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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Μελετώντας τα αρχεία του Ν. Σοφιαλάκη, ανάμεσα στις άπειρες επιστολές, 

κάρτες και τηλεγραφήματα, μια κάρτα τράβηξε την προσοχή μου η οποία είχε 

ταχυδρομηθεί από τις Αντίμπες της Γαλλίας στις 26 Νοεμβρίου του 1954 και 

που έγραφε:* 

  

“Αγαπητέ φίλε, 

Μεγάλη χαρά το γράμμα σας και οι λαμπρές φωτογραφίες.  Χαίρουμαι που με λόγια 

Κρητικά και με πείσμα Κρητικό, προχωρείτε. Ο Θεός της Κρήτης, ο χεροδύναμος, νά 

ναι μαζί σας πάντα. Μακάρι να μπορέσω να δρασκελίσω το κατώφλι του ατελιέ και να 

κτυπήσω την κουδούνα την κριγιαρίσια. 

       Γειά χαρά, 

 Νίκος Καζαντζάκης” 

  

Τα λόγια αυτά μου έλεγαν αφενός μεν ότι ο χώρος αυτός της εμπνεύσεως και 

της δημιουργίας του γλύπτου δεν πρέπει να χαθεί, αφετέρου δε ότι τα 

δημιουργήματα του που είχαμε στην ιδιωτική μας συλλογή στο σπίτι πρέπει να 

τοποθετηθούν στο χώρο που γεννήθηκαν.  Έτσι λοιπόν η οικογένεια μας 

αποφάσισε την ανέγερση, στο ίδιο μέρος που ευρίσκετο το εργαστήρι του 

πατέρα μας, Ν. Σοφιαλάκη, του σύγχρονου αυτού χώρου που θα αναδεικνύει 

τα έργα του και όπου θα μπορούν οι λάτρεις και οι μελετητές της Τέχνης 

καθώς και τα σχολεία να τον επισκέπτονται, για να δουν και να μελετήσουν τα 

έργα του και την Τέχνη γενικότερα. 

  

Το Κέντρο Νεοκλασσικής Γλυπτικής “Νίκος Σοφιαλάκης” φιλοδοξεί να είναι 

ένας χώρος αντάξιος του έργου του, αλλά και του πιστεύω του ότι “κάθε 

μάρμαρο κρύβει μέσα του ένα έργο τέχνης που περιμένει τον γλύπτη που θα 

το απελευθερώσει”.  

 

 

Ο Πρόεδρος 

Γεώργιος Π. Χρανιώτης 

* Η κάρτα αυτή ήταν η απάντηση του Ν. Καζαντζάκη στην επιστολή που του είχε στείλει ο Ν. Σοφιαλάκης με 

τις φωτογραφίες των νέων έργων του στις 25 Οκτωβρίου 1954. 



FOREWORD 

While studying the archives of Nikos Sofialakis I discovered, amid the 

myriad letters, cards and telegrams, a single postcard that drew my attention.  

It had been posted from Antibes, France, on the 26th of November, 1954, 

and read: * 

  
“My dear friend, 

Your letter and the brilliant pictures were a great joy. I am pleased that you press on, 

with Cretan words and Cretan determination.  May the God of Crete with the mighty 

hands be with you always. I wish to be able to cross the threshold of your atelier, and to 

give the ram’s bell a ring. 

       

       So long, 

       Nikos Kazantzakis” 

   
These words told me that the sculptor’s place of inspiration and creativity 

must not be lost, but also that his creations, which we possess in our 

family’s private collection, must be set in the place wherein they came to 

life. It is thus that our family decided to construct this contemporary edifice 

on the very site where the atelier of our father, N. Sofialakis, had stood, to 

preserve his work and to provide the lovers and students of Art with the 

opportunity to study his work and to appreciate art in general during their 

visit. 

  

The Nikos Sofialakis Center of Neoclassical Sculpture aspires to be worthy 

of his work but also of his conviction that “every piece of marble holds 

within it a work of art that waits upon the sculptor who will release it”. 

  

President 

George P. Chraniotis 

* This card is N. Kazantzakis’ reply to the letter N. Sofialakis had sent to him with pictures 

of his new works, posted on October 25th 1954. 



ΣΚΟΠΟΣ 

Το Κέντρο Νεοκλασσικής Γλυπτικής “Νίκος Σοφιαλάκης” είναι μια Αστική, 

μη-κερδοσκοπική Εταιρία σύμφωνα με το καταστατικό ιδρύσεως του, 

αυξ.αρ.2083 από 4 Φεβρουαρίου 2004, Πρωτοδικείο Αθηνών. 

