
30 ΕΝΘΕΤΟ FRIDAY 19 MARCH 2021 Ο ΚΟΣΜΟΣ

Το µαρµάρινο βάθρο σχεδιάστηκε από 
τον αρχιτέκτονα  Αλέξανδρο Νικολούδη 
και κατασκευάστηκε από τον γλύπτη Ιω-
άννη Καρακατσάνη, ο οποίος χρησιµο-
ποίησε δύο τύπους µαρµάρου, µάρµαρο 
Κοκκιναρά και Πεντελικό.Ο ανδριάντας 
χυτεύθηκε σε 5 ξεχωριστά κοµµάτια: το 
κράνος,  το πάνω µέρος του σώµατος, το 
κάτω µέρος του σώµατος µαζί µε τη βάση, 
το κεφάλι του αλόγου και την ουρά του 
αλόγου. Η περικεφαλαία, τα χαλινάρια 
του αλόγου, η µπαρουτοθήκη και τα λου-
ριά της αποτελούν ένθετα κοµµάτια, που 
προσαρτήθηκαν είτε µε συγκόλληση είτε 
µε βίδες.
Στην εµπρόσθια όψη του βάθρου έχει χα-
ραχθεί η επιγραφή: Έφιππος χωρει γεν-
ναίε στρατηγέ ανά τους αιώνας διδάσκων 
τους λαούς πως οι δούλοι γίνονται ελεύ-
θεροι. Στην αντίθετη πλευρά θυµίζει ότι 
ο ανδριάντας αποπερατώθηκε µε κοινό 
έρανο των ελλήνων το 1904. To 2002 
στη διάρκεια εργασιών καθαρισµού και 
συντήρησης στο µνηµείο οι συντηρητές 

ανακάλυψαν χαραγµένη σηµείωση, στο 
εσωτερικό της χαίτης και της περικεφα-
λαίας, µε την οποία ο Σώχος εκφράζει την 
αντίθεσή του στην τοποθέτηση της περι-
κεφαλαίας που πρόσθεσε στο άγαλµα:  
Παρά τη θέλησιν του Σώχου, Κολοκοτρώ-
νη µου, ξαναφόρεσε την περικεφαλαία, 
Paris 1909. Που σηµαίνει ότι δεν γνώριζε 
τη σηµασία της περικεφαλαίας.
Ο ανδριάντας του Θ. Κολοκοτρώνη απο-
τελεί ένα από τα σηµαντικότερα υπαίθρια 
γλυπτά της πρωτεύουσας. Πέρα από ση-
µείο αναφοράς για την οδό Σταδίου εί-
ναι σηµείο συνάντησης, συγκεντρώσεων, 
αλλά και πολιτικής έκφρασης µε συνθή-
µατα πάνω στις µαρµάρινες επιφάνειές 
του αγάλµατος. Ότι και να κάνουν όµως 
οι Έλληνες πάντα θα τιµούν τον µεγά-
λο στρατηγό που ανά του αιώνες διδά-
σκει τους λαούς «πώς οι δούλοι γίνονται 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ»!.

