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Με το βλέμμα μπροστά…
Για να διαβάζετε αυτό το κείμενο, η αγάπη για την τέχνη είναι ο κοινός μας τόπος κι αυτός ο κατάλογος είναι φτιαγμένος με την αγάπη αυτή και με απεύθυνση σ αυτούς που την αγαπούν όσο κι εμείς.
Μετά από αγωνία και προσμονή μηνών δικής μας και δική σας, αυτή η στιγμή έφτασε. Έφτασε η ώρα και ένας ακόμη
κατάλογος με λίγα μόλις χάρτινα δράμια, να κουβαλούν τόση ομορφιά, τόσο φως, συναίσθημα κι όνειρα, τόσα χρωματικά ποιήματα, είναι στα χέρια σας.
Μια ακόμη νοητή περιήγηση μαζί σας ξεκινά!, ένα ταξίδι στο χρόνο της τέχνης, από την κλασσική μέχρι τη σύγχρονη,
με επίλεκτα έργα, προσιτά, με πολλά από αυτά άξια να κοσμούν μουσεία και ιδρύματα αν η τύχη τους τα έφερνε
αλλιώς!
Εξαιρετικά δείγματα γραφής μεγάλων αλλά και κορυφαίων Ελλήνων ζωγράφων, που οι προσεγμένες μας διαπραγματεύσεις εξασφάλισαν σε πολύ ρεαλιστικές τιμές ασφαλείας, ώστε να είναι προσιτά, ακόμη, ή κυρίως, και σε τέτοιους καιρούς κρίσης-ευκαιρίας, για περισσότερα βαλάντια...
Τι να πω για τα δύο μικρά μα σπουδαία έργα σε καμβά του Γύζη, σε τιμές που κάποτε ήταν πενταπλάσιες αυτών ή
στο τόσο εξαίρετο, μουσειακής σημασίας, έργο του Παρθένη αλλά και στο άλλο, παρόμοιας σημασίας - και άγνωστης
ως τα τώρα απεικόνισης των Καρυών - του Παπαλουκά που φιλοτέχνησε αργότερα κατά τα χρόνια των χρωματικών του
πειραματισμών στην Αθήνα. Και τι να προσθέσει κανείς για την περίφημη ‘Νάξο’ του Μαλέα ή τα πανέμορφα έργα
των Γεραλήδων, του Συμεών Σαββίδη, του Πανταζή, του Ιθακήσιου, του Γκίκα και τόσων άλλων μεγάλων ζωγράφων,
μέσα σ αυτές εδώ τις λίγες σελίδες.
Αν ψάχνετε για κάτι ακόμη πιο προσιτό… εδώ είναι κι αυτό… γιατί δεν δοκιμάζετε την τύχη σας σ´ έναν Γαλάνη, στον
Προσαλέντη ή τον Καραβούζη ή τί θα λέγατε για έναν Κανά ένα Μαλέα ή ένα Τόμπρο... με μόλις λίγα ίσως ευρώ;
Η ρεαλιστική μας αυτή προσέγγιση στις τιμές, που είναι τόσο σχετικές στην τέχνη και κυρίως σε δημοπρασίες παντού
στον κόσμο, η καθαρή και επίμονη προσπάθειά μας να κάνουμε την ελληνική τέχνη προσιτή σε πολλούς, να βγεί
απ΄ τη γυάλα που εγκλωβίστηκε, μας έφερε αντιμέτωπους με στημένους δορυφορίσκους ενός κατεστημένου συστήματος που διώχνει τους νέους και μας κρατάει πίσω.
Η καλή μας προσπάθεια θα συνεχιστεί και με αυτήν θα ωριμάζουμε καλύτεροι και πιο δυνατοί. Γιατί, όπως μας λέει
κι ο Αριστοτέλης, όλα γίνονται για κάποιο λόγο... και κάθε εμπόδιο στη ζωή σε κάνει μια καλύτερη έκδοση του εαυτού
σου...
Αντλούμε τη δύναμή μας από εσάς, από την δική σας στήριξη και αγάπη και σας την ανταποδίδουμε με τους καρπούς
των κόπων μας και ευγνωμοσύνη.
Θάνος Ευαγγελινός
Iούνιος 2018
Certified Appraiser

Επίλεκτα έργα Ελληνικής Τέχνης 19ου & 20ού αιώνα

Έναρξη 8:15 μ.μ.
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Σ Η ΜΑΝΤ ΙΚΗ Σ ΗΜΕ ΙΩΣΗ
Οι υποψήφιοι αγοραστές παρακαλούνται όπως διαβάσουν τους Ορους της Δημοπρασίας στο πίσω μέρος του καταλόγου, η ανεπιφύλακτη αποδοχή των οποίων
αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή στη δημοπρασία. Παρακαλούνται να
δηλώσουν τα στοιχεία τους στην γραμματεία πριν την έναρξη της δημοπρασίας
και να παραλάβουν τον ειδικό αριθμό συμμετοχής.
ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ή ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ
«ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Ή ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.
FOR COMMISSION OR TELEPHONE BIDS PLEASE USE THE FORM AT THE END OF
THIS CATALOGUE OR CONTACT US.

1. Ε. ΡΟΣΣΟΛΥΜΟΣ (Κεφαλονιά μ. 19ου αι.)
‘Βενετία’ 1882
Λάδι σε καμβά επκλμ σε ξύλο 31×36.5 εκ υπγρμ κ.δ
€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE
E. ROSSOLIMO (Cephalonia c1850 - )
‘Venice’ 1882
Signed & inscr. oil on canvas laid on board 31×36.5 cm

ΡΟΣΣΟΛΥΜΟΣ = Κεφαλονίτικη οικογένεια
της αριστοκρατίας του Ιονίου
του 18ου & 19ου αιώνα.

1

2. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ Ανδρέας (1911-1951)
‘Βάρκες στην προκυμαία’ 1947
Ακουαρέλα 20x30 εκ υπγρμ κ.δ
€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE
KRYSTALLIS Andreas (1911-1951)
‘Boats on the quay’ 1947
Signed and dated watercolour 20×30 cm

2

3. ΚΛΩΝΗΣ Κλεόβουλος (1907-1988)
‘Νεκρή φύση’ 1967
Λάδι σε καμβά 50×40 εκ υπγρμ κ.δ
€ 250 - 400
KLONIS Kleovoulos (1907-1988)
‘Still life’ 1967
Signed oil on canvas 50×40 cm
Tο έργο χρήζει άμεσης συντήρησης
Paint flaking off. In desperate need of extensive restoration
3
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4. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Περικλής (1860-1924)
‘Ποτίζοντας την καμήλα’
Λάδι σε καμβά 49x32 εκ υπγρμ δις κ.α & κ.δ
€ 900 - 1.300
CIRIGOTTIS Pericles (1860-1924)
‘Watering the camel’
Twice signed oil on canvas 49×32 cm

5. ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Αιμίλιος (1859-1926)
‘Παζάρι στο Κάιρο’
Υδατογραφία σε χαρτί 20×29.5 εκ υπγρμ κ.δ
€ 400 - 700
PROSALENDI Emilios (1859-1926)
‘Market in Cairo‘
Signed watercolor 20×29.5 cm
4

5
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6. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος (1884-1972)
‘Θαλασσογραφία με ιστιοφόρα’
Λάδι σε χαρτόνι 34×47 εκ υπγρμ κ.δ
€ 400 - 600
ROMANIDIS Constantinos (1884-1972)
‘Seascape with sailing boats’
Signed oil on board 34×47 cm

6

7. ΚΑΝΑΣ Αντώνης (1915-1995)
‘Νησιώτικο σοκάκι’
Λάδι σε σελοτεξ 50×40 εκ υπγρμ κ.δ
€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE
KANAS Antonis (1915 -1995)
‘A small road in an island’
Signed oil on hardboard 50×40 cm

7

8. ΤΑΡΣΟΥΛΗ Αθηνά (1884-1975)
‘Τοπίο με σπίτι’
Λάδι σε χαρτόνι 18×25.5 εκ υπγρμ κ.α
€ 300 - 400
TARSOULI Athina (1884-1975)
‘Landscape with a house’
Signed oil on board 18×25.5 cm
8
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9

9. ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ Οθων (1887-1974)
‘Λίμνη της Τριχωνίδας’
Τέμπερα/ακουαρέλα 46×67 εκ υπγρμ κ.δ

Με χρώματα-συναισθήματα μορφοποιεί τους όγκους και σε συνδυασμό με
την αριστοτεχνική χρήση του φωτός, τους αναδεικνύει προσδίδοντας στα
στοιχεία της σύνθεσης κίνηση, οντότητα, ζωή. Με το χρώμα του προσδίδει
στο τοπίο παλμό, ρυθμό, μία αίσθηση μυστηρίου και μια εσωτερική δύναμη
με μια ιδεαλιστική/ποιητική ερμηνευτική αντιμετώπιση της φύσης

€ 1.000 - 1.500
PERVOLARAKIS Othon (1887-1974)
‘TheTrichonis lake’
Signed tempera/watercolour 46×67 cm

10. ΜΠΑΡΚΟΦ Αλεξ (1870-1942)
‘Αθήνα’ 1937
Υδατογραφία & παστελ 24×30 εκ υπγρμ &
χρoνλγμ κ.α
€ 300 - 400
BARKOFF Alex (1870-1942)
‘Athens’ 1937
Signed & dated watercolour & pastel 24×30 cm
10
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11. ΑΓΝΩΣΤΟΥ / Δυσδιάκριτη υπογρ. (19ος αι.)
‘Η Μητρόπολη από τον Λυκαβητό’ 1887
Υδατογραφία 18×26 εκ υπγρμ δυσδιάκρ. κ.δ
€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

12. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος
(1879-1928)
‘Παραθαλάσσιο τοπίο’ πδ 1920
Λάδι σε χαρτόνι 21×27.5 εκ
υπγρμ κ.α
€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE
MALEAS Constantine (1879 -1928)
‘Island landscape’ c1920s
Signed watercolour 21×27.5 cm
12
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UNKNOWN / Indist. signature (19th C)
‘Cathedral from Lycabettus Hill’ 10 May 1887
Indist.signed & dated watercolour 18×26 cm

13

13. ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ Θάλεια (1871-1960)
‘Τοπίο στο δάσος’
Λάδι σε καμβά 50x70 εκ υπγρμ κ.α
€ 1.500 - 2.000
FLORA - KARAVIA Thalia (1871-1960)
‘Forest landscape’
Signed oil on canvas 50×70 cm

14. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Δημήτριος (1897-1993)
‘Κυκλαδίτικο τοπίο’
Ακουαρέλα 32×42 εκ υπγρμ κ.α
€ 400 - 600
GIOLDASIS Dimitris (1897-1993)
‘Cycladic landscape’
Signed watercolor 32×42 cm
14
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15. ΧΑΤΖΗΣ Βασίλειος (1870-1915)
‘Ψαρόβαρκες στο δείλι’
Λάδι σε καμβά 48×48 εκ υπγρμ κ.δ
€ 2.000 - 2.500
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HATZIS Vassilios (1870-1915)
‘Fishing-boats at sunset’
Signed oil on canvas 48×48 cm

16

16. ΜΠΟΚΑΤΣΙΑΜΠΗΣ Βικέντιος (1856-1932)
‘Τοπίο με λεύκες στην Κέρκυρα’
Ακουαρέλα 47×64 εκ υπγρμ κ.δ
€ 1.500 - 2.000
BOCCHECHIAMPE Vincent (1856-1932)
‘Landscape with poplars in Corfu’
Signed watercolour 47×64 cm
Έργο υψηλής χρωματικής ευαισθησίας του Κερκυραίου δεξιοτέχνη
της ακουαρέλας. Τα διάφανα χρώματα της υδατογραφίας βοηθούν
στη δημιουργία λεπτών αποχρώσεων και την τόσο επιτυχημένη απόδοση των ατμοσφαιρικών συνθηκών. Με τη χρήση αραιού χρώματος
προκαλεί διαβαθμίσεις τόνων που συνθέτουν μέσα από την υπαιθριστική ιμπρεσσιονιστική τους επεξεργασία μία αρμονική, αέρινη κρυστάλλινη ατμόσφαιρα.

