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Ο Σωτήρης Φέλιος ανήκει σε μια ιδιαίτερη κατηγορία συλλε-
κτών. Το συλλεκτικό του πάθος δεν πυροδοτείται από αλ-

λότρια κίνητρα. Δεν συλλέγει για να επενδύσει, αλλά γιατί ερω-
τεύεται τα έργα που αγοράζει και επιθυμεί να τα αποκτήσει για 
να τα απολαμβάνει διαρκώς. Το είδος αυτό του συλλέκτη είναι 
ίσως το αρχαιότερο και το αυθεντικότερο. Αν δεν είχαν κατισχύ-
σει το εμπόριο και το χρηματιστήριο της τέχνης, που έχουν δι-
αστρέψει και ενίοτε ακυρώσει τα κριτήρια, όχι μόνο της αγοράς 
αλλά κυρίως της ίδιας της δημιουργίας, τότε οι συλλέκτες αυ-
τοί και οι επιλογές τους θα αποτελούσαν σηματωρούς και πυξί-
δες για να ανιχνεύσουμε τις κυρίαρχες καλλιτεχνικές τάσεις μιας 
εποχής, όπως γινόταν άλλοτε.

Ο συλλέκτης που ερωτεύεται ένα έργο τέχνης δεν το βλέπει 
αποκομμένο από τον δημιουργό του. Όχι μόνο γιατί είναι φυσι-
κό να θέλει να μάθει περισσότερα για τον καλλιτέχνη, αλλά κυ-
ρίως γιατί οφείλει να παρακολουθήσει τη δημιουργική του εξέ-
λιξη, αν επιθυμεί να εμπλουτίσει τη συλλογή του με αντιπροσω-
πευτικά δείγματα της πορείας του. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με 
τον Σωτήρη Φέλιο. Οι αισθητικές του προτιμήσεις προϋποθέ-
τουν εκλεκτικές συγγένειες και εκείνες με τη σειρά τους ιδρύ-
ουν δεσμούς, θεμελιώνουν φιλίες. Ο συλλέκτης Φέλιος διατη-
ρεί φιλικές σχέσεις με τους δημιουργούς των έργων της συλλο-
γής του, πράγμα που του επιτρέπει να διεισδύει στα άδυτα της 
ποιητικής τους, να αποκτά μια βαθύτερη κατανόηση του έργου 
τους, να οξύνει το κριτήριό του στις επιλογές του. 

Ο συλλέκτης με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περιγράψα-
με έχει ασφαλώς συγκεκριμένες αισθητικές προτιμήσεις. Ο Σω-
τήρης Φέλιος αγαπά τη ζωγραφική του καβαλέτου. Είναι από 
τους τελευταίους και από τους πιο φανατικούς οπαδούς της. Η 
αισθητική αυτή προτίμηση ανταποκρίνεται σε μια ισχυρότατη 
τάση της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, την 
οποία υποστηρίζουν εδώ και καιρό και άλλοι συλλέκτες. Μια 
δεύτερη ενοποιητική δεσπόζουσα της συλλογής Φέλιου είναι ο 
ανθρωποκεντρικός της χαρακτήρας. Είναι σπάνιο να βρείτε ακα-
τοίκητο τοπίο στην συλλογή του. Νομίζω ότι αυτό το στοιχείο 
χαρακτηρίζει και τη διαχρονική παράδοση της ιστορίας της ελ-
ληνικής τέχνης. Η καθαρή τοπιογραφία καλύπτει μόνο σύντομα 
διαλείμματα της ελληνικής ζωγραφικής. Η συλλογή Φέλιου έχει 
και ένα άλλο γνώρισμα που της χαρίζει έναν αέρα δυναμισμού 
και φρεσκάδας: εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, οι ζωγράφοι 
που την απαρτίζουν κυμαίνονται ηλικιακά από τα 40 ως τα 60 
χρόνια με εξαίρεση μερικούς επιφανείς δασκάλους όπως ο Γιάν-
νης Μόραλης  κ.ά. Οι ζωγράφοι που αποφοίτησαν από την Σχο-
λή Καλών Τεχνών της Αθήνας την δεκαετία του ’80 συγκεντρώ-
νουν όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε πιο πάνω και εί-
ναι φυσικό να κατέχουν προνομιακή θέση στη συλλογή.

