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ο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας, ένας κατεξοχήν χώρος συλλογής, διατήρησης και προβολής της ιστορικής μνήμης, λειτουργεί ταυτόχρονα και ως χώρος
παιδείας και συμμετοχής στην αισθητική του ωραίου που εκφράζεται μέσω της
Τέχνης, σύγχρονης ή και παλαιότερης.
Με γνώμονα το γεγονός αυτό, τριάντα χρόνια τώρα εμπλουτίζουμε συστηματικά το
πολύτιμο ιστορικό μας περιεχόμενο τοποθετώντας το στην ουσία σε έναν Ανοιχτό Διάλογο με την Τέχνη, διοργανώνοντας και παρουσιάζοντας για το σκοπό αυτό εικαστικές
εκθέσεις μεγάλων Ελλήνων και ξένων δημιουργών ή και πολύτιμες για τον πλούτο τους
συλλογές σπουδαίων Συλλεκτών.
Στις αίθουσές μας συνυπάρχουν πολλές φορές και με διαφορετικούς τρόπους, ιστορικά τεκμήρια μιας άλλης εποχής και καλλιτεχνικά έργα δημιουργών του σήμερα. Αυτή
η σύζευξη, αυτό το «πάντρεμα» του παρελθόντος με το παρόν, έχουμε επανειλημμένα
διαπιστώσει ότι αποτελεί μία από τις επιτυχέστερες συνταγές ενός μουσειακού βίου
ευτυχούς και ανθόσπαρτου.
Ειδικότερα την περίοδο αυτή, με την ευκαιρία των επετειακών εορτασμών των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, το Ι.Α.Μ.Υ. αφηγείται την ιστορική πραγματικότητα των καθοριστικών επαναστατικών γεγονότων με τον ευτυχή συνδυασμό παρουσίασης έργων από την εξαιρετική προσωπική Συλλογή του γνωστού ρέκτη της Τέχνης
Σωτήρη Φέλιου με τον συμβολικό τίτλο «Οι Εξεγερμένοι».
Διατρέχοντας τους χώρους μας, τα ίχνη του ιστορικού παρελθόντος πίνακες, μικροαντικείμενα, όπλα, ενδυμασίες, η καρδιά του Ανδρέα Μιαούλη, η Χάρτα του Ρήγα, συνομιλούν, συμπληρώνονται ή αντιπαραβάλλονται με έργα 33 συνολικά σημαντικών
σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών των: Ηούς Αγγελή, Αλέξη Ακριθάκη, Μανώλη Αναστασάκου, Καλλιόπης Ασαργιωτάκη, Γιώργου Αυγέρου, Μαριλίτσας Βλαχάκη, Μαρίας
Γιαννακάκη, Νίκου Εγγονόπουλου, Κωνσταντίνου Κακανιά, Χριστόφορου Κατσαδιώτη,
Θεόφιλου Κατσιπάνου, Κωνσταντίνου Κερεστετζή, Αλέξη Κυριτσόπουλου, Γιώργου
Λάππα, Αλέκου Λεβίδη, Μιχάλη Μανουσάκη, Τάσου Μαντζαβίνου, Τάσου Μισούρα,
Γιάννη Μόραλη, Εμμανουήλ Μπιτσάκη, Χρήστου Μποκόρου, Χρόνη Μπότσογλου,
Λεωνίδα Παπαδόπουλου, Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου, Βασίλη Παπανικολάου,
Κώστα Παπανικολάου, Κώστα Παπατριανταφυλλόπουλου, Τάσου Παυλόπουλου, Νίκου
Σίσκου, Takis, Δημήτρη Τάταρη, Δημήτρη Χαντζόπουλου και Αντώνη Χουδαλάκη, στα
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έργα των οποίων, όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει και ο συλλέκτης και ιδρυτής του
Ιδρύματος «Η άλλη Αρκαδία», Σωτήρης Φέλιος, διέκρινε αυτό το «κάτι» που είναι ικανό
να σε ταξιδέψει σε μέρη που δεν μπορεί να σε πάει ο πλούτος ή άλλες φυσικές απολαύσεις. «Είδα», λέει ο Φέλιος, «σε αυτούς τους πίνακες, ότι οι ζωγράφοι τους και την ποιότητα αναζήτησαν και το καίριο. Μπήκαν στον κόπο να φτιάξουν «κάτι». Ο κόπος τους
είναι αυτός που φανερώνει την ψυχή. Την ψυχή που συνομιλεί με ό,τι είναι αντίθετο από
το εφήμερο…».
Αιώνια λοιπόν και όχι εφήμερη η αξία των έργων των σπουδαίων αυτών δημιουργών
στέκεται και συνομιλεί επάξια με την ψυχή την αιώνια των πολύτιμων ιστορικών εκθεμάτων του Ι.Α.Μ.Υ.
Κλείνοντας τη σύντομη προλογική αναφορά μας θα θέλαμε και από τη θέση αυτή να
ευχαριστήσουμε θερμά τον εκλεκτό Συλλέκτη και πρόεδρο του Ιδρύματος «Η άλλη Αρκαδία» Σωτήρη Φέλιο, για την αγαστή σε όλα τα επίπεδα συνεργασία μας, καθώς και
τον επιμελητή της έκθεσης, Ιστορικό Τέχνης Γιώργο Μυλωνά, στον οποίο οφείλουμε
την άρτια, εξαιρετική παρουσίαση των «Εξεγερμένων».

Ντίνα Αδαμοπούλου

Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου – Μουσείου Ύδρας
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he Historical Archives – Museum of Hydra, a space dedicated primarily to the
collection, preservation and promotion of historical memory, also serves as a
hub for education and engagement in the aesthetics of beauty as expressed by
Art, both contemporary and older.
Guided by that fact, we have spent the past thirty years enriching our precious historical content, placing it, in essence, in an Open Dialogue with Art, initiating and
presenting exhibitions by acclaimed Greek and international creators or welcoming
invaluable collections by leading Collectors.
At our museum, historical artefacts often share their space with contemporary artworks, coexisting side-by-side in any number of different configurations. That union,
that “marriage” between past and present, has proven repeatedly to be one of the
most successful formulas for a museum’s happy ever after.
During this time in particular, on the occasion of the anniversary celebrations of 200
years from the Greek Revolution, the Historical Archives – Museum of Hydra has the
fortune of narrating the historical reality of the most defining revolutionary events
alongside a presentation of artworks from the remarkable private Collection of the
well-known aficionado of Art, Sotiris Felios, brought together under the symbolic title
“The Rebels”.
Throughout the venue, traces of our historical past, paintings, small everyday objects,
weapons, costumes, the heart of Andreas Miaoulis, the Magna Carta of Rigas, converse, complement or contrast with works by 33 acclaimed Greek artists: Io Angeli,
Alexis Akrithakis, Manolis Anastasakos, Kalliopi Asargiotaki, Yiorgos Avgeros, Emmanouil Bitsakis, Christos Bokoros, Chronis Botsoglou, Antonis Choudalakis, Nikos
Engonopoulos, Maria Giannakaki, Dimitris Hantzopoulos, Konstantin Kakanias,
Christophoros Katsadiotis, Theofilos Katsipanos, Konstantinos Kerestetzis, Alexis
Kyritsopoulos, George Lappas, Alecos Levidis, Michalis Manoussakis, Tassos Mantzavinos, Tassos Missouras, Yannis Moralis, Leonidas Papadopoulos, Constantinos
Papamichalopoulos, Vassilis Papanikolaou, Kostas Papanikolaou, Kostas Papatriantafyllopoulos, Tassos Pavlopoulos, Nikos Siskos, Takis, Dimitris Tataris, and Marilitsa
Vlachaki – in whose work, as the collector and founder of “The other Arcadia” Foundation, Sotiris Felios, succinctly describes, he discerned that “something” that has the
9