17. ΜΑΓΙΑΣΗΣ Βασίλειος (1880-1926)
‘Τοπίο’
Λάδι σε χαρτόνι 43×34 εκ υπγρμ κ.α
€ 400 - 700
MAYASSIS Vassilios (1880-1926)
‘Landscape’
Signed oil on board 43×34 cm
17
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18. ΑΛΤΑΜΟΥΡΑΣ Ιωάννης (1852-1878)
‘Φρεγάτα’ 1876 ;
Παστελ σε χαρτί 18×15 εκ υπγρ & χρνλγμ. κ.α
€ 1.000 - 1.500
ALTAMURAS Jean (1852-1878)
‘Frigate’ 1876
Signed & dated pastel 18×15cm
ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ.συλλ. Θεσσαλονίκη/ Priv. coll. Thessaloniki

18

19. ΛΥΤΡΑΣ Νικηφόρος (1832-1904)
‘Πορτρέτο νέου’
Μολύβια/κάρβουνο σε χαρτί 57×42 εκ υπγρμ κ.α
€ 1.500 - 2.000
LYTRAS Nikiforos (1832-1904)
‘Portrait of a young man’
Signed drawing 57×42 cm
ΣΗΜ. Το έργο φέρει αμυδρή σημείωση με το όνομα
«Μ.Γερουλάνος».
19
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20. ΓΥΖΗΣ Νικόλαος (1842-1901)
‘Αφροδίτη Αρης Έρως’
Ελαιογραφικό σχέδιο σε καμβά επικλμ. σε καμβά 25×16 εκ
υπογρμ. κ.δ
€ 2.000 - 2.500
GYSIS Nikolaus (1842-1901)
‘Aphrodite Aris Eros’
Signed oil study on canvas laid on new canvas 25×16 cm
Πρβλ.Παραλγ. σε χαρτόνι 18×18 εκ. συλλ. Μουσείο Μπενάκη
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη - Priv.coll. Thessaloniki

20

21. ΓΥΖΗΣ Νικόλαος (1842-1901)
‘Νεκρή φύση με μήλα’
Λάδι σε καμβά επικλμ. σε καμβά 24×25 εκ
υπογρμ. κ.δ
€ 2.000 - 2.500
GYSIS Nikolaus (1842-1901)
‘Still life with apples’
Signed oil on canvas laid on new canvas 24×25 cm
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη - Priv.coll. Thessaloniki
21
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22. ΣΙΦΝΑΙΟΣ Γιάννης (1919-1988)
‘Λουλούδια αμυγδαλιάς’
Λάδι σε σελοτέξ 60×52 εκ υπγρμ π.δ
€ 500 - 800
SIFNEOS Yannis (1919 -1988)
‘Almond tree flowers’
Signed oil on hardboard 60×52 cm

23. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Χαράλαμπος (1909-1958)
Σύνθεση με λουλούδια
Λάδι σε καμβά 60×80 εκ υπγρμ κ.δ
€ 1.500 - 2.000
POTAMIANOS Charalambos (1909-1958)
Composition with flowers
Signed oil on canvas 60×80 cm
Αριστουργηματική σύνθεση του γνωστού Σαντορινού
ζωγράφου
Το έργο έχει καθαριστεί & συντηρηθεί
The painting has been cleaned and restored

22

23
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24. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Περικλής (1849-1884)
‘Αγροτόσπιτο’
Λάδι σε καμβά 55×48 εκ υπγρμ κ.δ

PANTAZIS Pericles (1849-1884)
‘Farmhouse‘
Signed oil on canvas 55×48 cm

€ 3.500 - 5.500
Με εξαίρετη χρήση της κινητικότητας του χρωστήρα του, με επιδέξια χρήση του φωτός, δυναμική παλμικότητα του χρώματος και των
υφών του και σίγουρη χειρονομία, αποδίδει τους όγκους και φόρμες, αποκαλύπτοντας εμφανώς τις σπουδαίες ζωγραφικές δεξιότητες
και ποιοτικές του αξίες. Η απόδοση των όγκων του αγροτόσπιτου επιτυγχάνεται με χρωματικές μεταλλαγές και τονικές διαβαθμίσεις δίνοντας αφορμή στον δημιουργό να αναδείξει τις χρωματικές του αρετές και τον ιδιότυπο χειρισμό του φωτός. Όλο το τοπίο αποτελεί
μία ποιητική ερμηνεία της οπτικής πραγματικότητας, μια εσωτερική υπόσταση της ύλης που ενισχύεται με την χρήση ενός ελεύθερου
ιμπρεσιονιστικού λεξιλογίου. Η ποιητικότητα ενισχύεται από τον παλμό-ρυθμό του χρώματος που μ΄ αυτό δεν παρακολουθεί απλά τη
σύνθεση αλλά την πλάθει με μια ιδιαίτερη ζεστασιά στους όγκους.
Tο έργο έχει καθαριστεί και συντηρηθεί / This painting has been surface cleaned and restored
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτική συλλογή Λονδίνο / Priv. collection London
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25. ΓΕΡΑΛΗΣ Απόστολος (1886-1983)
‘Γνέθοντας το μαλλί’
Λάδι σε σελοτεξ 66×51 εκ υπγρμ κ.δ

GERALIS Apostolos (1886-1983)
‘Spinning the wool’
Signed oil on hardboard 66×51 cm

€ 1.800 - 2.500

Πρβλ. Παρλγ Sothebys Greek Sale. Οκτ. 2002

Αντιπροσωπευτικό γνωστό θέμα/έργο του Απόστολου Γεραλή με ηθογραφική θεματική σε ένα ρόλο της τέχνης ως μορφοποιητική δύναμη
της κοινωνίας. Ακαδημαϊκός ρεαλισμός, με θεατρικότητα και χρήση του φωτός που εξυπηρετεί πανέμορφα το σκηνικό. Η σκηνή εσωτερικού χώρου από την καθημερινή ζωή της υπαίθρου, αποτυπώνεται με ιδιαίτερη έμφαση στην απόδοση του αρχιτεκτονήματος, της τοπικής φορεσιάς και των αντικειμένων, στο πλαίσιο του ιδεαλιστικού οραματισμού του.
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26. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Συμεών (1859-1927)
‘Έσωτερικό αρχοντικού’
Λάδι σε καμβά επικλμ. σε καμβά 60×80 εκ υπγρμ κ.δ

SABBIDES Symeon (1859-1927)
‘Interior of a fine house’
Signed oil on canvas laid on canvas 60×80cm

€ 5.000 - 7.000

Αριστοτεχνική χρήση φωτός και χρώματος στο έργο ενός από τους σημαντικότερου; δεξιοτέχνες Έλληνες ζωγράφους τού 19ου αι. και
τους κυριότερους εκπροσώπους της λεγόμενης «Σχολής του Μονάχου». Με απίστευτη σχεδιαστική δεινότητα και με μία γλυκιά χρωματική
αρμονία, αποτυπώνει το εσωτερικό αρχοντικού σπιτιού, με συνέπεια και τρυφερότητα. Ιδιαίτερα αξιοπρόσεχτη είναι στην επιδέξια απόδοση του χαλιού, που μαρτυρά την εξοικείωσή του με τα μοτίβα και τα θερμά γαιώδη, αισθησιακά, χρώματα ταπήτων, καθώς ο τόπος
καταγωγής του, η Τοκάτη, στον Πόντο της Μικράς Ασίας, αποτελούσε κέντρο χρωματισμού νημάτων με πολλά υφαντήρια χαλιών.
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27. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892-1957)
‘Τοπίο’ π1925
Λάδι σε χαρτόνι 23×16 εκ υπγρμ κ.α
€ 2.000 - 3.000
PAPALOUKAS Spyros (1892-1957)
Landscape c1925
Signed oil on cardboard 23×16 cm

28. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Δημήτριος (1897-1993)
‘O θερισμός’
Λάδι σε καμβά 45×75 εκ υπγρμ κ.δ
€ 1.500 - 2.000

27

28
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GIOLDASIS Dimitris (1897-1993)
‘The harvest’
Signed oil on canvas 45×75 cm

29. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Θεόφραστος (1881-1955)
‘Βάρκες’
Λάδι σε σελοτεξ 35×40 εκ υπγρμ κ.α

TRIANTAFYLLIDES Theofrastos (1881-1955)
‘Boats’
Signed oil on hardboard 35×40 cm

€ 2.500 - 3.000
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30. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος (1879-1928)
‘Τοπίο με ξωκλήσι’ π1920
Λάδι σε χαρτόνι 21×25 εκ υπγρμ κ.α
€ 2.500 - 3.500

22 | HELLENIC AUCTIONS

MALEAS Constantine (1879-1928)
‘Landscape with a chapel’ c1920s
Signed oil on board 21×25 cm

31

31. ΑΡΓΥΡΟΣ Ουμβέρτος (1884-1963)
‘Τοπίο’
Λάδι σε καμβά 54×112 εκ υπγρμ κ.α
€ 1.500 - 2.000
ARGYROS Oumvertos (1884-1963)
‘Landscape’
Signed oil on canvas 54×1.12 cm

32. ΦΕΡΕΚEΙΔΗΣ Νικόλαος (1862-1929)
‘Πλέκοντας τα χειμερινά’ 1914
Λάδι σε καμβά 57×41 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α
€ 1.500 - 1.800
FEREKIDIS Nikolaos (1862-1929)
‘Knitting the winter-wear’ 1914
Signed & dated oil on canvas 57×41 cm
32
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33. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φώτης (1895-1965)
Μορφές αγίων
Ζωγραφική/τοιχογραφία φιλοτχνμ. & τοποθτμ. σε ξύλο
45×60 εκ υπγρμ & αφιερμ. σε ειδική ξυλόγλυπτη πλακέτα
€ 1.000 - 1.500
KONTOGLOU Fotis (1895-1965)
Religious forms
Signed & dedicated egg-tempera fresco laid on framed
hardwood 45×60 cm

34. ΡΟΪΛΟΣ Γεώργιος (1867-1928)
‘Πορτρέτο ανδρός’ 1913
Λάδι σε καμβά 50×40 εκ υπγρμ κ.α
€ 800 - 1.200
ROILOS Georgios (1867-1928)
‘Portrait of a man’ 1913
Signed oil on canvas 50×40 cm
34
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35. ΓΕΡΑΛΗΣ Λουκάς (1875-1958)
‘Η μεταμέλεια’
Λάδι σε καμβά 60×80 εκ υπγρμ κ.δ

GERALIS Loucas (1875-1958)
‘The repentance’
Signed oil on canvas 60×80 cm

€ 2.500 - 4.000

Εξαίρετο ατμοσφαιρικό έργο του πρώτου από τους δύο αδελφούς Γεραλή, από τη Γέρα της Λέσβου. Με άριστη τεχνική στην χρήση
των χρωμάτων αποδίδει με μια πολύ αριστοτεχνική δυναμική του χρωστήρα του, λεπτομέρειες του εσωτερικού ενός εξωκλησιού
που του άρεσε συχνά να απεικονίζει. Η σκηνή αποτυπώνεται με ακαδημαϊκό ρεαλισμό χωρίς όμως το σύνηθες πομπώδες και θεατρικό ύφος, σε μία σπάνια απόπειρα απόδοσης συναισθημάτων στα πρόσωπα των δύο γυναικείων μορφών.
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36. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ Ανδρέας (1911-1951)
‘Ιστιοφόρα στον Πειραιά’
Λάδι σε χαρτόνι 50×70 εκ υπγρμ κ.α

KRYSTALLIS Andreas (1911-1951)
‘Vessels in Piraeus’
Signed oil on hardboard 50×70 cm

€ 1.500 - 2.000

Αποτελεί ένα από τα πιο ωραία και λιγοστά έργα του Πειραιώτη ζωγράφου, αφού λόγου του εθισμού του στις ουσίες άφησε νέος την
τελευταία του πνοή.
Το θαλασσινό τοπίο αποτελεί την κατεξοχήν αγαπημένη θεματική του καλλιτέχνη καθώς έζησε χρόνια στον Πειραιά και στα καράβια του
Πολεμικού Ναυτικού. Οι χειρισμοί του φωτός και του χρώματος στις αποδόσεις των αντανακλάσεων τον αναγάγουν σε έναν εκ των εξαιρετικών μας θαλασσογράφων.
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37. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Βασίλειος (1879-1977)
‘Φαράγγι της Σαμαριάς’
Λάδι σε καμβά 70×50 εκ υπογρμ κ.α

ITHAKISIOS Vasilios (1879-1977)
‘The Samaria gorge’ (Crete)
Signed oil on canvas 70×50 cm

€ 2.500 - 3.000
Αριστοτεχνική τοπιογραφία του Φαραγγιού της Σαμαριάς στην οροσειρά των Λευκών Ορέων, στην Κρήτη, που μαρτυρεί την δεινότητα
της αντιληπτικής ικανότητας του Ιθακήσιου στην απόδοση του χώρου αλλά και στη δεινότητα του χρωστήρα του με ευκρίνεια, ενάργεια
και ευπείθεια. Το φως αναδεικνύει εντυπωσιακά το τρισδιάστατο των όγκων. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης των πεζοπόρων και των ορειβατών του Ολύμπου, αποτυπώνει εδώ με εφάμιλλη μαεστρία το μεγαλείο του βουνού των Λευκών Ορέων, μεταφέροντας βιωματικά
και γι αυτό αυθεντικά, την ποιητική του μαγευτικού τοπίου. Δεν είναι τυχαίο πως ανήκει στους δύο Εθνικούς Δρυμούς στη χώρα μαζί με
τον Όλυμπο που μπορούσαν να φιλοξενήσουν με τον ίδιο φιλικό τρόπο την μοναχική διάθεση για δημιουργία του ερημίτη καλλιτέχνη
Βασίλη Ιθακήσιου όπου τα καλοκαίρια, διέμεινε σε σπηλιά, ζωγραφίζοντας. Το σχέδιο και το χρώμα του αποπνέουν την υποβλητική ατμόσφαιρα του ελληνικού τόπου με ψυχική ομορφιά, ευαισθησία και πάθος. Το άγριο τοπίο και οι όγκοι του βουνού ξαναζωντανεύουν στο
καναβάτσο, με τον αριστοτεχνικό του χρωστήρα, μεταμορφωμένα από το προσωπικό ιδιότυπό του θέλγητρο.
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38. ΓΛΥΚΑΣ Αριστείδης
(1870-1940)
‘Ιστιοφόρο στ ανοιχτά’ 1934
Τέμπερα σε ξύλο 92×82 εκ υπγρμ &
χρνλγμ. κ.δ
€ 1.500 - 2.000
GLYKAS Aristidis (1870-1940)
‘Sailing boat in the open seas’ 1934
Signed and dated tempera on wood
panel 92×82 cm

38

39. ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Αχιλλέας
(1897-1971)
‘Παραθαλάσσιο τοπίο’
Λάδι σε σελοτεξ 44×54 εκ
υπγρμ. κ.α
€ 500 - 800
VERVARESSOS Achilles (1897-1971)
‘Seascape’
Signed oil on hardboard 44×54 cm
39
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40. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γιώργος (1885-1959)
‘Τοπίο με σπίτι’ 1931
Ακουαρέλα 34×24 εκ υπογρμ. κ.δ

BOUSIANIS Georgios (1885-1959)
‘Landscape with a house’ 1931
Signed & dated watercolor 24×34 cm

€ 2.000 - 2.500
Αντιπροσωπευτικό δείγμα της λεγόμενης ‘υγρής περιόδου’ του Μπουζιάνη, της περιόδου δηλαδή που βρισκόταν με την οικογένειά του
στο Παρίσι, από το 1929 έως το 1932, βάσει της συμφωνίας του με τον γκαλερίστα του Bahrenfeld. Η Παρισινή περίοδος του Μπουζιάνη
θεωρείται από τις πιό δημιουργικές του και αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από, πολύ περιζήτητα, σχέδια και υδατογραφίες.
ΕΚΘ/ΕΧΗΙΒ. Ομάδα ΣΤΑΘΜΗ 1949-1953 Αθήνα
STATHMI art group Athens
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41. ΓΕΡΜΕΝΗΣ Βάσος (1896-1964)
‘Μύκονος’
Λάδι σε καμβά 80×58 εκ υπγρμ κ.δ
€ 1.500 - 2.000
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GERMENIS Vasos (1896-1964)
‘Myconos’
Signed oil on canvas 80×58 cm

42. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος (1879-1928)
‘Νάξος’
Λάδι σε χαρτόνι 45×61 εκ υπγρμ κ.α

MALEAS Constantine (1879-1928)
‘Naxos island’
Signed oil on board supported on plexi 45×61 cm

€ 6.000 - 8.000

Eντυπωσιακή λυρική αποτύπωση νησιώτικου τοπίου του Μαλέα, ενός από τους κορυφαίους μεταϊμπρεσιονιστές ζωγράφους των αρχών
του 20ού αιώνα. Τα εκφραστικά χαρακτηριστικά του χρώματος συνδέει με την ανάγκη αναζήτησης μια νέας εικαστικής εκφραστικότητας
με μία ιδεαλιστική-ποιητική ερμηνευτική αντιμετώπιση της φύσης. Οι θερμοί γεώδεις τόνοι των βράχων, ανταποκρίνονται στους δροσερούς γαλανούς της θάλασσας και του ουρανού. Με την χρήση του φωτός με εξαιρετικές αναπλάσεις της φόρμας, αναδεικνύει και
μορφοποιεί τους όγκους προσδίδοντας στα στοιχεία της σύνθεσης, κίνηση, οντότητα και ζωή. Επιτυγχάνει με τρόπο μοναδικό μέσα απ
το σπουδαίο αυτό άγνωστο έως τώρα έργο μία ιδιαίτερη ερμηνεία της ελληνικής φύσης, μία γαλήνια ατμόσφαιρα, μία ψυχογραφική
αποτύπωση του τοπίου.
ΣΗΜ/NOTE: Φέρει πίσω υπογραφή και σφραγίδα του Φωτεινού Μαλέα, γιού του ζωγράφου
Το έργο έχει καθαριστεί συντηρηθεί και ενισχυθεί με τοποθέτηση σε plexi

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 | 31

43

43. ΤΗΝΙΑΚΟΣ Δημήτρης (1920-1997)
’Βάρκες και ιστιοφόρα’
Λάδι σε καμβά 80×100 εκ υπγρμ κ.α
€ 1.000 - 1.500

44. ΔΙΑΛΕΤΗΣ Αλέκος
(1912-1991)
‘Ψαροκάικα στο λιμάνι’
Λάδι σε καμβά 70×100εκ
υπγρμ κ.α
€ 400 - 600
DIALETIS Alecos (1912-1991)
‘Fishing boats at the port’
Signed oil on canvas 70×100 cm
44
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TINIAKOS Dimitris (1920-1997)
’Sailing boats’
Signed oil on canvas 80×100 cm

45

45. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Επαμεινώνδας (1878-1974)
‘Χωριατοπούλα γνέθοντας πλάι στο ρυάκι’
Λάδι σε καμβά 48×74 εκ υπγρμ. κ.α

THOMOPOULOS Epaminondas (1878-1974)
‘Peasant girl spinning the wool by the stream’
Signed oil on canvas 48×74 cm

€ 1.800 - 2.500

46. ΔΑΝΙΗΛ Δανιήλ (1914-1988)
‘Αυλή’
Λάδι σε καρτολίνο 25×34 εκ υπγρμ κ.α
€ 400 - 700
DANIIL Daniil (1914-1988)
‘A courtyard’
Signed oil on canvas-board 25×34 cm
46
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47. ΛΑΖΑΡΗΣ Θεόδωρος (1882-1978)
‘Στην παραλία’
Λάδι σε χαρτόνι 50×65 εκ υπγρμ κ.α

LAZARIS Theodoros (1882-1978)
΄At the beach’
Signed oil on board 50×65 cm

€ 1.000 - 1.500

Ιδιαίτερα σημαντικό συλλεκτικό έργο του υπαιθριστή ζωγράφου της γενιάς του ‘30 καθώς είναι σπάνια τα έργα του με σκηνές καθημερινού βίου. Με όγκους πλασμένους από χρώμα και με ένα λαμπρό φως να διαχέει όλη τη ζωγραφική επιφάνεια, προσδίδει με μαεστρία
και αυθορμητισμό τις μορφές να είναι απορροφημένες στη δική τους ενασχόληση, Φυλάκισε με το χρωστήρα του με ιδιαίτερη τρυφερότητα το στιγμιαίο σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσε ακόμη και έτσι χωρίς νατουραλιστική απόδοση να υπερβεί ένα σπάραγμα του
χρόνου από φωτογραφικό διάφραγμα.
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48. ΣΤΕΡΗΣ Γεράσιμος (1898-1987)
‘Μούσες σε ονειρικό ακρογιάλι’ (π.δ 1930)
Τέμπερα σε χαρτόνι 69×50 εκ υπγρμ κ.α

STERIS Gerasimos (1898-1987)
‘Muses in a dream landscape’ (c1930s)
Signed temperas on paperboard 69×50 cm

€ 2.500 - 3.000
Σπουδαία σύνθεση του Στέρη που υπερβαίνει την φυσιοκρατική διάταξη των μοτίβων, με γυναικείο σύμπλεγμα που εντάσσεται στο
αναγνωρίσιμο ποιητικό τοπίο του καλλιτέχνη. Οι μορφές απεικονίζονται υπερμεγέθεις σε σχέση με το φυσικό τοπίο παραπέμποντας σε
ένα κόσμο μαγικό και απρόσιτο. Το φως σε κυρίαρχο ρόλο εξαϋλώνει το χρώμα, προσδίδοντάς του μία λαμπρότητα και ένταση που σε
συνδυασμό με την απεραντοσύνη του χώρου και την αντιρεαλιστική οργάνωση, δημιουργεί μία μυστηριώδη και αινιγματική ατμόσφαιρα.
Στον μη πραγματικό χώρο που ορίζουν οι μορφές προβάλλονται ακίνητες σαν είδωλα. Το άκαμπτο αρχαϊκό τους ύφος προσδίδει στο
έργο μνημειακή βαρύτητα, παραπέμποντας στην υπόθεση της «ελληνικότητας» της γενιάς του 30.
Πρβλ. Μ.Κουμπαρέλου: «Ο ζωγράφος Γερ.Στέρης» διπλωμ. εργ. Θεσ/νίκη 1998 πρλγ. εικ. 39, 40
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49. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μιχαήλ (1884-1933)
‘Σπίτι με τέντα στην ακρογιαλιά’
Λάδι σε ξύλο 26×32.5 εκ υπγρμ. κ.α

ECONOMOU Michael (1884-1933)
‘Cottage with a tent at the seafront’
Signed oil on panel 26×32.5 cm

€ 2.500 - 3.000

Εξαίρετο έργο του Μιχάλη Οικονόμου από την τυπική θεματική του με λιγοστά οικήματα σε τόπο που χαρακτηρίζεται από το υγρό
στοιχείο και διακρίνεται για την ήρεμη ατμόσφαιρα που αποπνέει.
Πρβλ. ‘Μ. Οικονόμου’ Α. Κούρια εκδ. ΑΔΑΜ 2001 παρλγ. εικον. σελ.100
ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ. συλλογή Θεσσαλονίκη / Priv. collection Thessaloniki
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50. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892-1957)
‘Καρυές - ο πύργος και o ναός του Πρωτάτου’ π1935
Λάδι σε σελοτεξ 50×40 εκ υπγρμ δις κ.δ &.κ.α

PAPALOUKAS Spyros (1892-1957)
‘Karyes - the tower and the church of the Protaton’ c1930s
Signed twice oil on hardboard 50×40 cm

€ 7.000 - 9.000
Μια αριστοτεχνική ψυχογραφική απόδοση του συμπλέγματος των Καρυών, που δονείται από την ένταση των χρωμάτων και τον δυναμισμό της φόρμας. Ένα ιδιαίτερα εκθαμβωτικό έργο του Παπαλουκά με μια διάθεση θαλπωρής στην ατμόσφαιρα που εκπέμπει ζωντάνια
σχοινοβατώντας ανάμεσα στην παράδοση και την πρωτοπορία. Αλληλοτεμνόμενα επίπεδα που εγκλωβίζουν το βλέμμα του θεατή στο
δικό του ανοιχτό παράθυρο με τις με την ιδιότυπη εσωτερικότητά του, ενεργοποιώντας τις αισθήσεις. Το πραγματικό και το υπερβατό
συναντούνται αρμονικά στην απόδοση του φυσικού τοπίου και των αρχιτεκτονικών όγκων με τις κόκκινες στέγες. Το ελληνικό φως, καταλύτης στα χρώματά του, αναδεικνύει ζωγραφικές ποιότητες και μία αίσθηση καθαρότητας στις εντάσεις των τόνων. Κάθετοι και οριζόντιοι άξονες εμπλέκονται αρμονικά μέσα από σχηματοποιήσεις, αφαιρέσεις, αναπλάσεις της φόρμας, παράλληλα με μία χρωματική
ερμηνεία του φωτός, της φόρμας και του χώρου, προσδίδοντας μία ποιητική σύλληψη στο έργο.
ΠΡΟΕΛ/ PROV: Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη / Priv. coll. Thessaloniki
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51. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Επαμεινώνδας
(1878-1974)
‘Το σπίτι στο χωριό’
Λάδι σε καμβά επικλμ σε χαρτόνι
37×48 εκ υπγρμ. κ.α
€ 500 - 700
THOMOPOULOS Epaminondas
(1878-1974)
‘The old house in the village’
Signed oil on canvas laid on board
37×48 cm

52. ΓΕΡΜΕΝΗΣ Βάσος (1896-1964)
‘Βοσκοί με το κοπάδι τους
σε χιονισμένο τοπίο’
Λάδι σε καμβά 80×100 εκ υπγρμ κ.α
€ 1.000 - 1.500

51

GERMENIS Vasos (1896-1964)
‘Shepherds with their flock in a snowy
landscape’
Signed oil on canvas 80×100 cm

52
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53.ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
(1889-1977)
‘Νεκρή φύση’ 1967
Λάδι σε κοντραπλακε 62×51 εκ υπγρμ &
χρνλγμ κ.α
€ 1.500 - 2.000
GOUNAROPOULOS Georgios (GOUNARO)
(1889-1977)
‘Still life’ 1967
Signed & dated oil on plywood 62×51 cm

Ιδεαλιστική-ποιητική ερμηνευτική αντιμετώπιση
της φύσης με έξοχη λυρικότητα.
Με μια τάση ωραιοποίησης, απόκοσμης διαύγειας,
καθαρότητας και ανάλαφρες καμπύλες προσδίδει
στη φυτική σύνθεση μια ιδεαλιστική ποιητικότητα.
Με τον χαρακτηριστικό, λεπτό και ανάλαφρο σχεδιασμό του τα μοτίβα μεταμορφώνονται, αποκτούν
ζωή και κίνηση σε όλο τους τον όγκο και με τέτοιο
τρόπο που μοιάζουν δροσερά, ανάγλυφα κινούμενα σαν από ένα απαλό αεράκι.
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54. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος (1914-1965)
‘Λουλούδια σε βάζο’ 1955;
Λάδι σε σελοτέξ 30×40 εκ υπγρμ &
χρνλγμ κ.δ & πίσω
€ 600 - 800
TSINGOS Thanos (1914-1965)
‘Flowers in a pot’ 1955
Signed & dated oil on hardboard 30×40 cm
54
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55. ΓΚΙΚΑΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος
(1906-1994)
‘Το δένδρο’ 1958
Υδατογραφία 31×22 εκ υπγρμ & χρνλγμ. Κ.δ
€ 800 - 1.200
GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)
‘The tree’ 1958
Signed & dated watercolour 31×22 cm

51

56. ΓΚΙΚΑΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)
‘Καβάφης’
Παστελ σε χαρτί 12×7 εκ υπγρμ. σφργ & αφιερμ. κ.
€ 800 - 1000
GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)
‘Cavafy’
Signed stamped and dedicated pastel on paper 12×7cm
* Mε αφιέρωση του καλλιτέχνη
52
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57. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878-1967)
‘Τραπέζι με φρούτα σε ανοιχτό παράθυρο’
Λάδι σε καμβά επικλμ σε καμβά 41×61 εκ υπγρμ κ.δ

PARTHENIS Constantine (1878-1967)
‘Table with fruits in an open window’
Signed oil on canvas laid on canvas 41×61 cm