Η εικόνα του ανθρώπου επιβίωσε στην τέχνη σ’ όλη τη διάρκεια 
του 20ου αιώνα, μαρτυρώντας, μέσα από πολύτροπες μετα-
μορφώσεις, παραμορφώσεις, κατεδαφίσεις, αποδομήσεις, τις 

Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΕΛΙΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ’80
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ιστορικές τύχες της ανθρωπότητας την αντίστοιχη περίοδο. Η πληγωμένη ακεραιότητά της έγινε 
το σύμβολο των παθών του αιώνα, επιβεβαιώνοντας τον λόγο του Πικάσο, που είχε ισχυριστεί ότι 
όταν κομματιάζεται η εικόνα του ανθρώπου στην τέχνη είναι γιατί στην πραγματική ζωή σφαγιάζο-
νται αληθινοί  άνθρωποι. Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα και σ’ όλο τον μεσογειακό νότο, το εξιλαστή-
ριο φως απορροφά και αποσοβεί τις εξπρεσιονιστικές εκρήξεις. Έτσι ακόμη και οι παραμορφώσεις 
δεν έχουν τον επιθετικό χαρακτήρα που μπορείς να συναντήσεις στην τέχνη του βορρά και ιδιαίτε-
ρα στις γερμανόφωνες περιοχές. 

Η συλλογή Φέλιου επιβεβαιώνει αυτή την διαπίστωση. Η «διαστροφή» δεν φτάνει ποτέ στη νοσηρό-
τητα. Κυμαίνεται ανάμεσα στην καθαρά μορφολογική, φορμαλιστική έκφραση, στην κοινωνιολο-
γική παρατήρηση, στην ειρωνεία και ενίοτε στην υπαρξιακή μαρτυρία. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελούν οι αστικές συναθροίσεις του Εδουάρδου Σακαγιάν, ένα οξύ ζωγραφικό σχόλιο πάνω 
στον μαζικό πολιτισμό, στην «ερημία των συνωστισμών» των σύγχρονων μεγαλουπόλεων. Η «άγρια» 
εξομολογητική ζωγραφική του Τάσου Μαντζαβίνου αναιρεί με την ειρωνεία και τον διακοσμητικό 
της οίστρο κάθε νοσηρότητα. Έναν ιδιαίτερο εξπρεσιονισμό αντιπροσωπεύουν η ζωγραφική του 
Τάσου Μισούρα και οι μαυρόασπρες «σωματογραφίες» του Μπήτσικα, ενώ τα ενοικημένα τοπία της 
Μαριλίτσας Βλαχάκη αποτελούν προβολή μιας εσωτερικής αγωνίας. Τα πορτραίτα του Αχιλλέα Πα-
πακώστα σχολιάζουν με έντονα χρώματα την pop κουλτούρα της διαφήμισης, της μόδας και του 
life-style. Μακρινός του πρόγονος είναι ο Warhol.   

Οι «ρεαλιστές» ζωγράφοι της ομάδας είναι πολλοί. Αλλά καθένας βλέπει μιαν άλλη δική του πραγμα-
τικότητα, ακόμη και όταν απεικονίζει συγκεκριμένα πρόσωπα όπως οι Καλλιόπη Ασαργιωτάκη και ο 
Θανάσης Μακρής. Ο Στέφανος Δασκαλάκης και ο Γιώργος Ρόρρης, ζωγράφοι του κλειστού χώρου, 
ξαναβρίσκουν τις παλιές τεχνικές των μεγάλων ζωγράφων για να απεικονίσουν το σώμα ως εναγώνια 
εικόνα της φθοράς  ο πρώτος, ως θρίαμβο της σφριγηλής και λαμπυρίζουσας σάρκας, ο δεύτερος. 
Και στους δύο καλλιτέχνες ο χώρος υφαίνεται γύρω από τα σώματα αιχμαλωτίζοντάς τα όπως η αρά-
χνη. Το ασύμπτωτο ενός ζευγαριού γίνεται το κύριο θέμα και στην ζωγραφική του Μιχάλη Μανου-
σάκη, που εγκιβωτίζει στο πλαίσιο του πίνακα τις ακροβασίες των σωμάτων που ίσως αδυνατούν να 
εναρμονιστούν στη ζωή, αλλά ισορροπούν στην τέχνη. 

Σε μια τελετουργία μνήμης «ζώντων και νεκρών» μας καλεί να παραστούμε το έργο του Χρήστου 
Μποκόρου. Το ιλαρό φως των κεριών, το ακοίμητο φως του καντηλιού, που καίει με το λάδι της 
ελιάς, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των απόντων, ο άρτος ο επιούσιος, αυτά τα ελάχιστα ακουμπι-
σμένα πάνω σ’ ένα σανίδι, βασανισμένο από τη χρήση, λειτουργούν ως σχεδία επιβίωσης των Ελλή-
νων. Ζωγραφισμένα με την παραισθητική ακρίβεια των παλιών μαστόρων, αποκτούν την αξία ενός 
συμβόλου.

