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Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της κρίσης στη χώρα μας άφησε τα ίχνη του τραύματός της και στην τέχνη,

που πάντοτε μεταφέρει το νόημα της εποχής της, αλλά και του ιστορικο-κοινωνικοπολιτικού της συγκει-

μένου. Ενώ σήμερα… κραυγαλέα σιωπά!

Δεν φαίνεται να είναι πλέον μόνο ο ελιτισμός της υπεύθυνος για αυτή τη μεγάλη σιωπή της τέχνης και

των ανθρώπων της στη χώρα μας, τις εκφάνσεις και την πορεία της. Η αίσθηση μιας μουδιασμένης, εξου-

θενωμένης τέχνης έχει τις ρίζες της σε μετεωρισμούς, σε αδιέξοδα, αινίγματα, κινδύνους, θλίψεις ή τραυ-

ματικές μνήμες σε προσωπικό αλλά και συλλογικό επίπεδο, με αποτέλεσμα μια απόλυτη σύγχυση και

αδυναμία κατανόησης του νεφελώματος που την περιβάλλει. 

Η τέχνη, ως παγκόσμια γλώσσα, μια συμπυκνωμένη κωδικοποιημένη εμπειρία πολιτισμικών αλληλεπι-

δράσεων που απευθύνεται στις αισθήσεις, αποτελεί μια περιοχή συμβολικής εμπειρίας, ένα σημείο συ-

νάντησης του εσωτερικού μας κόσμου με τον εξωτερικό, που προάγει το επίπεδο επίγνωσής μας για

βαθύτερη κατανόησή του. Αποτελεί ένα μέσο εξόδου από τη μοναξιά με τον Άλλο αλλά και τον εαυτό.

Η δυναμική της τέχνης, ως ικανότητα αποστασιοποίησης και επεξεργασίας της εμπειρίας, ως ευκαιρία

για αυτοπραγμάτωση, ως παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας, έχει μια μεταμορφωτική δύναμη για την επού-

λωση και τη διαχείριση του συλλογικού τραύματος αλλά και της ίδιας της τραυματισμένης τέχνης. 

Αν αντλήσουμε δύναμη απ’ αυτήν, θα μπορέσουμε ευκολότερα να αντικρίσουμε το παρόν και να ονει-

ρευτούμε το μέλλον απόλυτα συμφιλιωμένοι με την αίσθηση ανεπάρκειας της «ανθρωπινότητας», της

αναπόδραστης μοίρας του θανάτου.

Ίσως, με την υπομονή, την επιμονή και τη στήριξη όσων από εμάς την πιστεύουν και την αγαπούν, να δια-

λύσει το σκότος και να ρίξει φως στις βαριές σκιές που θολώνουν το διάβα μας... 

Ίσως να μπορέσει, και ναι… θα μπορέσει, να δώσει φωνή και στο τραύμα, γιατί, όπως αναφέρει ο Ελίας

Κανέτι, «το τραύμα δεν θεραπεύεται ούτε εξαφανίζεται, απλά πρέπει να μάθουμε να αναπνέουμε μέσα

απ’ αυτό».
Θάνος Ευαγγελινός / Ioύνιος 2019

The surrounding atmosphere of the crisis in our country has left its traces of trauma on art, which has always captured the zeitgeist
as well as its historical socio-political context. However, today it remains vociferously silent! 

It is no longer just its ‘elitism’ that is responsible for this great silence in the world of art and in its manifestations and its course.
The sense of a numbed, exhausted art has its roots in vacillation, in impasses, conundrums, dangers, sorrows, or traumatic mem-
ories on both the personal and the collective level, resulting in absolute confusion and inability to understand the surrounding
nebula. 

Art, as a global language, a condensed, encapsulated experience of cultural interactions aimed at the senses, is an area of   symbolic
experience, a meeting point of our inner with the outer world, promoting our level of awareness for its deeper understanding. It
is a way out of loneliness not only when with the Other, but also with oneself.

The dynamics of art, as the ability to distance oneself from and process experience, as an opportunity for self-realization, as a
global language of communication, has a transformative power for healing and dealing with the collective trauma as well as the
injured art itself.

If we take strength from it, we will be able to better understand the present and dream of the future, totally reconciled with the
sense of humanness’s inadequacy, our inevitable destiny of death.

Perhaps, with the patience, the perseverance and the support of those of us who love and believe in it, it will dissipate the darkness
and illuminate the heavy shadows that blur our passage in life...

Perhaps it also can, and yes ... it will, give voice to the trauma, because, as Elias Canetti remarked, “The trauma is not cured nor
does it disappear; we just have to learn to breathe through it.”

Thanos Evangelinos / June 2019

Certified Appraiser
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Έναρξη 8:15 μ.μ.

Lots 1 - 71

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕ ΙΩΣΕΙΣ

ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ‘Η ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑ-

ΣΧΟΥΝ 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 (2310-

227799) ‘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. Παρακαλούν-

ται να δηλώσουν τα στοιχεία τους με την ταυτότητά τους στην γραμματεία πριν

την έναρξη της δημοπρασίας για να παραλάβουν τον ειδικό αριθμό συμμετοχής.
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1

1. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας (1916-2003)
‘Σύμη’

Ακουαρέλα 28×25 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1  ΕΛΕΥΘΕΡΟ - NO RESERVE

GRAMMATOPOULOS Costas  (1916-2003) 
‘Symi’

Signed watercolour 28×25 cm

2. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Στέλιος (1930)
‘Σταυρωμένος’ 1967
Τέμπερα/ακουαρέλα σε χαρτί 30×25 εκ υπγρμ & χρνλγμ. κ.δ

€ 200 - 250 

MAVROMATIS Stellios  (1930)
’Crucified’ 1967
Signed & dated tempera/watecolour on paper 30×25 cm

3. ΜΠΑΡΚΟΦ Αλεξ (1870-1942)
‘Στο λιμάνι του Πειραιά’ 1933
Υδατογραφία 30×40 εκ υπγρμ & 
χρνλγμ κ.α

€ 400 - 600

BARKOFF Alex (1870-1942) 
‘At the Port of Piraeus’ 1933
Signed & dated watercolour
30×40 cm

3
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5

4. ΑΛΤΑΜΟΥΡΑΣ Ιωάννης  (1852-1878)
‘Καράβια’  1878 
Ακουαρέλλα σε χαρτί 15×19.5 εκ υπγρ & χρνλγμ. κ.α

€ 1.000 - 1.500 

ALTAMURAS Jean (1852-1878)
‘Ships’ 1878 
Signed & dated watercolor 15×19.5 cm

5. ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Αιμίλιος (1859-1926)
‘Ακρόπολις’

Ακουαρέλλα σε χαρτί  25×35 εκ υπγρμ κ.α

€ 500 - 1.000 

PROSALENDI Emilios (1859-1926) 
‘Acropolis‘ 

Signed watercolor 25×35 cm

4
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8

7

6. ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ Αλέξανδρος  (1853-1923)
‘Καλάθι με κυδώνια και μήλα’

Λάδι σε καμβά 30×40 εκ υπγρμ π.α

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / ΝΟ RESERVE

CALOUDIS Alexandros (1853-1923)
‘A basket with quinces and apples’

Signed oil on canvas 30×40 cm

7. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Γιώργος (1923-1988)
‘Νεκρή φύση με φρούτα’ 

Λάδι σε ξύλο διαμ. 45 εκ υπγρμ κ.κ

€ 400 - 500

VAKIRTZIS Georgios  (1923-1988)
‘Still Life with fruit’ 

Signed oil on wood D. 45 cm

8. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Συμεών  (1859-1927) 
‘Έσωτερικό με καμάρα’ ;
Τέμπερα σε χαρτόνι  9×11 εκ υπγρμ κ.α

€ 400 - 500

SABBIDES Symeon (1859-1927)
‘Interior with an arch’

Signed & titled tempera 9×11 cm

ΣΗΜ/NOTE. Δημοπρ. ΒΕΡΓΟΣ  Δεκ.2007  αρ.13

NOTE. Vergos Auctions Dec.2007 Lot 13
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9.  ΧΑΤΖΗΣ Βασίλειος  (1870-1915)
‘Ψαροκάικα την αυγή’

Λάδι σε καμβά επκλμ σε ξύλο 45×27 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.300 - 1.800

CHATZIS Vassilios (1870-1915)
‘Fishing boats in the dawn’ 

Signed oil on canvas laid on board 45×27cm

10. ΜΑΓΙΑΣΗΣ Νικόλαος  (1905-1976)
‘Αγριεμένη θάλασσα’ 

Λάδι σε καμβά 60×115 εκ υπγρμ κ.δ

€ 400 - 700

MAYΙASSIS Nikolaos (1905-1976)
‘Stormy sea’ 

Signed oil on canvas 60×1.15  cm 9



12 | HELLENIC AUCTIONS

12. ΛΙΤΣΑΣ Δημήτριος
(1881-1952)
‘Χωριό’

Λάδι σε ξύλο 33×41 εκ υπγρμ κ.δ

€ 350 - 500 

LITSAS Dimitrios (1881-1952) 
‘Village’

Signed oil on board 33×41 cm

11. ΑΡΓΥΡΟΣ Ουμβέρτος  (1884-1963)
‘Παραθαλάσσιο τοπίο’

Λάδι σε ξύλο 35×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 400 - 600 

11

12

ARGYROS Oumbertos (1884-1963) 
‘Landscape by the sea’

Signed oil on board 35×50 cm
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13. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Περικλής  (1849-1884) 
’Νεκρή φύση σε άσπρο τραπεζομάντηλο’

Λάδι σε καμβά επικολμ. σε καμβά 46×58 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.500 - 3.500

PANTAZIS Pericles (1849-1884)
‘Still life on a white tablecloth‘

Signed oil on canvas laid for support on new canvas 46×58 cm

Αντιπροσωπευτική πανέμορφη νεκρή φύση του Περικλή Πανταζή, που θεωρείται ο θεμελιωτής του βελγικού ιμπρεσιονισμού, ένας από
τους πρώτους Έλληνες ιμπρεσιονιστές ζωγράφους που ξέφυγαν από τον ακαδημαϊσμό της Σχολής του Μονάχου. Ο Α. Σ. Ιωάννου αναφέρει
πως «αν δεν πέθαινε νέος και σε ξένη γη, η πρωτοποριακή του επίδραση στην νεοελληνική ζωγραφική θα μπορούσε να ήταν αποφασι-

στική». Εδώ με την συμπαγή χρήση του χρώματος, την επιδέξια χρήση του φωτός, και την δυναμική των υφών του, αποδίδει τους όγκους
και τις φόρμες, αποκαλύπτοντας εμφανώς τις ζωγραφικές δεξιότητες και υψηλές ποιοτικές του αξίες.