power to take you to places where neither wealth nor any other natural pleasure can.
“In these paintings I saw”, says Felios, “that their creators strove for both quality and
pertinence. They made the effort to create ‘something’. It is their effort that reveals
the soul. The soul that engages with that which is the opposite of the ephemeral…”.
Eternal then, not ephemeral, the value of these remarkable creators has earned its
place and its right to engage, on equal terms, with the eternal soul of the Historical
Archives – Museum of Hydra’s priceless historical exhibits.
Bringing this brief prologue to a close, we would like to take yet another opportunity to extend our warmest thanks to the distinguished collector and president of
“The other Arcadia” Foundation, Sotiris Felios, for an impeccable collaboration on all
levels, as well as to the exhibition’s curator, art historian George Mylonas, to whose
masterful work we owe the outstanding presentation of “The Rebels”.

Dina Adamopoulou
Director, Historical Archives – Museum of Hydra
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το Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας διαμορφώνεται μία άλλου είδους Πατριδογνωσία, όπου η ματιά πάνω σε ζωγραφικούς πίνακες και γλυπτά συναγωνίζεται
την τολμηρή κρίση – ανακαλύπτεις ότι προϋπάρχει στην Ύδρα – καλώντας τη σε
«περιπλάνηση» σε ιδέες για την ελληνική πραγματικότητα αλλά και σε αισθήσεις της
χώρας μας.
Στο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας περιβαλλόμεθα και από υψηλούς συμβολισμούς
νίκης και ήττας αλλά και από την πολιτιστική επιταγή να υπερασπιστούμε το ανθρώπινο πρόσωπό μας.
Νομίζω ότι και γι’ αυτούς τους πίνακες και γλυπτά της έκθεσης ταιριάζει αυτό που είχε
πει ο Πάουντ για τα βιβλία: περικλείουν και διασώζουν μέσα τους εκείνο το παρελθόν
που αξίζει να ζήσει στο μέλλον.
Η ζωγραφική σ’ αυτή την έκθεση και τα γλυπτά ίσως και να επιχειρούν να πουν τα σύκα
- σύκα χωρίς φύλλο συκής.
Τα έργα μόνιμα εκθέματα του Ιστορικού Αρχείου – Μουσείου Ύδρας, οι πίνακες ζωγραφικής και τα γλυπτά μπορούν και να ιδωθούν ως η ζωντάνια και η αυθεντικότητα μίας
προσωπικής κατάθεσης, έχοντας – πάντως – κατά νου ότι το «Ελευθερία ή Θάνατος»
μπορείς να το φωνάξεις μόνο από τα έγκατα της απόγνωσής σου.

aking shape at the Historical Archives – Museum of Hydra is a different kind
of Patriotism, whereby the gaze upon works of painting and sculpture rivals
bold judgement – which, you realise, already exists in Hydra – challenging it to
“meander” through ideas on Greek reality and sensations of our country itself.
At the Historical Archives – Museum of Hydra we are surrounded by lofty symbols
of victory and defeat, but also by the cultural imperative to defend our human face.
I think what Ezra Pound had said about books also applies to the paintings and
sculptures of this exhibition: they contain and preserve within them that part of the
past that deserves to exist in the future.
Perhaps the paintings and sculptures in this exhibition are attempting to call a spade
a spade, without beating around the bush.
The permanent exhibits of the Historical Archives – Museum of Hydra, alongside
the paintings and the sculptures, could be seen as the vivacity and the authenticity
of a personal testimony, bearing in mind – in all events – that the cry of “Freedom or
Death” can only come from the very depths of your despair.

Sotiris Felios, for «The other Arcadia»

Σωτήρης Φέλιος, για «Την άλλη Αρκαδία»
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«Να κάνουμε τον κόσμο όνειρο
και το όνειρο κόσμο»
Νοβάλις

ΑΛ ΈΚΟΣ Λ ΕΒΊ Δ ΗΣ «Παραμονές της Συνθηκολόγησης», 2019, λεπτομέρεια
A L ECOS L EV I DI S “On the Eve of Capitulation”, 2019, detail