Η συνέχεια την άλλη Παρασκευή

Έρευνα και  επιμέλεια  
κε ιμένων:  
Δημήτρης Συμεωνίδης JP

Αγάλματα Κολοκοτρώνη και η Περικεφαλαία του
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Λίγα λόγια για τον Ομπάμα, τον πολεμοχαρή Πρόεδρο 
που του δόθηκε  το Νόμπελ Ειρήνης
Ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα (Barack Hussein Obama 
II (Χονολουλού, Χαβάη, 4 Αυγούστου 1961) είναι 
Αμερικανός πολιτικός, ο οποίος χρημάτισε και ως ο 
44ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμε-
ρικής· ο πρώτος Αφροαμερικανός που εκλέχθηκε σε 
αυτή τη θέση. Μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος 
των ΗΠΑ, ο Ομπάμα υπήρξε βουλευτής της Γερου-
σίας του Ιλινόις από το 1997 έως το 2004 και Γε-
ρουσιαστής των ΗΠΑ, εκπροσωπώντας την πολιτεία 
του Ιλινόις, από το 2005 έως το 2008. Εκλέχθηκε 
για πρώτη φορά Πρόεδρος των ΗΠΑ στις εκλογές 
της 4ης Νοεμβρίου του 2008 και ανέλαβε καθήκο-
ντα στις 20 Ιανουαρίου 2009. Επανεκλέχθηκε, για 
δεύτερη συνεχόμενη θητεία, στις εκλογές της 6ης Νο-
εμβρίου 2012.
Τον Οκτώβριο του 2009 έγινε ο τέταρτος Αμερικα-
νός πρόεδρος που λαμβάνει Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, 
ενώ έχει ανακηρυχθεί δύο χρονιές (2008 και 2012) 
«Πρόσωπο της Χρονιάς» από το περιοδικό Time.
Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα στοχευμένων επι-
θέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ξεκίνησε στα 
χρόνια του Τζορτζ Μπους, ο Ομπάμα ήταν αυτός 
που έβαλε τη σφραγίδα του στο νέο «παιχνίδι» του Πενταγώνου.
Συγγενείς και φίλοι μιας αφγανικής οικογένειας 25 ατόμων που δολοφονήθη-
κε στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια ενός γάμου.
Ο στρατός του Ομπάμα σκότωσε περίπου 4.700 ανθρώπους με drones σε 
σχέση με τους 2.996 πολίτες που σκοτώθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου.
Ο Ομπάμα βομβάρδισε τη Λιβύη, τη Σομαλία, την Υεμένη, το Πακιστάν και 
τη Συρία.
Συμμετείχε σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στη Νιγηρία, στο Καμερούν 
και στην Ουγκάντα, ενώ ενίσχυσε στρατιωτικά τις αμερικανικές δυνάμεις 
αλλά και στρατούς άλλων χωρών σε περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Αφρι-
κής και της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Επί της προεδρίας του μο-
νάδες ειδικών επιχειρήσεων του Πενταγώνου αναπτύχθηκαν σε τουλάχιστον 
133 χώρες – δηλαδή στο 70% του πλανήτη.
 Το ένα εκατομμύριο Ιρακινών, που σύμφωνα με εκτιμήσεις έχασαν τη ζωή 
τους μετά τον πόλεμο στο Ιράκ, φαντάζει άπιαστο ρεκόρ ακόμη και για τους 
πιο αιμοδιψείς Αμερικανούς προέδρους.
Με το ίδιο σκεπτικό όμως, στα θύματα του Ομπάμα δεν μπορούμε να συμπε-
ριλάβουμε μόνον όσους σκοτώθηκαν από αμερικανικές βόμβες και σφαίρες 
αλλά και τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους 
από το φαινόμενο ντόμινο των συγκρούσεων που ακολούθησαν τους βομ-
βαρδισμούς στη Λιβύη, στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.
Οι εχθροπραξίες στο Μάλι αλλά και στη Συρία, όπου μετακινήθηκαν ομάδες 
εξτρεμιστών ισλαμιστών που χρηματοδοτούνταν και εξοπλίζονταν από τις 

ΗΠΑ στη Λιβύη, προκάλεσαν εκατοντάδες χιλιάδες 
νεκρούς, κύματα προσφύγων που εξακολουθούν να 
βρίσκουν τον θάνατο κατά χιλιάδες στη Μεσόγειο 
Θάλασσα αλλά και ενίσχυση τρομοκρατικών οργα-
νώσεων η δράση των οποίων έφτασε 
Η επέκταση των πολεμικών επιχειρήσεων επί προε-
δρίας Ομπάμα αντικατοπτρίζεται στη γιγάντωση 
του πολεμικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ που φέτος 
έφτασε τα 608 δισεκατομμύρια δολάρια.
Για την ακρίβεια, οι δύο υψηλότεροι «αμυντικοί» 
προϋπολογισμοί του 21ου αιώνα φέρουν την υπο-
γραφή του απερχόμενου προέδρου, ο οποίος στα 
οκτώ χρόνια της προεδρίας του δαπάνησε 816 δισε-
κατομμύρια δολάρια περισσότερα από την οκταετία 
του Τζορτζ Μπους (παρά το γεγονός ότι ο τελευταί-
ος κλήθηκε να διαχειριστεί τη μετά την 11η Σεπτεμ-
βρίου εποχή).