ΠΡΟΕΛ/PROV.  Ιδιωτική συλλογή Αθήνα / Priv. collection Athens
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14. ΚΑΝΑΣ Αντώνης (1915-1995)
‘Αυλή’

Λάδι σε καμβά 45×60 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.000 - 1.500

KANAS Antonis (1915-1995)
‘Courtyard’

Signed oil on canvas 45×60 cm

15. ΘΩΝ Μιλτιάδης  (1875-1945) 
‘Τοπία’ 

ΖΕΥΓΟΣ έργων λάδι σε χαρτόνι 60×42 εκ 
υπγρμ κ.κ

€ 500 - 600 

THON Miltiades (1875-1945) 
‘Landscapes’

PAIR of oils on board one signed 60×42 cm 15
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16. ΓΕΡΑΛΗΣ Απόστολος (1886-1983)
‘Γυναίκα με κανάτι’

Λάδι σε καμβά 76×60 εκ υπγρμ  κ.δ

€ 2.000 - 2.500 

GERALIS Apostolos (1886-1983)
‘Woman with a jug’

Signed oil on canvas 76×60 cm

Αλλο ένα αντιπροσωπευτικό γνωστό θέμα/έργο του Απόστολου Γεραλή με ηθογραφική θεματική σε ένα ρόλο της τέχνης ως μορφοποιητική
δύναμη της κοινωνίας.  Η ζεστή φιλόξενη σκηνή εσωτερικού χώρου από την καθημερινή ζωή της υπαίθρου, αποτυπώνεται με ιδιαίτερη
έμφαση στην απόδοση του εσωτερικού, της τοπικής φορεσιάς και των αντικειμένων, στο πλαίσιο του ιδεαλιστικού οραματισμού του.
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18. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ Δημήτριος (1911-1969) 
‘Έπισκοπή - Σαντορίνη’ 

Λαδοτέμπερα σε χαρτόνι 26×30 εκ 
υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

DIACOMIDIS Dimitrios (1911-1969)
‘Episcopi - Santorin’

Signed & dated oil-tempera on board 26×30 cm

NOTE: Χρήζει καθαρισμού/ In need of surface cleaning 

/ NOTE: In need of surface cleaning

17

18

17. ΣΤΕΡΗΣ Γεράσιμος  (1898-1987)
‘Ζευγάρι στην ακτή’ 
Παστέλ υπογρμ. κ.α 22×30 εκ 

€ 800 - 1.300

STERIS Gerasimos (1898-1987) 
‘Couple by the seashore’

Signed pastel on paper board 22×30 cm 

ΣΗΜ. Ζωγραφισμένο και στις δύο όψεις.  
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19.  ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος  (1879-1928)
‘Τοπίο με βουνό’  π1920
Λάδι σε χαρτόνι 25×28 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.500 - 3.000

MALEAS Constantine (1879-1928)
‘Mountainous landscape’ c1920s
Signed oil on board 25×28 cm

Eντυπωσιακή απόδοση τοπίου τόσο ως προς τη σύλληψη όσο και ως προς τη σιγουριά του δυναμισμού με τον οποίο πραγματώνεται. Η
σαφήνεια με την οποία οργανώνεται η σύνθεση συνυπάρχει με την επανεγγραφή τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών που σφραγίζουν γενι-
κότερα τη δημιουργία του Μαλέα. Ο τρόπος που ο ζωγράφος χειρίζεται την πυκνή πάστα του χρώματος αποτυπώνει τις χειρονομίες του,
καθώς είναι εμφανείς οι διαδρομές των εργαλείων που το άπλωσαν, επιτρέποντας στον θεατή να παρακολουθήσει έτσι και τη διαδρομή
της δημιουργίας του έργου. Το εξαιρετικό έργο διακρίνεται από το ότι ο συνολικός τρόπος της απόδοσής του εμφυσά μνημειακό περιεχό-
μενο, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της καλλιτεχνικής μορφής του Μαλέα ως μεγάλου δασκάλου στην ιστορία της ελληνικής τέχνης.

Πρβλ. «Κ. Μαλέας» Α.Κωτίδης εκδ.ΑΔΑΜ πρλγ. σελ.145 αρ.89, 18x24 εκ  συλλ. Εθν. Πινακοθήκη
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20.  ΛΥΤΡΑΣ Νικόλαος (1883-1927) 
‘Πορτρέτο κοπέλας’

Λάδι σε χαρτόνι 40×30 εκ υπγρμ μ.α

€ 2.000 - 3.000 

20

Από τα ωραιότερα πορτρέτα του Νικόλαου Λύτρα, πλασμένο με το φως για πινελιά, κύριο χαρακτηριστικό του σε όλη την ζωγραφική
του περπατησιά. Τα χρώματά του είναι διαποτισμένα μ’ αυτό το ιδιόμορφο δικό του εσωτερικό φως και συγκροτούν αρμονικά την από-
δοση μιας ποιητικής σύλληψης της μορφής μέσω της απλοποίησης της φόρμας και απαλών χρωματικών συνδυασμών.

LYTRAS Nikos (1883 -1927)
’Portrait of a girl’

Signed oil on board 40×30 cm 

Πρβλ. ‘Πορτρέτο γυναίκας’ Sotheby’s May 2011
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Ένα σπουδαίο σπάνιο συλλεκτικό έργο του Κωνσταντίνου Παρθένη που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή καθώς εμπεριέχει όλες τις αρετές του
καλλιτέχνη που αφορούν την εξωρεαλιστική, πνευματική μεταστοιχείωση της φύσης σε μια ατμόσφαιρα μεταφυσική και εξιδανικευμένη.
Καδράρει και επιλέγει το θέμα σαν να χρησιμοποιεί φωτογραφικό διάφραγμα, δίνοντας έμφαση έτσι στην αλήθεια του συνόλου χωρίς
να αλλοιώσει την ποιότητα της ζωγραφικής του γλώσσας. Όλα πλασμένα από φως και σκιά, σχηματοποιημένα εδώ σε  μία πιο υλική διά-
σταση από αυτήν που διαμόρφωσε στα μετέπειτα χρόνια καθιστώντας τα έργα αυτής της περιόδου του Παρθένη σπανιότερα και ιδιαίτερα
συλλεκτικά. Χρησιμοποιεί τις ιμπρεσσιονιστικές αξίες, με το φως που τρώει τα περιγράμματα των σχημάτων, ιδιαιτέρα στα σημεία που
το φως πλάθει με μαεστρία τον κορμό και τη γη  με ανοιχτά χρώματα, με μια κάπως φαρδιά πινελιά, που πλουτίζει τη σύνθεση και με
νέες εκφραστικές προεκτάσεις. Με ιδιόμορφο σχεδιασμό σχηματοποιεί τις φόρμες και χρησιμοποιεί τα κυπαρίσσια ως οργανωτικά θέ-
ματα ενώ παράλληλα συνδυάζει, με θαυμάσιο τρόπο, τα θερμά με τα ψυχρά χρώματα για να ολοκληρώσει καλύτερα την αίσθηση μιας
φευγαλέας ματιάς. Με την τυπική και γνωστή και από άλλα έργα του αντίθεση των κυπαρισσιών και των δέντρων με τα καμπυλόγραμμα
θέματα, δημιουργεί μια συνομιλία σκληρής αυστηρής φόρμας στο βάθος του έργου, με την ανάλαφρη του κυρίαρχου δέντρου στο πρώτο
επίπεδο, που πλουτίζει με μουσικότητα το σύνολο.

21. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος  (1878-1967)
‘Τοπίο με κωνοφόρα δένδρα’

Λάδι σε καμβά επκλμ. σε χαρτόνι 31×20 εκ υπγρμ C.P κ.α

€ 3.000 - 4.000

PARTHENIS Constantine (1878-1967) 
‘Landscape with cypress trees’ 
Signed with initials oil on canvas laid on board 31×20 cm

Πρβλ. Παρλγ. Greek Sale BONHAMS 11-6-2002  Lot 85 ‘Κυπαρίσια’

28.5×24.5 εκ (€25.000-41.000)
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23. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ Νίκη  (1914-1986)
‘Βάζο με λουλούδια’

Λάδι σε ξύλο 34×26 εκ υπγρμ κ.δ

€ 350 - 500 

KARAGATSI Niki (1914-1986)
‘A vase of flowers’

Signed oil on board 34×26 cm

22. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Χαράλαμπος  (1909-1958)
‘Νεκρή Φύση με ρόδια και κανάτι’

Λάδι σε καμβά 35×45 εκ υπγρμ π.δ  

€ 400 - 500

POTAMIANOS Charalambos (1909-1958) 
‘Still Life with pomegranates and a jug’ 

Signed oil on canvas 35×45 cm

22

23
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24. ΓΥΖΗΣ Νικόλαος  (1842-1901)
‘Αφροδίτη Αρης Έρως’

Λάδι σε καμβά επικολμ. σε νέο καμβά 25×16 εκ υπογρμ. κ.δ 

€ 1.500 - 2.000 

GYSIS Nikolaus (1842-1901)
’Aphrodite Aris Eros’

Signed oil study on canvas laid on new canvas 25×16 cm

Πρβλ.παρλγ. σε χαρτόνι 18x18 εκ. συλλ. Μουσείο Μπενάκη 

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη -  Priv.coll. Thessaloniki

25. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Συμεών (1859-1927) 
‘Γυναίκα μαζεύει λουλούδια’  

Λάδι σε ξύλο 14×10 εκ υπγρμ κ.δ & πίσω

€ 500 - 800

SABBIDES Symeon (1859-1927)
‘Woman picking flowers’ 

Signed oil on wood panel 14×10 cm

24

25
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Με παλλόμενο χρώμα ακόμη και στις λεπτο-

μέρειες υπογραμμίζοντας μία τρυφερή και

ερωτική διάσταση του ανθρωπίνου σώμα-

τος απεικονίζει εξαιρετικά το ψυχογράφημα

της προσωπικότητας που αποτυπώνει. Αρ-

θρώνει τους όγκους με αμεσότητα και ζωγρα-

φικό δυναμισμό, αποτυπώνοντας συγχρόνως

τον ψυχισμό της μορφής μέσα από τη φι-

γούρα του εικονιζόμενου που υπογραμμίζε-

ται από την σκοτεινότητα του. Οι απτικές

ιδιότητες τονίζονται με το ζωντανό παλμικό

τονικό πλάσιμο. Χωρίς καμία τάση ωραιοποί-

ησης η επιμελώς ατημέλητη στάση του σώ-

ματος, εκφράζει με σαφήνεια τις προθέσεις

του καλλιτέχνη για την απόδοση μιας προ-

σμονής, νοσταλγίας και αβεβαιότητας.

