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Η τέχνη, κάτω από την απειλή της κρίσης, εκεί που όλα έδειχναν να καταρρέουν, αφήνοντας το αποτύπωμα βαθιά στον καθένα μας, έμοιαζε για κάποιους πολυτέλεια.
Μετά από πολύ επιμονή και υπομονή ψηλαφίζοντας στο μισοσκότεινο τούνελ, όσοι αγαπήσαμε και
πιστέψαμε στην τέχνη ως κραυγή, φωνή, φως, αναλγητικό φάρμακο, δικαιωνόμαστε σιγά-σιγά. Γιατί
η τέχνη με την τεράστια δυναμική της στον κοινωνικοπολιτικό της ρόλο, όξυνε το βλέμμα προς μία καθαρότερη θέαση των πραγμάτων, ώστε να κατανοήσουμε την κρίση και να βρούμε το δρόμο εξόδου
από αυτήν.
Λίγο αχνά και μουδιασμένα, σαν να φτάσαμε σε μια εγκοπή του χρόνου που τα πράγματα δείχνουν
να αρχίζουν να σταθεροποιούνται πια κάπου, να αποκτούν θετικό πρόσημο, αποκαλύπτοντας μια χαραμάδα ελπίδας. Αυτή η χαραμάδα αυτή η ρωγμή, είναι η επιβράβευση ότι όχι μόνο σταθήκαμε στα
πόδια μας, αλλά γίναμε και σοφότεροι. Μας δίνει την αίσθηση της ανάδυσης από τον ψυχοφθόρο μετεωρισμό των τελευταίων χρόνων, γεμάτων με δοκιμασίες αλλά και ανήθικες επιθέσεις συνανθρώπων
μας, που δεν κατάφεραν να κρατηθούν στο ύψος των περιστάσεων.
Θέλει αρετή, τόλμη και θυσίες αυτή η επιμονή στο βωμό της αγάπης για την τέχνη, ώστε να συνεχίσει
να παρηγορεί και να τονώνει τα κουρασμένα μας βλέμματα. Και τότε η τέχνη σε ανταμείβει: αναδύει
αξίες και μύχιες δυνάμεις της ψυχής, ως καταφύγιο, ως διέξοδο φυγής από μιζέριες, ως προσπάθεια
αναζωπύρωσης της φλόγας για ζωή και επανατοποθέτησης του εαυτού μας στον κόσμο. Αυτή την ανταμοιβή νιώθουμε και αγωνιζόμαστε να αφήσουμε παρακαταθήκη στα παιδιά και στα εγγόνια μας!
Είναι μεγάλη τιμή και χαρά μου σήμερα που αυτός ο αγώνας καρποφορεί και απολήγει στην έκδοση
ενός ακόμη βιβλίου τέχνης, με σπουδαία μοναδικά έργα των καταξιωμένων μεγάλων καλλιτεχνών μας,
πολλά από τα οποία σύντομα θα κοσμούν και θα φωτίζουν την καθημερινότητά σας. Ίσως και αυτή
των επόμενων γενεών!
Θα κλείσω αυτή την καθιερωμένη νοερή επικοινωνία μου μαζί σας, με ένα εύστοχο σχόλιο της αγαπητής Μαρίας Λοϊζίδου, που πιστεύω βαθιά, για το αν η τέχνη αποτελεί πολυτέλεια σε περίοδο οικονομικής κρίσης: «Αν οι άνθρωποι και κυρίως οι πολιτικοί, είχαν μια ουσιαστική σχέση με τον πολιτισμό
και την τέχνη, δεν θα φτάναμε στην κρίση που επικρατεί γιατί θα βρισκόμαστε πλησιέστερα στην
Αλήθεια και στον ‘Ανθρωπο»!

Θάνος Ευαγγελινός
Δεκέμβριος 2018
Certified Appraiser

Επίλεκτα έργα Ελληνικής Τέχνης 19ου & 20ού αιώνα

Έναρξη 7:30 μ.μ.

Lots 1 - 71

Σ Η ΜΑΝΤ ΙΚΕΣ Σ ΗΜΕ ΙΩΣΕΙΣ
ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ‘Η ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ
«ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
‘Η ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΜΕ ΦΑΞ (2310227799) ‘Η ΜΕ EMAIL. ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ‘Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.
FOR COMMISSION OR TELEPHONE BIDS PLEASE FILL IN THE FORM AT THE END OF
THIS CATALOGUE AND FAX OR EMAIL IT TO US OR CONTACT US.
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 με την ταυτότητά τους στην γραμματεία πριν
την έναρξη της δημοπρασίας για να παραλάβουν τον ειδικό αριθμό συμμετοχής.

1. ΜΠΡΙΚΜΑΝ Αλεξ (1900-1954)
‘Βάρκες στο Φάληρο’
Λάδι σε σελοτέξ 20×26 εκ υπγρμ κ.α
€ 100 - 200
BRICKMAN Alex (1900-1954)
‘Boats in Faliro’
Signed oil on hardboard 20×26 cm

1

2. DORIS (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μιχαήλ) (1896-1987)
‘Βάζο με λουλούδια’
Λάδοπαστέλ σε χαρτόνι 70×50 εκ υπγρμ κ.α
€ 200 - 300
DORIS (Μ. PAPAGEORGIOU) (1896-1987)
‘Still life’
Signed oil-pastel on board 70×50 cm

2

3. ΝΤΑΚΟΣ Κωνσταντίνος (1905-1980)
‘Παιδιά παίζουν στο πάρκο’ 1942
Λάδι σε καμβά 50x60 εκ υπγρμ κ.δ
€ 200 - 300
DAKOS Constantinos (1905-1980)
‘Children playing in the park’ 1942
Signed oil on canvas 50×60 cm

3
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ΣΗΜ/NOTE.Χρήζει συντήρησης ω/ε
In need of restoration a/f

4

4. ΓΛΥΚΑΣ Αριστείδης (1870-1940)
‘Πολεμικό πλοίο’ 1921;
Τέμπερα/υδατογρ. σε χαρτόνι 32×51 εκ υπγρμ & χρνλγμ. κ.α

5. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος (1884-1972)

€ 400 - 600

‘Φουρτουνιασμένη θάλασσα’
Λάδι σε χαρτόνι 28×50 εκ υπγρμ κ.δ

GLYKAS Aristidis (1870-1940)
‘Warship’ 1921
Signed and dated temp/waterclr on board 32×51 cm

€ ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE
ROMANIDIS Constantinos (1884-1972)
‘Stormy seas’
Signed oil on board 28×50 cm

5
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6. ΠΙΕΡΡΗΣ Μάρκος (1865-1954)
‘Κερκυραία κόρη’ 1900
Μικτή τεχνική/παστέλ σε χαρτόνι 55×43 εκ υπγρμ &
χρονλγμ.κ.δ
€ 400 - 600
PIERRIS Markos (1865-1954)
‘Girl from Corfu in traditional costume’ 1900
Signed & dated mixed media/pastel on p/board 55×43 cm
Αξιόλογος Κερκυραίος ζωγράφος, μαθητής του Χαρ.Παχή. Έργα του
πολύ σπάνια και δυσεύρετα με το παρόν να αποτελεί το πρώτο που
βγαίνει ποτέ προς πώληση.

6

7. ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Αιμίλιος (1859-1926)
‘Δρόμος στο Κάιρο’
Υδατογραφία σε χαρτί 31×20 εκ υπγρμ κ.α
€ 400 - 600
PROSALENDI Emilios (1859-1926)
‘A street in Cairo’
Signed watercolor 31×20 cm
7
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8. ΑΒΛΙΧΟΣ Γεώργιος (1842-1909)
‘Αγωνιστής του ‘21’ 1894;
Κάρβουνο & μολύβια σε χαρτόνι 66x50 εκ υπγρμ.κ.α
€ 800 – 1.300
AVLICHOS Georgios (1842-1909)
‘Fighter of the 1821 Revolution’ 1894;
Signed charcoal & pencils 66×50 cm
ΣΗΜ/NOTE: Συντηρημένο / Restored

9. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Χαράλαμπος (1909-1958)
‘Έσωτερικό σπιτιού’
Λάδι σε καμβά 60×70 εκ υπγρμ κ.α
€ 1.000 - 1.800
POTAMIANOS Charalambos (1909-1958)
‘Interior of a country house’
Signed oil on canvas 60×70 cm

8

9
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10. ΓΥΖΗΣ Νικόλαος (1842-1901)
‘Μάθημα χορού’
Σχέδιο με κάρβουνο, μολύβι & μπλε κιμωλία σε χαρτί
επικολλημ. σε ειδικό χαρτόνι συντηρητού
30.5×22 εκ υπγρμ κ.δ
€ 1.000 - 1.500
GYZIS Nickolaus (1842-1901)
‘Dance lesson’
Signed drawing in pencil charcoal and blue pastel
colours laid in special restorer’s acid-free paperboard,
30.5×22 cm
Πρόκειται για δεξιοτεχνική σπουδή του σήμερα χαμένου έργου
“Μάθημα Χορού”, ελαιογραφία σε μουσαμά, που φιλοτεχνήθηκε το 1876, και ανήκε μέχρι το 1902, σύμφωνα με τον Montandon στη συλλογή του Franz von Defregger, του μεγάλου
Γερμανού ζωγράφου και στενού φίλου του Γύζη.
Το έργο έχει συντηρηθεί σε ειδικό αντιοξειδωτικό χαρτί Μουσείου / This work has been restored professionally
ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ. συλλογή Θεσ/νίκη / Priv.coll. Thessaloniki
Hellenic Auctions May 2008
Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα / Priv.collection Athens

10

11. ΤΟΜΠΡΟΣ Μιχάλης (1889-1974)
Τρία σχέδια/σπουδές γλυπτών 34×74 εκ υπγρμ κ.
€ ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE
TOMBROS Michalis (1889-1974)
Signed pencil & charcoal drawings 34×74 cm

11
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12

12. ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ Αλέξανδρος (1853-1923)

Πολύ γνωστός για της νεκρές φύσεις του και ιδιαίτερα τα επιτραπέζια θέματα
ο Καλλούδης διακρίνεται για την αριστοτεχνική ρεαλιστική απόδοση των αντικειμένων του με δομική επιδεξιότητα στην αρμονία της σύνθεσης. Δημιουργός
με εμμονή στην σχεδιαστική, περιγραφική ακρίβεια και τον αριστοτεχνικό φωτισμό. Αποδίδει με ακαδημαϊκή επιμέλεια, τις λεπτομέρειες, τις σκιές, την προοπτική ανάπτυξη και με τεχνική δεξιότητα αναδεικνύει την αληθοφάνεια των
πραγμάτων.

