, τ ὸ ἒργο ὑπενθυμίζει ὃτι ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση κατέστη
ἒμπνευση κάθε χώρας ποὺ στέναζε κάτω ἀπὸ αὐτοκρατορίες, κατοχές καὶ προστασίες, καὶ
ἒγινε παράδειγμα νίκης στ ὸν ἀγώνα α ὐτοδιάθεσης κατ'ἐπιταγή τ ῶν ἀνθρωπίνων
δικαιωμάτων. Τὸ ἀφήγημα τῆς σύνθεσης ἀναφέρεται στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἐλευθερία ὡς ἰδέα
μὲ ἀναφορά στὴ θεοσοφική κλιμάκωση τῆς πραγμάτωσης ἀπὸ τὸ σκοτάδι τοῦ κάτω κόσμου
πρὸς τῆν πηγή τοῦ φωτός στὴν κορυφή.
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Μὲ Τὸ Ὂνειρο τ ῆς Ἐλευθερίας ὁ Ἀλέξανδρος
Δημητριάδης παρουσιάζει ἓνα φαντασιακό τοπίο σὲ
σκηνικό θεάτρου. Ευθυτενείς κορμοί δέντρων
πλαισιώνουν μί α γαληνεμένη θάλασσα. Στο βάθος,
εκατέρωθεν, διακρίνονται βουνά ποὺ θυμίζουν τὰ
δύο ἡμισφαίρια τοῦ ἀνθρωπίνου ἐγκεφάλου. Ἓνας
ἡφαιστειακός ὂγκος ἐμποδίζει τ ὴν θέαση τοῦ
ὁρίζοντα. Σὰν μόλις νὰ δραπέτευσε ἀπὸ κάποιο
παραμύθι, στ ὸ κέντρο τῆς ε ἰκόνας ἐμφανίζεται ἓνα
λιλιπούτειο
ἀνθρωπάκι
προσπαθώντας
νὰ
ἰσορροπήσει ὂρθιο ἐπάνω στ ὴ ράχη ἑνός
δυσανάλογα μεγαλύτερου πουλιοῦ μὲ ὁλάνοιχτα
φτερά. Π ροφανῶς, μ ὲ τὰ βλέφαρα χαμηλωμένα, τὸ
ἀνθρωπάκι ὀνειρεύεται μεταξύ ὓπνου κα ὶ ξύπνιου.
Ὃλα
ὁμοιάζουν σ ὰ νὰ ἒχει σταματήσει ὁ χρόνος.
Ἀλέξανδρος Δηµητριάδης (Βόλος, γ. 1962). Τὸ
Ὀνειρεύεται
ὃτι πετᾶ! Ἡ τάση τοῦ ἀνθρώπου γι ὰ
Ὂνειρο τ ῆς Ἐλευθερίας, 2021. Ἀκρυλικό σὲ
καµβά, 130 x 130 ἐκ. Παραχώρηση Καλλιτέχνη, ἐλευθερία ε ἶναι ἒμφυτη κα ὶ ζωτικῆς σημασίας. Ὁ
Ἀθήνα.
Ἀμερικανός ἀγνωστικιστής Ρόμπερτ Ἲνγκερσολ
(1833-1899) ἒγραφε, «Ὃ,τι εἶναι τὸ φὼς γιὰ τὰ μάτια,
ὃ,τι εἶναι ὁ ἀέρας γιὰ τοὺς πνεύμονες, ὃ,τι εἶναι ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν καρδιά, εἶναι ἡ ἐλευθερία γιὰ
τὴν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου». Σὲ ὃλη τὴν ἱστορική διαδρομή τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἀναζήτησή του γιὰ
ἐλευθερία φαίνεται ν ὰ εἶναι ἓνα ἂπιαστο ὂνειρο. Ποιός εἶναι ὁ πραγματικά ἐλεύθερος
ἂνθρωπος; Ἡ ἐλευθερία ε ἶναι ἐκστατική ἐμπειρίωση μέσα ἀπὸ ἀναρίθμητα μονοπάτια τ ῆς
ζωῆς. Τὸ ἀνθρωπάκι τῆς παιδικῆς ἀθωότητας καὶ τὸ πουλί τῆς πρωταρχικῆς καθαρότητας τῆς
ψυχῆς εἶναι τ ὸ ὂνειρο. Χωρίς α ὐτό τ ὸ ὂνειρο, ἡ ζωή γίνεται συμβάν κενό νοήματος, κούφιο
σκεύος πεταγμένο στο άπειρο. Κάθε ἂνθρωπος ε ἶναι ἐν δυνάμει πρωταγωνιστής στὸ ὂνειρο
τῆς ἐλευθερίας.
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Τό ἔργο Ζώντων καὶ Νεκρῶν τοῦ Ἀνδρέα Ζυμβραγοῦ,
ἐκτὸς ἀπὸ φὸρος τιμῆς στοὺς ἣρωες πο ὺ θυσιάστηκαν
γιὰ τὴν ἐλευθερία, θ ὰ μποροῦσε ν ὰ εἰδωθεῖ καὶ ὡς μία
προσπάθεια ε ἰκαστικῆς ἀπεικόνισης τ ῶν στίχων ἀπὸ Τὸ
Ἂξιον Ἐστί (1959) τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη: «Ἕνα τ ὸ
χελιδόνι κι ἡ ἄνοιξη ἀκριβὴ γιὰ νὰ γυρίσει ὁ ἥλιος θέλει
δουλειὰ πολύ. Θέλει νεκροὶ χιλιάδες, νἄναι στοὺς
τροχούς θέλει κι ο ἱ ζωντανοὶ νὰ δίνουν τὸ αἷμα τους».
Ψηλὰ, ὡς ἐπιστέγασμα, ἓνας κλάδος τ ῆς ἂνοιξης γι ὰ
τοὺς ζωντανοὺς καὶ ἐλευθέρους σ ὰν τ ὰ χελιδόνια στὸν
ἀνοικτό οὐρανό. Στὴ βάση ἕνα κηροστάσιο ἀφιερωμένο
στοὺς νεκρούς ἣρωες. Στὸ κέντρο, τὸ σύμβολο τῶν
ἀγώνων τους, ἡ ἑλληνικὴ σημαία ἐφθαρμένη πιὰ σήμερα,
ἀνυπόλυπτη καὶ ἀπαξιωμένη στ ὴ συνείδηση
ῶν
τ
ἐπιγόνων τους, θ ῦμα κα ὶ αὐτὴ τῆς σύγχυσης ποὺ
χαρακτηρίζει τὸ παρόν, ὡς ἀποτέλεσμα μιᾶς ἠθελημένης
διαστρέβλωσης τοῦ ἀληθινοῦ περιεχομένου τῶν ἐννοιῶν
τῆς πατρίδας, το ῦ ἔθνους, τ ῆς δημοκρατίας ἤ τῆς
ἐλευθερίας.
Ἡ
ἐθνικὴ
ἀνεξαρτησία ε ἶναι
ὁ
ἀκρογωνιαίος λίθος γιὰ ἄσκηση κάθε ἄλλης μορφῆς
ἐλεύθερης ἔκφρασης ἀτομικῆς, συλλογικῆς, ἐσωτερικῆς
Ἀνδρέας Ζυµβραγός (Χανιά, γ. 1962). ἤ πνευματικῆς. Καὶ εἶναι ὅλα τ ὰ ἔθνη πο ὺ ἀπειλοῦνται
Ζώντων καὶ Νεκρῶν, 2017. Μολυβοκάρβουνα
σήμερα
ἀπὸ
τὸν
ὀλετῆρα τ ῆς ο ἰκονομικῆς
καὶ παστὲλ σ ὲ χαρτὶ ἐπικολληµένο σὲ pvc 96
παγκοσμιοποίησης
πο
ὺ
ἐπιβάλλουν
ο ἱ διεθνεῖς ἀγορές
x 68 ἐκ. Παραχώρηση Καλλιτέχνη, Χανιά.
ποὺ
μέ
ὸ τ ψευδοϊδεολογικὸ
πρόταγμα
ῆςτ
πολυπολιτισμικότητας ἀπειλοῦν τοὺς λαοὺς μ ὲ
ὁμογενοποίηση καὶ ἐξαφάνιση κάθε συλλογικῆς μνῆμης, ἄρα ταυτότητας καὶ ὕπαρξης. Αὐτή
εἶναι ὁ νέος φασισμός ποὺ ἀπειλεῖ μὲ ἐξαφάνιση τὰ ἔθνη σήμερα καὶ ποὺ γιὰ νὰ τὸν νικήσουν
θὰ πρέπει νὰ ἀναστοχαστοῦν ἐπάνω στὸν ἑαυτὸ, στὴν ἱστορία καὶ στὴ συλλογική τους μνήμη.
Ἒτσι ἴσως μπορέσουν νὰ ἀντικρῦσουν ξανὰ, ἐλεύθερα, τὸν οὐρανό τῶν δικῶν τους πατρίδων.
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Ἡ ἐλευθερία ἀποτελεῖ δέλεαρ γιὰ τὸν σκεπτόμενο
ἂνθρωπο ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτό του καὶ φιλοδοξεῖ νὰ
διαπρέψει στ ὴ ζωή του. Ἐδώ, ἡ Ἐλευθερία δέν εἶναι
παρά τ ὸ ὂνομα ἑνός καθημερινοῦ κοριτσιοῦ ποὺ ἁπλῶς
θὰ ἢθελε παρέα. Παρουσιάζεται μὲ σῶμα γυμνό ποὺ ἒχει
ἀποσπασθεῖ ἀπὸ ἓνα τυπικό σκηνικό διαμερίσματος μ ὲ
καναπέ καὶ τηλεόραση. Τὰ πρόσθετα φτερά ἀετοῦ στὴν
πλάτη της καὶ τὸ κλασσικό κορινθιακό κιονόκρανο ὃπου
κάθεται εἶναι στοιχεῖα ποὺ προβάλουν οἱ θεατές ἐπάνω
της, ἀπὸ μία ἀνάγκη ν ὰ τῆς δώσουν τ ὴ δυνατότητα νὰ
δραπετεύσει ἀπὸ τὴ πραγματικότητα ὡς προσωποποίηση
τῆς ἒννοιας τ ῆς ἐλευθερίας. Σ ὲ κάθε περίπτωση, ἡ
Ἐλευθερία φαίνεται κουρασμένη ὲμ ὃλο α ὐτό τ ὸ
ἀτελείωτο σενάριο το ῦ Κορωναϊοῦ, ποὺ τυράνησε τὴν
ἀνθρωπότητα κατά τὴ διάρκεια παραγωγῆς το ῦ ἒργου.
Προφανῶς προσδοκεῖ μονάχα τήν ἂφιξη τοῦ ἑλληνικοῦ
θέρους μ ὲ ποτό καὶ γκόμενο στὴ Μύκονο. Μὲ μία δόση
Στέλλα Καπεζάνου (Ἀθήνα, γ. 1977). Ἡ εἰρωνίας, ἡ Καπεζάνου κάνει μὲ τὸ ἒργο της μία νύξη
Ἐλευθερία ἀναπολεῖ τὸ Ἓλληνικό Θέρος, στὸν ἐγκλεισμό τ ῆς πανδημίας, ποὺ προκάλεσε
2021. Λάδι καὶ κρυλικό σε καµβά, 180 x 144 κατάθλιψη διάπλατα στον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, τὰ
ἐκ. Παραχώρηση Καλλιτέχνιδας, Ἀθήνα.
φύλλα τ ῆς πορτοκαλιᾶς στό φόντο ποὺ ξεπερνοῦν τ ὰ
ὃρια τοῦ καμβᾶ ἐντείνουν τ ὴν α ἲσθηση τ ῆς ἀναγκαίας
διαφυγῆς! Σημειωτέον ὃτι σήμερα τὸ ἐπιβαλόμενο πρόγραμμα ἐθνικοῦ ἐμβολιασμοῦ καλεῖται
«Ἐπιχείρηση Ἐλευθερία».
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Στὴ σειρά ἒργων μ ὲ τίτλο Διακριτή Περιοχή ὁ
Βασίλης Καρακατσάνης ἀποτυπώνει τ ὴν ἒννοια τ ῆς
ἐλευθερίας ἢ τῆς λύτρωσης τόσο στὸ σύνολο τῶν
ἀνθρώπων ἢ σὲ προσωπικό ἐπίπεδο, μ ὲ βιωματική
ὀπτική, ποὺ καθορίζει καὶ τὴ γραφή του. Ἐντός ἑνός
ὀργανικοῦ πλαισίου συνυπάρχουν οἱ αἰσθήσεις τ ῆς
ἀνελευθερίας στὸ κάτω μέρος καὶ τῆς ἐλευθερίας
στὸ ἂνω μέρος τ ῆς σύνθεσης. Τ ὸ ἀσφυκτικό ἀστικό
τοπίο ὡς ἒννοια στέρησης τ ῆς ἐλευθερίας λόγῳ
κοινωνικῶν, ο ἰκογενειακῶν, θρησκευτικῶν καὶ
αἰσθητικῶν συμβάσεων, ἒρχεται σ ὲ ἀντίθεση μ ὲ τὴν
ἂνωση τ ῶν ἐντόμων ποὺ, μέσα ἀπὸ τὴ χαρούμενη
πολυχρωμία τους, ἐκφράζουν συμβολικῶς τ ὸ
διαφορετικό ἐγώ καὶ εἶναι τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Στὴν
οὐσία της ἡ σύνθεση πραγματεύεται ἐννοιολογικῶς
Βασίλης Καρακατσάνης (Ἀθήνα γ. 1957). τὴν ἀντίδραση, ἀπόδραση καὶ φυγή τοῦ ἀτόμου ἀπὸ
Διακριτή Περιοχή Ἀρ. 10, 2018. Ἀκρυλικό, γκουάς κάτι πο ὺ τὸ καταπιέζει. Ὁ καλλιτέχνης βρίσκει τὴν
καὶ λάδι σὲ καµβά, 100 x 100 ἐκ. Παραχώρηση εὐκαιρία νὰ ἀποκαλύψει στὸν κόσμο τὴν προσωπική
Καλλιτέχνη, Ἀθήνα.
ἐμπειρία τ ῆς ἀπελευθέρωσής του ἀπὸ κάθε εἲδους
δεσμά. Στὴν ἂνω περίμετρο τοῦ ἒργου ἀριστερά μία
οἰκία στ ὴ Ρόντα τ ῆς νοτίου Ἱσπανίας, ἐπάνω τ ή μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Κάστρο τῆς
Σκύρου καὶ δεξιά μία οἰκία στή Μύκονο, ἀφοροῦν στὰ τρία μέρη ὃπου ὁ καλλιτέχνης ἒνιωσε
ἀπολύτως ἐλεύθερος καὶ ἂρα εὐτυχισμένος.
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«Φεύγει ὀπίσω τ ὸ ποδάρι καὶ ὀλογλήγορο πατεῖ ἢ
τὴν πέτρα ἢ τὸ χορτάρι ποὺ τὴ δόξα σοῦ ἐνθυμεῖ.
Ταπεινότατή σου γέρνει ἡ τρισάθλια κεφαλή, σὰν
πτωχοῦ ποὺ θυροδέρνει κι εἶναι βάρος του ἡ ζωή.
Ναί, ἀλλὰ τώρα ἀντιπαλεύει κάθε τέκνο σου μ ὲ
ὁρμή, πο ὺ ἀκατάπαυστα γυρεύει ἢ τὴ νίκη ἢ τὴ
θανῆ.» (Στροφές 13-15 τοῦ Ἐθνικοῦ Ὓμνου)
Ὁ Ἐλευθούριος Τσολιάς τοῦ Χάρη Κοντοσφύρη
εἶναι περιορισμένη ἐγκατάσταση μ ὲ χαμηλόφωνο
ἦχο. Ἡ πρώτη λέξη εἶναι κράμα προερχόμενο ἀπὸ τὸ
πολεμικό ἐπιφώνημα «ἐλελεῦ» στὸν Προμηθέα
Δεσμώτη τοῦ Αἰσχύλου κα ὶ τὸν «θούριο» ποὺ
σημαίνει πατριωτικό ὗμνο. Ἡ δεύτερη λέξη
προέρχεται ἀπὸ τὴν τουρκική γλώσσα καὶ σημαίνει «κουρελής», διότι ἒτσι ἀποκαλοῦσαν
κοροϊδευτικῶς οἱ Ὀθωμανοί τοὺς κλέφτες καὶ τοὺς ἀρματωλούς, ποὺ φοροῦσαν φουστανέλα
συρραμμένη ἀπὸ κομμάτια ὑφάσματος. Ὁ Ἐλευθούριος Τσολιάς εἶναι ἓνα θηρίο ἀνήμερο ποὺ
τρέχει ζωντοβολισμένο γιὰ τὴν ἐλευθερία του σ ὲ στρωματοποίηση τῆς ἑλληνικῆς σημαίας μὲ
ὀρύγματα τ ὰ μήκη τῶν λωρίδων της. Ὁ ἓλληνας ἣρωας σαλτάρει ἐκστατικῶς ἐπάνω σ ὲ
στρώσεις ἀπὸ ἑλληνικές σημαῖες ποὺ σχηματοποιοῦν τ ὸν προμαχώνα τ ῆς ἐλευθερίας. Τ ὸ
πελώριο δρασκέλισμά του, καθῶς φεύγουν πρὸς τ ὰ πίσω τὰ πόδια καὶ γλυστροῦν τὰ
τσαρούχια, ἐνθυμίζει τὴ δόξα. Ἡ ἀμυντική φυγή καὶ ἐπιθετική ἂμυνα λαμβάνουν χώρα σὲ ἓνα
τοπίο διαμορφωμένο ἀπὸ τὴν ἰερή 9άδα τῶν λωρίδων τ ῆς ἑλληνικῆς σημαίας, ποὺ κάθε μία
ἀντιπροσωπεύει ἀπὸ ἓνα διαδοχικό γράμμα τ ῆς φράσης «ἢ ἐλευθερία ἢ θάνατος ». Πρόκετια
περί ἐγκατάστασης ἑνός θουρίου. Ρημαγμένος ὁ ἣρωας δίδεται στὴν ὁρμή τ ῆς νικηφόρας
ἐλευθερίας καὶ σέρνει ἀφόβως τον χορό τοῦ θάνατου ἀποφασιστικῶς ἐμπρός μὲ ἀλαλαγμούς
καὶ ἰαχές. Ἡ ἐλευθερία ε ἶναι ἓνας ὁρμητικός, σφοδρός, θερμός καὶ ἀέναος πυρρίχιος χορός
γύρω ἀπὸ τὸν θάνατο. Ὁ ἐλεύθερος ε ἶναι ἓνα θηρίο ποὺ ἀψηφώντας τὸν θάνατο νικᾶ τὴ
σκλαβιά. Ὁ ἐπαναστατημένος χορεύει στὸν ἀδιασφάλιστο χώρο τῆς ἐπικυριαρχίας τῶν ἂλλων
στὴ διασφαλισμένη περιοχή τοῦ θανάτου. Ταυτοχρόνως, ἀκούγονται ἀποσπάσματα ἠχητικά
μὲ τὴ μορφή τοῦ ἀνέμου ἀπὸ τὰ ἐνθυμήματα τοῦ Μακεδόνα ἀγωνιστῆ Νικολάου Κασομούλη
(1795-1872) γιὰ τὴν ἒξοδο τοῦ Μεσολογγίου.
Χάρης Κ οντοσφύρης (Λέσβος, γ. 1965).
Ἐλευθούριος Τσολιάς, 2021. Ἐγκατάσταση:
σίδηρος καὶ ἦχος, 50 x 80 x 50 ἐκ. Παραχώρηση
Καλλιτέχνη, Ἀθήνα.
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Ὁ Διονύσιος Σολωμός ἒγραψε στόν Διάλογο (1824):
«Μήγαρις ἔχω ἄλλο στὸ νοῦ μου, πάρεξ ἐλευθερία
καὶ γλῶσσα». Ἡ γλώσσα δίδει τὶς λέξεις ὡς ἐργαλεῖα
πλοήγησης γιὰ τὸν ἂνθρωπο ποὺ, ἀπὸ σεβασμό πρὸς
τὸν ἑαυτό του καὶ τὸ περιβάλλον του, ἀναζητεῖ τὴν
ἐλευθερία. Ἐμπνεόμενη ἀπὸ τὴ σολωμική ἰδέα,
κατεξοχήν ὑπέρμαχο τ ῆς ἐλευθερίας, ἡ Ἀγγέλικα
Κοροβέση φιλοτέχνησε τ ὰ Ἠχοπρίονα Ἐλευθερίας
ποὺ προσφέρονται γιὰ νὰ κόψουν τὰ δεσμά τῆς
ψυχικῆς σκλαβιᾶς. Μετέτρεψε σὲ ἐργαλεῖα τὶς λέξεις
ἀπὸ τὶς ἒννοιες ποὺ ἡ γλώσσα ἀναδεικνύει ὡς
πυρομαχικό γιὰ τὸν ἀγώνα τ ῆς ἐλευθερίας –
Ἀγγέλικα Κοροβέση (Πύργος, γ. 1952). Ἠχοπρίονα Ἐπιθυμία, Α ὐτοεκτίμηση, Θάρρος, Ἀνατροπή καὶ
Ἐλευθερίας, 2021. Ξύλο καὶ χάλυβας, 14 x 48-60 x
Ἧθος. Αὐτές ο ἱ ἒννοιες, ποὺ ἡ γλώσσα τὶς ἒχει
3 ἐκ. Παραχώρηση Καλλιτέχνιδας, Ἀθήνα.
ἀναδείξει σ ὲ λέξεις γίνονται ἐργαλεῖα σκέψης.
Ἀποτύπωσε τ ὸ ἠχογράφημά τους κα ὶ τὸ μετέτρεψε
σὲ δίκοπο πριόνι μὲ κόψη τὸν κραδασμό τῆς ἒννοιάς τους γιὰ νὰ διαλύσει τὰ ἀόρατα δεσμά
τῆς ψυχῆς. Τὰ Ἠχοπρίονα συμβολίζουν τὴ δύναμη ποὺ ἡ γλώσσα δίδει στὸν ἂνθρωπο γιὰ τὴν
πνευματική κα ὶ ψυχική του ἐλευθερία. Ἡ εὐκαιρία ἀπόκτησης τῆς ἐλευθερίας βρίσκεται στὴ
διάθεση κάθε ὑπευθύνου ἀνθρώπου. Ὃμως ὁ δρόμος τῆς ἐλευθερίας χρειάζεται «τὴν κόψη
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή». Ἒχοντας στὴ διάθεσή τους τὶς αἰχμηρές ἒννοιες τῶν Ἠχοπρίονων,
οἱ χειριστές δύνανται νὰ μεταβοῦν ἀπὸ τὴν ἐνδοσκόπηση στὴν ἀπόλυτη ἀπελευθέρωση.
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Ἡ Βασιλική Κοσκινιώτου ἀπεικονίζει ποιητικῶς τὸ
εὒφορο ἒδαφος τ ῆς γόνιμης γ ῆς ὑπὸ τὸ πολύτιμο
φὼς τῆς ἐλευθερίας, ὃπως μαρτυρᾶ καὶ ὁ τίτλος τοῦ
ἒργου της. Ἂντλησε ἒμπνευση ἀπὸ τὸ ποίημα Ὗμνος
εἰς τ ὴν Ἐλευθερίαν τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ, «Ἅ, τ ὸ
φῶς ποὺ σὲ στολίζει, σ ὰν ἡλίου φεγγοβολῆ, καὶ
μακρίθεν σπινθηρίζει, δ ὲν ε ἶναι, ὄχι, ἀπὸ τὴ γῆ.
Λάμψιν ἔχει ὅλη φλογώδη χε ῖλος, μέτωπο,
ὀφθαλμός· φ ῶς τ ὸ χέρι, φῶς τ ὸ πόδι, κι ὅλα γύρω
σου ε ἶναι φ ῶς.» (Στροφές 94 και 95). Τ ὸ ἒργο ε ἶναι
μία ἀπόπειρα ἀπεικόνισης τ ῆς θερμῆς α ὒρας τ ῆς
ἐλευθερίας ποὺ δύναται
ὰν χαρίζει γλυκούς
καρπούς, μετά ἀπὸ πικρότατους κόπους, καθώς καὶ
μία ἀναφορά στὴ φλόγα ποὺ περιέχει κάθε πράξη
δημιουργίας, κάθε δημιουργική χαρά ποὺ ἀναβλύζει
ἀπὸ τὴν ἐπίπονη ἐνασχόληση μ ὲ τὸ ἒργο. Στὰ
Βασιλική Κοσκινιώτου (Ἀθήνα, γ. 1968). Γἠ
παραπάνω σημεῖα παραπέμπουν τ ὰ φωτεινά
ἐλευθερίας, 2021. Λάδι καὶ λαδοπαστέλ σὲ καµβά,
120 x 120 ἐκ. Παραχώρηση Καλλιτέχνιδας, μεταλλικά χρώματα ἀπὸ ἀσημί κα ὶ χρυσό ποὺ
χρησιμοποιεῖ ἐδῶ, τ ὰ ὁποῖα μ ὲ τὴ σειρά τους
Ἀθήνα.
παραπέμπουν στ ὸ πολύτιμο φώς τῆς κερδισμένης
ἐλευθερίας. Στὸ μέσον τοῦ πίνακα, ἡ ζωγράφος
χάραξε τοὺς ἀγαπημένους της στίχους ἀπὸ τὴ στροφή 95 μὲ ἀναφορά στὴ μετουσίωση τοῦ
σώματος σ ὲ φώς. Ἡ πλάση-μήτρα προδήλως ὀργιάζει μ ὲ βέλη σὲ διαρκή ροή. Ὃλη α ὐτή ἡ
εἰκόνα, ε ἶναι μία ὑπόσχεση ἀναγέννησης καὶ προσδοκία εὐδοκίμησης, ἓνα γεμάτο ἒκσταση
φωτός βῆμα πρὸς τὴν ἐλευθερία.
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Ὁ ρηξικέλευθος καλλιτέχνης Νίκος Κρυωνίδης
καταθέτει ὡς σύγχρονο ἒργο ἓνα ἐνθύμιο ἀπὸ τὴν
προσωπική του ζωή – τυπικὸ φωτογραφικό
στιγμιότυπο ἀπὸ σχολική ἐκδήλωση γιὰ τὸν
ἐορτασμό τ ῆς 25η Μαρτίου 1972 στὸ τοπικό
κινηματοθέατρο, ὃταν βρισκόταν στὴν ἡλικία τ ῶν