€ 7.000 - 12.000

Ένα ιδιαίτερα συναρπαστικό έργο του Παρθένη στην απόδοση της ύλης άλλα και της άυλης διάστασης του θέματός του. Με αριστοτεχνική
δεινότητα στο σχέδιο, το χρώμα και τη σύνθεση, αποδίδει με διαφάνεια και διαύγεια το απείκασμα του άυλου, αποκαλύπτοντας τους
ρυθμούς των γραμμών και μία μουσικότητα στην ψυχογραφική αποτύπωση της εικόνας του. Ο αναγνωρίσιμος δαιδαλώδης ποιητικός
του κόσμος, απελευθερωμένος από την αναζήτηση της νεοελληνικής ταυτότητας, συνοδοιπόρος με τις σύγχρονες διεθνής τάσεις, εμφανίζει υψηλές εικαστικές ποιότητες. Συνεχείς γειτνιάσεις στα περιγράμματα και τις καμπυλώσεις των ποτηριών και των φρούτων, έντονη
αντιπαράθεση ψυχρών και θερμών χρωμάτων, εναλλαγές εντάσεων και σιωπών, μεταβολές τόνων και φωτός, αρμονία των σχεδιαστικών
ιχνών,μας χαρίζουν μια δική του παραμυθένια, ποιητική εικονική πραγματικότητα.
ΣΗΜ / NOTE: Το έργο έχει συντηρηθεί περιμετρικά και επικολθ. σε νέο καμβά / This work has been restored and laid on new canvas
ΠΡΟΕΛ / PROV. Ιδιωτ. συλλ. Λονδίνο / Priv. coll. London
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58. TΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910-1989)
‘Γυμνός άγγελος’ 1971
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 65×42 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α
€ 2.000 - 3.000
TSAROUCHIS Yannis (1910-1989)
‘Nude angel’ 1971
Signed & dated mixed media on paperboard 65×42 cm
Εργο απλό και ταυτόχρονα μεγαλειώδες, ένας άγγελος, άνδρας με φτερά πεταλούδας, σύμφωνα με την παράδοση των
αγοριών με μακριά μαλλιά, του Τζιορτζιόνε, και του Ντύρερ.
Γυμνή διαχρονική μορφή από τους αιώνες προερχόμενη,
αχειροποίητη μορφή. Προερχόμενη από τον κόσμο των
μύθων και των μυστηρίων της προσωπικής μυθολογίας του,
στο πλαίσιο του παροξυστικού ανθρωπομορφισμού του, με
την αναγνωρίσιμη ανδροκεντρική έκφραση, με στιλπνή γοητεία και ηδονική διάσταση του σώματος σε ένα απείκασμα
μορφής. Σαν φωτογράφος αποτυπώνει το ενσώματο περίβλημα της ψυχής, αυτόνομο και πλήρες, με αισθησιακή διέγερση και πνευματική έξαρση, έξω από τα εξωτερικά σχήματα
των ορατών στοιχείων. Η ιδιότυπη ευγενής ελληνική ζωγραφική του, με σχέδιο λιτό και απέριττο ενέχει όλη την ιδιότυπη
αισθητική της συνθετικής του γλώσσας: λιτότητα, αυστηρά
κομψή γραμμή, αλλοιώσεις του όγκου της μορφής, σχηματοποιήσεις, που όμως φανερώνουν το ισχυρό πλαστικό ένστικτο του Τσαρούχη, παραβίαση της σχεδιαστικής πιστότητας
στο μοντέλο και εν τέλει αναδημιουργία της φόρμας στον
επιπεδόμορφο χώρο του.
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ.συλλ. Θεσ/νίκη / Priv.call.Thessaloniki
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59. AΝΘΗΣ Δημήτριος (1925-1991)
‘Αφροδίτη’ 1956
Λάδι σε καμβά 65×81 εκ υπγρμ κ.δ
€ 500 - 1000
ANTHIS Dimitrios (1925-1991)
‘Aphrodite‘ 1956
Signed oil on canvas 65×81 cm
57
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60. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Διαμαντής (1914-1995)
‘Το αφεντικό’ (ή Μυθολογική σύνθεση)
Τέμπερα & λάδι σε χαρτόνι επικλμ. σε ξύλο 70×50 εκ
υπγρμ κ.α

DIAMANTOPOULOS Diamantis (1914-1995)
‘The boss’ (or Mythological composition)
Signed tempera and oil on card-paper laid on
wood panel 70×50 cm

€ 5.000 - 6.000
Ένα αριστοτεχνικό έργο του Διαμαντόπουλου με την απαράμιλλο συνδυασμό λιτότητας του μορφοπλαστικού του λεξιλογίου, του μελετημένου πρωτογονισμού των μορφών του και της αποφυγής κάθε ανεκδοτολογικού και παραπληρωματικού τύπου να δίνει χαρακτηριστικά
έμφαση στα τεκτονικά χαρακτηριστικά μνημειακοποιώντας τις μορφές. Αποτελεί μια πιο περίτεχνη και προσεγμένη παραλλαγή του έργου
που δημοσιεύτηκε στο παρελθόν με τίτλο «Μυθολογική σύνθεση», αγνοώντας φαίνεται την προσωπική ανθρωπιστική προσέγγιση των
θεμάτων του Διαμαντόπουλου και την ηθική του στάση απέναντι στην λαϊκή κοινωνική τάξη και την μοίρα των ανθρώπων της. Εργο επίκαιρο
όσο ποτέ, σε συμβολικό επίπεδο λαών, σήμερα στο παγκόσμιο στερέωμα, το σύμπλεγμα-σύμβολο με σαφή αναφορά στους στίχους της
μπαλάντας του κυρ Μέντιου από το ομόωυμο ποίημα του Κώστα Βάρναλη, καθώς ο καλλιτέχνης γνωρίζουμε πως ένιωθε μεγάλη έλξη για
την ποίηση. Με εμφανές το ύφος του καλλιτέχνη τόσο στο χρώμα όσο και στον τρόπο γραφής ανήκει στους πειραματισμούς πολλών
χρόνων για την αποτύπωση ανθρώπων του μόχθου με μια μορφική ισορροπία και καθαρότητα προερχόμενη από τον κυβισμό.
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Πειραιάς / Priv.coll. Piraeus
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61. ΠΑΡΑΛΗΣ Γεώργιος (1908-1975)
‘Μανουάλια’
Λάδι σε ξύλο 34×27 εκ υπογρμ κ.α
€ 1.300 - 1.800
PARALIS Georgios (1908-1975)
‘Church candelabrums’
Signed oil on board 34×27cm
ΕΚΘ. Εκτέθηκε στην αναδρομική της Εθν.Πινακοθήκης το 1975
με αρ. 116. Φέρει την αυθεντική ετικέτα
EXHIB. Retrospective 1975 Nat. Gallery Athens
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62. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910-1989)
‘Γυναίκα από την Αταλάντη’ 1957
Μικτή τεχνική/τέμπερα σε ξύλο 33×14 εκ υπγρμ & χρνλγμ π.κ
€ 1.500 - 2.000
TSAROUCHIS Yannis (1910-1989)
‘Woman from Atalanti’ 1957
Signed & dated mixed media/oil-temperas on wood 33×14 cm
Ο τίτλος «Γυναίκα από την Αταλάντη» με μία έντονα ελληνοκεντρική αφήγηση, συναντάται αρκετές φορές σε έργα του Τσαρουχη με διαφορετικές διαπραγματεύσεις
κάθε φορά όσον αφορά τη μορφολογική και εκφραστική γλώσσα. To έργο εντάσσεται
σε μία γενικότερη προσπάθεια της γενιάς του 30 να οριοθετήσουν το πλαίσιο της ελληνικότητας, και της ελληνικής αυτοσυνειδησίας με εμφανή την επιθυμία να επαναβαπτίσει στις πανάρχαιες ρίζες και να επαναερμηνεύει τη λαϊκή τέχνη. Εδώ ο δυτικός
πολιτισμός και η δική μας παράδοση εμφανίζονται αριστοτεχνικά με όρους συνύπαρξης. Με πειθαρχημένη παρατήρηση, σχεδιαστικό ορθολογισμό και μία διάθεση για
αναβίωση προγενέστερων ζωγραφικών μεθόδων προσπαθώντας να επαναμορφοποιήσει, ως γνήσιο τέκνο του μοντερνισμού, τις κοινωνικά προσδιορισμένες, κοινόλεκτες
αντιληπτικές λειτουργίες του θεατή, αποδίδει με νοσταλγία την τοπική φορεσιά από
την Άταλάντη με την ιδιόμορφη ποδιά με κεντήδια και θέμα φυτικό παρμένο ως είθισται από καλλιγραφίες.
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα - Private coll. Athens
62
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*63. BΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902-1985)
‘Θεσσαλονίκη’ 1966
Ακρυλικό σε καμβά επικλμ. σε νοβοπαν 55×70
εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

VASSILIOU Spyros (1902-1985)
‘Thessaloniki’ 1966
Signed & dated acrylic on canvas laid on board
55×70 cm

€ 5.000 - 7.000

Αριστουργηματικό έργο του Σπύρου Βασιλείου με τον Λευκό Πύργο και την παραλία της Θεσσαλονίκης όπως ήταν κάποτε, που καταδεικνύει τον καλλιτέχνη ως έναν από τους συνεπέστερους καταγραφείς των μεταμορφώσεων του σύγχρονου ελληνικού αστικού τοπίου,
χωρίς να αλλοιώνει στο ελάχιστο την οπτική πραγματικότητα. Με μια νοσταλγική και ρομαντική ματιά αποδίδει το αναγνωρίσιμο οικείο
τοπίο με μια ποιητική αποτύπωση που όμοιά της δεν έχει ξαναδώσει. Η παραλία, ο οργανωμένος δημόσιος χώρος της πόλης, με τους
περιπατητές της, τη βάρκα, τα ξάρτια, σαν ασυνόρευτο όνειρο, με μία αίσθηση λαχτάρας για ζωή. Χρησιμοποιεί γόνιμα παραδοσιακούς
τύπους αλλά και κατακτήσεις της πρωτοπορίας, φαινομενικές αντινομίες δοσμένες με εσωτερική συνοχή, καταδεικνύοντας τη ενδελεχή
γνώση των αισθητικών νόμων. Η αξιοποίηση των καθαρά ζωγραφικών αξιών, με αριστοτεχνική χρήση της ποιότητας του χρώματος, τις
τονικότητες και τις εναλλαγές του, συνθέτουν μία δυναμική ρυθμολογία που δονεί ολόκληρο το τοπίο.
ΣΗΜ/NOTE: Το έργο φέρει Πιστοπ. γνησιότητας του Μουσείου Βασιλείου - 2011
This work is offered with a COA by the Vassiliou Museum

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 | 45

64

64. ΠΑΧΑΡΙΑΝ Ασαντουρ (1924-1990)
‘Τρείς φίλοι’ 1958
Λάδι σε καμβά 38×47 εκ υπγρμ & με χρνλγ. π.α

BAHARIAN Asantour (1924-1990)
‘Three friends’ 1958
Signed & later dated oil on canvas 38×47 cm

€ 1.000 - 1.500

65. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Δημήτρης (1899-1972)
‘Έρανος’
Λάδι σε καμβά 21×24 εκ υπογρμ κ.δ
€ 500 - 800
POULIANOS Dimitrios (1899-1972)
‘Money collection for a good cause’
Signed oil on canvas 21×24 cm
65
46 | HELLENIC AUCTIONS

67. ΓΚΙΚΑΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)
‘Νεκρή φύση με βάζο και αγλματίδιο’ 1947
Παστελ σε χαρτί 22×32 εκ υπγρμ & σφργ κ.α

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)
‘Still life with a vase and a statuette’ 1947
Signed & dated pastel on paper 22×32 cm

€ 1.500 - 2.500

Ένα ιδιαίτερα συναρπαστικό έργο στην απόδοση της ύλης άλλα εδώ και της άυλης διάστασης της νεκρής φύσης. Με αριστοτεχνική δεινότητα στο σχέδιο, το χρώμα και τη σύνθεση, αποδίδει με διαφάνεια και διαύγεια το απείκασμα του άυλου, αποκαλύπτοντας τους ρυθμούς
των γραμμών και μία μουσικότητα στην ψυχογραφική αποτύπωση της εικόνας του. Ο αναγνωρίσιμος δαιδαλώδης ποιητικός του κόσμος,
απελευθερωμένος από την αναζήτηση της νεοελληνικής ταυτότητας, συνοδοιπόρος με τις σύγχρονες διεθνής τάσεις, εμφανίζει υψηλές
εικαστικές ποιότητες. Συνεχείς γειτνιάσεις στα περιγράμματα και τις καμπυλώσεις των αντικειμένων του, έντονη αντιπαράθεση ψυχρών
και θερμών χρωμάτων, εναλλαγές εντάσεων και σιωπών, μεταβολές τόνων και φωτός, αρμονία των σχεδιαστικών ιχνών, μας χαρίζουν
μια δική του παραμυθένια, ποιητική εικονική πραγματικότητα.
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68. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Ορέστης (1910-1979)
‘Οι βάρκες Χαρά και Βιένη’
Λάδι σε χαρτόνι 55×72 εκ υπγρμ κ.δ
€ 500 - 800
KANELLIS Orestes (1910-1979)
‘The boats Chara & Vieni’
Signed oil on board 55×72 cm

69. ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος (1879-1966)
‘Περίπατος στο πάρκο’
Υδατογραφία 33 ×23.5 εκ υπγρμ κ.α
€ 500 - 700
GALANIS Demetrius (1879-1966)
‘A walk in the park’
Signed watercolour 33×23.5 cm
69
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*70. ΠΡΕΚΑΣ Πάρις (1926-1999)
΄Φορτηγά πλοία’
Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπγρμ κ.δ

PREKAS Paris (1926-1999)
‘Tankers’
Signed oil on canvas 50×70 cm

€ 3.500 - 4.000
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71. ΣΚΛΑΒΟΣ Γεράσιμος (1927-1967)
Σύνθεση π1960
Λάδι σε καμβά 65×75 εκ υπογρμ κ.α
€ 1.500 - 2.0 00
SKLAVOS Gerassimos (1927-1967)
Composition c1960
Signed oil on canvas 65×75 cm
ΠΡΟΕΛ/PPOV. Ιδιωτ.συλλογή Πειραιάς / Priv. coll. Piraeus
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72. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Τζων (1921-2014)
‘Άτιτλο’
Λάδι σε καμβά 40×30 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ
€ 1.000 - 1.500
CHRISTOFOROU John (1921-2014)
‘Untitled’
Signed oil on canvas 40×30 cm
72
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73. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912-1990)
‘Σύνθεση με σπίτια’ π.δ.1950
Λάδι σε χαρτί επικλμ σε σελοτεξ 96×67 εκ υπγρμ κ.δ

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990)
‘Composition with houses ’ c1950s
Signed oil on paper laid on hardboard 96×67 cm

€ 3.000 - 5.000
Ένα χαρακτηριστικό πανέμορφο τοπίο του Σπυρόπουλου, που παρά την γεωμετρική οργάνωση των όγκων του αποπνέει μαγευτικά μια
έμφυτη ευαισθησία και τρυφερότητα. Εξοβελίζοντας την συμβατική προοπτική, ελαχιστοποιεί, σχεδόν εξαφανίζει τον ορίζοντα και αποδίδει μία απεικόνιση του μη ορατού. Η ζωγραφική του επιφάνεια διαχωρίζεται από ένα μωσαϊκό ευαίσθητων χρωμάτων μια τεκτονικής
πειθαρχίας αλλά και ονειρικής διάχυσης, με μικρά ανοίγματα- πυρήνες γαλάζια, κίτρινα και καφέ, σαν ανεπαίσθητους ψιθύρους ενός
χαμηλόφωνου εσωτερικού διαλόγου.
ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ.συλλ. Θεσ/νίκη / Priv.collection Thessaloniki
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74. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος (1914-1965)
‘Λουλούδια’ 1959
Λάδι σε καμβά 40×58 εκ υπγρμ & χρνλγμ π.α