‘Νεκρή φύση με πορτοκάλια’
Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπογρμ π.δ.
€ 1.200 - 1.800
KALOUDIS Alexandros (1853-1923)
‘Still life with oranges’
Signed oil on canvas 50×70 cm

13. ΒΩΚΟΣ Νικόλαος (1859-1902)
‘Νεκρή φύση με φρούτα’
Λάδι σε χαρτόνι 30×40 εκ υπγρμ π.δ
€ 500 - 700
WOKOS Nikolaοs (1859-1902)
‘Stil life with fruits’
Signed oil on board 30×40 cm
13
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14. ΑΡΓΥΡΟΣ Ουμβέρτος (1884-1963)
‘Κανάτι με λουλούδια’
Λάδι σε χαρντμπορντ 39×32 εκ υπγρμ κ.
€ ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE
ARGYROS Umvertos (1884-1963)
‘Jar with flowers’
Signed oil on hardboard 39×32 cm

14

15. ΓΕΡΑΛΗΣ Λουκάς (1875-1958)
‘Νεκρή Φύση’
Λάδι σε σελοτεξ 50×25 εκ υπγρμ κ.δ
€ 400 - 700
GERALIS Loucas (1875-1958)
‘Still Life with fruits’
Signed oil on hardboard 50×25 cm
15
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16. ΑΡΓΥΡΟΣ Ουμβέρτος (1884-1963)
‘Αρμέγοντας την κατσίκα’ 1960
Λάδι σε χαρτόνι 50×70 εκ υπγρμ κ.α & σημ. πίσω ΄κατά παρέκλισση’;
€ 1.500 - 2.000
ARGYROS Umvertos (1884-1963)
‘Milking the goat’ 1960
Signed oil on board 50×70cm

17. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φώτης (1895-1965)
‘Μήτσος ο τσέλιγκας’
Λαδοτέμπερα σε ξύλο 12×10.5 εκ. υπγρμ μ.α
€ 600 - 800
KONTOGLOU Fotis (1895-1965)
‘Mitsos the shepherd’
Signed & titled oil-tempera on wood 12×10.5 cm
Αναπλάθοντας δημιουργικά στοιχεία παραδοσιακής τέχνης φιλοτεχνεί ένα αντιπροσωπευτικό του έργο κοσμικού περιεχομένου, με βυζαντινοπρεπές και λαϊκότροπο ύφος, με στιβαρή
φόρμα, εσωτερικό ήθος και ύφος, με αυστηρό περίγραμμα και
σεμνά γεώδη χρώματα, χωρίς φωναχτούς τόνους και με σαφή την
χρήση στοιχείων από την λαϊκή παράδοση.
17
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18. ΙΒΑΝ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΒΙΤΣ ΑΙΒΑΖΟΦΣΚΙ (1817-1900)
‘Τοπίο Κριμαίας‘
Λάδι σε καμβά επκλμ σε νέο καμβά 20×32 εκ υπογρμ στα Ρωσσικά κ.α
€ 4.000 - 6.000
Ivan Konstantinovich AIVAZOVSKY (1817-1900)
Ива́н Константи́нович Айвазо́вский
‘Crimean landscape‘
Signed oil on canvas laid on new canvas 20×32 cm

Έργο/εύρημα που αποδίδεται στον μεγάλο Ρώσο ζωγράφο με την αχλή της αγάπης του φιλελληνισμού του.
Ένα φως σχεδόν απόκοσμο, με καθαρά συμβολική αξία, ζεστά χρώματα, μαλακά πλασίματα στους όγκους, απαλές διαβαθμίσεις, χαρακτηριστικά του καλλιτεχνικού ιδιόλεκτου του καλλιτέχνη, μας εισάγουν στον ιδιότυπο αναγνωρίσιμο νοσταλγικό, ρομαντικό του κόσμο.
Συντηρημένο & υποστηριγμένο σε νέο καμβά από τον συντηρητή & ζωγράφο Μαγιάση.
The work has been cleaned and restored by the Greek renowned artist & restorer Mayiassis.
(Συνοδεύεται από γνωμάτευση γνησιότητας Ε. Στράνη)
ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ.συλλ. Μάνη / Priv. collection Mani/Peloponese Greece.
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19. ΜΑΓΙΑΣΗΣ Βασίλειος (1880-1926)
‘Ψαράδες’
Λάδι σε καμβά 40×55 εκ υπγρμ κ.α
€ 1.500 - 2.000
MAYASSIS Vassilios (1880-1926)
‘Fishermen’
Signed oil on canvas 40×55 cm

20. ΓΕΡΜΕΝΗΣ Βάσος
(1896-1964)
‘Μύκονος’
Λάδι σε σελοτέξ 40×55 εκ υπγρμ κ.δ
€ 600 - 800
GERMENIS Vasos (1896-1964)
‘Myconos’
Signed oil on hardboard 40×55 cm
20
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21. ΜΑΛΑΜΟΣ Κώστας (1913-2007)
‘Στην παλιά αγορά της Αθήνας’
Λάδι σε ξύλο 51×35 εκ υπγρμ κ.κ
€ 1.000 - 1.500
MALAMOS Costas (1913-2007)
‘Strolling through the old Athenian market’
Signed oil on wood 51×35 cm

22. ΝΤΟΥΜΑΣ Χαράλαμπος (1910-1991)
‘Νεκρή φύση με μήλα’
Λάδι σε καμβά 50×65 εκ υπγρμ κ.α
€ 280 - 400
DOUMAS Charalambos (1910-1991)
‘’The shepherd and the peasant girl’
Signed oil on canvas 50×65 cm
ΣΗΜ/NOTE. Το έργο έχει συντηρηθεί ω/ε
The painting is restored a/f

21

22
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23. ΡΕΓΚΟΣ Πολύκλειτος (1903-1984)
‘Αυλή μοναστηριού’ 1959;
Λάδι σε ξύλο 60×77 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

RENGOS Polyklitos (1903-1984)
‘Monastery courtyard’ 1959
Signed & dated oil on wood 60×77 cm

€ 2.000 - 2.500

Έργο από την περίοδο που ο Ρέγκος δίδαξε σχέδιο στο Πειραματικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης, με τον ζωγραφικό του χώρο, οργανωμένο
χωροταξικά με ιδιαίτερη επιδεξιότητα, αποδίδοντας ταυτόχρονα μία ζεστασιά και θαλπωρή στο ήδη φορτισμένο με πνευματικότητα
τοπίο. Δομεί συμπαγείς όγκους με ιδιαίτερο πλαστικό βάρος και επηρεάζει τα σχήματα εμφανίζοντας μία μελετημένη δομική λειτουργία
των χρωματικών σχέσεων σαν να βγαίνουν από ένα αθώρητο και μακρινό βάθος. Η αρχιτεκτονική απόδοση του κτιριακού συμπλέγματος,
με αντινατουραλιστικές σχηματοποιήσεις, αφαιρέσεις, προδίδει ότι τον απασχολεί η ψυχή του τοπίου, η ψυχογραφική αποτύπωση της
εικόνας του. Είναι εμφανής η αφαιρετική προσέγγιση της συνείδησης της βυζαντινής τέχνης στην αίσθηση της αρχιτεκτονικής των σχημάτων που απορρέει από τη γνώση των αισθητικών νόμων, στην απόδοση του τεκτονικού τύπου αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος
στο οποίο εντάσσεται. Η προτίμηση σε γεώδη χρώματα και χαμηλούς τόνους προσδίδουν μία μελαγχολία, μια κρυφή νοσταλγία και αναπόληση.
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Πειραιάς / Priv. collection Piraeus
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24. ΡΟΪΛΟΣ Γεώργιος (1867-1928)
‘Βραχώδες τοπίο με πρόβατα’
Λάδι σε καμβά επικλμ.σε ξύλο 70×50 εκ υπγρμ κ.α
€ 1.500 - 2.000
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ROILOS Georgios (1867-1928)
‘Rocky landscape with sheep’
Signed oil on canvas laid on board 70×50 cm

25. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Επαμεινώνδας (1878-1974)
‘Έπιστροφή στο χωριό’
Λάδι σε καμβά 42×82 εκ υπγρμ. κ.α

THOMOPOULOS Epaminondas (1878-1974)
‘Back to the village’
Signed oil on canvas 42×82 cm

€ 3.000 - 3.500

O επιφανής Έλληνας ζωγράφος, καθηγητής και διευθυντής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, δάσκαλος μεγάλων ζωγράφων, στο περίφημο αυτό δημοσιευμένο έργο του με αμεσότητα και ζωγραφικό δυναμισμό, δομεί και οργανώνει την ζωγραφική επιφάνεια, με εμφανή
την πάλη ανάμεσα σε δύο πολιτισμικές μορφές έκφρασης παράδοσης –πρωτοπορίας. Αντιλαμβάνεται και αποδίδει την ύπαιθρο, σαν
ένα σύνολο χρωματικών αντανακλάσεων και παιχνιδίσματος του πραγματικού φωτός, καταφέρνοντας να αποδώσει στο τοπίο, μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, γεμάτη από ένα ιδιότυπο πνεύμα λυρισμού. Φωτεινές κηλίδες χρώματος αλληλοσυμπληρούμενες συνθέτουν με
μία περιγραφική διάθεση, την κίνηση της γραμμής σαν ένα κλασσικό μουσικό κομμάτι από ήχους της καθημερινότητας. Η ρυθμικότητα
στη κίνηση οφείλεται στον ιδιαίτερο χειρισμό του φωτός στις χρωματικές αποχρώσεις και στην απόδοση των όγκων, που γεννά η επίδρασή του. Η προτίμηση στα γεώδη χρώματα, προσδίδει μια ιδεαλιστική ποιητικότητα, μια κρυφή νοσταλγία και αναπόληση. Η άρθρωση
των όγκων με ακατέργαστη και γρήγορη πινελιά, ο έλεγχος της προοπτικής και η απλότητα στην έκφραση και στις πλαστικές αξίες, εισάγουν μια τεχνοτροπία που δεν μπορεί να εγκλωβισθεί σε κανόνες ή να καταταχθεί σε κατηγορίες.
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26. ΧΕΙΜΩΝΑΣ Νικόλαος Πέτροβιτς (1886-1929)
‘Τοπίο’
Λάδι σε καμβά 50×66 εκ υπγρμ κ.δ
€ 1.000 - 1.500

27. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Δημήτριος
(1897-1993)
‘Θερισμός’
Λάδι σε καμβά επικολμ. σε ξύλο
40×50 εκ υπγρμ κ.δ
€ 600 - 800
GIOLDASIS Dimitris (1897-1993)
‘Harvest’
Signed oil on canvas laid on board
40×50 cm
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CHIMONAS Nikolaos Petrovitch (1886-1929)
‘Landscape’
Signed oil on canvas 50×66 cm

28. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος (1879-1928)
‘Τοπίο στην Πελοπόννησο’ π 1920
Λάδι σε καμβά 32×45 εκ υπγρμ κ.δ

MALEAS Constantine (1879-1928)
‘Landscape in Peloponnese’ c1920s
Signed oil on canvas 32×45 cm

€ 6.000 - 8.000

Εικονογραφώντας ότι βλέπουν τα μάτια της ψυχής, εδώ ο Μαλέας, με ελαχιστοποίηση των ρεαλιστικών στοιχείων, με έντονη αντινατουραλιστική χρήση χρώματος και φωτός, επιπεδοποίηση του ζωγραφικού χώρου και με υπέροχη χειρονομιακή επέμβαση, συνθέτει το
εκπληκτικό αυτό έργο, με μία ζωτικότητα και μία δυναμική ρυθμολογία, που δονεί ολόκληρο το τοπίο. Παρατηρώντας με προσοχή τον
αριστοτεχνικά αποδομένο ουρανό, βλέπεις την κίνηση, την δυναμική αυτή του χρωστήρα του, έτσι που νιώθεις πως το αγέρι πάνω στον
καμβά αποκτά πνοή και βουητό.
Το έργο έχει καθαριστεί συντηρηθεί και τοποθετηθεί σε νέο καμβά / Cleaned restored and supported on new canvas.
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ.συλλ. Αθήνα / Priv. collection Athens
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29. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Επαμεινώνδας (1878-1974)
‘Σπίτια στο χωριό’
Λάδι σε καμβά 50×73 εκ υπγρμ. κ.δ

THOMOPOULOS Epaminondas (1878-1974)
‘Houses in a village’
Signed oil on canvas 50×73 cm

€ 2.000 - 3.000

30. ΜΑΓΚΟΣ Βύρων (1924-2003)
‘Το πλύσιμο στο ποτάμι’ 1949
Λάδι σε καμβά 60×80 εκ υπγρμ κ.δ
€ 500 - 1.000

30
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MANGOS Vyron (1924-2003)
‘The washing in the river’ 1949
Signed oil on canvas 60×80 cm

31. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878-1967)
‘Ο Οδυσσέας & η Ναυσικά στο νησί των Φαιάκων’
Λάδι σε καμβά 21×27 εκ υπγρμ κ.α.

