
ΠΑΥΛΟΣ ΒΡΕΛΛΗΣ

Ο Παύλος Βρέλλης (25 Μαρτίου 1923 - 23 Ιουλίου 2010) ήταν Έλληνας γλύπτης, ζωγράφος και ποιητής.

Θεωρείται από τους πιο σημαντικούς Έλληνες γλύπτες, ειδικά για την προσφορά του με τη δημιουργία

του Μουσείου Ελληνικής Ιστορίας στο Μπιζάνι Ιωαννίνων (Φεβρουάριος 1983), το οποίο φιλοξενεί 150

κέρινα  ομοιώματα  σε  36  ιστορικά  θέματα  εμπνευσμένα  από  σημαντικά  γεγονότα  της  Ελληνικής

Ιστορίας.

Στο βιβλίο του αναφέρει :

 <<Ευχαριστώ αυτούς που κράτησαν τη Θρησκεία μου, τη Γλώσσα μου και την Εθνικότητά μου, για να

είμαι Χριστιανός και να λέγομαι Έλληνας. Η αγάπη και η λατρεία που είχα, από μικρό παιδί, στους

ήρωες της προεπανάστασης  και  της  επανάστασης  του 1821,  έγινε  αγάπη και  θαυμασμός  για  τους

μετέπειτα  ήρωες.  Αυτοί  σφάχτηκαν,  κρεμάστηκαν,  γδάρθηκαν,  ταπειώθηκαν...,  για  να  κερδίσουμε

εμείς σήμερα τον τόπο τούτο ελεύθερο, χωρίς σκλαβιά.

Αυτός ο μικρός λαός της γης, έδειξε την ανδρεία του σε όλες τις εποχές. Αντικατέστησε το δόρυ με το

καριοφίλι ή το σύγχρονο όπλο και βροντοφώναξε προς όλους τους λαούς της γης, <<η Ελλάδα ποτέ δεν
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πεθαίνει>>. Σα φόρο τιμής, αγάπης και πίστης, στους ανώνυμους και επώνυμους ήρωές μας, έφτιαξα

τούτο το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας με κέρινα ομοιώματα, στο χωριό Μπιζάνι Ιωαννίνων.

Θέλω να κάνω Ιστορική Αγωγή, μνήμη Ιερή όλων των ηρωικών μορφών και γεγονότων που έζησαν

μέσα  μου.  Οι  συνθέσεις  είναι  όλες  δικές  μου.  Δούλεψα,  όχι  μόνο  με  βάση  τη  βιβλιογραφία  που

συγκέντρωσα (για ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία), αλλά και τις πληροφορίες - στοιχεία – που πήρα

από τα μέρη που περπάτησα, γνώρισα, φωτογράφησα και σχεδίασα επί χρόνια.

Ευχαριστώ όλους τους Έλληνες και ξένους συγγραφείς,  που στάθηκαν με τις  πηγές τους πολύτιμοι

οδηγοί μου, στο δρόμο της δημιουργίας τούτου του έργου, αλλά και στο γράψιμο του βιβλίου που

έχετε στα χέρια σας σήμερα. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ, οφείλω στους καθηγητές και δασκάλους

μου στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, για τις γνώσεις που μου έδωσαν, στα θεωρητικά

και πρακτικά μαθήματα. Γνώσεις που τόσο πολύ με βοήθησαν για τη δημιουργία τούτου του έργου.>>

Παρακάτω υπάρχουν μερικά εκθέματα από το μουσείο:

Κρυφό σχολειό



Κωνσταντίνος Κανάρης                                                   Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Διονύσιος ο Φιλόσοφος



Δάσκαλοι του Γένους

Ιωάννης Μακρυγιάννης                                                                         Ρήγας Βελεστινλής



Άλλο ένα απόσπασμα του βιβλίου:

Κανένα  Έθνος,  μέσα  στην  παγκόσμια  Ιστορία,  δε  φαίνεται  μετά  από  400  χρόνια  σκλαβιάς,  να

ελευθερώνεται μόνο του. Είναι ένα θαύμα, ένα φαινόμενο που δεν απαντάται πουθενά στην ιστορία

όλου του κόσμου, είναι παρέκκλιση Ιστορική. Από την αρχή μέχρι το τέλος, συγκινεί όλο τον κόσμο ο

ηρωισμός, τα κατορθώματα και οι θυσίες του. Και όμως, αυτό το θαύμα, έγινε χάρη στα ιδανικά μας.

Ζήσαμε σα φυλή, θεμελιώσαμε Έθνος και αναπτύξαμε Ελληνική Φυσιογνωμία. Κράτησε μέσα του ο

Έλληνας τη Θρησκεία του, την Παράδοση, κράτησε Ιστορία χιλιάδων χρόνων.

Ο Τούρκος – βάρβαρος Ασιάτης κατακτητής – δε μπόρεσε να σβήσει την ταυτότητα του Έλληνα, μ’ όλες

τις  σφαγές,  τις  καταπιέσεις,  τους  εξανδραποδισμούς,  τα  παιδομαζώματα  (περίπου  1.000.000

Ελληνόπουλα  από  6  έως  15  ετών,  πάρθηκαν  ή  αρπάχτηκαν  απ’  τους  Τούρκους  για  να  γίνουν

Γενίτσαροι).

Χρειάστηκε τόλμη και αρετή η Ανάσταση του Γένους. Την είχαν αυτοί, η μια χούφτα αγωνιστές του

1821. Αυτοί οι ολίγοι, πολέμησαν με τους πολλούς της Τουρκικής Αυτοκρατορίας, που τη φοβόταν όλοι

οι στρατοί της Ευρώπης. Έφεραν νίκες ασύλληπτες, σε στεριά και θάλασσα. Οι πρωτεργάτες και ο Λαός,

πλήρωσαν με το αίμα τους.

Ο Λαός που πίστευε σε Ιδανικά, έκαμε το κίνημα των ένοπλων ανταρτών: των Κλεφτών. Αυτός ήταν

πυρήνας της Επανάστασης, αυτοί οι λεβέντες, τα άξια παλικάρια, οι ατρόμητοι Αρματολοί και Κλέφτες.

Τ’ αρματωμένα χέρια της Επανάστασης, ήταν και η ψυχή της. Σ’ αυτούς στηρίχτηκε ο πρωτομάστορας

της Λευτεριάς, Ρήγας Φεραίος.

Η  Επανάσταση  του  1821,  ήταν  πανεθνική,  σε  στεριά  και  θάλασσα.  Νίκες  από  το  Βαλτέτσι  στην

Τριπολιτσά, από την Αλαμάνα στη Γραβιά, από το Μανιάκι στο Σούλι, στο Μεσολόγγι, στα Σάλωνα, από

τη Χίο στην Τένεδο,... Οι Έλληνες, με άρματα, γράμματα και πάνω απ’ όλα ψυχή και ιδανικά, έδειξαν ότι

μπορούν να αποτελέσουν συνέχεια της πλούσιας σε Ιστορία και Πολιτισμό Πράδοσης, που παρέβαλαν.

Η  Φιλική  Εταιρεία  έδωσε  το  σύνθημα  στο  Μοριά,  ν’  ανάψει  το  σπινθήρα  της  Επανάστασης  κι

ακούστηκε απ’ όλους τους Έλληνες μια φωνή: <<Ελευθερία ή Θάνατος>>!

Νεφέλη Λιβάνη Γ’2