Η Μαρία Φιλοπούλου, με τους εκθαμβωτικούς κολυμβητές της, ο Κώστας Παπανικολάου, με τα αί-
θρια σαν πομπηιανή ζωγραφική ενοικημένα τοπία του, ο πάντα ποιητικός Κώστας Αργύρης, και η 
Άννα Μαρία Τσακάλη με την οργιαστική, γεμάτη χυμούς βλάστηση των έργων της, μπορούν να χα-
ρακτηριστούν ζωγράφοι του μεσογειακού φωτός.

Οι ζωγράφοι της συλλογής Φέλιου διακρίνονται για την βαθιά γνώση των αρχών της τέχνης τους. 
Είναι ολοφάνερο ότι πριν απογειωθούν στη νοόσφαιρα της ατομικής τους έκφρασης πέρασαν από 
σχολές αυστηρής πειθαρχίας με επιφανείς δασκάλους. Σχεδιαστές ή κολορίστες, ρεαλιστές ή δρα-
πέτες από την πραγματικότητα, οπαδοί  του βλέμματος ή της φαντασίας, οι καλλιτέχνες της Συλλο-
γής Φέλιου είναι αναμφισβήτητα εξαιρετικοί τεχνίτες, που μοιάζει να απολαμβάνουν την ελευθερία 
και την ανεξιθρησκεία της μεταμοντέρνας συνθήκης. 

Ο Σωτήρης Φέλιος όχι μόνο δέχτηκε με ενθουσιασμό την πρότασή μας να φιλοξενήσουμε μια αν-
θολογία από την πλούσια συγκομιδή της συλλογής του στα παραρτήματά μας στο Ναύπλιο και την 
Σπάρτη, αλλά ανέλαβε με γενναιοδωρία να καλύψει χορηγικά και τις δύο εκθέσεις. Έχει την αγάπη 
και την ευγνωμοσύνη μας.

Συγχαίρω και ευχαριστώ την Γεωργία Κακούρου-Χρόνη, επιμελήτρια της Κουμανταρείου Πινακοθή-
κης Σπάρτης, για την επιμέλεια της έκθεσης.

Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα
Oμ. Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

Διευθύντρια Εθνικής Πινακοθήκης
Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου



S otiris Felios belongs to a special category of collectors. His 
passion for collecting is not fired up by unknown motives. 

He does not collect artwork for the sake of making an invest-
ment: he does so because he falls in love with the works he 
buys and wishes to acquire them so that he can forever relish 
in them. It is therefore to be expected that he consults with 
no expert. This type of collector is probably the oldest and the 
most genuine kind. Had trade and the artistic stock market, 
which have twisted and at times even done away with not just 
market criteria but first and foremost creativity itself, not pre-
vailed, such collectors and their choices would act as flagmen 
and compasses to help track down dominant art trends in any 
given era, much like the way it used to be after all. 

 A collector in love with a work of art does not view it in isola-
tion, as though it is cut off from its maker. And this is so not 
just because it is only natural for the collector to wish to get to 
know more about the artist, but mostly because collectors do 
need to keep track of the artist’s creative path and evolution, 
and even, if need be, encourage that much, as long as they as-
pire to enrich their collection with representative samples of 
an artist’s personal voyage. This is exactly the case with Sotiris 
Felios. His aesthetic preferences presuppose elective affinities 
which in turn establish ties and foster friendships. The collec-
tor Sotiris Felios is on friendly terms with the creators of works 
in his collection, a fact which allows him to enter the sanctum 
of their poetics, get a deeper understanding of their work and 
sharpen his sophisticated set of selection criteria.

A collector with such special quality, such as the one we have 
described, certainly has very specific aesthetic preferences. 
Sotiris Felios loves easel painting; he is one of the last and most 
fanatical proponents thereof. Such aesthetic preferences are in 
line with a very strong trend in contemporary Greek art, which, 
for quite some time now, other collectors have been supportive 
of as well. Another unifying and dominant feature of the Sotiris 
Felios Collection is its anthropocentric character. It is hard to 
come across an uninhabited landscape in this collection. This 
feature is indicative of a perennial tradition in Greek art history. 
Pure landscape painting only spans short intervals in Greek 
painting. And the Sotiris Felios Collection has yet another char-
acteristic feature giving it an air of dynamism and freshness: 
very few exceptions apart, painters are between 40 and 60 
years of age, with the exception of a few prominent teachers 
such as Yannis Moralis etc. The painters who graduated from 
Athens School of Fine Arts in the ‘80s, possess all the character-
istics described above and it is therefore natural that they take 
a place of pride within the collection. 