26. ΑΡΓΥΡΟΣ Ουμβέρτος  (1884-1963)
‘Γυμνό’ 

Λάδι σε καμβά επικλμ.σε καμβά 127×74 εκ υπγρμ π.α

€ 4.000 - 6.000 

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Λονδίνο / Priv. coll. London UK 
Exhib. Chiswick Auctions London Jun’12 - Shown in the catalogue no. 198.

ARGYROS Oumbertos (1884-1963) 
‘Nude’

Signed oil on canvas supported on new canvas 127×74 cm
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27. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος  (1892-1957)
‘Σπίτι με χαγιάτι - Παρνασσός’

Λάδι σε χαρτόνι 17×24 εκ υπγρμ. κ.δ

€ 2.000 - 2.500 

PAPALOUKAS Spyros (1892-1957)
‘Country house with covered balcony - Parnassus’ 
Signed oil on board 17×24 cm

Πολύ ιδιαίτερο και εξαιρετικά σπάνιο έργο του Παπαλουκά της περιόδου του Παρνασσού σημαντικής εικαστικής και συλλεκτικής αξίας.
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28. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Επαμεινώνδας  
(1878-1974)
‘Πάνaς και Νύμφη’

Λάδι σε καμβά 60×121 εκ υπγρμ. κ.δ

€ 3.000 - 3.500

Με ένα μεταιμπρεσιοντικό ιδίωμα συνδυάζοντας υπέροχα πουαντιγιστικά και υπαιθριστικά δεδομένα αποδίδει στο μαγευτικό αυτό
τοπίο μια παραδείσια χρωματική αρμονία. 
Με το φως σε κυρίαρχο ρόλο, χρησιμοποιώντας την σύνθεση χρωματικών κηλίδων μας μεταφέρει με μαεστρία και ωριμότητα την έξοχη
τούτη αποτύπωση της κυρίαρχης φύσης μέσα από ένα μυθολογικό θέμα που τον απασχόλησε και άλλες φορές. Εντασσόμενες και από-
λυτα εναρμονισμένες η ανδρική αλλά και η γυναικεία μορφή αποδίδονται ως μέρος του τοπίου. Μέσα στην απέριττη λιτότητά τους αι-
ωρούνται σε μια ποιητική σπιριτουαλιστική ατμόσφαιρα. Αποδίδει την ύπαιθρο που τόσο καλά γνωρίζει σαν ένα σύνολο χρωματικών
αντανακλάσεων και παιχνιδίσματος του πραγματικού φωτός. Φωτεινές κηλίδες χρώματος συνθέτουν με μια περιγραφική διάθεση μια
εκπληκτική εικόνα απροβλημάτιστης πραγματικότητας. 

THOMOPOULOS Epaminondas
(1878-1974)
‘Panas and Nymph’

Signed oil on canvas 60×121 cm
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29. ΒΕΝΕΤΟΥΛΙΑΣ Λουκάς  (1930-1984)
‘Βιοτεχνικά εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη’

Παστέλ σε χαρτόνι 20×28 εκ υπγρμ κ.

€ 300 - 500

VENETOULIAS Lucas (1930-1984)
‘Workshops in Thessaloniki’

Signed pastel 20×28 cm
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30

31

30. ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος (1917-1984) 
‘Νεαρή μητέρα εν αναμονή’

Τέμπερα σε χαρτόνι 62×42 εκ υπγρμ κ.δ

€ 600 - 800 

SIKELIOTIS Georgios  (1917-1984) 
‘A young mother to be’

Signed tempera on board 62×42 cm

31. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος  (1889-1977) 
‘Έρωτευμένο ζευγάρι’ 

Μολύβια & κάρβουνο σε χαρτόνι  60×90 εκ υπγρμ μ.α

€ 1.000 - 1.500   

GOUNAROPOULOS Georgios (GOUNARO) (1889-1977)
‘Couple in love’ 

Signed pencil & charcoal on paperboard 60×90 cm
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32. ΜΑΛΑΜΟΣ Κώστας  (1913-2007)
‘Υδρα’

Λάδι σε σελοτεξ 73×103 εκ υπγρμ  κ.δ

€ 2.800 - 3.800

MALAMOS Costas (1913-2007)
‘Hydra’ 

Signed oil on hardboard 73×103 cm

Μία ιδιαίτερα ποιητική, λυρική τοπιογραφία του  Αλεξανδρινού καλλιτέχνη  Κώστα Μαλάμου με τη χρήση των σκιών αλλά και απαλών
τονικών διαβαθμίσεων να επιτυγχάνουν μία απίθανη  ιδεαλιστική απεικόνιση του φυσικού τοπίου. Με σχηματοποιημένα και ταυτόχρονα
τρυφερά, κομψά, λιτά, απέριττα, στοιχεία, αποδίδει την ατμόσφαιρα του τοπίου της Ύδρας με ιδιαίτερη μαεστρία, ρομαντική διάθεση
και νοσταλγία προσδίδοντας ένα ιδιότυπο πνεύμα κομψότητας και λυρισμού. Με το χρώμα και το φως πρωταγωνιστές στην εικαστική
του αναπαραστατική γλώσσα σκιαγραφεί ανθρώπους της καθημερινότητας καθώς έτρεφε ιδιαίτερη  εκτίμηση στην εργατική τάξη και
τους απλούς ανθρώπους του μόχθου. Κατορθώνει να δημιουργήσει μια τέχνη καθαρά προσωπική όπου συχνά η ρεαλιστική γραφή δεν
είναι μια απλή καταγραφή του εξωτερικού κόσμου αλλά καταλήγει σε προσπάθεια ερμηνείας του.
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33. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης  (1910-1989)
‘Νέος τη νύχτα’

Τέμπερα σπουδή 27×22 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 1.500 - 2.000

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989) 
‘Youngster at night’ 

Signed study in tempera on paper 27×22 cm

WITHDRAWN

Διαχρονική γυμνή μορφή προερχόμενη όπως αναφέρει ο Ανδρέας Εμπειρίκος: «την στιλπνήν γοητείαν των μύθων της προσωπικής μυ-

θολογίας του ζωγράφου», με την αναγνωρίσιμη ανδροκεντρική διατύπωση. Μία τρυφερή απόδοση του νεαρού σώματος σε μαύρο φόντο
που ο ζωγράφος συχνά ονόμαζε «βράδυ» «καμωμένη με μεγάλη ελευθερία, με περιφρόνηση του αστικού καθωσπρεπισμού». Ο Τσα-
ρούχης έγραφε «Μου αρέσει να ζωγραφίζω γυμνά, γιατί έτσι μπορεί κανείς να κατανοήσει την ψυχική γεωμετρία του ανθρώπου». Πλα-
σμένο έτσι που η ρυθμολογία και κινησιολογία του γυμνού σώματος να μας δηλώνουν ότι τα «εξωτερικό σχήματα εξαπατούν». Η ιδιότυπη
ευγενής και απέριττη ζωγραφική του, με κομψή γραμμή και χρωματική ασκητικότητα, ενέχει όλη την ιδιότυπη αισθητική της συνθετικής
του γλώσσας: λιτότητα, αλλοιώσεις του όγκου της μορφής, σχηματοποιήσεις, παραβίαση της σχεδιαστικής πιστότητας του μοντέλου  στον
επιπεδόμορφο χώρο του.
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34. ΔΑΝΙΗΛ Δανιήλ  (1914-1988) 
‘Καθιστό γυμνό’ 1982
Λάδι σε καμβά 80×120 εκ υπγρμ & χρνλμ.κ.δ

€ 2.000 - 2.500

DANIIL Daniil (1914-1988) 
‘Sitting nude’ 1982
Signed oil on canvas 80×1.20 cm

Έργο του Δανιήλ (Αλεξάνδρου) Δανιήλ, σπουδαίου καλλιτέχνη από τον Τύρναβο της Θεσσαλίας, με μαθητεία στη Γαλλία και στην Ιταλία
όπου και παρακολούθησε από κοντά τα ρεύματα της πρωτοπορίας. Η σπουδή του εδώ μαρτυρά την πολύχρονη ενασχόλησή του ως κα-
θηγητής στο εργαστήριο γυμνού στην ΑΣΚΤ όπου δίδαξε σχέδιο από το 1972 έως το 1977. Το ιδιαίτερο αυτό έργο χρονολογείται στην
ώριμη και πιο παραγωγική περίοδο για τον καλλιτέχνη και αναδεικνύει την εξαιρετική δεξιοτεχνία του μέσα από τις αριστοτεχνικές φευ-
γαλέες πινελιές χρώματος σε συνδυασμό με το  υπέροχο πλάσιμο των όγκων του μέσα από το φως.
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35.  ΣΤΕΡΗΣ Γεράσιμος  (1898-1987)
‘Χωρίς τίτλο’  πδ 1930
Λάδι σε καμβά 70×51 εκ υπγρμ κ.δ

€  2.500 - 3.500

STERIS Gerasimos (1898-1987) 
‘Without title’  c1930s
Signed oil on canvas 70×51 cm

Εξαιρετικό ιδιαίτερο έργο του Στέρη, με το αναγνωρίσιμο μορφοπλαστικό ιδίωμα του καλλιτέχνη, έντονη ποιητική διάθεση, λυρικά συμ-
βολικά και ονειρικά στοιχεία φορτισμένα από την εισβολή του υποσυνείδητου. Υποδηλώσεις μορφών ενός μεταφυσικού κόσμου με αν-
τιρεαλιστική οργάνωση μας εισάγουν σε ένα κόσμο μαγικό και απρόσιτο. Στον μη πραγματικό χώρο που ορίζουν οι χρωματικές αντιθέσεις,
οι τρεις μορφές προβάλλονται ακίνητες σαν είδωλα. Το άκαμπτο αρχαϊκό τους ύφος προσδίδει στο έργο μνημειακή βαρύτητα, παρα-
πέμποντας στην υπόθεση της «ελληνικότητας» της γενιάς του 30. 
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36. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος  (1879-1928)
‘Αττικό τοπίο’  π1920
Λάδι σε χαρτόνι 21×28 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.500 - 3.500

MALEAS Constantine (1879-1928)
‘Attica seascape’ c1920s
Signed oil on board 21×28 cm