PARTHENIS Cnstantine (1878-1967)
‘Odysseus & Nausica in the island of the Phaeacians’
Signed oil on canvas 21×27 cm

€ 2.500 - 3.500
Η γνώριμη από αγγειογραφίες σκηνή της συνάντησης του Οδυσσέα από την Ναυσικά και την παρέα της στο νησί των Φαιάκων, πάνω
στη γνωστή αφηγηματική δομή της Οδύσσειας, αποτελεί ένα από τα ώριμα έργα του Παρθένη, με αυτοτέλεια και αυτονομία στη σύνθεση,
που συνεπικουρεί στην πρόταση του καλλιτέχνη για μια ιδεατή Ελλάδα μέσα απ΄ τον μύθο. Ανήκει στα έργα της περιόδου που η χρήση
του χρώματος γίνεται ολοένα και πιο ασκητική. Το σχέδιο αποκτά πρωτεύουσα σημασία, πάντα πάνω στην οπίσθια όψη του μουσαμά
με την τραχιά υφή στο χρώμα της ώχρας. Έργο της αρχαίας ελληνικής θεματολογίας του όπως η Ναυσικά, Καλυψώ, Ηρακλής και αμαζόνες.
Την αγάπη του Παρθένη για τον Όμηρο επιβεβαιώνουν και στοίχοι του Ομήρου στο πίσω μέρος του καμβά έργων του. Παράλληλα με
τις τεχνοτροπικές του κατασταλάξεις ολοκληρώνεται κι η ιδεολογική του ωρίμανση. Το σχέδιό του έχει μουσική ρευστότητα και η χρωματική του σύνθεση είναι ταυτόχρονα διανοητική, ψυχική και αισθητική, με λιτά, ασκητικά χρώματα Η χρωστική ουσία έχει χάσει την
υλική της υπόσταση και γίνεται καθαρή πνευματική προβολή. Διαγράφει αχνά τους όγκους και υποβάλλει στον χαρακτήρα του ομιχλώδους τοπίου μία ποιητική λυρική ατμόσφαιρα. Οι φόρμες ανάγονται στα βασικά τους επίπεδα, τα σχήματα γίνονται περισσότερο αποφασιστικά, γεωμετρικά και προβάλλουν στο πρώτο επίπεδο, υπακούουν σε αρμονικές χαράξεις, ενώ η πινελιά του, ευδιάκριτη και
ρυθμική, δίνει ένταση στις μορφές.
ΠΡΟΈΛ/PROV: Σπυρίδων Παπανικολάου / S.Papanicolaou
Hellenic Auctions May 2008
Ιδιωτ.συλλογή Αθήνα / Private coll. Athens
ΣΗΜ. Το έργο φέρει την σφραγίδα του εργαστηρίου του Παρθένη και σφργδ. & σημ. του ζωγράφου Σπ.Παπανικολάου (1906-1986)
Bears verso the artist’s atelier stamp and the stamp & a note by the listed Greek artist S.Papanicolaou
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32. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Αγήνωρ (1898-1977)
‘Πορτρέτο ανδρός’
Λάδι σε καμβά 90×60 εκ υπγρμ κ.α
€ 1.000 - 1.500
ASTERIADIS Aginor (1898-1977)
‘A portrait of a seated man’
Signed oil on canvas 90×60 cm
Πρβλ. ‘Η γυναίκα του ζωγράφου’ λάδι σε καμβά 65×54
συλλ. ΕΠΜΑΣ

33. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Παύλος (1914-1973)
‘Τοπίο’
Ακουαρέλα σε χαρτόνι 47×71 εκ υπγρμ κ.α
€ 500 - 800
PANTELAKIS Pavlos (1914-1973)
‘Landscape’
Signed watercolour 47×71 cm

32

33
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34. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μιχαήλ (1884-1933)
‘Σπίτι στην ακρογιαλιά με βάρκα’
Λάδι σε χαρτόνι 42×66 εκ υπγρμ. κ.α

ECONOMOU Michael (1884-1933)
‘House at the seafront with a boat’
Signed oil on board 42×66 cm

€ 6.000 - 8.000

Ο Μιχάλης Οικονόμου, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στην ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής, με συνέπεια όσον αφορά τη
γλώσσα και τη μορφολογία αλλά και εμμονή στην αναπαράσταση του τοπίου, μας εισάγει στον ιδιότυπο εικαστικό του κόσμο, καθιστώντας τον απόλυτα ταυτοτικό. Με την γνωστή ονειρική ατμόσφαιρα, το λεπτό συναισθηματισμό και χρώματα-συναισθήματα
στη απτική τους υπόσταση, συλλαμβάνει τη χρωματική υφή του περιβάλλοντος με μια μοναδική αυθεντικότητα στην εμβάθυνση
των μυστικών του αμείλικτου ελληνικού φωτός. Ποιητικές απεικονίσεις των ιδιόρρυθμων αρχιτεκτονικών του τύπων, όπως εδώ
στο υπέροχο τούτο έργο, σε γειτνίαση με το νερό ώστε οι αντικατοπτρισμοί του να αποτελούν αναπόσπαστο δομικό μέρος της εικαστικής του αναπαράστασης. Έξω από κάθε συνθήκη όγκου και βαρύτητας, προσδίδει μια ψυχογραφική αποτύπωση του τοπίου
μέσα στη σιωπή και τη μοναξιά, την ταπείνωση και την ευθραυστότητα. Αχνά χρώματα και φωτοσκιάσεις, λιτές γραμμές, αβαρείς
όγκοι, αντικατοπτρισμοί όλα αγκαλισμένα από μία αχλή, καθόλα θελκτική, του προσδίδουν την αίσθηση του ανοίκειου, την αίσθηση
ότι ανήκει σε ένα ενδιάμεσο χώρο, σε ένα κόσμο που μετεωρίζεται ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα.
Πρβλ. ‘Μ. Οικονόμου’ Αφρ.Κούρια εκδ. ΑΔΑΜ 2001 παρλγ. εικον. σελ. 96
ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα/ Priv. collection Athens
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35. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910-1989)
‘πορτρέτο νέου’ π.δ 1980
Παστελ & κραγιόνια σε canson χαρτόνι 50×31 εκ υπγρμ κ.α
€ 1.500 - 2.000
TSAROUCHIS Yannis (1910-1989)
‘Portrait of a young man’ c1980s
Signed pastel & crayons on canson paperboard 50×31 cm
PROV/ ΠΡΟΕΛ. TIMOS Gallery Athens

36. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Θεόφραστος (1881-1955)
‘Σκηνή δρόμου’
Λαδοπαστελ σε χαρτί 18x24 εκ υπγρμ κ.α
€ 500 - 1.000
TRIANTAFYLLIDES Theofrastos (1881-1955)
‘A street scene’
Signed oil/pastel on paper 18×24 cm

35

Με την γνωστή διάθεση του Τριανταφυλλίδη
για αποφυγή της προοπτικής απόδοσης χώρου, των φωτοσκιάσεων και της προβολής
λεπτομερειών, όσο και με τις επιλογές του
για τις χαμηλόφωνες χρωματικές αρμονίες
και την γενικευτική απόδοση των μορφών,
μας παρουσιάζει την «στιγμή» στο δρόμο
με μία ιδιότυπη ατμόσφαιρα, στην ο-ποία
κυριαρχούν η παραμόρφωση, η επιπεδότητα, η αφαίρεση.
36
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37. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892-1957)
‘Καφενείο στην πλατεία της Μυτιλήνης’ π 1929
Λάδι σε χαρτόνι 37×52 εκ υπγρμ κ.α

PAPALOUKAS Spyros (1892-1957)
‘Café in thevillage square in Mytilene’ c 1929
Scarce signed oil on board 37×52 cm

€ 7.000 - 9.000

Ένα σπάνιο έργο-μνημείο του Παπαλουκά. Μία ιδιαίτερα γοητευτική απόδοση Ελληνικού τοπίου με τη μοναδική του ιδεαλιστική-ποιητική
ερμηνευτική αντιμετώπιση της φύσης . Με λυρισμό και ψυχογραφική διάθεση, με την υπερίσχυση της αντίθεσης του έντονου πράσινου
και κίτρινου χρώματος από τη μία και των απαλών τόνων γαλάζιου και γκρι και γήινων αποχρώσεων από την άλλη, δημιουργεί μία
στιβαρή αποτύπωση με αδρά περιγράμματα στην απόδοση του τεκτονικού τύπου αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται. Η τεχνική και η έκφρασή του, συνδιαλέγονται με αριστουργηματικό τρόπο, στην αποτύπωση της φόρμας. Φως και χρώμα, ως
ουσιώδη στοιχεία πλαστικότητας και ποιότητάς τους μορφοποιούν τους όγκους. Το πραγματικό και το υπερβατό συναντούνται δυναμικά
με το χρώμα που αποκτά ογκομετρική αξία πνευματοποιώντας ταυτόχρονα τις φόρμες και το χρώμα λειτουργεί ως μέσο έκφρασης των
συναισθημάτων και όχι ως μεταγραφή της φύσης. Μεταβάλλει την εξωτερική συγκινησιακή φόρτιση σε εκφραστικές αξίες, βασισμένες
στον χαρακτήρα του μορφοπλαστικού του λεξιλογίου και την ελευθερία της σύνθεσης. Δομεί συμπαγείς όγκους με ιδιαίτερο πλαστικό
βάρος και επηρεάζει τα σχήματα εμφανίζοντας μία μελετημένη δομική λειτουργία των χρωματικών σχέσεων. Είναι εμφανής η αφαιρετική
προσέγγιση της συνείδησης της βυζαντινής τέχνης στην αίσθηση της αρχιτεκτονικής των σχημάτων που απορρέει από τη γνώση των αισθητικών νόμων.
ΠΡΟΕΛ/ PROV: Ιδιωτ. συλλoγή Θεσ/νίκη – Priv. collection Thessaloniki
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38. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Διαμαντής (1914-1995)
‘Η αντιπαράθεση’
Λάδι σε σελοτεξ 70×50 εκ υπγρμ κ.δ

DIAMANTOPOULOS Diamantis (1914-1995)
‘The confrontation’
Signed oil on hardboard 70×50 cm

€ 2.500 - 3.500

Ένα αριστοτεχνικό έργο του Διαμαντόπουλου με την αναγνωρίσιμη αμεσότητα και πηγαιότητα της εκφραστικής του γλώσσας και ζωγραφικό του δυναμισμό. Εδώ με μία ιδιαίτερη προσωπική ανθρωπιστική προσέγγιση στις μορφές του συμπλέγματος, που παρουσιάζονται
κλειστές, μελαγχολικές, θλιμμένες, αποτυπώνει με μαεστρία, την αλήθεια των καθημερινών ανθρώπων. Με μια μορφική ισορροπία και
καθαρότητα προερχόμενη από τον κυβισμό και αποφυγή κάθε ανεκδοτολογικού στοιχείου, προσδίδει απλότητα στην έκφραση. Οι μορφές
πρωταγωνιστικές, αποδομένες με τον γνωστό μελετημένο πρωτογονισμό, με λιτότητα στο μορφοπλαστικό λεξιλόγιο, με απόκρυψη των
ατομικών χαρακτηριστικών και έμφαση στα τεκτονικά χαρακτηριστικά και τη σχηματοποίηση, μνημειακοποιούνται.