έσα στον πολιτισμό, αυτό που λάμπει ως ψυχή του, είναι η Τέχνη. Αυτής τα
οράματα, αυτής τα αιτούμενα που διαβάζουμε ως μύθους και παράδοξες διατυπώσεις, αυτής τις μυστικές ενοράσεις υλοποιεί ο ευρύτερος πολιτισμός.
Όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου, από την αυστηρή επιστήμη έως την ασύνορη
διασκέδαση, είναι πλανήτες που στρέφονται στον ουρανό της.
Η Τέχνη είναι το κέντρο του κόσμου διότι είναι το όνειρο της επικοινωνίας που έχει ένας
άνθρωπος, ο δημιουργός. Η ελληνική γλώσσα εξηγεί: δημιουργός σημαίνει ο εργαζόμενος για το δήμο, αυτός που δεν είναι στην υπηρεσία ενός άλλου, ενός αφέντη, αλλά
απευθύνεται στους πολλούς. Ως πράξη σύλληψης είναι λοιπόν ατομική, δημιούργημα
ενός ατόμου ή έστω μιας μικρής ομάδας που καθοδηγεί ο υπερέχων ένας καταθέτοντας
εμπρός στα μάτια του κοινού μια αυστηρώς προσωπική εκδοχή ως πραγματικότητα,
ένα νέο ωραίο κόσμο. Ως λειτουργία όμως είναι κοινωνική. Ο ζωγράφος, ο γλύπτης, δεν
είναι «δημιουργοί» παρά μόνο αν το έργο τους διατεθεί στο κοινό, αν ανοιχτεί στους πολλούς, ανοίγοντάς τους ορίζοντες. Αυτό το άνοιγμα των οριζόντων επιστρέφει στο έργο. Η
Τέχνη είναι μια διάδραση. Διότι τέτοια είναι η ονειρεμένη επικοινωνία. Το έργο να χτυπάει το θεατή κατά μέτωπο, και να εισπράττει τον αντί-κτυπο. Ο αντίκτυπος μπορεί να
είναι αρνητικός, αλλά αν το χτύπημα συνειδητοποιηθεί, το κοινό θα βρει τους τρόπους
να πλησιάσει το έργο σαν θηρίο, κάνοντας κύκλους γύρω του με καχυποψία, έως ότου
βγει απ’ τα στήθη και των δύο μια ενδιάθετη κοινή φωνή, μια συμ-φωνία∙ αυτή θα του
επιτρέψει να απο-δεχθεί το έργο, να συμμεριστεί το όραμα και την έκσταση ενός μυστικού, να το αναγνωρίσει ως δικό του. Πολλά από τα έργα της Συλλογής Σωτήρη Φέλιου
έχουν πια καθιερωθεί ως τέτοια στη συνείδησή του ελληνικού κοινού.
Η συλλογή, όμως, δεν απευθύνεται αποκλειστικά στον Έλληνα φιλότεχνο. Εκείνο που
πρέπει να επισημανθεί είναι ο ευρωπαϊκός της χαρακτήρας. Με τον όρο αυτό δεν εννοούμε απλώς τα σύγχρονα καλλιτεχνικά κινήματα με τα οποία συμπλέουν οι Έλληνες
δημιουργοί που την απαρτίζουν. Το στοιχείο αυτό έχει υπογραμμιστεί από ιστορικούς
τέχνης αλλά κι από μη ειδικούς, καθώς η πλειάδα των καλλιτεχνών της συλλογής θα
μπορούσε να συγκριθεί με τους συναδέλφους τους στα μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα της
τέχνης. Τα ίδια τα έργα στην πλειοψηφία τους εκφράζουν την ουσία του ευρωπαϊκού κόσμου: δεν μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς μεταβολή. Αυτό είναι το κλειδί για να τον δει κανείς
και να τον κατανοήσει. Πρόκειται για κόσμο που συνεχώς αλλάζει, συνεχώς ξαναφτιά15