ἐννέα ἐτῶν. Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀσπρόμαυρη κα ὶ
παρουσιάζει μία σειρά ἀπὸ δέκα μαθητές πο ὺ
κρατοῦν ὰπὸ ἓνα κεφαλαῖο γράμμα τ ῆς λέξης
«ἐλευθερία». Α ὐτοπροσώπως ὁ καλλιτέχνης κρατᾶ
τὸ γράμμα «Ρ». Πέρα ἀπὸ τὸ αὐθόρμητο τῆς στιγμῆς,
ἡ εἰκόνα ε ἶναι ἐπιφορτισμένη μ ὲ πολλά στοιχεῖα –
Νίκος Κρυωνίδης (Ξάνθη, γ. 1963). Ἐλευθερία ἒχουν ἐπιλεγεῖ ἂρρενες μαθητές διαφόρων τάξεων
Ἢ…, 1972/2021. Ψηφιακή ἐκτύπωση σὲ ἀλουµίνιο
ὁπωσδήποτε
μὲ
κριτήρια
ὸ τ συμβατικό
και ευρεθέντα συσκευασµένα παιχνίδια, 75 x 100
παρουσιαστικό
τους·
ε
ἶναι
ἐνδεδυμένοι
κατά
ἐκ. Παραχώρηση Καλλιτέχνη, Ξάνθη.
ὁμοιόμορφο κα ὶ
συντηρητικό
τρόπο·
καὶ
τοποθετοῦνται σ ὲ μία σειρά κατά ὗψος. Ἀναπολώντας τ ὸ παρελθόν, ὁ θεατής φέρνει
νοσταλγικῶς κατά νοὺ τὴν ἐποχή πρὸς τὸ τέλος τῆς Στρατιωτικῆς Δικτατορίας στὴν Ἑλλάδα
(1967-1974), ὃπου ο ἱ μαθητές ἀνά τα σχολεῖα τῆς χώρας ἐγαλουχοῦντο μ ὲ τὰ υψηλά ἰδανικά
καὶ τὸ πατριωτικό σύνθημα «πατρίς, θρησκεία, οἰκογένεια». Σήμερα, στ ὸν καιρό τ ῆς
παγκοσμιοποίησης, ὃλα α ὐτά φαντάζουν ξένα – πατριωτικές ἐκδηλώσεις ἐκλίπουν κα ὶ οἱ
μαθητές ἒχουν ἐξ ὁρισμοῦ δικαιώματα ἀνεξαρτήτως τ ῆς κοινωνικῆς, ο ἰκονομικῆς, πολιτικῆς
καὶ προσωπικῆς τους κατάστασης. Ὁ καλλιτέχνης δὲν λαμβάνει κριτική θέση στὴν ἐξέλιξη τῶν
πραγμάτων. Ὡς παθητικός παρατηρητής τ ῶν ριζικῶν ἀλλαγῶν, σημειώνει ὃτι τ ὸ μόνο ποὺ
παραμένει ἀναλλοίωτο ε ἶναι τ ὸ δεύτερο σκέλος τοῦ ἰστορικοῦ συνθήματος, πού κάθε νοών
ταυτίζει μ ὲ τὴ Δικτατορία. Ἀπὸ τὴ φωτογραφία κρέμονται διάφανες θῆκες μ ὲ παιχνίδια
ἐποχῆς ἒναντι πολύχρωμων καρτῶν. Εἶναι ἐπτά τῷ ἀριθμῷ - ὃσα καὶ τὰ γράμματα της λέξης
«θάνατος».
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Κωστής (Ἀθήνα, γ. 1950). «θέλει ἀρετὴν καὶ
τόλµην ἡ ἐλευθερία», 2000. Ε ὐρεθέντα
ἀντικείµενα: δ οιάκι καὶ µοιρογνωµόνιο σ ὲ
βάση ἀπὸ καουτσούκ. 90 x 22 x 22 ἐκ.
Παραχώρηση Καλλιτέχνη, Ἀθήνα.
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Πιστεύοντας ὃτι ἡ ἐλευθερία εἶναι τὸ ὓψιστο ἀγαθό, γιὰ
τὸ ὁποῖο ἀξίζει κάθε θυσία, ὁ Ἀνδρέας Κάλβος ἒγραψε
τὸν θρυλικό στίχο «θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην ἡ
ἐλευθερία». Ὁ Κωστής ἐμπνέεται ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ στίχο
γιὰ νὰ προσεγγίσει ἐννοιολογικῶς τ ὸ ζήτημα ῆς
τ
ἐλευθερίας ποὺ ἀποκτᾶται μὲ ἀγῶνες. Συνθέτει ἓνα ἒργο
ἀπὸ εὐρεθέντα ὑλικά προερχόμενα από
ὴντ
καθημερινότητα ἑνός ἀνθρώπου τῆς θάλασσας καὶ ἑνός
ἐπιστήμονα. Ἓνα μπλέ δοιάκι, μοχλός ποὺ περιστρέφει
τὸ τιμόνι σὲ ἓνα σκᾶφος, φέρει τὸ ὂνομα Κάλβος καὶ
στηρίζεται ὀρθὸ ἐπί μίας τετράγωνης βάσης ποὺ
προσανατολίζεται στὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα. Σὲ
ἓνα ξύλινο κυκλικό μοιρογνωμόνιο ἀναγράφτεται ὁ
ἐπίμαχος στίχος. Ἀναρτημένος διαμετρικῶς ἀπὸ μία
θηλεία, τὸ μοιρογνωμόνιο μετεωρίζεται ἀπὸ τὴν κορυφή
τοῦ δοιακιοῦ ὡς πυξίδα ἑνός ἂλλου προσανατολισμοῦ ἐσωτερικοῦ, πνευματικοῦ καὶ θείου. Ὁ κόσμος καλεῖται
νὰ κινήσει ὸτ ν κ ῦκλο γύρω ἀπὸ τὸν ἂξονα πρὸς
ἀνάγνωση τοῦ στίχου. Τὸ ἒργο ὁρίζει τὴν παγκόσμια καὶ
διαχρονική ἀξία τ ῆς ἐλευθερίας μέσα ἀπὸ αὐτή τ ὴν
ἐλεύθερη ἀλλά καὶ ὁρισμένη περιδίνηση. Μὲ τέτοια
ἀμεσότητα καὶ ἁπλότητα ὁ Κωστής ἐξοικειώνει τό κοινό
μὲ τὴ φιλοσοφία τῆς ἐλευθερίας, ποὺ καλεῖ τὸν κόσμο νὰ
ἀναλογιστεῖ τὴ σημασία της καὶ νὰ διαδραματίσει
ἐνεργό ρόλο στὴν ὑπεράσπισή της.
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Ὁ Κώστας Λάβδας θέλει
ὰτ ἒργα του ν ὰ
λειτουργοῦν
ὡς
ἀφορμές
προσωπικῆς
καὶ
συλλογικῆς αὐτογνωσίας, ποὺ εἶναι μία ψυχοφθόρος
ἀλλά λυτρωτική διαδικασία. Μ ὲ τὸ ἒργο του Ἦλθε
οὐρανοκατέβατη εἰρωνεύεται τ ὸν ἐσχατολογικό
τρόπο μέ τόν ὁποῖο κάποια μερίδα τ ῆς ἀριστερᾶς
προσδοκᾶ τὴν ἒλευση τ ῆς Ἐπανάστασης. Ὁ Τζίμης
Πανούσης (1954-2018) εἶχε ἐπισημάνει μὲ τὸ γνωστό
καυστικό χιούμορ του πώς ἡ Κόκκινη Ἐπανάσταση,
ποὺ ἀναμένουν ο ἱ ἂνθρωποι ν ὰ ἒλθει ἀπὸ τὰ
οὐράνια, θ ὰ σκάσει στὴ γή ὡς μετωρίτης. Ἐδῶ ὁ
Λάβδας παρουσιάζει τὴ θεία μήτρα, ἀντί τῆς χείρας
τοῦ Θεοῦ, στὴ γωνία τοῦ οὐρανοῦ, νά γεννᾶ τὴν
ἐλπίδα καὶ νὰ τὴν ἀποστέλλει στοὺς ἀνθρώπους.
Συνδεδεμένη μ ὲ τὸν ὀμφάλιο λ ῶρο, μετεωρίζεται
πέρα ἀπὸ τὸν ο ἶκο ἀνοχῆς τ ῆς ὀργανωμένης
Κώστας Λάβδας (Ἀθήνα, γ. 1980). Ἦλθε
ὰ
σύννεφα.
Ἐμφανίζεται
ὡς
οὐρανοκατέβατη,
2016.
Ἀκρυλικά κα
ὶ κοινωνίας, στ
αὐγοτέµπερα σ ὲ καµβά, 190 x 190 ἐκ. γυναικάρα μ ὲ τὰ κόκκινα ἐπάνω ἀπὸ μία στρατιά
Παραχώρηση Γκαλερί Ἂλµα, Ἀθήνα.
ἀπὸ ἂνδρες ποὺ ἡ κεφαλή τους μόλις ξεπροβάλλει
ἀπὸ μία κονσέρβα. Σὲ ἀντίθεση μ ὲ τὰ ἀνόργανα
σώματα τ ῶν ἀνδρῶν, ἡ γυναίκα ἒχει καλλίγραμο
κορμί ποὺ φέρει φανταχτερό καὶ πλούσιο φουστάνι. Μὲ ἀπώτερο σκοπό νὰ κάνει τὸν κόσμο
καλύτερο, προορίζεται ν ὰ δώσει χέρια και πόδια στὰ ἀνδρείκελα ποὺ ἀξιώνουν ν ὰ γίνουν
ἂνθρωποι. Ὡς ἐνσάρκωση τ ῆς Ἐλευθερίας, ἑνός τόσο ὑψηλοῦ καὶ σημαντικοῦ ἀγαθοῦ, ἡ
γυναίκα ἒχει ἀγριεμένο πρόσωπο μ ὲ σοβαρό βλέμμα καὶ αὐστηρό στόμα. Ἡ Ελευθερία θὰ
γίνει κτῆμα ὃποιου ἀνδρείκελου ξεπεράσει τ ὸν ἑαυτό του καὶ τολμήσει νὰ τὴν ἀποκτήσει μ ὲ
τρομερούς ἀγῶνες καὶ φοβερές θυσίες. Τὸ ἒργο τοῦ Λάβδα ἰκανοποιεῖ τὸ αἲσθημα τ ῆς
ἀνησυχίας, ἀφήνοντας τὸ ζητοῦμενο ἀνοιχτό.
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Ἡ ἐθνική ἐπέτειος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης
τοῦ 1821 ὢθησε τὴν Ἀγαλίς Μάνεση ν ὰ ἐμπνευστεῖ
ἀπὸ τὰ φιλελληνικά π ιάτα μ ὲ προσωπογραφίες
ἡρώων ποὺ πολέμησαν γιὰ τὴν ἐλευθερία. Ἐπέλεξε
νὰ ἀπεικονίσει τὴ Μαντώ Μαυρογένους (1796-1848),
γυναίκα ἀπελευθερωμένη πο ὺ μὲ τὶς πράξεις καὶ
τοὺς τρόπους της ἒδωσε τὰ πάντα γιὰ τὸν ἀγώνα τῆς
ἐλευθέρωσης τ ῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν Ὀθωμανική
Αὐτοκρατορία. Γιὰ τὴ συνολική προσφορά της,
τιμήθηκε ἀπὸ τὴν Ἑλληνική Πολιτεία μ ὲ τὸν βαθμό
τῆς ἀντιστρατήγου. Ἧταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ
σημαντικές ἀγωνίστριες τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821
καὶ ἦταν εὒπορης οἰκογενείας. Γιὰ τὸ ἒργο της, ἡ
κεραμίστρια βασίστηκε στ ὴν προσωπογραφία τῆς
Μαντώς τοῦ 1826 τοῦ Δανοῦ φιλέλληνα
Ἀγαλίς Μάνεση (Κέρκυρα, γ. 1952). Ἡ Μαντώ
ἀξιωματικοῦ
Ἂνταμ Φρίντελ (1786-1865). Ἡ
ἀγναντεύει τήν Ἐλευθερία, 2021. Ἐφυαλωµένος
ἂργιλος,
100
x
100
ἐκ.
Παραχώρηση μεταφορά ἒγινε μ ὲ τὸ ἂμεσο κα ὶ πηγαῖο ὗφος τ ῆς
Καλλιτέχνιδας, Λονδίνο.
δημιουργοῦ. Τὸ πρόσωπο τῆς ἡρωίδας ἒγινε τὸ
ἐπίκεντρο μίας ἐγκατάστασης, ὃπου τ ὸ βλέμμα τῆς
εἰκονιζομένης στρέφεται πέρα ἀπὸ τὸ ὃριο τοῦ πιάτου πρὸς τὴν ε ὐρύτερη ἒννοια τῆς
ἐλευθερίας. Ταυτοχρόνως, πολυάριθμα κυανά μάτια, ζωγραφισμένα σὲ θραύσματα ἀργίλου,
περιτριγυρίζουν σὲ πλήρη κυκλική διάταξη τὸ κέντρο τ ῆς προσοχῆς τους , ποὺ εἶναι τ ὸ
πρόσωπο τ ῆς ἡρωίδας. Μὲ ἀφορμή τ ὴν ἀνυπέρβλητη ἡρωίδα Μαντώ, ἡ κεραμίστρια
ἀναδεικνύει μὲ τὸ ἒργο της τὶ εἶναι δυνατόν νὰ κατορθώσει ὁποιοδήποτε ἂτομο ἀνεξαρτήτως
τοῦ φύλου του. Γεγονός εἶναι ὃτι μὲ τὸ παράδειγμά τους, ὃλες οἱ ἡρωίδες τοῦ 1821 συνέβαλαν
τὰ μέγιστα στὴν ἀπελευθέρωση τῆς γυναίκας.
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Ὁ
Παναγιώτης
Μασωνίδης
γεννήθηκε
στὴν
Κύπρο
καὶ
δραστηριοποιήθηκε στ ὴν Ἑλλάδα. Ὡς μαθητής το ῦ Θανάση Ἀπάρτη,
σπούδασε τ ὸ ἀνθρωποκεντρικό προσωπικό ὗφος καὶ τὴ μνημειακή
ἀπεικόνιση τ ῶν μορφῶν, ἀλλά ἀκολούθησε μία δική του πορεία πρ ὸς
ἓναν συμβολικό ἐξπρεσιονισμό μ ὲ ἀφαιρετικές τάσεις. Κατά ὴν
τ
Τουρκική Ε ἰσβολή στήν Κυπριακή Δημοκρατία τ ὸ 1974 ὁ Μασωνίδης
ζοῦσε στ ὴν Ἀθήνα. Μ ὲ ἀφορμή τ ὴν ἀποδυνάμωση τ ῆς Κύπρου ἀπὸ τὴ
Χούντα τ ῶν Ἀθηνῶν, βρῆκε ε ὐκαιρία ἡ Τουρκία ὂχι μόνον νά κάνει
εἰσβολή ἀλλά καὶ ἐποικισμό. Ἐπρόκειτο γιὰ μία μορφή καταπίεσης τ ῆς
ἐλευθερίας ἀμφοτέρων τ ῶν Ἑλλήνων καὶ Κυπρίων. Ἡ ἀπώλεια τ ῆς
βορείου Κύπρου κα ὶ οἱ πεσόντες συμπατριῶτες ἀγωνιστές προξένησαν
πικρία στή καρδιά κα ὶ τραῦμα στ ὴν ψυχή του. Νιώθοντας βαθειά τ ὴν
ἀνάγκη νὰ ἐκφραστεῖ διὰ μέσου τῆς τέχνης φιλοτέχνησε ἓνα γλυπτό γιὰ
τὴν ἐλευθερία τ ῆς Κύπρου καὶ κατ'ἐπέκταση τοῦ κάθε καταπιεσμένου
λαοῦ καὶ ἀτόμου. Τὸ ἒργο του βασίστηκε σὲ πολυάριθμες μελέτες και
ποὺ ἀναγράφονται σαφῶς μὲ τὴν ἒνδειξη «Ἐλευθερία». Εἶναι μία μικρή Παναγιώτης Μασωνίδης (Λευκωσία, 1943μελέτη γιὰ ἓνα μεγάλο μνημεῖο, ποὺ ὁ φιλότεχνος Δήμαρχος 1994). Σπουδή γιά τὸ Ἂγαλµα τῆς Ἐλευθερίας,
Κερκυραίων Σπῦρος Ράθ (1902-1983) ὀραματιζόταν μεταπολιτευτικῶς 1975. Ἀκρυλικό σ ὲ γῦψο, 66 x 24 x 20 ἐκ.
στὸ κέντρο ῆ
τ ς Πλατείας Δημαρχίου. Παρουσιάζει μία γυναικεία Παραχώρηση Κληροδοτήµατος Καλλιτέχνη,
Κέρκυρα.
φιγούρα ἐνδεδυμένη μὲ χιτώνα ποὺ καλύπτει πλήρως τὸ σῶμα της ὣστε
νὰ φαίνεται συμπαγής. Ἡ φαντασία τοῦ θεατῆ ταυτίζει τὰ ἀφανή χέρια
μὲ τὰ φτερά της, ποὺ ὁμοιάζουν μ ὲ ἀπόληξη τοῦ κυματιστοῦ χιτώνα. Τὸ πρόσωπο μὲ τὰ
σκοπίμως λιωμένα χαρακτηριστικά προσδίδει στὴ φιγούρα μία διάσταση πέρα ἀπὸ τὸν χῶρο
καὶ τὸν χρόνο. Παρά τὴν ἡμιτελή ποιότητά του, τ ὸ γλυπτό ἐκφράζει ἀριστοτεχνικῶς τὴν
αἲσθηση τ ῆς ἐλευθερίας μ ὲ ἀνάσα καὶ πνεῦμα. Ἡ ἀναφορά στὴ φτερωτή θεά Νίκη τῆς
Σαμοθράκης, ποὺ περίφημα ἐνέπνευσε καὶ τὶς Μοναδικές Μορφές Συνέχειας στὸν Χῶρο τοῦ
1913 τοῦ Οὐμπέρτο Μποτσιόνι, εἶναι προφανής.
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Ὁ Γιῶργος Μέγκουλας προέρχεται ἀπὸ μία
ἀριστοκρατική κερκυραϊκή ο ἰκογένεια μ ὲ σεβασμό γιὰ
τὶς ρίζες, τ ὸ παρελθόν καὶ τὴν παράδοση. Ἀναγνωρίζει
ὃτι τῶρα, ὃπως κάθε ἐποχή, ὁ κόσμος καλεῖται νὰ
ἀνατρέψει τ
ὸ
κατεστημένο.
Σήμερα
ἡ
παγκοσμιοποποίηση
βάλλεται
ἐναντίον τ
ῆς
κεφαλαιοκρατίας. Ἐμπνευσμένος ἀπὸ τὶς βενετικές
ἐπιροές πο ὺ ἐπιμένουν στ ὴν Κέρκυρα, φιλοτέχνησε ένα
ἒπιπλο μὲ πόδια σὲ ὗφος μπαρόκ, μὲ καμπῦλες ἀκμές,
φουσκωτές πλευρές κα ὶ ἑλικοειδείς ἀπολήξεις. Ἀρχικῶς
ἒμοιαζε μ ὲ ἓνα ἰδεῶδες μνημεῖο γιὰ μία κιβωτό ἀξιῶν.
Ἐν συνεχείᾳ, ὠθούμενος ἀπὸ τὸ σημερινό πνεῦμα τ ῆς
ἀπελευθέρωσης ἀπὸ τὶς κοινωνικές συμβάσεις καὶ τὴν
καθεστηκύια τάξη, ἒσπασε τ ὴ φόρμα ὲσ τέσσερα
τεταρτημόρια μ ὲ ἓναν σταυρό καὶ κίνησε τὰ μέρη ὣστε
νὰ ἰσορροπήσουν ἐπάνω στὴ βάση. Καθ'ὁμοίῳ τρόπῳ
Γιῶργος Μέγκουλας (Εὒβοια, γ. 1955). τεμάχισε μία κλασσική κεφαλή μ ὲ τέσσερες ὁριζόντιες
Δόµηση - Ἀποδόµηση, 2014. Πορσελάνη καὶ τομές καὶ τὶς κίνησε ὣστε ν ὰ σχηματίσουν μία ἀνοιχτή
σµάλτο, 86 x 54 x 44 ἐκ. Παραχώρηση ἀψίδα ὡς ἐπιστέγασμα τῆς σύνθεσης. Ἒχοντας διδαχθεῖ
Καλλιτέχνη, Κέρκυρα.
ἀπὸ τὸν δυτικό ἀκαδημαϊσμό, ὁ σημερινός καιρός τῆς
ἀλλαγῆς τ ὸν ἐμπνέει ν ὰ ξεπεράσει τοὺς κανόνες
ἀποτολμώντας μίαν ὑπέρβαση πρ ὸς τ ὴν ἀπελευθέρωση. Ἒτσι τ ὸ ἒργο του ὁδεύει ἀπὸ τὴ
δόμηση τοῦ παρελθόντος, στὴν ἀποδόμηση τοῦ παρόντος, πρὸς τ ὴν ἀπελευθέρωση τοῦ
μέλλοντος. Ἀναπάντεχα, ἡ τελική σύνθεση, σαφῶς προχωρημένη, διατηρεῖ ἀριστοτεχνικά μ ὲ
νέους ὃρους τήν πρότερη τέρψη στὴ φόρμα, στὸ φῶς καὶ στὴν τεχνική.
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Ὁ Δημήτρης Μηλιώτης φαντάζεται την ἐλευθερία
ὡς μ ὶα ἀνθρώπινη φιγούρα ποὺ προσπαθεῖ να
κινηθεῖ πρὸς τ ὰ ἐμπρός κα ὶ πρὸς τ ὰ ἐπάνω, μ ὲ τὴ
βοήθεια τ ῶν χεριῶν, τ ῶν ποδιῶν ἀλλά καὶ μὲ τὰ
διαφανή καὶ δυνατά φτερά της ποὺ δίδουν ὢθηση σὲ
κάθε κίνησή της. Πρόθεσή του ἦταν νὰ καταγράψει
ὂχι μία συγκεκριμένη στιγμή αὐτῆς τῆς προσπάθειας,
ἀλλά τὸ πέρασμα ὃλων τῶν χρονικῶν στιγμῶν κατά
τὴ διάρκεια τοῦ πετάγματος. Τὸ ἒργο παρουσιάζει
συγκεντρωμένα μία ἐπιλογή ὃλων α ὐτῶν τ ῶν
σχετικών χρονικών στιγμῶν. Εἶναι ἀποτυπώματα καὶ
ἲχνη τῶν κινήσεων τῆς ἐλευθερίας σε μία ηλιόλουστη
επιφάνεια. Ἡ φιγούρα α ὐτή δ ὲν ἀποτυπώνει τ ὴ
κίνηση πρὸς τὴν ἐλευθερία. Εἶναι ἡ ἲδια ἡ ἐλευθερία,
ἡ σωματοποίησή της. Καὶ ὡς ἐλευθερία κινεῖται
παντοῦ καὶ πάντα και πρὸς ὃλες τ ὶς κατευθύνσεις,
Δηµήτρης Μηλιώτης (Κέρκυρα, γ. 1961).
ἀφήνοντας
στὸ πέρασμά της μόνο τὸ μπλέ ἲχνος της.
Ελευθερία, 2021. Λάδι σε καµβά, 100 x 100 ἐκ.
Η σύνθεση πάλλεται από ελευθερία κίνησης με
Παραχώρηση Καλλιτέχνη, Ἀθήνα.
ερωτικό σφυγμό . Θυμίζει ἓνα γνωμικό τοῦ
Βολταίρου: «Ἡ ἐλευθερία τ ῆς σκέψης ε ἶναι ἡ ζωή
τῆς ψυχῆς».
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Ὁ Μυστικός Κ ῆπος τοῦ Ἰωάννη Μονογυιοῦ εἶναι
ἓνα ἐννοιολογικό ἒργο πο ὺ ἐνεργοποιεῖται μέσῳ τῆς
ἀλχημικῆς σχέσης κειμένου καὶ εἰκόνας. Τό
μεγαλύτερο μέρος τῆς σύνθεσης ἒχει ἀπαλό πράσινο
χρώμα, ποὺ ἐκφράζει μία ψευδαισθησιακή
κατάσταση. Ἡ λιγοστή πύρινη ἀπόχρωση, πού
ταυτίζεται μ ὲ
τὴν
ἐπίγνωση,
σκίζει
τήν
ψευδαισθησιακή ἐπιφάνεια καὶ ἀγγίζει τὴν
πνευματική διάσταση τῆς ο ὐσίας τοῦ ἒργου. Στὶς
τέσσερις γωνίες τῆς σύνθεσης ἐντοπίζεται τὸ
ἀψίνθιον, ἓνα φυτό μ ὲ τὴν πικρή γεύση τ ῆς ζωῆς,
ποὺ ἒχει τὴ δυνατότητα νὰ ναρκώνει. Στὸ ἐνδιάμεσο
κενό τῶν γωνιῶν παρουσιάζονται διάσπαρτοι στίχοι
ἀπὸ τὸ ποίημα Ἐλευθερία τοῦ Πῶλ Ἐλυάρ στή
γνήσια γαλλική καὶ σὲ ἑλληνική μετάφραση. Τὸ
κείμενο τοῦ ποιήματος τυπώθηκε μ
ὲ σφραγίδες
Ἰωάννης Μονογυιός (Καβάλα γ. 1965). Μυστικός
γράμμα
πρὸς
γράμμα,
μία
ὁμολογουμένως
Κῆπος, 2021. Λινογραφίες ἀναρτηµένες σε καµβά,
100 x 100 ἐκ. Παραχώρηση Καλλιτέχνη, ψυχαναγκαστική,
ἀλλά
ἐν
κατακλείδι
Θεσσαλονίκη.
ἀπελευθερωτική διαδικασία. Στὴ βάση τῆς ε ἰκόνας
ὀστά συμβολίζουν τόν θάνατο, ποὺ εἶναι ἡ κοινή
μοίρα κάθε ζωῆς. Μία κεφαλή στὸ κέντρο τῆς σύνθεσης συμβολίζει τὴν ἀνθρώπινη νόηση καὶ
φέρει ἐπιπλέον τὸ τρίτο μάτι τῆς διαίσθησης ποὺ δίδει πνευματική καθοδήγηση καὶ ἓνα
μάντρα στὰ θιβετανικά ποὺ ψυχολογικῶς ὁδηγεῖ στὴν ἀπελευθέρωση. Ἡ κεφαλή αἰωρεῖται μὲ
