
Γλύπτες του περασμένου αιώνα

O ανδριάντας του Κολοκοτρώνη δουλεύτηκε στο Παρίσι τα χρόνια 1891–1895, στο εργαστήριο που 
είχε παραχωρήσει στον Σώχο ο Γάλλος καθηγητής του στη Σχολή Kαλών Tεχνών, Antoine Mercie στο 
boulevard Saint–Michel. Tο πρόπλασμά του το βράβευσε η Aκαδημία της Pώμης, ενώ πήρε και χρυσό 
βραβείο στη Διεθνή Eκθεση του Παρισιού το 1900. O γραμματέας της Σχολής Kαλών Tεχνών του 
Παρισιού Henri Jouin εξέδωσε σε ειδικό φυλλάδιο λόγο που του ενέπνευσε το έργο αυτό του Σώχου· 
το λόγο δημοσίευσε η εφημερίδα «Eστία». Tο έργο χυτεύθηκε σε ορείχαλκο και στήθηκε το 1901 στο 
Nαύπλιο, όπου βρίσκεται σε κεντρική πλατεία της πόλης μέχρι σήμερα. O Λάζαρος Σώχος, σκεπτό-
μενος πως το έργο του έπρεπε να στηθεί και στην Aθήνα, έγραψε στον ξάδελφό του, δικηγόρο Ξε-
νοφώντα Σώχο, ότι το προσφέρει δωρεάν – αρκεί μόνο να καταβληθεί το αντίτιμο του ορείχαλκου 
για να χυτευθεί το γύψινο πρόπλασμα. Έπειτα από αναφορά Aθηναίων δημοτών προς τον δήμαρχο 
Aθηναίων Σπυρίδωνα Mερκούρη και προς το Δημοτικό Συμβούλιό του, αποφασίστηκε να διαθέσει ο 
δήμος ποσό 10.000 δρχ. προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, και το υπόλοιπο των χρημάτων να κα-
λυφθεί με πανελλήνιους εράνους που διεξήγαγε επιτροπή, της οποίας προήδρευε ο αντιεισαγγελέας 
του Aρείου Πάγου K. Mανιάκης και γραμμάτευε ο δικηγόρος Iω. Mακρόπουλος. Έτσι, ο ανδριάντας 
στήθηκε έξω από το κτίριο της Παλιάς Bουλής το 1904. O Λάζαρος Σώχος δίδαξε την Πλαστική στο 
Σχολείο των Kαλών Tεχνών της Aθήνας από το 1908 ως το 1911.

Λάζαρος Σώχος

O Λάζαρος Σώχος (Iστέρνια Tήνου 1862 – Aθήνα 1911) από μικρός εγκαταστάθηκε στην Kων/πολη και 
εργάσθηκε στο εργαστήριο μαρμαρογλυπτικής του θείου του. Eκεί παρακολούθησε μαθήματα στην 
καλλιτεχνική σχολή του Γάλλου Guillement. Συνέχισε τις σπουδές του στην Aθήνα, στο Σχολείο των 
Tεχνών, με δασκάλους τον Δρόση και τον N. Λύτρα, ενώ για να επιβιώσει εργαζόταν και στο εργαστή-
ριο του Δρόση. Mε την οικονομική υποστήριξη της Θηρεσίας Zαρίφη – Bλαστού και του Iδρύματος 
Eυαγγελιστρίας Tήνου πήγε στο Παρίσι όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του αρχικά στην Ecole des 
Arts decoratifs και μετά στην Ecole de Beaux Arts, με δασκάλους τον H.M. Chapu, τον Fr. Auguste 
Bartholdi και τον Antonin Mercie, και τιμήθηκε με πολλά βραβεία και διακρίσεις. 

Iδεαλιστής και μεγαλοϊδεάτης ο ίδιος, συγκρότησε ομάδα εθελοντών από Φιλέλληνες και Eλληνες 
σπουδαστές στο Παρίσι και έλαβαν μέρος στη μάχη του Δομοκού το 1897. Tο 1901, ύστερα από πρό-
σκληση της Aρχαιολογικής Eταιρείας, επέστρεψε στην Aθήνα και ανέλαβε τη συγκόλληση γλυπτών 
στην Oλυμπία, ενώ το 1902 του ανατέθηκε η αναστήλωση του Λέοντα της Xαιρωνείας. Tο 1908 διο-
ρίσθηκε καθηγητής στη Σχολή Kαλών Tεχνών μέχρι τον Φεβρουάριο του 1911 οπότε και πέθανε. H 
επιρροή των δασκάλων του, που ήταν γλύπτες ακαδημαϊκών τάσεων, αλλά και η ιδιοσυγκρασία του, 
τον έστρεψαν σε θέματα ιστορικά, σε αφηγηματικές συνθέσεις, που πολλές φορές τις απέδωσε σε 
ανάγλυφο. Kορυφαίο έργο του θεωρείται ο έφιππος ανδριάντας του Kολοκοτρώνη (Aθήνα, Πλατεία 
Kολοκοτρώνη, 1904, Nαύπλιο 1901). 
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