χνεται. Ο Ευρωπαίος δεν δρα για να συνεχίσει να μένει αυτό που ήδη είναι, δρα με σκοπό
πάντοτε τη βελτίωση, την αλλαγή. Και η Συλλογή Σωτήρη Φέλιου δίνει όλη τη ζωντάνια
αυτής της κινητικότητας. Απηχεί έναν κόσμο όπου το ζητούμενο είναι η έφοδος προς τα
εμπρός. Αυτό το στοιχείο είναι που την κάνει «καθρέφτη» της ταυτότητάς μας.
Αν το μουσείο της Ύδρας διασώζει το όραμα του Εικοσιένα ζωντανό – ξετυλίγοντας την
εμβληματική Χάρτα του Ρήγα, μαζί και τα ηρωικά καριοφίλια - οι «Εξεγερμένοι» της
συλλογής που παρατίθενται δίπλα στους Υδραίους αγωνιστές, ανάμεσα σε οπλαρχηγούς και ήρωες, ονειρεύονται με ανοιχτά μάτια την πραγματικότητα της επιθυμίας τους
για αυθεντική ζωή. Συνυπάρχουν μαζί τους και διεκδικούν τη δική τους ψυχική σχέση
με τον θεατή, πέρα των δεοντολογικών συμβάσεων, εκφέροντας τους δικούς τους μύθους. Δεν πρόκειται για εικόνες φαντασιακής εκπλήρωσης του παρελθόντος. Όλοι μαζί
συνθέτουν μια διαρκή εξεγερτική κατάφαση του μη δυνάμενου να ολοκληρωθεί και μαζί
μια απόλυτη πίστη σε αυτό, μια γοητεία που ωθεί την ψυχή να οραματίζεται και να προαναγγέλλει το λανθάνον μέσα στο πραγματικό.
Το έναυσμα μοιάζει να δίνει το εμβληματικό έργο της συλλογής από το χέρι του Αλέκου
Λεβίδη, με τον εύγλωττο τίτλο «Παραμονές της Συνθηκολόγησης». Παρόμοια με τον
L’Homme révolté του Αλμπέρ Καμύ, ο ήρωας στα δεξιά του έργου είναι ο εξεγερμένος
άνθρωπος, μια ρομαντική υπόσταση που μετουσιώνει την προσωπογραφία του δημιουργού σε σύμβολο. Με την έννοια της εξεγερτικότητας του ανθρώπινου-υποκειμένου, ο
καλλιτέχνης σε μία σύνθεση πουσενικής πνοής είναι η φωνή της κοινωνικής συνείδησης.
Τοποθετημένη στο κέντρο της έκθεσης, η «Λιτανεία» του Τάσου Μισούρα αναδεικνύεται σε βωμό των «Εξεγερμένων». Ένα έργο, ας επιτραπεί ο όρος θρησκευτικό, που
ευαγγελίζεται την ανατροπή. Απέναντί του μοιάζει να διεκδικεί τη δική της θέση της
στο χώρο, πέρα από τα βλέμματα των ανδρών, η γυναίκα της Μαριλίτσας Βλαχάκη. Το
αίσθημα της έγερσης μέσα από την ερωτική εμπειρία αποδίδουν μοναδικά τόσο ο Γιάννης Μόραλης όσο και η Μαρία Γιαννακάκη. Αντίστοιχα, όλη την έκρηξη στη φύση της
επαναστατικής νιότης αποκαλύπτει ο έφηβος του Κώστα Παπανικολάου.
Στον «Δον Κιχώτη και Σάντσο Πάντσα» του Αλέξη Κυριτσόπουλου βλέπουμε τον ρομαντικό συμβολισμό της σύγκρουσης του ιδεατού με το πραγματικό. Αν υπάρχει ένας
ήρωας στο ελληνικό φαντασιακό που συμπυκνώνει το ίδιο όραμα του απόλυτου ενάντια
σε μια στερημένη πραγματικότητα, αυτός δεν θα μπορούσε παρά να είναι ο Ρήγας Φεραίος. Το Ι.Α.Μ.Υ. ξετυλίγει και μας παρουσιάζει μοναδικά τον χάρτη που δημιούργησε
ο ποιητής για τη Βαλκανική χερσόνησο. Ο προσεκτικός θεατής θα τον δει ασφαλώς, όχι
μόνο ως χαρτογραφικό δείγμα υψηλής τέχνης, αλλά σαν μία εικαστική ενόραση, όπου
παίρνουν μορφή οι ιδέες και τα πρόσωπα που συνθέτουν τον κόσμο του Βελεστινλή. Ο
υψιπετής προφήτης της Ελληνικής Επανάστασης παρομοιάζεται με τον «Ίκαρο» – έργο
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του Γιώργου Αυγέρου – που σημασιοδοτεί τη δημιουργική ρομαντική φαντασία και την
ουσία της έγερσης. Διότι εξέγερση είναι ο πόθος της ελευθερίας του ανθρώπου, ο πόθος
της μεταβολής του ανθρώπου, που ενώ δεν είναι πάντοτε πραγματοποιήσιμος, κινεί τα
νήματα της ιστορίας. Ο Ρήγας ως ποιητής-προφήτης είναι η αποκάλυψη του ονείρου
μέσα στον κόσμο.
Ως ήρωας προβάλλεται κι ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Δίwπλα στην καρδιά του Μιαούλη πάλλεται το ρομαντικό πάθος του ιεροφάντη – δημιουργού από τον Τάσο Μαντζαβίνο που
αποζητά τη λύτρωση σε ένα ιδανικό ζωής. Μεγαλειώδης μέσα στην τέχνη του διαγράφεται ο ζωγράφος Μπέικον, όπως τον οραματίστηκε ο Χρόνης Μπότσογλου. «Όπλα»
του είναι τα σύνεργά του, τα πινέλα, ενώ το χρώμα που ορμητικά ρίχνεται στον καμβά
μοιάζει να είναι η μήτρα από την οποία ξεπροβάλλει. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι αυτό είναι μια μαρτυρία ελευθερίας. Η τέχνη είναι το μόνο στοιχείο του ανθρώπου που μπορεί
να πει: ορίζω, μα δεν επιβάλλω.
Υπάρχουν όμως και ήρωες που «παρελαύνουν» μέσα στο Ι.Α.Μ.Υ. με γενναία δόση ειρωνείας. Τα δύο πρόσωπα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη με τον ευρηματικό τίτλο «Κάνε
πως γελάς μας βλέπουν», αντικρίζουν το θεατή όπως Εκείνος κι Εκείνος, στηλιτεύοντας
την κανονικότητα του πραγματικού. Αντίστοιχα, το φάντασμα του «Lenin Souvlaki»,
δοσμένο από τον Εμμανουήλ Μπιτσάκη, πλανάται πάνω από τα φώτα της πόλης, προσπαθώντας ακόμη να εμφυσήσει την ουτοπία της διαρκούς επανάστασης. Πιο σπαρακτική η κραυγή της ηρωίδας του Δημήτρη Χαντζόπουλου. Η «Σαλή» είναι ένα πορτρέτο
μεγάλης δύναμης που διεκδικεί μέσα στο μουσείο, το δικαίωμα της «αυτοδιάθεσης».
Η Συλλογή Σωτήρη Φέλιου έχει και έργα αναφοράς στους ήρωες της εθνικής ανεξαρτησίας (μια σειρά πορτρέτων από τον Κωνσταντίνο Κερεστετζή). Δίπλα σε αυτά, ακριβώς
κάτω από το λάβαρο της Ύδρας, ανυψώνονται στο έργο του Χρήστου Μποκόρου οι άγγελοι του δικού μας κόσμου, όλοι οι ανυπότακτοι που φέγγουν ως κεριά τις ζωές μας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που στην ιστορία του Ιστορικού Αρχείου - Μουσείου Ύδρας
παρελθόν και μέλλον διασταυρώνονται. Ωστόσο, το Εικοσιένα, από σημείο χρονικής
αναφοράς στο παρελθόν, μετουσιώνεται σε παρούσα στιγμή συνυφασμένη με τις προσδοκίες μας για το μέλλον. Οι «εξεγερμένοι» σηκώνουν πανιά για την επαύριο του 2021,
ορθώνοντας το δικό τους ανάστημα κι υψώνοντας το λάβαρο της Υδραίικης σημαίας.
Και για να επικαλεστώ τον Καμύ «η τέχνη είναι το μοναδικό τακτικό παράγωγο που έχει
γεννήσει η ακατάστατη φυλή μας. Είναι η κραυγή χιλιάδων φρουρών, η ηχώ χιλιάδων
λαβυρίνθων, ο φάρος που κανείς δεν μπορεί να συγκαλύψει, η καλύτερη μαρτυρία που
μπορούμε να δώσουμε για την αξιοπρέπειά μας (Καμύ, 1987: 239)».
Γιώργος Μυλωνάς

Ιστορικός τέχνης
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“The world becomes a dream
and the dream becomes reality”
Novalis