φτερά πεταλούδας ποὺ συμβολίζουν τὴ μεταμόρφωση. Ἀκριβῶς ἀπὸ κάτω δύο χέρια
ὀρθώνουν τὸ κηρύκειο τοῦ Ἑρμῆ μὲ τὸν πύρινο ἂξονα τοῦ κόσμου ὡς δίοδο μέσῳ τῆς ὁποίας
μπορεῖ κάποιος ν ὰ φτάσει στὴν ἀλήθεια πέρα ἀπὸ τὴ ζωή – δηλαδή τὴν ἐλευθερία. Αὐτό τ ὸ
σημεῖο ἐντοπίζεται στὴν ἐγκεφαλική χώρα τῆς κεφαλῆς ὡς ὁ μυστικός κῆπος μ ὲ τὶς θερμές
ἀποχρώσεις τ ῆς πυρᾶς. Γιὰ τὸν καλλιτέχνη, σκοπός τ ῆς ὓπαρξης ε ἶναι εἶναι ἡ ὑπέρβαση τ ῆς
πραγματικότητας μέσα στὴν ὁποία ζοῦν οἱ ἂνθρωποι μὲ στόχο τὴν ἐσωτερική ἐλευθερία ποὺ
καλλιεργεῖται στὸν μυστικό κῆπο τοῦ νοῦ.
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Ὁ Κύπριος κυνικός φιλόσοφος Δημώναξ (π. 100-170)
ἀνέφερε πώς «Mόνον εὐδαίμονα ἔφη τὸν ἐλεύθερον» (Ὁ
ἀληθινά ε ὐτυχισμένος ε ἶναι ὁ ἐλεύθερος). Α ὐτή ἡ
οὐσιαστική ε ὐτυχία μπορεῖ κάλλιστα νά διακριθεῖ στὸ
ἰδιαίτερο Ἂγαλμα τῆς Ἐλευθερίας ποὺ ἒστησε ὁ Θωμάς
Θωμόπουλος τὸ 1937 στὸν Προφήτη Ἡλία στὰ Χανιά τὸ
1937. Τὸ πρόσωπο ῆ
τ ς θεᾶς Ἀθηνᾶς λάμπει μ ὲ τὸ
χαμόγελο
της
ἰκανοποίησης κα ὶ
τὰ
κάποτε
ἐπιχρωματισμένα μὲ γαλάζιο χρῶμα τεράστια μάτια της.
Δυστυχῶς, ἀπὸ τὸ 1968 βρίσκεται σωριασμένο στὸν
χῶρο ὃπου κάποτε ὀρθωνόταν ὑπερήφανο. Ὁ Χανιώτης
φωτογράφος Νίκος Μπασιᾶς ἐνδιαφέρθηκε γι ὰ τὸ
σημαντικό ἐν λόγῳ ἂγαλμα. Στ ὸ ἒργο του συνέθεσε τ ὴν
ἱστορία του μέσῳ ἱστορικῶν καὶ συγχρόνων
φωτογραφιῶν ἒν ε ἲδῃ πάζλ. Στὸ κέντρο τῆς σύνθεσης
ἒθεσε φωτογραφία τοῦ ἀκέραιου μαρμάρινου μοντέλου
ποὺ φυλάσσεται στὸ Νομαρχιακό Μέγαρο Χανίων. Σὲ
διάφορες στρατηγικές θέσεις χρησιμοποιεῖ τρεὶς
φωτογραφίες ἀρχείου – μία ἀπὸ τὸ ἐργαστήριο τὴ στιγμή
ποὺ ὁ γλύπτης φιλοτεχνεῖ τὸ ἂγαλμα, ἂλλη ὃπου ὁ
γλύπτης ἐπιβλέπει τ ὸ στήσιμὸ του μ ὲ σκαλωσιές ἐπί
τόπου, καὶ τέλος μία ἒγχρωμη κὰρτ ποστάλ πο ὺ τὸ
παρουσιάζει ὁλοκληρωμένο στὸν περιβάλλοντα χῶρο.
Νίκος Μπασιᾶς (Ἀθήνα, γ. 1956). Mόνον Ἐπιπροσθέτως
συμπληρώνει
τὴν
ἱστορία μ ὲ
εὐδαίµονα ἔφη τ ὸν ἐλεύθερον, 2021. Θερµική
φωτογραφίες
ἀπὸ
τὰ
σπάργανα
τοῦ
ἀγάλματος
ὃπως
ἐκτύπωση σ ὲ ἀλουµίνιο, 100 x 60 ἐκ.
εἶναι σήμερα σωριασμένα στὸν Προφήτη Ἡλία.
Παραχώρηση Καλλιτέχνη, Χανιά.
Φρόντισε ε ἰδικῶς τ ὰ μέρη τῶν ποδῶν, τ ῆς ἀσπίδας κα ὶ
τοῦ προσώπου νὰ ταιριάξουν μὲ ἀντίστοιχα σημεῖα τοῦ μοντέλου. Ἂν καὶ τὰ κομμάτια τοῦ
πάζλ παρουσιάζονται ὡς τεκμήρια τ ῆς ἱστορίας μ ὲ μεταξύ τους κενά , δίδουν μίαν ἐνιαία
εἰκόνα τῆς κατάστασης καὶ ἐκλιπαρούν γιὰ τὴν ἠθική ἀποκατάσταση τοῦ ἀγάλματος καὶ τὴν
διανοητική προάσπιση τῆς ἐλευθερίας. Ὁ μεγεθυντικός φακὸς τοῦ φωτογράφου ἑστιάζει στὴν
ἐγχάρακτη λέξη «ἐλευθερία» ὡς τὸ ὑπέρτατο ἰδανικό τοῦ Δημώνακτος.
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Ὁ Πήγασος ἦταν τ ὸ ὁλόλευκο φτερωτό ἂλογο τ ῆς
ἑλληνικῆς μυθολογίας. Βρίθουν ο ἱ θρύλοι γιὰ τὴν
ὑπερφυσική του καταγωγή καὶ τὴν ἂγρια καὶ ὑπερήφανη
φύση του. Ἡ ἲδια ἡ ἰκανότητα τ ῆς πτήσης θεωρεῖται
πάντα παγκόσμιο σύμβολο τ ῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ
ἐλευθέρου πνεύματος. Ἂν καὶ συμβολίζει τὴν ἰδέα τ ῆς
ἀτίθασης ἐλευθερίας πνεύματος, ἐξημερώθηκε ἀπὸ τὸν
Βελλερεφόντη γιὰ νὰ κατατροπώσει μὲ τὴ βοήθειά του
τὴν κακιά Χίμαιρα. Ὡστόσο, ὁ Πήγασος παρέμεινε
ἐλεύθερος στὴν καρδιά του καὶ σοφός πέρα ἀπὸ τὴν
ἀνθρώπινη
κατανόηση.
Ὁ
Θωμάς
Μπερτόλης
ἐνδιαφέρθηκε γι ὰ τὸν Πήγασο ὡς ἲνδαλμα ποὺ
συνδυάζει τ ὴ φαντασία μὲ τὴν ἐλευθερία. Μ ὲ πηγαία
ὂρεξη γιὰ δημιουργία ἒπλασε ἓνα φτερωτό ἂλογο
ξεκινώντας
ἀπὸ
τὴν
ἀρχαία
ἑλληνική
ἰδέα
ἐπικαιροποιημένη μ ὲ τὸ σημερινό
ρότυπο
π
τῆς
Θωµάς Μπερτόλης (Ἀθήνα, γ. 1973). αὐτόματης ἒκφρασης. Ἒτσι, ἐνῶ ὁ Πήγασός του ἒχει τὰ
Πἠγασος, 2011. Ψηµένος πηλός, 62 x 41 x 53
χαρακτηριστικά στοιχεῖα τοῦ πλάσματος ποὺ συνθέτει
ἐκ. Παραχώρηση Καλλιτέχνη, Ἀθήνα.
ἓνα ἂλογο μ ὲ τὰ φτερά τοῦ ἀετοῦ, ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴ
μορφολογική μίμηση τ ῆς φύσης. Καθοδηγούμενος ἀπὸ
πνεῦμα ἁγνῆς ἀγάπης καὶ ὗφος παιδικῆς ἀφέλειας, ὁ καλλιτέχνης μοιάζει νὰ ἒπλασε τόν δικό
του Πήγασο μὲ κλειστά τὰ φυσικά μάτια καὶ ἀνοιχτό τὸ τρίτο μάτι τῆς διαίσθησης. Προέκυψε
ἓνα ὀργανικό σύνολο μὲ δυνατά πόδια ποὺ τὸ ὀρθώνουν σταθερά στὴ γή, φτερά ποὺ
ἐτοιμάζονται νὰ τὸ ἀπογειώσουν καὶ οὐρά σὰν πηδάλιο ποὺ κατευθύνει τὸν προσανατολισμό
του. Ἡ πυραμιδωτή δομή καταλήγει μὲ τὴν κεφαλή του σ τραμμένη πρὸς τ ὸν ο ὐρανό.
Φτιαγμένο μ ἐ καλή καρδιά κα ὶ πλέριο συναίσθημα, ὁ συγκεκριμένος Πήγασος γίνεται
συνώνυμο τῆς ἒννοιας τῆς ἐλευθερίας.
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Ἡ Ἰσμήνη Μπονάτσου πιστεύει ὃτι γιά τὸν σκλαβωμένο
ἂνθρωπο ἡ στιγμή τ ῆς ἀπόκτησης τῆς πολύποθης
ἐλευθερίας σημαίνει ἒκσταση ὡς θεία ὑπέρβαση. Α ὐτὴ
τὴ συνθήκη βίωσε ἡ Ἑλλάδα ὃταν ἐπαναστάτησε στ ὸν
Ὀθωμανική Ἀυτοκρατορία τὸ 1821 ὓστερα από τέσσερις
αἰῶνες σκλαβιᾶς. Ἒτσι, θέλησε στὸ ἒργο της νὰ
ἀπεικονίσει τὸ στιγμιότυπο τ ῆς μετάβασης ἀπὸ τὸ
συμβάν τ ῆς νίκης στὴν κατάσταση τ ῆς ἀπόλυτης
ἐλευθερίας. Ἐπέλεξε ν ὰ συνθέσει
ὺο
δ σύμβολα
ἀναγνωρίσιμα ὡς ἑλλαδικά μὲ οἰκουμενική διάσταση.
Βάση τοῦ ἒργου ἒγινε ἡ ἐθνική σημαία τῆς Α' Ἑλληνικῆς
Πολιτείας ἀπὸ τὸ 1822, μὲ λευκό σταυρό ἒναντι κυανοῦ
φόντου. Στὸ κέντρο ῆς
τ ε ἰκόνας τοποθέτησε τὴ
πασίγνωστη γυναικεία φίγουρα ἀπὸ φωτογραφία τῆς
Νέλλυς, τ ὴ Ρωσίδα χορεύτρια Λίλα Νικόλσκα,
τραβηγμένη στὴν Ἀκρόπολη τῶν Ἀθηνῶν, τόν Νοέμβριο
τοῦ 1930. Τὸ ἒργο τ ῆς μικρασιάτισσας Νέλλυς (18991998) χαρακτηρίζεται ἀπὸ κάλλος, συναίσθηση καὶ
ἐλευθερία. Ἡ συγκεκριμένη φωτογραφία, μὲ τὴ γυμνή
χορεύτρια ἰπταμένη, μὲ καλοζυγισμένα ὃλα τὰ μέλη τοῦ
σώματός της κα ὶ τὸν ἀραχνοϋφαντο πέπλο της ν ὰ
σχηματίζει α ὒρα ὁλόγυρά της, ἂφησε ἐποχή κα ὶ
Ἰσµήνη Μπονάτσου (Κεφαλονιά, γ. 1964).
Ἒκσταση, 2021. Κάρβουνο, γραφίτης καὶ θαυμάστηκε στ ὸν Δυτικό κόσμο. Αὐτή ἡ στιγμή εἶναι ἡ
παστέλ σὲ µεταξόχαρτο ἀναρτηµένο σὲ χαρτί, ἀπόλυτη προσωποποίηση τῆς ἒκστασης. Ὁ ἀσπρόμαυρος
143 x 93 ἐκ. Παραχώρηση Καλλιτέχνιδας, πέπλος της ἀποκτᾶ κυανές ἀνταύγειες ἀπὸ τὴ σημαία
Ἀθήνα.
τῆς νίκης. Καὶ ἡ ὑπέροχη σημασία τῆς ἒκστασης στ ὴν
εἰκόνα ἐπιτρέπει ἐλαφρά ἀνοδική μετατόπιση τοῦ ἰεροῦ σταυροῦ τῆς σημαίας. Ἰδωμένη ἀπὸ
κοντά ἡ σημαία φανερώνει μία ἐπιφάνεια ρυτιδιασμένη, νύξη ὃτι ἡ ἐλευθερία ἀποκτᾶται με
ἀγώνα, κόπο καὶ πάλη.
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Ὁ Θόδωρος Μπρουσκομάτης ἀρέσκεται σ ὲ ἓνα
παστίς
εἰκαστικῆς
διαχρονικότητας
και
διακειμενικότητας. Οἰκειοποιεῖται ἓναν κλασσικό
καμβά γιά νὰ ὁμιλήσει περί τοῦ μέλλοντος μέσῳ τοῦ
παρελθόντος. Γιὰ τὴν Τεχνητή Ἐλευθερία,
χρησιμοποιεῖ χαρακτηριστικό ἒργο τοῦ Κλῶντ
Λορραίν μὲ τίτλο Θέα στὸν Λιμένα τοῦ 1633, ποὺ
εἶναι ἀποτέλεσμα ὀραματικῆς τοπιογραφίας τοῦ
ζωγράφου μ ὲ μπαρόκ μανιερισμό. Τὸ τοπίο
πλαισιώνεται στ ὰ ἀριστερά μ ὲ τὸ ὂρθιο ἀπομεινάρι
ἀρχαίου ναοῦ καὶ στὰ δεξιά μὲ τὴν ἂγρια φύση ποὺ
γνωρίζει ὃτι τ ὸ σύμπαν ἐν καιρῷ θὰ ὑποταγεῖ στὴν
Θόδωρος Μπρουσκοµάτης (Κατερίνη, γ. 1963). ἐξουσία της. Ὁ λιμένας φιλοξενεῖ διάσκορπες
Τεχνητή Ἐλευθερία, 2020. Ψηφιακή ἐκτύπωση σ ὲ
γαλέρες καὶ μάλιστα γύρω ἀπὸ ἓναν μεσαιωνικό
ἀλουµίνιο, 45 x 60 ἐκ. Παραχώρηση Καλλιτέχνη,
πῦργο πο ὺ ὁρίζει τ ὸ μέσον τῆς εἰκόνας. Στὸ πρῶτο
Ἀθήνα.
πλάνο δύο ναυτικοί φλερτάρουν μὲ μία ἐντόπια
γυναίκα. Αὐτό τ ὸ γνώριμο σκηνικό ἐξωτικοποιεῖται ἀπὸ ἓνα ἐννοιολογικῶς παράταιρο
κολλάζ. Ἓνα ἀερόπλανο κυριαρχεῖ στὸν ἀέρα, παγώνια διακοσμοῦν τ ὴ βλάστηση,
ὑπερμεγέθεις ὑβίσκοι κα ὶ μία στερλίτσια ζωντανεύουν τὸ προσκήνιο . Ἀπέναντι ἀπὸ τὸν να ὸ
σκανδαλίζει τοὺς θεατές μία λογοκριμένη πορνοστάρ τ ῆς Ἂπω Ἀνατολῆς. Στὴν κορυφή τοῦ
πύργου ὀρθώνεται τὸ Ἂγαλμα τ ῆς Ἐλευθερίας τῆς Νέας Ὑόρκης μὲ τὴ δάδα του νὰ
ἀκτινοβολεῖ στὸ ἀπόλυτο κέντρο τ ῆς σύνθεσης. Ἡ ἀνάμειξη ἑτεροκλήτων στοιχείων
στρεβλώνει τ ὸν τόπο κ αὶ τὸν χρόνο, προκαλώντας ζάλη καὶ χάος γύρω ἀπὸ τὸ κεντρικό
σημεῖο ἀναφορᾶς. Ὑπό τ ὴν α ἰγίδα τ ῆς ἐλευθερίας, ἡ λάγνα ἒκσταση ἀναμένει νωχελικά καὶ
προκλητικά τὴν ἀπενοχοποίησή της.
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Τὸ
Ἀναζητώντας κατά τ ὀ πρότυπο τῶν ὑπερρεαλιστῶν
ἀσυνήθιστους τρόπους ἒμπνευσης, ὁ Κωνσταντίνος
Πάτσιος
δημιουργεῖ
ἓνα
ὑπερμέγεθες
κολάζ
χρησιμοποιώντας τ ὸν ἐλεύθερο συνειρμό καὶ τὴν
αὐτόματη γραφή. Ἐπιδίωξή του εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση
τοῦ ἀσυνειδήτου, τ ῆς πηγῆς τ ῆς ψυχικῆς ἐνέργειας καὶ
κοιτίδας τῶν ἐνορμήσεων ἀπὸ λογικούς, κοινωνικούς
καὶ αἰσθητικούς κανόνες. Τὸ παρόν ἒργο ἐμπνέεται ἀπὸ
τὸ ποίημα Ἐλευθερία τοῦ Πῶλ Ἐλυάρ. Ἡ σύνθεση ἒχει
μία διονυσιακή διάσταση χρωματικοῦ ἐκστασιασμοῦ. Ἡ
ἒκσταση ἀποδίδεται μέσα ἀπὸ τή σύνθεση ἑτεροκλήτων
ἀντικειμένων καὶ τὴν ἀντίστιξη τοῦ κενοῦ μέ τό πλῆρες.
Ἓνα νωπό δακτυλικό ἀποτύπωμα σ τὸν κενό χ ῶρο
διατηρεῖ σὲ ἰσορροπία τ ὴν ἀνωτέρῳ πληρότητα τ ῆς
σύνθεσης. Στοιχεία, ὃπως τ ὸ ἀρχαῖο κάλλος τῆς
κλασικῆς γλυπτικῆς καὶ ἡ αὐτοπροσωπογραφία το ῦ
Θεοφίλου μ ὲ τὴν ἑλληνική σημαία, καταδεικνύουν τ ὴν
πρόθεση τοῦ καλλιτέχνη ν ὰ συνθέτει διάφορα κράματα
Κωνσταντίνος Πάτσιος (Ἀθήνα, γ. 1977). Στό
ποτήρι τ ῶν ἐκπλήξεων γράφω τ ὸ ὂνοµά σ ου, τοῦ συλλογικοῦ παρελθόντος . Μπαλόνια καὶ ἐξωτικά
2021. Κολάζ σ ὲ καµβά, 200 x 150 ἐκ. πτηνά πο ὺ ἀψηφοῦν τ ὴ βαρύτητα συνδιαλέγονται μ ὲ
Παραχώρηση Καλλιτέχνη, Ἀθήνα.
νεκροκεφαλές ποὺ ἒχουν πλέον ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ
φορτίο τ ῆς ὓπαρξης, ὑπό τ ὸ ἂτεγκτο βλέμμα τῆς
ρωμαϊκῆς θεότητας Λίμπερτας. Ἡ σύνθεση εἶναι ἓνα
παλίμψηστο ἀπὸ στιγμιότυπα ποὺ ἀποτελοῦν ἀπόπειρες τοῦ δημιουργοῦ νὰ ἀπεικονίσει τὴν
ἐλευθερία. Ἒντονες ε ἶναι οἱ ἀναφορές στὴν κλασική τέχνη κα ὶ στὶς ‘βάνιτας’ (ματαιότητες),
ποὺ ὑπαινίσσονται ὃλες τὶς στιγμές τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ὃταν στὴ βεβαιότητα τοῦ
θανάτου καὶ τὴ ματαιότητα τῶν ἐπιγείων ἠδονῶν ἀντιπαρατίθεται ὁ ἀκατάλυτος ἀγώνας γιὰ
ἐλευθερία, δηλαδή γιὰ ἀθανασία.
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Ἡ πρωταρχική σκέψη τῆς Μαργαρίτας Πέτροβα ἦταν
πῶς μπορεῖ νὰ ἀπεικονιστεῖ ἓνα τοπίο ποὺ εἶναι
φορτισμένο ἀπὸ τὶς ἱστορικές μν ῆμες κα ὶ ἀποτελεῖ
σύμβολο ἐλευθερίας. Ἡ ἰδιαίτερη περίπτωση τοῦ
Ζαλόγγου εἶναι ἓνα ἀπὸ τὰ συγκλονιστικότερα
περιστατικά τῆς νεώτερης ἱστορίας τῆς Ἑλλάδας. Στὶς 18
Δεκεμβρίου 1803, μετά τ ὴν ὁριστική κατάληψη τοῦ
Σουλίου ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Ἀλῆ πασά, 63
γυναῖκες πο ὺ εἶχαν καταφύγει στ ὸ δυτικό ἂκρο τοῦ
ὃρους Ζαλόγγου ἀποφασίσαν ν ὰ πεθάνουν ἐλεύθερες
παρά να πέσουν στα χέρια τ ῶν Τουρκαλβανῶν.
Προτίμησαν ἀντί τ ῆς ἀτιμίας καὶ τῆς α ἰχμαλωσίας ν ὰ
ρίξουν τ ὰ τέκνα τους στὸν γκρεμό καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ
ἀκολουθήσουν κα ὶ οἱ ἲδιες, κα ὶ μάλιστα χορεύοντας,
προκαλώντας ἰδιαίτερη συγκίνηση καὶ θαυμασμό σὲ ὃλη
τὴν Ε ὐρώπη. Ἒτσι, τ ὸ Ζάλογγο ἀποτελεῖ ἓναν βαθιά
συγκινησιακό τόπο μέσα ἀπὸ τὴν ἱστορικότητά του. Τὰ
Μαργαρίτα Πέτροβα (Ἀθήνα, γ. 1979). βράχια του ἒγιναν μνημεῖο γιὰ τὴν ἐλευθερία τ ῶν
Ζάλογγο, 2021. Μικτή τεχνική: ἀργυροτυπίες, Σουλιωτῶν. Ο ἱ Σουλιῶτες ἐξέφρασαν μέσα ἀπὸ τὸ
λάδι σ ὲ χαρτί καὶ πάπυρο, 116 x 93 ἐκ. κύκνειο ἂσμα τους μ ὲ ἓναν μοναδικό τρόπο τ ὴν ἒννοια
Παραχώρηση Καλλιτέχνιδας, Ἀθήνα.
τῆς ἐλευθερίας. Ἒτσι, ἡ καλλιτέχνιδα δημιούργησε μέσα
ἀπὸ τὸ ἒργο της μία σύνθεση ποὺ ἐμπεριέχει τὰ κλειστά
σχήματα τ ῶν ἀσπρόμαυρων φωτογραφιῶν γι ὰ νὰ
ἒλθουν σ ὲ ἀντίθεση μ ὲ τὰ ζωγραφικά στοιχεῖα ποὺ δημιουργοῦν ἐντάσεις. Τ ὰ σχήματα
ἐλευθερώνονται ἀπὸ τὰ ὃρια τοῦ τοπίου φτιάχνοντας νέους τόπους ἐλεύθερους ποὺ ὃμως
ἐμπεριέχουν ταυτοχρόνως τὴν τραγικότητα τ ῆς ἀπώλειας κα ὶ τῆς θυσίας. Ο ἱ ὁριζόντιες
λωρίδες φωτογραφημένης γ ῆς δημιουργοῦν τ ὴν α ἲσθηση τῆς πραγματικότητας καὶ τοῦ
ὑπαρκτοῦ ἱστορικοῦ τόπου. Ἀνάμεσά τους οἱ ζωγραφισμένες κηλίδες παίρνουν τὴ θέση τους
μέσα σ ὲ αὐτό τ ὸ τοπίο καὶ ἐλευθερώνονται σταδιακῶς ἀπὸ κάτω πρ ὸς τ ὰ ἐπάνω γιὰ νὰ
δηλώσουν πὼς σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πτώση, ἡ ἐλευθερία ἒχει μία ἀνοδική πορεία, τὴν ἐξαΰλωση
ποὺ φτάνει μέχρι τὸν ζωγραφισμένο οὐρανό γιὰ νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὴν ἰερότητα τοῦ σύμπαντος.
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Τὰ θρυλούμενα τελευταῖα λόγια τοῦ Ἀρχιμήδη, τοῦ
σπουδαιοτέρου μαθηματικοῦ καὶ ἐφευρέτη τ ῆς
ἀρχαιότητας, ἦταν «Μή μοῦ τοὺς κύκλους τάραττε».
Ἂν καὶ μάλλον πρόκειται γιὰ κατασκεύασμα,
συμπεριλαμβάνεται στὸ Γνωμικολογικόν ὡς φράση
ἀποδιδόμενη σ ὲ αὐτόν γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖ ἡ
κορυφαία στιγμή τῆς ἀπορρόφησης μίας ἰδιοφυίας
σὲ πείσμα τοῦ ἐπικειμένου θανάτου της. Στὸ
τραγούδι «Μή Μοῦ τοὺς Κύκλους Τάρατε» [ἐδῶ μὲ
ἓνα ‘τ’ ὡς σουρεάλ ἀστειάκι] τοῦ 1991 τῆς Λένας
Πλάτωνος ἀκούγεται ἡ φωνή τ ῆς συνθέτριας νὰ
ἐρωτᾶ ποιός εἶναι ὁ ἀληθινά ἐλεύθερος ἂνθρωπος.
Καὶ ἀπαντᾶ αἰνιγματικά στὸ τέλος, «εἶναι αὐτός πού
συνέτριψε τ ὴν καθρεφτοποιία». Σημειωτέον ὃτι ἡ
καθρεφτοποιία ε ἶναι ὁ λαβύρινθος τῶν κατόπτρων
Λἐνα Πλάτωνος (Ἑλλάδα, γ. 1951). Μὴ Μοῦ τοὺς ποὺ ἀσχολεῖται μ ὲ τὰ ὁρατά ε ἲδωλα πο ὺ τείνουν νὰ
Κύκλους Τάρατε, 1991. Παραχώρηση Ἑταιρίας ἀποπροσανατολίζουν τ ὸν ἀμύητο κα ὶ ἂπειρο
Ἀκτή, Ἀθήνα.
ἂνθρωπο. Συντρίβοντας τ ὴν καθρεφτοποιία, ὁ
γέροντας ἀσκητής μπορεῖ νὰ δεῖ τὸ ἀληθινό φῶς στὸ
σκοτάδι, ποὺ εἶναι ἡ οὐσία τῆς ἐλευθερίας.