Ένα ιδιαίτερα τρυφερό έργο του Μαλέα όσον αφορά μία ιδιότυπη γλυκιά χρωματική θαλπωρή. Με χρώματα-συναισθήματα στη απτική
τους υπόσταση, μορφοποιεί τους όγκους και σε συνδυασμό με την χρήση του φωτός τους αναδεικνύει, προσδίδοντας στα στοιχεία της
σύνθεσης, οντότητα, ζωή. Ο καλλιτέχνης δεν εξαντλείται στις γραμμές και στα χρώματα. Τον απασχολεί η ψυχή του τοπίου. Με την μορ-
φοπλαστική αξία του χρώματος πλάθει τις φόρμες, δομεί συμπαγείς όγκους με ιδιαίτερο πλαστικό  βάρος και επηρεάζει τα σχήματα εμ-
φανίζοντας μία μελετημένη δομική λειτουργία των χρωματικών σχέσεων. Αποδίδει στην σύνθεση μέσω μίας χρωματικής ερμηνείας του
φωτός, της φόρμας και του χώρου, μία αίσθηση αφηρημένης διατύπωσης του πραγματικού αλλά ταυτόχρονα και μία ποιητική σύλληψη
στο έργο.
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38. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Αγήνωρ
(1898-1977)
‘Τοπίο’

Λάδι σε χαρτί 18×28 υπγρμ κ.α

€ 400 - 500 

ASTERIADIS Aginor (1898-1977)
‘Landscape’

Signed oil on paper 18×28 cm

37. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Βάλιας  (1911-1983) 
‘Tοπίο’ 1978
Λάδι σε χαρτόνι 63x68 εκ υπγρμ & χρνλγμ.κ.α

€ 500 - 800 

37

38

SEMERTZIDIS Valias (1911-1983) 
‘Landscape’ 1978
Signed & dated oil on board 63×68 cm
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39. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μιχαήλ  (1884-1933)
‘Σπίτι στην ακρογιαλιά’

Λάδι σε χαρτόνι 28×32 εκ υπγρμ. κ.α

€ 2.500 - 3.000

ECONOMOU Michael (1884-1933)
‘Cottage at the seafront’

Signed oil on board 28×32 cm

Αντιπροσωπευτικό τοπίο με την γνωστή ονειρική ατμόσφαιρα και το λεπτό συναισθηματισμό του Μιχάλη Οικονόμου. Μια ιδεαλιστική-
ποιητική ερμηνευτική αντιμετώπιση της φύσης, με χρώματα-συναισθήματα στη απτική τους υπόσταση. Μορφοποιεί τους όγκους με
την χρήση του φωτός, προσδίδοντας στα στοιχεία της σύνθεσης, κίνηση, οντότητα, ζωή. Στοχαστικός παρατηρητής της φύσης και του το-
πίου  καταφέρνει να συλλαμβάνει τη χρωματική υφή του περιβάλλοντος με μια μοναδική εντυπωσιακή αυθεντικότητα στην εμβάθυνση
των μυστικών του αμείλικτου ελληνικού φωτός και των χρωμάτων.
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40. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γιώργος  (1885-1959)
‘Νεκρή φύση με καρπούζι’ 1931
Ακουαρέλα 34×24 εκ  υπογρμ. κ.

€2.000 - 2.500

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

Ένα αριστοτεχνικό έργο του Μπουζιάνη, που αναδεικνύει το μεγαλείο του απέριττου και της σεμνότητας, με μία εκκωφαντική διαύγεια
και τρυφερότητα, αρετές μίας μοναδικής εικαστικής σύνθεσης. Με ποιητικότητα στην απόδοση του κόσμου ο ζωγράφος, με το αναγνω-
ρίσιμο προσωπικό μορφοπλαστικό ιδίωμά του, πλουτίζοντας το σύνολο με την μαγεία μιας εξωκοσμικής χροιάς, το διευρύνει και το απο-
πνευματώνει. Διαγράφοντας τους όγκους με απαλές καμπύλες, μαλακών τονικών διαβαθμίσεων και αχνά περιγράμματα, οι φόρμες μέσα
στην απέριττη λιτότητά τους, αιωρούνται σε ένα «μη-χώρο», σε μία λυρική, δροσερή ατμόσφαιρα ενός τρυφερού ονείρου.



Ιούνιος 2019 | 35

41. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος  (1892-1957)
‘Πάρος’ π1948
Λάδι σε χαρτόνι 44×64 εκ υπγρμ. κ.δ

€ 3.500 - 5.000

PAPALOUKAS Spyros (1892-1957)
‘Paros’  c1948
Signed oil on board 44×64 cm

Χαρακτηριστική ιδιαίτερη και πολύ σπάνια τοπιογραφία του Παπαλουκά της περιόδου της Πάρου, που καταγράφει με απαράμιλλο τρόπο
τις μεταμορφώσεις της ελληνικής υπαίθρου με φως και χρώμα να εμπλέκονται και να γειτνιάζουν με αριστοτεχνική εγγύτητα. 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, αλλά κυρίως με το ελληνικό νησιωτικό τοπίο. Η δύναμη της κηλίδας, ως βασικό
συστατικό της πρωτογενούς ζωγραφικής μάζας, η πανδαισία ψυχρών και φωτεινών χρωμάτων, χαρακτηριστικά της περιόδου της
Πάρου,  αποπνευματώνουν την φόρμα καταργώντας κάθε αίσθηση βαρύτητας, εμπλουτίζοντας τους οπτικούς κώδικες του θεατή. Η
σοφή σύνθεση, το ευαίσθητο χρώμα και η αγάπη με την οποία είναι καμωμένη, εμπεριέχουν το απόσταγμα της αδιάκοπης 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.

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Αθήνα / Priv. coll. Athens
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42. ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος  (1879-1966)
‘Νεκρή Φύση’

Λαδο/παστελ σε χαρτόνι 20×26 εκ υπoγρμ κ.κ

€ 1.000 - 2.000 

GALANIS Demetrius (1879-1966) 
‘Still Life’

Signed oil-pastel on board 20×26 cm 

Εξοχο έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου πρωτοπόρου Δημήτρη Γαλάνη, ενός από τους σημαντικότερους χαράκτες του πρώτου μισού
του 20ού αιώνα στην Ευρώπη και πρωτοπόρου της νεοελληνικής χαρακτικής που ασχολήθηκε επίσης με τη γελοιογραφία και τη ζωγρα-
φική σ ένα πολυσχιδές και πολύπτυχο έργο. Στην αριστοτεχνική αυτή νεκρή του φύση, σχοινοβατώντας ανάμεσα στις αξίες του χρώματος
του φωτός και έντασης της φόρμας επιτυγχάνει μία ιδιαίτερα δυναμική  ζωγραφική διατύπωση. Με την  μορφοπλαστική αξία του χρώ-
ματος να δομεί τους όγκους και τις φόρμες και να επηρεάζει τα σχήματα εμφανίζει μία μελετημένη δομική λειτουργία των χρωματικών
και μορφικών σχέσεων φανερώνοντας εδώ επιρροές από τον Σεζάν. Όγκοι δομημένοι με ένταση και στιβαρότητα,  πλασμένοι με φως
και χρώμα, συμβάλλουν  στον δυναμισμό του έργου αλλά και στο μνημειακό του χαρακτήρα. 
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43. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης  (1910-1989)
‘Νεαρός ναύτης’

Λαδο/παστέλ σπουδή πορτρέτου σε χαρτόνι 43×36 εκ υπγρμ π.δ 

€ 2.500 - 3.000

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989) 
‘Young marine’   
Signed study in oil/pastel on board 43×36 cm

Σπουδή πορτρέτου με άμεση αναφορά στη βυζαντινή εικονοποιία με μία διάθεση σχεδόν αγιοποιητική όσον αφορά την εικονολογική του
αφήγηση, βαθιά επηρεασμένη από την θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Συνενώνει αριστοτεχνικά το παρελθόν με το παρόν, δημιουρ-
γώντας δεσμούς στον χρόνο, με αγάπη για αυτή την λεπτή ακροβασία ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Τα ανδροπρεπή και θηλυπρεπή χα-
ρακτηριστικά της μορφής, πλασμένης με τρυφερότητα και με νοοτροπία που παραπέμπει σε Φαγιούμ, στα πορτρέτα του 1ου έως τον 3ου
μ. Χ. αιώνα από συνεχιστές της ύστερης ελληνιστικής παράδοσης της Αλεξανδρινής Σχολής. Χωρίς παραβίαση της σχεδιαστικής πιστότητας
στο μοντέλο και εν τέλει με μία αναδημιουργία της φόρμας στον επιπεδόμορφο χώρο του, αναπλάθει με τον ιδεαλιστικό του χρωστήρα τα
χαρακτηριστικά. Φως και σκιά, εξυπηρετούν με αριστοτεχνικό τρόπο την απόδοση των όγκων, με γλυκύτητα και απαράμιλλη δεξιοτεχνία.

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Πειραιάς – Priv.coll. Piraeus 

Πρβλ. «Γ. Τσαρούχης» εκδ. Ιδρ.  Γ. Τσαρούχη 1990 παρλγ. αρ. 506, 508
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*44.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος  (1902-1985)
‘Γαλαξείδι’ 

Ακρυλικά /μικτή τεχνική σε ξύλο 
41×110 εκ  υπγρμ κ.δ

€ 3.000 - 4.000

Ένα αριστουργηματικό  έργο που καταδεικνύει τον Βασιλείου ως έναν από τους συνεπέστερους καταγραφείς των μεταμορφώσεων του
ελληνικού τοπίου.  Μ΄ ένα χρώμα που ασκεί δομική λειτουργία, αποδίδει εικόνες ποιητικά δοσμένες με αμεσότητα και εκφραστική αλή-
θεια. Εκεί που ο ουρανός και η θάλασσα γίνονται ένα χωρίς διαχωριστική γραμμή, χωρίς ορίζοντα, μια αίσθηση απεραντοσύνης, εκεί
που οι ψαρότρατες αναδύονται μέσα από αυτό το σχεδόν ενιαίο απέραντο γαλάζιο με απίστευτη λεπτότητα στην απόδοσή τους κεντά
με φως χρυσοποίκιλτο τα πύρινα σύννεφα συνθέτοντας μία ποιητικά δοσμένη απόδοση του τοπίου του Γαλαξειδίου. Ένα χρώμα αγκαλιά
ατέλειωτη, μια αίσθηση δροσιάς, ανεμελιάς, με μια υπόσχεση  φυγής, ταξιδιού προς το απέραντο, το ασυνόρευτο, το όνειρο, το πραγ-
ματικό με μία απέραντη αίσθηση ελευθερίας. Με μια νοσταλγική και ρομαντική ματιά υμνεί την ποίηση ασήμαντων χρησιμοποιώντας
μικροθέματα και μοτίβα που ως ένα είδος ιδιότυπης νεκρής φύσης συμβολίζουν την μεταβλητότητα και το εφήμερο των πραγμάτων.