TSINGOS Thanos (1914-1965)
‘Flowers’ 1959
Signed & dated oil on canvas 40×58 cm

€ 2.000 - 2.500

Μία ιδιαίτερα δυναμική απόδοση του αγαπημένου θέματος του καλλιτέχνη, με εξαιρετική μαεστρία στις χρωματικές του επιλογές να
αναδεικνύουν η μία την άλλη συνθέτοντας την έξοχη αυτή παλλόμενη σύνθεση.
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75. ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης (1939-1994)
‘Χαρταετός βαλίτσα και φτερά‘ 1984
Ακρυλικά σε χαρτί επικλμ.σε καμβά 67×84 εκ
υπγρμ & χρονλγμ κ.δ

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)
‘A kite a suitcase and feathers’ 1984
Signed & dated acrylics on paper laid on canvas 67× 84 cm

€ 3.500 - 4.000

Ο χαρισματικός ποιητικός εικονοπλάστης, με την οπτική αυτή πανδαισία, με μία παιδική αφηγηματικότητα, ειρωνική αφέλεια, υπονομευτική αδεξιότητα, και έντονες εννοιολογικές προεκτάσεις, κατασκευάζει για ακόμη μια φορά το όχημα απόδρασης από το πραγματικό
στο οποίο κεντρικό ρόλο έχει το ταξίδι, η περιπέτεια. Με το παιχνιδιάρικα αυτό έργο του μας εισάγει σε ένα κόσμο μαγικό, αναζητώντας
την απέραντη ελευθερία και το μέσο για απόδραση. Ο ανάλαφρος χαρταετός το όχημα και η βαλίτσα στο κέντρο του παραπέμπει στο
ελάχιστο απαραίτητο, συμβολοποιώντας την απελευθέρωση από οτιδήποτε περιττό. Μια ζωγραφική μελετημένη στις αναγωγές της,
παιχνιδιάρικη, ελκυστική, που γλυκαίνει τη διάθεση.
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76. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923-1984)
‘Άνθρωποι προφίλ’ π1975
Λάδι σε καμβά 79×100 εκ υπγρμ κ.α

GAITIS Yannis (1923-1984)
‘People’s profile’ c1970s
Signed oil on canvas 79×4100cm

€ 5.000 - 6.000

Ένα αριστοτεχνικά αιχμηρό και άρτιο έργο του Γαίτη με εμφανή την απόθεση του αποστάγματος της πολυετούς αναζήτησής του. Ο
ρυθμός επανάληψης της αναγνωρίσιμης φόρμας που τον απασχόλησε και την διαπραγματεύτηκε σε πάρα πολλές μορφές και η εναλλαγή
των ριγέ και καρό κοστουμιών, υπογραμμίζουν την τυποποίηση και την ανωνυμία. Δημιουργεί ένα σύμβολο, ένα μέσο ειρωνείας και κοινωνικής κριτικής, αναζητώντας το απολεσθέν βλέμμα. Με αινιγματική και συνάμα ποιητική διάσταση της φόρμας, η αφηγηματική αναπαράσταση με το ανθρωπάκι μαρτυρεί καρέ καρέ την αλλοτρίωση, την ισοπέδωση, του σύγχρονου ανθρώπου μέχρι να αποτυπωθεί το
ουσιαστικό και η δική του αλήθεια, ανιχνεύοντας το μυστήριο της ύπαρξης και της απώλειας του προσώπου.
ΠΡΟΕΛ/PROV. ΚΟΧΛΙΑΣ / KOCHLIAS Gallery Thessaloniki
Iδιωτ.συλλ. Θεσ/νίκη / Priv. collection Thessaloniki
Φέρει ιδιόχειρη ενυπόγραφη βεβαίωση του Κ. Λαχά του ΚΟΧΛΙΑ
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*77. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934-2017)
‘Καράβι με άσπρα πανιά’
Ακρυλικό σε καμβά100×100 εκ υπγρμ κ.α.

MYTARAS Dimitris (1934-2017)
‘Sailing boat with white sails’
Signed acrylic on canvas 100×100 cm

€ 4.000 - 5.000
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78. ΠΑΥΛΟΣ (ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ) (1930)
‘Δένδρο’ 1988
Γλυπτοκατασκευή με χαρτί σε ξύλο τοποθτμ.
σε κουτί plexi-glass Y.72 εκ Πλ. 50 εκ. υπγρμ & χρνλγμ
στη βάση
€ 2.000 - 2.500
PAVLOS (Dionysopoulos) (1930)
‘Arbre’ 1988
Signed and dated construction made of paper on wood
and housed in plexiglass H.72 cm × W.50 cm

Το γνωστό επίτοιχο δέντρο-τοπίο του Παύλου, ενός από τους σημαντικούς πρωτοπόρους της γενιάς του 60. Αναδεικνύει με αριστοτεχνική γλώσσα τις δυνατότητες της ύλης που μετατρέπονται σε ιδέες
που με τη σειρά τους γίνονται εικόνα-αντικείμενο που καθορίζει το
χώρο πλασμένο με καθημερινά υλικά.

78

79. ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ Κώστας (1918-1995)
‘Χωρίς τίτλο’
Επιτοίχια κατασκευή με μέταλλο και ξύλο υπγρμ &
αρθμ. 3/21 κ.δ 100×70 εκ
€ 2.500 - 3.000
COULENTIANOS Costas (1918-1995)
‘Untitled’
Signed & numbered 3/21 construction in metal and
wood 100×70 cm
79
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80. ΝΤΑΛΙ Σαλβαδόρ (1904-1989)
‘Ο Έσταυρωμένος’
Γλυπτό ορείχαλκου περιορισμ.έκδ.Υ17.5 εκ υπγρμ & αρθμ.191/300
€ 300 - 400
DALI Salvador (1904-1989)
‘The Crucifix’
Signed & numbered 191/300 ltd. edit. bronze sculpture on marble stand H17.5 cm

80

81. ΦΑΛΗΡΕΑΣ Βάσος (1905-1979)
‘Η Νίκη’
Γλυπτό/πρόπλασμα 57χ44 εκ υπογρμ κ.δ
συντηρημένο σε κορνίζα εποχής ω/ε
€ 500 - 800
FALIREAS Vasos (1905-1979)
‘Victory’
Signed bas-relief 57×44 cm restored &
set in a period wall frame

81

82. ΤΟΜΠΡΟΣ Μιχάλης (1889-1974)
‘Προτομή κυρίου’
Γλυπτό/πρόπλασμα διάμ. 40 εκ υπογρμ κ.α
€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

82

TOMBROS Michalis (1889-1974)
‘A profile bust of a gentleman’
Signed bas-relief/sculpture diam.40 cm
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MEΡΟΣ Β΄
LOTS 83 - 144

83. ΚΟΥΔΟΥΝΗ Μανίνα (1970 ;)
‘Κοκέτα’ 2006
Λάδι σε καμβά 120×100 εκ υπγρμ κ.κ
€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE
KOUDOUNI Manina (1970)
‘Coquette’ 2006
Signed & dated oil on canvas 120×100 cm

84. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
‘Νεοέλληνες’
Μικτή τεχν. με λιθογραφία
μολύβι & χρώμα 50×66 εκ υπγρμ & με περγρφ. κ.α
€ 800 - 1000
FASSIANOS Alecos (1935)
“Modern Greeks’
Signed & inscr. in pencil mixed media on litho
50×66 cm

83
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85. ΛΟΥΣΤΑΣ Κώστας
(1933-2014)
‘Τοπίο με δένδρα’
Λάδι σε καμβά 45×60 εκ
υπγρμ κ.δ
€ 700 - 1000
LOUSTAS Costas (1933-2014)
‘Landscape with trees’
Signed oil on canvas 45×60 cm

85

86. ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ Γιώργος (1926)
‘Μνήμες’
Λάδι σε ξύλο 68×53 εκ υπγρμ & χρνλγμ 1976 κ.δ
€ 500 - 800
FARSAKIDIS Georgios (1926)
‘Memories‘
Signed & dated oil on board 68×53 cm
Σπάνιο & ιδιαίτερο έργο, προφανώς μνήμες του Αη Στράτη,
από τον αποκαλούμενο ‘ζωγράφο του λαού’
86
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87. ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σαράντης (1938-2011)
΄Νεκρή Φύση’
Μολύβια σε χαρτί 50×35 εκ υπογρμ κ.δ
€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE
KARAVOUZIS Sarantis (1938-2011)
‘Still Life’
Signed pencil drawing 50×35 cm
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88. ΚΑΡΦΑΚΗΣ Θέμης (1924)
‘Λουλούδια σε Γαλλικό βάζο’
Λάδι σε ξύλο με χειροπ. ζωγραφ.σκαλιστή κορνζ 80×60 εκ
υπογρμ κ.α
€ 400 - 600
KARFAKIS Themis (1924)
‘Flowers in a French pot’
Signed oil on wood in a handmade carved frame 80×60 cm

88

89. ΔΡΑΓΩΓΙΑΣ Μανώλης (1933)
‘Οι τρεις πάπιες’
Λάδι σε καμβά επκλμ σε χαρτόνι 25×32 εκ υπγρμ κ.α
€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE
DRAGOGIAS Manolis (1933)
‘The three ducks’
Signed oil on canvas laid on board 25×32 cm
89
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*90. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902-1985)
‘Καΐκι λάμπα και τάματα’ 1982
Μκτή τεχνική σε ξύλο διάμ. 88×88 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

VASSILIOU Spyros (1902-1985)
‘Vessel lamp and religious offerings’ 1982
Signed & dated mixed media on wood panel 88×88 cm

€ 3.500 - 5.000

Ένα έργο-μικρόκοσμος ονείρου, που συμπυκνώνει όμως αριστουργηματικά και ενέχει όλες εκείνες τις αρετές που συνθέτουν το θελκτικό
εικαστικό του ιδιόλεκτο. Με απλό και λιτό τρόπο καταφέρνει να συνθέσει σε ένα τόντο, όλα εκείνα τα σύμβολα της ψυχής των ναυτικών και
των δικών τους που με καρτερία και υπομονή περιμένουν κάτω από τη λάμπα ρόδι/τύχη, την ώρα της επιστροφής, κάνοντας τάματα και
προσευχές στέλνοντας άγιους και αγγέλους, αναμένοντας το καράβι, το ρίξιμο της άγκυρας, το ακρόπρωρο να φανεί στην άκρη του πελάγου.
Οι φόρμες μέσα στην απέριττη λιτότητά τους, αιωρούνται σε μία ποιητική πνευματική ατμόσφαιρα γεμάτη από ένα ιδιότυπο πνεύμα κομψότητας και λυρισμού, προσδίδοντας την ιδιότυπη μαγεία μιας εξωκοσμικής χροιάς, μέσα στο υπέροχο και τρομερό αυτό μπλε.
ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ. συλλογή Θεσ/νίκη / Priv. collection Thessaloniki
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91. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ Ανδρέας (1946)
‘Κυκλαδίτικο τοπίο’
Λάδι σε σελοτέξ 100×70εκ υπγρμ κ.δ
€ 600 - 900
KOUGIOUMTZIS Andreas (1946)
‘Cycladic landscape’
Signed oil on hardboard 100×70 cm
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92. ΓΡΑΒΒΑΛΟΣ Παναγιώτης (1933)
‘Σοκάκι στη Σαντορίνη’ 1991
ΔΟΚΙΜΙΟ χαλκογραφία 52×42 εκ υπγρμ κ.
€ 250 - 400
GRAVALOS Panayiotis (1933)
‘Small road inSantorini’ 1991
Signed titled & dated ARTIST’S PROOF copperplate 52×42 cm
92
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93. ΔΕΡΠΑΠΑΣ Γεώργιος (1937-2014)
‘Αιγαιοπελαγίτικη σύνθεση’ 2002
Λάδι σε ξύλο 70×60 εκ υπγρμ κ.δ & πίσω

DERPAPAS Georgios (1937-2014)
‘composition’ 2002
Signed oil on wood 70×60 cm

€ 2.500 - 3.000
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94. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930-2005)
‘Αφηρημένη σύνθεση’ πδ1950
Λάδι/μικτή τεχνική σε καμβά 137×108 εκ υπγρμ κ.α

NIKOS (KESSANLIS) (1930-2005)
‘Abstract composition’ c1950s
Signed oil on canvas 1.37×1.08 cm

€ 4.000 - 5.000
Εξαίρετο εντυπωσιακό έργο του Νίκου Κεσσανλή με δυναμική συνύπαρξη φόρμας και χρώματος, με ανήσυχο, δυνατό, άμεσο χειρισμό
της ύλης μέσα από χειρονομία, χαράξεις, όλα συμπυκνωμένα στον καμβά του, αποτυπώνουν διαδρομές της καλλιτεχνικής του έρευνας,
του απρόσκοπτου και πολυσχιδή πειραματισμού του. Εναλλαγή αδρών και σκληρών γραμμών και φόρμας, εναπόθεση υλικών και χειρονομία, συνύπαρξη εντόνων και απαλών χρωμάτων διαμορφώνουν μία απείθαρχη λειτουργία της φόρμας. Αποδομεί την εικονική αναπαράσταση, χρησιμοποιεί δομικά στοιχεία του εικαστικού του ιδιόλεκτου, τα οποία τον έχουν απασχολήσει επανειλημμένα. Οι υφές και
η χειρονομιακή επέμβαση στη ζωγραφική του επιφάνεια μεταφέρουν την αίσθηση της ζωτικότητας, χωρίς μανιέρες, δημιουργώντας παλίμψηστα, με μια ποιητική διάθεση, όπου η ίδια η ζωγραφική πράξη αποτελεί από μόνη της εκκίνηση αφηγηματικού λόγου.
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95. ΜΑΪΠΑΣ Θέμος (1936-1996)
‘Κόκορας στη Μύκονο’
Λάδι σε χαρτόνι 70×50 εκ υπγρμ κ.α
€ 1.000 - 2.000
MAIPAS Themos (1936-1996)
‘Cockerel in Myconos’
Signed oil on board 70×50 cm
Ζωγραφισμένο και πίσω με πλήρες υπογρ. έργο
& υποστηργμ. σε plexi glass
Painted on both sides and laid on plexi