42

Μεγακλῆς Ρογκάκος, MA MA PhD - Ἱστορικός Τέχνης www.megaklesrogakos.wordpress.com
Ὁδός Ἀσωπίου 3, Γκύζη, 11473 Ἀθήνα, Ἑλλάδα ☏ +30 6932 445 459 ✉ m.rogakos@gmail.com

Ἡ Μαρίνα Προβατίδου
φωτογράφησε μία κοινή
γυναίκα που υποδύθηκε την προσωποποίηση τῆς ἒννοιας
της ἐλευθερίας στό Ἑπταπύργιο, τὸ φρούριο ῶν
τ
Παλαιολόγων στὴν Ἀκρόπολη τῆς Θεσσαλονίκης, ποὺ
μετέτρεψαν στὸ «Γεντί Κουλέ» οἱ Ὀθωμανοί. Ἦταν μὶα
ἀπὸ τὶς σκληρότερες φυλακές, ὃπου κρατήθηκαν κα ὶ
ἀθῶοι πολίτες, μεταξύ τῶν ἐνόχων, κατά τὴ διάρκεια τῆς
ὀθωμανικῆς καὶ γερμανικῆς κατοχῆς, αλλά και τοῦ
ἐμφυλίου πολ ὲμου στὴν Ἑλλάδα. Ἐκεῖ βασανίστηκαν
ἀγωνιστές, εξόριστοι, διανοούμενοι καὶ ἀνθρωποι μὲ
φιλελεύθερο πνεῦμα. Ἒτσι, σὲ αὐτόν τ ὸν φορτισμένο
ἀπὸ δεινά χῶρο, ἡ γυναίκα-σύμβολο τ ῆς ἐλευθερίας
φωτογραφήθηκε νὰ φορᾶ μακρύ μπλέ φουστάνι καὶ νὰ
ὑψώνει τ ὰ χέρια της γιὰ νὰ ἰσορροπήσει σ ὲ μία λεπτή
γέφυρα ποὺ ἑνώνει τ ὸ παρελθόν μ ὲ τὸ παρόν. Περπατᾶ
σταθερά ἐμπρός ἐπάνω στ ὸν κανόνα τῆς ἀτόφιας
ἀλήθειας καὶ ὑπερασπίζεται τὴ μνήμη τῶν θυμάτων τοῦ
Μαρίνα Προβατίδου (Θεσσαλονίκη, γ. 1978). μαρτυρικοῦ τόπου. Ἀκροβατεῖ ἒναντι τοῦ γαλανόλευκου
«Ἡ Ἐλευθερία τὸν Ἲκαρον ἐπτέρωσε», 2021. οὐρανοῦ ἀπαλλαγμένη ἀπὸ τὰ βάρη, τὰ μέτρα καὶ τὰ
Ξυλογραφία, λινόλαιουµ καὶ βαθυτυπία σὲ σταθμά πο ὺ περιορίζουν τόν σύγχρονο κόσμο. Νιώθει
χαρτί, 66 x 53 ἐκ. Παραχώρηση
ὑπερήφανη γιὰ ὃσα ἒχει κατακτήσει ὡς ἀνεξάρτητη
Καλλιτέχνιδας, Θεσσαλονίκη.
γυναίκα, προσπαθώντας ν ὰ ἰσορροπήσει καταστάσεις
μέσα ἀπὸ τοὺς ρόλους ποὺ διαδραματίζει στ ὴ ζωή.
Πιστεύει ὃτι ἡ ἐλευθερία εἶναι τὸ ὓψιστο ἀγαθό, γιὰ τὸ ὁποῖο ἀξίζει κάθε θυσία. Γιὰ αὐτόν τὸν
λόγο θυμᾶται τὸν μύθο τοῦ Ἰκάρου, ὁ ὁποῖος ἒχασε τ ὴ ζωή του πραγματώνοντας ἒστω
στιγμιαία τὸ ὂνειρό του.
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Ἡ Ἒξοδος τῆς Ράνιας Ράγκου ἀφορᾶ σὲ μία
εἰκαστική μεταγραφή. Ἡ ζωγράφος ἑνεπνεύστηκε τὸ
ἒργο της ἀπὸ τὸν μνημειακό πίνακα Ἐκτέλεση τοῦ
Τορίχος καὶ τῶν Συντρόφων του στὶς Ἀκτές τῆς
Μάλαγα τοῦ 1888 τοῦ Ἀντόνιο Γκίσμπερτ (18341901). Μὲ σύνθημα τὸ «Πατρίδα, Ἐλευθερία καὶ
Ἀνεξαρτησία»
καὶ
στόχο
ὴ τ λήξη
τοῦ
ἀπολυταρχισμοῦ,
ὁ
Ἰσπανός
φιλελεύθερος
ἐπαναστατικός ἡγέτης Χοσέ-Μαρία Τορίχος (17911831) καὶ 60 ὀπαδοί του συνελήφθηκαν κα ὶ
ἐκτελέστηκαν στὴ Μάλαγα ἀπὸ τὶς καθεστωτικές
ἀρχές χωρίς δίκη, μὲ ἐντολή τοῦ βασιλέα Φερνάντο
Ζ' τ ῆς Ἱσπανίας. Μὲ τόν μαρτυρικό θάνατό του, ὁ
Τορίχος ἒγινε τὸ ἀρχέτυπο τῆς πάλης ἐναντίον τοῦ
δεσποτισμοῦ καὶ τῆς τυραννίας. Ἡ ζωγράφος
οἰκειοποιήθηκε
τ ὴ φιγούρα τοῦ Τορίχος, μὲ τὴν
Ράνια Ράγκου (Ἀθήνα, γ. 1970). Ἒξοδος, 2021.
ἐπική
ε
ὐγένεια
καὶ
ἡρεμία ποὺ τὸν χαρακτηρίζει ὡς
Λάδι σὲ καµβά, 100 x 100 ἐκ. Παραχώρηση
Καλλιτέχνιδας, Ἀθήνα.
ρομαντικό ἣρωα. Τ ὴν ἀνέσυρε ἀπὸ τὴν τραυματική
στιγμή τοῦ ἐκτελεστικοῦ ἀποσπάσματος ἀπὸ τὸ
παρελθόν καὶ τὴν τοποθέτησε θεραπευτικά στὸ
κέντρο ἑνός ἀτέρμονου θαλασσινοῦ τοπίου μὲ μόνη ἀναφορά τό σημεῖο ποὺ καμπυλώνει πρὸς
μία φωτεινότερη κατεύθυνση. Σὲ ἀντίθεση μ ὲ τὸ ἡρωικό παρελθόν, ὁ σημερινός ἀνώνυμος
πρωταγωνιστής ἀντιλαμβάνεται τ ὴν ἱστορικότητα τ οῦ ἑαυτοῦ του ὡς παθητικό βίωμα καὶ
θέαμα στὸ Netflix. Ὡς νέος Τορίχος μπορεῖ νὰ λυτρωθεῖ ἀπὸ τὰ δεσμά του, διατηρώντας τὸ
ἀβρό μειδίαμα. Ἀντί γι ὰ ὃπλα τὸν συντροφεύουν ἀπὸ τὸ ἓνα μέρος τό χέρι τοῦ συναδέλφου
καὶ ἀπὸ τὸ ἂλλο ἡ ζωντανή φλόγα τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν ἐλευθερία. Σήμερα ποὺ ὁ θάνατος εἶναι
ἀνούσιος, πρόκληση εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν ὑλική παθητικότητα πρὸς μία πνευματική
ἀνάταση.

44

Μεγακλῆς Ρογκάκος, MA MA PhD - Ἱστορικός Τέχνης www.megaklesrogakos.wordpress.com
Ὁδός Ἀσωπίου 3, Γκύζη, 11473 Ἀθήνα, Ἑλλάδα ☏ +30 6932 445 459 ✉ m.rogakos@gmail.com