VASSILIOU Spyros (1902-1985) 
‘Galaxidi’

Signed acrylic/mixed media on wood 
41×1.10 cm
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45. ΜΑΓΚΟΣ Βύρων  (1924-2003)
‘Το μάζεμα των διχτυών’

Λάδι σε σελοτεξ 35×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 300 - 400

MANGOS Vyron (1924-2003) 
‘Fishermen picking the nets’ 

Signed oil on board 35×50 cm
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46. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης  (1912-1990)
‘Τοπίο’

Μικτή τεχνική σε σελοτέξ 52×37 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.000 - 1.500

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990)
‘Landscape’

Signed mixed media on hardboard  52×37 cm
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Στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής ζωγραφικής του ο Μπουζιάνης αποτυπώνει τον καθολικό χαρακτήρα της γυναικείας μορφής μ΄ έναν
εξπρεσιονισμό  ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας σε ένα  σπάνιο έργο αναμφίβολα Μουσειακής αξίας. 

Σ’ ένα χώρο διαμορφωμένο με αδρές πινελιές, υπαινικτικό που μεταμορφώνεται σε εσωτερικό τοπίο εσωτερικών ψυχικών καταστάσεων,
καταφέρνει αριστοτεχνικά την υπαρξιακή αποτύπωση και δυναμική υποβολής της φιγούρας με μία αισθητική γοητεία μίας σάρκας που
πάλλεται από κραδασμούς. Με ενδοσκοπική διάθεση, το γήινο σώμα μεταμορφωμένο και πλασμένο από χρόνο, ως ψυχικό βίωμα, ως
παρουσία και απουσία, με έντονο συναισθηματικό φορτίο, κυρίαρχη την παραμόρφωση και την ρευστή δυναμική φευγαλέα χειρονομία,
ενσαρκώνει την επίγνωση θνητότητας, την αγωνία του αναπόδραστου της ανθρώπινης κατάστασης και την απώλεια. Μέσα από την πα-
ραμόρφωση, η ταυτότητα καταργείται. Χωρίς χαρακτηριστικά, βλέμμα, άκρα, αντιρεαλιστική και ταυτόχρονα αρχέγονη, μια ανεικονική
σχεδόν αναπαράσταση χωρίς καμία διάθεση ωραιοποίησης, αλλοιωμένη και αποδομένη με τραχύτητα, αποκτά ένα βαθύ αισθητικό συμ-
βολισμό, υποκειμενισμό και ενδοστρέφεια. Με δραματικό, λιτό, βασανισμένο, αδιαπέραστο και ακαθόριστο χρώμα, με χειρονομιακή
γραμμή, χρωματική άρση του παραδοσιακού ρόλου του σχεδίου και του χρώματος επιτυγχάνει μία εντυπωσιακά εσωτερική οργάνωση
της μορφής. Στην αρχετυπική φόρμα αποτυπώνονται η μοναξιά, η αβεβαιότητα, η φθορά, με ένα τρόπο που της προσδίδει συμβολικό
και υπαρξιακό περιεχόμενο. 

47. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γιώργος  (1885-1959)
’Γυναίκα οκλαδόν’ πδ 1930
Λάδι σε ξύλο 74×52 εκ  υπογρμ. π.α 

€ 6.000 - 9.000

BOUSIANIS Georgios (1885-1959)
‘Woman squatting’  c1930s
Signed oil on panel 74×52 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ. συλλ. Παρίσι / Priv. coll. Paris France
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48. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νίκος  (1909-1986) 
‘Γυναικεία φιγούρα’

Tέμπερα σε σελοτεξ 50×70 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 1.500 - 2.000

NICOLAOU Nikos (1909-1986)
‘Female figure’ 

Signed tempera on hardboard 50×70 cm

Αντιπροσωπευτικό έργο του δάσκαλου και καθηγητή Νικολάου με μία ιδιόμορφη αφηρημένη γλώσσα για τον χειρισμό του σώματος, μα-
κρυά από τη φυσιοκρατική απεικόνιση της ανατομίας. Γυναικεία φιγούρα, το κατ΄εξοχήν αγαπημένο θέμα του ζωγράφου, με μία ιδιότυπη
μορφολογική γλώσσα που συνδυάζει αριστοτεχνικά το σχήμα με την αφαίρεση.  Με λιτότητα του σχεδίου χρησιμοποιώντας τις πιο βασικές
αρχές της: το μέτρο και την πειθαρχία, η ζωγραφική του συνεχίζει την ελληνική ανθρωποκεντρική παράδοση με αρμονική απλότητα αλλά
και ταυτόχρονα μνημειακό χαρακτήρα. Η τέχνη του είναι σχηματική και στηρίζεται στο λιτό σχέδιο, χωρίς περιττά στοιχεία,  με χρώματα
καθαρά, απλωμένα σε ενιαίες επιφάνειες, τα σχήματα αποκτούν πλαστικότητα και παίρνουν μέρος σε ένα παιχνίδι ζωγραφικών όγκων.
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Ο Κοντόπουλος με την ανεξάντλητης δυναμικής ζωγραφική του και του τεράστιου φάσματος των μεταβολών και μετασχηματισμών της
υλικής υπότασης του χρώματος, ως δομικό στοιχείο του έργου του, αποτυπώνει την ανατομία του αινίγματος της ανθρώπινης ύπαρξης,
της απώλειας του ανθρώπινου προσώπου. Μέσα από την αγωνιώδη αναζήτηση της φόρμας, εισβάλει στο ζωτικό της χώρο, με μία σα-
γηνευτική αίσθηση ελευθερίας της ζωγραφικής πράξης και αποτυπώνει τη μορφή προχωρώντας σε μια απόπειρα κατάλυσης των ίδιων
των ορίων της. Με μια διάθεση αποδόμησης του ίδιου του διαταραγμένου εαυτού, αποπροσωποποιημένου, σε αντιδιαστολή με οποι-
αδήποτε συμβατική εικονογραφική αναπαράσταση, αναδιατάσσει το νόημα και πλαίσιο ύπαρξης της αισθητικής και συναισθηματικής
εμπειρίας. Αυτό που συμβαίνει στον καμβά του, δεν συνιστά μια εικόνα, αλλά ένα ζωγραφικό γεγονός ενός πεδίου αναπαραγωγής και
εκφραστικής απόδοσης της ερμητικότητας, της αποσύνθεσης, της απόγνωσης, της φθοράς και του πόνου. Πλάθει τους όγκους του προ-
σώπου ως σαρκασμό και κραυγή, υποδηλώνοντας το ανελέητο της ανθρώπινης κατάστασης.

49. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος  
(1904-1975) 
‘Έιρήνη’ 1971
Λάδι σε καμβά 120×70 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 2.000 - 3.000 

CONDOPOULOS Alecos (1904-1975)
‘Irene’ 1971
Signed oil on canvas 1.20×70 cm 

ΠΡΟΕΛ/PROV. Πολυπλάνο Αθήνα 1979  /  

Polyplano gallery Athens 1979
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50. ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης  (1939-1994)
‘Βαλίτσα και ταξίδια’ 1973
Μικτή τεχνική/ακρυλικά σε λεπτό χαρτόνι 50×40
υπγρμ  & χρνλγμ 29-4-73 κ.κ

€ 1.500 - 2.000

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)
‘Suitcase and travels’ 1973
Signed & dated mixed media/acrylics on paperboard 50×40 cm

Ο χαρισματικός ποιητικός εικονοπλάστης με την παιδική αφηγηματικότητα, χρωματική ένταση και έντονες εννοιολογικές προεκτάσεις
κατασκευάζει για ακόμη μια φορά το αντιπροσωπευτικό του σύμβολο απόδρασης από το πραγματικό. Αποσκευή με σταθερή παραστατική
αναφορά στο ταξίδι, ένα από τα μοτίβα-σύμβολα που σηματοδοτούν την ζωγραφική του Ακριθάκη. Μας προσκαλεί και πάλι να εισβάλ-
λουμε στον μαγικό του κόσμο ο καθένας με τις δικές του αποσκευές, αποκρυπτογραφώντας τη γλώσσα των συμβόλων του.
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51. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης  (1923-1984)
‘Πουλί’  π1960 
Λάδι σε καμβά 70×56 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.500 - 3.000 

GAITIS Yannis (1923-1984)
‘Oiseau’  c1960 
Signed oil on canvas 70×56 cm

Με εργαλεία την ανορθόδοξη οπτική του μυθολογία και τη σπουδαία σχεδιαστική του οξύτητα παραμορφώνει και αλλοιώνει το φυσικό,
αγγίζοντας μας με ένα μοναδικό τρόπο όλο και περισσότερο. 
Με εμφανή την σαρκαστική του διάθεση και το καυστικό του χιούμορ, ο ασυμβίβαστος διάσημος Έλληνας μοντερνιστής, πάνω στην δυ-
ναμική παλλόμενη κόκκινη ζωγραφική του επιφάνεια, δημιουργεί, σχεδόν γελοιογραφεί, μια κρυπτογραφημένη οπτική ιστορία. Αποδί-
δοντας σε ένα υβριδικό  ζωόμορφο αλλά και ανθρωπόμορφο ταυτόχρονα πλάσμα τα σύμβολα του μαγικού του μικρόκοσμου διακωμωδεί
τους σύγχρονους ήρωες του καθημερινού με μία νέα σαρκαστικα αφηγηματική αναπαράσταση.
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52. ΠΡΕΚΑΣ Πάρις  (1926-1999)
‘Φορτηγά πλοία’  π1980
Ακουαρέλλα 58×75 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.800 - 2.500 

PREKAS Paris  (1926-1999)  
‘Tankers’  c1980s
Signed watercolour on paperboard  58×75 cm
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53. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης  (1912-1990)
Χωρίς τίτλο

Λάδι σε ξυλοτεξ  80×60 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.800 - 2.500