THE COLLECTOR 
SOTIRIS FELIOS 
AND THE PAINTERS 
OF THE ’80s 
GENERATION   
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The image of man survived in art throughout the 20th century, bearing witness, through mul-
timodal transformations, malformations, demolitions, deconstructions, to the historical fate of 
mankind time after time. Its injured integrity became the symbol of the century’s trials and tribu-
lations, thus confirming Picasso’s allegation that whenever the image of man in art is broken it is 
so because real people are being slaughtered in real life. It is a fact that in Greece, and in all of the 
Mediterranean South for that matter, the propitiatory light absorbs and keeps expressionist explo-
sions at bay. Thus, even deformations do not have the aggressive nature one may come across in 
the art of the North, especially in the German-speaking areas.   

The Sotiris Felios Collection confirms this assertion. ‘Perversion’ never gets to the point of morbid-
ity. It oscillates between a purely morphological, formalistic expression, sociological observation 
and irony. One such characteristic example is the urban gatherings of Edouard Sacaillan, an in-
sightful painter’s commentary on mass culture and the ‘wilderness of packing crowds’ in the mod-
ern metropolises. The ‘raw’ confessional painting mode of Tassos Mantzavinos repudiates ‘ferocity’ 
through irony and decorative frenzy. The painting of Tassos Missouras and the black and white 
‘somatographies’ of Xenofon Bitsikas, represent a particular expressionism, while the populated 
landscapes of Marilitsa Vlachaki are the portrayal of an internal anguish. Achilleas Papacostas’ 
portraits comment on the pop culture of advertising, fashion and lifestyle with vibrant colours: his 
distant ancestor is Warhol. 

There are many ‘realist’ painters in this group. Still, each and every one of them sees their own 
reality in a different manner, even when they sketch specific people and faces like Kalliopi Assar-
giotaki and Thanassis Makris. Stephanos Daskalakis and Giorgos Rorris, enclosed-area painters, 
discover anew the old techniques of the grand master-painters and depict, respectively, the body 
as an agonizing image of attrition on the one hand and as the triumph of well-toned and glim-
mering flesh on the other. In the case of both the aforementioned artists, space is woven around 
human bodies trapping them like a spider. The asymptote of a couple becomes the main theme 
for Michalis Manoussakis with his mise en abyme of bodies in acrobatic movements, bodies which 
find it rather hard to synchronise in real life, yet strike a balance through art. 

Christos Bokoros invites us to partake in a ritual in memory of ‘the living and the dead’. Still, this is 
not about the hypersensory kingdom of the dead, but the ‘bright lights’ of our tradition: the glad-
some candlelight, the ever-shining votive light relying on olive oil to keep the memory of those 
gone alive, the holy light illuminating the night of the Resurrection, the daily bread and that oth-
er bread, the blessed altar bread. Those few, sparsely few things which rest on a wooden plank 
wounded by yearlong use, act as a raft for the survival of the Greeks. Painted with the para-esthet-
ic accuracy of the old master painters, works of art acquire a symbolic value.

Maria Filopoulou with her dashing swimmers, Kostas Papanikolaou with his cloudless Pompeian-
style-like inhabited landscapes, an always poetic Kostas Argyris and Anna Maria Tsakali with draw-
ings of luscious vegetation full of juices can be described as painters of Mediterranean light. 

Painters in the Sotiris Felios Collection stand out because they possess a profound knowledge of 
their art’s principles. It is more than obvious that before taking off, headed for the noosphere of 
individual expression, they were taught at schools of strict discipline by illustrious teachers. Sketch 
artists or colourists, realists or escapists from reality, proponents of the real or the imaginary, all 
artists featured in this exhibition in Rome are no doubt great masters and craftsmen obviously 
enjoying the freedom and tolerance of the postmodern.

Sotiris Felios not only enthusiastically accepted our proposal to host an anthology from his exten-
sive collection, at our annexes in Nafplion and Sparta, but he has also generously undertaken the 
sponsoring of both exhibitions. He has our love and gratitude. 

I congratulate and thank Georgia Kakourou-Chroni, Curator of the Coumantaros Art Gallery - Na-
tional Gallery Annex in Sparta for putting together this exhibition.

