Ο ΓΛΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ

Η Κάτια Χανδρά ερευνά και επιμελείται
το αρχείο Φωκίωνα Ρωκ και εκπονεί διατριβή στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΦΩΚΙΩΝ ΡΩΚ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Σχεδιασμός και επιλογή υλικού:
Σοφία Πελοποννησίου - Βασιλάκου

Ο Φωκίων Ρωκ κατάγεται από μια οικογένεια με ιστορία που αξίζει την
προσοχή μας. Ο ιδρυτής της οικογένειας, ο Πέτρος Ρωκ, γεννιέται στην
πόλη Καρκασσόν της Γαλλίας το 1744 και εγκαθίσταται στην Αθήνα το
1789. Είναι από τους πιο επιφανείς κατοίκους της Αθήνας και υπάρχουν
μαρτυρίες ότι φιλοξένησε τον Σατωβριάνδο όταν εκείνος επισκέφτηκε
την πόλη.
O παππούς του, Φωκίων Ρωκ, υπηρετεί στο διπλωματικό σώμα και το
1834 διατελεί γραμματέας της ελληνικής πρεσβείας του Λονδίνου, υπό
τον πρέσβη Σπυρίδωνα Τρικούπη.
Το 1848 διορίζεται πρόξενος στη Μάλτα και εκεί παντρεύεται, το 1850,
την Ελένη Ριβαρόλα με την οποία αποκτούν δύο παιδιά.
Τον Νικόλαο Ρωκ (1851-1939), θείο του γλύπτη, ο οποίος εργάζεται ως
επιθεωρητής του σιδηροδρόμου Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου,
και τον Ιωάννη Ρωκ (1859-1908), πατέρα του γλύπτη.

Φωκίων Ρωκ και Ελένη Ριβαρόλα Ρωκ,
ανάγλυφα από τον Δημήτρη Κόσσο

Ο Ιωάννης Ρωκ υπηρετεί ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού
και παντρεύεται την αγγλικής καταγωγής Λυδία Woodley.
Το 1891 γεννιέται ο γλύπτης Φωκίωνας Ρωκ. Δυστυχώς η μητέρα του
πεθαίνει στη γέννα.
Ο πατέρας εγκαθίσταται τον επόμενο χρόνο στο Παρίσι και το 1908
πεθαίνει στη Βαρκελώνη. Ο Φωκίων ζει για ένα χρόνο με τη γιαγιά του.
Με το θάνατό της, αναλαμβάνει τη κηδεμονία του ο θείος του Νικόλαος
Ρωκ. Ο θείος του τον μεγαλώνει και διατηρεί μαζί του πολύ ισχυρούς
δεσμούς. Αργότερα ο Φωκίων δίνει το όνομα του θείου του, στο γιό του,
για να τον τιμήσει.

Ο Ιωάννης Ρωκ

Ο Ιωάννης Ρωκ

Ο Φωκίων Ρωκ σε παιδική ηλικία

Φωτογραφία των μαθητών του Εθνικού Λυκείου Αθηνών, 1906.
Ο Φωκίων Ρωκ στην προτελευταία σειρά, πρώτος από δεξιά

Ο Φωκίων Ρωκ αποφοιτά από το ΙΒ’ Δημοτικό Σχολείο Αρρένων το 1903.
Εγγράφεται στο Εθνικό Λύκειο από όπου παίρνει το απολυτήριο του το 1906.

Το 1912 κατατάσσεται, στα 21 του χρόνια, στο εθελοντικό
σώμα των Γαριβαλδινών [1] και βρίσκεται στο μέτωπο με
συμπολεμιστή τον ποιητή Λορέντζο Μαβίλη.
Ο Ρωκ περιγράφει στις σημειώσεις του την μάχη του
Δρίσκου, όπου τραυματίζεται θανάσιμα μεταξύ άλλων
και ο Λορέντζος Μαβίλης, και μιλάει με θαυμασμό για την
γενναιότητα των λοχαγών Βεργή και Μπαρδόπουλου.
Λέει χαρακτηριστικά:
«Οι Λοχαγοί Β. Βέργης και Μπαρδόπουλος,
οι υπαξιωματικοί και όλοι ανεξαιρέτως οπλίται έδειξαν
μεγάλην γενναιότητα εκτοπίσαντες μετά μάχης 2 ωρών
περίπου τον εχθρόν κάτω εις την πεδιάδα, ο Αρχηγός
Ρώμας μόλις αφιχθείς η μάχη είχεν ήδη τελειώση…»

[1] Γαριβαλδινοί ονομάζονταν Ιταλοί πολεμιστές που
συγκρότησαν ένα εθελοντικό στρατιωτικό σώμα με στόχο
να σπεύδουν και να μάχονται στο πλευρό των υπέρ της
ελευθερίας πολεμούντων. Λέγονταν επίσης και
"ερυθροχίτωνες" από το χρώμα του χιτωνίου που έφεραν.
Κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 ήρθαν στην
Ελλάδα στο πλευρό των Ελλήνων με δύναμη 800
ανδρών οι οποίοι και έλαβαν μέρος στη μάχη του
Δομοκού (5-5-1897).
Το πιστοποιητικό συµµετοχής
στο Σώµα Ελλήνων Ερυθροχιτώνων 1912-1913

Εκπαιδευτική εκδρομή στους Δελφούς
υπό την εποπτεία του Θωμά Θωμόπουλου, 1915

Το 1914 ο Ρωκ εισάγεται στο Σχολείο των Τεχνών και φοιτά στο εργαστήρι του Θωμά Θωμόπουλου.
Εκεί αναπτύσσει στενές σχέσεις τόσο με τους συμφοιτητές του όσο και με γνωστούς γλύπτες της εποχής.