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990)
No title

Signed mixed media on board 80×60 cm

Έργο του πρωτοπόρου καλλιτέχνη Γιάννη Σπυρόπουλου μέσα από την αγαπημένη του παλέτα με γαιώδη χρώματα και φωτεινές επιση-
μάνσεις να οργανώνουν τη ζωγραφική του επιφάνεια. Μια ζωγραφική μελετημένη στις αναγωγές της με μια ιδιότυπη γραφή που δια-
κρίνεται από τις καθαρές ζωγραφικές του αξίες, χρωματική ένταση και χειρονομιακή πινελιά. Με βάση αφαιρετικές διαθέσεις, αναπτύσσει
την φόρμα μέσα από ένα χρώμα καθαρό και ρυθμικό και με συνεκτικούς υποδόριους δεσμούς, διανοίγει πνευματικές εσωτερικές δια-
δρομές. Οργανωμένα στη σταυροειδή κατατομή της ζωγραφικής επιφάνειας, μη ορθολογικά, μη αναγνωρίσιμα μορφώματα, που παρα-
πέμπουν σε τοπία του υποσυνειδήτου ή του ασυνειδήτου αναδιατάσσονται και εμπλέκονται με άλογους ή και παράλογους
συσχετισμούς. Ο ιδιότυπος φωτισμός που αναδύεται από το εσωτερικό του, μετασχηματίζεται σε θερμότητα υπογραμμίζοντας εμφαντικά
τα δραματικά ζωγραφικά του συμβάντα. Με συνεχείς επεμβάσεις στο μουσαμά του, με ζωγραφικά επεισόδια, με απόπειρες ελέγχου
των διεργασιών του τυχαίου, αναδεικνύει τις κρυμμένες ποιότητες στο εσωτερικό του έργου και την εκφραστικότητα και πνευματικότητα
του περιεχομένου.
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54. ΓΚΙΚΑΣ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος  (1906-1994)
‘Σπίτια μέσα σε κήπους και δένδρα’ 1958
Σέπια/μικτή τεχν. 133×41 εκ υπγρμ & χρνλγμ. κ.δ

€ 1.500 - 2.000 

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)
‘Houses within gardens and trees’ 1958
Signed & dated sepia /mix.media.on paperboard 1.33×41 cm

55. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878-1967)
‘Αρχαίος πολεμιστής’  

Τέμπερα 30×24 εκ υπγρμ κ.δ

€ 800 - 1.300

PARTHENIS Constantine (1878-1967)
‘Ancient warrior’ 
Signed tempera on paperboard 30×24 cm 

54

55
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*56. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος  (1910-1985) 
‘Ο Ζωγράφος και η Μούσα του’ 1951
Σινική μελάνι & ακουαρέλα  σε 39×26 εκ χαρτί υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

1.800 - 2.500

ENGONOPOULOS Nikos (1910-1985)
‘The painter and his Muse’ 1951
Signed and dated watercolour & ink on paper 39×26 cm

Στο πλαίσιο της ελληνικής εκδοχής του σουρεαλισμού, ο καλλιτέχνης παρουσιάζει τις δύο μορφές με το αναγνωρίσιμο Εγγονοπουλικό
ανδρείκελο με τις γνωστές αλλοιωτικές παραμορφώσεις που εδώ αποδίδονται με μία ευγένεια θαρρείς, χωρίς τις παράδοξες τερατο-
μορφικές εξάρσεις. Ο καλλιτέχνης πιστός στις παραδοσιακές μεθόδους  σκηνοθετεί ένα μοναδικό ενδυματολογικό πάντρεμα με τον
αρχαίο και το σύγχρονο ελληνικό κόσμο και με απόλυτα ευκρινείς τις νοητικές του προεκτάσεις. 
Το εξαιρετικό αυτό  αντιπροσωπευτικό έργο του μεγάλου μας σουρεαλιστή διακρίνει αισθητή αφαίρεση του αφηγηματικού τόνου και
μαγευτική απλοποίηση του εικαστικού χώρου
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57.  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Διαμαντής  (1914-1995)
‘Οικοδόμοι’  π.δ1950
Τέμπερα σε χαρτόνι 50×35 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.000 - 2.500

DIAMANTOPOULOS Diamantis (1914-1995)
‘Builders’ c1950s
Signed tempera on paperboard 50×35 cm

Με την αφαιρετική σχεδίαση των προσώπων, στερεή δομή, στηριζόμενη στη γνησιότητα και πηγαιότητα της εκφραστικής του γλώσσας,
με αμεσότητα και ζωγραφικό δυναμισμό, ανάγει τις μορφές σε οικουμενικές ανθρώπινες φιγούρες που σε συνδυασμό με τον ενδυμα-
τολογικό κώδικα που χρησιμοποιεί, υπογραμμίζουν εμφαντικά το ενδιαφέρον του για τις λαϊκές κοινωνικές ομάδες. Οι μορφές αναδει-
κνύονται πρωταγωνιστικές μέσα από την έντονη χρωματική αντίθεση φόντου-φιγούρας. Η κεντρική μορφή-σύμβολο, παρουσιάζεται
κλειστή θλιμμένη με γλυκύτητα και εσωτερική διαύγεια. Το φως στο πρόσωπο και τα διογκωμένα χέρια, σύμβολο της χειρωνακτικής ερ-
γασίας, προδίδουν τον σεβασμό του καλλιτέχνη στην λαϊκή κοινωνική τάξη και την μοίρα των ανθρώπων της. Αδρά σχήματα, στιβαροί
όγκοι και γραμμική απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου, το ροδαλό χρώμα της σάρκας σε συνδυασμό με τις καμπύλες του νε-
ανικού σώματος εκπέμπουν μια τρυφερότητα. Το ύφος, λιτό και αναγνωρίσιμο τόσο στο χρώμα όσο και στον τρόπο γραφής, είναι απότοκο
πειραματισμών πολλών χρόνων και υποστηρίζει αβίαστα την αλήθεια που ενέχει η αποτύπωση των απλών ανθρώπων.
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*58. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος  (1902-1985)
‘Καράβι στο Κερατσίνι’  

Ακρυλικά/μικτή τεχν. σε σελοτεξ 50×70 εκ  υπγρμ κ.α

€ 2.500 - 3.000

VASSILIOU Spyros (1902-1985) 
‘A boat by Keratsini in Piraeus‘

Signed acrylic/mix.media on hardboard 50×70 cm

Με αριστοτεχνική χρήση της ποιότητας του χρώματος, τις τονικότητες και τις εναλλαγές του, μέσα σ ένα εκκωφαντικά φωτεινό κίτρινο,
αποδίδει τον ουρανό, την θάλασσα και την αμμουδιά, λουσμένα στο φως, με μία δυναμική ρυθμολογία που δονεί ολόκληρο το τοπίο.
Το καράβι, τα ξάρτια, η ανεμόσκαλα, όλα αναδύονται μέσα από τον λαμπρό ελληνικό ήλιο προσδίδοντας μια πνευματική διάσταση του
πραγματικού. Τρυφερές γραμμές και φόρμες εξαϋλωμένες μέσα στο απαύγασμα του φωτός, εκπέμπουν ζεστασιά που γλυκαίνει και ανα-
ζωογονεί το βλέμμα.
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*59. ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ Χρόνης  (1941)
‘Κώστας Κηλαηδόνης’ 1993 
Λάδι σε χαρτόνι 114×51.5 εκ υπογρμ, μ.δ

€ 3.000 - 4.000 

BOTSOGLOU Chronis (1941)
‘C. Kilaidonis’ 1993
Signed oil on board 1.14×51.5 cm
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60. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS)  (1930-2005) 
‘Σύνθεση’  π.δ1980
Λάδι/μικτή τεχνική σε καμβά 50×70 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.500 - 3.000 

NIKOS (KESSANLIS)  (1930-2005)
‘Composition’ c1980s
Signed oil/mixed media on canvas 50×70 cm

Διαπραγματευόμενος τα όρια της τεράστιας εικαστικής του γλώσσας, πειραματίζεται ατέλειωτα διαμορφώνοντας εκπληκτικά μία απεί-
θαρχη λειτουργία της φόρμας. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο δημιουργεί με χειρονομίες αποτυπώματα, προσδιορίζοντας όχι μόνο τις
ιδιότητες του χώρου αλλά και τις ιδιότητες συνείδησης του δημιουργού. Δεν αποκόπτεται από την παράδοση, δεν την αρνείται αλλά την
υποσκάπτει και την σχολιάζει με ένα σύγχρονο τρόπο με επίπεδα συνείδησης, ίχνη προσπαθειών επικοινωνίας, καθιστώντας το σπουδαίο
έργο του, τόπο συλλογικής μνήμης και ενεργοποίησης του επικοινωνιακού μηχανισμού της εικόνας.
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61. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος  (1914-1965)
‘Λουλούδια’ 1959
Λάδι σε χαρτόνι 30×25 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 1.300 - 1.800 

TSINGOS Thanos  (1914-1965)
‘Flowers’ 1959
Signed & dated oil on board 30×25 cm 

Μία πανέμορφη δυναμική απόδοση του αγαπημένου θέματος του καλλιτέχνη, με εξαιρετική μαεστρία στις χρωματικές του επιλογές να
αναδεικνύουν η μία την άλλη συνθέτοντας την εντυπωσιακή αυτή παλλόμενη σύνθεση.
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62.  ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης  (1923-1984) 
‘Σύνθεση’ 

Λάδι σε σελοτέξ επικλμ. σε ξύλο  68×48 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.000 - 3.000 

GAITIS Yannis (1923 -1984)
‘Composition’ 

Signed oil on hardboard laid on panel  68×48 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Iδιωτ.συλλ. Θεσ/νίκη / Priv. collection Thessaloniki 

Μία εκκωφαντική χρωματική και αναγνωρίσιμη ιδιότυπη γραφή με ελεγχόμενη ένταση στην δύναμη της γραμμής, με έμφαση στο σχέδιο
και με γραμμικές δαιδαλικές αναπτύξεις ξεδιπλώνει με μαεστρία την εκρηκτική τούτη σύνθεσή του στη ζωγραφική επιφάνεια. Mε άνεση
συνθέτει τη φόρμα μέσα στην απέριττη λιτότητά της, με τον δικό του απλό μαγευτικό τρόπο. Το μπλε κυριαρχεί με συμπληρωματικές
αποχρώσεις που αποκτούν συνθετική υπόσταση στην δομή της φόρμας και ίχνη κόκκινου, γεμάτα ένταση, διανοίγουν ένα παράθυρο
στον κόσμο της φαντασίας.
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63. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος  (NIKOS)  (1930-2005) 
‘Έρωτικό’ 1987
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι επικλμ σε καμβά 60×47 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α

€ 1.500 - 2.000

NIKOS (KESSANLIS)  (1930-2005)
‘Erotic’ 1987
Signed & dated mixed media on card laid 
on canvas 60×47 cm