  

Σκοπός της Εταιρίας είναι η μελέτη, η προαγωγή και καλλιέργεια του 

ενδιαφερόντος της κοινωνίας για την Νεοκλασσική Γλυπτική και τις Καλές 

Τέχνες γενικότερα. Η επίτευξη των στόχων της εταιρίας θα πραγματοποιείται 

με δραστηριότητες που απαριθμούνται κατωτέρω ενδεικτικά:  

  

• Λειτουργία μόνιμης έκθεσης προσωπικής συλλογής ιδρυτών με έργα του 

Νικολάου Σοφιαλάκη 

• Οργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων, παρουσιάσεων και ομιλιών σχετικά με 

τις Καλές Τέχνες με έμφαση στην Γλυπτική 

• Έκδοση πολυτελών εκδόσεων σχετικά με τη ζωή και το έργο του Νικολάου 

Σοφιαλάκη σε έντυπη και ψηφιακή μορφή ή/και σε μορφή πολυμέσων 

• Έκδοση και υποστήριξη εκδόσεων μελετών και συγγραμμάτων 

αναφερομένων στη Νεοκλασσική Γλυπτική σε έντυπη και ψηφιακή μορφή 

ή/και σε μορφή πολυμέσων 

• Υποδοχή και διενέργεια οργανωμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών 

σχολείων και σπουδαστών 

• Διάθεση του χώρου για πραγματοποίηση εκθέσεων, ομιλιών, και άλλων 

σχετικών εκδηλώσεων 

  

Επιπλέον των ανωτέρω είναι και: 

  

• Η καθιέρωση χρηματικού επάθλου για την ενίσχυση αριστούχου 

σπουδαστού της Σχολής Καλών Τεχνών στη Γλυπτική 

• Η διεξαγωγή κατ’έτος μέσω της δια δημοσίου πλειστηριασμού-

δημοπρασίας διάθεση-πώληση γλυπτού έργου, το οποίο τυχόν ήθελαν 

προσφέρουν ανιδιοτελώς οι ιδιοκτήτες της συλλογής προς πώληση και 

διάθεση, με σκοπό την ενίσχυση ιδρυμάτων ασχολούμενων με την υγεία των 

παιδιών 

• Η διεξαγωγή μέσω της δια δημοσίου πλειστηριασμού-δημοπρασίας 

διάθεση-πώληση γλυπτού έργου, το οποίο τυχόν ήθελαν προσφέρουν 

ανιδιοτελώς οι ιδιοκτήτες της συλλογής προς πώληση και διάθεση, με 

σκοπό την ενίσχυση προγραμμάτων Τέχνης 



PURPOSE 

The Nikos Sofialakis Center of Neoclassical Sculpture was founded on 

February 4th 2004, and is a private, not-for-profit corporation in accordance 

with its founding charter, serial no.2083, First Instance Court of Athens. 

  

The Center aims to study, promote and cultivate community interest in 

Neoclassical Sculpture and the Fine Arts in general.  These objectives will 

be met by the following activities:  

  

•  Permanent exhibit of the work of Nikos Sofialakis from the founders’  

    private collection 

• Organization and presentation of lectures, seminars and discussions   

    regarding the Fine Arts with an emphasis on Sculpture 

•  Publication of high quality materials regarding the life and work of  

   N. Sofialakis in printed, digital, audio and visual media 

• Publication and support of research and studies regarding Neoclassical 

Sculpture in printed, digital, audio and visual media 

•  Hosting organized educational visits for students 

•  Hosting visiting exhibits and guest lectures  

  

In addition to the aforementioned, the Center will also: 

  

• Grant an annual monetary award to a scholar of the School of Fine Arts 

for excellence in Sculpture 

• Annual public auction of a sculpted work that the owners of the 

collection will freely offer in the interest of philanthropy to financially 

support children’s health organizations 

• Auction of sculpted work that the owners of the collection will freely 

offer in order to financially support Art programs  



View of the exterior of the Atelier, 1950 

The sculptor stands in the doorway. 

Εξωτερική άποψη του Ατελιέ, 1950. 

Στην είσοδο διακρίνεται ο γλύπτης. 

Εξωτερική άποψη του Κέντρου, 2004. External view of the Center, 2004. 



ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΛΑΚΗΣ 
Ο Δάσκαλος του Κλασσικού Ρεαλισμού 

Γεννήθηκε στους Έρφους Ρεθύμνου Κρήτης το 1914 και απεβίωσε στις 9 

Δεκεμβρίου 2002. Σε ηλικία 10 ετών ήρθε στην Αθήνα και από το 1925-1937 

μαθήτευσε κοντά στο νεοκλασσικό γλύπτη Γ. Μπονάνο. Συνέχισε τις σπουδές 

του με υποτροφία του Κληροδοτήματος Αθηνάς Σταθάτου, και εισήλθε στην 

Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου το 1938, όπου και μαθήτευσε κοντά 

στον Καθηγητή Μιχάλη Τόμπρο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έλαβε 

τέσσερις επαίνους και δυο πρώτα βραβεία.  

 

Ο Σοφιαλάκης συμμετείχε σε όλες τις Πανελλήνιες Εκθέσεις από το 1940 – 

1975, με τιμητική διάκριση   για την δουλειά του. Το 1944 κέρδισε το Πρώτο 

Βραβείο Γλυπτικής για τη διπλωματική του εργασία στο Πολυτεχνείο με το 

έργο Μητρότητα. Το κομμάτι αυτό ήταν το μοντέλο βάσει του οποίου 

δημιούργησε την Μητρότητα σε μαύρο γρανίτη, έργο το οποίο αγοράσθηκε 

από την Τράπεζα της Ελλάδος και δωρίθηκε στο Μαιευτήριο Αλεξάνδρας 

Αθηνών το 1951.  Αυτό του επέτρεψε να αγοράσει το δικό του ατελιέ, και από 

την αρχή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ο Σοφιαλάκης έγινε ο 

προτιμητέος καλλιτέχνης των αρχών αλλά και των σημαντικών 

προσωπικοτήτων τις χώρας. Αξιοσημείωτα παραδείγματα αποτελούν οι 

Πρωθυπουργοί Ελευθέριος Βενιζέλος, Νικόλαος Πλαστήρας (1950) και 

Σοφοκλής Βενιζέλος (1964), η Βασίλισσα Φρειδερίκη (1954), η Πριγκίπισσα 

Αλεξάνδρα (1954), και ο Καθηγητής Γεώργιος Παπανικολάου, πολλοί εκ των 

οποίων του πόζαραν. Περισσότερα των 70 χαρακτηριστικών δειγμάτων της 

δουλείας του κοσμούν δημόσιους χώρους και μουσεία στην Ελλάδα, όπως ο 

Ελ Γκρέκο (1948) στο Ηράκλειο Κρήτης, αλλά και η Μάχη της Κρήτης (1969), 

ένα πολυσύνθετο ανάγλυφο εκ μαρμάρου μήκους 18μ και ύψους 0,90μ που 

απεικονίζει την φημισμένη/ηρωική μάχη και το οποίο κοσμεί, ως ζωοφόρος, 

το Μουσείο Εθνικής Αντιστάσεως Ηρακλείου Κρήτης.  



Από τις μεγαλύτερες εργασίες του το άγαλμα Ο Πολεμιστής (Ο Πάσσαλος της 

Αγιάς) (1948), το οποίο βρίσκεται στο Μουσείο Χανίων Κρήτης, καθώς και το 

μαρμάρινο ανάγλυφο Παιδί της Κατοχής (1948), που εμπνεύστηκαν και 

προτάθηκαν από τον μεγάλο συγγραφέα και φίλο του καλλιτέχνη, Νίκο 

Καζαντζάκη.  

  

Ο Σοφιαλάκης θα αναδεικνυόταν και εκτός Ελλάδος, συμμετέχοντας σε 

διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό και λαμβάνοντας ειδική πρόσκληση για να 

παρουσιάσει το έργο του και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διακρίθηκε για 

την τέχνη του. Συγκεκριμένα, τα 70 κομμάτια εκ μαρμάρου που παρουσίασε 

με θέμα τους «Θεούς της Ελλάδος» τον διέκριναν τόσο στο Φεστιβάλ Καλών 

Τεχνών Μεσογειακών Χωρών στην Νέα Υόρκη (1967) όσο και στο Ντένβερ 

του Κολοράντο (1970), που το Πανεπιστήμιο του Λουισβίλ στο Κεντάκι του 

απένειμε αναμνηστικό Μετάλλιο Αναγνώρισης (1967). Όσο βρισκόταν στις 

ΗΠΑ, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης τον 

συμβουλεύτηκε σε θέματα που αφορούσαν την αποκατάσταση/αναπαλαίωση 

αρχαιοτήτων του μουσείου (1967). Τιμήθηκε επίσης με το διακριτικό του 

επίτιμου Δημότου της πόλεως της Αλεξάνδρειας της πολιτείας της Βιρτζίνιας 

(1970), καθώς και με ειδική διάκριση από τον Κυβερνήτη του Κολοράντο, 

Τζον Λαβ (1970) για τη προσφορά του στην τέχνη.  