   Marina Lambraki-Plaka
Professor Emerita of Art History

National Gallery of Greece Director                                                                                  
Alexandros Soutzos Museum



Κώστασ αργύρησ
Kostas argyris

Kαλλιόπη ασαργιώταΚη
Kalliopi assargiotaKi

Μαριλιτσα ΒλαχαΚη
Marilitsa VlachaKi

στέφανόσ ΔασΚαλαΚησ
stefanos DasKalaKis

Θανασησ ΜαΚρησ
thanassis MaKris

Μιχαλησ ΜανόύσαΚησ
Michalis ManoussaKis

τασόσ ΜαντζαΒινόσ
tassos MantzaVinos

τασόσ Μισόύρασ
tassos Missouras

Ξένόφών ΜπητσιΚασ
Xenofon BitsiKas

χρηστόσ ΜπόΚόρόσ
christos BoKoros

αχιλλέασ παπαΚώστασ
achilleas papacostas

Κώστασ παπανιΚόλαόύ
Kostas papaniKolaou

Κώστασ παπατριανταφύλλόπόύλόσ
Kostas papatriantafyllopoulos

γιώργόσ ρόρρησ
giorgos rorris

eΔόύαρΔόσ σαΚαγιαν
eDouarD sacaillan

αννα Μαρια τσαΚαλη
anna Maria tsaKali

Μαρια φιλόπόύλόύ
Maria filopoulou
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ARTISTS



Κώστασ αργύρησ
Kostas argyris
Μεσόγειος, 1994
λάδι σε μουσαμά, 32 x 23,5 εκ.
Mediterranean, 1994
oil on canvas, 32 x 23.5 cm

Μαριλιτσα ΒλαχαΚη
Marilitsa VlachaKi
Χορεύουμε;, 2012
μικτή τεχνική σε μουσαμά, 69 x 49 εκ.
Shall we dance?, 2012
mixed media on canvas, 69 x 49 cm

Kαλλιόπη ασαργιώταΚη
Kalliopi assargiotaKi
Μαρία Πολυδούρη, 2005
υδατογραφία και παστέλ σε χαρτί 
κολλημένο σε χειροποίητο χαρτόνι, 
85 x 59 εκ.
Maria Polydouri, 2005
watercolour and pastel on paper 
mounted on handmade cardboard, 
85 x 59 cm



Θανασησ ΜαΚρησ
thanassis MaKris
Ο Μάικ, 2011
λάδι σε ξύλο, 170 x 100 εκ.
Mike, 2011
oil on wood, 170 x 100 cm

στέφανόσ ΔασΚαλαΚησ
stefanos DasKalaKis
Η Άννα με τα γάντια, 2009
λάδι σε μουσαμά, 160 x 140 εκ.
Anna wearing gloves, 2009 
oil on canvas, 160 x 140 cm

Μιχαλησ ΜανόύσαΚησ
Michalis ManoussaKis
Χωρίς τίτλο, 2013
ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 
150 x 140 εκ.
Untitled, 2013
acrylic and charcoal on wood, 
150 x 140 cm
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τασόσ ΜαντζαΒινόσ
tassos MantzaVinos
Ο Τοξότης, δεκαετία ʹ90
πλαστικό σε χαρτόνι, 248 x 100 εκ.
The archer, ʹ90s
plastic on cardboard, 248 x 100 cm

χρηστόσ ΜπόΚόρόσ
christos BoKoros
Έξοδος, 2006
χρώματα λαδιού και τυπωμένο χαρτί 
σε πανί και ξύλο, 90 x 90 εκ.
Exodos, 2006
oil paints and printed paper on cloth 
and on wood, 90 x 90 cm

τασόσ Μισόύρασ
tassos Missouras
Λιτανεία, 1994
λάδι σε μουσαμά, 180 x 180 εκ.
Litany, 1994
oil on canvas, 180 x 180 cm

Ξένόφών ΜπητσιΚασ
Xenofon BitsiKas
Ανδρικό γυμνό, 1997
τέμπερα σε χαρτί, 24,5 x 34,5 εκ.
Male Nude, 1997
tempera on paper, 24,5 x 34,5 cm



γιώργόσ ρόρρησ
giorgos rorris
Ανδρονίκη, 2013
λάδι σε μουσαμά, 75 x 65 εκ.
Androniki, 2013
oil on canvas, 75 x 65 cm

Κώστασ παπανιΚόλαόύ
Kostas papaniKolaou
Ψαρόβαρκα στον Πόρο, 2009
αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ 
θαλάσσης, 43,5 x 53,5 εκ.
Fishing boat at Poros, 2009
egg tempera on marine plywood 
43.5 x 53.5 cm

αχιλλέασ παπαΚώστασ
achilleas papacostas
Χωρίς τίτλο, 2002-2003
λάδι σε χάρντμπορτντ, 179,5 x 100 εκ.
Untitled, 2002-2003
oil on hardboard, 179.5 x 100 cm 

Κώστασ παπατριανταφύλλόπόύλόσ
Kostas papatriantafyllopoulos
Καλοκαιρινό σινεμά βράδυ
υδατογραφία, 19,3 x 27,5 εκ.
Open-Air Cinema at night
watercolour on paper, 19.3 x 27.5 cm
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eΔόύαρΔόσ σαΚαγιαν
eDouarD sacaillan
Ταξιδιώτες πλοίου, 2004
λάδι σε μουσαμά, 150 x 83 εκ.
Travelers on a ship, 2004
oil on canvas, 150 x 83 cm

