
 
 
 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το γλυπτά του Νίκου Σοφιαλάκη “αφηγούνται” το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο   
στο Πανεπιστήμιο του Cambridge 

 
 
Στο Πανεπιστήμιο του Cambridge του Ηνωμένου 
Βασιλείου παρουσιάστηκε  το έργο του Κρητικού 
γλύπτη Νίκου Σοφιαλάκη, στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Συνεδρίου με θέμα «Νήσοι Πολέμου- Νήσοι Μνήμης» 
που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στις 5, 
6 και 7 Απριλίου 2013. 

 
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο 
του Cambridge σε συνεργασία με το Monash 
University της Αυστραλίας και πραγματοποιήθηκε 
στο McDonald Institute Αρχαιολογικών Ερευνών του 
Πανεπιστημίου του Cambridge με τη συμμετοχή 26 
ομιλητών από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα 
από όλο τον κόσμο.  

 
Θέμα του συνεδρίου, η εξερεύνηση και βαθύτερη 
κατανόηση της ιστορικής και κοινωνικό-πολιτικής 

μνήμης του πολέμου, όπως αυτή έχει καταγραφεί και εκφραστεί στην συλλογική 
συνείδηση των νησιώτικων λαών.  
 
Την Κυριακή, 7 Απριλίου 2013, τα γλυπτά του Ρεθύμνιου γλύπτη Νίκου Σοφιαλάκη 
“αφηγήθηκαν” τις μνήμες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στη γενέτειρά του, την Κρήτη. 
 
Αφορμή, η παρουσίαση της Διδάσκουσας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης 
και Ιστορικού Τέχνης, Μαρίας Καγιαδάκη (Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, 9ης 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων), η οποία στην ομιλία της, αναφέρθηκε στις 
εκφάνσεις της ‘πολεμικής κληρονομίας’ στην Κρήτη όπως αυτές αποτυπώνονται μέσα 
από την τέχνη και έκανε εκτενή αναφορά στα γλυπτά του Νίκου Σοφιαλάκη. 
 
Ο Πόλεμος αλλά και η Κατοχή είναι δύο κεφάλαια που κυριαρχούν στο έργο του 
γλύπτη Νίκου Σοφιαλάκη (1914-2002), ο οποίος εξερεύνησε και αποτύπωσε όλες τις 
εκφάνσεις του πολέμου μέσα από ελεύθερες συνθέσεις αλλά και προσωπογραφίες, με 
χαρακτηριστικά παραδείγματα το Μωρό με Σκούφια, την προτομή του Παύλου Γύπαρη, 
την Δόξα  και πληθώρα άλλων μνημείων και ηρώων πεσόντων κατά τον Α’ και Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και το Παιδί της Κατοχής και τον Πολεμιστή, δύο έργα που 
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εμπνεύστηκαν και προτάθηκαν από τον οικουμενικό μας συγγραφέα, Νίκο 
Καζαντζάκη (και που εκτείθονται αυτή την περίοδο στην έκθεση «130 χρόνια Νίκος 
Καζαντζάκης» στον «Ελληνικό Κόσμο» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού).  
 
Ξεχωριστή θέση στο έργο του γλύπτη κατέχει η μνημειώδης σύνθεση, Η Μάχη της 
Κρήτης, που κοσμεί, ως Ζωφόρος, το Μουσείο-Ηρώο Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 
Κρήτης στις Πατέλλες Ηρακλείου Κρήτης. 
 
Το έργο των 18 μέτρων σε Πεντελικό μάρμαρο, «αφηγείται» το χρονικό της ομώνυμης 
Μάχης της Κρήτης και ανατέθηκε στον γλύπτη από τον επικεφαλής της Κρητικής 
Αντίστασης, Καπετάν Μανώλη Μπαντουβά. 
 
Ο Νίκος Σοφιαλάκης θεωρείται ένας από τους επιγόνους της Αρχαίας Ελληνικής 
Γλυπτικής Παράδοσης, με έργο άκρως ανθρωποκεντρικό και με μια ιδιαίτερη 
τεχνοτροπία που κινείται μεταξύ του Κλασσικισμού και του Ρεαλισμού και με απόλυτη 
συνέπεια στην ιδέα ότι το κλασσικιστικό ιδεώδες μπορεί να είναι σύγχρονο, να 
διεγείρει και να συγκινεί διαχρονικά.   
 
Την ζωή και το έργο του γλύπτη μπορεί κανείς να γνωρίσει καλύτερα στο Κέντρο 
Νεοκλασσικής Γλυπτικής «Νίκος Σοφιαλάκης» στα Άνω Ιλίσια (Γαζίας 12 & Ταξίλου, 
www.sofialakis.org) όπου λειτουργεί, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, μόνιμη έκθεση 
των έργων του.  
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