  

Ο Σοφιαλάκης συνέχισε να έχει έντονο παραγωγικό έργο και στη δεκαετία του 

1970, παρουσιάζοντας τα έργα του σε όλη την Ευρώπη. Το υψηλό ανάγλυφο 

Μητέρα και Παιδί τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στο Όσλο στην Έκθεση 

Ελλήνων Καλλιτεχνών στη Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη και στο Όσλο (1947), ενώ 

οι μετέπειτα εκθέσεις του στο Αμβούργο (1975) και την Βιέννη (1980) 

γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Στο Μπλακενέζερ του Αμβούργου εξέθεσε 14 έργα 

εκ μαρμάρου στην Γκαλερί “Αγάπη”, στην οποία εντοιχίσθηκε μαρμάρινο 

οικόσημο έργο του. 



Αν και πολλά από τα έργα του αποτελούσαν προτομές κατά παραγγελία, η 

αγάπη του Σοφιαλάκη για τα παιδιά, τα οποία συχνά υπήρξαν θέμα των έργων 

του, είναι εμφανή στα έργα Μητρότητα (1951), Μητέρα και Παιδί (1947), Μωρό 

με Σκούφια (1941), Ο Μικρός Δεσμώτης (1946), και  Τα Δίδυμα (1947), έργα που 

τον κατέστησαν αριστοτέχνη της αποδόσεως της νηπιακής μορφής στο 

μάρμαρο. Η μεγάλη του αφοσίωση όμως, ήταν προς την Ελληνική μυθολογία, 

και εδώ αντιλαμβάνεται κανείς την μεγαλύτερη απόδοση του συνολικού έργου 

του. 

 

Ο Οδυσσέας, υψηλό ανάγλυφο εκ Πεντελικού μαρμάρου δωρίθηκε στην 

Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας (τότε Πριγκίπισσα Ελλάδος) το 1962 με την 

ευκαιρία του γάμου της. Συγκεκριμένα, η χαρακτηριστική του τεχνοτροπία 

μικρογλυπτικής στο μάρμαρο με στοιχεία Ελληνικής μυθολογίας προσέγγισαν 

συλλέκτες από όλο τον κόσμο, με πολλά έργα του σήμερα να ευρίσκονται σε 

μουσεία και ιδιωτικές συλλογές στην Στοκχόλμη, τη Κοπεγχάγη, το Όσλο, το 

Κάιρο, τη Φρανκφούρτη, τη Βιέννη, το Παρίσι, το Λονδίνο, το Σύδνεϋ, τη 

Κορέα, και τις Ηνωμένες Πολιτείες.   

 

Ο Σοφιαλάκης συνέθεσε δυο πολύ χαρακτηριστικούς τύπους στην τέχνη του, 

οι οποίοι έφεραν την επιρροή τόσο του μεγάλου δασκάλου Μπονάνου όσο και 

του καθηγητή του στην Σχολή Καλών Τεχνών, Τόμπρου. Από τον πρώτο, 

έμαθε τις τεχνικές γλυπτικής που χαρακτηρίζουν την σχολή Κανόβα, στην 

οποία είχε εκπαιδευτεί ο Μπονάνος. Από τον δεύτερο, ανακάλυψε την 

μοντέρνα ώθηση στο στυλ του Μαγιόλ, κοντά στον οποίο είχε μαθητεύσει ο 

Τόμπρος κατά την διάρκεια των σπουδών του στο Παρίσι. Το συγκεκριμένο 

είδος κλασσικού ρεαλισμού ήταν εντελώς μοναδικό στο Σοφιαλάκη, ο οποίος 

χρησιμοποίησε την κατάρτιση και την δημιουργικότητα του για να γεφυρώσει 

στην δουλειά του το χάσμα ανάμεσα στη λογική και το πάθος. Ο Σοφιαλάκης 

συνέχισε να τιμά την παράδοση της μεθόδου του Ατελιέ, κατά την οποία είχε ο 

ίδιος εκπαιδευτεί, λαμβάνοντας αφιλοκερδώς μαθητευόμενους σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του.  