ithin culture, the thing that shines out in the place of its soul, is Art.
The visions, the demands that we read in the form of myths and strange
statements, the secret insights that greater culture carries out: they
all belong to Art. All the activities of mankind, from strict science to boundless
enjoyment, are planets circling its sky.
Art is the centre of the world because it represents a person’s – the creator’s – dream
of communication. The Greek language explains: creator means one working for the
people, one not in the service of another, a master, but addressed to the multitude.
As an act of conception, therefore, it is personal, the creation of an individual or, at
most, a small group guided by a predominant someone, and submitting before the
audience’s eyes a strictly personal version as reality, a lovely new world. As a function,
however, it is social. The painter, the sculptor are not “creators” unless their work is
made available to the public, unless it is exposed to the multitude, throwing the horizons
open. And those open horizons feed back into the work. Art is an interaction. Because
such is the communication that we dream of: when a work strikes the viewer head
on, and collects the impact. The impact may be negative, but if the strike is received
consciously, the audience will find ways to approach the work as if it were a beast,
circling it suspiciousl until an innermost common voice – a symphony, in the original
Greek sense of the word: congruence – bursts out from both their chests; and it is that
which will allow the audience to accede to it, to identify with the vision and the extent
of a secret, to recognise it as its own. Many of the works in Τhe Sotiris Felios Collection
have established themselves as such in the conscience of the Greek public.
The collection, however, isn’t addressed exclusively to Greek lovers of art. What needs
to be pointed out is its European nature. And by that term, we don’t solely mean the
contemporary art movements that the Greek creators who comprise it subscribe to.
This quality has been emphasised by art historians and non-experts alike, since the
majority of the collection’s artists could stand up next to their counterparts in the major European centres of art. The artworks themselves, in their bulk, express the very
essence of the European world: there can be no life without change. That is the key for
taking it in and understanding it. It is an ever-changing world, a world that’s always in
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the process of being remade. The European does not act to remain what he already is,
he acts always for the purpose of improvement, of change. And Τhe Sotiris Felios Collection conveys in full the vivacity of that mobility. It expresses a world where the imperative is to charge forward. It is that feature that makes it a “mirror” of our identity.
If the Μuseum of Hydra keeps the vision of 1821 alive – unfolding the iconic Magna
Carta of Rigas, along with the heroic rifles, kariofilia, of the revolution – the collection’s “rebels” who stand beside the Hydrian fighters, amongst chieftains and heroes,
dream the reality of their desire for an authentic life with their eyes wide open. They
exist alongside them, and claim their own psychic connection with the viewer, beyond ethical conventions, articulating their own myths. These are not images of an
imaginary fulfilment of the past. All of them together comprise an ongoing rebellious
affirmation of what cannot be fulfilled and, at the same time, an absolute faith in the
same, an allure that impels the soul to dream and to herald the latent within the real.
It all seems to be triggered by the collection’s iconic work painted by Alecos Levidis, with the eloquent title “On the Eve of Capitulation”. Similar to L’Homme révolté by
Albert Camus, the hero on the right is the uprisen man, a romantic being that transfigures the portrait of the creator into a symbol. In the sense of the rebelliousness of
the human/subject, the artist, in a Poussin-esque composition, stands as the voice of
social conscience.
Positioned at the centre of the exhibition, Tassos Missouras’ “Litany” becomes the
altar of the “Rebels”. A religious – if you’ll allow the term – work, which evangelises
subversion. Standing across from it, Marilitsa Vlachaki’s woman seems to assert her
own place in the space, beyond the gazes of men. The sense of awakening through
the erotic act is conveyed inimitably both by Yannis Moralis and Maria Giannakaki.
Accordingly, Kostas Papanikolaou’s adolescent bursts with the explosive nature of rebellious youth.
In Alexis Kyritsopoulos’ “Don Quixote and Sancho Panza”, we can perceive the romantic symbolism of the battle between the imaginary and the real. If there is a hero in
the Greek imagination that condenses the vision of the absolute against a deprived
reality, he can be no other than Rigas Feraios. The Museum unfolds the chart the poet
created for the Balkan peninsula, and serves it to us in a most distinctive way. The perceptive viewer will no doubt understand it not merely as a sample of high cartographic art but as a visual insight, wherein the ideas and the people that make up the world
of Velestinlis take shape. The lofty prophet of the Greek Revolution is compared to
“Icarus” – a work by Yiorgos Avgeros – who semantisises the creative romantic imagination and the essence of awakening. Because rebellion is the human desire for
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freedom, man’s desire for change, which, albeit not always feasible, pulls the strings
of history. Rigas as poet/prophet is the revelation of the dream within the world.
The artist himself also appears as a hero. Next to Miaoulis’ heart beats the romantic
passion of the hierophant/creator by Tassos Mantzavinos, seeking redemption in an
ideal version of life. The painter Bacon, as envisaged by Chronis Botsoglou, shines
majestic in his art. His “weapons” are his tools, his paint brushes, and the paint flung
on the canvas seems to be the matrix out of which he emerges. It could be said that
this is a testament to freedom. Art is the only human trait that can say: I define, but I
do not impose.
But there are also heroes “marching” through the Museum with a bold dose of irony.
The two figures of Christoforos Katsadiotis, with the ingenious title “Pretend that
you are laughing, they are watching”, face the viewer like Ekeinos ki Ekeinos (Him and
Him, Greek early 70s TV series), decrying the normality of the real. Accordingly, the
ghost of “Lenin Souvlaki”, conveyed by Emmanouil Bitsakis, drifts over the city lights,
still trying to instil the utopia of a constant revolution. Even more heart-breaking is
the cry of Dimitris Hantzopoulos’ heroine. “Mad Woman” is an immensely powerful
portrait that claims its right to “self-determination” within the Museum.
The Sotiris Felios Collection also has works that refer to the heroes of Greek
independence (a series of portraits by Konstantinos Kerestetzis). Next to those,
directly below the flag of Hydra, the angels of our own world, all the insubordinates
that shine like candles in our lives, rise up from the painting of Christos Bokoros.
This isn’t the first time in the history of the Historical Archives – Museum of Hydra
that past and present converge. In this instance, however, 1821 transmutes from a
point of reference in the past into a moment that is both current and intrinsically
linked to our expectations of the future. The “rebels” set a course for the day after
tomorrow of 2021, standing up to be counted and raising the flag of Hydra. And to
quote Camus, “art is the one orderly product which our middling race has produced.
It is the cry of a thousand sentinels, the echo from a thousand labyrinths, it is the
lighthouse which cannot be hidden. It is the best evidence we can have of our dignity”
(Camus, 1987).
George Mylonas
Art Historian
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Ηώ Αγγ ελ ή / Αλ έξ ης Ακ ρι θά κ ης / Μ αν ώλ ης Αν α στα σά κ ος
/ Γι ώ ργ ος Αυγ έρος

Κα λλ ι όπ η Ασα ργ ι ωτά κ η
Βλ αχά κ η

/

Νί κ ος Εγγ ον όπ ουλ ος

/

Χ ρι στόφ ορος Κατσα δι ώτης

/

Μ α ρί α Γι ανν α κ ά κ η
/

Κω ν σταν τί ν ος Κα κ αν ι ά ς

/

/ Μ α ρι λ ί τσα

Θεόφ ι λ ος Κατσι π άν ος / Κω ν σταν τί ν ος Κ ερεστετζ ής / Αλ έξ ης
Κυρι τσόπ ουλ ος

/

Γι ώ ργ ος Λ ά π π α ς

Μ ι χ ά λ ης Μ αν ουσά κ ης

/

/

Αλ έκ ος Λ εβ ί δης

Τά σος Μ αν τ ζα β ί ν ος

/

/

Τά σος

Μ ι σούρα ς / Γι άν ν ης Μ όρα λ ης / Εμ μ αν ουήλ Μ π ι τσά κ ης /
/

Χ ρήστος Μ π οκ όρος
Πα π α δόπ ουλ ος

/

Χ ρόν ης Μ π ότσογ λ ου

/

Λ εω ν ί δα ς

Κω ν στα ν τ ί ν ος Πα π α μ ι χ α λ όπ ουλ ος

/

Βα σί λ ης Πα π αν ι κ ολ ά ου / Κώ στα ς Πα π αν ι κ ολ ά ου / Κώ στα ς
Πα π ατρι α ν τα φ υλλ όπ ουλ ος / Τά σος Πα υλ όπ ουλ ος / Νί κ ος
Σί σκ ος / Tak is / Δ ημήτρης Τάτα ρης / Δ ημήτρης Χ αν τζόπ ουλ ος
Αν τώ ν ης Χ ουδα λ ά κ ης
I o Angeli / Alex is Ak rit hak is / M anolis Anast asak os / K alliopi
A sar g iot ak i / Y ior gos Av ger os / Emmanouil Bit sak is / Christ os
Bok or os / Chr onis Bot sog lou / Ant onis Choudalak is / Nik os
Engonopoulos / M aria Giannak ak i / Dimit ris Hant zopoulos /
Konst ant in K ak anias / Christ ophor os K at sadiot is / Theofilos
Kat sipanos / Konstant inos Ker estet zis / Alex is Ky rit sopoulos /
Geor ge Lappas / Alecos Lev idis / M ichalis M anoussak is /
Tassos M ant zav inos / Tassos M issour as / Yannis M or alis /
Leonidas Papadopoulos / Const ant inos Papamichalopoulos /
Vassilis Papanik olaou