Φωκίων Ρώκ: Ο Γεράσιμος Βώκος σχεδιάζει τον Γιαννούλη Μπάνη
Τα επόμενα χρόνια ο Ρωκ ταξιδεύει στη Γαλλία και έρχεται σε επαφή με τους επιφανείς Έλληνες που βρίσκονται εκεί.
Στην Αθήνα έχει ήδη σχέσεις με ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, μεταξύ άλλων τον λογοτέχνη και ζωγράφο
Γεράσιμο Βώκο και τους ποιητές Νίκο Καρβούνη και Κώστα Ουράνη.
Ενδεικτικό για το πώς ήταν η ζωή εκείνη την εποχή είναι και ένα γράμμα του Βώκου προς τον Ρωκ που περιγράφει την
καθημερινότητά του στην Αθήνα του 1916. Αναφέρεται στις δυσκολίες και στη φτώχεια των καλλιτεχνών όπως του ιδίου,
και λέει σε ένα σημείο: « Και ανάθεμα εις την φτώχεια.
Ο Ραφαέλος [Γ. Στέρης] είναι απελπισμένος, διότι δεν έχει κασσετίνα….Φαντάζεσαι ένας νέος της ιδιοφυΐας του πτωχού
Ραφαέλου να ευρίσκει εμπόδια στη σπουδή του διότι δεν έχει 8 δραχμές να αγοράσει μία κασσετίνα!»

Το 1917 ο Ρωκ ξεκινά το συγγραφικό του έργο
και τη συνεργασία του με το περιοδικό
«Ο Λογοτέχνης», στο οποίο δημοσιεύει το άρθρο
του «Η τέχνη του Ροντέν». Την ίδια χρονιά
παρακολουθεί μαθήματα στην École National
Supérieure des Beaux-Arts στο Παρίσι. Αρχίζει
να εργάζεται ως γλύπτης και γνωρίζεται με τον
γλύπτη Κώστα Δημητριάδη.

Ο Φωκίων Ρωκ έξω από το ατελιέ

Ο Περικλής Βυζάντιος (1893–1972)

Το 1919 νοικιάζει έναν χώρο στην Πλάκα, μαζί με τον Περικλή Βυζάντιο και τον Παύλο Καλλιγά, στην οδό Διογένους 4.
Ο χώρος αυτός είναι το εργαστήρι τους αλλά γίνεται και ο τόπος συνάντηση για καλλιτέχνες και συγγραφείς,
μεταξύ άλλων τον Αττίκ, τον ποιητή Μαλακάση.

Ο Φωκίων Ρωκ στο ατελιέ του
Κάρτα για το ατελιέ της οδού ∆ιογένους,
στην Πλάκα

Σύμφωνα με τα λόγια του Σωτήρη Σκίπη: «Θα μείνει αλησμόνητο το ατελιέ που ίδρυσε, μαζί με τους ζωγράφους Παύλο Καλλιγά και
Περικλή Βυζάντιο στους Αέρηδες…Τόσο αρτίστικη κίνηση που είχε συγκεντρώσει το παμπάλαιο εκείνο σπίτι…αληθινά παριζιάνικη.
Ενόμιζα πως συνεχίζω να ζω τη ζωή των φιλολογικοκαλλιτεχνικών συγκεντρώσεων των Vers et Prose του Πώλ Φόρ [1], στην
Κλοζερί ντέ Λιλά[2] του Καρτιέ Μονπαρνάς….»
[1] Πώλ Φόρ (Paul Fort) (1872 – 20 April 1960) ήταν Γάλλος ποιητής που είχε σχέση με το κίνημα του συμβολισμού.
[2] Το Καφέ Κλοζερί ντε Λιλά (La Closerie des Lilas) είναι ένα από τα πιο ιστορικά και παραδοσιακά καφενεία στο Παρίσι και από τα
πιο γνωστά σημεία συνάντησης συγγραφέων και καλλιτεχνών.

Περικλής Βυζάντιος, Πορτρέτο Φωκίωνα Ρώκ,

Εξώφυλλο του περιοδικού Καλλιτεχνία, 1920

1920–1930

Ο Ρωκ αρθρογραφεί γύρω από θέµατα Τέχνης. Το 1920 δηµοσιεύει τις ακόλουθες απόψεις του για τη Σύγχρονη Τέχνη:
« Η νευρασθενική εποχή µας δε δέχεται παρά ότι είναι ανάστατο και ανήσυχο και δε θαυµάζει παρά τα βιαστικά σκίτσα,
περιφρονώντας τα έργα της υποµονετικής εκτέλεσης. Και βρισκόµαστε αίφνης περικυκλωµένοι από µία φάλαγγα που η µόνη της
φροντίδα είναι η ανακάλυψη των νεωτερισµών στον κόσµο των Καλών Τεχνών-πράγµα που έχει πολύ πέραση. Όλων αυτών
ο µόνος σκοπός είναι να δηµιουργήσουν ένα όνοµα χάρις στον νεωτερισµό που έκαναν τον κόπο να ξετρυπώσουν.»
Καλλιτεχνία ΙΙΙ, Νοέµβριος 1920

Απόδειξη παρακολούθησης µαθηµάτων στην Académie Julien

Στο εργαστήριο της Académie Julien το 1923,
Στα δεξιά όρθιος ο Φ. Ρωκ

Το 1924 εγκαθίσταται στο Παρίσι και παρακολουθεί μαθήματα στην Académie Julien στο εργαστήριο γλυπτικής.
Έχει την στήλη «Παρισινά Γράμματα» της εφημερίδας Ταχυδρόμος-Ομόνοια και αρθογραφεί κυρίως σε σχέση
με την καλλιτεχνική κίνηση στη γαλλική πρωτεύουσα και τις επιστημονικές ανακαλύψεις της εποχής.