Nikos Sofialakis was born in Erfous, Rethymnon, Crete, in 1914 and passed 

away in Athens in 2002. At the age of 10 he came to Athens and from 1925 

– 1937 he apprenticed under the neoclassical sculptor Georgios Bonanos. 

He continued his training with a scholarship from the Athina Stathatou 

Legacy Foundation, entering the School of Fine Arts of the National 

Technical University of Athens in 1938, where he studied under the 

sculptor and Professor Michalis Tombros. During the course of his studies 

he received four recognitions and two first place awards.   

 

Sofialakis participated in every Pan-Hellenic Exhibition from 1940 – 1975, 

earning acclaim for his work. In 1944 he won the First Prize in Sculpture 

for his diploma presentation at the Polytechnic with the piece Maternity. The 

piece served as the model for the later Maternity in black granite that was 

acquired by the Bank of Greece and donated to the Alexandras Maternity 

Hospital of Athens in 1951. This enabled him to purchase his own atelier, 

and from the inception of his professional career, Sofialakis became the 

preferred artist of the archons and important personas of the country. 

Notable examples include Prime Ministers Eleftherios Venizelos, Nicholaos 

Plastiras (1950) and Sophocles Venizelos (1964), Queen Frederica (1954), 

Princess Alexandra (1954), and Dr. George Papanikolaou (1962), many of 

whom sat for him in person.   More than 70 fine examples of his work grace 

public venues and museums in Greece, most notably his El Greco (1948) in 

Heraklion, Crete, and his Battle of Crete (1969), an 18m long x 0,90m high 

composition in marble depicting the famous battle, set as the metope of the 

National Resistance War Museum in Heraklion, Crete, among many others. 

Of his greatest compositions are the statue The Defender (1948), at the 

Museum of Chania, Crete, and the marble bas-relief Child of the Occupation 

(1948), inspired and proposed by the great author and friend of the artist, 

Nikos Kazantzakis.     

NIKOS SOFIALAKIS 
Master of  Classical Realism 



Sofialakis would go on to achieve acclaim outside of Greece as well, 

participating in international exhibitions abroad and requested by invitation 

to present his works in the United States, receiving many distinctions and 

prizes for his craft. In particular, his theme of 70 marble pieces entitled The 

Gods of Greece earned him such praise at the Fine Arts Festival of 

Mediterranean Countries in New York (1967), and Denver, Colorado 

(1970), that he was presented with a Medal of Recognition by the University 

of Louisville, Kentucky (1967). While in the United States, the Metropolitan 

Museum of Art in New York requested his assistance with the restoration 

of antiquities on exhibit at the museum (1967). He was subsequently named 

an honorary citizen of the city of Alexandria, Virginia (1970) and was 

distinguished by the Governor of Colorado, John Love (1970) for his 

contribution to art.  

 

Sofialakis continued to produce vigorously until, and throughout, the 1970s, 

presenting his works across Europe; his marble haut-relief Mother and Child 

earned him the first prize in Oslo at the Exhibits of Greek Artists at 

Stockholm, Copenhagen, and Oslo (1947), while his subsequent exhibits in 

Hamburg (1975) and Vienna (1980) were a resounding success.  In 1975, he 

exhibited 14 pieces in marble at the Gallery Agape in Blankeneser, 

Hamburg, at which Gallery a piece of his, a marble crest was enwalled.  

 

Though many of his works were commissioned portrait pieces, Sofialakis’ 

love for children, who frequently figured as his subject matter, as is 

apparent in the works Maternity (1951), Mother and Child (1947), Babe in a 

Bonnet (1941), The Bound Babe (1946), and The Twins (1947) rendered him a 

master of the infant form in marble. His greatest devotion, however, was to 

Greek mythology, and it is here that the most prolific output of his work 

lies. His Odysseus, a haut-relief in Pendelic marble was presented by the 

University of Athens to Queen Sophia of Spain (then Princess of Greece) in 

1962 on the occasion of her wedding. In particular, his characteristic micro-

sculpture in marble with Greek mythological motifs attracted collectors 

from all over the world, and many of his works are now found in museums  



Στην απέναντι σελίδα, διακρίνονται τα έργα: 
 
Μάχη της Κρήτης, στο ατελιέ 
 
Ο γλύπτης στο ατελιέ του εμπρός από 
τα έργο  Η Μάχη της Κρήτης. Ανάγλυφο  
αποτελούμενο από 18 πλάκες Πεντελικού Μαρμάρου  
1χ0,9μ η κάθε μία.  Έχει τοποθετηθεί ως ζωοφόρος  
στο Μουσείο Εθνικής Αντιστάσεως του Καπετάνιου  
Μανώλη Μπαντουβά στο Ηράκλειο της Κρήτης. 
 