Ερωτικό του Νίκου Κεσσανλή του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη που απεγκλώβισε την σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα από τα αδιέξοδα της
«ελληνικότητας». Μέσα από την καλλιτεχνική του έρευνα, τον απρόσκοπτο και πολυσχιδή πειραματισμό του, εδώ απεικονίζει το ερωτικό
σώμα, αλλά με μία υπόσταση που ενέχει το δράμα και την τραγωδία της ανθρώπινης ύπαρξης. Μέσα από χειρονομία, χαράξεις, την δυ-
ναμική συνύπαρξη φόρμας και χρώματος και αριστοτεχνικής χρήσης μικτών τεχνικών, συνθέτει τον εφιάλτη: το σύγχρονο πάσχον σώμα,
εγκλωβισμένο από το τραύμα σε μια δίνη και οδύνη να αναδύεται καθημαγμένο ανάμέσα στη διέγερση και τη μνήμη.
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64. ΓΚΙΚΑΣ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος  (1906-1994)
‘Νησιώτικο τοπίο’ (Σαντορίνη;) π1960
Τέμπερα/ακρυλικό σε χαρτόνι 70×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 4.000 - 6.000 

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)
‘Island landscape’  (Santorini) c1960s
Signed tempera/acrylic on board 70×50 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ.συλλ. Θεσσαλονίκη / Priv. collection Thessaloniki

PROV.  Priv. collection Thessaloniki

Εξαιρετικό νησιώτικο τοπίο του  Χατζηκυριάκου Γκίκα, προφανώς Σαντορίνη,  πλασμένο με  «τεκτονικά υλικά»  το πνεύμα, τη σκέψη και τη
λογική. Με αριστοτεχνική δεινότητα στο σχέδιο και τη σύνθεση μας αποκαλύπτει τους ρυθμούς των γραμμών προσδίδοντας 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 τοίχων, έντονη αντιπαράθεση ψυχρών και θερμών χρωμάτων, εναλλαγές εντάσεων και σιωπών,
μεταβολές τόνων και φωτός, αρμονία των σχεδιαστικών ιχνών, διασταυρώσεις τεκτονικών σχέσεων και συνδυασμοί σκιάς-περιγραμμάτων-
χρωμάτων συνθέτουν έναν σπουδαίο αρχιτεκτονικό ιστό αφήγησης, μια δική του παραμυθένια, ποιητική εικονική πραγματικότητα.
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65. ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης  (1939-1994)
‘Ηλιος και θάλασσα‘ 1971
Κατασκευή και ζωγραφική σε ξύλο τοποθετ. 
σε προθήκη plexiglas 96×77εκ υπγρμ  μ.δ & πίσω

€ 2.000 - 3.000

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)
‘Sun and sea’ 1971
Signed construction and painting on wood 96×77 cm
placed in a plexiglas case

Μία ιδιαίτερα θελκτική σύνθεση του Ακριθάκη ενός από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα.
Ένα έργο-μικρόκοσμος ονείρου, που συμπυκνώνει όμως και ενέχει όλες εκείνες τις αρετές που συνθέτουν το θελκτικό εικαστικό του ιδιό-
λεκτο. Με απλό και λιτό τρόπο καταφέρνει με άνεση να συνθέσει φόρμες μέσα στην απέριττη λιτότητά τους, μέσα στο υπέροχο γαλάζιο.
Μια παιχνιδιάρικη, ελκυστική περιπέτεια που γλυκαίνει τη διάθεση, χωρίς να απουσιάζει  ο κοινωνικοπολιτικός σχολιασμός. Η οπτική
του μυθολογία με έντονες εννοιολογικές προεκτάσεις, παραπέμπει σημειολογικά  στην απόδραση, την αναζήτηση της ελευθερίας,  ενέ-
χοντας  όλες τις διαστάσεις του άχρονου και του άτοπου.
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*66.  ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης  (1934-2017)
‘Γυναίκα στη θάλασσα’ 1990
Aκρυλικό σε καμβά 60×90 εκ υπγρμ κ.δ

€ 3.500 - 4.000

MYTARAS Dimitris (1934-2017) 
‘A woman at sea’ 1990
Signed acrylic on canvas 60×90 cm

Ένα πραγματικά λαμπερό και δυναμικό έργο του δάσκαλου Δημήτρη Μυταρά, μία σύνθεση με αριστοτεχνική ένταση και ταχύτητα. Με
εμφανή την αιχμηρή του ματιά στην ελληνική ζωή και την αναγνωρίσιμη εκρηκτική του παλέτα, διαπραγματεύεται κι εδώ ένα από τα
αγαπημένα του θέματα που έχει αποδώσει σε διάφορες παραλλαγές. Οι σαφείς αναφορές του στη λαϊκή και βυζαντινή παράδοση, συν-
δυάζονται αριστοτεχνικά με ένα ιδιότυπο σύγχρονο εξπρεσιονιστικό ιδίωμα. Το ανθρωποκεντρικό του θέμα με αφαιρετική διάθεση, έμ-
φαση στο σχέδιο και τη δύναμη της γραμμής και έντονους τόνους, παραμένει συνεπές στο εικαστικό του ιδιόλεκτο. Με  ελευθερία στα
σχήματα, δομεί μία δυναμική σύνθεση, που αντανακλά αισθήσεις. Ο χρωστήρας του, αποδίδει μέσα από την ιδιότυπη παραμόρφωση
στην οποία υποβάλλει την καρικατούρα μορφή, μία έξοχη πλαστική διατύπωση γεμάτη φινέτσα. 
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67

67. ΚΑΡΕΤΣΟΥ Μάρα  (1944)
‘Αφροδίτη’ 1988
ΜΟΝΑΔΙΚΟ γλυπτό ρητίνης & υάλου υπγρμ & χρνλγμ  Υ. 80 εκ

€ 3.000 - 4.000

KARETSOS Mara (1944)
‘Venus’ 1988
UNIQUE signed & dated resin & glass sculpture H.80 cm 

Εξαιρετικό γλυπτό της διεθνούς Μάρας Καρέτσου, φίλης του Ιόλα
και των μεγάλων καλλιτεχνών της επιρροής του. Εργα της διακο-
σμούν Μουσεία και μεγάλες συλλογές ανά τον κόσμο.

68. ΚΑΒΑΚΟΣ  Μανώλης  (1889-1976) 
’Γυμνό’  π1930 
Μοναδικό κεραμικό γλυπτό υπγρμ. κ. Υ.17 εκ 

€ 1   ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

CAVACOS Emmanuel (1889-1976) 
‘Νue’ c1930
Signed single terracotta sculpture H.17 cm

68
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69

69. ΚΟΝΤΟΣΦΥΡΗΣ Χάρης  (1965)
Άτιτλον 2009
Γλυπτό μικτ. τεχνική με τσιμέντο Yψ. 27  Πλ. 30 εκ  

€ 380 - 500

KONTOSFYRIS Charis (1965)  
Νο title 2009
Signed & dated sculpture mix.med. with cement H.27 cm width 30 cm 

PROV. ZOUMBOULAKIS Gallery - Athens 2009

71

70. ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣ Φαίδων 
(1935-2017)
‘Χρυσό φίμωτρο’ 1982
Έπιτραπ. και  επιτοίχιο κεραμικό γλυπτό
Υψ.15 Πλ.10 εκ υπγρμ πίσω

€ 200 - 300 

PATRIKALAKIS Faedon (1935-2017)
‘Golden gag’

Signed verso ceramic sculpture  H.15
cm X W.10 cm

71. ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ Αριστείδης  (1941) 
‘Γυναικεία φιγούρα’
Γλυπτό από πατιναρισμένο μπρούτζο Υψ.27 εκ  × Πλ.13 εκ υπγρμ κ.α 

€ 280 - 380 

PATSOGLOU Aristides (1941) 
‘Female figure’

Signed patinated bronze sculpture H 27 cm

70





MEΡΟΣ Β΄

LOTS 72 - 121
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72

72. ΚΑΝΔΥΛΗΣ Μιχάλης (1909-2001)
‘Αττικό τοπίο’

Κάρβουνο & μελάνια σε χαρτί 30×40 εκ υπγρμ κ.α

€  1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

KANDYLIS Michalis (1909-2001) 
‘Attica landscape’ 

Signed charcoal & ink 30×40 cm 

WITHDRAWN

73

74

73. ΡΕΓΚΟΣ Πολύκλειτος (1903-1984)
‘Τοιχογραφία του Signorelli  στο Orvieto’  Παρίσι 1932
ΔΟΚΙΜΙΟ ξυλογραφίας 18×13 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.

€ 200 - 300

RENGOS Polyklitos (1903 -1984) 
‘Fresco by Signorelli in Orvieto’  Paris1932
Signed & dated E/A woodcut 18×13 cm

74. ΖΗΚΑΣ Γιάννης  (1945)
‘Στολισμένο τραπέζι’  1991
Μικτή τεχνική 14×19 εκ υπγρμ. κ.α 

€ 150 - 200

ZIKAS Yannis (1945) 
‘Decorated dinner-table‘  1991
Signed & dated mix.med.14×19 cm 
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75

76

75. ΒΡΑΝΑ Γιούλη  (1948;)
‘Ο Ναυτικός’

Ακρυλικό σε καμβά 120×50 εκ υπγρμ  κ.δ 

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

75. VRANA Youli (1948)
‘The sailor’

Signed acrylic on canvas 1.20×50 cm

76. ΤΣΙΒΔΑΡΗ  Αννα  (1980;)
‘Έκλεκτικές συγγένειες’  2008
Λάδι/μικτή τεχν.σε καμβά 100×70 εκ υπγρμ κ.δ

€ 250 - 400

TSIVDARI Anna (1980)
‘Eclectic relationships’  2008
Signed & dtd oil/mix.media on canvas 100×70 cm

Εκθ/Exhib. Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος Αθήνα 2010

Franco-Hellenic Union Athens 2010



66 | HELLENIC AUCTIONS

77

77. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Λίλη  (1947)
‘Αρχαϊκή φιγούρα’

Λάδι σε καμβά 100×100 εκ υπγρμ κ.δ

€ 600 - 800 

ELEFTHERIOU Lilly (1947)
‘Archaic figure’

Signed oil on canvas 100×100 cm

78. ΣΤΑΥΡΟΣ (Παπασάββας) (1928-2018)
‘Γλάστρα με κόκκινα λουλούδια’

Tέμπερα/υδατογραφία σε χαρτόνι 36×26 εκ υπγρμ & με
δακτ.αποτ. π.δ

€ 300 - 400 

STAVROS (Papasavvas) (1928-2018) 
‘Pot with red flowers’

