
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 

 

 

 

 

 

 

           

«ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

(20ός – 21ος αιώνας) 

ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ» 
 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

 

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  2018 

 

 

 



 

 

       

      Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Γ.Σ.  338/16.03.2011 

 

Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 

 

Επιβλέπουσα 

Μαρίνα Βρέλλη – Ζάχου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας  

του Παν/μίου Ιωαννίνων. 

 

Μέλη 

Ευρυδίκη Αντζουλάτου – Ρετσίλα, Ομότιμη Καθηγήτρια του Παν/μίου 

Πελοποννήσου. 

Λάμπρος Φλιτούρης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας - 

Αρχαιολογίας  του Παν/μίου Ιωαννίνων.  

 

 

 

 

Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:  Γ.Σ. 410/20.06.2018 

 

Μέλη Επταμελούς  Εξεταστικής Επιτροπής 

 

Μαρίνα Βρέλλη – Ζάχου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας  

του Παν/μίου Ιωαννίνων. 

Λάμπρος Φλιτούρης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας - 

Αρχαιολογίας  του Παν/μίου Ιωαννίνων.  

Μανόλης Σέργης, Καθηγητής του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και 

Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης. 

Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Καθηγήτρια του Τμήματος Οικιακής 

Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Παν/μίου. 

Νικόλαος Αναστασόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας - 

Αρχαιολογίας  του Παν/μίου Ιωαννίνων.  

Στέφανος Τσιόδουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών 

Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης του Παν/μίου Ιωαννίνων. 

Ρενάτα Δαλιανούδη, Λέκτορας του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας  του 

Παν/μίου Ιωαννίνων.  

 

 

 

Ημερομηνία προφορικής εξέτασης: 14.09.2018   Βαθμός «Άριστα» 

  

 

 
        «Η έγκριση της διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν υποδηλώνει αποδοχή των 

γνωμών του συγγραφέα (Ν.5343/32 αρθρ. 202 παρ. 2). 

 

  



1

Παράρτημα 1

Ηλίας Λαλαούνης
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Εικόνα 1: Ηλίας Λαλαούνης (4.10.1920 – 30.12.2013)

1α. Πορτρέτα
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Εικόνες 2-3:  Ο Ηλίας Λαλαούνης.
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Εικόνες 4-5: Ο Ηλίας Λαλαούνης.
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Εικόνα 1: Ο Γιάννης και η Κατίνα Λαλαούνη (1927) Εικόνα 2: Η οικογένεια Λαλαούνη.

1β. Οικογένεια
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Εικόνα 3: Ο Ηλίας Λαλαούνης με την μητέρα του και τις αδελφές του.
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Εικόνα 4: Ο Ηλίας και η Λίλα Λαλαούνη.
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Εικόνα 5: 

Αικατερίνη Λαλαούνη

Εικόνα 7: 

Μαρία Λαλαούνη.

Εικόνα 6: 

Δήμητρα Λαλαούνη. 

Εικόνα 8:

Ιωάννα Λαλαούνη.
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Εικόνες 9: Ο Ηλίας Λαλαούνης με τις θυγατέρες του,

Αικατερίνη και Μαρία.

Εικόνα 11: Ο Ηλίας και η Λίλα Λαλαούνη με τις  

θυγατέρες τους Αικατερίνη και Ιωάννα. 

Εικόνα 10: Ο Ηλίας Λαλαούνης με 

την εγγονή του, Λάουρα Λαλαούνη-

Μακροπούλου.
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Εικόνα 1: Ο Ηλίας Λαλαούνης κατά τη βράβευσή του στη Γαλλική Ακαδημία Καλών Τεχνών (12.12.1990)

1γ. Τιμητικές διακρίσεις
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Εικόνα 2: Ο Ηλίας Λαλαούνης με τον αρχιτέκτονα Bernard Zehrfuss. Εικόνα 3: Η απονομή του ξίφους του Ακαδημαϊκού στον 

Ηλία Λαλαούνη από την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ. 
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Εικόνες 4-5: Ο Ηλίας Λαλαούνης φορώντας την στολή του 

Ακαδημαϊκού φωτογραφίζεται με την οικογένειά του.
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Εικόνα 6: Ο τίτλος του «Commander des Palmes Academique» στον Ηλία Λαλαούνη (1993). 
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Παράρτημα 2

Πολύτιμες δημιουργίες
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Εικόνα 1: Περιδέραιο και σκουλαρίκια σε 

χρυσό 20-22Κ εμπνευσμένα από εργαλείο της 

νεότερης Παλαιολιθικής περιόδου. 

«Παλαιολιθική-Νεολιθική» (1969)

Εικόνα 2: Περιδέραιο και σκουλαρίκια σε χρυσό 20-22Κ, 

σφυρήλατα, που θυμίζουν τα διακοσμητικά μοτίβα της 

Νεολιθικής εποχής. «Παλαιολιθική-Νεολιθική » (1969)

2α. Η χρυσή αυγή της τέχνης

17



Εικόνα 3: Περιδέραιο σε χρυσό 20-22Κ με κέρατα 

στις απολήξεις. «Παλαιολιθική-Νεολιθική» (1969)

Εικόνα 4: Σκουλαρίκια σε χρυσό 20-22Κ με 

τα κέρατα του βίσονα αναπλασμένα σε σμίκρυνση.

Δίπλα το σχέδιο. «Παλαιολιθική-Νεολιθική»  (1969)
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Εικόνα 5: Περιλαίμιο σε χρυσό 20-22Κ εμπνευσμένο εν μέρει από 

χάλκινο κόσμημα του τέλους της 2ης χιλιετίας π.Χ., που  ίσως 

παριστάνει υφαντή κορδέλα. «Παλαιολιθική-Νεολιθική» (1969)

Εικόνα 7: Βραχιόλια σε χρυσό 20-22Κ εμπνευσμένα από τη 

Νεολιθική εποχή. «Παλαιολιθική-Νεολιθική» (1969)

Εικόνα 6: Κόσμημα σε χρυσό 

20-22Κ σε μορφή γυναικείου 

ειδωλίου, πιθανότατα της 

Θεάς της Γονιμότητας. 

«Παλαιολιθική-Νεολιθική» 

(1969)

19



Εικόνα 8: Σφραγιδόλιθος από ασήμι 9250 σε 

υποδοχή από ορεία κρύσταλλο με απεικόνιση 

εμπνευσμένη από σχέδιο σχιστολιθικής 

πλάκας στην Idanha-a-Nova της Πορτογαλίας. 

«Ευρωπαϊκή Χαραυγή» (1976)

Εικόνα 10: Τόξα και βέλη. Σφραγιδόλιθος 

από ασήμι 9250 σε υποδοχή από οψιδιανό με 

απεικόνιση εμπνευσμένη από τις 

βραχογραφίες στην Γρανάδα της Ισπανίας. 

«Ευρωπαϊκή Χαραυγή» (1976)

Εικόνα 9:  Κυνήγι 

ελαφιού. Σφραγιδόλιθος 

από ασήμι 9250 με 

απεικόνιση εμπνευσμένη 

από τις βραχογραφίες στην 

La Valltorta της 

ανατολικής Ισπανίας. 

«Ευρωπαϊκή Χαραυγή» 

(1976)
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Εικόνα 11: Περιδέραιο και σκουλαρίκια  σε χρυσό 20-22Κ. 

Το περιδέραιο μπορεί να φορεθεί και σαν τιάρα. «Ίλιον» (1983)

Εικόνα 12: Η Μαρία Λαλαούνη φωτογραφίζεται 

σε διαφημιστικό για τη συλλογή «Ίλιον» (1983). 21



Εικόνα 13: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ. «Ίλιον» (1983) Εικόνα 14: Σύνολο σε χρυσό 18Κ. «Ίλιον» (1983)

22



Εικόνα 15: Περιδέραιο και σκουλαρίκια σε χρυσό 18Κ. 