Αναφέρουμε ενδεικτικά ένα μικρό απόσπασμα από άρθρο του στην
εφημερίδα «Ταχυδρόμος-Ομόνοια» στις 25 Οκτωβρίου του1923:
«Μέσα σε ένα μικρό ατελιέ της οδού Βοζιράρ, μια μικρή
τρύπα τριών μέτρων, με γύρω γύρω εκατοντάδες τελάρα γυρισμένα
ανάποδα στους τοίχους….ένα τραπέζι στη γωνία γεμάτο χρώματα,
πινέλα, νέφτια…έχει στήσει το καβαλέτο του ένας από τους
καλλίτερους νέους καλλιτέχνας μας ο Γεώργιος Γουναρόπουλος {…}
Η απλοποίησις των γραμμών και του χρώματος ήτον η
πρώτη μύησις, κατόπιν η αρχιτεκτονική των γραμμών…Η αρχή αυτής
της αισθητικής πηγάζει από τον Παύλον Γκογκέν…Κατάργησις
φωτοσκιάσεως, υπερβολή κινήσεως, γεωμετρική απλοποίησις των
σχημάτων, αφαίρεσις λεπτομερειών…είναι τα κυριότερα
χαρακτηριστικά των συνθέσεών του {…}»

Γ. Γουναρόπουλος, Πορτραίτο Φ. Ρωκ, 1925-1930

Αναμνηστική φωτογραφία στο Ξενοδοχείο Σέσιλ, από την
επίσκεψη του Δανού συγγραφέα Γκεόργκ Μπράντες[1], 1925

Η πρόσκληση της ομαδικής έκθεσης στο
Ξενοδοχείο Σεσίλ, στην Κηφισιά, 1925

Η πίσω πλευρά της φωτογραφίας

Το 1925 επιστρέφει οριστικά στην Αθήνα. Παίρνει µέρος µαζί µε άλλους καλλιτέχνες µεταξύ των οποίων και ο Περικλής
Βυζάντιος στην οµαδική έκθεση που γίνεται στο Ξενοδοχείο Σέσιλ στην Κηφισιά.

[1] Georg Morris Cohen Brandes ( Κοπεγχάγη 1842 – 1927). ∆ανός κριτικός της λογοτεχνίας, εβραϊκής καταγωγής. Εξαιτίας των προοδευτικών και
τολµηρών για την εποχή ιδεών του, έµεινε για δεκαετίες έξω από το πανεπιστήµιο. Το 1882 επέστρεψε στη ∆ανία, αλλά µόνο το 1902 η φιλελεύθερη
τότε κυβέρνηση τον διόρισε καθηγητή. Στη δεκαετία του’ 20 επισκέφθηκε την Ελλάδα, όπου τιµήθηκε από το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το οποίο τον
ανακήρυξε επίτιµο διδάκτορα.

Συνεχίζει να αρθρογραφεί σε περιοδικά και εφημερίδες και
την ίδια χρονιά φιλοτεχνεί την προτομή του ποιητή Αριστοτέλη
Βαλαωρίτη, η οποία τοποθετείται στον Εθνικό Κήπο.

Το 1926 ο Ρωκ συμμετέχει στην έκτη Πανελλήνιο Έκθεση του Συνδέσμου
Καλλιτεχνών στο Ζάππειο. Την ίδια εποχή αρχίζει να ενδιαφέρεται
περισσότερο για τη λαϊκή τέχνη και την ξυλογλυπτική.
Η κριτική που εισπράττει είναι εξαιρετικά θετική. Γράφει χαρακτηριστικά
ο Μιχαήλ Ροδάς στην εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα»:
«Είχα την εντύπωσιν…ότι ο καλλιτέχνης κ. Φωκίων Ρωκ κατεγίνετο
περισσότερον με την φιλολογίαν της τέχνης παρά με την πραγματικήν
τέχνην.
Την πλάνη αυτή την διέψευσεν ήδη παταγωγώς…και με την έκθεσιν
των ξυλογλυπτικών έργων του εις την γκαλερί Στρατηγοπούλου. Εκεί
απεκάλυψε ολοκληρωτικά την τέχνην, την επιμονήν και την καλλιτεχνική
γονιμότητα με 61 έργα διακοσμητικά, ηθογραφικά, ειδυλιακά, τα
περισσότερα λεπτοδουλεμένα απάνω σε ξύλα καρυδιάς και κυπαρίσσου.
Η εργασία του συγκινεί βαθύτατα γιατί στο ξύλο έδωσε ζωή, έκφραση,
κίνηση, ιδέα, αγάπη»…