30 | HELLENIC AUCTIONS

39. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φώτης (1895-1965)
‘Η Τέχνη εμπνέει τον Ικτίνο & τον Καλλικράτη
στην δημιουργία του Παρθενώνα‘ 1949;
Αυγοτέμπερα σε ξύλο 34×66 εκ υπγρμ. & χρνλγμ. μ.δ

KONTOGLOU Fotis (1895-1965)
‘Art inspires Iktinos and Kallikrates to create the Parthenon’
1949;
Signed & dated egg-tempera on plywood 34×66 cm

€ 2.500 - 4.000

Αμφισβητώντας την εικαστική νεωτερικότητα των αρχών του εικοστού αιώνα, υιοθετεί στο σπουδαίο αυτό έργο, την αφηγηματικότητα
και την τεχνοτροπία της μεταβυζαντινής και λαϊκής παράδοσης για να συνδέσει την βυζαντινή και την αρχαία ελληνική τέχνη, μέσα από
μία αναζήτηση συνέχειας και συνοχής της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας.
Ο Φώτης Κόντογλου, ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της «Γενιάς του ’30» και δάσκαλος μεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών, με
την θαλπωρή που η αυθεντικότητά του χρωστήρα του προσδίδει, μοναδικός και ασυμβίβαστος, ζωγραφίζει, σε ένα από τα σπουδαιότερα
ίσως έργα του και άγνωστο ως τα τώρα, την Tέχνη με τη μορφή αγγέλου και τους δύο αρχιτέκτονες του Παρθενώνα, με αυθεντική έκφραση, διασπώντας την γραμμικότητα του ιστορικού χρόνου. Για μία ακόμη φορά, πραγματώνει την ιδέα του για τον καλλιτέχνη που
«ζει μέσα σ’ ένα άπειρο», έξω «από τα στενά σύνορα της εποχής» «στον αιθέρα της απόλυτης ελευθερίας».
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Θεσ/νίκη / Private coll. Thessaloniki
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40. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γιώργος (1885-1959)
‘Νεκρή φύση με φρούτα και καρέκλα’ 1931
Ακουαρέλα 24×34 εκ υπογρμ. δις κ.δ

BOUSIANIS Georgios (1885-1959)
‘Still Leben’ 1931
Signed & dated watercolor 24×34 cm

€ 2.000 - 2.500

Eξαίρετο παράδειγμα νεκρής φύσης της λεγόμενης ‘υγρής περιόδου’ του Μπουζιάνη στο Παρίσι
κατά τις αρχές της δεκαετίας του ’30.
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41. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος (1879-1928)
‘Παραλία Αττικής’ π1920
Λάδι σε χαρτόνι 26×37 εκ υπγρμ κ.α

MALEAS Constantine (1879-1928)
‘Attica shore’ c1920s
Signed oil on board 26×37 cm

€ 4.000 - 6.000

Μια συγκλονιστική χρωματική σύνθεση που με την ιδιαίτερη χρήση του φωτός, τη ρευστότητα και τις αντινατουραλιστικές σχηματοποιήσεις της φόρμας γίνεται ταυτόχρονα και διανοητική, ψυχική και αισθητική.
Μορφοποιεί και αναδεικνύει τους όγκους προσδίδοντας στα στοιχεία της τόσο εντυπωσιακής αυτής «Αττικής παραλίας», κίνηση, οντότητα, ζωή, επιτυγχάνοντας, μία ιδιαίτερη ερμηνεία της ελληνικής φύσης, μία ψυχογραφική αποτύπωση του τοπίου.
Πλούσιο, εκρηκτικό έργο, με διαχύσεις, διατηρεί την ευαισθησία, την ποιότητα και την τρυφερότητα του Μαλέα χωρίς δραματικότητες
στις αντιθέσεις του ψυχρού κυανού και της θερμής όμπρας, Οι θερμοί γεώδεις τόνοι, ανταποκρίνονται στους δροσερούς γαλανούς της
θάλασσας, στους γαλανούς του ουρανού και στους ζεστούς παλ των βουνών στο βάθος.
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα / Private coll. Athens
Πρβλ. «Κ. Μαλέας» Α.Κωτίδης εκδ.ΑΔΑΜ Αθήνα 2000 πρλγ. εικον. σελ.158
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42. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892-1957)
‘Ξωκλήσι στην Αίγινα’ π1923
Λάδι σε χαρτόνι 29×21 εκ υπγρμ. δις κ.
€ 2.500 - 3.000
PAPALOUKAS Spyros (1892-1957)
‘Little chapel in Aegina’ 1923
Signed twice oil on board 29×21 cm

Ιδιαίτερα αριστοτεχνική τοπιογραφία του Παπαλουκά, που
καταγράφει με απαράμιλλο τρόπο τις μεταμορφώσεις της
ελληνικής υπαίθρου με φως και χρώμα να εμπλέκονται και
να γειτνιάζουν με αριστοτεχνική εγγύτητα. Σε αποχρώσεις
του πράσινου και του γκρι, κυρίως, αποπνευματωμένες
από μία λεπταίσθητη αχλή, περιγράφει με απαλούς τόνους
το τοπίο ως όνειρο. Έργο με όλες εκείνες τις αρετές βαθιά
ριζωμένες στις προσταγές της παράδοσης αλλά και της διεθνούς εικαστικής πρωτοπορίας, που μαρτυρούν την ιδιαίτερη σχέση Παπαλουκά με τα στοιχεία της φύσης. Η σοφή
σύνθεση, το ευαίσθητο χρώμα και η αγάπη με την οποία
είναι καμωμένη, εμπεριέχουν το απόσταγμα της αναζήτησής του, όσον αφορά τη φόρμα, την αμεσότητα, τη βαθύτατη χρωματική λεπτότητα των σχεδίων και την λάμψη του
ψυχογραφικού χρώματός του στην απόδοση των όγκων.

42

42a. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας
(1916-2003)
‘Τοπίο‘
Μικτή τεχν. σε χαρτί επικλμ.
σε χαρτόνι 42×58 εκ υπγρμ κ.α
€ 500 - 800
GRAMMATOPOULOS Costas
(1916-2003)
‘Landscape‘
Signed mix.media on paper laid on
board 42×58 cm
42α
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43. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878-1967)
‘Τοπίο’ (Κέρκυρα;)
Λάδι σε χαρτόνι επικλμ. σε ξύλο 32×41 εκ
υπγρμ. κ.α

PARTHENIS Constantine (1878-1967)
‘Landscape’ (Corfu;)
Signed oil on board laid on panel 32×41 cm

€ 5.000 - 8.000

Πανέμορφο έργο του μεγάλου αλεξανδρινού ζωγράφου, που συμπυκνώνει και ενέχει όλες εκείνες τις αρετές που συνθέτουν το θελκτικό
εικαστικό του ιδιόλεκτο. Με απλό και λιτό τρόπο προσδίδει με άνεση την ιδιότυπη μαγεία μιας εξωκοσμικής χροιάς, στο θαμπό, ομιχλώδες
τοπίο ενός τρυφερού ονείρου. Οι φόρμες μέσα στην απέριττη λιτότητά τους, αιωρούνται σε μία ποιητική πνευματική ατμόσφαιρα γεμάτη
από ένα ιδιότυπο πνεύμα κομψότητας και λυρισμού. Με μαεστρία αποτυπώνει τις αποχρώσεις του τοπίου, στο οποίο διαφαίνονται με
ενάργεια, η διάθεση και υπερευαισθησία του, στην αποτύπωση της δικής του προσωπικής ερμηνείας του πραγματικού. Το σχέδιο και
του χρώμα του αποπνέουν μία ποιητική ατμόσφαιρα του ελληνικού τόπου με ψυχική ομορφιά και ευαισθησία. Το φως, η διαύγεια των
χρωμάτων και η αριστοτεχνική χρήση χρωματικών υφών, του προσδίδουν μια εκθαμβωτική ατμόσφαιρα που εκπέμπει ζωντάνια μέσα
από μία σχεδόν προκλητική απλότητα κερδίζει τον θεατή, έτσι λιτά και απέριττα.
Το έργο φέρει Βεβαίωση Γνησιότητας του έγκριτου ιστορικού & κριτικού τέχνης Αλέξανδρου Ξύδη (1918-2004)
With a COA by the renowned art historian & critic A. Xydis
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Πειραιάς / Priv. coll. Piraeus
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44. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος (1914-1965)
‘Κόκκινα λουλούδια’ πδ1960
Λάδι σε ξύλο 40×51 εκ υπγρμ κ.α

TSINGOS Thanos (1914-1965)
‘Red flowers ’ c1960s
Signed oil on plywood 40×51 cm

€ 1.500 - 2.000

Έργο του Θάνου Τσίγκου, του μεγάλου ανθογράφου του 20ου αιώνα, ενός «artiste maudit» καλλιτέχνη, που έφυγε από τη ζωή σε νεαρή
ηλικία χωρίς ακόμη να έχει αναγνωριστεί το έργο του. Εδώ συναντάμε μία ακόμη χαρακτηριστική αποτύπωση του αγαπημένου του θέματος, τα συγκλονιστικά του λουλούδια, με σχεδόν λυρική απόδοση, εξαιρετική μαεστρία και ευαισθησία στον συνδυασμό των χρωματικών του επιλογών. Με χρώμα σχηματοποιεί και πλάθει τους όγκους και με σχεδιαστική λεπτότητα εγκλείει μέσα την ψυχή τους. Με
ιδιαίτερη τεχνική, που καταλύει τις συνθήκες της βαρυτικής έλξης, αφήνει τα άνθη να αιωρούνται με μεγάλη ελευθερία στη ζωγραφική
επιφάνεια, προσδίδοντας κίνηση και τρυφερότητα στην τάση τους για φυγή.

36 | HELLENIC AUCTIONS

*45. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902-1985)
‘Το καφεδάκι’
Ακρυλικά /μικτή τεχνική σε καμβά 70×50 εκ υπγρμ & χρνλγμ ’82; κ.δ
€ 4.000 - 5.000

VASSILIOU Spyros (1902-1985)
“The little greek coffee’
Signed & dated acrylics/mixed media on canvas
70×50 cm

Ένα ιδιαίτερα θελκτικό έργο του Βασιλείου, με υφολογικά πρότυπα που ανάγονται στη λαϊκή και βυζαντινή τέχνη, μέσα στο πλαίσιο της
«ελληνικότητας» της γενιάς του 30, αλλά και στις επιταγές των σύγχρονών του τάσεων. Το χρώμα και το φως σε κυρίαρχο ρόλο, προσδίδουν μία λαμπρότητα και ένταση, που σε συνδυασμό με την ποιότητα του σχεδίου, καταφέρνουν την τρυφερή εμπλοκή τοπίου και αντικειμένων. Ανατρέχει σε οικείους χώρους, υμνεί την ποίηση του ασήμαντου, χρησιμοποιώντας μικροθέματα που ασκούν διακοσμητικό
ρόλο, ως ένα είδος ιδιότυπης νεκρής φύσης συμβολίζοντας την μεταβλητότητα και το εφήμερο των πραγμάτων. Παγιώνει την εικαστική
ταυτότητα του μονοχρωματικού βάθους, της καταξίωσης του καθημερινού και της ανορθόδοξης σύγκλησης ετερόκλητων αντικειμένων.
ΣΗΜ/NOTE: Το έργο φέρει Πιστοποιητικό Γνησιότητας του Ατελιέ Βασιλείου
This work is offered with a COA by the Vassiliou Atelier - Athens
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46. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912-1990)
‘Μύκονος’
Λάδι σε σελοτέξ 70×50 εκ υπγρμ κ.δ

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990)
‘Myconos’
Signed oil on hardboard 70×50 cm

€ 1.800 - 2.500

Αντιπροσωπευτική έξοχη δημιουργία από την σειρά της Μυκόνου του πρωτοπόρου καλλιτέχνη Γιάννη Σπυρόπουλου μέσα από την αγαπημένη του παλέτα με τις χρωματικές αξίες και φωτεινές επισημάνσεις να οργανώνουν τη ζωγραφική του επιφάνεια. Έργο μελετημένο
στις αναγωγές του με μια ιδιότυπη γραφή που διακρίνεται από τις καθαρές ζωγραφικές του αξίες: χρωματική ένταση και χειρονομιακή
πινελιά.
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47. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος (1904-1975)
‘Αφηρημένη σύνθεση’ 1963
Λάδι σε καμβά 105×70 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

CONDOPOULOS Alecos (1904-1975)
‘Abstract composition’ 1963
Signed & dated oil on canvas 105×70 cm

€ 3.000 - 5.000

Με αντιφυσιοκρατική αναπαράσταση, και εξπρεσιονιστική διάθεση, μέσω χρωματικών μορφωμάτων, ο Κοντόπουλος με την υλική υπόταση του χρώματος, ως δομικό στοιχείο του έργου, υποδηλώνει τη μορφή και πλάθει μαγευτικά τους όγκους πάνω στην επιφάνεια του
πίνακα. Το χρώμα του πλούσιο, με έντονο ρυθμό, οργανωμένο με μια ελευθερία και με συμβολική σημασία αποκαλύπτει το ανθρωπιστικό
μήνυμα της εικόνας του. Η αινιγματική φιγούρα, μία παροξυσμική ψυχογραφία με χρώματα παραπέμπει άμεσα στη θυσία, συμβολοποιώντας την βία, τον πόνο, την αντίσταση, τον αγώνα.
Μια εξαιρετική ζωγραφική σύνθεση όπου το χρώμα απλωμένο σε μεγάλες επιφάνειες, συγκροτεί τη μορφή, με μια ειρωνική αφέλεια,
υπονομευτική αδεξιότητα και έντονες εννοιολογικές προεκτάσεις.
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48. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Γιώργος (1923-1988)
‘Ο κόσμος στη σκηνή’ 1983
Λάδι σε πανί 100×80 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