«Ίλιον» (1983)
Εικόνα 16: Βραχιόλια και δαχτυλίδια σε χρυσό 20-22Κ. 

«Ίλιον» (1983)
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Εικόνα 17: Η συλλογή «Ίλιον» όπως εκτίθεται στο ΜΚΗΛ.
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Εικόνες 18-20: Η Σοφία Σλήμαν στολισμένη με τα κοσμήματα του Θησαυρού του Πριάμου.
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Εικόνα 1: «Κρίνος». Περιδέραιο σε χρυσό 20-22Κ με 

στυλιζαρισμένους  επαναλαμβανόμενους κρίνους. 

«Μινωική – Μυκηναϊκή συλλογή» (1957)

Εικόνα 2: «Πάπυρος». Περιδέραιο και 

σκουλαρίκια από στυλιζαρισμένα άνθη παπύρου. 

«Μινωική – Μυκηναϊκή συλλογή» (1957)

2β. Η ιστορία του ελληνικού κοσμήματος
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Εικόνα 3: «Διπλός πέλεκυς». 

Περιδέραιο σε χρυσό 20-22Κ. 

«Μινωική – Μυκηναϊκή συλλογή» 

(1957)

Εικόνα 4: Περιδέραιο σε χρυσό 20-22Κ με 

στυλιζαρισμένα φύλλα κισσού από τα ανάκτορα 

του Νέστορα. «Μινωική – Μυκηναϊκή συλλογή» 

(1957)
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Εικόνες 5-6: Περιδέραια σε χρυσό 20-22Κ με χάντρες. 

«Μινωική – Μυκηναϊκή συλλογή» (1957)

28



Εικόνα 7: «Το Χελιδόνι της Σαντορίνης». 

Καρφίτσα σε χρυσό 18Κ εμπνευσμένη από 

την τοιχογραφία της «Άνοιξης». 

«Μινωική – Μυκηναϊκή συλλογή» (1957)

Εικόνα 8:  Καρφίτσα σε χρυσό 20-22Κ που 

αναπαριστά τα κέρατα του Μινώταυρου. 

«Μινωική – Μυκηναϊκή συλλογή» (1957)
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Εικόνα 9: Βραχιόλι, σκουλαρίκια και 

δακτυλίδι σε χρυσό 18Κ και ορεία

κρύσταλλο εμπνευσμένα από την 

τοιχογραφία των «Ασπίδων». 

«Μινωική – Μυκηναϊκή συλλογή» (1957)

30



Εικόνα 10: Περιδέραιο σε 

χρυσό 18Κ, ορεία

κρύσταλλο και ρουμπίνια 

εμπνευσμένο από την 

τοιχογραφία των

«Κρίνων». 

«Μινωική – Μυκηναϊκή 

συλλογή» (1957)

31



Εικόνες 11-12: Τρεις περιελιγμένοι χρυσοί σωλήνες που 

χωρίζονται με χρυσό σύρμα επίσης στριμμένο αποτελούν 

το κύριο σώμα των βραχιολιών που καταλήγουν σε 

λεοντοκεφαλές. Χρυσός 18Κ και πολύτιμες πέτρες. 

«Κλασική – Ελληνιστική συλλογή» (1957)

32



Εικόνα 13-14: Μακρύ περιδέραιο σε 18Κ με πολύτιμες πέτρες

σε διαφημιστικό έντυπο από την Αικατερίνη Λαλαούνη.

«Κλασική – Ελληνιστική συλλογή» (1957)

33



Εικόνα 15: Σπειροειδής καρφίτσα σε χρυσό 20-22Κ, 

που καταλήγει σε κεφαλή λέαινας. 

«Κλασική – Ελληνιστική συλλογή» (1957)

Εικόνα 16: Σπειροειδής καρφίτσα σε χρυσό 20-22Κ,

που καταλήγει σε κεφαλή κριού με πολύ λεπτό φιλιγκράν. 

«Κλασική – Ελληνιστική συλλογή» (1957)

34



Εικόνα 17: Περιδέραιο σε χρυσό 20-22Κ 

με θέμα τον «Κόμβο του Ηρακλέους». 

«Κλασική – Ελληνιστική συλλογή» (1957)

Εικόνα 18: Περιδέραιο σε χρυσό 20-22Κ 

με σοδαλίτη και ελεφαντόδοντο. 

«Κλασική – Ελληνιστική συλλογή» (1957) 35



Εικόνα 19: Βραχιόλι σε χρυσό 20-22Κ 

με τον κόμβο του Ηρακλέους. 

«Κλασική – Ελληνιστική συλλογή»  (1957)

Εικόνα 20: Βραχιόλι  σε χρυσό 20-22Κ με σοδαλίτη. 

«Κλασική – Ελληνιστική συλλογή» (1957)

Εικόνα 21: Βραχιόλι σε χρυσό 20-22Κ με κοράλι. 

«Κλασική – Ελληνιστική συλλογή» (1957)
36



Εικόνα 23: «Κίονες και Κιονόκρανα». 

«Κλασική – Ελληνιστική συλλογή» (1957)

Εικόνα 22: Περιδέραιο σε χρυσό 20-22Κ με σμαράγδια. 

«Κλασική – Ελληνιστική συλλογή» (1957)

37



Εικόνες 24-25: Τα «Κοσμήματα Σώματος» (1969) όπως εκτίθενται στο ΜΚΗΛ.

38



Εικόνα 26: «Κοσμήματα Σώματος» από τη

Μινωική-Μυκηναϊκή συλλογή (1969).
Εικόνα 27: Η Έφη Μελά φωτογραφίζεται με δημιουργίες 

του Η. Λαλαούνη και του Γ. Τσεκλένη (1970).

39



Εικόνα 28: Περιδέραιο από 13 πλάκες σε 

χρυσό 18Κ δουλεμένο σε τεχνική μωσαϊκού 

και ποικιλμένο με σμαράγδια και ζαφείρια. 

«Βυζαντινή Συλλογή» (1970)

Εικόνα 29: Περιδέραιο σε σχήμα σταυρού σε 

χρυσό 20-22Κ και σοδαλίτη. Οι ροζέτες και το 

πλαίσιο του σταυρού και της αλυσίδας είναι σε 

φιλιγκράν. «Βυζαντινή Συλλογή» (1970)
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Εικόνα 30: Περιδέραιο σε χρυσό 20-22Κ με στυλιζαρισμένα άνθη. 

Μπορεί να φορεθεί και σαν τιάρα. «Βυζαντινή Συλλογή» (1970)

41



Εικόνα 31-34: Συλλογή σκουλαρικιών σε μεγάλη ποικιλία τεχνικών και χρωμάτων κυρίως σε 

χρυσό 20-22Κ αλλά και σε 18Κ συνήθως με πολύτιμους λίθους. «Βυζαντινή Συλλογή» (1970)
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Εικόνες 35-37: Βυζαντινά 

κοσμήματα σώματος 

(1970)
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Εικόνες 38-39: Βυζαντινά κοσμήματα σώματος (1970)
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Εικόνες 40-42: Κοσμήματα της «Νεογεωμετρικής Συλλογής» (1973)

45



Εικόνα 43-44: Περιδέραιο 18Κ με διαμάντια 

εμπνευσμένο από μοτίβο αθηναϊκού αγγείου του 8ου 

αιώνα π.Χ. «Νεογεωμετρική Συλλογή» (1973)

46



Εικόνα 45: Χρυσό περιδέραιο και βραχιόλι με 

μαίανδρο. «Νεογεωμετρική Συλλογή» (1973)

Εικόνα 46: Σύνολο κοσμημάτων σε χρυσό 18Κ 

και διαμάντια. «Νεογεωμετρική Συλλογή» (1973)

47



Εικόνα 47: Περιδέραιο 18Κ εμπνευσμένο από 

μοτίβο αθηναϊκού αγγείου του 8ου αιώνα π.Χ.