/

Kost as Papanik olaou

/

Kost as

Papat riant af yllopoulos / Tassos Pavlopoulos / Nik os Sisk os /
Tak is / Dimit ris Tat aris / M arilit sa V lachak i
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ΓΙ Ώ Ρ ΓΟΣ Λ Ά ΠΠΑ Σ «Ακροβάτης σε σκαμπό», 2010, ύφασμα, χυτευμένο αλουμίνιο και σίδηρος, 95 x 42 x 25 εκ .
GEOR GE L AP PA S “Acrobat on Stool’’, 2010, fabric, cast aluminium and iron, 95 x 42 x 25 cm
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ΓΙ Ά ΝΝΗΣ Μ ΌΡΑΛ ΗΣ «Ερωτικό», 2002, λάδι σε μουσαμά, 162 x 130 εκ .
Y A NNI S M OR AL I S “ Erotic’’, 2002, oil on canvas, 162 x 130 cm

ΤAK I S «Χωρίς τίτλο», 1992, σίδηρος και ηλεκτρικός λαμπτήρας, 144 x 48 x 30,5 εκ .
TA K I S “ Untitled’’, 1992, iron and electric bulb, 144 x 48 x 30.5 cm

28
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ΤΆ ΣΟΣ Μ Ι ΣΟΎ ΡΑ Σ «Λιτανεία», 1994, λάδι σε μουσαμά, 180 x 180 εκ .
TA SSOS M I SSOUR A S “ Litany’’, 1994, oil on canvas, 180 x 180 cm

ΤΆ ΣΟΣ Μ Α ΝΤΖΑ ΒΊ ΝΟΣ «Άντρας ισορροπώντας στο κακό», 2009, μικτή τεχνική σε ξύλο, 50 x 74 x 11 εκ .
TA SSOS M ANTZAV I NOS “Man Balancing on Evil’’, 2009, mixed media on wood, 50 x 74 x 11 cm

ΓΙ Ώ Ρ ΓΟΣ Λ Ά ΠΠΑ Σ «Ακροβάτες», 1982-1987, σίδερο, 65 x 44 x 20 εκ .
GEOR GE L AP PA S “Acrobats’’, 1982-1987, iron, 65 x 44 x 20 cm
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ΤΆ ΣΟΣ Μ Α ΝΤΖΑ ΒΊ ΝΟΣ «Πολεμιστής», 1999, λάδι σε μουσαμά, 29,7 x 39,7 εκ .
TA SSOS M ANTZAV I NOS “Warrior ’’, 1999, oil on canvas, 29.7 x 39.7 cm
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Χ Ρ ΉΣΤΟΣ Μ ΠΟΚΌΡ ΟΣ «Κεριά», 2011, χρώματα λαδιού σε ξύλο, 15,5 x 102,5 εκ .
CHR I STOS BOKOR OS “Candles’’, 2011, oil paints on wood, 15.5 x 102.5 cm
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Μ Α Ρ Ι Λ Ί ΤΣΑ ΒΛ Α Χ Ά Κ Η «Χωρίς τίτλο», 2004, μικτή τεχνική σε μουσαμά, 90 x 90 εκ .
M AR I L I TSA V L ACHAK I “ Untitled’’, 2004, mixed media on canvas, 90 x 90 cm

34

ΑΛ ΈΚΟΣ Λ ΕΒΊ Δ ΗΣ «Παραμονές της Συνθηκολόγησης», 2019, μικτή τεχνική, 87 x 107 εκ .
A L ECOS L EV I DI S “On the Eve of Capitulation”, 2019, mixed media, 87 x 107 cm
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ΕΜ Μ Α ΝΟΥ ΉΛ Μ ΠΙ ΤΣΆ Κ ΗΣ «Πεθερά», 2008, λάδι σε μουσαμά, 18 x 24 εκ .
E M M A N O U I L B I TS A K I S “Mother-in-law’’, 2008, oil on canvas, 18 x 24 cm

36

ΕΜ Μ Α ΝΟΥ ΉΛ Μ ΠΙ ΤΣΆ Κ ΗΣ “Lenin Souvlaki’’, 2007, λάδι σε μουσαμά, 18 x 24 εκ .
EM M A NOUI L BI TSAK I S “Lenin Souvlaki’’, 2007, oil on canvas, 18 x 24 cm

37

Κ Ω ΝΣΤΑ ΝΤΊ ΝΟΣ ΚΑ ΚΑ ΝΙ Ά Σ “Mama’’, 2006, τέμπερα σε καρτ ποστάλ, 11,5 x 17 εκ .
KONSTA NTI N KA KA NI A S “Mama’’, 2006, tempera on postcard, 11.5 x 17 cm
-
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ΕΜ Μ Α ΝΟΥ ΉΛ Μ ΠΙ ΤΣΆ Κ ΗΣ «Ορθόδοξη Μαρία Αντουανέτα», 2020, ακρυλικό σε μουσαμά, 24 x 18 εκ .
EM M ANOUI L BI TSAK I S “Orthodox Maria Antoinette’’, 2020, acr ylic on canvas, 24 x 18 cm
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ΗΏ Α ΓΓΕΛ Ή «Απ’ τα κουμπάκια ανάμεσα», 2012, μικτή τεχνική, 30 x 30 εκ .
I O A NGEL I “ Through the Buttons’’, 2012, mixed media, 30 x 30 cm
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Λ ΕΩ ΝΊ Δ Α Σ ΠΑ ΠΑ ΔΌΠΟΥ Λ ΟΣ «Χωρίς τίτλο», 2011, αλουμίνιο, 46 x 20 x 8 εκ .
L EONI DA S PAPA DOP OULOS “Untitled’’, 2011, aluminium, 46 x 20 x 8 cm