VAKIRTZIS Georgios (1923-1988)
‘The world on stage’ 1983
Signed oil on cloth100×80 cm

€ 1.500 - 2.000

Ιδιαίτερο έργο με πολιτικό, ιδεολογικό περιεχόμενο και κριτική ματιά, που διαπραγματεύεται την εσωτερική μοναξιά, την αδυναμία για
διάλογο και την απομόνωση του ανθρώπου. Έλεγε: «Μου προκαλεί δέος το πλήθος. Με τις συγκρούσεις του και τις αντικρούσεις του».
Ζωγράφος, χαράκτης, καλλιτεχνικός διευθυντής της Σκούρας Φιλμς και συνεργάτης της Φίνος Φιλμς, επιμελήθηκε πλήθος αφισών για
ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Έργα του με ανθρωπιστικό, κοινωνικά ριζοσπαστικό και σαρκαστικό ύφος, αποτελούσαν σχόλια
και διαμαρτυρία με στόχο την προσέγγιση του απλού ανθρώπου και την ενεργοποίηση της λαϊκής ευαισθησίας. Παρουσιάστηκαν σε εκθέσεις στη Ν. Υόρκη, Λος Άντζελες, Αμβέρσα, Παρίσι, Μόσχα, Κίεβο, Βελιγράδι, Βουκουρέστι, Στουτγάρδη, Λευκωσία, Εθνική Πινακοθήκη,
αλλά και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές.
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49. ΛΥΤΡΑΣ Περικλής (1888-1940)
‘Μορφή νησιού από ψηλά’
Λάδι σε χαρντμπορντ 46×61 εκ υπγρμ κ.δ

LYTRAS Pericles (1888-1940)
‘An Island from above’
Signed oil on hardboard 46×61 cm

€ 2.500 - 3.500

Με χρωματική ευγένεια, τρυφερότητα και ευαισθησία, με αριστοτεχνική χρήση της υλικής ποιότητας του χρώματος, τις τονικότητες και
τις εναλλαγές του, ο καλλιτέχνης συνθέτει ένα εξαίσιο έργο, μία σπουδαία δυναμική ρυθμολογία που δονεί ολόκληρο το τοπίο. Αφήνει
την πινελιά ακατέργαστη να συμμετάσχει στην διαμόρφωση της φόρμας, των όγκων και στην υφή της μορφής. Με έντονες χρωματικές
αντιπαραθέσεις και με την κονστρουκτιβιστική διαπλαστικότητα του χρώματος, δημιουργεί αυτή την ιδιαίτερα δυναμική και εκφραστική
σύνθεση.
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50. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923-1984)
‘Πουλί’ 1950
Μικτή τεχνική σε χαρτί επικλμ σε χαρτόνι 70×50
εκ υπγρμ & χρνολγμ. κ.δ

GAΪTIS Yannis (1923-1984)
‘Oiseau’ 1950
Signed & dated mixed media on paper laid
on card 70×50 cm

€ 1.800 - 2.500

Με το σχέδιο σαν πρώτη ύλη του για τη δημιουργία του έργου, με αφαιρετικά χαρακτηριστικά, και αριστοτεχνικά εργαλεία στη γεωμετρικοποίηση της φόρμας, προσδίδει με μορφική καθαρότητα, το αναγνωρίσιμο μοτίβο του κόκορα που τον απασχόλησε αρκετά, απωθώντας οτιδήποτε περιττό. Η δυναμική ρυθμολογία και χρωματική του ευγένεια, σε συνδυασμό με μία παιδική αφηγηματικότητα,
ειρωνική αφέλεια και υπονομευτική αδεξιότητα, γλυκαίνουν την αυστηρότητα των γεωμετρικών σχέσεων, αναδεικνύοντας το ουσιαστικό
και την ποιητική διάσταση της φόρμας.
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51. ΓΚΙΚΑΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)
‘Τοπίο’
Λάδι σε χαρτόνι 23×35 εκ υπγρμ κ.δ

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)
‘Landscape’
Signed oil on board 23×35 cm

€ 3.000 - 4.000

Με αριστοτεχνική δεινότητα στο σχέδιο και τη σύνθεση ο Χατζηκυριάκος Γκίκας, απελευθερωμένος από την αναζήτηση της νεοελληνικής
ταυτότητας και συνοδοιπόρος με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις, αποκαλύπτει τους ρυθμούς των γραμμών και του χρώματος, προσδίδοντας μία μουσικότητα στην ψυχογραφική αποτύπωση της εικόνας του. Συναρπαστικό έργο πλασμένο με «τεκτονικά υλικά» το πνεύμα,
τη σκέψη και τη λογική, μας εμφανίζει υψηλές εικαστικές ποιότητες αναδιπλώνοντας τον αναγνωρίσιμο, δαιδαλώδη ποιητικό του κόσμο.
Με έντονη αντιπαράθεση ψυχρών και θερμών χρωμάτων, εναλλαγές εντάσεων και σιωπών, μεταβολές τόνων και φωτός, αρμονία των
σχεδιαστικών ιχνών, διασταυρώσεις τεκτονικών σχέσεων και συνδυασμούς περιγραμμάτων και χρωμάτων, συνθέτει ένα αρχιτεκτονικό
ιστό αφήγησης, μια δική του παραμυθένια, ποιητική εικονική πραγματικότητα.
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ.συλλογή Πειραιάς / Priv. collection Piraeus
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52. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Γιάννης (MITA) (1898-1963)
‘Η κοπέλα με τα χρυσά μαλλιά’
Λάδι σε χαρτόνι 63×46 εκ υπγρμ κ.α
€ 800 - 1.000

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ.συλλογή Γαλλία / Priv. collection France
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MITARACHI Yanni (MITA) (1898-1963)
‘The girl with the golden hair’
Signed oil on board 63×46 cm

53. ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης (1939-1994)
‘Λουλούδι‘ 1990
Ακρυλικό σε ξύλο 90×70 εκ υπγρμ.χρονλγμ. & αφιερμ. κ.κ και πίσω
€ 4.000 - 5.000

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)
‘A flower’ 1990
Signed dated & dedicated front & verso
acrylic on panel 90×70 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ.συλλογή Αθήνα / Priv. collection Athens

Έργο ύμνος στο ανοίκειο που καταφέρνει εδώ να γίνει γοητευτικό και προσηνές μέσα από το παιχνίδι και την παιδικότητα. Με το
αναγνωρίσιμο γοητευτικό εικαστικό του σύμπαν ο καλλιτέχνης, με έντονα περιγράμματα, συνθέτει το φαντασμαγορικό του, αλλόκοτο
και αυτόφωτο άνθος, με σχήματα που παραπέμπουν στο ανύπαρκτο, στο μη κρυπτογραφημένο, κάπου κοντά στο όνειρο ή το ασυνείδητο. Με την υπονομευτική του αδεξιότητα, για ακόμη μια φορά, μας εισάγει σε ένα κόσμο παραμυθένιο, μαγικό, ιδιοφυή και
εκκεντρικό, με νοοτροπία που παραπέμπει στη θελκτικότητα του φωτός μέσα από τις αρετές που του προσδίδει η τεχνική του βιτρό.
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54. ΜΑΚΡΗΣ Μέμος (1913-1993)
’Βυθισμένος σε σκέψεις’
ΜΟΝΑΔΙΚΟ μαρμάρινο γλυπτό υπγρμ εγχάρακτα,Υ. 63 εκ στη βάση
€ 3.000 - 4.000
MAKRIS Memos (Agamemnon MAKRIS) (1913-1993)
‘In deep thoughts’
Signed & titled SINLGE heavy solid marble sculpture H. 63 cm on the
stand

Το έργο “Βυθισμένος σε σκέψεις”, όπως αναγράφεται εγχάρακτα στην αριστερή πλευρά του υπέροχου αυτού γλυπτού φέρει την εικαστική ταυτότητα
του Μέμου Μακρή, ενός από τους 8 γλύπτες του πολύτιμου φορτίου του «Ματαρόα», της κιβωτούς της ελληνικής διανόησης, με τους νέους επιστήμονες
και καλλιτέχνες, που τον Δεκέμβρη του 1945, με προτροπή του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, ξεκίνησε από τη χώρα μας, με τελικό προορισμό το Παρίσι,
λίγο πριν ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος. Γνωστός σε όλους μας, για το γλυπτό
του, με τη μορφή του κεφαλιού ενός νέου, που βρίσκεται στο προαύλιο του
Πολυτεχνείου Αθηνών, προς τιμήν των θυμάτων της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, το 1973. Με αφετηρία πάντα την ανθρώπινη μορφή, δημιουργεί εδώ
τη μορφή του ιδιότυπα δικού του “σκεπτόμενου”, δίνοντας έμφαση στην ψυχογραφική απόδοση, απηχεί τα διδάγματα της αρχαϊκής τέχνης αλλά και της
παρισινής του μαθητείας.. Η αφαιρετική του σύλληψη, αδρή και ελεύθερη
στο πλάσιμό της, αλλά κρατημένη στέρεα στους καίριους γενικευτικούς όγκους, με αυτονομία της γλυπτικής φόρμας, καθιστούν το έργο του μοναδικό.

πίσω μέρος / rear view
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*55. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902-1985)
‘Αθήνα με φεγγάρι’ 1980
Μικτή τεχνική/ακρυλικά & χρυσό σε καμβά
επικλμ. σε καμβά 50×80 εκ υπγρμ κ.δ

VASSILIOU Spyros (1902-1985)
‘Moonlit Athens’ 1980
Signed mixed media with acrylic & gold
on canvas laid on board 50×80 cm

€ 6.000 - 8.000

Ένα έργο-μικρόκοσμος ονείρου, ένα αριστουργηματικό έργο του Σπύρου Βασιλείου, που καταδεικνύει τον καλλιτέχνη ως έναν από τους
συνεπέστερους καταγραφείς των μεταμορφώσεων του σύγχρονου ελληνικού τοπίου. Ένας υπέροχος και τρομερός συνδυασμός άσπρου
με μπλε χρώμα, που στραφταλίζει μαγικά μέσα από το λαμπερό φως της σελήνης και διαυγάζει ολάκερο το τοπίο με μια εξωκοσμική
χροιά. Με μια νοσταλγική και ρομαντική ματιά, αποτυπώνει ποιητικά φύση και αρχιτεκτονήματα, με τέτοιο τρόπο που όμοιό της δεν
έχει ξαναδώσει. 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, συνθέτουν μία δυναμική ρυθμολογία που δονεί ολόκληρο το τοπίο.
ΣΗΜ/NOTE: Το έργο φέρει Πιστοποιητικό γνησιότητας του Μουσείου Βασιλείου (2009)
This work is offered with a COA by the Vassiliou Atelier
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56. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νίκος (1909-1986)
‘Η τριάδα’
Tέμπερα/λάδι σε χαρντμπορντ 45×90 εκ
υπγρμ & χρνλγμ κ.α & πίσω

NICOLAOU Nikos (1909-1986)
‘The triad’
Signed & dated tempera/oil on hardboard 45×90 cm

€ 2.000 - 2.500

Ένα από τα σπάνια έργα με τα ιδιότυπα αυτά μοτίβα του Νικολάου. Με την ιδεαλιστική-ποιητική ερμηνευτική αντιμετώπιση, εδώ «της
τριάδας» όπως αναγράφει στο πίσω μέρος του έργου. Χρησιμοποιώντας τον χαρακτηριστικό, λεπτό και ανάλαφρο σχεδιασμό τα βιόμορφα
μοτίβα μεταμορφώνονται, αποκτούν ζωή και κίνηση. Ο καλλιτέχνης εδώ επιτυγχάνει με εξαιρετική μαεστρία την απόλυτη αρμονία στην
διαλεκτική συλλειτουργία χρώματος και σχήματος.
Βιβλγρφ. ‘Ν.Νικολάου’ εκδ. ΑΔΑΜ Αθήνα 1998 παρλγ. ‘Σύνθεση’ 70×100 εικον. αρ. 100 σελ. 103
& ‘Αφηρημένο’ τεμπ. σε χαρτί 69×99 εκ SOTHEBYS Apr.2003
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57. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIΚOS) (1930-2005)
‘Λεύκες’ 1990
Ακρυλικό/μικτή τεχν. σε καμβά 180×100 εκ
υπγρμ κ.α & πίσω