«Νεογεωμετρική Συλλογή» (1973)

Εικόνα 49: Το κύριο μοτίβο 

χρησιμοποιείται και πάλι για ένα 

συμμετρικό περιδέραιο και ένα 

κρεμαστό κόσμημα σε χρυσό 18Κ. 

«Νεογεωμετρική Συλλογή» (1973)

Εικόνα 48: Βραχιόλι σε χρυσό 18Κ. Το 

στατικό μοτίβο γίνεται με τη βοήθεια 

του υπολογιστή τρισδιάστατο. 

«Νεογεωμετρική Συλλογή» (1973)
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Εικόνα 50: Βραχιόλι σε χρυσό 18Κ με μοτίβο συγκεντρικών 

κύκλων που απαντάται συχνά σε κυκλαδικά αγγεία. 

«Νεογεωμετρική Συλλογή» (1973)

Εικόνα 51: Σκηνή κυνηγιού σε μια πλάκα από ορεία κρύσταλλο 

στο κέντρο βραχιολιού σε χρυσό 18Κ. Το πλατύ χρυσό σύρμα 

σχηματίζει μοτίβο μαιάνδρου. «Νεογεωμετρική Συλλογή» (1973)

Εικόνα 52: Βραχιόλι σε χρυσό 18Κ και ορεία κρύσταλλο. Σχηματίζεται 

από έντεκα απλούς κίονες με κιονόκρανα και βάσεις χωρίς άλλη 

διακόσμηση. Το θέμα στο κέντρο είναι νεοκλασικό αρχιτεκτονικό σχέδιο 

που πλαισιώνει πλάκα από ορεία κρύσταλλο με τρεις Μυκηναίες με 

κλάδους ελιάς, εμπνευσμένο από μυκηναϊκό σφραγιδόλιθο. 

«Νεογεωμετρική Συλλογή» (1973)
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Εικόνες 53-54: Δημιουργίες από την «Κυκλαδική 

συλλογή» (1974) όπως εκτίθεται στο ΜΚΗΛ.

50



Εικόνα 55: Διαφημιστικό της συλλογής 

«Γλαύκες και Ανθέμια» (1975)

Εικόνα 56: Μια κολοσσιαία μαρμάρινη γλαύκα 

από ελεφαντόδοντο με βάση από μαύρο 

οψιδιανό. Ύψος γλαύκας περίπου 15εκ. 

«Γλαύκες και Ανθέμια» (1975) 51



Εικόνα 57:Μια «επιθετική» γλαύκα. Ασήμι σε ύψος 

περίπου 12εκ. Βάση από ημιπολύτιμη πέτρα. 

«Γλαύκες και Ανθέμια» (1975)

Εικόνα 58:Αχ και να ήμουν πεταλούδα… Ροζ quartz 

και ασήμι σε ύψος περίπου 10εκ. Βάση από ροζ quartz. 

«Γλαύκες και Ανθέμια» (1975)
52



Εικόνα 59: «Ματαιόδοξα όνειρα…» Σοδαλίτης, 

ελεφαντόδοντο, χρυσός 18Κ και ρουμπίνια σε ύψος περίπου 

8εκ. Βάση από σοδαλίτη. «Γλαύκες και Ανθέμια» (1975)

Εικόνα 60: «Η μαμά που όλα τα 

ξέρει…» Αμέθυστος και χρυσός 

18Κ, σε ύψος περίπου 8εκ. 

Βάση από ορεία κρύσταλλο. 

«Γλαύκες και Ανθέμια» (1975)

Εικόνα 61:Η εξίσωση του 

Αϊνστάιν E = m.c2 αστράφτει 

μέσα από τα μάτια του 

πάνσοφου πουλιού. Σοδαλίτης

και χρυσός 18Κ, σε ύψος 

περίπου 8εκ. Βάση από ορεία

κρύσταλλο.

«Γλαύκες και Ανθέμια» (1975)

53



Εικόνες 62-63: Το ανθέμιο της κλασικής αρχαιότητας μπορεί να πάρει τη μορφή στυλιζαρισμένου λουλουδιού. 

Ασήμι σε ύψος περίπου 30εκ. Βάσεις από ημιπολύτιμη πέτρα. «Γλαύκες και Ανθέμια» (1975)
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Εικόνα 64: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ με 

δεκάδες μικρές αψίδες και έντεκα μικρούς 

τρούλους ποικιλμένους με διαμάντια. 

«Χρυσοτεκτονήματα» (1976)

Εικόνα 65: Περιδέραιο σε χρυσό 

18Κ με σειρά αψίδων και κιόνων. 

«Χρυσοτεκτονήματα» (1976)

Εικόνα 66: Περιδέραιο σε χρυσό 

18Κ και πολύτιμες πέτρες με σειρά 

αψίδων που θυμίζει την τεχνική των 

μωσαϊκών. «Χρυσοτεκτονήματα»

(1976) 
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Εικόνα 67-69: 

Κοσμήματα σε χρυσό 

20-22Κ και πολύτιμους 

λίθους  σε σχήμα κυρτής 

ροζέτας που θυμίζουν 

βυζαντινούς  τρούλους. 

«Χρυσοτεκτονήματα»

(1976)
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Εικόνα 70-71: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ εμπνευσμένο από μια 

σειρά απειλητικές λόγχες. «Χρυσοτεκτονήματα» (1976)
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Εικόνες 72-75: Σφραγιδόλιθοι από ορεία

κρύσταλλο εμπνευσμένοι από τις σκηνές που 

περιγράφονται στη ραψωδία Σ (στ. 468-608) 

της Ιλιάδας του Ομήρου.

«Ασπίδα του Αχιλλέα» (1978)
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Εικόνα 76: Περιδέραιο και βραχιόλι σε χρυσό 18Κ και 

σοδαλίτη. Οι μεγάλοι κρίκοι της αλυσίδας είναι 

εμπνευσμένοι από πίνακα της Αναγέννησης. Το μοτίβο του 

μενταγιόν απεικονίζει την αρπαγή της Ευρώπης, ενώ στο 

βραχιόλι απεικονίζονται δύο ελάφια. «Ασπίδα του Αχιλλέα» 

(1978)

Εικόνα 77: Δύο αλυσίδες πλεγμένες κρατούν ένα 

μενταγιόν με σκηνή κυνηγιού από σοδαλίτη

σχηματίζοντας περιδέραιο σε χρυσό 18Κ. Τα 

σκουλαρίκια έχουν ροζέτες με αλυσίδες που 

περιπλέκουν μενταγιόν με μοτίβο λύρας από 

σοδαλίτη. «Ασπίδα του Αχιλλέα» (1978)
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Εικόνα 78: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ, σοδαλίτη και 

τέσσερα διαμάντια. Μια χοντρή, πλεχτή αλυσίδα 

καταλήγει σε δύο λεοντοκεφαλές, ενώ τα λιοντάρια στο 

μενταγιόν είναι εμπνευσμένα από μυκηναϊκό 

σφραγιδόλιθο. «Ασπίδα του Αχιλλέα» (1978)

Εικόνα 79: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ με κρεμαστό 

κόσμημα από σοδαλίτη στολισμένο με χρυσές 

φιγούρες γυναικείας πομπής όπως παρουσιάζονται σε 

μυκηναϊκό σφραγιδόλιθο. «Ασπίδα του Αχιλλέα» 

(1978) 60



Εικόνα 80: Μακρύ περιδέραιο σε χρυσό 18Κ με 

τρία μενταγιόν από σοδαλίτη εμπνευσμένα από 

μυκηναϊκούς σφραγιδόλιθους. Το επάνω 

απεικονίζει δύο αγριόπαπιες, το μεσαίο τρεις 

γυναίκες μπροστά στο βωμό και το τελευταίο 

λιοντάρι που τρέχει. «Ασπίδα του Αχιλλέα» (1978)

Εικόνα 81: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ με 

μενταγιόν από σοδαλίτη που απεικονίζει έναν 

ρυτοφόρο που προέρχεται από τοιχογραφία του 

ανακτόρου της Κνωσού. 