Σχόλιο του Δημήτρη Συμεωνίδη
Τώρα όσον αφορά τον Πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ 
όταν η Ελλάδα αιμορραγούσε οικονομικά και με δό-
λιο τρόπο ο Γ. Παπανδρέου από το Καστελόριζο 
ανακοίνωνε ότι η Ελλάδα χρειάζεται την αρωγή  του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ενώ φωνασκούσε  

προεκλογικά ότι λεφτά υπάρχουν και φυσικά έμεινε ατιμώρητος, γιατί ο τότε 
Πρόεδρος Ομπάμα δεν έκανε δηλώσεις και τώρα παριστάνει τον αναλυτή. 
Τότε θα μπορούσε να επέμβει υπέρ της Ελλάδος. Τώρα μας κάνει και τον 
σοφό.

Obama’s  Book “ A Promised land”
Obama offers piece of the puzzle in Greek debt crisis
Apart from providing key insights into a special (in many respects) presidency, 
Barack Obama’s memoir contains some very interesting references to the 
Greek debt crisis and the way in which the major European powers chose to 
deal with the situation.
The former US president had also during his tenure criticized Berlin as well as 
Paris for their insistence on fiscal austerity (particularly in the early stages of 
the crisis), at a time when all indications pointed to the need of  implementing 
an expansionary policy.
In his memoir, “A Promised Land,” which was released on Tuesday, Obama 
writes: “I noticed that they rarely mentioned that German and French banks 
were some of Greece’s biggest lenders, or that much of Greeks’ accumulated 
debt had been racked up buying German and French exports – facts that 
might have made clear to voters why saving the Greeks from default amounted 
to saving their own banks and industries.”
It is important to have in mind that his criticism is not part of some personal 
confrontation with German Chancellor Angela Merkel or former French 
president Nicolas Sarkozy. After all, Obama in the same book praises 
Merkel’s personality and leadership qualities.
However, referring to German and French calls for austerity, Obama notes: 
“Maybe they worried that such an admission would turn voter attention away 
from failures of successive Greek governments and toward the failures of those 
German or French officials charged with supervising bank lending practices.”
It is not just Obama’s ethos that emerges from the book, the writer’s 
commitment to the principles of democracy and social justice, and his concern 
about America’s domestic division. Nor is it just his totally different approach 
toward America’s allies and partners and Washington’s role in the world, 
which are all inevitably very interesting.
It is also Obama’s specific references to Greece and the management of the 
financial crisis that are of particular interest to us.
Coming from the world’s most powerful man during the period in question – 
Obama took over power in 2009 and handed off the presidency to Donald 
Trump in 2017 – these insights are highly revealing and make up a crucial 
piece of the puzzle in explaining the Greek crisis; not only for future historians, 
but also for European officials now overseeing the bloc’s financial affairs.
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30 «Γη της Επαγγελίας» - «A Promised land»
Δημήτρης 

Συμεωνίδης JP

Ομπάμα: «Η διάσωση της Ελλάδας στην κρίση 
ισοδυναμούσε με τη διάσωση των γερμανικών 
και γαλλικών τραπεζών». «Μεγάλο μέρος του 
χρέους των Ελλήνων είχε συσσωρευτεί αγορά-
ζοντας γερμανικές και γαλλικές εξαγωγές»