NIKOS (KESSANLIS) (1930-2005)
‘Poplar trees’ 1990
Signed acrylic /mix.media on canvas
180×100 cm

€ 8.000 - 9.000
Λιτό και συγχρόνως τόσο εντυπωσιακό έργο του εκκεντρικού διεθνή ζωγράφου που απεγκλώβισε την σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα από
τα αδιέξοδα της «ελληνικότητας», με τις πολυάριθμες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που δεν έπαψε να
πειραματίζεται ποτέ. H ελευθερία από την παράδοση και ανεξαρτησία από την οπτική πραγματικότητα, η αξιοποίηση των καθαρά ζωγραφικών αξιών, ο καθοριστικός ρόλος του χρώματος και του φωτός, η έμφαση στα δομικά χαρακτηριστικά, αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο τους στο έργο αυτό με ενάργεια. Επαναφέροντας παραδοσιακά μέσα που χρησιμοποιούσε σε προηγούμενες περιόδους,
παρουσίασε το 1987, τη σειρά «Λεύκες» στην Πινακοθήκη Πιερίδη, στο πλαίσιο της απρόσκοπτης έρευνάς του για την αναδόμηση της
εικόνας δομεί το σύνολο με σχηματοποιημένα και ταυτόχρονα λιτά, απέριττα, στοιχεία. Δίνοντας έμφαση στα περιγράμματα, καλεί τον
θεατή να αποκαταστήσει οπτικά την κατακερματισμένη στο χώρο, εικόνα, συμπυκνώνοντας την θεματική σε ένα ελλειπτικό καρέ, με
φόρμες και γλώσσα που παραπέμπουν σε μια νοητή πραγματικότητα.

Δεκέμβριος 2018 | 49

58. ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης (1939-1994)
‘Τέσσερεις ιστορίες’ 1981
Ακρυλικό σε καμβά 60×60 εκ υπγρμ & χρνλγμ μ.δ

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)
‘Four stories’ 1981
Signed & dated acrylic on canvas 60×60 cm

€ 2.500 - 4.000

Μία ιδιαίτερα θελκτική σύνθεση του Ακριθάκη ενός από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα.
Γοητευτικά επεισόδια γραμμών, με τα αναγνωρίσιμα λεπταίσθητα περιγράμματα της φόρμας σε αντιθετικό χρωματικό φόντο, διαχωρισμένο σε τέσσερα διαζώματα, συνθέτουν ένα αρμονικό και γοητευτικό παιχνίδι του νου και της φαντασίας. Έργο με ιδιαίτερα ευαίσθητο
και τρυφερό σχέδιο του, με μια ζωγραφική μελετημένη στις αναγωγές της, παιχνιδιάρικη, ελκυστική, που γλυκαίνει τη διάθεση. Με το
σχέδιο σαν πρώτη ύλη του για τη δημιουργία μιας σύνθεσης, απωθεί οτιδήποτε περιττό. Μια διαρκής αναζήτηση του ρυθμού των χρωματικών και μορφικών αξιών μέχρι να αποτυπωθεί το ουσιαστικό και η δική του αλήθεια, ως απόπειρα μορφοποίησης του άμορφου
του άλεκτου, του άρρητου, του αδύνατου να αποκρυπτογραφηθεί.
ΠΡΟΕΛ /PROV. Ιδιωτ.συλλογή Θεσ/νίκη / Priv. collection Thessaloniki
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59. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912-1990)
‘Χωρίς τίτλο’
Λάδι σε ξύλο70×110 εκ υπγρμ κ.α

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990)
‘Untitled’
Signed oil on plywood 70×110 cm

€ 3.500 - 4.500

Είναι ιδιαίτερα αριστοτεχνικό, ανεικονικό τοπίο του κλασικού Έλληνα εκπροσώπου της αφαίρεσης Γιάννη Σπυρόπουλου, με έμφυτη ευαισθησία και τρυφερότητα μέσα από την ατίθαση αυτή χειρονομιακή γραφή και οργάνωση των όγκων.
Η ζωγραφική του επιφάνεια, με ελεγχόμενες συσσωρεύσεις της ύλης, γδαρσίματα και χαράξεις, οργανώνεται από ένα δυναμικό μωσαϊκό
δραματικών χρωμάτων, προσδίδοντας την αίσθηση μιας αντιδραστικής κίνησης και ζωντάνιας. Με ζωγραφικά συμβάντα από μικρά
ανοίγματα-πυρήνες, κόκκινους, μπλε και λευκούς, συγκροτεί το αφηρημένο λεξιλόγιό του με μια δύναμη που δονεί τη σύνθεση έξω από
περιοριστικά σχήματα και φόρμες.
ΣΗΜ/NOTΕ: Φέρει πίσω προσωπική αφιέρωση του καλλιτέχνη & της συζύγου του / Dedicated verso by the artist & his wife
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60. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος (1914-1965)
‘Λευκά λουλούδια’
Λάδι σε καμβά επικλμ, σε χαρτόνι 50×17 εκ υπγρμ κ.δ
€ 1.000 - 1.500
TSINGOS Thanos (1914-1965)
‘White flowers’
Signed oil on canvas laid on board 50×17 cm

61. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910-1989)
’Σκύφος’ 1959
Σπουδή αγγείου τέμπερα σε χαρτόνι 19×30 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ
€ 400 - 700
60

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989)
‘Skyphos’ 1959
Signed & dated study in tempera on paperboard 19×30 cm

61
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62. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923-1984)
‘Σκύλος στο σπίτι’
τέμπερα/ακρυλικό σε σελοτεξ 60×88 εκ υπγρμ κ.α

GAΪTIS Yannis (1923-1984)
‘Dog in the house’
Signed empera/acrylic on hardboard 60×88 cm

€ 3.500 - 5.000

Ένα ιδιαίτερα αριστοτεχνικό έργο του Γαΐτη από τη σειρά «Θηρία», της δεκαετίας του 60, με τη διαπραγμάτευση μιας φόρμας που τον
απασχόλησε σε πολλές μορφές της. Χρησιμοποιώντας ένα γεωμετρικό λεξιλόγιο με έντονη σχηματοποίηση και γραμμική οξύτητα, τοποθετεί τις φόρμες στο γεωμετρικό περίβλημά τους συγκροτώντας μια συμπαγή σύνθεση. Οι εναλλαγές χρωματικών εντάσεων με τη ζεστή
ώχρα, το θελκτικό μπλε και το επίσης ζεστό κόκκινο, αποτυπώνουν μια δυναμική παραλλαγή του «θηρίου». Η υποδήλωση της μορφής
με αντιρεαλιστική οργάνωση, η ελεγχόμενη σύνθεση με στερεότητα στην απόδοση της φόρμας, προδίδουν την διάθεσή του για παιχνίδι
αλλά ταυτόχρονα, την καλλιτεχνική αντίληψη του δημιουργού για τη μάζα και τον όγκο.
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ.συλλ. Θεσ/νίκη / Priv. collection Thessaloniki
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63. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1889-1977)
‘Λουλούδια σε βάζο’
Λάδι σε χαρντμπορντ 50×38 εκ υπγρμ κ.α
€ 1.300 - 1.800
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GOUNAROPOULOS Georgios (GOUNARO) (1889-1977)
‘Flowers in a vase’
Signed oil on hardboard 50×38 cm

64. ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος (1903-2004)
‘Ομπρέλα’ 1990
Γλυπτό/κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα σε πλεξιγκλας
υπγρμ & αριθμ. 187/200 .Yψ. 38 εκ. Πλ. 25×10 εκ.
€ 600 - 800
ZONGOLOPOULOS Georgios (1903-2004)
‘Umbrella’ 1990
Signed & numbd 187/200 sculpture made of stainless steel
& housed in a plexiglass container H.38 cm

64

65. ΚΑΜΠΑΔΑΚΗΣ Κυριάκος (1938-2003)
‘Ιέρεια’ 1982
Γλυπτό ορείχαλκου μοναδικό Y.33 εκ
€ 500 - 800
CAMBADAKIS Kyriakos (1938-2003)
‘Pristess’ 1982
Bronze single sculpture H.33 cm
ΕΚΘ/EXHIB. Γαλλικό Ινστιτ. Θεσ/νίκης /
French Inst. Salonique 1982

65

66. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος (1942)
‘Μητρότητα’
Βαρύ μασιφ γλυπτό ορείχαλκου Υ.21 εκ. υπγρμ.π.
€ 400 - 500
66

PAPAYIANNIS Theodoros (1942)
‘Motherhood’
Signed solid bronze sculpture H.21 cm
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67. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930-2005)
‘Χωρίς τίτλο’ 1970
Λάδι σε χαρτόνι επικλμ. σε σελοτεξ 40×30 εκ υπγρμ κ.δ
€ 500 - 700
NIKOS (KESSANLIS) (1930-2005)
‘Untilted’ 1970
Signed oil on paper board laid on hardboard 40×30 cm

68. ΞΑΝΘΟΥΔΗΣ Δημήτριος (1917-2010)
‘Αφηρημένη σύνθεση’ 1984
Λάδι σε καμβά 60×60 εκ υπγρμ & χρνλγμ π.α
€ 600 - 900
XANTHOUDIS Dimitrios (1917-2011)
‘Abstract composition’ 1984
Signed & dated oil on canvas 60×60 cm

67

68
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69. ΝΤΟΥΜΑΣ Χαράλαμπος (1910-1991)
‘Ο βοσκός και η χωριατοπούλα’
Λάδι σε χαρτόνι 44×71 εκ υπγρμ κ.α
€ 300 - 400
DOUMAS Charalambos (1910-1991)
‘The shepherd and the peasant girl’
Signed oil on board 44×71 cm
ΣΗΜ/NOTE. Χρήζει συντήρησης ω/ε
In need of restoration. a/f

69

70. ΟΡΑΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος (1ο ήμισυ 20ου αιώνα)
‘Θαλασσογραφίες’
ΖΕΥΓΟΣ έργων λάδι σε καμβά 28×40 εκ υπγρμ κ.α & δ,
€ 280 - 400
ORAKIDIS Constantinos (1st half 20th C)
‘Seascapes’
PAIR of signed oils on canvas 28×40 cm

70

71. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Επαμεινώνδας
(1874-1961)
‘Ποντικονήσι’
Λάδι σε χαρτόνι 25×30 εκ υπγρμ κ.α & δ,
€ 300 - 400
PANTAZOPOULOS Epaminondas (1874-1961)
‘Mouse island’
Signed oil on board 25×30 cm
71
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MEΡΟΣ Β΄
LOTS 72 - 124

72. ΚΑΝΔΥΛΗΣ Μιχάλης (1909-2001)
‘Νεκρή φύση’
Λάδι σε καμβά 45×60 εκ, υπογρμ κ.α
€ ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE
KANDYLIS Michalis (1909-2001)
‘Still life’
Signed oil on canvas 45×60 cm

72

73. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Γιάννης (1957)
‘Ποδηλάτες & πεζοί’ 1985
Λάδι σε καμβά 33×40 εκ υπγρμ. κδ
€ 180 - 250
VAKIRTZIS Yannis (1957)
’Cyclists & pedestrians’ 1985
Signed oil on canvas 33×40 cm

73

74. ΣΙΔΕΡΗΣ Τάκης (1929)
‘Ποδoσφαιρικός αγώνας’ 1974
Λάδι /τέμπερα σε ξύλο 24×34.5 εκ υπγρμ &
χρινλγμ κ.α
€ 200 - 250
SIDERIS Takis (1929)
‘Football match’ 1974
Signed & dated oil on board 24×34.5 cm
Χρήζει συντήρησης / In need of some restoration
74
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75. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γιώργος (1885-1959)
‘Άνδρας με καπέλο’
Σχέδιο με μολύβια 24×16 εκ υπογρμ. & σφρσμ.
ΣΤΑΘΜΗ κ.α.
€ 1.500 - 2.000
BOUSIANIS Georgios (1885-1959)
‘Mann mit hut’
Signed 24×16 cm