«Ασπίδα του Αχιλλέα» (1978)
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Εικόνες 82-85: Δημιουργίες από τη 

συλλογή «Για τη Νίκη κάθε Γυναίκας» 

(1984) όπως εκτίθεται στο ΜΚΗΛ.

Εικόνα 86: Η Αικατερίνη Λαλαούνη σε 

διαφημιστικό για τη συλλογή «Για τη Νίκη 

κάθε Γυναίκας» (1984) 
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Εικόνα  2: Περιδέραιο σε χρυσό 20-22Κ και σοδαλίτη με δύο 

κεφάλια κριών εμπνευσμένο από περσικό αγγείο της εποχής 

των Αχαιμενιδών (6ος-5ος αι. π.Χ.). 

«Από το Λουριστάν στην Περσέπολη» (1975)

Εικόνα 1: Απόδοση σε επίχρυσο ασήμι ενός σκεύους σε ημιπολύτιμο 

λίθο του 5ου αι. π.Χ. από την Περσέπολη. Τα δώδεκα κεφάλια των 

κύκνων συμβολίζουν τη δικαιοσύνη και την ακεραιότητα του 

Μεγάλου Βασιλέως. «Από το Λουριστάν στην Περσέπολη» (1975)

2γ.  Ξένοι πολιτισμοί
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Εικόνα 3: Περιδέραιο από χάντρες χρυσού 20-22Κ και χρυσά 

φύλλα φτέρης εμπνευσμένο από περιδέραιο που βρέθηκε στη 

Σούσα. «Από το Λουριστάν στην Περσέπολη» (1975)

Εικόνα 4: Περιδέραιο και σκουλαρίκια σε χρυσό 

20-22Κ σε σπειροειδή μορφή εμπνευσμένα από 

λεπτομέρεια του ανάγλυφου του Θησαυρού της 

Περσέπολης, που παριστάνει την κεφαλή του 

Δαρείου Α΄ (τέλος 6ου αι. π.Χ.). 

«Από το Λουριστάν στην Περσέπολη» (1975)
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Εικόνα 5: Σύνολο σε χρυσό 20-22Κ, με 

σοδαλίτη εμπνευσμένο από περσική 

πόρπη. «Από το Λουριστάν στην 

Περσέπολη» (1975)

Εικόνα 6: Σύνολο σε χρυσό 20-22Κ εμπνευσμένο 

από λεπτομέρεια της Αίθουσας των Εκατό Κιόνων 

στην Περσέπολη (τέλος 6ου αι. π.Χ.). 

«Από το Λουριστάν στην Περσέπολη» (1975)
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Εικόνα 9: Περιδέραιο σε χρυσό 20-22Κ με δικέφαλους 

αετούς από μοτίβα της εποχής των Σασσανιδών εν μέρει 

επηρεασμένα από σχέδια και τεχνικές βυζαντινές. 

«Από το Λουριστάν στην Περσέπολη» (1975)

Εικόνα 7: Περιλάμιο σε χρυσό 20-22Κ 

με αλυσίδα υφασμένη στο χέρι και 

μοτίβο εμπνευσμένο από το άνθος 

λωτού που κρατάει ο Δαρείος ο Α΄ σε 

ένα αναγλυφο στην Περσέπολη. 

«Από το Λουριστάν στην Περσέπολη»

(1975)

Εικόνα 8: Περιλαίμιο σε 

χρυσό 20-22Κ με μοτίβο 

σταφυλιών, που απαντάται 

συχνά στην πρώιμη περσική 

τέχνη του 10ου-8ου αι. π.Χ.

«Από το Λουριστάν στην 

Περσέπολη» (1975)
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Εικόνα 10-11: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ και ορεία κρύσταλλο. Το κεντρικό θέμα είναι ο 

ανατέλλων ήλιος από οικόσμημο Ιάπωνα αυλικού. «Άπω Ανατολή»  (1981)
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Εικόνα  12: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ και ορεία κρύσταλλο 

με μοτίβα παρμένα από οικόσημα Ιαπώνων αυλικών με 

θαλασσινά θέματα (ιστιοφόρο, τιμόνι, άγκυρα, δελφίνια, 

ανατέλλων ήλιος). «Άπω Ανατολή» (1981)

Εικόνα 13: Λεπτομέρεια από περιδέραιο σε χρυσό 18Κ 

και σοδαλίτη. Το κεντρικό θέμα είναι διπλός δράκοντας 

που αντικρίζει τον ήλιο. «Άπω Ανατολή»  (1981)
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Εικόνα 14: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ με 

διαμάντια.  Σύνθεση εμπνευσμένη από κινέζικα 

μοτίβα που θυμίζουν ταυτόχρονα την ελληνική 

τέχνη του 8ου αι. π.Χ. «Άπω Ανατολή»  (1981)

Εικόνα 15: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ με διαμάντια. 

Το μοτίβο της σπείρας είναι κοινό στοιχείο στην ελληνική 

και κινεζική τέχνη. «Άπω Ανατολή»  (1981)

69



Εικόνες 16-19: Δημιουργίες από τη συλλογή 

«Place Vendôme» (1983) όπως εκτίθεται στο ΜΚΗΛ.
70



Εικόνες 20-22: Περιδέραιο και σκουλαρίκια από τη συλλογή

«Από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης στον Πύργο του Λονδίνου» (1985).

71



Εικόνες 23-26: Δημιουργίες από 

τη συλλογή «Μεσοποταμία» (1986) 

όπως εκτίθεται στο ΜΚΗΛ.
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Εικόνες 27-30: Η Δήμητρα Λαλαούνη με δημιουργίες από τη συλλογή «Άγιοι Τόποι» (1987) όπως εκτίθεται στο ΜΚΗΛ.

73



Εικόνες 32-33: Σύνολα της συλλογής «Αραβουργήματα» (1988).

Εικόνα 31: Η Μαρία Λαλαούνη με σύνολο της 

συλλογής «Αραβουργήματα» (1988).

74



Εικόνες 34-35: Σύνολα σε χρυσό 18Κ, ορεία κρύσταλλο και ρουμπίνια της συλλογής «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής» (1988).  

75



Εικόνες 36: Κόσμημα σε χρυσό 18Κ, ορεία κρύσταλλο, 

πολύτιμες πέτρες και χειροποίητη αλυσίδα από τη συλλογή 

«Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής» (1988). 

Εικόνα 37: Δαχτυλίδια σε ορεία κρύσταλλο και 

οψιδιανό με χρυσό 18Κ και πολύτιμες πέτρες από τη 

συλλογή «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής» (1988). 
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Εικόνες 38-41: Περιδέραια και σκουλαρίκια σε χρυσό 20-22Κ εμπνευσμένα 

από τον πολιτισμό των Ινδιάνων της Αμερικής. «Amerindians» (1990)
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Εικόνες 42-44: Σύνολα σε χρυσό 20-22Κ εμπνευσμένα από την τέχνη των Κελτών. «Κέλτικη συλλογή» (1991)

78



Εικόνα 45: Σύνολο σε χρυσό 20-22Κ. Το Μινωικό 

θέμα της οκτώσχημης ασπίδας υιοθετήθηκε και από 

τους Μυκηναίους που το εισήγαγαν στη Κύπρο. 