Το βιβλίο του Μπαράκ Ομπάμα που μόλις κυκλοφόρησε, 
ήδη προκαλεί σχόλια διαφόρων ειδών, αλλά αυτό που έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας, είναι η αναφορά του στην 
Ελλάδα και στη διαχείριση της ελληνικής οικονομικής 
κρίσης από Γερμανία και Γαλλία. Ο Ομπάμα ουσιαστικά 
«καρφώνει» τον Γιώργο Παπανδρέου ως καταστροφέα της 
Ελλάδας.
Την επίμαχη περίοδο (της κρίσης) ο Ομπάμα ήταν «πλανη-
τάρχης» και είχε κατά καιρούς εκφράσει την αντίθεσή του 
στους χειρισμούς του Βερολίνου, αλλά και του Παρισιού 
(ειδικά για την πρώτη φάση της διαχείρισης της κρίσης) και 
την επιμονή τους στη λιτότητα.
Στη «Γη της Επαγγελίας» που κυκλοφόρησε την Τρίτη, γρά-
φει χαρακτηριστικά: «Παρατήρησα πως σπάνια ανέφεραν 
ότι οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες ήταν από τους 
μεγαλύτερους δανειστές της Ελλάδας ή ότι μεγάλο μέρος 
του χρέους των Ελλήνων είχε συσσωρευτεί αγοράζοντας 
γερμανικές και γαλλικές εξαγωγές – δεδομένα που θα μπορούσαν να έχουν 
καταστήσει σαφές στους ψηφοφόρους τους γιατί διασώζουν τους Έλληνες». 
Για την επιλογή της Γερμανίας και της Γαλλίας (στη διαχείριση της κρίσης), ο 
πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τονίζει ότι «ισοδυναμούσε με τη διάσωση των δικών 
τους τραπεζών και βιομηχανιών και ίσως ανησυχούσαν ότι μια τέτοια παραδο-
χή θα έστρεφε την προσοχή των ψηφοφόρων από τις αποτυχίες διαδοχικών 
ελληνικών κυβερνήσεων, στις αποτυχίες εκείνων των Γερμανών ή Γάλλων αξιω-
ματούχων που είναι επιφορτισμένοι με την εποπτεία των πρακτικών τραπεζικού 
δανεισμού».

To PSI, ο Γιώργος Παπανδρέου και η σκληρή λιτότητα
Να αποκαλυφθεί επιτέλους η αλήθεια για τα καταστροφικά Μνημόνια, που το 
σύστημα προσπαθεί εδώ και μία δεκαετία να κρύψει από τον ελληνικό λαό και 
μαζί να κρύψει και τις ευθύνες όσων μάς οδήγησαν στον γκρεμό. Και είναι μια 
ευκαιρία το βιβλίο του πρώην Αμερικανού προέδρου να δικαιωθούν όλοι αυτοί 
που έδωσαν αγώνες κατά των Μνημονίων και επέμεναν, από την πρώτη στιγμή, 
ότι η Γαλλία και η Γερμανία ευθύνονται για την ελληνική χρεοκοπία. Οι αποκα-
λύψεις Ομπάμα δικαιώνουν και την εφημερίδα «δημοκρατία», που υποστήριξε 
από την πρώτη στιγμή ότι η επιλογή της Γερμανίας και της Γαλλίας να επιβά-
λουν σκληρή λιτότητα στην Ελλάδα «ισοδυναμούσε με τη διάσωση των δικών 
τους τραπεζών και βιομηχανιών». Όλα όσα αποκαλύπτει δηλαδή ο Ομπάμα 
στο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και αναδείχτηκε από 
την εφημερίδα «Εστία»: «Ο Ομπάμα περιγράφει μια ανίκανη – ολιγωρούσα 
ευρωπαϊκή ηγεσία να διαχειριστεί την κρίση, η οποία μάλιστα του έκανε ‘γκρι-
μάτσες’ ότι προτείνει πράγματα “απρεπή” όταν της ζητούσε μείωση φόρων και 
αύξηση δαπανών (Μέρκελ). Ο Ομπάμα αποκαλύπτει ότι δεν ήταν ποτέ επιλογή 
της Καγκελαρίου η ελληνική χρεωκοπία, απλώς άφηνε τον Σόιμπλε να εκβιάζει 
ανύποπτους Έλληνες πρωθυπουργούς και Υπουργούς Οικονομικών. Ο Ομπά-
μα υπογραμμίζει ότι για την ελληνική κρίση χρέους ευθύνονται και οι αγορές, οι 
οποίες δάνειζαν μια χώρα με γνωστά οικονομικά προβλήματα από τις αρχές της 
δεκαετίας του 2000 αλλά και οι ευρωπαϊκές τράπεζες, γαλλικές και γερμανικές, 
καθώς όπως παρατηρεί εμφατικώς “μεγάλο μέρος του συσσωρευμένου χρέους 
των Ελλήνων είχε πάει για την αγορά γερμανικών και γαλλικών εξαγώγιμων 
προϊόντων”. Ο Ομπάμα αποκαλύπτει ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας απαιτούσαν 
από την αρχή το PSI το “υποχρεωτικό κούρεμα των ομολογιούχων” για να έχει 
πρόσβαση η Ελλάς στο Ταμείο Διασώσεως, απορρίπτοντας, προσθέτουμε εμείς, 
το κούρεμα του χρέους που διακατείχαν τα τραπεζικά τους ιδρύματα», αναφέρει 
η εφημερίδα.

Είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις για 
την περίοδο των Μνημονίων, πώς οδηγή-
θηκε η Ελλάδα σε αυτά και ότι κανείς από 
τους συμμάχους μας δεν υπολόγισε τον ελ-
ληνικό λαό, που μάτωσε και τη χώρα που 
καταστράφηκε, για να μη χάσουν Γερμανοί 
και Γάλλοι.
Οι αποκαλύψεις του Ομπάμα λύνουν πολ-
λές απορίες σχετικά με το έγκλημα που διέ-
πραξαν οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές κυ-
βερνήσεις: «Το φιτίλι της κρίσης το άναψε 
η εσπευσμένη ανακοίνωση, πριν κλείσει ο 
προϋπολογισμός του 2009, του ελλείμμα-
τος από την κυβέρνηση του Γιώργου Πα-
πανδρέου. Την ώρα που άλλοι έκρυβαν τα 
προβλήματά τους, όπως οι Ιρλανδοί για τις 
τράπεζές τους, για να μην είναι οι πρώτοι 
που θα υπαχθούν στη διεθνή οικονομική 
κηδεμονία, η Ελλάδα έτρεχε να ανακοινώ-
σει φουσκωμένα ελλείμματα».
Τι γράφει ο Ομπάμα για τους Ιρλανδούς 
και τι για εμάς; Για τους Ιρλανδούς και τους 
Ευρωπαίους γενικότερα σημειώνει: «Σχεδόν 
όλο το 2009 ο Τιμ Γκάιτνερ και εγώ προ-

τρέπαμε τους Ευρωπαίους να δράσουν πιο αποφασιστικά για την ανάταξη των 
οικονομιών τους. Τους συμβουλεύαμε να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα των τραπε-
ζών τους μια και καλή (τα stress tests που είχαν εφαρμόσει οι ρυθμιστικές αρχές 
της Ε.Ε. ήταν τόσο άρπα κόλλα, που κάποιες ιρλανδικές τράπεζες χρειάστηκαν 
κρατική διάσωση λίγους μόνο μήνες αφού τα είχαν περάσει με επιτυχία). Πιέζα-
με τις χώρες της Ε.Ε. που είχαν πιο υγιή δημοσιονομικά να εφαρμόσουν πολιτι-
κές τόνωσης σαν τις δικές μας, προκειμένου να δώσουν ώθηση στις επενδύσεις 
και να αυξήσουν την καταναλωτική συζήτηση σε όλη την ήπειρο».
Δυστυχώς όλοι γνώριζαν, αλλά κανείς δεν είπε την αλήθεια, αφήνοντας την 
Ελλάδα να χρεοκοπήσει. Το γράφει καθαρά ο Ομπάμα στο βιβλίο του: «Τα 
οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας δεν ήταν τίποτα καινούργιο. Επί δεκαετίες 
η χώρα μαστιζόταν από χαμηλή παραγωγικότητα, έναν διογκωμένο αναποτελε-
σματικό δημόσιο τομέα, μαζική φοροδιαφυγή και μη βιώσιμες συνταξιοδοτικές 
υποχρεώσεις. Παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 οι διε-
θνείς χρηματαγορές χρηματοδοτούσαν ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ τα διαρκώς αυξανόμενα 
ελλείμματα της Ελλάδας».