Μαρια φιλόπόύλόύ
Maria filopoulou
Μύστες, 2011
λάδι σε μουσαμά, 159 x 200 εκ.
Initiates, 2011
oil on canvas, 159 x 200 cm

αννα Μαρια τσαΚαλη
anna Maria tsaKali
Χρυσάνθεμα, 2011
τέμπερα, λάδι και χρυσομπογιά 
σε μουσαμά, 65,5 x 54 εκ.
Chrysanthema, 2011 
tempera, oil and gold paint on canvas, 
65,5 x 54 cm
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Κώστασ αργύρησ
Kostas argyris
Μεσόγειος, 1994
λάδι σε μουσαμά, 32 x 23,5 εκ.
Mediterranean, 1994
oil on canvas, 32 x 23.5 cm

Kαλλιόπη ασαργιώταΚη
Kalliopi assargiotaKi
Χρυσές αποχρώσεις, 2010
μικτή τεχνική, 28 x 21 εκ.
Golden Hues, 2010
mixed media, 28 x 21 cm

Gelsomina, 2010
μικτή τεχνική, 140 x 110 εκ.
Gelsomina, 2010
mixed media, 140 x 110 cm

Μαρία Πολυδούρη, 2005
υδατογραφία και παστέλ σε χαρτί κολλημένο 
σε χειροποίητο χαρτόνι, 85 x 59 εκ.
Maria Polydouri, 2005
watercolour and pastel on paper mounted
on handmade cardboard, 85 x 59 cm

Μαρία Πολυδούρη, 2006
λάδι και παστέλ σε χαρτί, 87 x 61 εκ.
Maria Polydouri, 2006
oil and pastel on paper, 87 x 61cm

Μαριλιτσα ΒλαχαΚη
Marilitsa VlachaKi
Χωρίς τίτλο, 2003
μικτή τεχνική σε μουσαμά 68,5 x 68,5 εκ.
Untitled, 2003
mixed media on canvas 68,5 x 68,5 cm

Χωρίς τίτλο, 1996
μικτή τεχνική σε μουσαμά 80 x 100 εκ.
Untitled, 1996
mixed media on canvas 80 x 100 cm

Μπαλκόνι στα Εξάρχεια, 1987
μικτή τεχνική σε μουσαμά 100 x 100 εκ.
Balcony at Exarchia, 1987
mixed media on canvas 100 x 100 cm

Χορεύουμε;, 2012
μικτή τεχνική σε μουσαμά, 69 x 49 εκ.
Shall we dance?, 2012
mixed media on canvas, 69 x 49 cm

στέφανόσ ΔασΚαλαΚησ
stefanos DasKalaKis
Η Άννα με τα γάντια, 2009
λάδι σε μουσαμά, 160 x 140 εκ.
Anna wearing gloves, 2009 
oil on canvas, 160 x 140 cm

Άννα, 2008
λάδι σε μουσαμά, 110 x 130 εκ.
Anna, 2008
oil on canvas, 110 x 130 cm

Η Ιωάννα κρατώντας τσάντα, 2004
λάδι σε μουσαμά, 210 x 130 εκ.
Ioanna holding a handbag, 2004
oil on canvas, 210 x 130 cm

Θανασησ ΜαΚρησ
thanassis MaKris
Γυμνό, 2010
λάδι σε ξύλο, 100 x 133 εκ.
Nude, 2010
oil on wood, 100 x 133 cm

Ο Μάικ, 2011
λάδι σε ξύλο, 170 x 100 εκ.
Mike, 2011
oil on wood, 170 x 100 cm

Τοπίο, 2010
λάδι σε ξύλο, 150 x 100 εκ.
Landscape, 2010
oil on wood, 150 x 100 cm

Μιχαλησ ΜανόύσαΚησ
Michalis ManoussaKis
Χωρίς τίτλο, 2009
ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 100 x 70 εκ.
Untitled, 2009
acrylic and charcoal on wood, 100 x 70 cm

Χωρίς τίτλο, 2013
ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 150 x 140 εκ.
Untitled, 2013
acrylic and charcoal on wood, 150 x 140 cm

Χωρίς τίτλο, 2001
ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 50 x 70 εκ.
Untitled, 2001
acrylic and charcoal on wood, 50 x 70 cm

Χωρίς τίτλο, 2008
ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 43 x 43 εκ.
Untitled, 2008
acrylic and charcoal on wood, 43 x 43 cm

τασόσ ΜαντζαΒινόσ
tassos MantzaVinos
Ο Τοξότης, δεκαετία ’90
πλαστικό σε χαρτόνι σε πλεξιγκλάς, 248 x 100 εκ.
The archer, ’90s
plastic on cardboard, 248 x 100 cm

Πολεμιστής, 2003
λάδι σε μουσαμά, 120 x 114 εκ.
Warrior, 2003
οil on canvas, 120 x 114 cm

Βαρκάρης που έρχεται και φεύγει της ακτής, 2009
λάδι σε μουσαμά, 50 x 60 εκ.
A boatman comes and goes away from the 
coast, 2009
oil on canvas, 50 x 60 cm

Ο Καραγκιόζης φοβισμένος από τα όνειρά του, 2011
λάδι σε μουσαμά, 70 x 50 εκ.

