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«Οδυσσέας 
και Ιφιγένεια» 
επιστρέφουν 
στην Ελλάδα 
Ελληνας συλλέκτης κατάφερε έπειτα από πολ-

λά «κτυπήµατα» να αποκτήσει, αντί 166.562 
ευρώ, το «Ο Οδυσσέας και η Ιφιγένεια στην 

Αυλίδα» του Θεόφιλου, επιστρέφοντάς το στην Ελ-
λάδα, καθώς είχε χαρακτηριστεί έργο πολιτιστικής 
κληρονοµιάς.

Στη ρευστότητα και την αστάθεια που επικρατεί 
στις αγορές γενικότερα µετά τις πρόσφατες εκλογές 
στην Ελλάδα αποδίδουν οι υπεύθυνοι του λονδρέ-
ζικου οίκου Μπόναµς το γεγονός ότι το 50% των 
έργων της δηµοπρασίας ελληνικής τέχνης, που έγι-
νε την Τρίτη στο Λονδίνο, έµεινε απούλητο. Από τα 
103 έργα του Greek Sale πουλήθηκαν µόλις τα 48, 
µε τζίρο 1,5 εκατ. ευρώ και χωρίς κανένα ρεκόρ για 
καλλιτέχνη. 

Οµως, «περίµεναν πολύ χειρότερα, δεδοµένων 
του αρνητικού κλίµατος για την Ελλάδα, των συζητή-
σεων περί επιστροφής στη δραχµή, του αρνητικά δι-
ακείµενου ξένου Τύπου για την Ελλάδα κ.λπ.», είπε 
η Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, από την Art Expertise, 
υπεύθυνη για τις ελληνικές δηµοπρασίες του οίκου. 
«Η συγκεκριµένη ήταν η χειρότερη εβδοµάδα για την 
αγορά και τη τέχνη», προσέθεσε.

Η διαφορά αυτού του Greek Sale φάνηκε και από 
την ελάχιστη συµµετοχή Ελλήνων συλλεκτών, που 
ταξίδεψαν ειδικά από την Ελλάδα στη βρετανική 
πρωτεύουσα. 

Οι «παίχτες» ήταν στην πλειονότητά τους Ελληνες 
του εξωτερικού. ∆ύο από αυτούς τους ελάχιστους 
έφυγαν µε γεµάτα χέρια. Ο ένας κατάφερε έπειτα 
από πολλά «κτυπήµατα» να αποκτήσει, αντί 166.562 
ευρώ, το έργο «Ο Οδυσσέας και η Ιφιγένεια στην Αυ-
λίδα» του Θεόφιλου, επιστρέφοντάς το στην Ελλάδα, 
καθώς από την Εθνική Πινακοθήκη είχε χαρακτηρι-
στεί έργο πολιτιστικής κληρονοµιάς, άρα µπορούσε 
να δηµοπρατηθεί, αλλά να αγοραστεί από γηγενή 
Ελληνα. Ο άλλος αγόρασε τον «Χορό των µουσών», 
ένα αριστουργηµατικό έργο του Νικολάου Γύζη, αντί 
151.562 ευρώ, ποσό που κινήθηκε ανάµεσα στην 
κατώτερη και την ανώτερη τιµή εκτίµησης. 

Ωστόσο, κορυφαίος πρωταγωνιστής του πιο κρί-
σιµου στα µέχρι τώρα χρονικά Greek Sale αναδεί-
χθηκε ο Γιάννης Μόραλης, µε ένα «Ερωτικόν», το 
οποίο απέκτησε ανώνυµος συλλέκτης αντί 249.062 
ευρώ. Αν και «ο Μόραλης παραµένει σταθερή αξία 
και διατηρεί τις τιµές του», όπως σχολιάζει η Τερ-
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ψιχόρη Αγγελοπούλου, στις µέρες που 
ζούµε µοιάζει αδύνατον να ξεπεραστεί 
το ρεκόρ των 735.600 ευρώ που είχε 
σηµειώσει ο µεγάλος ζωγράφος µε µια 
«Σύνθεση» τον Μάιο του 2007, σε ένα 
άλλο Greek Sale του ιδίου οίκου.

Καλές τιµές έπιασαν ένα έργο του Βο-
λανάκη, «Αποψη λιµανιού», µε 76.562 
ευρώ, κι ένα άλλο του Αλέξη Ακριθά-
κη, «Τέσσερις εποχές», µε 64.562. ∆ύο 
όµως από τα highlights της δηµοπρα-
σίας, «∆ιόσκουρος 11» του Νίκου Εγ-
γονόπουλου και «Γυναικείο γυµνό» του 
∆ιαµαντή ∆ιαµαντόπουλου (120.000-
180.000 ευρώ για το καθένα), δεν κα-
τάφεραν να βρουν αγοραστή.
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