Γιὰ τὸν Δημήτρη Σεβαστάκη, «Δεύτερη Μ νήμη»
εἶναι ἡ ἐλεύθερη πρόσληψη, ἡ ἰδιόρρυθμη
κατανόηση
τοῦ
γεγονότος
ἀφηγημένου,
παραδομένου κα ὶ δευτερογενῶς βιωμένου. Ε ἶναι
αὐτό ποὺ θεμελιώνει τ ὴν προσωπική μνήμη. Εἶναι
λοιπόν ἡ ἐλεύθερη καὶ ἀπροκατάληπτη μετακίνηση
ἀνάμεσα στὸ ἱστορικό γεγονός κα ὶ στὴν
ἐξατομίκευσή του. Τὸ ἒργο, ἀποτελεῖται ἀπὸ μὶα
πλάγια αὐτοπροσωπογραφία παρελθοντική σ ὲ
συνομιλία
της μ ὲ
νέα
σχέδια
τεσσάρων
ἐμβληματικῶν
προσώπων
τοῦ
ἑλληνικοῦ
ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα. Αὐτά τ ὰ σχέδια ἐκκινοῦν
ἀπὸ τὶς λιθογραφίες τ οῦ Βαυαροῦ ἀξιωματικοῦ
Δηµήτρης Σεβαστάκης (Σάµος, γ. 1960). Δεύτερη
Μνήµη, 2013-2021. Μικτή τεχνική: γραφίτης σ ὲ Κάρλ Κρατσάιζεν (1794-1878), ἀπὸ ἒργα τοῦ ὁποίου
χαρτιά καὶ ἀκρυλικό σ ὲ καµβά, 80 x 100 ἐκ. ξεκίνησαν, οἱ γνωστότερες προσωπογραφίες ἡρώων
Παραχώρηση Καλλιτέχνη, Ἀθήνα.
τοῦ 1821. Ὁ ζωγράφος σχεδίασε τὸν Κολοκοτρώνη,
τὸν Μιαούλη καὶ τὸν Καραϊσκάκη, ἀλλά
συμπεριέλαβε καὶ τὸν ἲδιο τ ὸν φιλέλληνα χαράκτη
βασιζόμενος σ ὲ μὶα φωτογραφία του. Ὁ ζωγράφος κινήθηκε ἀνάμεσα σ ὲ δύο
πραγματολογικά πεδία – στὸ προφίλ του καὶ στὶς μνημονικές ἀναφορές του. Πειραματίστηκε
καὶ μὲ δύο τρόπους ἀφήγησης –τὴν αὐτοπροσωπογραφία μὲ στοιχεῖα ἐξπρεσιονισμού καὶ ἓνα
συμπαγές σχέδιο ἀπὸ γραφίτη μ ὲ ἀναφορές στὶς γ κραβοῦρες τοῦ 19ου αἰώνα. Ἡ ἒννοια τ ῆς
ἐλευθερίας στὸν Σεβαστάκη ἐντοπίζεται στήν ἐκφραστική του εὐχέρεια ἀνάμεσα σὲ μεθόδους
καὶ τεχνικές. Ἀνὲπτυξε τ ὴ σύνθεση σὲ μαῦρο φόντο ὡς ἀόριστο κα ὶ ἐπιτρεπτικό, χωρίς
παραστατικούς περισπασμούς. Μέσα ἀπὸ τὴν ἀναφορά στὸ ἐθνικοαπελευθερωτικό διάβημα,
τὶς διάφορες γλῶσσες κα ὶ ἰδιολέκτους, συγκρὸτησε ἓνα προσωπικό ἐγχείρημα ἐλευθερίας,
δηλαδή οὐσιώδους αὐτοβιογραφίας.
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Ἡ ἐλευθερία εἶναι γνωστή ὡς θεωρητική ἒννοια,
ἀλλά ἐξαιρετικῶς δύσκολη πρόκληση ὡς βιωματική
πράξη. Τὸ ἒργο Δαμάζοντας τὴ Χίμαιρα τοῦ Βασίλη
Σολιδάκη ἀναφέρεται σ ὲ ἓναν παναθρώπινο μύθο.
Στὴν ἀρχαία ἑλληνική μυθολογία ὡς Χίμαιρα
περιγράφεται ἓνα σύνθετο πλάσμα μὲ τρείς κεφαλές,
μία γιὰ κάθε πειρασμό – αίγας γιὰ τὴ λαγνεία, φιδιοῦ
γιὰ τὴν ἀπληστεία τ ῆς μέθης καὶ λέοντα γι ὰ τὴν
ἀλαζονεία. Ἡ νέα γενιά, μετά τ ὴν ἐπαναστημένη
δεκαετία τοῦ '60, ἐόρταζαν α ὐτό ἀκριβῶς τ ὸ
πρόβλημα μ ὲ τὸ διαδεδομένο σύνθημα
σέξ,
«
ναρκωτικά καὶ ρόκ-έντ-ρόλ». Προφανῶς ε ἶναι
τεράστια πρόκληση ν ὰ ξεπεράσει κάποιος τοὺς
πειρασμούς του. Ἐάν καταφέρει νὰ τοὺς δαμάσει,
ὃμως, τότε θ ὰ εἶναι καὶ σὲ θέση νὰ γνωρίσει τ ὴν
οὐσιαστική
ἐλευθερία πο ὺ θὰ τοῦ προσφέρει τὴν
Βασίλης Σολιδάκης (Κρήτη, γ. 1948). Δαµάζοντας
ἀναγκαία
συνθήκη
γι ὰ τὴν ἀπόκτηση γνώσης κα ὶ
τὴ Χίµαιρα, 2021. Λάδι καὶ κάρβουνο σὲ καµβά,
100 x 100 ἐκ. Παραχώρηση Καλλιτέχνη, Ἀθήνα.
αὐτογνωσίας. Μὲ αὐτό τ ὸ σκεπτικό, ὁ ζωγράφος
παρουσιάζει ἓναν φωτισμένο ἂνθρωπο ν ὰ ἒχει
δαμάσει τ ὴν ἀδάμαστη Χίμαιρα – ἓνα πραγματικά
παράδοξο θέαμα καὶ θέμα. Ἡ τέχνη, ὃμως, ἒχει κάθε δικαίωμα στὴ φαντασία. Τὸ φόντο φέρει
όλο τ ὸ φάσμα τ ῶν χρωμάτων τ ῆς Ἲριδας – ἐρυθρό, π ορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλέ,
λουλακί καὶ βιολετί. Δὲν ε ἶναι τυχαῖο ὃτι τ ὸ οὐρανίο τόξο ἒγινε γνωστὸ ὡς σύμβολο
ἐλευθερίας καὶ διαφορετικότητας ἀπὸ τὸν ὁμοφυλόφιλο καλλιτέχνη Γκίλμπερτ Μπέικερ, τ ὸ
1978.
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Ἡ Τίτα Σταύρου ἐνδιαφέρεται γιὰ τοὺς ἀποροῦντες
ἀνθρώπους ποὺ ἀναζητοῦν τ ὴν ἐλευθερία.
Ξεκινώντας ἀπὸ ἀμηχανία γιὰ τὸ θέμα, ταυτίστηκε
μὲ τὴ σημερινή γενιά καὶ τὶς ἀντιλήψεις της,
στοχεύοντας ἀσυνειδήτως πρὸς μίαν ἐσωτερική
ὑπέρβαση. Ἀναγιγνώσκοντας ἐκ νέου ὃλον τ ὸν
Ὗμνο ε ἰς τ ὴν Ἐλευθερίαν τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ
ἀντιλήφθηκε ὃτι περιγράφει ὂχι ἐθνικό ἀλλά
ἐσωτερικό γεγονός, δι αδικασίες στὸ ὃριο τ ῆς
ψυχανάλυσης. Σὲ ἁπλά στυπόχαρτα ἒγραψε ἐκ νέου
μὲ πένα ὀκτώ ἀπὸ τὶς 158 στροφές μὲ τὴ γνήσια
συναισθηματική φόρτιση παρά μ ὲ διανοητική
διαύγεια κα ὶ τὰ ἒθεσε ὡς πυλώνα ἐκατέρωθεν τοῦ
παραθύρου σ ὲ οἰκειοποιημένο ε ἰκονοστάσι. Στὸν
ὑπόγειο χῶρο ἀποθήκευσε πέντε σάκους τῆς γνώσης
μὲ βάρη τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ. Ἀπὸ τοὺς σάκους
ξεκινοῦν κόκκινες κλωστές ποὺ συναντῶνται στὸν
Τίτα Σταύρου (Ἀθήνα, γ. 1958). Ψεύτρα κρίκο τοῦ ἀσυνειδήτου στ ὸν ἐπίγειο κόσμο τ ῶν
Ἐλευθεριά, 2021. Μεικτή τεχνική: ἀκρυλικό,
πηλός, ξύλο, ἀντικείµενα καὶ ἠλεκτρικός ἀνθρώπων. Ἐκεῖ καταγράφεται ἡ ἀνθρώπινη
λαµπτήρας, 45 x 42 x 15 ἐκ. Παραχώρηση κληρονομικότητα μὲ χρωμοσώματα κα ὶ γονίδια, κ αὶ
Καλλιτέχνιδας, Ἀθήνα.
ἀπὸ ἐκεῖ ἐξαρτᾶται ἡ πτήση τῆς ἀνθρώπινης
φιγούρας μ ὲ τὸ φτερό ποὺ προσπαθεῖ νὰ
ἐνσωματωθεῖ στὸ συναισθηματικό τοπίο τοῦ φόντου. Ἀπένατι ἀπὸ τὸ ἀσυνείδητο ὀρθώνεται ἡ
σβούρα τῆς τύχης μ ὲ τὴ ρωγμή, κὰτι ποὺ δρᾶ ἀνεξέλεγκτα. Τὸ εἰκονοστάσι τ ῆς ὓπαρξης
σκηνογραφεῖ τὴν ἒμφυτη τάση τοῦ «εἶναι» πρὸς τὴν ἐλευθερία του. Τὸ κουδουνάκι στὴ θύρα
θὰ προδώσει ὃποιον ἐπιχειρήσει νὰ διεισδύσει στήν ἐλευθερία. Ὁ τίτλος «Ψεύτρα Ἐλευθεριά»
προέρχεται ἀπὸ τὴν 21η στροφή τοῦ Ὓμνου, ποὺ ἀναφέρεται στὴ ματαιότητα αὐτοῦ ποὺ θὰ
ἒλεγε ἓνας σὲ κάποιον ποὺ τόν προδίδει ἐνώ τόν λατρεύει. Ζώντας τὸ μεταεπαναστατικό κλίμα
στήν Ἑλλάδα, ὁ Σολωμός σίγουρα ἀναλογίστηκε τ ὸν θρίαμβο τ ῆς ἐλευθερίας ἐάν
ἐξαλειφόταν τὸ σαράκι τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ.
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Στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου οἱ Κερκυραῖοι γνώρισαν μία
σειρά ἀπὸ ἀποίκους κα ὶ κατακτητές –Ἐρέτριοι,
Κορίνθιοι, Ρωμαῖοι, Βυζαντινοί, Γενουᾶτες, Βενετοί,
Γάλλοι, Ρωσότουρκοι καὶ Ἂγγλοι– μέχρι
ὴντ
πολυπόθητη ἓνωση μ ὲ τὴν Ἑλλάδα το 1864. Κατά τὴν
μακροβιότερη περίοδο τῆς Βενετοκρατίας (1204-1797) οἱ
Καθολικοί ὑποχρέωσαν τοὺς Ὀρθοδόξους ν ὰ ἒχουν
στὸν τόπο τους πρωτόπαπα ἀντί δεσπότη. Καὶ μάλιστα
συχνά ὁ φτωχός λαός τῆς Κερκύρας καταπιέστηκε ἀπὸ
καθεστῶτα καὶ καταστὰσεις, ὃπως φανερώνει καὶ ἡ
ἀκριβοδίκαιη πένα τοῦ Κωνσταντίνου Θεοτόκη (18721923). Γιὰ αὐτό ὁ Πέτρος Στραβοράβδης ἐκφράζει
ἐπιφύλαξη γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐλευθερίας στὴ γενέτειρά
του. Στὸ ἒργο του παρουσιάζει ἀφαιρετικῶς μία μάλλον
πάλλουσα ἂποψη τ ῆς παλαιᾶς πόλης συγχέοντας
βασικές ἀνεικονικές φόρμες καὶ ὑψηλές πολυκατοικίες.
Διακρίνεται χαρακτηριστικά τ ὸ καμπαναριό τ ῆς
Πέτρος Στραβοράβδης (Κέρκυρα, γ. 1949). Μητρόπολης καὶ τὸ Νέο Φρούριο μ ὲ τὴν ἑλληνική
Ἓνας Ἂγγελος γι ὰ τὴν Ἐλευθερία, 2021. σημαία. Ἐπάνω ἀπὸ τὶς στέγες ὀρθώνεται ὁ Ἂγγελος
Ἀκρυλικό σ ὲ καµβά, 110 x 90 ἐκ.
τοῦ Τζιουζέπε Τορέτι ποὺ ἀπὸ τὴ λήξη τῆς ὀθωμανικῆς
Παραχώρηση Καλλιτέχνη, Κέρκυρα.
πολιορκίας τ ὸ 1716 ἐξαγγέλει μία προσμονή ε ὐρύτερης
ἀπελευθέρωσης.
Ὃμως
τό
βεραμάν,
που
ἀμφιταλαντεύεται μεταξύ τοῦ πράσινου καὶ μπλέ χρώματος, διαπερνᾶ λοξῶς τ ὴ σύνθεση.
Ὑπογραμμίζει ἓνα ε ἰρωνικό σχόλιο ὃτι ἡ ἀπόλυτη ἐλευθερία δ ὲν ὑπάρχει ποτέ και πουθενά.
Ἐπιπλέον τ ὸ κόκκινο χρῶμα στ ὸ καμπαναριό ρέει πρὸς τ ὰ κάτω ὡς ἀνοιχτή πληγή στὰ
θρησκευτικά ἰδανικά. Ὡστόσο, παρά τέτοιες ε ὒλογες ἀμφιβολίες, ἡ ἀλήθεια ε ἶναι ὃτι ἡ
Κέρκυρα συνέβαλε στ ὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας μ ὲ τὸν ἰόνιο τρόπο της – τὸν
Νεοελληνικό Διαφωτισμό καὶ τὸν ἐθνικό Ὗμνον εἰς τὴν Ἐλευθερίαν.
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Τὸ 1983 ὁ Πραξιτέλης Τζανουλίνος προκρίθηκε στόν Πανελλήνιο
Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό Γλυπτικῆς μὲ θέμα «Ἐλευθερία/Εἰρήνη» γιὰ τὸ
ἒργο του ποὺ ἒκτοτε κοσμεῖ τὴ συμβολή τ ῶν λεωφόρων Ποσειδῶνος καὶ
Θησέως στὴν Καλλιθέα. Βραβεύτηκε ἐκ νέου γιὰ τὸ ἲδιο ἒργο ἀπὸ τὸν
Μενέλαο Παλλάντιο ἐκ μέρους τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν τὸ 1987.
Πρόκειται γιὰ εὐρεία μνημειακή σύνθεση πο ὺ ἐορτάζει τ ὴν ἒννοια τ ῆς
ἐλευθερίας καὶ τῆς εἰρήνης φιλοσοφικά και ἀφαιρετικά. Τὸ παρόν γλυπτό
Ἐλευθερία/Νίκη εἶναι βασικό μέρος τοῦ συνόλου καὶ ἀποτελεῖ μακέτα
ἐργασίας γιὰ τὸ ἐν λόγῳ μνημεῖο. Μὲ κλασικές καταβολές, παρουσιάζει τὴ
γυναικεία ἀλληγορική μορφή τ ῆς Ἐλευθερίας/Νίκης ν ὰ προτάσσει τὸ
στῆθος της σ ὰ νὰ ἐπρόκειτο γιὰ ἀγώνα δρόμου. Συδυαζόμενα, ὁ
κυματιστός χιτώνας στ ὰ πόδια καὶ ἡ φτερούγα ποὺ στοχεύει στὸ
ὑπερπέραν, σχηματίζουν ἓνα ἀδυσώπητο τεντωμένο τόξο, ὁπλισμένο μ ὲ
ἀόρατη συμπαντική ἐνέργεια. Ὁδεύει δυναμικά ἐμπρός, σχίζοντας τὸν
ἀγέρα ὡς σπάθη μ ὲ ὁρμή κα ὶ στροφή στὸν χ ῶρο, καθῶς ἡ Νίκη τ ῆς
Σαμοθράκης. Ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὸν σολωμικό στίχο «Ἀπ᾽ τὰ κόκαλα
βγαλμένη», ε ἶναι καμωμένη ἀπὸ ἓναν βασικό σκελετό μ ὲ ἀρκετή πήλινη
σάρκα ὣστε νὰ προστατεύσει τ ὴν μεγαλύτερη ἀπὸ τὸ σῶμα καρδιά της,
ποὺ εἶναι ὁ πυρήνας τοῦ κάθε ἣρωα. Ἒχει ἀπωλέσει στὴ μάχη τὸ ἓνα ἀπὸ
τὰ δύο φτερά της, ἀλλὰ σηκώνει τὴν κεφαλή της ὑπερήφανα γιὰ ὃ,τι
πολυτιμότερο – τή ζωτική καὶ πάλλουσα ψυχή της.
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Πραξιτέλης Τζανουλίνος (Τῆνος, γ . 1955).
Ἐλευθερία/Νίκη, 1983. Ὀρείχαλκος, 110 x 38
x 46 ἐκ. Παραχώρηση Συλλογῆς Βασίλη
Μουχτάρη, Ἀθήνα.
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Ἀναλογιζομένη ἓναν σύγχρονο τρόπο ἀπεικόνισης τ ῆς ἒννοιας τῆς
ἐλευθερίας, ἡ Μίλλυ Φλαμπουριάρη σκέφτηκε νὰ ἐπικαιροποιήσει τ ὸ
εἰκονικό Ἂγαλμα τῆς Ἐλευθερίας (1875-1886) τοῦ Μπαρτολντί, ποὺ
δεσπόζει στ ὴν ὁμώνυμη νησίδα στὴν ε ἲσοδο τοῦ λιμένα τῆς Νέας
Ὑόρκης. ἀπὸ τὰ ἐγκαίνιά του κατέστη σύμβολο μητρικῆς φιλοξενίας καὶ
ἐλπίδας γι ὰ τοὺς ἀπανταχοῦ ἐξορίστους, κατατρεγμένους καὶ
μετανᾶστες, κα ὶ ἒμβλημα τῶν Η.Π.Α. ὡς χώρας ποὺ προωθεῖ τὴν
ἐλευθερία καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἡ καλλιτέχνιδα
οἰκειοποιήθηκε τὸ περίγραμμα τοῦ γλυπτοῦ – τὴ ρωμαϊκή θεότητα
Λίμπερτας ἐπάνω σε βάθρο, νὰ φορᾶ μακρύ χιτώνα καὶ στέφανο μὲ ἑπτά
ἀκτίδες καὶ νὰ κρατᾶ στὸ ὑψωμένο χέρι τὸν πυρσό τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ
στὸ ἂλλο τὴν πινακίδα τῆς Διακήρυξης τ ῆς Ἀνεξαρτησίας. Στὸ
ἐσωτερικό τοῦ διεθνῶς ἀναγνωρίσιμου περιγράμματος ἐπέλεξε ν ὰ
παρουσιάσει μία ε ἰκόνα ἀπὸ τὸ ἀντίθετό τοῦ συμβολισμοῦ του, δηλαδή
τὴν ἀνελευθερία, ὡς εἰρωνική δήλωση γιὰ τὸ διαχρονικῶς ἀνεκπλήρωτο Μίλλυ Φλαµπουριάρη (Λονδίνο, γ. 18.ΙΙ).
τῆς προσμονῆς της. Ἒτσι, σκέφτηκε συνειρμικῶς τὸν Κορωναϊό, τ ὴν Κορώνα-Ἐλευθερία,
2021.
Ψηφιακή
πανδημία ποὺ προκὰλεσε σοβαρό ἀναπνευστικό σύνδρομο σὲ ἐκτύπωση σὲ PVC, 122 x 66 ἐκ. Παραχώρηση
Ἱδρύµατος
Κερκυραϊκῆς
ἀνθρώπους ὃταν ἀναγνωρίστηκε γιὰ πρώτη φορά στὴν πόλη Οὐχάν τῆς Συλλογῆς
Κληρονοµιᾶς, Κέρκυρα.
Κίνας, τ ὸν Δεκέμβριο τοῦ 2019 καὶ τυράνησε μέχρι τῆς ἒναρξης τ ῆς
παρούσας ἒκθεσης τ ὴν ἀνθρωπότητα μ ὲ ἀπώλειες ζωῆς, κοινωνικούς
ἀποκλεισμούς κα ὶ οἰκονομικές καταστροφές. Βεβαίως, ἀποσκοπώντας ν ὰ διασκεδάσει τὸ
μακάβριο θέμα τῆς πανδημίας χρησιμοποίησε μία ἀπὸ τὶς ἐξαιρετικά ἐλκυστικές ψ ηφιακές
εἰκόνες τ ῶν συγκεκριμένων ὑιῶν ποὺ ξεχωρίζουν μὲ ψυχεδελικές ἀποχρώσεις ἓναντι ἑνός
αἱμάτινου φόντου.

50

Μεγακλῆς Ρογκάκος, MA MA PhD - Ἱστορικός Τέχνης www.megaklesrogakos.wordpress.com
Ὁδός Ἀσωπίου 3, Γκύζη, 11473 Ἀθήνα, Ἑλλάδα ☏ +30 6932 445 459 ✉ m.rogakos@gmail.com