Καταλόγόσ έργών
list of WorKs



Karaghiozis frightened by his dreams, 2011
oil on canvas, 70 x 50 cm

Αινείας, 1990
λάδι σε μουσαμά, 60 x 35 εκ.
Aeneas, 1990
oil on canvas, 60 x 35 cm

Ο Aλέξανδρος και ο δράκος, 2011
λάδι σε μουσαμά, 101 x 70 εκ.
Alexander and the dragon, 2011
oil on canvas, 101 x 70 cm

τασόσ Μισόύρασ
tassos Missouras
Λιτανεία, 1994
λάδι σε μουσαμά, 180 x 180 εκ.
Litany, 1994
oil on canvas, 180 x 180 cm

Χωρίς τίτλο, 2009
λάδι σε μουσαμά, 207 x 138 εκ.
Untitled, 2009
oil on canvas, 207 x 138 cm

Χωρίς τίτλο, 2012
λάδι σε μουσαμά επικολλημένο σε ξύλο, 34 x 19,5 εκ.
Untitled, 2012
oil on canvas mounted on wood, 34 x 19,5 cm

Ξένόφών ΜπητσιΚασ
Xenofon BitsiKas
Ανδρικό γυμνό, 1997
τέμπερα σε χαρτί, 24,5 x 34,5 εκ.
Male Nude, 1997
tempera on paper, 24,5 x 34,5 cm

P_RP2011, 2011
μικτή τεχνική σε χαρτί, 85 x 113 εκ.
P_RP2011, 2011
mixed media on paper, 85 x 113 cm

χρηστόσ ΜπόΚόρόσ
christos BoKoros
Σκιά ελιάς – Καντήλι, 1994
χρώματα λαδιού και σκόνες σε χρυσωμένο ξύλο, 
35 x 35 εκ.
Olive Tree Shadow – Oil Lamp, 1994
oil paints and pigments on gilded wood, 35 x 35 cm

Ρόδια, 2001-2002
χρώματα λαδιού σε πανί σε ξύλο, 38,6 x 38,9 εκ.
Pomegranates, 2001-2002
οil paints on cloth and wood, 38.6 x 38.9 cm

Φώτα πολύχρωμα, 2005
χρώματα λαδιού σε ξύλο, 150 x 84,5 εκ.
Multi-coloured Lights, 2005
oil paints on wood, 150 x 84.5 cm

Ανατολή, 2011
χρώματα λαδιού σε ξύλο, 69 x 69 εκ.
Sunrise, 2011
oil paints on wood, 69 x 69 cm

Καλογιάννος ή κοκκινολαίμης, το αηδόνι του 
χειμώνα, 2012
χρώματα λαδιού σε ξύλο, 54 x 54 εκ.
Robin Redbreast, 2012
oil paints on wood, 54 x 54 cm

Έξοδος, 2006
χρώματα λαδιού και τυπωμένο χαρτί σε πανί και 
ξύλο, 90 x 90 εκ.
Exodos, 2006
oil paints and printed paper on cloth and on wood, 
90 x 90 cm

Μυρσίνη, 2008
χρώματα λαδιού σε λινό, 120 x 100 εκ.
Myrsini, 2008
oil paints on linen, 120 x 100 cm

αχιλλέασ παπαΚώστασ
achilleas papacostas
Χωρίς τίτλο, 2002-2003
λάδι σε χάρντμπορτντ, 179,5 x 100 εκ.
Untitled, 2002-2003
oil on hardboard, 179.5 x 100 cm 

Χωρίς τίτλο, 2011
λάδι σε ξύλο, 29 x 19 εκ.
Untitled, 2011
oil on wood, 29 x 19 cm

Χωρίς τίτλο, 2011
λάδι σε ξύλο, 29 x 19 εκ.
Untitled, 2011
oil on wood, 29 x 19 cm

Κώστασ παπανιΚόλαόύ
Kostas papaniKolaou
Γυναίκα σε μπαλκόνι με χαλί, 2003
αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης, 125 x 125 εκ.
Woman with a carpet on the balcony, 2003
egg tempera on marine plywood, 125 x 125 cm