*76. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902-1985)
‘Χωρίς τίτλο’ 1959
Ακουαρέλα 30×38 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ
€ 700 - 1.200
VASSILIOU Spyros (1902-1985)
‘Without title’ 1959
Signed & dated watercolour 30×38 cm

75

76
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77. ΠΡΕΚΑΣ Πάρις (1926-1999)
‘Παραθαλάσσιο τοπίο με βάρκες‘
Ακουαρέλλα σε χαρτί 37×29.5 εκ. υπγρμ κ.δ
€ 450 - 600
PREKAS Paris (1926-1999)
‘Seascape with boats‘
Signed watercolour 37×29.5 cm

77

*78. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
‘Ζευγάρι και γάτα στον καναπέ’
Παστελ /κραγιόνια σε χαρτί 30×21 εκ υπγρμ π.κ
€ 400 - 700
FASSIANOS Alecos (1935)
‘A man a woman and a cat on the couch’
Signed & dedictd pastel & crayons 30×21 cm
78
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79

*79. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934-2017)
‘Ιστιοφόρο’
Ακρυλικό σπουδή σε χαρτόνι επικλμ.
σε καμβά 50×50 εκ υπγρμ. Κ.α.
€ 1.200 - 1.500
MYTARAS Dimitris (1934-2017)
‘Sailing boat’
Signed study in acrylic on cardboard laid
on canvas 50×50 cm

80. ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ Άλκης (1920-2017)
‘Ιστιοφόρο’ 2012
Aκουαρέλα σε χαρτόνι 50×40 εκ υπγρμ. & χρνλγμ. κ.δ
€ 300 - 500
PIERRAKOS Alkis (1920-2017)
‘Sailing boat’ 2012
Signed & dated watercolour 50×40 cm
80
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81. ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος (1903-2004)
‘Οι 4 εποχές’
Γλυπτό/κατασκευή από ανοξείδωτο & βαμμένο χάλυβα
τοποθετμ.σε πλεξιγκλας 43×19×13 εκ
€ 600 - 800
ZONGOLOPOULOS Georgios (1903-2004)
‘The 4 seasons’
Signed sculpture/construction made of steel and paint
and housed in plexiglas 43×19×13 cm

82. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος (1942)
‘Έρωτικό’
Μπρούτζινο γλυπτό δύο φιγούρες σε ένα 35×13 εκ (21/70)
€ 480 - 700
PAPAYIANNIS Theodoros (1942)
‘Erotic’
Bronze sculpture in two interlocking parts 35×13 cm (21/70)

82
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83

83. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Απόστολος (1946)
‘Τοπίο’ 1977
Ακρυλικό σε καμβά 50×90 εκ υπγρμ & χρινλγμ κ.δ
€ 1.000 - 1.500
TSIROGIANNIS Apostolos (1946)
‘Landscape’ 1977
Signed & dated acrylic on canvas 50×90 cm

*84. ΜΠΑΧΑΡΙΑΝ Ασαντουρ (1924-1990)
‘Τοπίο’
Ακουαρέλα 50×34 εκ υπγρμ κ.δ
€ 700 - 900
BAHARIAN Asantour (1924-1990)
‘Landscape’
Signed watercolour 50×34 cm
84
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85. ΜΩΡΑΪΤΗΣ Τζων (1931-1994)
‘H Αλίκη από τη Xώρα των Θαυμάτων’ 1984
Λάδι/μικτή τεχν. σε καμβά 120×90 εκ υπγρμ &χρνλγ μ.α
€ 1.500 - 2.000

MORAITIS John (1931-1994)
‘Alice from Wonderland’ 1984
Signed & dated oil on canvas/
mix.media 1.20×90 cm

Σημαντικός Ελληνοαμερικανός καλλιτέχνης έργα του οποίου κοσμούν Μουσεία & γνωστές δημόσιες & ιδιωτ.συλλογές (Columbus, Stonybrook & Parrish Museums, οικογ. R. Kennedy, Christophers in Pittsburgh PA, Α.Παπανδρέου, Μελίνας Μερκούρη κ.α). Το 1966 απέσπασε
το 1ο βραβείο του ΜΟΜΑ στο φεστιβάλ του Long Island.
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*86. ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ Θεόδωρος (1945)
‘Αλληγορική σύνθεση’
Λάδι σε χαρντμπορντ 50×38 εκ υπγρμ κ.δ
€ 2.500 - 2.800
PANTALEON Theodoros (1945)
‘Allegorical composition’
Signed oil on hardboard 50×38 cm

*87. ΔΡΟΥΓΚΑΣ Αχιλλέας (1940)
‘Νεκρή φύση’
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 50×64 εκ υπογρμ. κ.δ
€ 2.400 - 2.800
DROUNGAS Achilleas (1940)
‘Still life’
Signed mixed media on paperboard 50×64 cm

86

87
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88. ΧΡΗΣΤΟΥ Σάνδρα (1959)
‘Dolowez & Ιωάννα στο σπίτι’ Χίος 1996
Λάδι σε καμβά 46×31 εκ υπγρμ κ.δ
€ 500 - 800
CHRISTOU Sandra (1959)
‘Dolowez & Joanna at home’ Chios1996
Signed oil on canvas 46×31 cm
ΠΡΟΕΛ/PROV. ERSI gallery Athens 2002

89. ΦΛΕΣΣΑΣ Νικήτας (1936)
‘Δύο λευκά βότσαλα’ 1978
Λάδι σε ξύλο 25×50 εκ υπγρμ & χρνλ.κ.δ
€ 400 - 600
FLESSAS Nikitas (1936)
‘Two white stones’ 1978
Signed & dated oil on panel 25×50 cm
ΠΡΟΕΛ/PROV. KOCHLIAS gall. Thessaloniki 1978

88

89
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90. ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ Γιάννης (1956)
‘Πασαρέλα’ 1981
Μικτή τεχνική 65×50 εκ υπγρμ & χρινλγμ κ.δ
€ 700 - 1.200
LASITHIOTAKIS Yannis (1956)
‘Catwalk’ 1981
Signed & dated mixed media 65×50 cm

91. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη (1951)
‘Το μανάβικο’ 2000
Τέμπερα σε χαρτόνι 23×45 εκ υπγρμ κ.δ
€ 400 - 500
ILIOPOULOU Irini (1951)
‘The greengrocers’ 2000
Signed tempera 23×45 cm

90

91
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92

92. ΜΙΓΑΔΗΣ Γιάννης (1926-2017)
‘Γυναίκα και γάτα’
Τέμπερα σε χαρτόνι 34×22 εκ υπγρμ κ.α
€ ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

93

MIGADIS Yannis (1926-2017)
‘Woman and cat’
Signed tempera on board 34×22 cm

93. ΖΗΚΑΣ Γιάννης (1945)
‘Έσωτερικό’ 1989
Ακρυλικό σε χαρτόνι 25×17 εκ υπγρμ κ.δ
€ 150 - 200
ZIKAS Yannis (1945)
‘Interior of a room‘ 1989
Signed acrylic on board 25×17 cm

94. ΚΕΛΕΚΗΣ Θέμης (1942)
‘Τοπίο με παραδοσιακά κτίρια’
Λάδι σε καμβά 20×25 εκ υπγρμ κ.α
€ ΕΛΕΥΘΕΡΟ /NO RESERVE
KELEKIS Themis (1942)
‘Landscape with traditional buildings’
Signed oil on canvas 20×25 cm
94
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95

95. ΒΕΝΕΤΟΥΛΙΑΣ Λουκάς (1930-1984)
‘Μύκονος’
Λάδι σε καμβά 25×45 εκ υπγρμ κ.α

VENETOULIAS Lucas (1930-1984)
‘Mykonos’
Signed oil on canvas 25×45 cm

€ 1.000 - 1.500
«… η ζωγραφική του είναι απαλλαγμένη από ανούσιες επιτηδεύσεις και πομπώδεις προσεγγίσεις … Αντίθετα, τα έργα
του κρύβουν διαχρονικές αλήθειες που διαπερνούν το σώμα μας βαθιά, ταράζοντας τα λιμνάζοντα νερά της ρουτίνας...
Σκοπός του είναι να βυθίσει το δάχτυλο στην πληγή κάνοντάς μας να «ματώσουμε» και να σκεφτούμε…» (Δρ. Στέλλα
Μουζακιώτου).

96. ΠΑΠΑΝΑΚΟΣ Πάνος (1930-1999)
‘Παραλία Έπανομής’
Τέμπερα σε χαρτί 18×28 εκ υπγρμ κ.δ
€ 380 - 550
PAPANAKOS Panos
(1930-1999)
‘The beach of Epanomi’
Signed tempera 18×28 cm
ΠΡΟΕΛ/PROV. Gall. ‘DIAGONIOS’ Thessaloniki 1987
96
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97. ΧΑΛΑΡΗ-ΜΑΚΟΤΣΗ Αλεξάνδρα (1927)
‘Παρνασσός‘;
Λάδι σε καμβά 60×80 εκ υπογρμ κ.δ
€ 400 - 700
CHALARI-MAKOTSI Alexandra (1927)
‘Mt. Parnassus’
Signed oil on canvas 60×80 cm

98. ΔΙΑΛΕΤΗΣ Ευγνώμων (1939)
‘Σοκάκι στη βροχή’
Λάδι σε χαρτόνι 47×40 εκ υπγρμ κ.δ
€ 200 - 300
DIALETIS Evgnomon (1939)
’Side street in rain’
Signed oil on board 47×40 cm
98
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99. ΛΟΥΣΤΑΣ Κώστας
(1933-2014)
‘Στα Καυκάσικα-Φλώρινα’ 1977
Λάδι σε ξύλο 51×57 εκ
υπγρμ κ.α. & πίσω
€ 800 - 1.200
LOUSTAS Costas (1933-2014)
‘Kafkasika - Florina’ 1977
Signed oil on board 51×57 cm

99

100. ΛΑΧΑΣ Κώστας
(1938-2014)
‘O κόσμος μια αγκαλιά’ 1969
Λάδι/μικτή τεχνική σε ξύλο 30x45
εκ υπγρμ κ.δ
€ ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE
LAHAS Costas (1938-2014)
‘Theworld one embrace’ 1969
Signed oil/mixed media
on wood 30×45 cm
100
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101

101. ΑΓΝΩΣΤΟΥ / UNKNOWN
‘Αθηναική τριήρης’
Εντυπωσιακή κατασκευή/μακέτα 78×50×30 εκ σε
άψογη κατάσταση τοποθετημένη σε κουτί plexiglas
€ ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE
A fine example of engineering handicraft & artistry in the
making of this fine model of an Athenian trireme by an unknown artist. Housed in a fine plexiglas display box

102. ΓΑΛΗΝΟΣ Βαγγέλης (1942)
‘Η ειρήνη απειλείται’; 1982
Κατασκευή/γλυπτό 87×67 εκ υπγρμ & χρονλγμ. κ.α
€ 500 - 1000
GALINOS Vangelis (1942)
’Peace under threat’;1982
Signed and dated very heavy construction 87×67 cm
102
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103. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γρηγόρης (1929)
‘Ιστορία και μνήμες’
Λάδι σε καμβά 70×100 εκ υπγρμ κ.α

PAPATHEODOROU Gregorios (1929)
‘History and memories’
Signed oil on canvas70×100 cm

€ 800 - 1.200
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*104. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Νίκος (1933)
‘Χωρίς τίτλο’
Ακρυλικό σε χαρτί επικλμ. σε καμβά 29.5×33 εκ
υπγρμ. π.δ
€ 1.300 - 1.700
STEFANOU Nikos (1933)
‘Without title’
Signed acrylic on paper laid on canvas 29.5×33 cm

104

*105. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ Θεόδωρος (1940)
‘Στεφάνι με φρούτα σε αρχαικό φόντο’
Λάδι σε καμβά 55×45 εκ υπγρμ κ.δ
€ 2.800 - 3.200
MANOLIDIS Theodoros (1940)
‘Fruit wreath on a archaic background’
Signed oil on canvas 55×45 cm
105
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*106. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934-2017)
‘Γυναίκα στον καθρέφτη και άγγελος’
Ακρυλικό σε καμβά 80×60 εκ υπγρμ κ.α.