Προσευχή, 1926

Ο τρόπος που κρίνεται ο Ρωκ από τους σύγχρονούς του,
φαίνεται και σε ένα άρθρο του Ζαχαρία Παπαντωνίου στο
Ελεύθερο Βήμα τον Ιανουάριο του 1927.
Λέει χαρακτηριστικά:
« Αγάλματα και πίνακας δεν ωφελεί να βλέπει διαρκώς ένας
λαός, αλλά πρέπει να αποκτήσει την καλαισθησία εκείνη
που πλησιάζει προς τη ζωή, να αγαπήσει την τέχνη που
κατεβαίνει προς το σκόπιμο και προς το χρήσιμο, τη
βιομηχανική ή διακοσμητική τέχνη της οποίας σκοπός είναι
να γίνουν ωραία τα ωφέλιμα αντικείμενα. Εάν δεν έγιναν
αποκλειστικώς για αυτό τα ξυλόγλυφα του κ. Ρώκ, κατά
πολύ όμως ανήκουν εις την μικροτεχνία την οποία
δημιούργησε και διέδωσε παντού το Βυζάντιο. Ο Ρώκ
εμελέτησε την κατ΄εξοχήν ύλην της λαϊκής τέχνης, το ξύλο,
και θέλησε να το κάμει γλυπτή εικόνα εις ένα ύφος το οποίον
ενώνει την λογικήν γνώσιν του καλλιτέχνου με την
αδεξιότητα του λαϊκού τεχνίτου.
Τα έργα που εκθέτει στην αίθουσα Στρατηγοπούλου μας
φέρνουν κάτι νέον, χρήσιμον…
…Η αφέλεια και η θεληματική αδεξιότης …
… οι αναπολήσεις αυτές της λαϊκής τέχνης συντελούν εις το
να εκπληρωθεί ο σκοπός του καλλιτέχνου. Ο σκοπός του
είναι να δώσει εις τη συνειδητή του εργασία την αγνότητα και
τα θέλγητρα της λαϊκής εργασίας…»

Γυναίκες στο πηγάδι, 1926

Το 1927 ο Ρωκ συμμετέχει στο πλαίσιο της έκθεσης για την Ελληνική Λαϊκή Τέχνη στην ΧΑΝΘ (Χριστιανική Αδελφότητα
Νέων Θεσσαλονίκης) μαζί με την Αγγελική Χατζημιχάλη[1].

Κατάλογος έκθεσης στην αίθουσα ΧΑΝΘ, 1927

[1] Η Αγγελική Χατζημιχάλη (1895-1965) ήταν σημαντική Ελληνίδα λαογράφος και συγγραφέας. Συνεργάστηκε με το Λύκειο Ελληνίδων και συμμετείχε

στην οργάνωση των Δελφικών Εορτών. Έμεινε γνωστή κυρίως για τις μελέτες της πάνω στην ελληνική λαϊκή τέχνη και παράδοση και για τις
προσπάθειες της να διατηρηθεί η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Την ίδια εποχή ο Ρωκ γίνεται
ιδρυτικό μέλος στη Λέσχη
Καλλιτεχνών «Ατελιέ».
Η Λέσχη αυτή ήταν μια
πρωτοβουλία καλλιτεχνών και
φιλότεχνων με στόχο την ανάπτυξη
της καλλιτεχνικής κίνησης του
τόπου.

Το Μάϊο του1929 συστήνεται το Σωματείο Ελλήνων Γλυπτών, στο οποίο ο Ρωκ είναι ιδρυτικό μέλος.
Το Δεκέμβριο παντρεύεται την Νίνα Παπαζαφειροπούλου (1908-1985), ιδρύτρια της γκαλερί Studio όπου εκθέτουν
πολλοί καταξιωμένοι καλλιτέχνες.
Τo 1930 ο Ρωκ κάνει ατομική έκθεση στην γκαλερί Στατηγοπούλου με 21 έργα και είναι η τελευταία φορά που
ασχολείται ουσιαστικά με την γλυπτική. Τα επόμενα χρόνια δημιουργεί έργα μόνο έπειτα από παραγγελία.

Κατάλογος και φωτογραφία ατοµικής έκθεσης του Φ. Ρωκ στη γκαλερί Στρατηγοπούλου, 1930

Τo Μάϊο του 1930 παίρνει μέρος στις Δελφικές εορτές [1] κατασκευάζοντας τις αιγυπτιακές προσωπίδες των ηθοποιών
για τον Προμηθέα Δεσμώτη.

Κατάλογος των ∆ελφικών εορτών, 1930

Φωτογραφία της Nelly’s από τις αιγυπτιακές προσωπίδες των
ηθοποιών για τον Προµηθέα ∆εσµώτη που κατασκεύασε ο Ρωκ

[1]Οι ∆ελφικές Εορτές ήταν µια σειρά από ποικίλες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στο Αρχαίο Θέατρο των ∆ελφών κατά τη διάρκεια των ετών 19271930 από τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό και τη σύζυγό του Εύα Πάλµερ που τις χρηµατοδότησε σε µεγάλο βαθµό. Οι ∆εύτερες ∆ελφικές Εορτές έλαβαν χώρα
από την 1η έως την 13η Μαΐου του 1930.

Το Νοέμβριο του 1930 ο Σύλλογος Ελλήνων Γλυπτών παραθέτει γεύμα προς τιμή του Γιάννη Χαλεπά σε ένα
ταβερνάκι στην Πλάκα. Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά: Χριστόφορος Νάτσιος, Κωνσταντίνος
Φώσκολος, Δημοσθένης Παπαγιάννης, Αντώνιος Σώχος, Μήτσος Περάκης, Μιχαὴλ Ροδάς, Σωτήρης Σκίπης,
Γιαννούλης Χαλεπάς, Γιαννούλης Κουλουρής, Θωμὰς Θωμόπουλος, Βασίλειος Χαλεπάς, Φωκίων Ρωκ,
Άγγελος Βρεττός, Δάντης Θωμόπουλος.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Λέσχης Καλλιτεχνών δίδεται ένα γεύμα το 1935 προς τιμήν του ποιητή Κωστή Παλαμά
που λαμβάνει ανάλογη δημοσιότητα από τον Τύπο της εποχής.