Ὁ ποιητής Μιχάλης Κατσαρὸς (1919-1998) ἦταν
ἐκπρόσωπος τ ῆς πρώτης μεταπολεμικῆς γενιᾶς τ ῆς
ἑλληνικῆς λογοτεχνίας. Ἀνῆκε στ ούς ρομαντικούς
κομμουνιστές κα ὶ ἒγραφε ποιήματα ὑπό τ ὸ πρίσμα
τῆς ἀριστερῆς πολιτικοποίησης. Ὂντας ὁ ἲδιος
φτωχός καὶ κατατρεγμένος, διάλεξε ν ὰ ζήσει μὶα
τελείως ἀσκητική ζωή. Τὸ ποίημά του μὲ τίτλο Ἡ
διαθήκη μου (1953) ὁμιλεῖ μὲ λαϊκή ἀμεσότητα γιὰ
τὴν ἀντίσταση ποὺ ὀφείλει ν ὰ προβάλλει κάθε
ἂνθρωπος μὲ σεβασμό στὸν ἑαυτό του προς τὴν
καθημερινότητα, τ ὴν ταπεινότητα, τὴν ὑποτέλεια,
τὴν ἐπισημότητα, τ ὴν ἀλλοτρίωση, ἀκόμη κα ὶ τὴν
Κυριάκος Χατζηµιχαηλίδης (Θεσσαλονίκη, γ. ἀσκητική
πρόταση τοῦ παρόντος ποιήματος.
1963). Ἀντισταθεῖτε, 2021. Βίντεο mp4, 2:30.
Ἀπογυμνωμένοι
ἀπὸ ὃλη τ ὴν ὑποκρισία των
Παραχώρηση Ἀστικῆς Μή Κερδοσκοπικῆς
κοινωνικῶν
συμβάσεων
μποροῦν ο ἱ ἀναγνῶστες ν ὰ
Ἑταιρείας t-shOrt, Ἀθήνα.
ἐνδυθοῦν τ ὴν Ἐλευθερία - ροῦχο πρόκληση γιὰ τὸ
τεράστιο μέγεθος καὶ τὸ ἀβάσταχτο βάρος του. Ὁ
σκηνοθέτης Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης μετέφερε τὸ ποιητικό ἒργο σέ βίντεο πρός τέρψη
θεατῶν καὶ ἀκροατῶν. Μ ὲ λιτά κινηματογραφικά μέσα –τὴ γραφιστική
ῆςτ
ἐπαναλαμβανόμενης προστακτικῆς λέξης ὡς φόντο στὴ δωρική φωνή ποὺ διαβάζει τὸ ποίημα
ἒναντι τῆς Ἰεροτελεστίας τῆς Ἂνοιξης (1913) τοῦ Ἰγκόρ Στραβίνσκι– ἀνακοινώνει πρὸς ὃλους
τοὺς δυνητικούς κληρονόμους τῆς διαθήκης τὸ ἰδανικό τῆς Ἐλευθερίας.
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Ὁ Διονύσιος Σολωμός στὸ ἒργο του Διάλογος, ποὺ
ἒγραψε στὴ Ζάκυνθο τὸ 1824, λέγει, «Θέλει ἂλλο παρά
λέξες διακονεμένες γιὰ νὰ ὠφελήσεις ἓναν λαό, ὁ ὁποῖος
πολεμάει γιὰ τὴν ἐλευθερία ὁπού ἒχασε ἀπὸ αἰῶνες, καὶ
κάνει τέρατα! Εἶναι δύο φλόγες, διδάσκαλε, μία στὸ νού,
ἂλλη στὴν καρδιά, ἀναμμένες ἀπὸ τή φύση εἰς κάποιους
ἀνθρώπους, ο ἱ ὁποῖοι ε ἰς διάφορες ἐποχές διαφορετικά
μέσα μεταχειρίζονται γιὰ ν’ ἀπολαύσουν τ ὰ ἲδια
ἀποτελέσματα». Αὐτή ἡ φράση εἶναι γι ὰ τὸν Μανώλη
Χάρο ὁ ὁρισμός τοῦ πάθους γιὰ τὴν ἐλευθερία ὃπως τὸν
περιγράφει ὁ ποιητής στὸν διάλογό του μ ὲ τὸν
σοφολογιώτατο, τ ὸν διανοούμενο τ ῆς ἐποχῆς του. Στὸν
ΙΘ' αἰώνα ποὺ τὸ αἲτημα γιὰ ἐλευθερία, συνέχεια τοῦ
αἰτήματος γιὰ εὐτυχία ὃπως τ ὸ θέτει ἡ Γαλλική
Ἐπανάσταση, διατρέχει τοὺς λαούς τ ῆς Ε ὐρώπης. Ὁ
Σολωμός ἀναδεικνύει τ ὴ σχέση τῆς ἐλευθερίας μ ὲ τὴ
γλώσσα τ ῶν ἀνθρώπων. Ὑποβιβάζει τοὺς λογίους ποὺ
«πολεμοῦν γι’ ἀνταμοιβή ν ὰ τοὺς σηκώσουν τ ὴ
γλώσσα», ἐνῶ δίδει πρωτεύοντα ρόλο στὴν πηγαία καὶ
Μανώλης Χάρος (Κύθηρα, γ. 1960). Δύο
ἀνεπιτήδευτη γλώσσα τ ῶν ἡρώων πο ὺ «χύνουν τὸ αἷμα
Φλόγες, 2021. Μονοτυπία σ ὲ χαρτί
ἐπικολληµένο σ ὲ ἀλουµίνιο, 120 x 90 ἐκ. τους ἀποκάτου ἀπὸ τὸ Σταυρό γιὰ νὰ μᾶς κάμουν
Παραχώρηση Καλλιτέχνη, Ἀθήνα.
ἐλεύθερους». Ἐπιπλέον, μ ὲ ἀναφορά στὴ φλόγα, ὁ
Σολωμός ὑποστηρίζει ὃτι ὁ ὑψηλός ἀγώνας γι ὰ τὴν
ἐλευθερία ε ἶναι μἐλημα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἒχει νού
ἐνεργό καὶ καρδιά ὑγιή. Τὸ ἐν λόγῳ δίπολο εἶχε ἐπισημάνει ἀρχικῶς ὁ Θαλῆς ὁ Μιλήσιος ποὺ
ἀποφάνθηκε ὃτι εὐτυχισμένος εἶναι ὁ ἂνθρωπος «ὁ τὸ μὲν σ ῶμα ὑγιής, τ ὴν δ ὲ ψυχὴν
εὔπορος». Στὴ σύνθεσή του, ὁ Χάρος παρουσιάζει τὶς δύο φλόγες σ ὲ διαγώνια διάταξη
ξεχωριστά ἀλλά καὶ ἐφαπτόμενα.
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Γνωμικά μὲ ἀναφορά στὴν έννοια τῆς ἐλευθερίας
«Μὴ φορεῖν στενόν δακτύλιον» (Μὴ δυσκολεύεις τὴ ζωή σου).
Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Σάμειος φιλόσοφος
«Ἐλεύθερον ἀδύνατον εἶναι τὸν πάθεσι δουλεύοντα καὶ ὑπό παθῶν κρατούμενον» (Εἶναι
ἀδύνατον νὰ θεωρεῖται ἐλεύθερος αὐτός ποὺ εἶναι δοῦλος στά πάθη του καὶ κυριαρχεῖται ἀπὸ
αὐτά).
Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Σάμειος φιλόσοφος
«Ἐλεύθερος γὰρ οὒ τὶς ἐστί πλήν Διός».
Αἰσχύλος, 525-456 π.Χ., ἀρχαῖος τραγικός ποιητής – Προμηθεύς Δεσμώτης
«Ἡ ἐλευθερία εἶναι ἀπόκτημα μόνον ὃσων ἒχουν τὸ σθένος νὰ τὴν ὑπερασπισθοῦν».
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Ἀθηναῖος ἱστορικός – Περικλέους Ἐπιτάφιος
«Τὸ εὒδαιμον τὸ ἐλεύθερον, τὸ δ’ ἐλεύθερον τὸ εὒψυχον» (Εὐτυχισμένοι εἶναι ο ἱ ἐλεύθεροι
καὶ ἐλεύθεροι εἶναι οἱ γενναῖοι).
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Ἀθηναῖος ἱστορικός – Περικλέους Ἐπιτάφιος
«Το μυστικό τῆς εὐτυχίας εἶναι ἡ ἐλευθερία, καὶ τὸ μυστικό τῆς ἐλευθερίας εἶναι τὸ θάρρος».
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Ἀθηναῖος ἱστορικός – Περικλέους Ἐπιτάφιος
«Ἡ ἂγαν ἐλευθερία ἒοικε ε ἰς ἂγαν δουλείαν μεταβάλλειν» (Φαίνεται πώς ἡ ὑπερβολική
ἐλευθερία μετατρέπεται σὲ ὑπερβολική ὑποδούλωση).
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Ἀθηναῖος φιλόσοφος – Πολιτεία 564Α
«Πάσα δουλεία παρά φύσιν εστί».
Αντιφάνης, 405-335 π.Χ, Αρχαίος Κωμωδιογράφος
«Εκλυτέον εαυτούς εκ τοῦ περί τὰ εγκύκλια καὶ τὰ πολιτικά δεσμωτηρίου». (Θα πρέπει νὰ
απελευθερωθούμε ἀπὸ τὶς καθημερινές καὶ δημόσιες ασχολίες ποὺ μας δεσμεύουν.)
Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αθηναίος φιλόσοφος
«Αὐτός ποὺ ἒχει ξεπεράσει τοὺς φόβους τοῦ θα εἶναι ἀληθινά ἐλεύθερος».
Ἀριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Σταγειρίτης φιλόσοφος
«Τήν τῶν δήμων ἐλευθερίαν ἡ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἂμιλλα φυλάττει» (Τὴν ἐλευθερία τῶν
λαῶν προφυλάσσει ἡ ἂμιλλα μεταξύ τιμίων ἀνδρῶν).
Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Ἀθηναῖος ρήτορας
«Ἒμφυτος πάσιν ἀνθρώποις ὁ τῆς ἐλευθερίας πόθος».
Διονύσιος ὁ Ἀλικαρνασσεύς, 1ος αἰών π.Χ., ἀρχαίος ΈΈλληνας ἱστοριογράφος
«Τί εἶναι ἡ ἐλευθερία πέρα ἀπὸ τὸ δικαίωμα νὰ ζούμε ὃπως θέλουμε; Τίποτα περισσότερο ἀπὸ
αὐτό».
Ἐπίκτητος, 50-135 μ.Χ. Φρύξ φιλόσοφος

Επιγράμματα
«Δέν ἐλπίζω τίποτα, δέ φοβοῦμαι τίποτα, λυτρώθηκα ἀπὸ τὸ νού κι ἀπὸ τὴν καρδιά, ἀνέβηκα
πιό πάνω, εἶμαι λεύτερος».
Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, Ἓλληνας συγγραφέας – Ἀσκητική

Λατινικά Ρητά
«Ubi dubium ibi libertas» (Ὃπου ἀμφισβήτηση, ἐκεῖ ἐλευθερία).
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Πουμπλίλιος Σύρος, 1ος μ.Χ αἰών, Ρωμαῖος γνωμικογράφος
«Habere non haberi» (Νὰ κατέχεις, ὂχι νὰ κατέχεσαι).
Γκαμπριέλ Ντ’ Ἀνούντσιο, 1863-1938, Ἰταλός ποιητής
(ἀρχική πηγή τὸ τοῦ Ἀριστίππου «ἒχω ἀλλ’ οὐκ ἒχομαι»)

Ἱστορικές φράσεις
«Καλύτερα μιάς ὢρας ἐλεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καὶ φυλακή».
Ρήγας Φεραῖος, 1757-1798, ἐθνομάρτυς – Θούριος, στιχ. 7-8
«Ἐλευθερία, Ἰσότητα, Αδελφότητα».
Τό βασικό σύνθημα τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης, 1789
«Ἐλευθερία ἢ Θάνατος».
Τὸ σύνθημα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης καὶ σύμβολο τοῦ Ἑλληνισμοῦ, 1821