Λόφος με τις ελιές, 1994
αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ, 50,7 x 71 εκ.
Hill with olive trees, 1994
egg tempera on plywood, 50,7 x 71 cm

Μπαλκόνι με δύο γυναίκες, 2003
αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης, 60 x 120 εκ.
Balcony with two women, 2003
egg tempera on marine plywood, 60 x 120 cm

Η κηδεία, 2008
αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης, 
150 x 180 εκ.
The funeral, 2008
egg tempera on marine plywood, 150 x 180 cm

Ψαρόβαρκα στον Πόρο, 2009
αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης, 
43,5 x 53,5 εκ.
Fishing boat at Poros, 2009
egg tempera on marine plywood 43,5 x 53,5 cm



Please visit the Collection’s website 
www.felioscollection.gr

Κώστασ παπατριανταφύλλόπόύλόσ
Kostas papatriantafyllopoulos
Καλοκαιρινό σινεμά βράδυ
υδατογραφία σε χαρτί, 19,3 x 27,5 εκ.
Open-Air Cinema at night
watercolour on paper, 19,3 x 27,5 cm

Παραλία, 1995
τέμπερα σε χαρτί, 28,3 x 20 εκ.
Beach, 1995
tempera on paper, 28,3 x 20

Η Στοά του Αττάλου, 1997
λάδι σε χαρτόνι, 20 x 25 εκ.
The Stoa of Attalos, 1997
oil on cardboard, 20 x 25 cm

γιώργόσ ρόρρησ
giorgos rorris
Κεφάλι βοδιού, 2012
σινική μελάνι σε χαρτί, 56 x 76 εκ.
Ox Head, 2012
india ink on paper, 56 x 76 cm

Ανδρονίκη, 2013
λάδι σε μουσαμά, 75 x 65 εκ.
Androniki, 2013
oil on canvas, 75 x 65 cm

Γιάννα, 2004-2005
λάδι σε μουσαμά, 176 x 215 εκ.
Yanna, 2004-2005
oil on canvas, 176 x 215 cm 

Αχλάδια, 2000
υδατογραφία σε χαρτί, 56,5 x 76 εκ.
Pears, 2000
watercolour, 56.5 x 76 cm

Καύσωνας, 2009
λάδι σε μουσαμά, 40 x 50 εκ.
Heatwave, 2009
oil on canvas, 40 x 50 cm

eΔόύαρΔόσ σαΚαγιαν
eDouarD sacaillan
Ο χωριάτης, 1990 
λάδι σε μουσαμά, 66,7 x 58,7 εκ.
Peasant, 1990
οil on canvas, 66.7 x 58.7 cm

Εραστές μπροστά στη βιβλιοθήκη, 1996-2005 
λάδι σε μουσαμά, 98 x 88 εκ.
Lovers in front of the bookcase, 1996-2005
οil on canvas, 98 x 88 cm

Μάσκες
λάδι σε μουσαμά, 77 x 49,5 εκ.
Masks
oil on canvas, 77 x 49,5 cm

Ταξιδιώτες πλοίου, 2004
λάδι σε μουσαμά, 150 x 83 εκ.
Travelers on a ship, 2004
oil on canvas, 150 x 83 cm

Μαθήτριες και καλειδοσκόπιο, 1995-1998
λάδι σε μουσαμά, 90 x 69,5 εκ.
Schoolgirls and kaleidoscope, 1995-1998
oil on canvas, 90 x 70 cm

αννα Μαρια τσαΚαλη
anna Maria tsaKali
Χρυσάνθεμα, 2011
τέμπερα, λάδι και χρυσομπογιά σε μουσαμά, 
65,5 x 54 εκ.
Chrysanthema, 2011 
tempera, oil and gold paint on canvas, 65,5 x 54 cm

Ηλιοτρόπια στον άνεμο, 2011
τέμπερα και λάδι σε μουσαμά, 25 x 25 εκ.
Sunflowers in the wind, 2011
tempera and oil on canvas, 25 x 25 cm

Αύγουστος, 2005-2006
βινυλικό και λάδι σε μουσαμά, 200 x 180 εκ.
August, 2005-2006
vinyl and oil on canvas, 200 x 180 cm

Μαρια φιλόπόύλόύ
Maria filopoulou
Στρογγυλή σκάλα, 1992
λάδι σε μουσαμά, 204 x 204 εκ.
Round Staircase, 1992
oil on canvas, 204 x 204 cm

Μύστες, 2011
λάδι σε μουσαμά, 159 x 200 εκ.
Initiates, 2011
oil on canvas, 159 x 200 cm