Επικοινώνησα και ενημέρωσα την καθηγήτρια Μαρία Νεγροπόντη – Δελιβά-
νη Και μου έστειλε την παρακάτω απάντηση.

«Τα εδάφια των απομνημονευμάτων του Μπαράκ Ομπάμα, που κυκλοφόρη-
σαν πρόσφατα και αναφέρονται στο ελληνικό δράμα των μνημονίων, μπορεί 
να αποδειχθούν ως δώρο εξ’ ουρανού, αν αξιοποιηθούν σωστά και αν δεν 
κρυφτούν «κάτω από το χαλί». 
Στα εδάφια αυτά ο Ομπάμα προβαίνει σε ομολογία μεγατόνων, το περιεχόμενο 
της οποίας πλανιόταν στη χώρα μας ως υπόθεση, ως συνωμοσιολογία, ή ως 
επτασφράγιστο μυστικό, αλλά ποτέ μέχρι τώρα ως ξεκάθαρη βεβαιότητα. Οι 
σχετικές αναφορές των αρμοδίων, στα 11 χρόνια που πέρασαν, όπως αρχικά 
του Ολιβιέ Μπλανσάρ, αργότερα του ΔΝΤ και της ΕΕ, αφορούσαν γενικώς ατέ-
λειες του περιεχομένου των μνημονίων, αλλά όχι την κυρία αιτία της επιβολής 
τους. Έτσι παρέμενε ισχυρή, για πολλούς Έλληνες, η κυρίαρχη δικαιολογία, 
που αναπτύχθηκε και ενισχύθηκε με κάθε τρόπο, από την αρχή της επιβολής 
των μνημονίων.» PhD.PROF..Maria Negreponti-Delivanis.

Αυτό έγινε αφορμή  ώστε  και άλλοι αναλυτές έστειλαν απαντήσεις στην καθη-
γήτρια 
Όσοι από σας θέλετε να ενημερωθείτε επικοινωνήστε μαζί μου ηλεκτρονικά και 
θα σας στείλω και τις απόψεις των άλλων αναλυτών

Το βιβλίο του Ομπάμα που τώρα κυκλοφόρησε στα Ελληνικά – Νοέμβριος 2020
Σελίδες   527-531 και 566 στην Αγγλική έκδοση για το θέμα του χρέους της Ελλάδος
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Γράφει και σχολιάζει ο Δημήτρης Συμεωνίδης - Μέρος B’

Στις ένθετες 
ορειχάλκι-
νες ανάγλυ-
φες συνθέσεις 
από τη ζωή 
του Κολοκο-
τρώνη, που 
εμπνεύστηκε 
ο καλλιτέχνης 
μελετώντας 
τα απομνημο-
νεύματά του, 
στη μια όψη 
παριστάνεται 
η καταστροφή 
του Δράμαλη 
και στην άλλη 
η προτροπή 
του Γέρου του 
Μωριά προς 
τους Έλληνες 
να κάψουν τα 
συγχωροχάρτια 
των Τούρκων.

’Αθήνα, μεταφορά του αγάλματος 
του Κολοκοτρώνη.