Τo Σεπτέµβριο του 1930 διορίζεται έφορος του τοµέα γλυπτικής στην ΑΣΚΤ και το 1931 υπογράφει το συµφωνητικό
για την εκτέλεση του ανάγλυφου του Άγνωστου Στρατιώτη. Η ιδέα ήταν να κατασκευαστεί ένα κενοτάφιο, όπως όλα
τα µνηµεία αυτού του τύπου, προς τιµήν των πεσόντων στους πολέµους. Η επιτροπή ανέγερσης είχε δώσει όλη την
ευθύνη κατασκευής στον αρχιτέκτονα Μανώλη Λαζαρίδη. Αρχικά είχε συνεργαστεί µε τον γλύπτη Θωµά
Θωµόπουλο, ο οποίος είχε προτείνει ως κεντρικό γλυπτό την παράσταση γιγαντοµαχίας όπου µια µορφή αγγέλου,
που θα συµβόλιζε την Ελλάδα, θα παραλάµβανε στοργικά τον νεκρό στρατιώτη. Παρά την αρχική συµφωνία µε τον
Θωµόπουλο, ο Λαζαρίδης, ως επιβλέπων όλων των εργασιών, τον παραµέρισε από το έργο.

Πηγή εικόνας: http://stratiotikathemata.blogspot.gr/2015/01/blog-post_433.html

Τελικά η επιτροπή ανέγερσης το 1930, αντικαθιστά την αρχική ανάθεση στους Λαζαρίδη και Θωµόπουλο µε την
επιλογή του γλύπτη Ρωκ µε οµόφωνη απόφαση της. Στη συνέχεια εγκρίνει νέα πρόταση για το έργο, µε έναν
οπλίτη «εκτάδην κείµενο» (ξαπλωµένο στο έδαφος). Την πρόταση χαρακτηρίζει ταιριαστή, επειδή προσδίδει
ηρεµία και απλότητα.
Τα υπόλοιπα καλλιτεχνικά στοιχεία του µνηµείου συµπληρώνει ο καθηγητής γλυπτικής Κωστής ∆ηµητριάδης.
Με την δηµιουργία του γλυπτού διαµορφώνεται και όλος ο χώρος της πλατείας µπροστά από την Βουλή, δίνοντας
έτσι στο έργο µνηµειακό χαρακτήρα σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο.

Το γλυπτό παριστάνει την γυμνή ανδρική μορφή ενός νεκρού πολεμιστή ξαπλωμένη σε έξαρση του εδάφους.
Ο νεκρός πολεμιστής στο αριστερό χέρι κρατάει κυκλική ασπίδα. Στο κεφάλι φοράει αρχαίο κράνος με το πρόσωπο
γυρισμένο από τα πλάγια με στόχο να θυμίζει αρχαίο νόμισμα. Η απόδοση του σώματος του νεκρού από τον καλλιτέχνη
δίνει την εντύπωση στο θεατή ότι ο Άγνωστος Στρατιώτης αναπαύεται ζωντανός, έτοιμος να σηκωθεί.
Αριστερά και δεξιά της παράστασης έχουν χαραχτεί οι εξής φράσεις από τον Επιτάφιο του Περικλή του Θουκυδίδη:
Αριστερά: ΜΙΑ ΚΛΙΝΗ ΚΕΝΗ ΦΕΡΕΤΑΙ ΕΣΤΡΩΜΕΝΗ ΤΩΝ ΑΦΑΝΩΝ,
από την περιγραφή της ταφικής τελετής πριν την εκφώνηση του Επιτάφιου του Περικλή.
Δεξιά: ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΠΑΣΑ ΓΗ ΤΑΦΟΣ, επίσης από τον Επιτάφιο του Περικλή.
Στο μέσο του κενοταφίου είναι χαραγμένο: ΕΙΣ ΑΦΑΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
Στις δύο πλευρές του ανάγλυφου έχουν τοποθετηθεί πωρόλιθοι στους οποίους είναι χαραγμένα, κατά ενότητες, τα
ονόματα των τόπων που πολέμησε με μεγάλες απώλειες ο ελληνικός στρατός στη νεότερη ιστορία. Στα αριστερά της
σύνθεσης περιλαμβάνονται οι μάχες του Α’ Βαλκανικού Πολέμου. Στο κέντρο του μνημείου, αναφέρονται οι μάχες του Β΄
Βαλκανικού Πολέμου και της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Στα δεξιά της σύνθεσης συγκρούσεις του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου και επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού στη Ρωσία. Μετά την απελευθέρωση το 1944 πάνω στο κενοτάφιο
προστέθηκαν τα πεδία των μαχών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και αργότερα οι επιχειρήσεις στην Κορέα.
Το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων προστέθηκε και το όνομα «Κύπρος».

Το 1932 γίνονται τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου
του Αγνώστου Στρατιώτη και δεν παρίστανται καν ο
Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, ούτε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλέξανδρος Ζαΐμης.
Την κυβέρνηση του εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος
του υπουργικού συμβουλίου και υπουργός
Εξωτερικών Ανδρέας Μιχαλακόπουλος.
Ακόμη σοβαρότερες ενστάσεις από την ανάθεση και
την εκτέλεση του έργου προκαλεί, ωστόσο, η
συγκεκριμένη μορφή του μνημείου. Ο Τύπος
το χαρακτήρισε «τερατούργημα». Το Σωματείο
Ελλήνων Γλυπτών διαμαρτυρήθηκε ομόφωνα
«δια το διαπραχθέν ανοσιούργημα εις βάρος της
ελληνικής τέχνης», περιγελώντας «το ξαπλωμένο
κακότεχνο πτώμα», την «αμελέτητον διαρύθμισιν»
του χώρου και τα «ακαλαίσθητα γράμματα και
χάλκινες ασπίδες» που το κοσμούν.