Χ Ρ ΌΝΗΣ Μ ΠΌΤΣΟΓΛ ΟΥ «Ο ζωγράφος Φράνσις Μπέικον», 2005, λάδι σε μουσαμά, 145 x 149 εκ .
CHR ONI S BOTSOGLOU “The Painter Francis Bacon’’, 2005, oil on canvas, 145 x 149 cm
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Α ΝΤΏ ΝΗΣ Χ ΟΥΔ ΑΛ Ά Κ ΗΣ «Δημήτριος Τόφαλος», 2015, μελάνι, χαρτί και διάφανο χαρτί, 200 x 115 εκ .
ANTONI S CHOUDA L AK I S “Dimitrios Tofalos’’, 2015, ink , paper, transparent paper, 200 x 115 cm

ΤΆ ΣΟΣ Μ Α ΝΤΖΑ ΒΊ ΝΟΣ «Ο λήσταρχος των βουνών», 2011, λάδι σε χάρντμπορντ κολλημένο σε μουσαμά, 71,5 x 69,5 εκ .
TA SSOS M ANTZAV I NOS “ The Bandit from the Mountains’’, 2011, oil on hardboard mounted on canvas, 71.5 x 69.5 cm
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ΤΆ ΣΟΣ Μ Α ΝΤΖΑ ΒΊ ΝΟΣ «Ποιητής», 2005, λάδι σε μουσαμά, 90 x 90 εκ .
TA SSOS M ANTZAV I NOS “Poet’’, 2005, oil on canvas, 90 x 90 cm

ΤΆ ΣΟΣ Μ Α ΝΤΖΑ ΒΊ ΝΟΣ «Ο καλλιτέχνης», 2003, λάδι σε μουσαμά, 100 x 70 εκ .
TA SSOS M ANTZAV I NOS “The Artist’’, 2003 oil on canvas,100 x 70 cm

ΑΛ ΈΞ ΗΣ ΚΥ Ρ Ι ΤΣΌΠΟΥ Λ ΟΣ «Δον Κιχώτης και Σάντσο Πάντσα», 2007, ακουαρέλα σε χαρτί, 14.5 x 21 εκ .
AL EX I S KY R I TSOP OULOS “Don Quixote and Sancho Panza’’, 2007, watercolour on paper, 14.5 x 21 cm
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ΘΕΌΦ Ι Λ ΟΣ ΚΑΤΣΙ ΠΆ ΝΟΣ «Χωρίς τίτλο», 2005, λάδι σε μουσαμά, 20 x 20 εκ .
THEOF I LOS KATSI PA NOS “ Untitled’’, 2005, oil on canvas, 20 x 20 cm
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Μ Α ΝΏ Λ ΗΣ Α ΝΑ ΣΤΑ ΣΆ ΚΟΣ “ Lost Toss’’, 2010, ακρυλικό, λάδι και μολύβι σε χαρτί κολλημένο σε ξύλο, 80 x 80 εκ .
M ANOL I S ANA STA SAKOS “Lost Toss’’, 2010, acr ylic, oil and pencil on paper mounted on wood, 80 x 80 cm
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧ ΑΛΌΠΟΥΛΟΣ «Ζευς και Αθηνά», 2018-2019, μελάνι, αβγοτέμπερα και φύλλο χρυσού σε ξύλο, 150 x 160 x 5 εκ.
CONSTA NTI NOS PA PAM I CHALOP OULOS “ Zeus and Athena’’, 2018-2019, ink , egg tempera and gold leaf on wood, 150 x 160 x 5 cm

Κ Ω ΝΣΤΑ ΝΤΊ ΝΟΣ Κ ΕΡ ΕΣΤΕΤΖΉΣ «Μιαούλης», 1998, λάδι σε μουσαμά, 53,4 x 44,5 εκ .
KONSTANTI NOS K ER ESTETZI S “ Miaoulis’’, 1998, oil on canvas, 53.4 x 44.5 cm
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Κ Ω ΝΣΤΑ ΝΤΊ ΝΟΣ Κ ΕΡ ΕΣΤΕΤΖΉΣ «Μπουμπουλίνα», 1998, λάδι σε μουσαμά, 53,4 x 44,5 εκ .
KONSTA NTI NOS K ER ESTETZI S “ Bouboulina’’, 1998, oil on canvas, 53.4 x 44.5 cm

55

ΒΑ ΣΊ Λ ΗΣ ΠΑ ΠΑ ΝΙ ΚΟΛ ΆΟΥ «Αυτοπροσωπογραφία», 2003, αβγοτέμπερα και λάδι σε χαρτόνι, 19,5 x 11 εκ .
VA SSI L I S PA PANI KOL AOU “Self-Portrait’’, 2003, egg tempera and oil on cardboard, 19.5 x 11 cm

58

59

60
ΓΙ Ώ Ρ ΓΟΣ ΑΥ ΓΈΡ ΟΣ « Ί καρος», 2004, μέταλλο, 210 x 68 x 12 εκ .
Y I OR GOS AV GER OS “ Icarus’’, 2004, metal, 210 x 68 x 12 cm

ΚΑΛ Λ Ι ΌΠΗ Α ΣΑ Ρ ΓΙ ΩΤΆ Κ Η “ Gelsomina’’, 2010, μικτή τεχνική, 140 x 110 εκ .
KA L L I OP I A SA R GI OTA K I “ Gelsomina’’, 2010, mixed media, 140 x 110 cm

Μ Α Ρ Ί Α ΓΙ Α ΝΝΑ ΚΆ Κ Η «Η ζήλια», 2020, ακρυλικό και κάρβουνο σε μετάξι, 120 x 80 εκ .
M AR I A GI A NNA KAK I “Jealousy’’, 2020, acr ylic and charcoal on silk , 120 x 80 cm

Μ Ι Χ ΑΛ ΗΣ Μ Α ΝΟΥ ΣΑ Κ ΗΣ «Χωρίς τίτλο», 2008, ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 43 x 43 εκ .
M I CHA L I S M A NOUSSAK I S “ Untitled’’, 2008, acr ylic and charcoal on wood, 43 x 43 cm

62

63

ΝΊ ΚΟΣ Ε Γ ΓΟΝΌΠΟΥ Λ ΟΣ « Έ ρως κα ι Ψυχή», 1975, σινική μελάνη κα ι ακουαρέλα σε χαρτί, 11 x 8,2 εκ .
NI KOS ENGONOP OULOS “ Eros and Psyche’’, 1975, indian ink and watercolour on paper, 11 x 8.2 cm

64

65

Χ Ρ Ι ΣΤΌΦ ΟΡ ΟΣ ΚΑΤΣΑ Δ Ι ΏΤΗΣ «Κάνε πως γελάς, μας βλέπουν», 2016
μονοτυπία, οξυγραφία, κολάζ , χρώμα, ράψιμο, 39,5 x 49 εκ .
CHR I STOP HOR OS KATSADI OTI S “Pretend Τhat You Are Laughing, They Are Watching…’’, 2016
monotype, etching, collage, paint , stitching, 39.5 x 49 cm