MYTARAS Dimitris (1934-2017)
‘Woman in a mirror and angel’
Signed acrylic on canvas 80×60 cm

€ 2.500 - 3.500
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107. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ Ανδρέας (1946)
‘Μετέωρα’
Λάδι σε καμβά 70×90εκ υπγρμ κ.δ

KOUGIOUMTZIS Andreas (1946)
‘Meteora’
Signed oil on canvas 70×90 cm

€ 600 - 900

108. ΔΙΑΛΕΤΗΣ Αλέκος (1912-1991)
‘Θερισμός 1+2’
ΖΕΥΓΟΣ έργων λάδι σε χαρτόνι 15×22 εκ έκαστο
υπγρμ κ.α (58×43 κορνζμ.)
€ 350 - 450

108
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DIALETIS Alecos (1912-1991)
‘Harvest 1+2’
PAIR of signed oil on boards 15×22 cm ea.

109

109. ΞΑΝΘΟΥΔΗΣ Δημήτριος
(1917-2010)
‘Ανω πόλη‘ Θεσσαλονίκη 1982
Λάδι σε καμβά 50×60 εκ υπγρμ &
χρνλγμ κ.δ
€ 600 - 1000
XANTHOUDIS Dimitrios (1917-2011)
‘Upper town’ Thessaloniki 1982
Signed & dated oil on canvas 50×60 cm

110. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ Ανδρέας
(1946)
‘Βυζαντινός ναός’
Λάδι σε καμβά 64×68 εκ υπγρμ κ.δ
€ 500 - 700
KOUGIOUMTZIS Andreas (1946)
‘Byzantine church’
Signed oil on canvas 64×68 cm
110
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111. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Δημοσθένης (1917-2003)
’Tοπίο’
Λάδι σε χαρτόνι 40×37 εκ υπγρμ κ.δ
€ 300 - 400
SYNODINOS Dimosthenis (1917-2003)
‘Landscape’
Signed oil on board 40×37cm

* Πρόκειται περί του αδελφού της ηθοποιού Άννας Συνοδινού

111

112. ΣΑΛΤΑΣ Κωνσταντίνος (1904-1998)
‘Πορτρέτο κυρίου’ 1945
Λάδι σε χαρτόνι 30×27 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α
€ 200 - 300
SALTAS Constantinos (1904-1998)
‘Portrait of a gentleman’ 1945
Signed & dated oil on board 30×27 cm
112
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113. ΔΟΥΡΔΟΥΦΗΣ Γιώργος (1907-1995)
‘Οι 4 εποχές’
Λάδι σε καμβά 90×60 εκ υπογρμ. κ.δ
€ 600 - 900
DOURDOUFIS Georgios (1907-1995)
‘The 4 seasons’
Signed oil on canvas 90×60 cm

Πρώτη φορά στη διεθνή αγορά έργο του σπουδαίου
και σεμνού αυτού Ηπειρώτη καλλιτέχνη,
μαθητή του Ουμβέρτου Αργυρού και του Επ. Θωμόπουλου στην ΑΣΚΤ.

113

114. ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ Πίνδαρος
(1914-1988)
‘Καρνάγιο’
Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπγρμ &
χρνλγμ κ.δ
€ 400 - 600
PLATONIDIS Pindaros (1914-1988)
‘Shipyard’
Signed & dated oil on canvas
50×70 cm
114
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115. ΣΑΚΑΓΙΑΝ Εδουάρδος (1957)
‘Ο οδηγός μιας νύχτας’
Ακρυλικό σε χαρτόνι 50×35 εκ υπγρμ κ.δ
€ 600 - 800
SAKAYAN Edouardos (1957)
‘The one night driver’
Signed acrylic on board 50×35 cm
ΠΡΟΕΛ/PROV. Exhib. ‘E.Sakayan’ Zoumboulakis gallery Athens

115

116. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Γιάννης (1957)
‘Κορίτσια στο πεζοδρόμιο’ 1985
Λάδι σε καμβά 40×33 εκ υπγρμ κ.δ
€ 180 - 280
VAKIRTZIS Yannis (1957)
‘Street girls’ 1985
Signed oil on canvas 40×33 cm
116
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117. ΓΚΙΚΑ Θεοφανώ (1939;)
‘Στο ντουζ’ 1998
Ακρυλικό σε χαρντμπορντ 70×50 εκ υπγρμ & χρονλγμ κ.α
€ 400 - 700
GIKA Theofano (1939)
‘In the shower’ 1998
Signed acrylic on board 70×50 cm

117

118. ΒΡΑΝΑ Γιούλη (1948;)
‘Ο Χορός’
Λάδι σε καμβά 100x80 εκ υπγρμ κ.δ
€ 500 - 600
VRANA Youli (1948)
‘The dance’
Signed oil on canvas 100×80 cm
118
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119. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1925-1984)
‘Rejection’
Σπάνια αριθμ. συλλεκτική λιθογραφία/ΔΟΚΙΜΙΟ
60×80 εκ υπγρμ κ.δ.
€ 500 - 700
GAΪTIS Yannis (1925-1984)
‘Rejection’
Pencil signed highly collectable ltd edition Artist’s
Proof/Epreuve d’Artiste (E/A) 60×80 cm

119

120. ΠΡΕΚΑΣ Πάρις (1926-1999)
’Μάνη’;
Λιθογραφία αριθμ.περιορσμ. έκδ. 50×70 εκ υπγρμ
& αριθμ. κ.α
€ 250 - 400
PREKAS Paris (1926-1999)
‘Mani’
Ltd edition signed & numbd. lithograph 50×70 cm

120

121. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
‘Τοπίο και νέος με κασκόλ’
Δοκίμιο/ποσουάρ περιορ.έκδ. (4/5) με επιζωγράφιση
& φύλλο χρυσού 60×46 εκ υπγρμ π.α
€ 1.000 - 1.200
FASSIANOS Alecos (1935)
‘Landscape and a man with scarf’
Ltd edit. signed poshoir /Artist’s Proof (E/A)
with overpainting and gold leaf application 60×46 cm
121
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122. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος (1910-1985)
‘Έλλην/Αχιλλέας’
Λιθογραφία περιορ. έκδ.70×50 εκ υπγρμ & αριθμ.
με μολύβι από τον καλλιτέχνη
€ 400 - 700
ENGONOPOULOS Nikos (1910-1985)
‘Hellene/Achilles’
Limited edition signed & numbered lithograph 50×70 cm

122

123. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
‘Ζευγάρι’
Ποσουάρ / Δοκίμιο περιορ. εκδ. (1/3)
με επιζωγράφιση & φύλλο ασήμι 60×46 εκ υπγρμ κ.α.
€ 800 - 1.000
FASSIANOS Alecos (1935)
‘A couple’
Ltd edition (1/3) signed poshoir /Artist’s Proof
with overpainting and silver leaf application 60×46 cm
123

124. ΑΓΝΩΣΤΟΥ (20ος αι.)
‘Ο άνδρας και η μηχανή του’
Λάδι σε καμβά 40×90 εκ
€ 200 - 300
UNKNOWN (20th C)
‘A man and his motor bike’
Οil on canvas 40×90 cm
124
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Lots
ΑΒΛΙΧΟΣ Γ.
ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Α.
ΑΡΓΥΡΟΣ Ο.
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Α.

8
101, 124
53, 58
14, 16
32

ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Γ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ.
ΒΕΝΕΤΟΥΛΙΑΣ Λ.
ΒΡΑΝΑ Γ.
ΒΩΚΟΣ Ν.

48, 116
45, 55, 76
95
118
13

ΓΑΙΤΗΣ Γ.
50, 62, 119
ΓΑΛΗΝΟΣ Β.
102
ΓΕΡΑΛΗΣ Λ.
15
ΓΕΡΜΕΝΗΣ Β.
20
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Δ.
27
ΓΚΙΚΑΣ-Χ’ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.
51
ΓΚΙΚΑ Θ.
117
ΓΛΥΚΑΣ Α.
4
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
63
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
42
ΓΥΖΗΣ Ν.
10
ΔΙΑΛΕΤΗΣ Α.
ΔΙΑΛΕΤΗΣ Ε.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
ΔΟΥΡΔΟΥΦΗΣ Γ.
ΔΡΟΥΓΚΑΣ Α.

108
98
38
113
87

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

122

ΖΗΚΑΣ Γ.
ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

93
64, 81

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ Α.
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91
25, 29
12

ΚΑΜΠΑΔΑΚΗΣ Κ.
ΚΑΝΔΥΛΗΣ Μ.
ΚΕΛΕΚΗΣ Θ.
ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ (ΝΙΚΟΣ)
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ φ.
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ Α.
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ Γ.
ΛΑΧΑΣ Κ.
ΛΟΥΣΤΑΣ Κ.
ΛΥΤΡΑΣ Π.
ΜΑΓΙΑΣΗΣ Β.
ΜΑΓΚΟΣ Β.
ΜΑΚΡΗΣ Μ.
ΜΑΛΑΜΟΣ Κ.
ΜΑΛΕΑΣ Κ.
ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ Θ.
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Γ.(ΜΙΤΑ)
ΜΙΓΑΔΗΣ Γ.
ΜΠΑΧΑΡΙΑΝ Α.
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γ.
ΜΠΡΙΚΜΑΝ Α.
ΜΥΤΑΡΑΣ Δ.
ΜΩΡΑΙΤΗΣ Τζ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.
ΝΤΑΚΟΣ Χ.
ΝΤΟΥΜΑΣ Χ.
ΞΑΝΘΟΥΔΗΣ Δ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ.
ΟΡΑΚΙΔΗΣ Κ.

65
72
94
57, 67
17, 39
107, 110
90
100
99
49
19
40
54
21
28, 41
105
52
92
84
40, 75
1
79, 106
85
56
3
22, 69
68, 109
34
70

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
71
ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ Θ.
86
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Π.
33
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. (DORIS)
2
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ.
66, 82

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ.
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπ.
ΠΑΠΑΝΑΚΟΣ Π.
ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κ.
ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ Α.
ΠΙΕΡΡΗΣ Μ.
ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ Π.
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Χ.
ΠΡΕΚΑΣ Π.
ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Αιμ.
ΡΕΓΚΟΣ Π.
ΡΟΙΛΟΣ Γ.
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Κ.

103
37, 42
96
31, 43
80
6
114
9
77, 120
7
23
24
5

ΣΑΚΑΓΙΑΝ Ε.
ΣΑΛΤΑΣ Κ.
ΣΙΔΕΡΗΣ Τ.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ν.
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Δ.

115
112
74
46, 59
104
111

ΤΟΜΠΡΟΣ Μ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Θ.
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γ.
ΤΣΙΓΚΟΣ Θ.

11
36
35, 61
44, 60

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.

83

ΦΑΣΙΑΝΟΣ Α.
78, 121, 123
ΦΛΕΣΣΑΣ Ν.
89
ΧΑΛΑΡΗ-ΜΑΚΟΤΣΗ Α.
97
ΧΕΙΜΩΝΑΣ Ν.
26
ΧΡΗΣΤΟΥ Σ.
88
AIVAZOVSKY C.

18

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 Όρων’ 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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INSTRUCTION TO BID/TELEPHONE PARTICIPATION REQUEST





Γραπτή προσφορά / Commission bid

Τηλεφωνική συμμετοχή / Telephone bid

Oνοματεπώνυμο / Full names
Διεύθυνση / Address
Τηλέφωνο / Tel.
Α.Δ.Τ. / Passp. no.

E-mail
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.
• Σύμφωνα με τον νέο Κανον. προστασ. προσωπ. δεδομ. της Ε.Ε. 2016/679 ο/η ως άνω συναινεί στην τήρηση και προσωπική
χρήση των παραπάνω προσωπικών του δεδομένων αποκλειστικά από την Hellenic Auctions όπου και θα παραμείνουν
προστατευμένα.

LOT ΑΡΙΘΜ.

ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / SMALL DESCRIPTION

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

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE
YΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE

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

ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ / ΝEXT AUCTION
MAY 2019

