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27η ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΗ» 

Από τον οίκο δημοπρασιών, HELLENIC AUCTIONS 

 

                                    ELECTRA PALACE/ Αριστοτέλους 9, Θεσσαλονίκη 
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Press Kit:  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για μία φορά ακόμη, ένας σπουδαίος καλλιτεχνικός θησαυρός έργων μεγάλων Ελλήνων 

ζωγράφων του 19ου και 20ου αιώνα, πρόκειται να δημοπρατηθεί την Παρασκευή 7 

Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο ELECTRAPALACE της Θεσσαλονίκης, από τον οίκο 

δημοπρασιών HELLENIC AUCTIONS. 

 

Στην 27η διεθνή δημοπρασία «Ελλήνων Τέχνη» που διοργανώνει με επιτυχία τα τελευταία 15 

χρόνια ο γνωστός οίκος δημοπρασιών στη Θεσσαλονίκη, θα βρεθούν κάτω από το δημοπρατικό 

σφυρί επίλεκτα έργα των Παρθένη, Μαλέα, Οικονόμου, Παπαλουκά, Γκίκα, Γαίτη, 

Κοντόπουλου, Ακριθάκη, Βασιλείου, Κεσσανλή και δεκάδων άλλων σε προκλητικά χαμηλές 

τιμές ασφαλείας, που άλλες εποχές θα προκαλούσαν σεισμούς! 

 

Κάποια από τα έργα, όπως του Ρωμανίδη, του Ουμβέρτου Αργυρού, του Κανδύλη, Μιγάδη κ.α. 

καθώς και μία εντυπωσιακή κατασκευή/γλυπτό Αθηναϊκής τριήρεως,  προσφέρονται ελεύθερα με 

συμβολική τιμή εκκίνησης του μόλις ενός ευρώ! Αξίζει να σημειωθεί πως η καινοτόμα αυτή 

πρωτοβουλία της «ελεύθερης προσφοράς» που εισήγαγε ο πιστοποιημένος εκτιμητής και 

δημοπράτης, επικεφαλής του οίκου Θάνος Ευαγγελινός στις δημοπρασίες του, έφεραν καρπούς 

και σε πολλούς αγοραστές αλλά και σε πωλητές έργων: «..έργα που προσφέρθηκαν σε «τιμές 

αγοράς» και δεν έφεραν αποτέλεσμα, αργότερα, με την συναίνεση των ιδιοκτητών και την 

«ελεύθερη δημοπράτηση», ως δια μαγείας κατάφεραν να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τις 

προσδοκώμενες αγοραίες τιμές τους. π.χ. έργο επωνύμου ζωγράφου με ελεύθερη εκκίνηση ενός 

μόλις ευρώ πουλήθηκε…600 φορές επάνω…ενώ, άλλο έργο, παρόμοιας ποιότητας και τιμής 

εκκίνησης, μόλις που κατάφερε τα 20 ευρώ..»! «…αυτή όμως είναι η ομορφιά και η μαγεία της 

δημοπρασίας...την τελική επιλογή και τις τιμές να τα καθορίζουν οι αγοραστές, μέσα από την 

αγωνία και τον ανταγωνισμό» σημειώνουν οι υπεύθυνοι του οίκου. 

Στον κατάλογο της δημοπρασίας, σημαντικά έργα, εξαιρετικής ποιότητας του Παρθένη, του 

Παπαλουκά του Μαλέα, του Οικονόμου ξεχωρίζουν για τις σπάνιες αρετές τους. Οι Παρθένης, 

Μαλέας και Παπαλουκάς παρουσιάζονται σε δύο περιόδους χρονικά και τεχνοτροπικά με 

εντυπωσιακά μοναδικά έργα. Έργα των μεγάλων αυτών καλλιτεχνών μας, που φώτισαν το πρώτο 
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μισό του 20ου αιώνα και που δύσκολα μπορεί κανείς να πετύχει σε τέτοια πληρότητα σε ίδια 

έκθεση.  

 

Σπουδαίο και ιδιαίτερα συλλεκτικό το έργο του Νίκου Κεσσανλή της περιόδου των  

«δένδρων» που κοσμεί το εξώφυλλο του πολυτελούς καταλόγου ενώ ξεχωρίζουν για την 

ποιότητα και τις χαμηλές τιμές τους, τα έργα του Σπυρόπουλου, του Αλέκου Κοντόπουλου, το 

πολύ ιδιαίτερο έργο του Κόντογλου αλλά και η εξαίρετη ‘επιστροφή στο χωριό’ του Επαμ. 

Θωμόπουλου, τα πανέμορφα έργα του Γαίτη του Ακριθάκη του Τσίγκου αλλά και αυτοί οι 

θησαυροί του Σπύρου Βασιλείου, του Χατζηκυριάκου-Γκίκα, του Διαμαντόπουλου! 

Πού να σταματήσει κανείς; στο Μουσειακό γλυπτό του ταξιδιώτη του πολύτιμου φορτίου του 

«Ματαρόα», αυτής της κιβωτού της ελληνικής διανόησης, που τον Δεκέμβρη του 1945 ξεκίνησε 

από τη χώρα μας για το Παρίσι, του Μέμου Μακρή, του σημαντικότερου γλύπτη της 

μεταπολεμικής Ουγγαρίας; Του γλύπτη του «κεφαλιού», στο προαύλιο του Πολυτεχνείου 

Αθηνών, προς τιμήν των θυμάτων της εξέγερσης του Πολυτεχνείου; Ο Μέμος Μακρής, εδώ, στο 

μοναδικό αυτό μουσειακό έργο  που θα δημοπρατηθεί με τιμή εκκίνησης που στέκει ούτε στο 

10% της εμπορικής του, μας αποδίδει τόσο αριστοτεχνικά και ιδιαίτερα τον δικό του 

"σκεπτόμενο", απηχώντας εκπληκτικά τα διδάγματα της αρχαϊκής τέχνης αλλά και της παρισινής 

του μαθητείας.  

 Άλλα σπάνια έργα διακεκριμένων ζωγράφων που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε δημοπρασία 

είναι αυτά του Κερκυραίου Μάρκου Πιερρή και του, άγνωστου ακόμη στους πολλούς, 

εκλιπόντος μα πολλά υποσχόμενου στην διεθνή αγορά, Ελληνοαμερικάνου, Τζον Μωραίτη. 

Πρωτοεμφανίζονται επίσης για πρώτη φορά σε δημοπρασία ποιοτικά έργα σε πολύ 

ενδιαφέρουσες τιμές των διακεκριμένων εκλιπόντων καλλιτεχνών μας Δημήτρη Ξανθούδη και 

Γιώργου Δουρδούφη.  

 

Αναμένεται μια όμορφη ποιοτική βραδιά τέχνης, μια βραδιά που μας προσκαλεί στη μαγεία της 

τέχνης και των θησαυρών μεγάλων δημιουργών που φιλοξενούνται για λίγο, στη πόλη της 

Θεσσαλονίκης …! 

 

 

 

EMAIL:  info@hellenicauctions.com 

TEL. +30 2310 227007 & 227799 

 

 

 

ΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  HELLENIC AUCTIONS.    www.hellenicauctions.com 

 

mailto:info@hellenicauctions.com

	ELECTRA PALACE/ Αριστοτέλους 9, Θεσσαλονίκη
	7 Δεκεμβρίου 2018   -   19:30 μ.μ