«Κυπριακή Συλλογή» (1991)

Εικόνα 46: Περιδέραιο και σκουλαρίκια σε χρυσό 20-22Κ 

εμπνευσμένα από μοτίβο κύλικας της Κυπρο-Αρχαϊκής 

περιόδου (700-600 π.Χ.). «Κυπριακή Συλλογή» (1991)
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Εικόνες 47-48: Περιδέραια και σκουλαρίκια σε χρυσό 20-22Κ εμπνευσμένα από τα γλυπτά των Βίκινγκς 

σε πέτρα, ξύλο και χαλκό, τα οποία καταδεικνύουν τον χαρακτήρα της τέχνης τους. «Βίκινγκς» (1991) 

80



Εικόνες 49-50: Δημιουργίες από την «Προ-Κολομβιανή συλλογή» (1995),

η οποία σχεδιάστηκε από την Αικατερίνη και τη Μαρία Λαλαούνη, 

όπως εκτίθεται στο ΜΚΗΛ.

81



Εικόνες 51-52: Σύνολα σε χρυσό 18Κ εμπνευσμένα από τον πολιτισμό των αρχαίων Σκυθών. «Σκυθική συλλογή» (1997)

82



Εικόνες 1-2: Δημιουργίες της συλλογής «Κύκνοι και Δελφίνια» (1957).

2δ. Φύση
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Εικόνα 3: Carlina (Utzka) Acanthifolia. Διετές φυτό με πλατύ, αγκαθωτό φύλλο και μεγάλο κίτρινο άνθος στο κέντρο.

Το φυτό είναι σε χρυσό 18Κ με διάμετρο περίπου 25εκ., ενώ η βάση είναι από αμέθυστο. 

«Αγριολούλουδα της Ελλάδας» (1970)
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Εικόνα 4: Capparis ovata. Το φυτό είναι σε χρυσό 

18Κ σε ύψος περίπου 20εκ., ενώ η βάση από ροζ 

quartz. «Αγριολούλουδα της Ελλάδας» (1970)

Εικόνα 5: Lilium Candidum. Το φυτό είναι σε 

χρυσό 18Κ σε ύψος περίπου 20εκ., ενώ η βάση 

από ροζ quartz. «Αγριολούλουδα της Ελλάδας» 

(1970)
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Εικόνα 6: Orchis Simia. Φυτό σπάνιο για την Ελλάδα με 

ασυνήθιστα σκούρο χρώμα γύρω από τις άκρες των πετάλων. 

Το φυτό είναι σε χρυσό 18Κ σε ύψος περίπου 24εκ., ενώ η 

βάση από ροζ quartz. «Αγριολούλουδα της Ελλάδας» (1970)

Εικόνα 7: Pancratium Maritimum (μεσογειακό 

κρινάκι). Το φυτό είναι σε χρυσό 18Κ σε ύψος

περίπου 22εκ., ενώ η βάση από ημιπολύτιμη πέτρα. 

«Αγριολούλουδα της Ελλάδας» (1970) 86



Εικόνα 8: Silene Integripetala. Ελληνικό φυτό που 

βρίσκεται συχνά στην Πελοπόννησο. Το φυτό είναι σε 

χρυσό 18Κ σε ύψος περίπου 22εκ., ενώ η βάση από 

αμαζονίτη. «Αγριολούλουδα της Ελλάδας» (1970)

Εικόνα 9: Sempervivum Reginae Amaliae. 

Το φυτό είναι σε χρυσό 18Κ σε ύψος

περίπου 25εκ., ενώ η βάση από αμαζονίτη. 

«Αγριολούλουδα της Ελλάδας» (1970)
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Εικόνα 10: Rosa Canina. Πρόκειται  για το κοινότερο από τα 

ευρωπαϊκά  άγρια ρόδα. Το φυτό είναι σε χρυσό 18Κ σε ύψος

περίπου 15εκ., ενώ η βάση από ροζ quartz. 

«Αγριολούλουδα της Ελλάδας» (1970)

Εικόνα 11: Περιδέραιο  σε χρυσό 20-22Κ εμπνευσμένο 

από τα αγριολούλουδα των ελληνικών βουνών (1970).
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Εικόνα 12: Μέλισσα. Σοδαλίτης για το σώμα, κεφάλι 

από  οψιδιανό, μάτια από γρανάτες, φτερά από μίκα, 

εξωσκελετός από ασήμι. Ύψος περίπου 17εκ. και  μήκος 

περίπου 20εκ. «Μικρόκοσμος» (1974) Εικόνα 13: Μυρμήγκι. Ασήμι, ορεία κρύσταλλος, 

σοδαλίτης και μάτια από γρανάτες. Ύψος περίπου 

17εκ. «Μικρόκοσμος» (1974)
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Εικόνα 14: Φανταστικό έντομο. Ασήμι, ορεία

κρύσταλλος, ροδοχρωσίτης, οψιδιανός και φτερά από 

μίκα. Πλάτος περίπου 20εκ. «Μικρόκοσμος» (1974)

Εικόνα 15: Φανταστικό έντομο. Ασήμι, σοδαλίτης, 

οψιδιανός aventurine και μάτια από γρανάτες. Μήκος 

περίπου 18εκ. «Μικρόκοσμος» (1974)
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Εικόνα 16: Αράχνη από ασήμι. Τα πίσω άκρα της 

σχηματίζουν τολμηρές καμπύλες. Μήκος περίπου 18εκ. 

«Μικρόκοσμος» (1974)

Εικόνα 17: Πεταλούδα από ασήμι. 

«Μικρόκοσμος» (1974)

91



Εικόνες 18-19: Κοχύλια σε ελεφαντόδοντο και 

χρυσό 18Κ σε χρυσή καδένα. Το λεπτό χρυσό 

σύρμα υπογραμμίζει τη γοητεία της σπείρας. 

«Χείλια και Κοχύλια» (1978)
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Εικόνες 20-21: Σύνολο σε σφυρήλατο χρυσό 20-22Κ. Η σπείρα αποδίδει 

την εσωτερική δομή του κοχυλιού. «Χείλια και Κοχύλια» (1978)
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Εικόνα 22: Περιδέραιο και βραχιόλι σε χρυσό 

18Κ, ορεία κρύσταλλο και διαμάντια σε σχήμα 

κοχυλιού. «Χείλια και Κοχύλια» (1978)

Εικόνα 23: Σύνολο σε σφυρήλατο χρυσό 20-22Κ. 

«Χείλια και Κοχύλια» (1978)
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Εικόνα 24: Κρεμαστά σκουλαρίκια σε χρυσό και 

ελεφαντόδοντο. «Χείλια και Κοχύλια» (1978)

Εικόνα 25: Σκουλαρίκια σε χρυσό 18Κ. 

«Χείλια και Κοχύλια» (1978)
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Εικόνες 26-30: Δημιουργίες από τη 

συλλογή «Παστοράλε» (1990) όπως 

εκτίθεται στο ΜΚΗΛ.
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Εικόνα 1: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ. Η ταχεία κίνηση  του 

σπερματοζωαρίου μεταφράστηκε σε ρευστή συμμετρική διαδοχή 

σταγόνων εκφράζοντας την αρμονία της δημιουργίας στη φύση. 

«Βιοσύμβολα» (1972) 

Εικόνα 2: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ. Η αέναη κίνηση των 

σπερματοζωαρίων μετατρέπεται σε συμμετρικό μοτίβο. 

«Βιοσύμβολα» (1972) 

2ε. Βιολογία - Τεχνολογία
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Εικόνα 3: Περιδέραιο, σκουλαρίκια και δαχτυλίδι σε χρυσό 

και ορεία κρύσταλλο. Πρόκειται για  μια προσπάθεια να 

εκφραστεί η ζωτική δύναμη που κλείνει ένα και μόνο 

σπερματοζωάριο. «Βιοσύμβολα» (1972) 

Εικόνα 4: Καρφίτσες σε χρυσό 18Κ που 

παρουσιάζουν το ωάριο που γονιμοποιείται. 