Ο Φωκίων Ρωκ παντρεύεται το 1936 σε δεύτερο γάμο την
Σοφία Μελά και το 1938 γεννιέται ο γιός τους Νικόλαος
Ρωκ-Μελάς. Εκείνα τα χρόνια ασχολείται συστηματικά με τη
Λέσχη Καλλιτεχνών και αρχίζει την προσπάθειά του για τη
σύνταξη ενός λεξικού Ελλήνων καλλιτεχνών.

Η Σοφία Ρώκ με τον γιο της, Νικόλαο Ρωκ-Μελά

Ο Ρωκ συμμετέχει στη σύσταση της Εθνικής Εταιρείας Καλλιτεχνών με πρόεδρο τον Κώστα Δημητριάδη και φιλοτεχνεί έργα μετά
από παραγγελία. Το 1939 αναλαμβάνει την ανέγερση της προτομής του Σατωβριάνδου, την οποία και εκτελεί ένα χρόνο
αργότερα. Την ίδια χρονιά ορίζεται να επικουρεί το έργο των τακτικών καθηγητών της ΑΣΚΤ. Ο Ρωκ, σε περίπτωση απουσίας
τους, εκτελεί χρέη επιμελητή και διδάσκει σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

Ο Ε. Θωµόπουλος, ο ∆. Μπισκίνης και ο Φ. Ρωκ
στην ΑΣΚΤ

Ο Ρωκ το 1940 εκθέτει στην ετήσια Πανελλήνια Καλλιτεχνική Έκθεση στο Ζάππειο.
Τα χρόνια που ακολουθούν είναι δύσκολα. Η γυναίκα του Σοφία και ο γιός του μετακομίζουν στην Αίγινα για να είναι πιο
ασφαλείς και κοντά στους γονείς της Σοφίας. Ο Ρωκ από το 1940-1943 εργάζεται ως δάσκαλος και είναι αναγκασμένος λόγω
των συνθηκών του πολέμου, της οικονομικής κρίσης και του λιμού που μαστίζει τη χώρα να παραμείνει και να εργάζεται στην
Αθήνα. Επικοινωνεί καθημερινά μαζί με την οικογένειά του και πηγαινοέρχεται για να τους βλέπει.

Σχέδιο Φ. Ρωκ προς το γιό του Νίκο στην Αίγινα, γύρω στο 1939

Το 1940 ο Ρωκ κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, ζητάει άδεια να µεταβεί στα στα βουνά της Αλβανίας
αψηφώντας όλες τις κακουχίες και όλους τους κινδύνους.

Το 1941 βρίσκεται στο Αλβανικό Μέτωπο μαζί με τους Ουμβέρτο Αργυρό, Πάνο Ευθυμιάδη και Χάρη
Παπαχαραλάμπους για να μπορέσουν να καταγράψουν τα όσα διαδραματίζονταν στο μέτωπο του πολέμου.
Ταξιδεύουν σε Ήπειρο και Αλβανία για να αποτυπώσουν τον πόλεμο και τον αγώνα των στρατιωτών.
Στη συνέχεια παρουσιάζουν τα έργα τους στο Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».

Φωτογραφία από το Μέτωπο

Φωτογραφία από τον Τύπο της εποχής

Ο Ρωκ σχεδιάζει τον «Πολεμιστή» για τον κατάλογο της έκθεσης προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους μάχονται
για την πατρίδα τους.

Ο κατάλογος της έκθεσης

Η αίθουσα στον Παρνασσό όπου παρουσιάστηκαν
τα έργα από το µέτωπο του πολέµου.

Ο κατάλογος της έκθεσης για την έκθεση των έργων από το µέτωπο του πολέµου

Καθόλη τη διάρκεια της κατοχής, ζει μακριά από την
οικογένειαά του και τους επισκέπτεται συχνά στην Αίγινα
όπου διαμένουν.

«Άδεια ταξιδιού» προς την Αίγινα, 1944

Ο Ρωκ δεν μπόρεσε να χαρεί την απελευθέρωση της πατρίδας του. Αρρώστησε και έχασε τη μάχη για τη ζωή στις 3
Μαρτίου του 1944 στα 53 του χρόνια. Ο Σωτήρης Σκίπης στο ακόλουθο άρθρο του: «Περί τα Γεγονότα και τα Ζητήματα:
Φωκίων Ρωκ» εξιστορεί με ένα πολύ συγκινητικό τρόπο τον πώς έβλεπαν οι φίλοι του:
«Η μοίρα στάθηκε άδικη στον Φωκίωνα Ρωκ, γιατί δεν τον άφησε να χαρεί την απελευθέρωσή μας…
Και είναι αδύνατον να συνηθίσει κανείς στην ιδέα πως δεν είναι πια μαζί μας. Πως δεν θα ξεπροβάλει ποτέ πια η ευγενική
του φυσιογνωμία και πως δεν θα καθίσει ανάμεσα μας, να μας διηγηθεί κανένα χαριτωμένο του ανέκδοτο από εκείνα που
μας διασκέδαζαν τόσο πολύ και μας διασκόρπιζαν τις μελαγχολικές μας σκέψεις…
Ο Φωκίων Ρωκ μπορεί να πει κανείς πως ήταν ένας από τους τελευταίους αριστοκράτες….»

Ο Φ. Ρωκ, πρώτος από αριστερά µε φίλους στα νεανικά του χρόνια.