66

Δ ΗΜ ΉΤΡ ΗΣ Χ Α ΝΤΖΌΠΟΥ Λ ΟΣ «Χωρίς τίτλο», 2019, ψηφιακή εκτύπωση (2/6), 27,3 x 46 εκ .
DI M I TR I S HA NTZOP OULOS “Untitled’’, 2019, giclée print , edition (2/6), 27.3 x 46 cm

67

Δ ΗΜ ΉΤΡ ΗΣ Χ Α ΝΤΖΌΠΟΥ Λ ΟΣ «Σαλή», 2008, χάραξη και λάδι σε ξύλο, 40 x 52,5 εκ .
DI M I TR I S HANTZOP OULOS “ Mad Woman’’, 2008, car ving and oil on wood, 40 x 52.5 cm

68

ΤΆ ΣΟΣ ΠΑΥ Λ ΌΠΟΥ Λ ΟΣ «Ο φιλόσοφος», 2006, ακρυλικό σε χαρτί, 30 x 22 εκ .
TA SSOS PAV LOP OULOS “ The Philosopher ’’, 2006, acr ylic on paper, 30 x 22 cm

69

Κ Ώ ΣΤΑ Σ ΠΑ ΠΑΤΡ Ι Α ΝΤΑΦΥ Λ Λ ΌΠΟΥ Λ ΟΣ « Έρως», 2011, λάδι σε κουτί από πούρα, 14 x 22,5 εκ .
KOSTA S PA PATR I A NTA F Y L LOP OULOS “Eros’’, 2011, oil on box of cigars, 14 x 22.5 cm

70

71

Κ Ώ ΣΤΑ Σ ΠΑ ΠΑ ΝΙ ΚΟΛ ΆΟΥ «Χωρίς τίτλο», 1986, τέμπερα σε χαρτί, 49 x 39 εκ .
KOSTA S PA PANI KOL AOU “ Untitled’’, 1986, tempera on paper, 49 x 39 cm
ΑΛ ΈΞ ΗΣ Α Κ Ρ Ι ΘΆ Κ ΗΣ «Χωρίς τίτλο», 1970, χρωματιστά μολύβια σε χαρτί, 20,3 x 28,7 εκ .
AL EX I S AK R I THAK I S “ Untitled’’, 1970, coloured pencils on paper, 20.3 x 28.7 cm

72

73

74
75

ΝΊ ΚΟΣ ΣΊ ΣΚΟΣ “The Secret of Eternal Life’’, 2012, ακρυλικό σε μουσαμά, 85,5 x 64 εκ .
NI KOS SI SKOS “The Secret of Eternal Life’’, 2012, acr ylic on canvas, 85.5 x 64 cm

Δ ΗΜ ΉΤΡ ΗΣ ΤΆΤΑ Ρ ΗΣ «Αυτοπροσωπογραφία», 2010, μολύβι και μελάνι σε χαρτί, 28,5 x 19,5 εκ .
DI M I TR I S TATAR I S “Self-Portrait’’, 2010, pencil, ink on paper, 28.5 x 19.5 cm
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Απόψεις από την έκθεση «Οι Εξεγερμένοι: Έργα από τη Συλλογή Σωτήρη Φέλιου»,
σε επιμέλεια του Γιώργου Μυλωνά, ιστορικού τέχνης.

Exhibition views from “The Rebels: Works from The Sotiris Felios Collection”,
curated by George Mylonas, art historian.
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Ηώ Αγγ ελ ή / Αλ έξ ης Ακ ρι θά κ ης / Μ αν ώλ ης Αν α στα σά κ ος
/ Γι ώ ργ ος Αυγ έρος

Κα λλ ι όπ η Ασα ργ ι ωτά κ η
Βλ αχά κ η

/

Νί κ ος Εγγ ον όπ ουλ ος

/

Χ ρι στόφ ορος Κατσα δι ώτης

/

Μ α ρί α Γι ανν α κ ά κ η
/

Κω ν σταν τί ν ος Κα κ αν ι ά ς

/

/ Μ α ρι λ ί τσα

Θεόφ ι λ ος Κατσι π άν ος / Κω ν σταν τί ν ος Κ ερεστετζ ής / Αλ έξ ης
Κυρι τσόπ ουλ ος

/

Γι ώ ργ ος Λ ά π π α ς

Μ ι χ ά λ ης Μ αν ουσά κ ης

/

/

Αλ έκ ος Λ εβ ί δης

Τά σος Μ αν τ ζα β ί ν ος

/

/

Τά σος

Μ ι σούρα ς / Γι άν ν ης Μ όρα λ ης / Εμ μ αν ουήλ Μ π ι τσά κ ης /
/

Χ ρήστος Μ π οκ όρος
Πα π α δόπ ουλ ος

/

Χ ρόν ης Μ π ότσογ λ ου

/

Λ εω ν ί δα ς

Κω ν στα ν τ ί ν ος Πα π α μ ι χ α λ όπ ουλ ος

/

Βα σί λ ης Πα π αν ι κ ολ ά ου / Κώ στα ς Πα π αν ι κ ολ ά ου / Κώ στα ς
Πα π ατρι α ν τα φ υλλ όπ ουλ ος / Τά σος Πα υλ όπ ουλ ος / Νί κ ος
Σί σκ ος / Tak is / Δ ημήτρης Τάτα ρης / Δ ημήτρης Χ αν τζόπ ουλ ος
Αν τώ ν ης Χ ουδα λ ά κ ης
I o Angeli / Alex is Ak rit hak is / M anolis Anast asak os / K alliopi
A sar g iot ak i / Y ior gos Av ger os / Emmanouil Bit sak is / Christ os
Bok or os / Chr onis Bot sog lou / Ant onis Choudalak is / Nik os
Engonopoulos / M aria Giannak ak i / Dimit ris Hant zopoulos /
Konst ant in K ak anias / Christ ophor os K at sadiot is / Theofilos
Kat sipanos / Konstant inos Ker estet zis / Alex is Ky rit sopoulos /
Geor ge Lappas / Alecos Lev idis / M ichalis M anoussak is /
Tassos M ant zav inos / Tassos M issour as / Yannis M or alis /
Leonidas Papadopoulos / Const ant inos Papamichalopoulos /
Vassilis Papanik olaou

/

Kost as Papanik olaou

/

Kost as

Papat riant af yllopoulos / Tassos Pavlopoulos / Nik os Sisk os /
Tak is / Dimit ris Tat aris / M arilit sa V lachak i
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