«Βιοσύμβολα» (1972) 
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Εικόνα 5: Περιδέραιο, βραχιόλι και 

δαχτυλίδι σε χρυσό 18Κ εμπνευσμένα από 

τα διασταυρούμενα χρωμοσώματα. 

«Βιοσύμβολα» (1972) 

Εικόνα 6: Μακριά σκουλαρίκια σε χρυσό 18Κ, 

διαμάντια και ζαφείρια εμπνευσμένα από τον 

αμφιβληστροειδή των σπονδυλωτών. 

«Βιοσύμβολα» (1972) 
99



Εικόνα 7: Καρφίτσα και δαχτυλίδι σε 

χρυσό 18Κ και ρουμπίνια και βραχιόλι 

σε χρυσό 18Κ εμπνευσμένα από τα 

κύτταρα που σχηματίζουν το κόκκαλο. 

«Βιοσύμβολα» (1972) 

Εικόνα 8: Κοσμήματα σε χρυσό 18Κ και 

τυρκουάζ. Μια στυλιζαρισμένη προσπάθεια να 

αποδοθεί η πολύπλοκη δομή του ανθρώπινου 

ματιού. «Βιοσύμβολα» (1972) 
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Εικόνα 9: Σύνολο σε χρυσό 18Κ εμπνευσμένο 

από τη σύνθετη δομή ενός μικροσκοπικού 

φυτικού κυττάρου. «Βιοσύμβολα» (1972) 

Εικόνα 10: Τμήμα από περιδέραιο σε χρυσό 18Κ. 

Η μικροδομή ενός ανθρώπινου κυττάρου θυμίζει 

παράξενες διακοσμήσεις πρωτόγονων φυλών. 

«Βιοσύμβολα» (1972) 
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Εικόνα 11: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ εμπνευσμένο 

από τη σύνθεση τροχιών διαφόρων πλανητών. 

«Κίνηση στο Διάστημα» (1974) 

Εικόνα 12: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ και 

διαμάντια εμπνευσμένο από ελλειπτικό γαλαξία 

του τύπου Ε7 (σε σχήμα ιπτάμενου δίσκου). 

«Κίνηση στο Διάστημα» (1974) 
102



Εικόνα 13:Περιδέραιο σε χρυσό 

18Κ, σοδαλίτη και διαμάντια, 

εμπνευσμένο από μια ασυνήθιστη 

μορφή σπειροειδούς γαλαξία. 

«Κίνηση στο Διάστημα» (1974) 

Εικόνα 14: Περιδέραιο σε χρυσό 

18Κ, σοδαλίτη και διαμάντια που 

θυμίζει τον ουρανό τη νύχτα. 

«Κίνηση στο Διάστημα» (1974) 
Εικόνα 15:Περιδέραιο εμπνευσμένο από την τροχιά 

που ακολούθησε  ο άνθρωπος στο  ταξίδι του στη 

Σελήνη. Το κόσμημα είναι σε κίτρινο  και λευκό 

χρυσό,  ενώ το φεγγάρι ποικιλμένο με διαμάντια.

«Κίνηση στο Διάστημα» (1974) 
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Εικόνα 17: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ. Τα διαμαντένια 

άστρα στο μοτίβο του κέντρου σχηματίζουν τον αστερισμό 

του Λέοντος. «Κίνηση στο Διάστημα» (1974) 

Εικόνα 16: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ με διαμάντια. 

Σύνθεση από σπειροειδείς γαλαξίες και τροχιές 

αστέρων. «Κίνηση στο Διάστημα» (1974) 

104



Εικόνα 18: Περιδέραιο σε ελεφαντόδοντο και χρυσό 

18Κ εμπνευσμένο από τους χιτώνες των αρχαίων 

αγαλμάτων. «Σταγόνες και Χιτώνες» (1975)

Εικόνα 19: Βραχιόλι σε χρυσό 20-22Κ 

εμπνευσμένο από τις πτυχώσεις του αρχαίου 

χιτώνα. «Σταγόνες και Χιτώνες» (1975)
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Εικόνα 20: Περιδέραιο σε ρομαντικό στυλ. 

Χρυσός 18Κ, ορεία κρύσταλλος, διαμάντια και 

τυρκουάζ. «Σταγόνες και Χιτώνες» (1975)

Εικόνα 21: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ και ορεία κρύσταλλο. 

Οι πτυχώσεις του αρχαίου χιτώνα θυμίζουν και τον 

κυματισμό της θάλασσας. «Σταγόνες και Χιτώνες» (1975)
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Εικόνα 22: Καρφίτσα σε σοδαλίτη με σχέδια σε χρυσό 

18Κ, πλατίνα και διαμάντια σε τεχνική του 19ου αιώνα. 

Τρεις σταγόνες ποικιλμένες με διαμάντια κρέμονται από 

το μενταγιόν. «Σταγόνες και Χιτώνες» (1975)

Εικόνα 23: Τρεις σταγόνες βροχής ποικιλμένες με διαμάντια 

πέφτουν από περιλαίμιο σε χρυσό 18Κ και διαμάντια. Άλλη 

μια θύμηση της ρομαντικής χρυσοχοΐας στη Γαλλία του 19ου 

αιώνα. «Σταγόνες και Χιτώνες» (1975)
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Εικόνα 24: Διαφημιστικό φυλλάδιο για τη συλλογή «Χορογραφισμός» (1977).
108



Εικόνα 25: Περιδέραιο σε χρυσό 20-22Κ με σχέδιο λαβυρίνθου. 

Το ίδιο μοτίβο βρίσκεται χαραγμένο σε νεολιθικό σφραγιδόλιθο 

από τη Θεσσαλία (6η χιλιετία π.Χ.). «Χορογραφισμός» (1977)

Εικόνα 26: Περιδέραιο σε χρυσό 18Κ και ορεία κρύσταλλο. Το  

κύριο θέμα είναι μια μικρογραφία βωμού της υστερο-νεολιθικής 

εποχής (4η χιλιετία π.Χ.) από το Σέσκλο. «Χορογραφισμός» (1977)
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Εικόνες 27-28: «Pas de deux». Σύνολο κοσμημάτων 

σε χρυσό 18Κ και οψιδιανό, που παριστάνει ζεύγος 

χορευτών. «Χορογραφισμός» (1977)

Εικόνα 29: Περιδέραιο σε χρυσό 

18Κ. «Ο χορός ήταν αρχικά μια 

τελετουργική πράξη… Οι μορφές 

που χαράζουν στο έδαφος τα πόδια 

των χορευτών έχουν συμβολική 

σημασία…» (Από επιγραφή στο 

Musée de l’Homme στο Παρίσι) 

«Χορογραφισμός» (1977)

Εικόνα 30: Μια χρυσή μπαλαρίνα 

στην άκρη ενός χρυσού σχοινιού. 

«Χορογραφισμός» (1977)
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Εικόνα 31: Περιδέραιο σε γυαλιστερό χρυσό 18Κ. 

Το Corps de ballet με τα χέρια ενωμένα σε 

θριαμβευτική ανάταση. «Χορογραφισμός» (1977)

Εικόνα 32: «Αποθέωση». Περιδέραιο σε χρυσό 20-22Κ.

Μια αφηρημένη φιγούρα υψώνει τα χέρια της για να κλείσει 

μέσα της το σύμπαν. «Χορογραφισμός» (1977)

111



Εικόνες 33-34: Δύο ανθρώπινες φιγούρες. Επιτραπέζια αντικείμενα σε ασήμι, ύψος περίπου 

10εκ., που παίζουν με ασημένιο σχοινάκι. Βάση από σοδαλίτη. «Χορογραφισμός» (1977)
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Εικόνες 35-38: 

Δημιουργίες της 

συλλογής «DNA». 

(2000)
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Εικόνες 39-41: Δημιουργίες της συλλογής 

«Το Χάος και οι Γαλαξίες του» (2002) 114



Εικόνα 1: Το ξίφος του καθηγητή 

Pierre Amandry (1974). 