Και συνεχίζει ο Σκίπης:«…Μέσα στ’ ανταμώματά μας τα αλλεπάλληλα, πότε στην Αθήνα και πότε στη Γαλλία, είχα
την ευκαιρία να εκτιμήσω όλα τα ταλέντα του. Γιατί ο Φωκίων Ρωκ ήταν προικισμένος με πολλά ταλέντα. Είτανε
βέβαια γλύπτης, αλλά από τη Γλυπτική έβλεπε περισσότερο το διακοσμητικό της μέρος κι αυτό επροσπάθησε να
φανερώσει στα καλύτερά του έργα, που είναι τα ανάγλυφά του, είτε στο μάρμαρο, είτε στο ξύλο, εμπνευσμένα
από τους λαϊκούς χορούς μας και κάποτε από αρχαϊκές παραστάσεις, όπως στο βάθος είναι και ο Άγνωστος
Στρατιώτης του, που με όλες τις αντιρρήσεις της κριτικής εστάθηκε σαν ένα από τα πιο ευτυχισμένα μνημεία του
είδους αυτού σε όλο τον κόσμο…»

Γλυπτά του Ναού Αφαίας στην Αίγινα ή αλλιώς «Αιγινήτες»,
τα οποία ίσως στάθηκαν πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία
του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

(πηγή: tp://www.army.gr/files/File/AFIEROMATA/AGNVSTOS_STRATIVTHS.pdf
∆ηµακόπουλος Γ., Ρώκ, σελ. 336)

Μνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ιδιαίτερη μνεία κάνει ο Σκίπης στην κυκλοφορία του βιβλίου του
«Μαθήµατα Τέχνης των Ένγκρ, Ροντέν, Μπουρντέλ» µε
ξυλογραφίες του Γιάννη Μόραλη σε επιµέλεια του Ρωκ.
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σπύρου Νικολόπουλου
το 1944.
«…Κι ύστερα δεν άργησαν να ξεσπάσουν τα φοβερά
γεγονότα. Η καταστροφή, το χάος, η σκλαβιά, η πείνα.
Όµως τίποτε από όλα αυτά δε φαινόταν να έχουν καταβάλει
την ωραία ψυχή του. Πικραµένος βαθύτατα για τη µεγάλη εθνική
συµφορά… ζήτησε κάποιο διέξοδο στη συγγραφή ωφέλιµων,
για τους νέους καλλιτέχνες βιβλίων. Ένα βιβλιαράκι που
εκυκλοφόρησε …στα µέσα του 1944…, είταν το πρώτο της σειράς
που λογάριαζε να ετοιµάσει.»
(Όπως λέει ο ίδιος ο Ρωκ στον πρόλογό του) «προσπάθησα να
συνοψίσω τις θεωρίες τριών µεγάλων καλλιτεχνών της εποχής µας
σε τρόπο που να µην κουράζουν τον αναγνώστη και να είναι
καταληπτές από ένα µεγαλύτερο κοινό…
…Βλέπουµε λοιπόν πως οι νόµοι που διέπουν την τέχνη βασίζονται
στα ίδια δεδοµένα από την αρχαιότητα ως τις µέρες µας. Οι νόµοι
αυτοί είναι και θα είναι πάντα αιώνιοι.
Ο Πλούταρχος λέει κάπου. Στις τέχνες κανένα αξιόλογο έργο δε βγήκε
στην τύχη. ∆ε γνωρίζω κανένα αριστούργηµα που να ‘γινε δίχως την
επιστήµη του καλλιτέχνη και δίχως να το΄χει συλλάβει το έργο πρώτα
στο µυαλό του… »

Μαθήματα Τέχνης των Ενγκρ, Ροντέν, Μπουρντέλ.
Μετάφραση και απόδοση Φ. Ρωκ, Αθήνα, 1944

Η συγκίνηση του Σκίπη κορυφώνεται όταν φτάνει στη στιγµή που ο
Ρωκ εισάγεται στον Ευαγγελισµό τον Σεπτέµβριο του 1944 λόγω
σοβαρής ασθένειας.
«Από την τελευταία του αυτή ενασχόληση τον διέκοψεν η ξαφνική
του αρρώστια. ∆εν επίστεψα ως το τέλος, µ’ όλη την πιστοποίηση
των γιατρών για το αντίθετο, στην πραγµατική σοβαρότητά της.
Είτανε ποτέ δυνατό; Ένας άνθρωπος που είχε όλα τα δείγµατα της
υγείας και της ευρωστίας να πέση άξαφνα σ’ ένα κρεβάτι
νοσοκοµείου, από το χτύπηµα της πιο ύπουλης αρρώστιας;
Ο Φωκίων Ρωκ, ο λαµπρός άνθρωπος, ο λεπτός καλλιτέχνης,
ο εξαιρετικὸς κωζέρ,ο αγαπηµένος συνεργάτης, δεν έµελλε πια να
ξανάρθῃ στη Σχολή που την υπηρέτησε επί δεκαπέντε ολόκληρα
χρόνια µε τόση ευσυνειδησία κι αγάπη. Επήγα και τον είδα
κάµποσες φορὲς – όσες τουλάχιστον µου επιτρέψανε τα φοβερά κι
αλλεπάλληλα γεγονότα των τελευταίων µηνών. Αλλαγµένος από
τους πόνους στο πρόσωπο, διατήρησε όλη την ευψυχία του και
µου µιλούσε µε πίστη για τη ζωή αυτή που αγάπησε τόσο πολύ και
που τον επρόδωσε µε τόση δολιότητα…»