Έργο πίσω / Κοκορομαχίες
95

Το εμμονικό ιδιαίτερο κοκόρι-σύμβολο του Γιαννιώτη πρωτοπόρου Θέμου Μάϊπα με χρωματικές εντάσεις στην απόδοση και σύνθεση των όγκων γεμάτη ζωντάνια που επιτυγχάνει, μία ιδιαίτερη ερμηνεία και ψυχογραφική αποτύπωση
της ανθρώπινης κατάστασης. Εδώ ο ανθρωπόμορφος κόκκοράς του σε συνδυασμό με το νησί της Μυκόνου, τη στάση
και τη κατατομή του σώματος και το ενδυματολογικό του ύφος αποκαλύπτει το σχολιασμό του Μάϊπα για τους θαμώνες
του κοσμοπολίτικου νησιού.
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96. ΜΙΓΑΔΗΣ Γιάννης (1926-2017)
‘Σκαραβαίος βάζο και πιατέλα’
Λάδι/μικτή τεχν. σε χαρτόνι 35×48 εκ
υπγρμ κ.α
€ 400 - 700
MIGADIS Yannis (1926-2017)
‘Scarab vase and platter’
Signed oil/mix.media on board 35×48 cm
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97. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Αλέκος (1951)
Αφηρημένη σύνθεση
Λάδι σε καμβά 100×70 εκ υπγρμ κ.δ
€ 500 - 1.000
SPANOUDIS Alecos (1951)
Abstract composition
Signed oil on canvas 100×70 cm
97
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98. ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης (1939-1994)
‘Ιστορίες δεξιά αριστερά’ 1976
Ακρυλικό/τέμπερα σε χαρτόνι επικλμ. σε καμβά 39×47 εκ
υπγρμ & χρνλγμ κ.κ

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)
‘Stories left and right’ 1976
Signed & dated acrylic/tempera on paper
laid on canvas 39×47 cm

€ 2.000 - 3.000

Έργο ύμνος στο ανοίκειο που καταφέρνει εδώ να γίνει θελκτικό και προσηνές μέσα από το παιχνίδι και την παιδικότητα. Με το αναγνωρίσιμο γοητευτικό εικαστικό του σύμπαν ο καλλιτέχνης, με έντονα περιγράμματα, συνθέτει τις ιστορίες του, μορφές και σχήματα που
παραπέμπουν στο αλλόκοτο, το ανύπαρκτο στο μη κρυπτογραφημένο, κάπου κοντά στο όνειρο ή το ασυνείδητο. Εξαπλώνονται έξω από
το πλαίσιο της επιφάνειας του πίνακα. αναζητώντας την απέραντη ελευθερία και το μέσο για απόδραση. Με την υπονομευτική του αδεξιότητα, για ακόμη μια φορά, μας εισάγει σε ένα κόσμο παραμυθένιο, μαγικό, ιδιοφυή και εκκεντρικό, Ως απόπειρα μορφοποίησης του
άμορφου του άλεκτου, του άρρητου, με μία γλώσσα συμβόλων από την προσωπική του μυθολογία, αδύνατη να αποκρυπτογραφηθεί,
δημιουργεί μία πύλη-πρόταση ίσως για την κατάκτηση αυτό του δυσπρόσιτου ανοίκειου του καθενός μας καλώντας τον θεατή για περιπέτεια και εξερεύνηση.
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Πειραιάς / Priv. coll. Piraeus
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99

99. ΚΑΠΠΟΣ Φραγκίσκος (1939)

KAPPOS Frangiskos (1939)
’The battle of Navarino’
Signed oil on canvas 72×92 cm

‘Η ναυμαχία του Ναυαρίνου’
Λάδι σε καμβά 72×92 εκ υπγρμ κ.a
€ 500 - 800

100. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
(1944)
‘Έρωτευμένο ζευγάρι’ 1998
Ακρυλικά σε καμβά 86×120 εκ
υπγρμ κ.α
€ 1.000 - 1.300
STATHOPOULOS Georgios (1944)
‘A couple in love’ 1998
Signed & dated acrylic on canvas
86×120 cm
100
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101

101. ATKINSON Fred (1941-2014)
(Well listed British)
‘Monastiraki & Acropolis’ 1979
Signed acrylic on hardboard 56×76 cm
€ 500 - 1.000
‘Μοναστηράκι και Ακρόπολη’
Ακρυλικό σε σελοτεξ 56×76 εκ. υπογρμ κ.δ

102. ΜΑΛΑΜΟΣ Κώστας (1913-2007)
‘Κυριακή στο Μοναστηράκι’
Λάδι σε ξύλο 35×40 εκ υπoγρμ π.δ
€ 800 - 1.300
MALAMOS Costas (1913 - 2007)
‘Sunday in Monastiraki’
Signed oil on board 35×40 cm
102
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103. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Λίλη (1947)
‘Αρχαική φιγούρα’
Λάδι σε καμβά 100×100 εκ υπγρμ κ.δ
€ 800 - 1.200
ELEFTHERIOU Lilly (1947)
‘Archaic figure’
Signed oil on canvas 100×100 cm

103

104. ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣ Φαίδων
(1935)
‘Γυναίκα μεταξύ αγγέλων’
Λάδι σε καμβά 32×40 εκ υπγρμ κ.δ
€ 450 - 650
PATRIKALAKIS Faedon (1935)
‘A woman between angels’
Signed oil on canvas 32×40 cm
104
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105. ΓΑΙΤΗΣ Γιάννης (1923-1984)
‘Σύνθεση σε μπλέ και άσπρο’ π.1960
Λάδι σε σελοτεξ 60×50 εκ φέρ. υπογρφ. πίσω
€ 2.000 - 2.500
GAITIS Yannis (1923-1984)
‘Composition in blue and white’ c1960s
Signed verso oil on hardboard 60×50 cm

Ένα ιδιαίτερα λαμπερό και δυνατό, έργο του Γαίτη,
με μία ιδιότυπη διαπραγμάτευση και συλλειτουργία
χρώματος, γραμμής και χειρονομίας για την απόδοση
των όγκων και την τεκτονική οργάνωση της σύνθεσης. Με μια ζωγραφική μελετημένη στις αναγωγές
της, αντιθετικές συζεύξεις, χρωματικές αξίες και φωτεινές επισημάνσεις σταθεροποιεί τη δύναμη του
χρώματος, σχεδόν γλυπτικά, συγκροτώντας ένα τελείως προσωπικό και ιδιότυπο ιδίωμα.
Φέρει πίσω υπογρ. & σημ. «ΜΕΤ* 1962»
(πιθανώς εκθ.*Μακεδ. Εταιρ. Τέχνη)
Possibly exhib. at the ‘Macedonian Co. Techni’
Thessaloniki

105α. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ Γιάννης (1936-2017)
‘Ατιτλο’ π 2007
Παστέλ σε χαρτόνι 21×21 εκ υπγρμ κ.δ
€ 500 - 1000
KOUNELLIS Jannis (1936-2017)
‘Untilted’ c 2007
Signed pastel on paperboard 21×21 cm
115
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106. ΣΙΩΖΟΣ Γιώργος (1949)
‘Η Αθηνά σήμερα’
Λάδι σε καμβά 70×100 cm υπογρμ κ.δ
€ 500 - 1.000

107. ΚΗΡΟΜΥΤΗΣ Ιωσήφ
(1951-2013)
‘Ο Ιπποκράτης θεραπεύων
νεανίαν πλάι στον Ορκο’
Λάδι σε καμβά 60×80 cm
υπογρμ κ.δ
€ 350 - 500
KIROMITIS Josif (1951-2013)
‘Hippocrates healing youth next
to the Oath’
Signed oil on canvas 60×80 cm
107
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SIOZOS Georgios (1949)
‘Athena today’
Signed & dated oil on canvas 70×100

*108. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης
(1934-2017)
‘Βάζο με λουλούδια’
Ακρυλικό σε χαρτόνι επικλμ
σε καμβά 50×50 εκ υπγρμ κ.δ
€ 1.000 - 1.500
MYTARAS Dimitris (1934-2017)
‘A vase of flowers’
Signed acrylic on paperboard laid
on canvas 50×50 cm

108

109. ΒΑΒΑΤΣΗΣ Κώστας (1933)
‘Τοπίο’ 1991
Λάδι σε χαρτόνι 30×43 εκ υπγρμ &
χρνλγμ κ.α
€ 400 - 600
VAVATSIS Costas (1933)
‘Landscape‘ 1991
Signed & dated oil on cardboard
30×43 cm
109
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110. ΝΙΚΟΥ Γιάννης (1943)
‘Η νίκη’
Λάδι σε καμβά επικλμ σε σελοτεξ 40×50 εκ υπογρμ π.α
€ 500 - 700
NIKOU Yannis (Iannis) (1943)
‘Victory’
Signed oil on canvas laid on board 40×50 cm

111. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Πέτρος (1937)
‘Ατενίζοντας το Αιγαίο’
Ακρυλικό σε καμβά 45×35εκ υπγρμ κ.δ
€ 500 - 700
ZOUMBOULAKIS Petros (1937)
‘Looking at the ’
Signed acrylic on canvas 45×35 cm
111
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112. ΚΟΥΤΡΙΚΑΣ Γιάννης (1954)
Τοπίο
Λάδι σε καμβά 100×80 εκ υπγρμ κ.α
€ 800 - 1.300
KOUTRIKAS Yannis (1954)
Landscape
Signed oil on canvas 100×80 cm

*Ζωγραφισμένο και πίσω Painted on both sides
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113. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος (1904-1975)
Αφηρημένη σύνθεση
Λάδι σε χαρντμπορντ 40×30 εκ υπγρμ κ.δ
€ 700 - 900
KONTOPOULOS Alecos (1904-1975)
Abstract composition
Signed oil on hardboard 40×30 cm

Επιβλητική στέρεα γεωμετρική σύνθεση του ζωγράφου-ποιητή Κοντόπουλου με
ανάπτυξη της φόρμας σε πλατιές γεωμετρικές επιφάνειες και συνεκτικούς υποδόριους δεσμούς τις πνευματικές εσωτερικές διαδρομές που διανοίγουν. Με μία σπιριτουαλιστική υπόσταση των χρωματικών αξιών ορίζει και διαχέει «ασύνορα» τον
χώρο του έργου έξω από τις διαστάσεις του τελάρου. Η αριστοτεχνική γειτνίαση των
χρωματικών αυτών επιπέδων δίνει την αίσθηση μιας «οπτικής κίνησης» μιας παλλόμενης επιφάνειας που τέρπει το μάτι του θεατή.
113
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114. ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος (1917-1984)
‘Το κορίτσι στο κάδρο’
Λάδι σε καμβά 45×35 εκ υπγρμ κ.α
€ 1.200 - 1.800
SIKELIOTIS Georgios (1917-1984)
‘The girl in a frame’
Signed oil on canvas 45×35 cm

115. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
‘Το φθινόπωρο’
Μικτή τεχνική σε χαρτί 32×40 εκ υπγρμ & τιτλ. μ.δ
€ 700 - 1.200
FASSIANOS Alecos (1935)
‘The autumn’
Signed & titled mixed media 32×40 cm

114

115
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116. ΚΟΤΤΗΣ Γιάννης (1949)
‘Κυδωνιά’ 1997
Ζωγραφική & μικτή τεχνική σε ξύλο 55×44 εκ
υπγρμ & χρνλγμ κ.δ
€ 1.500 - 2.000
KOTTIS Yannis (1949)
‘Quince tree’ 1997
Signed & dated mix.media on panel 55×44 cm
ΕΚΘ. 34α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, Νοε. 1999
Εικονίζεται στον κατάλογο της έκθεσης

116

117. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θανάσης (1958)
‘Δύο παιδιά ανακαλύπτουν τη φύση’
Λάδι σε ξύλο 35×40 εκ υπογρμ. κ.δ
€ 400 - 600
PANAYIOTOU Thanasis (1958)
‘Two children discovering nature’
Signed oil on panel 35×40 cm
Exhib/Έκθ/Προελ. ‘Gallery 7’ Athens 1996
117
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118. ΣΟΡΟΓΚΑΣ Σωτήρης (1936)
‘Πέτρες’
Ακρυλικό σε καμβά 40×50 εκ υπoγρμ κ.δ
€ 1.500 - 2.000
SORONGAS Sotiris (1936)
‘Stones’
Signed acrylic on canvas 40×50 cm

119. ΞΟΝΟΓΛΟΥ Δημήτρης (1950)
‘Πορτρέτο’ 1983
Ακρυλικά / μικτή τεχνική 50×35 εκ υπγρμ κ.δ
€ 400 - 600
XONOGLOU Dimitris (1950)
‘Portrait’ 1983
Signed acrylic / mix.media 50×35 cm
Exhib/Έκθ. Γαλλ. Ινστιτ. Θεσ/νίκης
119
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120. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας (1949)
‘Αγκαλιά’ 1989
Λάδι & μικ.τεχν. σε καμβά 75×45 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α
€ 700 - 1000
XANTHOPOULOS Costas (1949)
‘Embrace’ 1989
Signed & dated oil & mixed media on canvas 75×45 cm

121. ΣΑΡΚΗΣ ΝΑΛΤΣΑΤΖΙΑΝ (1907-1994)
‘Κέρκυρα - το παλιό φρούριο’
Ακουαρέλα 19×33 εκ υπογρμ κ.δ
€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE
SARKIS NALTSATZIAN (1907-1994)
‘Corfu-the old fortress
Signed watercolour 19×33 cm

120

121
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122. ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ Θεόδωρος (1945)
‘Κοπέλα-πουλί’
Παστέλ σε χαρτόνι 41×33 εκ υπγρμ κ.δ
€ 400 - 600
PANTALEON Theodoros (1945)
‘A bird-girl’
Signed pastel on board 41×33 cm