Ἀφορισμοί
«Νὰ εἶσαι ἐλεύθερος σημαίνει ὃτι εἶσαι ελεύθερος ἀπὸ τὴν επιθυμία νὰ εἶσαι κάτι».
Κρίσνα, ἰνδουιστική θεότητα
«Τὸ μυστικό τῆς ύπαρξης εἶναι νὰ μήν φοβᾶσαι. Ποτέ μή φοβᾶσαι τί θὰ ἀπογίνεις, ποτέ μήν
ἐξαρτᾶσαι ἀπὸ κάποιον. Μ όνο τὴ στιγμή ποὺ αρνεῖσαι κάθε βοήθεια γίνεσαι πραγματικά
ἐλεύθερος».
Βούδας, 563-483 π.Χ.
«Ἡ Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας καὶ
τῆς ισότητας, διότι έμαθε τοὺς πολίτες νὰ θεωρούν τὴν αυθάδεια ὡς δικαίωμα, τὴν παρανομία
ὡς ἐλευθερία, τὴν ἀναίδεια τοῦ λόγου ὡς ισότητα καὶ τὴν ἀναρχία ὡς ευδαιμονία».
Ἰσοκράτης, 436-338 π.Χ., Ἀθηναίος ρήτορας
«Κανείς δέν μπορεῖ νὰ εἶναι ἐλεύθερος, ἐάν δέν εἶναι κύριος τοῦ ἑαυτοῦ του».
Ἐπίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος
«Ὃποιος ἒμαθε νὰ πεθαίνει, ξέμαθε νὰ εἶναι δοῦλος».
Μισέλ ντε Μονταίν, 1533-1592, Γάλλος δοκιμιογράφος
«Ἐάν ὁ ἂνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος, τότε ὁ Θεός δεν εἶναι».
Καρτέσιος, 1596-1650, Γάλλος φιλόσοφος
«Ἡ ἐλευθερία δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἐρήμην τῆς ἠθικῆς».
Ἒντμουντ Μπερκ, 1729-1797, Βρετανός πολιτικός & φιλόσοφος
«Ἐκεῖνος ποὺ κρατᾶ τὴν ἀλυσίδα δέν εἶναι πιό ἐλεύθερος ἀπὸ εκεῖνον ποὺ σέρνει».
Πιέρ Κλώντ Μπουάστ, 1765-1824, Γάλλος λεξικογράφος
«Ἐλευθερία δέν εἶναι ἡ δύναμη νὰ κάνουμε ὃ,τι μ ᾶς ἀρέσει, ἀλλά τὸ δικαίωμα νὰ κάνουμε
αὐτό ποὺ πρέπει».
Λόρδος Ἂκτον, 1834-1902, Ἂγγλος ἱστορικός
«Ο σκοπός τοῦ νόμου δεν εἶναι νὰ καταργήσει ἢ νὰ περιορίσει, αλλά νὰ διαφυλάξει καὶ νὰ
μεγεθύνει τὴν ἐλευθερία».
Τζων Λοκ, 1632-1704, ΆΆγγλος φιλόσοφος
«Ὁ ἂνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἐπιλέγει νὰ ἀποδέχεται τὸ ἀναπόφευκτο».
Μπαρούχ Σπινόζα, 1632-1677, Ὁλλανδός φιλόσοφος
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«Ἐλευθερία εἶναι τὸ δικαίωμα νὰ κάνουμε ὃ,τι ἐπιτρέπουν οἱ νόμοι».
Βαρόνος ντέ Μοντεσκιέ, 1689-1755, Γάλλος στοχαστής
«Τὰ ἐλεύθερα ἒθνη εἶναι τὰ ἒθνη ποὺ ἀστυνομεύονται».
Βαρόνος ντέ Μοντεσκιέ, 1689-1755, Γάλλος στοχαστής
«Δέν ἒχουμε μεγαλύτερη ἐλευθερία ἐπιλογής ἀπὸ ὃση ἒχει ἡ ντάμα μπαστούνι ὃταν παίρνει
τὸν βαλέ κούπα».
Λέιντυ Μαίρη Μόνταγκιου, 1689-1762, Ἀγγλίδα ἐπιστολογράφος
«Ὁ ἂνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ τὴ στιγμή ποὺ τὸ θελήσει νὰ εἶναι».
Βολταῖρος, 1694-1778, Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας
«Ὃσοι θυσιάζουν στοιχειώδεις ἐλευθερίες γιὰ λίγη ἀσφάλεια, δέν ἀξίζουν ο ὒτε ἐλευθερία
οὒτε ἀσφάλεια».
Μπέντζαμιν Φράνκλιν, 1706-1790, Ἀμερικανός πολιτικός & συγγραφέας
«Ἡ πολιτική ἐλευθερία εἶναι καλή μόνον ὃσο δημιουργεῖ ἰδιωτική ἐλευθερία».
Σάμουελ Τζόνσον, 1709-1784, Ἂγγλος συγγραφέας
«Προτιμῆ τὴν ἐλευθερία μὲ κίνδυνο ἀπό, τὴν εἰρήνη ὑπό δουλεία»
Ζάν-Ζάκ Ρουσσώ, 1712-1778, Γαλλοελβετός φιλόσοφος
«Οἱ Ἂγγλοι νομίζουν ὃτι εἶναι ἐλεύθεροι, ἐπειδή ἐκλέγουν τοὺς ἀντιπροσώπους τοὺς κάθε
πέντε χρόνια, πλήν ὃμως εἶναι ἐλεύθεροι μόνον μία ἡμέρα κάθε πέντε χρόνια: τὴν ἡμέρα τῶν
ἐκλογῶν».
Ζάν-Ζάκ Ρουσσώ, 1712-1778, Γαλλοελβετός φιλόσοφος
«Ἐλευθερία εἶναι ἡ δυνατότητα νὰ ἐπιλέγουμε τὶς ἀλυσίδες μας».
Ζάν-Ζάκ Ρουσσώ, 1712-1778, Γαλλοελβετός φιλόσοφος
«Οἱ ἂνθρωποι δέν πρόκειται νὰ ἐλευθερωθοῦν προτού ὁ τελευταῖος βασιλέας στραγγαλιστεῖ
μὲ τὰ ἒντερα τοῦ τελευταίου παπά».
Ντενί Ντιντερό, 1713-1784, Γάλλος φιλόσοφος
«Ἡ λογική καὶ ἡ ἐλευθερία εἶναι ἀσύμβατες μὲ τὴν ἀδυναμία».
Μαρκήσιος ντέ Βωβενάργκ, 1715-1747, Γάλλος γνωμικογράφος
«Ἡ ἐλευθερία ὃταν ἀρχίσει νὰ πιάνει ρίζα, εἶναι ἓνα φυτό μὲ γρήγορη ἀνάπτυξη».
Τζώρτζ Οὐάσινγκτον, 1732-1799, ὁ πρῶτος Ἀμερικανός πρόεδρος
«Ἡ φτώχεια τοὺς ἐξασφάλισε τὴν ἐλευθερία, μιάς καὶ οἱ ἐπιθυμίες καὶ οἱ περιουσίες εἶναι τὰ
πιό ἰσχυρά δεσμά».
Ἒντουαρντ Γκίμπον, 1737-1794, Ἂγγλος ἱστορικός
«Ἡ διαφθορά εἶναι τὸ πιό ἀλάνθαστο σύμπτωμα συνταγματικῆς ἐλευθερίας».
Ἒντουαρντ Γκίμπον, 1737-1794, Ἂγγλος ἱστορικός
«Γιά τοὺς πραγματικά ἐντίμους ἀνθρώπους ποὺ ἒχουν ἀρχές, οἱ δέκα ἐντολές τοῦ Θεοῦ
συνοψίζονται σὲ μία ποὺ εἶναι γραμμένη ἐπάνω ἀπὸ τὴν εἲσοδο τῆς μονῆς Τελέμ: “Κάνε ὃ,τι
θέλεις”».
Νικολά Σαμφόρ, 1740-1794, Γάλλος συγγραφέας
«Δέν ὑπάρχουν φιλελεύθερες ἰδέες, μόνο φιλελεύθερα συναισθήματα».
Βόλφγκανγκ Γκαῖτε, 1749-1832, Γερμανός ποιητής & φιλόσοφος
«Οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωής τους, απλώς γιὰ νὰ
ζουν. Κ αὶ ἡ λίγη ἐλευθερία ποὺ τοὺς μένει τοὺς προβληματίζει καὶ προσπαθούν νὰ βρουν
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κάθε τρόπο νὰ τὴν ξεφορτωθούν».
Βόλφγκανγκ Γκαίτε, 1749-1832, Γερμανός ποιητής & φιλόσοφος
«Ὃταν ὁ λαός φοβᾶται τὴν κυβέρνηση, ὑπάρχει τυραννία. Ὃταν ἡ κυβέρνηση φοβᾶται τὸν
λαό, ὑπάρχει ἐλευθερία».
Τόμας Τζέφερσον, 1749-1826, Ἀμερικανός πρόεδρος [1801-1809]
«Τὸ δένδρο τῆς ἐλευθερίας πρέπει νὰ ἀναζωογονεῖται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν μὲ τὸ αἷμα
πατριωτῶν καὶ τυράννων. Εἶναι τὸ φυσικό τῆς λίπασμα».
Τόμας Τζέφερσον, 1749-1826, Ἀμερικανός πρόεδρος [1801-1809]
«Σὲ ὃλες τὶς χῶρες, σὲ ὃλες τὶς ἐποχές, ὁ ἰερέας ὑπῆρξε πολέμιος τῆς ἐλευθερίας».
Τόμας Τζέφερσον, 1749-1826, Ἀμερικανός πρόεδρος [1801-1809]
«Τὸ τίμημα τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἡ συνεχής ἐπαγρύπνηση».
Τόμας Τζέφερσον, 1749-1826, Ἀμερικανός πρόεδρος [1801-1809]
«Ἡ ἐλευθερία εἶναι μία πόρνη ποὺ τῆς ἀρέσει νὰ ξαπλώνει ἐπάνω σὲ στρῶμα ἀπὸ πτώματα».
Κόμης ντέ Μιραμπώ, 1749-1791, Γάλλος πολιτικός
«Ὁ ὂχλος νομίζει πώς προχωρᾶ καλύτερα πρὸς τὴν ἐλευθερία, ὃταν κατακτᾶ τὴν ἐλευθερία
τῶν ἂλλων».
Ἀντουάν Ριβαρόλ, 1753-1801, Γάλλος γνωμικογράφος
«Δέν χρειάζεται νὰ πεθάνουμε γιὰ τὴν ἐλευθερία. Ἒχουμε καλύτερα πράγματα νὰ κάνουμε.
Πρέπει νὰ ζήσουμε γιὰ νὰ τὴ στερεώσουμε».
Μαντάμ Ρολάν, 1754-1793, κεντρική φιγούρα τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης
«Ὠ, ἐλευθερία! Πόσα ἐγκλήματα γίνονται στὸ ὂνομά σου» (τό εἶπε καθῶς τὴν ὁδηγούσαν στὴν
γκιλοτίνα, τὸ 1793).
Μαντάμ Ρολάν, 1754-1793, κεντρική φιγούρα τῆς Γαλλικῆς Επανάστασης
«Δέν μπορεῖς ποτέ νὰ φέρεις τὴν ἐλευθερία μὲ ἓναν στρατό εἰσβολῆς».
Μαξιμιλιέν Ρομπεσπιέρ, 1758-1794, Γάλλος πολιτικός
«Καμιά ἐλευθερία γιὰ τοὺς ἐχθρούς τῆς ἐλευθερίας!»
Λουί Ἀντουάν ντέ Σαίν-Ζύστ, 1767-1794, ἐκ τῶν ἡγετῶν τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης
«Καλή πολιτική εἶναι ἐκείνη ποὺ κάνει τὸν λαό νὰ πιστεύει ὃτι εἶναι ἐλεύθερος».
Ναπολεόν Μποναπάρτ, 1769-1821, Γάλλος ἡγέτης
«Ὃποιος ἐλεύθερα συλλογᾶται, συλλογᾶται καλά».
Ρήγας Φεραῖος, 1757-1798, ἐθνομάρτυς – Φυσικής Ἀπάνθισμα, σελ. 24
«Ἐλευθερία εἶναι ἐκείνη ἡ δύναμις ὃπου ἒχει ὁ ἂνθρωπος ε ἰς τὸ νὰ κάμη ὃλον ἐκεῖνο, ὁποῦ
δέν βλάπτει εἰς τὰ δίκαια τῶν γειτόνων του».
Ρήγας Φεραῖος, 1757-1798, ἐθνομάρτυς – Τὰ Δίκαια τοῦ ΆΆνθρώπου, ἂρθρο 6
«Τὸ ἠθικόν σύνορον τῆς ἐλευθερίας εἶναι τοῦτο τὸ ρητόν: Μή κάμης εἰς τὸν ἂλλον ἐκεῖνο
ὁποῦ δέν θέλεις νὰ σὲ κάμουν».
Ρήγας Φεραῖος, 1757-1798, ἐθνομάρτυς – Τὰ Δίκαια τοῦ Ἀνθρώπου, ἂρθρο 6
«Δέν μπορεῖς νὰ ἒχεις ἐλευθερία σὲ αὐτόν τὸν κόσμο χωρίς αὐτό ποὺ λέγεται Ἠθική Ἀρετή,
καὶ δέν μπορεῖς νὰ ἒχεις Ἠθική Ἀρετή χωρίς τὴν ὑποδούλωση ἐκείνου τοῦ μισοῦ τῆς
ἀνθρώπινης φυλῆς ποὺ μισεῖ αὐτό ποὺ ἀποκαλείς Ἠθική Ἀρετή».
Γουίλιαμ Μπλέικ, 1757-1827, Ἂγγλος ποιητής & ζωγράφος
«Η ανάγκη γιὰ ποικιλία έφερε τὴν επανάσταση. Ἡ ἐλευθερία ἦταν απλά ένα πρόσχημα».
Ναπολέων Βοναπάρτης, 1769-1821, Γάλλος ηγέτης
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«Η ἱστορία τοῦ κόσμου δεν εἶναι τίποτε άλλο ἀπὸ τὴν πρόοδο τῆς συνείδησης τῆς ἐλευθερίας».
Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ, 1770-1831, Γερμανός φιλόσοφος
«Η αγάπη γιὰ τὴν ἐλευθερία εἶναι αγάπη γιὰ τοὺς άλλους. Ἡ αγάπη γιὰ τὴν ἐξουσία εἶναι
αγάπη γιὰ τὸν εαυτό μας».
Γουίλιαμ Χάζλιτ, 1778-1830, ΆΆγγλος δοκιμιογράφος & κριτικός
«Μήγαρις έχω άλλο στὸ νου μου, πάρεξ ἐλευθερία καὶ γλώσσα;»
Διονύσιος Σολωμός, 1797-1857, Εθνικός Ποιητής
«Ο άνθρωπος μπορεί νὰ κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί νὰ θέλει ό,τι θέλει».
ΆΆρθουρ Σοπενχάουερ, 1788-1860, Γερμανός φιλόσοφος
«Και λευτερωθήκαμεν ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ σκλαβωθήκαμεν εις ανθρώπους κακορίζικους,
όπου ἦταν ἡ ακαθαρσία τῆς Ευρώπης».
Γιάννης Μακρυγιάννης, 1794-1864, ΈΈλληνας αγωνιστής τοῦ 1821
«Η ἐλευθερία εἶναι ὁ άνθρωπος. Ακόμα καὶ γιὰ νὰ υποκύψει, πρέπει νὰ εἶναι ελεύθερος. Γιὰ
νὰ δοθεί, πρέπει νὰ εἶναι ὁ εαυτός του».
Ζυλ Μισελέ, 1798-1874, Γάλλος ἱστορικός
«Η ἐλευθερία ποὺ δόθηκε σὲ έναν διεφθαρμένο λαό εἶναι παρθένα ποὺ δόθηκε στους
ακόλαστους».
Μπαλζάκ, 1799-1850, Γάλλος συγγραφέας
«Οι λαοί έχουν σαν είδωλο τὴν ἐλευθερία. Αλλά ποὺ βρίσκεται πάνω στὴ γη ένας λαός
ελεύθερος;»
Μπαλζάκ, 1799-1850, Γάλλος συγγραφέας
«Ανάμεσα στὸν δυνατό καὶ τὸν αδύναμο, ανάμεσα στὸν πλούσιο καὶ τὸν φτωχό, ανάμεσα
στὸν αφέντη καὶ τὸν υπηρέτη, εἶναι ἡ ἐλευθερία ποὺ καταπιέζει καὶ ὁ νόμος ποὺ
απελευθερώνει».
Ανρί Λακορντέρ, 1802-1861, Γάλλος κληρικός
«Η Ἀμερική εἶναι μια χώρα όπου έχουν ἐλευθερία έκφρασης, αλλά όλοι λένε τὰ ίδια
πράγματα».
Αλεξίς ντε Τοκβίλ, 1805-1859, Γάλλος πολιτικός φιλόσοφος
«Η ἐλευθερία ενός ατόμου πρέπει νὰ φτάνει ὡς τὸ σημείο ποὺ δεν παραβιάζει τὴν ἐλευθερία
τῶν άλλων».
Τζων Στιούαρτ Μιλ, 1806-1873, ΆΆγγλος φιλόσοφος
«ΌΌλοι διακηρύττουμε τὴν ἐλευθερία. Αλλά χρησιμοποιώντας τὴν ίδια λέξη, δεν εννοούμε όλοι
τὸ ίδιο πράγμα». (γιατί κάποιοι, τότε, ήθελαν τὸ ελεύθερο νὰ έχουν δούλους.)
Αβραάμ Λίνκολν, 1809-1865, Ἀμερικανός πρόεδρος
«Φιλελεύθερος εἶναι εκείνος όπου αυθορμήτως ζητεί νὰ δώση ἐλευθερίες. Εκείνος οπού ζητεί
νὰ λάβη ἐλευθερίες, ημπορεί νὰ ήναι αλλά μπορεί καὶ νὰ μην ήναι φιλελεύθερος».
Ανδρέας Λασκαράτος, 1811-1901, Σατιρικός συγγραφέας
«Οι άνθρωποι απαιτούν ἐλευθερία λόγου σαν αντιστάθμισμα στὴν ἐλευθερία σκέψης ποὺ
σπάνια χρησιμοποιούν».
Σαίρεν Κίρκεγκωρ, 1813-1855, Δανός φιλόσοφος
«Η Αγωνία εἶναι ἡ ζάλη τῆς ἐλευθερίας».
Σαίρεν Κίρκεγκωρ, 1813-1855, Δανός φιλόσοφος
«Από τὴν ἐλευθερία δεν μπορείς νὰ κόψεις ούτε ένα κομματάκι, γιατί αμέσως όλη ἡ ἐλευθερία
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συγκεντρώνεται μέσα σ’ αυτό τὸ κομματάκι».
Μιχαήλ Μπακούνιν, 1814-1876, Ρώσος ἀναρχικός
«Η ἀνεξαρτησία εἶναι ευτυχία».
Σούζαν ΆΆντονυ, 1820-1906, Ἀμερικανίδα φεμινίστρια
«Κανένας δεν μπορεί νὰ εἶναι εντελώς ελεύθερος, αν δεν εἶναι όλοι ελεύθεροι. Κ ανένας δεν
μπορεί νὰ εἶναι εντελώς ηθικός, αν δεν εἶναι όλοι ηθικοί. Κ ανένας δεν μπορεί νὰ εἶναι
ευτυχισμένος, αν δεν εἶναι όλοι ευτυχισμένοι».
Χέρμπερτ Σπένσερ, 1820-1903, Βρετανός φιλόσοφος
«Η λατρεία τῶν ηρώων εἶναι πιο ισχυρή ὃταν ἡ σημασία ποὺ ἒχει ἡ ἐλευθερία τοῦ ανθρώπου
εἶναι στὸ ελάχιστο».
Χέρμπερτ Σπένσερ, 1820-1903, Βρετανός φιλόσοφος
«Οι χειρότερες δυσκολίες τοῦ ανθρώπου αρχίζουν ὃταν ἒχει τὴ δυνατότητα νὰ κάνει ό ,τι
θέλει».
Τόμας Χάξλεϋ, 1825-1895, Βρετανός βιολόγος
«Ποτέ δεν πρέπει νὰ φοράς τὸ καλό σου παντελόνι ὃταν πηγαίνεις νὰ πολεμήσεις γιὰ τὴν
ἐλευθερία καὶ τὴν αλήθεια».
Ερρίκος ΊΊψεν, 1828-1906, Νορβηγός θεατρικός συγγραφέας
«Οι ευτυχισμένοι σκλάβοι εἶναι οἱ πιο μεγάλοι εχθροί τῆς ἐλευθερίας».
Μαρί φον ΈΈμπνερ-ΈΈσενμπαχ, 1830-1916, Γερμανίδα γνωμικογράφος
«ΌΌ,τι εἶναι τὸ φως γιὰ τὰ μάτια, ό,τι εἶναι ὁ αέρας γιὰ τοὺς πνεύμονες, ό,τι εἶναι ἡ αγάπη γιὰ
τὴν καρδιά, εἶναι ἡ ἐλευθερία γιὰ τὴν ψυχή τοῦ ανθρώπου».
Ρόμπερτ Ἲνγκερσολ, 1833-1899, Ἀμερικανός αγνωστικιστής
«Η ἐλευθερία δεν εἶναι τὸ μέσο γιὰ έναν ανώτερο πολιτικό σκοπό. Ἡ ίδια εἶναι ὁ υπέρτατος
πολιτικός σκοπός».
Λόρδος ΆΆκτον, 1834-1902, ΆΆγγλος ἱστορικός
«Η χειραφέτηση τῶν γυναικών, αυτό εἶναι πολύ καλό. Αλλά προηγουμένως θα πρέπει νὰ
μάθουν πώς νὰ χρησιμοποιούν τὴν ἐλευθερία».
Εμίλ Ζολά, 1840-1902, Γάλλος συγγραφέας
«Ελευθερία εἶναι ἡ θέληση νὰ εἶναι κανείς υπεύθυνος απέναντι στὸν εαυτό του».
Φρήντριχ Νίτσε, 1844-1900, Γερμανός φιλόσοφος
«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν πραγματικά ἐλευθερία, επειδή ἡ ἐλευθερία
προϋποθέτει ανάληψη ευθύνης, καὶ οἱ περισσότεροι άνθρωποι τρέμουν τὴν ανάληψη
ευθύνης».
Ζίγκμουντ Φρόυντ, 1856-1939, Αυστριακός ψυχίατρος
«Ελευθερία εἶναι νὰ μπορείς νὰ έχεις μία κάποια ἀπόσταση ἀπὸ τοὺς άλλους».
Φρήντριχ Νίτσε, 1844-1900, Γερμανός φιλόσοφος
«Το τίμημα ποὺ πρέπει νὰ πληρώσουμε γιὰ τὰ χρήματα εἶναι μερικές φορές ἡ ἐλευθερία».
Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, 1850-1894, Σκωτσέζος συγγραφέας
«Ελεύθερος άνθρωπος εἶναι εκείνος ποὺ ἐξαρτάται μόνον ἀπὸ τὶς τιράντες του».
Δημήτριος Καμπούρογλου, 1852-1942, ΈΈλληνας γνωμικογράφος
«Ελευθερία σημαίνει υπευθυνότητα. Γι’ αυτό πολλοί άνθρωποι τὴ φοβούνται».
Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω, 1856-1950, Ιρλανδός συγγραφέας [Νόμπελ 1925]
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«Η ἐλευθερία τοῦ ατόμου δεν εἶναι αγαθό τοῦ πολιτισμού. Ἦταν στὸ μέγιστο σημείο πριν ἀπὸ
κάθε πολιτισμό».
Ζίγκμουντ Φρόυντ, 1856-1939, Αυστριακός ψυχίατρος
«Η ἱστορία τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἡ ἱστορία τῶν ορίων τῆς κρατικής ἐξουσίας».
Γούντροου Γουίλσον, 1856-1924, Ἀμερικανός πρόεδρος [1913-1921]
«Κανείς δεν εἶναι ἀπολύτως ελεύθερος, γιατί εἶναι ακόμα καὶ τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ σκλάβος».
Αλφρέντ Καπύ, 1858-1922, Γάλλος συγγραφέας
«Η υπευθυνότητα εἶναι τὸ τίμημα τῆς ἐλευθερίας».
ΈΈλμπερτ Χάμπαρντ, 1856-1915, Ἀμερικανός συγγραφέας
«Μπορείς νὰ προστατεύσεις τὴν ἐλευθερία σου σ’ αυτόν τὸν κόσμο μόνο προστατεύοντας τὴν
ἐλευθερία τοῦ άλλου. Εσύ μπορείς νὰ εἶσαι ελεύθερος, μόνο αν εγώ είμαι ελεύθερος».
Κλάρενς Ντάροου, 1857-1938, Ἀμερικανός νομικός & άθεος
«Τάξη χωρίς ἐλευθερία καὶ ἐλευθερία χωρίς τάξη εἶναι ἐξίσου καταστρεπτικές».
Θεόδωρος Ρούζβελτ, 1858-1919, Ἀμερικανός πρόεδρος [1901-1909]
«Πρέπει νὰ απελευθερώσουμε τὸ μισό τοῦ ανθρώπινου είδους, τὶς γυναίκες, ώστε νὰ
μπορέσουμε νὰ βοηθήσουμε νὰ απελευθερωθεί καὶ τὸ άλλο μισό».
ΈΈμελιν Πάνκχερστ, 1858-1928, Βρετανίδα σουφραζέτα
«Εἶναι εύκολο νὰ συντρίψουμε, στὸ όνομα τῆς ἐξωτερικής ἐλευθερίας, τὴν ἐσωτερική
ἐλευθερία τοῦ ανθρώπου».
Ραμπιτρανάθ Ταγκόρ, 1861-1941, Ινδός λογοτέχνης [Νόμπελ 1913]
«Ελεύθερος άνθρωπος εἶναι αυτός ποὺ δεν φοβάται νὰ πάει μέχρι τὸ όριο τῆς λογικής του».
Ζυλ Ρενάρ, 1864-1910, Γάλλος συγγραφέας
«Η ἐλευθερία δεν αξίζει τίποτα εάν δεν συμπεριλαμβάνει τὴν ἐλευθερία νὰ κάνεις λάθη».
Μαχάτμα Γκάντι, 1869-1948, Ινδός ηγέτης
«Ο ελεύθερος άνθρωπος μπορεί νὰ εἶναι ελεύθερος καὶ στὸ κλουβί τῆς φυλακής του».
Μαχάτμα Γκάντι, 1869-1948, Ινδός ηγέτης
«Η ἐλευθερία στις καπιταλιστικές κοινωνίες λίγο πολύ παραμένει αυτό ποὺ ἦταν στις αρχαίες
Ελληνικές δημοκρατίες: ἐλευθερία γιὰ ιδιοκτήτες σκλάβων».
Βλαντίμιρ Λένιν, 1870-1924, Σοβιετικός ηγέτης
«ΌΌσο υπάρχει κράτος δεν υπάρχει ἐλευθερία. Ὃταν υπάρχει ἐλευθερία, δεν υπάρχει κράτος».
Βλαντίμιρ Λένιν, 1870-1924, Σοβιετικός ηγέτης
«Μην απελευθερώνεις τὴν καμήλα ἀπὸ τὸ φορτίο τῆς καμπούρας της, γιατί μπορεί νὰ τὴν
απελευθερώσεις ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι καμήλα».
Γκίλμπερτ Κιθ Τσέστερτον, 1874-1936, ΆΆγγλος συγγραφέας & κριτικός
«Εἶναι αλήθεια ὃτι ἡ ἐλευθερία εἶναι πολύτιμη. Τ όσο πολύτιμη, ποὺ μερικές φορές πρέπει νὰ
τὴ χορηγούμε μὲ δελτίο».
Βλαντίμιρ Λένιν, 1870-1924, Σοβιετικός ηγέτης
«ΈΈχεις ἐλευθερία ὃταν αισθάνεσαι άνετα μὲ τὸ χαλινάρι σου».
Ρόμπερτ Φροστ, 1874-1963, Ἀμερικανός ποιητής
«Η μόνη σίγουρη ἐλευθερία εἶναι στὴ φυγή».
Ρόμπερτ Φροστ, 1874-1963, Ἀμερικανός ποιητής
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«Εἶναι παράξενο ποὺ ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ ισότητα, οἱ δύο βασικές αρχές τῆς δημοκρατίας, εἶναι
σ’ ένα βαθμό αντίθετες. Λογικά, ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ ισότητα δεν μπορούν νὰ συνυπάρχουν,
ακριβώς ὃπως ἡ κοινωνία καὶ τὸ άτομο δεν μπορούν νὰ συνυπάρχουν».
Τόμας Μαν, 1875-1955, Γερμανός συγγραφέας [Νόμπελ 1929]
«Ὃταν έχεις χρόνο, έχεις ἐλευθερία.
Γκιγιώμ ἀπολλιναίρ, 1880-1918, Γάλλος συγγραφέας
«Οι λαοί θέλουν ασφάλεια καὶ ανέσεις, όχι ἐλευθερία· όχι δικαιώματα, αλλά προνόμια».
Χένρι Λούις Μένκεν, 1880-1956, Ἀμερικανός Αρθρογράφος
«Πιστεύω σὲ ένα πράγμα: τὴν ἐλευθερία. Αλλά δεν πιστεύω τόσο πολύ στὴν ἐλευθερία ώστε
νὰ θέλω νὰ τὴν επιβάλλω σὲ οποιονδήποτε άλλο».
Χένρι Λούις Μένκεν, 1880-1956, Ἀμερικανός Αρθρογράφος
«Tι θα πει λεύτερος; Αυτός ποὺ δεν φοβάται τὸ θάνατο».
Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, ΈΈλληνας συγγραφέας
«Δεν εἶναι ἡ λευτεριά πέσε πίτα νὰ σὲ φάω. Εἶναι κάστρο, καὶ τὸ παίρνεις μὲ τὸ σπαθί σου .
ΌΌποιος δέχεται ἀπὸ ξένα χέρια τὴ λευτεριά, εἶναι σκλάβος».
Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, ΈΈλληνας συγγραφέας – Καπετάν Μιχάλης
«Σωτηρία θα πει νὰ λυτρωθείς απ’ όλους τοὺς σωτήρες· αυτή ‘ναι ἡ ανώτατη λευτεριά, ἡ πιο
αψηλή, όπου μὲ δυσκολία ἀναπνέει ὁ άνθρωπος. Αντέχεις;»
Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, ΈΈλληνας συγγραφέας
«Η ανώτατη αρετή δεν εἶναι νὰ ’σαι ελεύτερος, παρά νὰ μάχεσαι γιὰ ελευτερία».
Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, ΈΈλληνας συγγραφέας
«Γλίτωσα ἀπὸ τὴν πατρίδα, γλίτωσα ἀπὸ τοὺς παπάδες, γλίτωσα ἀπὸ τὰ λεφτά, ξεκοσκινίζω...
Λευτερώνουμαι, γίνουμαι άνθρωπος».
Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, ΈΈλληνας συγγραφέας
«Θέλει, λέει, νὰ ’ναι λεύτερος. Σκοτώστε τον!»
Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, ΈΈλληνας συγγραφέας – οἱ Αδερφοφάδες
«Εκείνοι οἱ δύο στὸν Παράδεισο είχαν δύο επιλογές: ευτυχία χωρίς ἐλευθερία ἢ ἐλευθερία
χωρίς ευτυχία. Δεν υπήρχε τρίτη επιλογή».
Γιεβγένι Ζαμυάτιν, 1884-1937, Ρώσος συγγραφέας
«Εκείνος ποὺ ἒχει συμμάχους, ήδη δεν εἶναι καὶ πολύ ελεύθερος».
Χάρυ Τρούμαν, 1884-1972, Ἀμερικανός πρόεδρος [1945-1953]
«ΌΌλοι μας χρειαζόμαστε κάπου-κάπου μια βουτιά στὴν ἐλευθερία καὶ στὸ καινούργιο, μετά
ἀπὸ τὴν οποία ἡ ρουτίνα καὶ ἡ πειθαρχία μας φαίνονται υπέροχες».
Αντρέ Μωρουά, 1885-1967, Γάλλος συγγραφέας
«Ὃταν σπάω κάποια ἀπὸ τὶς αλυσίδες ποὺ μὲ δένουν, αισθάνομαι ὃτι γίνομαι μικρότερος».
Αντόνιο Πορτσία, 1885-1968, Ιταλοαργεντινός ποιητής
«Ας μείνομε καὶ λίγο ἀνεξάρτητοι, δίχως νὰ σκλαβωθούμε ούτε σὲ μίαν αλήθεια ούτε σὲ
κάποια πλάνη».
Κοσμάς Πολίτης, 1888-1974, ΈΈλληνας συγγραφέας – Eroica
«Επιδιώκουμε τὴν ειρήνη επειδή παρέχει τὸ κλίμα στὸ οποίο ευδοκιμεί ἡ ἐλευθερία».
Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, 1890-1969, Ἀμερικανός στρατηγός & πρόεδρος
«Σε τελευταία ανάλυση, ἡ μόνη μας ἐλευθερία εἶναι ἡ ἐλευθερία νὰ ασκούμε πειθαρχία στὸν
εαυτό μας».
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Μπέρναρντ Μπαρούχ, 1870-1965, Ἀμερικανός επιχειρηματίας & πολιτικός
«Σκλάβος εἶναι αυτός ποὺ περιμένει νὰ έρθει κάποιος νὰ τὸν ἐλευθερώσει».
ΈΈζρα Πάουντ, 1885-1972, Ἀμερικανός ποιητής
«Η ζωή χωρίς ἐλευθερία εἶναι σαν σώμα χωρίς ψυχή».
Χαλίλ Γκιμπράν, 1883-1931, Λιβανοαμερικανός ποιητής & φιλόσοφος
«Συχνά εἶναι πιο ασφαλές νὰ εἶσαι αλυσοδεμένος ἀπὸ τὸ νὰ εἶσαι ελεύθερος».
Φραντς Κάφκα, 1883-1924, Τσέχος συγγραφέας
«Εἶναι πάντα τὰ ψεύτικα ποὺ σὲ κάνουν νὰ υποφέρεις: οἱ ψεύτικοι φόβοι καὶ επιθυμίες, οἱ
ψεύτικες αξίες καὶ ιδέες, οἱ ψεύτικες ανθρώπινες σχέσεις. Παράτα τὰ ψεύτικα καὶ θα
απελευθερωθείς ἀπὸ τὸν πόνο. Ἡ αλήθεια φέρνει τὴν ευτυχία, ἡ αλήθεια απελευθερώνει».
Σρι Νισαργκαντάτα Μαχαράτζ, 1897-1981, Ινδός γκουρού
«Οι περιορισμοί απελευθερώνουν».
Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν, 1889-1951, Αυστριακός φιλόσοφος
«Η ἱστορία δεν εμπιστεύεται γιὰ πολύ τὴ φροντίδα τῆς ἐλευθερίας στους αδύναμους καὶ στους
ντροπαλούς».
Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, 1890-1969, Ἀμερικανός στρατηγός & πρόεδρος
«Ὃταν κάποιος φωνάζει«ζήτω ἡ ἐλευθερία», ἒχει στὸ νου του, προφανώς, τὴ δική του».
Ζωρζ Μπερνανός, 1888-1948, Γάλλος συγγραφέας
«ΌΌποτε στερούμε τὶς ἐλευθερίες ἀπὸ αυτούς ποὺ μισούμε, ανοίγουμε τὸ δρόμο γιὰ νὰ χάσουν
τὶς ἐλευθερίες τοὺς αυτοί ποὺ αγαπούμε».
Γουέντελ Γουίλκι, 1892-1944, Ἀμερικανός πολιτικός
«Στα νιάτα μου υποστήριζα τὴν ἐλευθερία καὶ στα γεράματά μου υποστηρίζω τὴν τάξη. ΈΈχω
κάνει αυτήν τὴ μεγάλη ἀνακάλυψη, ὃτι ἡ ἐλευθερία εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς τάξης».
Γουίλ Ντυράν, 1885-1981, Ἀμερικανός ἱστορικός & φιλόσοφος
«Τη στιγμή ποὺ ἡ ἐλευθερία εἶναι πλήρης, πεθαίνει μέσα στὴν ἀναρχία».
Γουίλ Ντυράν, 1885-1981, Ἀμερικανός ἱστορικός & φιλόσοφος
«Για νὰ ἀπολαύσουμε τὴν ἐλευθερία πρέπει νὰ ελέγχουμε τὸν εαυτό μας».
Βιρτζίνια Γουλφ, 1882-1941, Βρετανίδα συγγραφέας
«Κάθε έθνος ποὺ θεωρεί πιο σημαντικές τὴν ευκολία καὶ τὴν άνεση ἀπὸ τὴν ἐλευθερία του, θα
χάσει σύντομα τὴν ἐλευθερία του. Κ αὶ ἡ ειρωνεία εἶναι, ὃτι σύντομα θα χάσει επίσης καὶ τὶς
ευκολίες καὶ τὶς ανέσεις του».
Σόμερσετ Μωμ, 1874-1965, Βρετανός συγγραφέας
«Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden» (Η ἐλευθερία εἶναι πάντα γιὰ τοὺς
σχισματικούς).
Ρόζα Λούξεμπουργκ, 1870-1919, Γερμανίδα επαναστάτρια
«Αυτοί ποὺ δεν κινούνται δεν προσέχουν τὶς αλυσίδες τους».
Ρόζα Λούξεμπουργκ, 1870-1919, Γερμανίδα επαναστάτρια
«Ελευθερία εἶναι τὸ δικαίωμα τοῦ άλλου νὰ διαφωνεί μαζί σου».
Ρόζα Λούξεμπουργκ, 1870-1919, Γερμανίδα επαναστάτρια
«Η ἐλευθερία εἶναι επικίνδυνο πράγμα αλλά εἶναι τὸ ασφαλέστερο πράγμα ποὺ έχουμε».
Χάρι ΈΈμερσον Φόσντικ, 1878-1969, Ἀμερικανός ιεροκήρυκας
«Μόνο ὃταν δεν έχεις κανένα σκοπό πια σ’ αυτή τὴ ζωή, εἶσαι πραγματικά ελεύθερος».
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ΈΈριχ Μαρία Ρεμάρκ, 1898-1970, Γερμανός συγγραφέας
«Ελεύθερη κοινωνία εἶναι εκείνη όπου εἶναι ασφαλές νὰ εἶσαι αντιδημοφιλής».
ΈΈντλει ΈΈουιν Στήβενσον, 1900-1965, Ἀμερικανός πολιτικός
«Ὃταν ἡ αλήθεια δεν εἶναι ελεύθερη, ἡ ἐλευθερία δεν εἶναι αληθινή».
Ζακ Πρεβέρ, 1900-1977, Γάλλος συγγραφέας
«Μέχρι νὰ χάσεις τὴν υπόληψή σου , δεν συνειδητοποιείς πόσο μεγάλο φορτίο εἶναι καὶ τι
σημαίνει πραγματικά ἐλευθερία».
Μάργκαρετ Μίτσελ, 1900-1949, Ἀμερικανίδα συγγραφέας
«Η ἐλευθερία ανήκει σὲ αυτούς ποὺ τὴν έχουν κατακτήσει».
Αντρέ Μαλρώ, 1901-1976, Γάλλος συγγραφέας & πολιτικός
«Πρέπει νὰ επιδιώκουμε τὴν ἐλευθερία καὶ όχι μόνο τὴν ασφάλεια, αν όχι γιὰ κάποιον άλλο
λόγο, επειδή μόνο ἡ ἐλευθερία μπορεί νὰ καταστήσει τὴν ασφάλεια ασφαλή».
Καρλ Πὀππερ, 1902-1994, Αγγλοαυστριακός φιλόσοφος
«Ὃταν οἱ άνθρωποι εἶναι ελεύθεροι νὰ κάνουν ό ,τι θέλουν, συνήθως μιμούνται ὁ ένας τὸν
άλλο».
ΈΈρικ Χόφφερ, 1902-1983, Ἀμερικανός συγγραφέας & φιλόσοφος
«Ελευθερία εἶναι τὸ δικαίωμα νὰ λες στους ανθρώπους αυτό ποὺ δεν θέλουν ν’ ακούσουν».
Τζωρτζ ΌΌργουελ, 1903-1950, Βρετανός συγγραφέας
«Ὃταν επιλέγεις ένα στρατόπεδο, περιορίζεις τὴν ἐλευθερία σου».
Γκράχαμ Γκρην, 1904-1991, Βρετανός συγγραφέας
«Ο άνθρωπος εἶναι ἀπόλυτα ελεύθερος καὶ γιὰ αυτό εἶναι ἀπόλυτα υπεύθυνος».
Ζαν-Πωλ Σαρτρ, 1905-1980, Γάλλος φιλόσοφος
«Ελευθερία δεν εἶναι αυτό ποὺ κάνεις, αλλά αυτό ποὺ κάνεις μετά ἀπὸ αυτό ποὺ σου
κάνουν».
Ζαν-Πωλ Σαρτρ, 1905-1980, Γάλλος φιλόσοφος
«Από τὴ στιγμή ποὺ ἡ ἐλευθερία ρίξει τὴ φωτεινή τῆς δέσμη στὴν καρδιά ενός ανθρώπου, οἱ
θεοί εἶναι ανίσχυροι απέναντί του».
Ζαν-Πωλ Σαρτρ, 1905-1980, Γάλλος φιλόσοφος
«Je suis condamné à être libre». (Είμαι καταδικασμένος νὰ είμαι ελεύθερος.)
Ζαν-Πωλ Σαρτρ, 1905-1980, Γάλλος φιλόσοφος
«Η τελευταία ἀπὸ τὶς ανθρώπινες ἐλευθερίες: νὰ επιλέξεις τὴ στάση σου στις συνθήκες ποὺ
παρουσιάζονται κάθε φορά, νὰ διαλέξεις τὸ δικό σου τρόπο».
Βίκτορ Φρανκλ, 1905-1997, Αυστριακός νευρολόγος
«Πολιτισμός εἶναι ἡ πρόοδος προς μια κοινωνία ιδιωτών. Ἡ ζωή τῶν πρωτόγονων ἦταν
δημόσια καὶ κατευθυνόμενη ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς φυλής. Ὁ πολιτισμός εἶναι ἡ διαδικασία τῆς
απελευθέρωσης τοῦ ανθρώπου ἀπὸ τοὺς ανθρώπους».
ΆΆυν Ραντ, 1905-1982, Ἀμερικανίδα συγγραφέας & φιλόσοφος
«Δε σημαίνει τίποτα αν ἡ ἐλευθερία μάς ωφελεί ἢ μας βλάφτει. Χρωστούμε νὰ είμαστε
ελεύθεροι. Δεν εἶναι δικαίωμα, αλλά μια υποχρέωση. Εἶναι ζήτημα αξιοπρέπειας γιὰ τὸ έθνος
καὶ γιὰ τὸν κάθε πολίτη, ζήτημα αυτοσεβασμού».
Γεώργιος Θεοτοκάς, 1905-1966, ΈΈλληνας συγγραφέας
«Ο άνθρωπος εἶναι ελεύθερος νὰ διαλέξει τὴ σκλαβιά του».
Μωρίς Σαπελάν, 1906-1992, Γάλλος γνωμικογράφος & δημοσιογράφος
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«Ο άνθρωπος ἒχει γεννηθεί γιὰ νὰ ποθεί τὴν ἐλευθερία μέσα σ’ ένα κόσμο ποὺ δεν τὴν
ανέχεται».
ΆΆγγελος Τερζάκης, 1907-1979, ΈΈλληνας συγγραφέας
«Χρειάζεται μεγαλύτερο κουράγιο νὰ διατηρήσεις τὴν ἐσωτερική ἐλευθερία, νὰ συνεχίσεις τὸ
ἐσωτερικό σου ταξίδι σὲ νέους κόσμους, ἀπὸ τὸ νὰ υπερασπισθείς τὴν ἐξωτερική σου
ἐλευθερία. Εἶναι συχνά ευκολότερο νὰ παραστήσεις τὸ μάρτυρα ή , ακόμα, νὰ τρέξεις στὴ
μάχη».
Ρόλλο Μέυ, 1909-1994, Ἀμερικανός ψυχολόγος
«Με ποιον πρέπει νὰ παντρέψουμε τὴν ἐλευθερία γιὰ νὰ τὴν κάνουμε νὰ ἀναπαραχθεί;»
Στάνισλαβ Γέρζι Λετς, 1906-1966, Πολωνός γνωμικογράφος
«Ελευθερία εἶναι ἡ δυνατότητα τοῦ ανθρώπου νὰ πάρει ὁ ίδιος στα χέρια τοῦ τὴ δική τοῦ
ἐξέλιξη. Εἶναι ἡ δυνατότητα νὰ πλάσουμε τὸν εαυτό μας.;
Ρόλλο Μέυ, 1909-1994, Ἀμερικανός ψυχολόγος
«Ελευθερία γιὰ τοὺς λύκους συχνά σημαίνει θάνατο γιὰ τὰ πρόβατα».
Αϊζάια Μπερλίν, 1909-1997, Βρετανός ἱστορικός & πολιτικός φιλόσοφος
«Θα ήθελα νὰ ήμουν εντελώς ελεύθερος, ελεύθερος σαν εγκαταλειμμένο παιδί».
Εμίλ Σιοράν, 1911-1995, Γαλλορουμάνος φιλόσοφος
«Προσπάθησε νὰ εἶσαι ελεύθερος: θα πεθάνεις τῆς πείνας».
Εμίλ Σιοράν, 1911-1995, Γαλλορουμάνος φιλόσοφος
«Ελευθερία εἶναι νὰ κάνεις αυτό ποὺ θεωρείται κακό καὶ μη επιτρεπόμενο καὶ οἱ άνθρωποι νὰ
τὸ παραδέχονται».
Γιάννης Τσαρούχης, 1910-1989, ΈΈλληνας ζωγράφος
«Η κοινωνία μας εἶναι μία ελεύθερη κοινωνία. Σὲ μία ελεύθερη κοινωνία μπορείς νὰ λες αυτό
ποὺ σκέφτεσαι. Αλλά δεν επιτρέπεται νὰ σκέφτεσαι».
Τζωρζ Μάικς, 1912-1987, Βρετανός χιουμορίστας
«Φτηνά τὴ Λευτεριά δεν τὴν πουλούν πουθενά. Ούτε καὶ τὴ χαρίζουνε. ΌΌσοι τὴν πήραν
χάρισμα τὴ χαράμισαν».
Μενέλαος Λουντέμης, 1912-1977, ΈΈλληνας συγγραφέας
«Η ἐλευθερία δεν εἶναι τίποτε άλλο παρά μια ευκαιρία γιὰ νὰ γίνουμε καλύτεροι».
Αλμπέρ Καμύ, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας [Νόμπελ 1957]
«Η ἐλευθερία δεν δίνεται ποτέ εθελοντικά ἀπὸ τὸν καταπιεστή. Πρέπει νὰ κατακτηθεί ἀπὸ τὸν
καταπιεζόμενο».
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, 1929-1968, Αφροαμερικανός ηγέτης
«Ελεύθερος εἶναι εκείνος ποὺ μπορεί νὰ ζει χωρίς νὰ λέει ψέματα».
Αλμπέρ Καμύ, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας [Νόμπελ 1957]
«Ο ελεύθερος Τύπος μπορεί νὰ εἶναι είτε καλός είτε κακός, αλλά χωρίς ἐλευθερία, εἶναι
ἀπόλυτα βέβαιο ὃτι ὁ Τύπος δεν μπορεί νὰ εἶναι οτιδήποτε άλλο ἀπὸ κακός».
Αλμπέρ Καμύ, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας [Νόμπελ 1957]
«Η μόνη βιώσιμη ηθική εἶναι νὰ κάνεις αυτό ποὺ θέλεις νὰ κάνεις».
Γουίλιαμ Μπάροουζ, 1914-1997, Ἀμερικανός συγγραφέας
«ΈΈχετε ἐξουσία πάνω στους ανθρώπους, μέχρι τὴ στιγμή ποὺ τοὺς πήρατε τὰ πάντα. ΌΌμως
ἀπὸ τὴ στιγμή ποὺ τοὺς αφήσατε χωρίς τίποτα, τότε τοὺς χάσατε, εἶναι ελεύθεροι».
Αλεξάντρ Σολζενίτσιν, 1918-2008, Ρώσος συγγραφέας [Νόμπελ 1970]
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«Αναζήτησε τὴν ἐλευθερία, καὶ θα γίνεις αιχμάλωτος τῶν επιθυμιών σου. Ἀναζήτησε τὴν
πειθαρχία, καὶ θα απελευθερωθείς».
Φρανκ Χέρμπερτ, 1920-1986, Ἀμερικανός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας

«Αν δεν πιστεύουμε στὴν ἐλευθερία έκφρασης τῶν ανθρώπων ποὺ απεχθανόμαστε, τότε δεν
πιστεύουμε καθόλου σὲ αυτήν».
Νόαμ Τσόμσκυ, 1928-, Ἀμερικανός γλωσσολόγος & ακτιβιστής
«Αν ὁ Θεός ἦταν φιλελεύθερος, δεν θα είχαμε τὶς Δέκα Εντολές, θα είχαμε τὶς Δέκα
Συστάσεις».
Μάλκολμ Μπράντμπερι, 1932-2000, Βρετανός συγγραφέας
«Για νὰ ζήσεις ελεύθερος καὶ ευτυχισμένος πρέπει νὰ θυσιάσεις τὴν πλήξη. Καὶ αυτή δεν εἶναι
πάντα μια εύκολη θυσία».
Ρίτσαρντ Μπαχ, 1936-, Ἀμερικανός συγγραφέας
«Ελευθερία σημαίνει ὃτι δεν εμποδίζεσαι νὰ ζήσεις τὴ ζωή σου ὃπως εσύ επιλέγεις. Οτιδήποτε
λιγότερο εἶναι σκλαβιά».
Γουέιν Ντάιερ, 1940-2015, Ἀμερικανός συγγραφέας αυτοβοήθειας
«Αν είμαι ελεύθερος εἶναι επειδή πάντα φεύγω τρέχοντας».
Τζίμι Χέντριξ, 1942-1970, Ἀμερικανός κιθαρίστας & τραγουδιστής
«Το πόσο ελεύθερος εἶσαι στὴ ζωή σου, εἶναι ευθἒως ανάλογο μὲ τὸν αριθμό τῶν καλά
επεξεργασμένων εναλλακτικών λύσεων ποὺ έχεις στὴ διάθεσή σου».
Μπράιαν Τρέισυ, 1944-, Καναδός συγγραφέας αυτοβοήθειας
«Το νὰ αγαπάς δεν σημαίνει νὰ ἀποχωρίζεσαι τὴν ἐλευθερία σου. Σ ημαίνει νὰ τῆς δίνει ένα
νόημα».
Μαρκ Λεβύ, 1961-, Γάλλος αρχιτέκτονας καὶ συγγραφέας
«ΈΈνας σκλάβος ονειρεύεται τὴν ἐλευθερία, ένας ελεύθερος άνθρωπος ονειρεύεται τὰ πλούτη,
ένας πλούσιος ονειρεύεται τὴ δύναμη καὶ ένας ισχυρός ονειρεύεται τὴν ἐλευθερία».
Αντρέ Μαγιέβσκι, 1963-, Πολωνός γνωμικογράφος
«Η πραγματική ἐλευθερία εἶναι ὃταν δεν έχεις τίποτα. ΉΉμουν πιο ελεύθερος ὃταν δεν είχα
τίποτα».
Μάικ Τάισον, 1966-, Ἀμερικανός πρωτοπυγμάχος
«Μερικοί άνθρωποι προσπαθούν νὰ σὲ απελευθερώσουν ἀπὸ τὴ σκλαβιά, γιὰ νὰ γίνεις δικός
τοὺς σκλάβος».
Μάικ Τάισον, 1966-, Ἀμερικανός πρωτοπυγμάχος
«Υποστηρίζω τὴν ἐλευθερία τῆς έκφρασης, νὰ κάνεις αυτό ποὺ πιστεύεις, νὰ κυνηγάς τὰ
όνειρά σου».
Madonna, 1958-, Ἀμερικανίδα τραγουδίστρια
«Αν νομίζεις ὃτι εἶσαι ελεύθερος, τότε δεν μπορείς νὰ δραπετεύσεις».
Ram Dass, 1931-, Ἀμερικανός γκουρού
«Ελευθερία εἶναι ἡ δυνατότητα νὰ διαλέξεις εκείνον τοῦ οποίου θα γίνεις σκλάβος».
Ζαν Μορώ, 1928-2017, Γαλλίδα ηθοποιός
«Ο πλούτος εἶναι ένα μέσο γιὰ τὴν ἐλευθερία, αλλά τὸ κυνήγι τοῦ πλούτου εἶναι ὁ δρόμος τῆς
υποδούλωσης».
Frank Herbert, 1920-1986, Ἀμερικανός συγγραφέας επιστ. φαντασίας

64

Μεγακλῆς Ρογκάκος, MA MA PhD - Ἱστορικός Τέχνης www.megaklesrogakos.wordpress.com
Ὁδός Ἀσωπίου 3, Γκύζη, 11473 Ἀθήνα, Ἑλλάδα ☏ +30 6932 445 459 ✉ m.rogakos@gmail.com

«Πάντα τὸ ίδιο συμβαίνει: ἀπὸ τὴ στιγμή ποὺ θα απελευθερωθείς, εἶσαι ἀναγκασμένος νὰ
ρωτήσεις ποιος εἶσαι».
Ζαν Μποντριγιάρ, 1929-2007, Γάλλος διανοούμενος
«ΌΌλοι οἱ άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι. Απλά όχι γιὰ πολύ καιρό».
Τζων Λε Καρρέ, 1931-, Βρετανός συγγραφέας
«Εἶναι πραγματικά δύσκολο νὰ εἶσαι ελεύθερος ὃταν πουλιέσαι καὶ αγοράζεσαι στὴν αγορά.
Τζακ Νίκολσον, 1937-, Ἀμερικανός ηθοποιός
«Η ἐλευθερία εἶναι κάτι ποὺ πεθαίνει αν δεν χρησιμοποιείται».
Χάντερ Σ. Τόμσον, 1937-2005, Ἀμερικανός συγγραφέας
«Σεξουαλική ἐλευθερία, σεξουαλική απελευθέρωση: Μια σύγχρονη ψευδαίσθηση. Είμαστε
ιεραρχικά ζώα. Αν καταργήσεις μια ιεραρχία, μια άλλη θα πάρει τὴ θέση της, ίσως λιγότερο
ανεκτή ἀπὸ τὴν πρώτη».
Καμίλ Πάγκλια, 1947 -, Ἀμερικανίδα συγγραφέας
«Για νὰ ἀνακτήσουμε τὴν ἐλευθερία μας καὶ τὶς ἀποστάσεις μας πρέπει νὰ επιβραδύνουμε τὶς
εἰκόνες».
Πωλ Βιριλιό, 1932-2018, Γάλλος στοχαστής
«Η υπέρτατη ἐλευθερία εἶναι τὸ δικαίωμα καὶ ἡ δύναμη νὰ ἀποφασίζουμε πώς οποιοσδήποτε
ἢ οτιδήποτε έξω ἀπὸ εμάς μπορεί νὰ μας επηρεάσει».
Στήβεν Κόβεϋ, 1932-2012, Ἀμερικανός συγγραφέας αυτοβοήθειας
«Η αληθινή ἀνεξαρτησία συνίσταται ἀπὸ τὸ νὰ ἐξαρτάσαι ἀπὸ αυτόν ποὺ θες».
Φρεντερίκ Νταρ, 1921-2000, Γάλλος πολιτικός συγγραφέας
«Η γενιά μου τοῦ ‘60, μὲ όλα τὰ μεγάλα μας ιδανικά, καταστρέψαμε τὸ φιλελευθερισμό μὲ τὶς
υπερβολές μας».
Καμίλ Πάγκλια, 1947-, Ἀμερικανίδα συγγραφέας
«Η ἐλευθερία εἶναι εύθραυστη καὶ πρέπει νὰ προστατεύεται. Τ ὸ νὰ τὴ θυσιάσεις, ακόμα καὶ
σαν προσωρινό μέτρο, σημαίνει νὰ τὴν προδίδεις».
Ζερμαίν Γκρηρ, 1939-, Αυστραλέζα συγγραφέας
«Ελευθερία δεν εἶναι νὰ διαλέγεις ανάμεσα στὸ μαύρο καὶ τὸ άσπρο, αλλά νὰ μπορείς νὰ
ἀποκηρύσσεις τέτοιες επιλογές».
Τέοντορ Αντόρνο, 1903-1969, Γερμανός φιλόσοφος
«ΈΈνας ήρωας εἶναι κάποιος ποὺ καταλαβαίνει τὴν ευθύνη ποὺ έρχεται μὲ τὴν ἐλευθερία του».
Μπομπ Ντύλαν, 1941-, Ἀμερικανός μουσικός [Νόμπελ Λογοτεχνίας 2016]
«Υπάρχεις μόνο αν εἶσαι ελεύθερος νὰ κάνεις πράγματα χωρίς προφανή στόχο, χωρίς
αιτιολογία και, πάνω απ’ όλα, έξω ἀπὸ τὴ δικτατορία τῶν πεποιθήσεων κάποιου άλλου».
Νασίμ Νίκολας Τάλεμπ, 1960-, Ἀμερικανολιβανέζος οικονομολόγος
«Ελευθερία εἶναι μια άλλη λέξη γιὰ τὸ γεγονός ὃτι δεν έχεις τίποτε νὰ χάσεις».
Κρις Κριστόφερσον, Ἀμερικανός τραγουδιστής

Ευφυολογήματα
«Ελευθερία: Μια ἀπὸ τὶς πιο πολύτιμες κατακτήσεις τῆς φαντασίας».
Αμβρόσιος Μπηρς, 1842–1914, Ἀμερικανός συγγραφέας
«Πρέπει νὰ πιστεύουμε στὴν ελεύθερη βούληση. Δεν έχουμε άλλη επιλογή».
ΆΆιζακ Μπασέβις Σίνγκερ, 1902-1991, Ἀμερικανοπολωνοεβραίος συγγραφέας
65

Μεγακλῆς Ρογκάκος, MA MA PhD - Ἱστορικός Τέχνης www.megaklesrogakos.wordpress.com
Ὁδός Ἀσωπίου 3, Γκύζη, 11473 Ἀθήνα, Ἑλλάδα ☏ +30 6932 445 459 ✉ m.rogakos@gmail.com

Αστοχίες
«Ο λαός δεν ἒχει ανάγκη τὴν ἐλευθερία, επειδή ἡ ἐλευθερία εἶναι μια ἀπὸ τὶς μορφές τῆς
αστικής δικτατορίας».
Βλαντίμιρ Λένιν, 1870-1924, Σοβιετικός ηγέτης

Κινηματογραφικές Ατάκες
«Ελευθερία εἶναι νὰ μη χρειάζεται ποτέ νὰ ζητάς συγγνώμη».
Ο Αλ Πατσίνο στὴν ταινία τοῦ Σίντεϋ Λούμετ «Ο Δικηγόρος τοῦ Διαβόλου», 1988
«Δεν ξέρω αν είμαι δυστυχισμένος επειδή δεν είμαι ελεύθερος ἢ αν δεν είμαι ελεύθερος επειδή
είμαι δυστυχισμένος».
Από τὴν ταινία «Με κομμένη τὴν ανάσα» τοῦ Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, 1960
«Ξέρεις, εγώ, απλώς, είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος».
Από τὴν ταινία «Αλφαβίλ» τοῦ Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, 1965
Στίχοι
«Τί σ’ ωφελεί αν ζήσης καὶ εἶσαι στὴ σκλαβιά;
στοχάσου πως σὲ ψένουν καθ’ ώραν στὴ φωτιά.
Ρήγας Φεραίος, 1757-1798, Εθνομάρτυς – Θούριος, στιχ. 9-10
«χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!»
Διονύσιος Σολωμός, 1798-1857, ΈΈλληνας ποιητής – Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν (1823)
«Κρασί δεν εἶναι, αδέρφια, ἡ λευτεριά μήτε γλυκιά γυναίκα,
μήτε καὶ βιος μες στα κελάρια σας μήτε καὶ γιος στὴν κούνια·
έρμο τραγούδι ’ναι ακατάδεχτο καὶ σβήνει στὸν αγέρα!»
Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, ΈΈλληνας συγγραφέας – Οδύσσεια
«Αυτός ποὺ αγαπώ θέλω νὰ εἶναι ελεύθερος ακόμα κι ἀπὸ μένα».
Αν Μόρου Λίντμπεργκ, 1906-2001, Aμερικανίδα συγγραφέας καὶ πιλότος
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