Εικόνα 2: Το ξίφος του καθηγητή 

Raymond Polin (1981).

Εικόνα 3: Το ξίφος του συνθέτη Ιάνη Ξενάκη (1984).

2στ. Υψηλή επιταγή

115



Εικόνα 5-6: Η χρυσή πόρπη της Jacqueline de Romilly (1976).Εικόνα 4: Το ξίφος του Ηλία Λαλαούνη (1990).

116



Εικόνες 7-9: Η ολυμπιακή δάδα που σχεδίασε 

ο Ηλίας Λαλαούνης (1992).

117



Εικόνα 1: Θήκη για σπάνια 

έκδοση του Κορανίου. 

Εικόνα 2: Εγκόλπιο από ορεία κρύσταλλο 

με αμέθυστους γύρω από την εικόνα της 

Θεοτόκου για τον Αρχιεπίσκοπο Βορείου 

και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβο. 

Εικόνα 3: Εγκόλπιος σταυρός για 

τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄.

2ζ. Ειδικές αναθέσεις

118



Εικόνες 4-5: Ο Ηλίας Λαλαούνης και η Martha 

Graham. Συλλογή «Άγιος Βαλεντίνος» (1990). 

119



Εικόνες 6-8: H Jackie Kennedy Ωνάση φορώντας τα διάσημα 

σκουλαρίκια του Ηλία Λαλαούνη εμπνευσμένα από τον πρώτο 

τεχνητό δορυφόρο Σπούτνικ 1, που εκτοξεύτηκε το 1957 για 

την εξερεύνηση του διαστήματος (1969).

120



Εικόνες 9-12: Η Elizabeth Taylor με κοσμήματα Ηλία Λαλαούνη. Από τα αγαπημένα της 

κομμάτια ήταν τα σκουλαρίκια και η καρφίτσα της συλλογής «Παλαιολιθική-Νεολιθική» 

που φόρεσε και στην τελετή βράβευσής της από το Ίδρυμα Ωνάση.

121



Εικόνες 13-14: Η Farah Pahlavi, πρώην αυτοκράτειρα 

του Ιράν, φορώντας κοσμήματα του Ηλία Λαλαούνη.

122



Εικόνα 15: Δημιουργίες της 

συλλογής «Χρυσοτεκτονήματα» 

(1970) φορεμένα από την Anne-

Aymone Giscard D' Estaing.

Εικόνα 17: Η κόρη του ζωγράφου Πάμπλο 

Πικάσο σπούδασε σχέδιο κοσμημάτων στο 

Παρίσι κι έκανε την εκπαίδευσή της στον Ηλία 

Λαλαούνη, με τον οποίο δούλεψε από το 1968 

έως το 1971. Σε μία από τις φωτογραφίες της 

φοράει χρυσό κόσμημα  εμπνευσμένο από την 

κυκλαδική τέχνη, που φέρει την υπογραφή του.

Εικόνα 16: H Jackie Kennedy 

Ωνάση φορώντας σκουλαρίκια του 

Ηλία Λαλαούνη από την «Κλασική-

Ελληνιστική» συλλογή. 
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Εικόνα 18: Η Βούλα Ζουμπουλάκη στην παράσταση 

«Φόνος στο Ιερό Παλάτι» με κοσμήματα από τη 

«Βυζαντινή» συλλογή (1971).

Εικόνα 19: Το βραχιόλι που φόρεσε η Μελίνα 

Μερκούρη στη ταινία «Φαίδρα» εμπνευσμένο από 

την «Κλασική-Ελληνιστική» συλλογή (1962).

124



Εικόνες 20-22: Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ με κοσμήματα του Ηλία Λαλαούνη. 

125



Εικόνα 23: Το 2008 η Σαρλίζ Θερόν

πρωταγωνίστησε στην κωμωδία δράσης «Hancock» 

φορώντας κοσμήματα από τη συλλογή «Ίλιον».

Εικόνα 24: Το 1985 ο Σιλβέστερ Σταλόνε χάρισε στην Μπριγκίτε

Νίλσεν για το γάμο τους «το διάδημα της Ελένης της Τροίας».

126



Εικόνες 25-27 Η Jessica Alba, η Kylie Minogue και η Elizabeth Hurley με κοσμήματα του Ηλία Λαλαούνη.

127



Εικόνα 1: Τα «Πασχαλινά Αβγά» του Ηλία Λαλαούνη.

2η. Επετειακές δημιουργίες

128



Εικόνα 2: Τα «Γούρια» του Ηλία Λαλαούνη. 129



130



131

Παράρτημα 3

Εκθέσεις



132



Εικόνα 1: Ο Ηλίας Λαλαούνης στο Παρίσι (Ritz Hotel) πλαισιωμένος από διάσημα μοντέλα 

που φορούν δημιουργίες του από τη συλλογή «Κοσμήματα Σώματος» (1969).

133



Εικόνες 2-3: Α΄ Διεθνής Έκθεση Κοσμήματος (14-21.9.1971)

134



Εικόνα 4: Τα εγκαίνια  της  Α΄ Διεθνούς Έκθεσης Κοσμήματος (1971) στο Χίλτον.

135



Εικόνα 5: Ο Ηλίας Λαλαούνης μπροστά από τις προθήκες με τις δημιουργίες του (1971). 

136



Εικόνα 6: Η προθήκη με κοσμήματα Van Cleef & Arpels (1971).
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Εικόνες 7-8: Οι υψηλοί προσκεκλημένοι της έκθεσης (1971).

138



Εικόνες 9-10: 

Οι δημιουργίες του Ηλία Λαλαούνη, 

όπως παρουσιάστηκαν στην έκθεση (1971).

139



Εικόνες 11-13: Το μοντέλο Χριστίνα φωτογραφίζεται φορώντας κοσμήματα από την έκθεση (1971).

140



Εικόνα 14: Ο Ηλίας Λαλούνης με τον πρωθυπουργό του Ιράν Amir Abbas Hoveyda

στην Ελληνική Εβδομάδα στο ξενοδοχείο Inter-Continental (12.1.1976).

141



142
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Παράρτημα 4

Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη



144



Εικόνα 1: Το Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη.

4α. Το κτήριο
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Εικόνες 2-4: 

Το Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη.

146



Εικόνες 5-6: Η πρόσοψη του κτηρίου της οδού Καρυατίδων 4-4Α 

147



Εικόνα 7: Σχέδιο του σπιτιού (Καρυατίδων 4-4Α) του Ηλία Λαλαούνη από τη ζωγράφο Μαρία Πώπ (1990).

148



Εικόνα 8: Η θεμελίωση του κτηρίου στη συμβολή των 

οδών Καρυατίδων 6 & Καλλισπέρη 12 (1927).

Εικόνα 9: Η πρόσοψη του κτηρίου στη συμβολή των 

οδών Καρυατίδων 6 & Καλλισπέρη 12.

149



Εικόνα 1: Το κτηριόγραμμα όπως παρουσιάζεται στην είσοδο 

του εκθεσιακού χώρου του ΜΚΗΛ.

4β. Οι χώροι του ΜΚΗΛ

150



Εικόνες 2-4: Ο εκθεσιακός χώρος στον  πρώτο όροφο.
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Εικόνες 5-7: 

Ο εκθεσιακός χώρος στον πρώτο όροφο.

152



Εικόνες 8-10:

Ο εκθεσιακός χώρος στον πρώτο όροφο.

153



Εικόνες 11-13: Ο εκθεσιακός χώρος 

και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

του δευτέρου ορόφου.

154



Εικόνες 14-17: 

Τα εκθέματα 

του τρίτου ορόφου.
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Εικόνες 18-19: Η βιβλιοθήκη του ΜΚΗΛ.