Τ
ο άγαλµα είναι από ορείχαλκο 
(κράµα χαλκού) και ακολουθεί 
την παράδοση αυτού του τύπου 
αγαλµάτων. Έχει συνολικό ύψος 

περίπου 9 µέτρα  µαζί µε το  βάθρο και 
είναι επιβλητικό πάνω στο ψηλό βάθρο 
του. Ο στρατηγός παριστάνεται έφιππος 
σε ηγετική στάση και ο θεατής πλησιάζο-
ντας υποβάλλεται από το µέγεθος και το 
ύψος του. Το άγαλµα µας θυµίζει πάντα 
ότι την ελευθερία που απολαµβάνουµε οι 
σύγχρονοι Έλληνες τη χρωστάµε στους 
αγώνες και στην αυτοθυσία του ήρωα 
Κολοκοτρώνη και των άλλων ηρώων της 
επανάστασης, τους επώνυµους, αλλά και 
τους αφανείς. Για την απόδοση της µορ-
φής του ήρωα ο γλύπτης µελέτησε πέρα 
από τα αποµνηµονεύµατα, την ενδυµασία 
και τον οπλισµό του. Ιδιαίτερα για την 
απόδοση του προσώπου, πέρα από φυ-
σιογνωµική µελέτη των συγγενών του, 
χρησιµοποίησε εκµαγείο που είχε ληφθεί 
από το νεκρό Κολοκοτρώνη και σήµερα 
βρίσκεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
λίγα µέτρα πίσω από τον ανδριάντα. Το 
κεφάλι είναι στραµµένο προς τα πίσω σαν 
να απευθύνεται στους ενόπλους αγωνι-
στές που τον ακολουθούν, για να βεβαιω-
θεί ότι βλέπουν τον εχθρό.
Με τον τρόπο αυτό µαζί µε την κίνηση 
που δίνει στην µορφή µεταφέρει και τον 
χαρακτήρα του αεικίνητου πολεµιστή και 
ικανού στρατηλάτη που είχε ο Θ. Κολοκο-
τρώνης.Το δεξί του χέρι είναι τεντωµένο 
µπροστά και οριζόντια. Ο δείκτης δείχνει 
προς ορισµένη κατεύθυνση, ίσως την πο-
ρεία προς την µάχη. Οι υπερπατριώτες 
λένε ότι δείχνει προς την Κωνσταντινού-
πολη. Μόνο που το άγαλµα έχει µετακι-
νηθεί από την αρχική θέση στην οποία 
ήταν προορισµένο να στηθεί και η µετα-
κίνησή του έχει αποπροσανατολίσει τους 
ερευνητές, οι οποίοι εικάζουν διάφορα.
Το µνηµείο εδράζεται σε µαρµάρινο βά-
θρο, που φέρει στις δύο πλαϊνές πλευρές 
του ένθετες  ανάγλυφες πλάκες από κράµα 
χαλκού, διακοσµηµένες  µε πολεµικές 
αναπαραστάσεις, οι οποίες έχουν επίσης 
φιλοτεχνηθεί από τον Σώχο το 1895 και 
το 1897.  Στις ένθετες ορειχάλκινες ανά-
γλυφες συνθέσεις από τη ζωή του Κολο-
κοτρώνη, που εµπνεύστηκε ο καλλιτέχνης 
µελετώντας τα αποµνηµονεύµατά του, στη 
µια όψη παριστάνεται η καταστροφή του 
Δράµαλη και στην άλλη η προτροπή του 
Γέρου του Μωριά προς τους έλληνες να 
κάψουν τα συγχωροχάρτια των τούρκων, 
που τους είχε δώσει ο σουλτάνος και να 
προσχωρήσουν στην επανάσταση. Ο Σώ-
χος επέλεξε αυτές τις δύο σκηνές θεωρώ-
ντας τες τις δύο από τις πιο σηµαντικές 
της ζωής του Κολοκοτρώνη, σύµφωνα µε 
τα αποµνηµονεύµατά του.  Οι συνθέσεις 
αυτές θα κοσµούσαν αρχικά τον ανδριά-
ντα του Ναυπλίου, επειδή όµως δεν είχαν 
ολοκληρωθεί ο καλλιτέχνης θέλησε να 
τοποθετηθούν στην Αθήνα.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (1770-1843). Προσωπογραφία του Γερμανού Φιλέλληνα στρατιωτικού 
Karl Krazeisen