4 Ιουνίου 1969: Παρουσίαση του έργου στο κοινό 

Opposite page: 
 
The Battle of Crete, at the atelier 
 
The artist with his composition The Battle of 
Crete, in the garden of his atelier. Bas-relief comprised 
of 18 tablets of Pendelic marble at 1x0,9m each.  Set 
as the metope at the National Resistance Museum 
founded by Kapetan Manolis Bandouvas at 
Herakleion, Crete.  
 
June 4th, 1969: Presentation of the work to the public 

and private collections in Stockholm, Copenhagen, Oslo, Cairo, Frankfurt, 

Vienna, Paris, London, Sydney, Korea, and the United States.  

 

Sofialakis synthesized two very distinct modes in his art, bearing the 

influence of his great maestro, Bonanos and his professor at the School of 

Fine Arts, Tombros. From the former, he gleaned the sculpting techniques 

characteristic of the Canova school, in which Bonanos had received his 

training; from the latter, he discovered the modernist impulse in the manner 

of Maillol, who had influenced Tombros during his studies in Paris. The 

resulting style of classical realism was wholly unique to Sofialakis, who used 

his erudition and creativity to bridge the gaping divide between rationality 

and pathos in his work. Sofialakis would continue to honor the tradition of 

the Atelier method, by which he had been trained, in receiving students and 

apprentices without charge throughout the course of his lifetime.  







Μητέρα και Παιδί 

Μάρμαρο Πάρου 40χ40εκ 

Βραβεύθηκε στην  Έκθεση της Βασιλικής 

Σουηδικής Ακαδημίας Τεχνών, 

Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, και Όσλο, 1947 

Mother and Child 

Paros Marble 40x40cm 

Prize winner at the Exhibition of the  

Royal Swedish Academy of Arts, 

Stockholm, Copenhagen, Oslo, 1947 



 

Δομίνικος 

Θεοτοκόπουλος, 

Ελ Γκρέκο 

Προτομή του  

Μεγάλου Κρητός 

Ζωγράφου, εκ 

μαρμάρου, σε 

υπερφυσικό 

μέγεθος. 

Τοποθετήθηκε στις 

Τρεις Καμάρες 

(σήμερα Πλατεία 

Δομένικου 

Θεοτοκόπουλου), 

Ηρακλείου Κρήτης 

Σεπτέμβριος 1948. 

 

 

 

 

Domenicus 

Theotokopoulos,  

El Greco 

Bust of the Great 

Cretan Painter. 

Marble, super-scale 

size. Set at the  

Tris Kamares 

(Domenicus 

Theotokopoulos 

Square) in 

Herakleion Crete, 

September 1948. 

 

 



ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ  
• Με ΜΕΤΡΟ:  Μπλε γραμμή, αποβίβαση σταθμό ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.  Απόσταση με τα 

πόδια: 650μ περίπου 
 

• Με ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ: 

      -  Αφετηρία οδό Ακαδημίας:  Λεωφορείο #220, αποβίβαση 2η Στάση Άνω Ιλισίων 

          Λεωφορείο # 221, Αποβίβαση στάση Φοιτητική Εστία επί της Ούλωφ Πάλμε, Ιλίσια 

      -  Αφετηρία Πλατεία Αγ. Κωνσταντίου, Γλυφάδα:  

          Λεωφορείο # 140, αποβίβαση Φοιτητική Εστία επί της Ούλωφ Πάλμε, Ιλίσια 
 

HOW TO VISIT US 
• BY METRO:  Blue line, Station MEGARO MOUSIKIS. The Center is within a walking distance of 

650m. 
 

• BY BUS:   

     -  From Terminal Akadimias Street:  

         Bus #220 to the 2nd Stop in Ano Ilisia 
         Bus # 221, to the University Student Dorms Stop on Oulof Palme Ave, Ano Ilisia 

     -  From Terminal at Ag. Konstantinou Sq. Glyfada 

         Bus # 140 to the University Student Dorms Stop on Oulof Palme Ave, Ano Ilisia 