Ο ποιητής Σωτήρης Σκίπης 1881-1952

Αίσθηση κάνει η αναφορά του για την τελευταία φορά που είδε
τον Φωκίωνα Ρωκ: «Την τελευταία φορά, εγχειρισµένος πια και
κουρασµένος, δε µ’ άφηνε να φύγω από κοντά του.
Και µε φωνή αδύνατη που έµοιαζε να ’ρχεται από το βάθος της
παλιάς µας φιλίας µου είπε:
—
Θυµάσαι µια στροφή για τον Απρίλη του Μορεάς στη
µετάφραση σου;
—
Όχι! του απάντησα.
—
Εγὼ όµως την θυµάµαι.
Κι άρχισε να σιγοαπαγγέλλη:
Χαµογελά ο Απρίλης!..., πιο γλυκά µε σκλαβώνουν
της Μοίρας τα τραχιά σκοινά
Και στοχασµοί χαρµόσυνοι το νου µου µέσα ζώνουν
ωσάν τα φύλλα τα χλωρά.
Ε, τί; Το λίγο µέλι αυτό στην τελευταία σταλιά του
µου έχει επιτέλους χαριστεί,
ὦ σκοτεινή ζωή; Πικρά αν όλα ειν’ εδώ κάτου,
φίλοι δεν είµαστε παλιοί;
Κι επωφελήθηκα από τη σιωπή που ακολούθησε να τον αφήσω,
προλαβαίνοντας έτσι το κύλισµα των δακρύων που τα ’νοιωθα ν’
ανεβαίνουν στα µάτια µου. Και βγαίνοντας στο µεγάλο δρόµο,
είπα µέσα µου:
— Όχι, φτωχέ µου σύντροφε! ∆εν είσαι φίλος µε τη ζωή.
Ούτε συ, ουτ’ εγώ, ούτε κανείς.
Η ζωή δεν έχει κανένα φίλο…»

Φωκίων Ρωκ, Αυτοπροσωπογραφία

Καταλήγει ο Σκίπης µε το ακόλουθο: «Και ξαναπήγα άλλη μια φορά. Όμως στην πόρτα του δωματίου είδα γραμμένα τα
λόγια αυτά: « Η Διεύθυνση του Νοσοκομείου απαγορεύει την είσοδο στους επισκέπτες!»
Κι έφυγα σαν ηττημένος, με το κεφάλι σκυμμένο και την καρδιά ματωμένη.
Η πόρτα εκείνη είχε κλειστεί για μένα· για πάντα. Και πίσω της πάλευε με το θάνατο ο αγαπητότερος φίλος μου, χωρίς να
μπορώ να τον βοηθήσω σε τίποτε, χωρίς να του προσφέρω τον τελευταίο χαιρετισμό.»
Περ. Νέα Εστία 428 (1945)

Δελτάριο του Νίκου Καζαντζάκη προς τον Ρώκ:
Σας στέλνω το γράμμα αυτό για να χαρείτε τη σφραγίδα μου
Δικός σας
Νίκος Καζαντζάκης

Κεφάλι παιδιού, 1930

Γυναίκα µε µαντίλα, 1925-1930

Έργα του Φωκίωνα Ρωκ βρίσκονται σε δημόσιους χώρους της Αθήνας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
Προτομή του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη (1926, μάρμαρο, Αθήνα - Εθνικός Κήπος)
Προτομή του Γεωργίου Καραϊσκάκη (1937, μάρμαρο, Αθήνα - Πεδίον του Άρεως)
Προτομή του Σατωβριάνδου (Αθήνα - Ομώνυμη πλατεία της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου). Φιλοτεχνήθηκε
από το γλύπτη το 1939, λόγω όμως του πολέμου που ξέσπασε η τοποθέτηση του αγάλματος αναβλήθηκε.
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν τελικά το 1968.
Μνημείο οικογένειας Σαλταφέρα (Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών)

Λεπτοµέρεια από σχέδιο του Φωκίωνα Ρωκ όπου
εικονίζεται µαζί µε το γιό του Νικόλαο Ρωκ–Μελά

Ο δωρητής Νικόλαος Ρωκ–Μελάς στη δεκαετία του’60

Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα βασίστηκε σε υλικό που προέρχεται από το αρχείο του Φωκίωνα Ρωκ.
O Νικόλαος Ρωκ-Μελάς αφιέρωσε πολλά χρόνια σε έρευνα και καταγραφή του αρχείου του πατέρα του και µετά από
συνεργασία µε το Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης για την αξιοποίηση του αρχείου του πατέρα του Φωκίωνα Ρωκ,
το δώρισε στο Μορφωτικό Ίδρυµα για να µπορέσει να παρουσιαστεί και να µελετηθεί εκτενέστερα.

Η Κάτια Χανδρά ερευνά και επιμελείται το αρχείο Φωκίωνα Ρωκ και εκπονεί διατριβή στα ΕΚΠΑ
Μεγάλη ήταν η συμβολή για την έρευνα και την έκθεση που έγινε στο ΜΙΕΤ
των Νίκου Παϊσιου και της Σοφίας Ρωκ-Μελά.
Θερμές ευχαριστίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
στους Μαρία Αλεξίου, Σπύρο Μοσχονά και Απόστολο Άννη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έγινε
στo πλαίσιο της έκθεσης:
ΦΩΚΙΩΝ ΡΩΚ
Ο ΓΛΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ
Σχεδιασμός και επιλογή υλικού:
Σοφία Πελοποννησίου - Βασιλάκου
© Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Εκπαιδευτικά Προγράμματα,
Αθήνα 2017