122

123. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ Θεόδωρος (1940)
‘Η παληά κούκλα στο ράφι’
Παστελ/σανγκίνα σε χαρτόνι 30×30 εκ
υπογρμ κ.α
€ 400 - 700
MANOLIDIS Theodoros (1940)
‘The old doll on the shelf’
Signed pastel/ sanguine on board
30×30 cm
EXHIB/Εκθ: EIRMOS Gallery
Thessaloniki 1991
123
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124. ΖΟΥΝΗ Οπυ (1941-2008)
‘Η σκάλα’
Ακρυλικό σε ξύλo 40×40 εκ
υπογρμ π.α
€ 1.500 - 1.800
ZOUNI Opy (1941-2008)
‘The staircase’
Signed acrylic on wooden panel
40×40 cm
Φέρει πιστοπ.γνησιότητος / COA

124

125. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
‘Νεκρή φύση’
Μικτή τεχνική 23×18 εκ υπγρμ κ.δ
€ 1.400 - 1.800
FASSIANOS Alecos (1935)
’Still life’
Mixed media on card 23×18 cm
125
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126. ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος (1903-2004)
‘Ομπρέλες’
Γλυπτό/κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
σε πλεξιγκλας υπγρμ. 26×26εκ.
€ 700 - 900
ZONGOLOPOULOS Georgios (1903-2004)
‘Umbrellas’
Signed st/steel unique sculpture housed
in a plexiglass container 26×26 cm

126

127. ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ Κώστας (1918-1995)
‘Χωρίς τίτλο’
Γλυπτό ορείχαλκου υπγρμ & αρθμ.2/50 Υ.28 εκ
€ 500 - 600
COULENTIANOS Costas (1918-1995)
‘Untilted’
Signed & numbered 2/50 bronze sculpture H.28 cm

128. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος (1942)
‘Μητρότητα’
Μπρούτζινο γλυπτό δύο φιγούρες σε ένα Υ.31 εκ.
€ 400 - 500
PAPAYIANNIS Theodoros (1942)
‘Motherhood’
Bronze sculpture in two interlocking parts H.31 cm

127
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129. ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης (1916-2010)
‘Αίγινα’ 2002
Γλυπτό από βαμμένο σίδηρο 27×39×27εκ
(1.18 εκ συνολικό ύψος γλυπτού στη μεταλλική του βάση) υπγρμ.
& αριθμ. κ.
€ 1.500 - 2.000
MORALIS Yiannis (1916-2010)
‘Aegina’ 2002
Signed and numbered steel sculpture H 27 cm × W39 × D27 cm
(overall height on the metal stand 1.18 cm)

129

129

130. ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος (1903-2004)
‘Αφηρημένο γλυπτό’ 2000
Γλυπτό από κράμα ορείχαλκου, το γνωστό σύμβολο της ΔΕΘ, Y. 50 εκ.
1/10 εκτός αρίθμησης
€ 1.500 - 1.800
ZONGOLOPOULOS Georgios (1903-2004)
‘Abstract sculpture’ 2000
Bronze sculpture, edition of 10, H.50 cm
Καταχωρημένο στα αρχεία του Ιδρυματος Ζογγολόπουλου
Recorded in the archives of the Zongolopoulos Foundation

130
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131. ΒΡΑΝΟΣ Ιωάννης (1938)
‘Μονή Βλατάδων’ 1986
Tέμπερα σε καμβά 45×60 εκ υπγρμ κ.α
€ 300 - 400
VRANOS Ioannis (1938)
‘The Vlatades Monastery’ 1986
Signed tempera on canvas 45×60cm

132. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Δημήτριος (1957)
‘Σοκάκι’
Λάδι σε χαρτόνι 50×35 εκ υπγρμ κ.δ
€ 280 - 400
NALMPANTIS Dimitrios (1957)
‘Small road’
Signed oil on board 50×35 cm
132
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133. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Ελευθέριος (1945)
‘Ανω Πόλη’ 1975
Πολυμερικά χρώματα σε σελοτέξ 64×84 εκ υπγρμ κ.δ

ALEXAKIS Eleftherios (1945)
‘Τhe old town of Thessaloniki’ 1975
Signed & dated oil on hardboard 64×84 cm

€ 500 - 800

134. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Κωνσταντίνος
(1957)
‘Τα τρίκυκλο’
Λάδι σε καμβά 40×50 εκ υπγρμ κ.α
€ 300 - 500
KOUTROUMBIS Constantinos (1957)
‘The motor tricycle’
Signed oil on canvas 40×50 cm
134
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135. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κώστας
(1959)
‘Θέα στο δρόμο’ 1983
Ακρυλικό σε πανί 45×55 εκ
υπγρμ κ.δ
€ 400 - 500
PAPANICOLAOU Costas (1959)
‘Landscape’ 1983
Signed & dated acrylic on cloth
45×55 cm

135

136. ΝΙΚΑΚΗΣ Τάσος (1960)
‘Οι χαρτοπαίχτες’
Κατασκευή και ζωγραφική σε ξύλο τοποθτ.
σε plexiglas 57×54εκ υπγρμ π.α
€ 250 - 350
NIKAKIS Tassos (1960)
‘The card players’
Signed construction with painting on wooden
panel housed in plexiglas 57×54 cm
136
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137. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήρης (1934-2007)
‘Η ανάταση’
Μικτή τεχνική σε καμβά 70×50 εκ υπγρμ κ.δ
€ 350 - 500
ZERVOPOULOS Sotiris (1934 -2007)
‘The rise’
Signed mixed media on canvas 70×50 cm

137

138. ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ Θεόφιλος (1975)
‘Το κορίτσι με τη γραβάτα’
Λάδι σε καμβά 42×31 εκ υπογρμ. πίσω
€ 800 - 1000
KATSIPANOS Theofilos (1975)
‘The girl with the tie’
Signed verso oil on canvas 42×31 cm
Εκθ/Προελ/Exhib. ‘Gallery 7’ Athens 2005
139
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139. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
(20ος αιω)
‘Το μάζεμα της ελιάς’ π.δ 1970
Λάδι σε καμβά 60×80 εκ υπογρμ. κ.α.
€ 300 - 400
PAPADOPOULOS Nikolaos (20th C)
‘The harvesting of the olives’ c1970s
Signed oil on canvas 60×80cm

139

140. ΜΠΟΥΚΗ Δώρα (1916-1981)
‘Έτοιμασία για ψάρεμα’
Λάδι σε καμβά 50×67 εκ υπγρμ κ.δ
€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE
BOUKI Dora (1916-1981)
‘Preparing for the fishing trip’
Signed oil on canvas 50×67 cm

140

141. ΤΣΟΡΙ Ασον (20ος αιω)
‘Παναγία Σουμελά’
Λάδι σε καμβά 70×85 εκ υπογρμ κ.δ
€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE
CHORI Ason ( 20th C)
‘Our Lady Soumela Monastery’
Signed oil on canvas 70×85 cm
141
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142. Α. ΤΑΣΣΟΣ (ΑΛΕΒΙΖΟΣ) (1914-1985)
‘O Μακεδόνας μαχητής’
Χαρακτικό/ξυλογραφία 24×16 εκ υπγρμ & αρθμ.

143

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

143. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1944)

A. TASSOS (1914-1985)
The Macedonian fighter
Signed & numbered woodcut 24×16 cm

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

‘Κορίτσι με μενταγιόν’ 1994
Παστελ σε χαρτόνι 32×24 εκ υπγρμ & χρνγμ. κ.

STATHOPOULOS Georgios (1944)
‘Girl with pendant’ 1994
Signed & dated pastel on p/board 32×24 cm

144. ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σαράντης (1938-2011)
‘Χωρίς τίτλο’
Σπάνιο υπογρμ. ΔΟΚΙΜΙΟ 40×55 εκ.
€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE
KARAVOUZIS Sarantis (1938-2011)
‘Untitled’
Hand signed rare ARTIST’S PROOF 40×55 cm

144
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Lots
ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Α.
ΑΛΕΞΑΚΗΣ Ελ.
ΑΛΤΑΜΟΥΡΑΣ Ιωά.
ΑΝΘΗΣ Δ.
ΑΡΓΥΡΟΣ Ο.

11
75, 98
133
18
59
31

ΒΑΒΑΤΣΗΣ Κ.
ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Αχ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπ.
ΒΡΑΝΟΣ Ι.

109
39
63, 90
131

ΓΑΪΤΗΣ Γ.
76, 105
ΓΑΛΑΝΗΣ Δ.
69
ΓΕΡΑΛΗΣ Απ.
25
ΓΕΡΑΛΗΣ Λ.
35
ΓΕΡΜΕΝΗΣ Β.
41, 52
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Δ.
14, 28
ΓΚΙΚΑΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 55, 56, 67
ΓΛΥΚΑΣ Αρ.
38
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
53
ΓΡΑΒΒΑΛΟΣ Παν.
92
ΓΥΖΗΣ Νικ.
20, 21
ΔΑΝΙΗΛ Δαν.
ΔΕΡΠΑΠΑΣ Γ.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
ΔΙΑΛΕΤΗΣ Α.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Λ.
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Π.
ΖΟΥΝΗ Ο.
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Επ.

46
93
60
44

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ.
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ Θ.
ΚΟΤΤΗΣ Γ.
ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ Γ.
ΚΟΥΤΡΙΚΑΣ Γ.
ΚΟΥΔΟΥΝΗ Μ.
ΚΛΩΝΗΣ Κλ.
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ Α.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Κ.
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ Α.
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ Κ.
ΛΑΖΑΡΗΣ Θ.
ΛΟΥΣΤΑΣ Κ.
ΛΥΤΡΑΣ Νικηφ.
ΜΙΓΑΔΗΣ Γ.
ΜΑΪΠΑΣ Θ.
ΜΑΛΑΜΟΣ Κ.
ΜΑΛΕΑΣ Κ.
ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ Θ.
ΜΟΡΑΛΗΣ Γ.
ΜΠΑΧΑΡΙΑΝ Α.
ΜΠΑΡΚΟΦ Αλ.
ΜΠΟΚΑΤΣΙΑΜΠΗΣ Βικ.
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γ.
ΜΠΟΥΚΗ Δ.
ΜΥΤΑΡΑΣ Δ.

ΚΑΝΑΣ Αντ.
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Ορ.
ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σ.
ΚΑΡΦΑΚΗΣ Θ.
ΚΑΠΠΟΣ Φρ.
ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Ν.
ΚΗΡΟΜΥΤΗΣ Ι.
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47
85
19
96
95
102
12, 30, 42
123
129
64
10
16
40
140
77, 108

103
137
126, 130
111
124

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Δ.
ΝΙΚΑΚΗΣ Τ.
ΝΙΚΟΥ Γ.

132
136
110

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΞΟΝΟΓΛΟΥ Δ.

120
119

45, 51
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ.

ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Β.

33
113
138
116
105α
112
83
3
2, 36
134
91
79, 127

49

37
7
68
87, 144
88
99
94
107

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ.
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θαν.
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Περ.
ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ Θ.
ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κ.
ΠΑΡΑΛΗΣ Γ.

139
128
27, 50
117
24
122
57
61

ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣ Φ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ.
ΠΑΥΛΟΣ Δ.
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ Οθ.
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Χ.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Δημ.
ΠΡΕΚΑΣ Π.
ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Αιμ.
ΡΟΣΣΟΛΥΜΟΣ E.
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Κ.
ΡΟΪΛΟΣ Γ.
ΣΑΒΒΙΔΗΣ Συμ.
ΣΑΡΚΗΣ Ν.
ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Αλ.
ΣΙΦΝΑΙΟΣ Γ.
ΣΙΩΖΟΣ Γ.
ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γ.
ΣΚΛΑΒΟΣ Γερ.
ΣΟΡΟΓΚΑΣ Σ.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΣΤΕΡΗΣ Γερ.
ΤΑΡΣΟΥΛΗ Αθ.
ΤΑΣΣΟΣ A. (ΑΛΕΒΙΖΟΣ)
ΤΗΝΙΑΚΟΣ Δ.
ΤΟΜΠΡΟΣ Μ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Θ.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Περ.
ΤΣΙΓΚΟΣ Θ.
ΤΣΟΡΙ Α.
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γ.
ΦΑΛΗΡΕΑΣ Β.
ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ Γ.
ΦΑΣΙΑΝΟΣ Α.
ΦΕΡΕΚEΙΔΗΣ Νικ.
ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ Θ.
ΧΑΤΖΗΣ Β.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Τζ.
ATKINSON Fred
DALI

104
135
78
9
23
65
70
5
1
6
34
26
121
97
22
106
114
71
118
73
100, 143
48
8
142
43
82
29
4
54, 74
141
58, 62
81
86
84, 115, 125
32
13
15
72
101
80