156



Εικόνες 20-21: Η θέα από το δώμα του ΜΚΗΛ.

157



Εικόνες 22-23: Το πωλητήριο του ΜΚΗΛ.

158



Εικόνες 24-25: 

Το καφέ του ΜΚΗΛ 

και ο χώρος του αιθρίου.

159



4γ. Εκθέσεις

Εικόνες 2-3: 

Αφίσα και οδηγός  

για την περιοδική έκθεση  

«Νέα εδάφη» .

Εικόνα 1: Αφίσα για την περιοδική έκθεση 

«Από το Δία στη Γη, από τη Χιλή στη Νεάπολη Λακωνίας».

160



Εικόνα 4: Έντυπο για την περιοδική έκθεση «Νέοι ορίζοντες: Aπό το κόσμημα στη γλυπτική» ( εγκαίνια 23.5.2018)

161



Εικόνες 1-4: 

«Jewelry Artist in 

Residence Program» 

Το «Ζωντανό 

Εργαστήριο 

Μεταλλοτεχνίας» 

(ΖΕΜ) και  το ZEM 

Lexicon.

4δ. Ξεναγήσεις – Εκπαιδευτικά προγράμματα

162



Εικόνες 5-10: Το «Ζωντανό Εργαστήριο Διακοσμητικών και Εικαστικών Τεχνών» (ΖΕΔΕΤ).

163



Εικόνες 11-12: Ενημερωτικά φυλλάδια για τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

164



Εικόνες 13-15: Το εκθεσιακό εργαστήριο 

αργυροχρυσοχοΐας που λειτουργούσε 

στο ΜΚΗΛ από το 1995 έως το 2017.

165



Εικόνες 16-19: Η τέχνη της χρυσοχοΐας 

και ο πάγκος του τεχνίτη 

όπως παρουσιάζεται στο ΜΚΗΛ. 

166



Εικόνες 20-23: 

Ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά 

προγράμματα στο ΜΚΗΛ.

167



4ε. Ασημένια παιχνιδίσματα

Εικόνα 1: Πρόσκληση για την έκθεση «Ταξιδεύοντας στους Μύθους και στην Τέχνη».

168



Εικόνα 2: Σχέδιο της 8χρονης τότε 

Μαρίας Λαλαούνη για τη μητέρα της Λίλα.

«Ασημένια Παιχνιδίσματα» (1973)

Εικόνα 3: 

Πολύχρωμη πεταλούδα 

της 9χρονης τότε δίδος Πανά.

«Ασημένια Παιχνιδίσματα» 

(1973)

Εικόνα 4: 

Μια πολύχρωμη 

ελληνική σημαία. 

«Ασημένια Παιχνιδίσματα» 

(1973)

169



Εικόνα 5: Καρδιά που θυμίζει 

τη δομή των κυττάρων των οστών 

όπως φαίνονται στο μικροσκόπιο. 

«Ασημένια Παιχνιδίσματα» (1973)

Εικόνα 6: Σχέδιο της 10χρονης τότε 

Δήμητρας Λαλαούνη που θυμίζει χαρταετό 

ή διαστημόπλοιο που πετάει χωρίς βαρύτητα. 

«Ασημένια Παιχνιδίσματα» (1973)

170



Εικόνα 7: Τεχνολογία και κόσμημα! 

«Ασημένια Παιχνιδίσματα» (1973)

Εικόνα 8: Ένα φανταστικό ψάρι 

που θυμίζει την ατέρμονα κίνηση των κυμάτων.

«Ασημένια Παιχνιδίσματα» (1973)

171



Εικόνες 1-8: Οι εκδόσεις του ΜΚΗΛ.

4στ. Οι εκδόσεις του ΜΚΗΛ

172



Εικόνες 1-2: Η οικογένεια Λαλαούνη στα εγκαίνια του ΜΚΗΛ (1994).

4ζ. Σημαντικές στιγμές του ΜΚΗΛ.

173



Εικόνες 3-5: Στα εγκαίνια του ΜΚΗΛ (1994).

174



Εικόνες 6-9: 

Ο Ηλίας Λαλαούνης, 

η Ιωάννα Λαλαούνη και 

η βασίλισσα Σοφία 

στο ΜΚΗΛ.

175



Εικόνες 10-11: 

Η διευθύντρια του ΜΚΗΛ κ. Ιωάννα Λαλαούνη.

176



177

Παράρτημα 5

Καταστήματα - Εργοστάσιο



178



Εικόνα 1: Το κατάστημα LALAoUNIS στη γωνία των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου στην Αθήνα. 

(ιδρύθηκε το 1969)

179



Εικόνες 2-4: 

Το κατάστημα 

του Ηλία Λαλαούνη στη Μύκονο.

(ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970)

180



Εικόνες 5-7: Ο Ηλίας Λαλαούνης

στο κατάστημά του στη Μύκονο.

(δεκαετία του 1970)

181



Εικόνες 8-9: Το κατάστημα του Ηλία Λαλαούνη στη Σαντορίνη. 

182



Εικόνες 10-11: Το κατάστημα του Ηλία Λαλαούνη στη Ρόδο. (ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970)

183



Εικόνες 12-13: Το κατάστημα του Ηλία Λαλαούνη στο Παρίσι. (ιδρύθηκε το 1976)
184



Εικόνες 14-17: 

Το κατάστημα του 

Ηλία Λαλούνη

στο Λονδίνο. (1985) 

185



Εικόνες 18-21: 

Τα εγκαίνια του καταστήματος 

του Ηλία Λαλαούνη στο Λονδίνο. 

(1985)

186



Εικόνες 22-23: Το κατάστημα του Ηλία Λαλαούνη στη Νέα Υόρκη. (ιδρύθηκε το 1979)

187



Εικόνες 24-25: Το εργοστάσιο του Ηλία Λαλαούνη

στην κάτω Κηφισιά. (ιδρύθηκε το 1993) 

188



189

Παράρτημα 6

Τύπος - Διαφημίσεις



190



Εικόνα 2: Διαφημιστικό έντυπο για ποτό. 

Το μοντέλο φορά κόσμημα σώματος.

Εικόνα 1: Άρθρο για τα «Κοσμήματα Σώματος» 

στην εφημερίδα The New York Times (1970).
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Εικόνα 3: Άρθρο για τη συλλογή «Ίλιον» στην εφημερίδα Η Καθημερινή (19.12.1983)
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Εικόνες 4-6: Οι δημιουργίες του Ηλία Λαλαούνη στον τύπο.
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Εικόνες 7-10:

Ο Ηλίας Λαλαούνης

στον ξένο τύπο.
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Εικόνες 11-13: Το κόσμημα LALAoUNIS στον τύπο. 
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Εικόνες 14-16:

Το κόσμημα 

LALAoUNIS στον τύπο. 
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Εικόνες 17-18: Το κόσμημα LALAoUNIS στον τύπο. 
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Εικόνες 19-20: Το κόσμημα LALAoUNIS στον τύπο. 
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Εικόνες 21-22: Το κόσμημα LALAoUNIS στον τύπο. 
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Εικόνες 23-24: Το κόσμημα LALAoUNIS στον τύπο. 

200



Εικόνες 25-27: Το κόσμημα LALAoUNIS στον τύπο. 
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Εικόνες 28-31: 

Η Λάουρα Λαλαούνη-

Μακροπούλου

με κοσμήματα του Οίκου.
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Εικόνες 32-33: Η Λίλα και η Αθηνά Μπουτάρη-Λαλαούνη με κοσμήματα του Οίκου. 203



Εικόνα 34: Διαφημιστικό έντυπο του Οίκου.
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Εικόνες 35-36: Διαφημιστικά έντυπα του Οίκου.
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Εικόνες 37-38: Διαφημιστικά έντυπα του Οίκου.
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Εικόνες 39-40: 

Διαφημιστικά έντυπα 

του Οίκου.

207