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ - TERMS / CONDITIONS OF SALE APPLY (English version available on our website)
Οι υποψήφιοι Αγοραστές ή Πωλητές πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω Ορους της Δημοπρασίας και τις ‘Ερμηνείες Ορων’ στον κατάλογο η κατανόηση
και αποδοχή των οποίων αποτελούν προυπόθεση για την συμμετοχή στη δημοπρασία. Ουδεμία άλλη δήλωση γραπτή ή προφορική δεν αντικαθιστά ή υπερβαίνει
τους παρακάτω Ορους της Δημοπρασίας. Οι υποψήφιοι Αγοραστές ή Πωλητές δεσμεύονται και δηλώνουν πως έλαβαν γνώση αυτών και τους αποδέχονται Ανεπιφύλακτα, παρακαλούνται δε όπως Μην συμμετάσχουν στην δημοπρασία εάν δεν είναι πλήρως ικανοποιημένοι.
1. Ο Οίκος δημοπρασιών Hellenic Auctions είναι ο μεσάζων Πωλητή και Αγοραστή. Ενεργεί αποκλειστικά ως εντολοδόχος/αντιπρόσωπος του Πωλητή (ιδιοκτήτη/καταθέτη
του έργου ή αντικειμένου προς πώληση).
2. Ο ‘Δημοπράτης’ είναι το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που διευθύνει την Δημοπρασία. Αποκλειστικά αυτός καθορίζει τα διαδοχικά ποσά προσφορών και διατηρεί το
δικαίωμα να αρνηθεί κάποια προσφορά ή να αποσύρει κάποιο αντικείμενο ή έργο από την Δημοπρασία κατά την κρίση του.
3. Ο Δημοπράτης/Δημοπρατικός Οίκος δικαιούνται κατά την κρίση του/τους να αρνηθούν την είσοδο ή την συμμετοχή ατόμων στην έκθεση ή Δημοπρασία.
4. Κάθε αντικείμενο η έργο πωλείται ‘ως έχει’ (as seen/as found) και θεωρείται πως ο υποψήφιος Αγοραστής η νόμιμος εκπρόσωπός του το ήλεγξε πλήρως και κυρίως για
την κατάσταση ή/και αυθεντικότητά του, γνωρίζει όλα όσα χρειάζεται και είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δημοπρατικός Οίκος η οι εργαζόμενοι,
συνεργάτες ή πωλητές για τυχόν φθορές, ζημίες, παραλείψεις η σφάλματα σε περιγραφές ο δε Αγοραστής παραιτείται από κάθε δικαίωμα αναστροφής της πώλησης.
5. Στην τελική τιμή κατοχύρωσης/πωλήσεως (hammer price) εκάστου αντικειμένου ή έργου προστίθεται ποσοστό προμήθειας (buyers premium) 15% συν Φ.Π.Α. επ’
αυτού του ποσοστού προμήθειας ΜΟΝΟΝ και όχι επί του συνολικού ποσού αγοράς. Τα έργα που σημειώνονται στον κατάλογο με αστερίσκο (*) επιβαρύνουν τον
αγοραστή με επιπλέον ποσοστό 5% σύμφωνα με τα άρθρα 5, 29 & 68 του Ν.2121 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εργα που σημειώνονται στον κατάλογο με διπλό
αστερίσκο (**) δεν επιβαρύνονται με ποσοστό προμηθείας (buyers premium) αλλά μόνον με φ.π.α εφ όλου του τιμήματος κατοχύρωσης (hammer price).
6. Ο Πωλητής δεσμεύεται ενώπιον του νόμου και δηλώνει ανεπιφύλακτα πως κάθε αντικείμενο ή έργο που υποβάλλει προς δημοπράτηση είναι της αδιαμφισβήτητης
και νόμιμης κυριότητας, νομής και κατοχής του, ελεύθερο βαρών, διεκδικήσεων η αξιώσεων η δικαιωμάτων τρίτων.
7. Πωλητής που αναγκασθεί, για οποιονδήποτε λόγο, να αποσύρει το προς δημοπράτηση αντικείμενο ή έργο του πριν την δημοπρασία, καταβάλει στον Δημοπρατικό
Οίκο ποσοστό 20% της συμφωνηθείσας μέσης τιμής επιπλέον εξόδων και Φ.Π.Α.
8. Η διαδικασία συμμετοχής στη δημοπρασία είναι ιδιαίτερα απλή γρήγορη και εύκολη. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν/υποψήφιοι Αγοραστές θα πρέπει έγκαιρα
και σαφώς πριν την έναρξη της Δημοπρασίας να δηλώνουν με την ταυτότητά τους τα στοιχεία τους στην γραμματεία από όπου παραλαμβάνουν την ειδική
καρτέλα/αριθμό συμμετοχής τους στην Δημοπρασία.
9. Ο Δημοπρατικός Οίκος παρέχει την διευκόλυνση, δωρεάν και κατόπιν συνεννοήσεως, να εκπροσωπεί διακριτικά και δεόντως όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη
Δημοπρασία (γραπτώς ή δια τηλεφώνου) διατηρώντας την ανωνυμία τους η χωρίς να παρουσιαστούν προσωπικώς. Οι υποψήφιοι αυτοί Αγοραστές θα πρέπει να δηλώνουν την συμμετοχή τους γραπτώς τουλάχιστον 24 ώρες πριν την Δημοπρασία, δηλώνουν δε δια του παρόντος πως έλαβαν γνώση των Όρων και ερμηνειών Όρων
της Δημοπρασίας και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δημοπρατικός Οίκος από τυχόν αδυναμία επιτυχούς υποβολής προσφορών και συνιστάται όπως οι υποψήφιοι Αγοραστές παρίστανται προσωπικώς στην Δημοπρασία.
10. Αγοραστής’ είναι αυτός που πλειοδοτεί με την τελική τιμή και στον οποίο κατοχυρώνεται το αντικείμενο ή έργο με το τελικό πέσιμο του σφυριού ( hammer price) που
αποτελεί κατάρτιση συμβάσεως πώλησης μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή. Σε περίπτωση αμφιβολίας η αντιδικίας στην αίθουσα η απόφαση του Δημοπράτη υπερισχύει,
δεν αμφισβητείται και είναι τελεσίδικη.
11. Ο Αγοραστής υποχρεούται στην εξόφληση και παραλαβή του αντικειμένου η έργου απο την έδρα του Δημοπρατικού Οίκου ή την κατόπιν συνεννόησης αποστολή του
εντός πέντε ημερών από την ημέρα της Δημοπρασίας. Αντικείμενα ή έργα που δεν εξοφλούνται ή δεν παραλαμβάνονται εντός των πέντε ημερών θα επιβαρύνονται
με επιπλέον ημερήσια χρέωση φύλαξης ή ασφάλισης κλπ. Όσα δεν εξοφλούνται η δεν παραλαμβάνονται εντός 15 ημερών ο Δημοπρατικός Οίκος δικαιούται α) Να
διεκδικήσει δικαστικώς την εξόφληση εντόκως μαζί με όλα τα έξοδα που θα προκύψουν β) Να πωλήσει το αντικείμενο ή έργο σε τρίτον είτε δια δημοπρασίας είτε
ιδιωτικώς και να διεκδικήσει την ανάλογη αποζημίωση και την όποια διαφορά προκύψει στην τιμή απο την αδυναμία του αγοραστή να εξοφλήσει.
12. Οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε κατάλογο η όποιο άλλο έντυπο ή ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη αναφορά γραπτή η προφορική σχετικά με
την προέλευση, χρονολογία, τιμή, δημιουργό, υλικά, κατάσταση η γνησιότητα αντικειμένων η έργων ερευνώνται ιδιαίτερα προσεκτικά, επαγγελματικά και υπεύθυνα
από ειδικούς συνεργάτες, εμπειρογνώμονες ή ιστορικούς, αποτελούν όμως μόνον γνώμη ή εκτίμηση και σε ουδεμία περίπτωση εγγύηση, δέσμευση η ευθύνη του
Δημοπρατικού Οίκου ή συνεργατών του έναντι τρίτων. Κάθε υποψήφιος Αγοραστής οφείλει, έγκαιρα και σαφώς πριν την έναρξη της Δημοπρασίας, να έχει ελέγξει
με δική του δαπάνη και ευθύνη την ακρίβεια περιγραφών ή την γνησιότητα έργων και να συμμετάσχει μόνον και εφ όσον έχει ικανοποιηθεί πλήρως.
13. Ο Αγοραστής δικαιούται να επιστρέψει έργο τέχνης εντός δύο ετών από την ημερομηνία δημοπρασίας του εάν κατά τη διάρκεια αυτή αποδείξει με αναμφισβήτητα
στοιχεία και χωρίς διχογνωμίες με δύο γραπτές επιστημονικές βεβαιώσεις/πιστοποιήσεις από γνωστούς και αναγνωρισμένους ειδικούς της κοινής αποδοχής του
Αγοραστή και του Δημοπρατικού Οίκου ότι το έργο ή αντικείμενο δεν είναι γνήσιο. Προυπόθεση για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος είναι να μην έχει μεταπωληθεί/μεταβιβαστεί σε τρίτον, να γίνει εντός δύο ετών από την ημερομηνία δημοπρασίας και μόνον απο τον αρχικό Αγοραστή, να μην υπήρχε αναφορά αποδόσεως,
αμφιβολίας η διχογνωμίας στην περιγραφή ή στην τελική δημοπράτηση δημόσια ενώπιον του κοινού και να είναι στην κατάσταση που ήταν όταν αγοράστηκε. Στην
περίπτωση αυτή τα χρήματα που πληρώθηκαν από τον Αγοραστή και μόνον και εφ’όσον αυτά δεν έχουν αποδοθεί στον Πωλητή / ιδιοκτήτη επιστρέφονται άτοκα στο
ακέραιον. Εάν ο Πωλητής έχει εξοφληθεί, τότε ο Αγοραστής θα δικαιούται να αναζητήσει το τίμημα κατοχύρωσης (hammer price), αποκλειστικά και μόνον από τον
Πωλητή. O δε Δημοπρατικός Οίκος, θα υποχρεούται να επιστρέψει άτοκα την αμοιβή που θα έχει εισπράξει από τον Αγοραστή. Τέλος, ο Δημοπρατικός Οίκος, οφείλει
να παραδώσει στον Αγοραστή, τα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο & διεύθυνση του Πωλητή, για το οποίο δια του παρόντος, ο Πωλητής συναινεί. O Αγοραστής ως συνέπεια παραιτείται από κάθε περαιτέρω διεκδίκηση οικονομική ή άλλη εις βάρος του δημοπρατικού Οίκου ιδιοκτητών ή συνεργατών του. Ολες οι σχετικές επικοινωνίες
διεκδικήσεις ή ότι σχετικό θα πρέπει να αιτιολογούνται και να γίνονται μόνον εγγράφως και μέσα στα χρονικά όρια και τις προυποθέσεις που ορίζονται παραπάνω.
14. Για οιαδήποτε νομική διαφορά αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
15. Έκθεση κατάστασης έργων (condition report) δίδεται προ της δημοπρασίας σε όσους το επιθυμούν.
16. Οι παραπάνω Όροι μπορεί να επηρεάζουν τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.
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ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
(English version of EXPLANATORY NOTES in our website)
Οι παρακάτω όροι και συντμήσεις όταν συναντώνται στις περιγραφές έχουν τις ακόλουθες ερμηνείες:
ω/ε: Οταν ή εφ΄ όσον υπάρχουν ατέλειες ή φθορές ή το έργο/αντικείμ. δεν ηλέγχθη – (ως έχει) (a/f)
δ.: Οταν αναφέρεται σε “δεκαετία” - π.: Οταν αναφέρεται σε χρονική περίοδο
Υπογραφή – Σημείωση – Ημερομηνία:
κ.α.: κάτω αριστερά κ.δ.: κάτω δεξιά κ.: κέντρο
Σχετικά με την δημιουργία/πατρότητα έργου τέχνης (π.χ. έργου του Νικολάου Γύζη):
Νικόλαος Γύζης (1842 - 1901):
Οταν κατά την γνώμη μας πρόκειται για γνήσιο έργο του αναφερομένου ζωγράφου
Υπογεγραμμένο/υπγρμ. κ.α / κ.δ Νικόλαος Γύζης (1842 - 1901):
(signed)
Οταν κατά την γνώμη μας πρόκειται για γνήσιο έργο υπογεγραμμένο από τον ίδιο
τον αναφερόμενο ζωγράφο κατά την δημιουργία του έργου ή και αργότερα.
(attributed)
Αποδίδεται στον Νικόλαο Γύζη (1842 - 1901):
Οταν πρόκειται για έργο που κατά την γνώμη μας είναι του αναφερομένου ζωγράφου
όμως με επιφύλαξη και όχι στον βαθμό βεβαιότητας της προηγουμένης περίπτωσης.
(studio of)
Εργαστήριο Νικολάου Γύζη (1842 - 1901):
Οταν πρόκειται για έργο που έγινε από άγνωστο ζωγράφο ή μαθητή στο εργαστήριο του
αναφερομένου ζωγράφου με την επίβλεψη ή χωρίς αυτήν του ζωγράφου/δασκάλου
(manner of)
Τεχνοτροπία Νικολάου Γύζη (1842 - 1901):
Οταν πρόκειται για έργο της ζωγραφικής τεχνοτροπίας του αναφερομένου ζωγράφου σε
μεταγενέστερο χρόνο.
(after)
Υφος Νικολάου Γύζη (1842 - 1901):
Οταν πρόκειται για αντιγραφή κάποιου έργου του αναφερομένου ζωγράφου.

Φέρον υπογραφή/ημερομηνία κ.α / κ.δ Νικόλαος Γύζης (1842 - 1901): (bearing signature)
Οταν πρόκειται για έργο η υπογραφή ή ημερομηνία του οποίου δεν είναι γνωστό εάν έχουν
τεθεί από τον αναφερόμενο ζωγράφο.
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Aλ. Σβώλου 5 θεσ/νίκη 54622
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ENTOΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
INSTRUCTION TO BID/TELEPHONE PARTICIPATION REQUEST





Γραπτή προσφορά / Commission bid

Τηλεφωνική συμμετοχή / Telephone bid

Oνοματεπώνυμο / Full names
Διεύθυνση / Address
Τηλέφωνο / Tel.

E-mail

Α.Δ.Τ. / Passp. no.

A.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

• Με το παρόν σας εξουσιοδοτώ αμετάκλητα να με εκπροσωπήσετε με τις κάτωθι προσφορές μου και έως τα ποσά που
αναγράφω επιπλέον προμηθείας και Φ.Π.Α.
• Διάβασα τους Όρους της Δημοπρασίας και τις ερμηνείες όρων και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
• Please did on my behalf for the purchase of the following lots plus commission & vat.
• I hereby declare that I have read understood and accept the Conditions of Sale.

LOT ΑΡΙΘΜ.

ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / SMALL DESCRIPTION

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (NBG): GR90 0110 2170 0000 2170 0176 981

ANΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ / MAX. BID
(Εκτός προμήθειας & Φ.Π.Α.) (+comm.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE

EUROBANK: GR51 0260 0790 0009 2010 0271 755
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (PIRAEUS): GR27 0171 6670 0066 6713 9581 471
Ονομα / Αcct. name: A. EVANGELINOS / HELLENIC AUCTIONS

YΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΤ ΙΤΥΠΩΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2018
Eκτύπωση καταλόγου (Oﬀset) Αγγελος Αθ. Αλτιντζής τηλ. 2310 221529, 2310 795928, e-mail: angelos@altintzis.gr

ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ / ΝEXT AUCTION
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