Signed tempera/watercolour 36×26 cm
78
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79

80

79. ΚΥΡΙΤΣΗΣ Απόστολος  (1924)
‘Σύνθεση’ 1991
Λάδι σε ξύλο 60×54 εκ υπγρμ & χρνγμ κ.α 

€ 400 - 600 

KΥRITSIS Apostolos (1924) 
‘Composition’ 1991
Signed oil on board 60×54 cm

80. ΤΖΟΒΑΝΑΚΗΣ Ιωάννης  (1928)
‘Ανδρας και γυναίκα’

Ακρυλικό σε χαρτόνι 30×25 εκ  υπγρμ κ.α 

€ 280 - 400 

TZOVANAKIS Ioannis (1928)
’Man and a woman’

Signed acrylic on paperboard 30×25 cm
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81

81. ΛΙΒΑΝΗΣ Στάθης  (1941) 
’Νησιώτικο τοπίο’

Ακρυλικό σε χαρτόνι 40×50 εκ υπγρμ κ.α 

€ 400 - 600

LIVANIS Stathis (1941) 
‘Island landscape’

Signed acrylic on board 40×50 cm

82.  ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία  (1948)
‘Τοπίο με λουλούδια’

Λάδι σε καμβά 46×30 εκ υπγρμ. κ.δ

€ 300 - 400 

KTISTOPOULOU Maria (1948) 
‘Landscape with flowers’

Signed oil on canvas 46×30 cm
82
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83.  ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας  (1916-2003)
‘Νησιώτικο τοπίο’ 1978
Λάδι σε καμβά 140×280 εκ υπγρμ κ.α

€ 5.000 - 6.000 

GRAMMATOPOULOS Costas (1916-2003) 
‘Island landscape’ 1978
Signed oil on canvas 1.40×2.80 cm

Ένα έργο μνημειακών διαστάσεων του καθηγητή στην έδρα της χαρακτικής και πρύτανη (1978-1980) της ΑΣΚΤ  Κώστα Γραμματόπουλου,

ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες χαράκτες και ζωγράφους, εδώ με το βλέμμα του προσηλωμένο στο λουσμένο με άπλετο φως

ελληνικό τοπίο. Το φως σε κυρίαρχο ρόλο με ένα αριστοτεχνικά επιδέξιο χειρισμό προσδίδει στο χρώμα του μία λαμπρότητα διαύγεια

και καθαρότητα αλλά και μια μεταφυσική διάσταση. Όλα συνηγορούν στην εξύμνηση της εξιδανικευμένης ομορφιάς της ελληνικής νη-

σιώτικης υπαίθρου και των ανθρώπων της. Μορφές, τοπίο, αρχιτεκτονικά μέρη, αντικείμενα όλα πάλλονται από την ένταση των φωτεινών

χρωμάτων του με υψηλές εικαστικές ποιότητες. Με εναργή σχεδιαστική οξύτητα, αρμονία των σχεδιαστικών και χρωματικών δεξιοτήτων

και αριστοτεχνικούς συνδυασμούς σκιάς-χρωμάτων, συνθέτει ένα ιστό αφήγησης, μια δική του παραμυθένια, ποιητική εικονική πραγ-

ματικότητα.
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84

84. ΖΟΥΝΗ Όπυ (1941-2008)
Χωρίς τίτλο

Ακρυλικό σε  λεπτό χαρτόνι 23×23 εκ υπγρμ κ.α

€ 300 - 400 

ZOUNI Opy (1941-2008) 
Untitled

Signed acrylic on paperboard 23×23 cm

85

86

85. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης  (1910-1989)
‘Πορτρέτο νέου’

Σκίτσο σε χαρτί 20×22 εκ υπγρμ & αφιερμ. π.

€ 300 - 400

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989) 
‘Portrait of a young man’ 

Signed & dedictd. drawing on board 20×22 cm

86.  ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ Χρήστος  (1937)
‘Έρωτικό’ 1989
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 31×24 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 350 - 500 

SARAKATSIANOS Christos (1937)
‘Erotic’ 1989
Signed & dated mixed media 31×24 cm
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87. ΤΟΤΣΙΚΑΣ Θανάσης (1951)
‘Η κόψη και το φίνο’

Μικτή τεχνική/ψηφιακή επίστρωση σε μέταλλο
75×100 εκ υπγρμ πίσω 

€ 800 - 1.300 

TOTSIKAS Thanasis (1951) 
‘The cutting edge and the fine’  

Signed verso mixed media with digital print on metal 75×100 cm 

Έργο του πρωτοπόρου πολυδιάστατου καλλιτέχνη Θανάση Τότσικα ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους  Έλληνες καλλιτέχνες.
Το έργο εκτέθηκε στη γκαλερί Ζ. Α. της Θεσ/νίκης στην έκθεση τουΤότσικα τον Νοέ/Δεκ 2015. Η επιμελήτρια της έκθεσης και ιστορικός
τέχνης Νάντια Αργυροπούλου γράφει: «Η κόψη και το φίνο είναι οι δύο λέξεις πάνω στις οποίες αρθρώνεται η τελευταία παρουσίαση

έργων του Θανάση Τότσικα. Δεν σημειώνω «νέα» δουλειά γιατί οι αναζητήσεις του Τότσικα έχουν μια σπάνια διάρκεια. Οποιαδήποτε

και αν είναι η ενσάρκωσή τους (βίντεο, φωτογραφία, κατασκευές, ζωγραφική), ο σταθερός προσανατολισμός τους, ο σκληρός πυρήνας

τους βρίσκεται στη σημασία της αιχμής.»
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88

88. ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλης  (1938)
‘Δύο γυναίκες’

Μικτή τεχνική/τέμπερα σε χαρτόνι  
53×42 εκ υπγρμ κ.δ

€ 700 - 800 

SPERANTZAS Vassilis (1938)
‘Two women’ 

Signed mixed media/tempera 53×42 cm

89

89. ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σαράντης (1932-2011) 
‘Αρχαιολογικό τοπίο με φεγγάρι’ 

Λάδι σε καμβά 22×29 εκ 

€ 380 - 500 

KARAVOUZIS Sarantis (1932-2011)
‘Ancient site under the moonlight’ 

Signed oil on canvas 22×29 cm 
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*90. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης  (1934-2017)
‘Κόκκινο καράβι’

Ακρυλικό σε καμβά 60×80 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.000 - 2.500

MYTARAS Dimitris (1934-2017) 
‘Red sailing boat’ 

Signed acrylic on canvas 60×80 cm
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91

91. ΠΕΤΡΗ Μαρίνα  (1961)
‘Σύνθεση’  1996
Λάδι σε καμβά 80×60 εκ υπγρμ & χρνγμ. κ.δ

€ 500 - 800

PETRI (1961)
‘Composition’ 1996 
Signed & dated oil on canvas 80×60 cm 

92

92. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Αφροδίτη  (1958)
‘Σκορπίδια στο τραπέζι’ 1996
Αυγοτέμπερα σε χαρτόνι 27×37 εκ
υπγρμ μ.δ 

€ 300 - 400

KARAMANLI Aphroditi (1958)
‘Still life with fish’ 1996
Signed and dated egg-tempera on
board 27×37 cm 
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93

94

93. ΣΑΚΑΓΙΑΝ Εδουάρδος  (1957) 
‘Κολυμβητής’ 1997 
Ακρυλικό σε καμβά 68×97 εκ υπγρμ & χρονλγμ. πίσω 

€ 2.000 - 2.500 

SACAILLAN  Edouardo (1957)
‘Swimmer’ 1997
Signed & dated verso acrylic on canvas 68×97 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Εκθ - Exhib.‘E.Sacaillan’ 1997 Terracotta gallery 

94. ΜΠΑΧΑΡΙΑΝ  Ασαντούρ  (1924-1990)
‘Τοπίο’

Ακουαρέλα 50×34 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 400 - 500 

BAHARIAN Asantour (1924-1990)
‘Landscape’

Signed watercolour 50×34 cm 
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95

96

96. ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλης  (1938)
‘Γυναίκα κι αγκαλιά’

Υπoγεγρμ. μινιατούρα τέμπερα σε
χαρτί 3×12 εκ 

€ 100 - 200

SPERANTZAS Vassilis (1938)
‘A woman and a hug’ 

Signed tempera on paper  3×12 cm

95. ΤΟΤΣΙΚΑΣ Θανάσης  (1951)
‘Στο δάσος’

Ακρυλικό σε καμβά 60×70 εκ υπγρμ. πίσω 

€ 500 - 800 

TOTSIKAS Thanasis (1951) 
‘In the forest’  

Signed verso acrylic on canvas 60×70 cm 
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97. ΖΟΥΝΗ Όπυ (1941-2008)
‘Χωρίς τίτλο’ 

Ακρυλικό σε ξύλo 55×55 εκ υπογρμ π.κ

€ 1.500 - 2.000

ZOUNI Opy (1941-2008) 
‘Without title’

Signed acrylic on panel 55×55 cm

97

98. ΞΑΝΘΟΥΔΗΣ Δημήτριος 
(1917-2010)
‘Αφηρημένη σύνθεση’ 1993
Λάδι σε καμβά 50×50 εκ υπγρμ & 
χρνλγμ κ.δ

€ 400 - 700 

XANTHOUDIS Dimitrios (1917-2011)
‘Abstract composition’ 1993
Signed & dated oil on canvas 50×50 cm 
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100

99.  ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ Γιάννης  (1936-2017)
‘Ατιτλο’  π 2004
Mελάνι σε χαρτόνι 25x16 εκ υπγρμ  μ.δ & πάλι υπγρμ. & αφιερμ. κ. 

€ 400 - 600 

KOUNELLIS Jannis  (1936-2017)
‘Untilted’ c 2004
Signed & dedicated ink on paperboard 25×16 cm 

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ.συλλ. K.Geiyer Κολωνία

Δώρο του καλλιτέχνη στον παραπάνω στην Κολωνία

Priv. coll. K. Geiyer - A gift by the artist to the above at the Karsten Greve Gallery - 

100.  ΠΑΥΛΟΣ (ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ) (1930) 
‘Ανδρας’ 1978 
Ακουαρέλα & μελάνια σε χαρτί  32×42 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ. 

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE 

PAVLOS (Dionysopoulos)  (1930)
‘Man’  1978
Signed and dated watercolour & inks 32×42 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Salle Drouot -  Juin 1990
99
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101. ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης (1916-2010)
Σχέδια για σύνθεση 

Ακρυλικά σε χαρτί υπογεγρμ. κ.κ. 37×25 εκ

€ 600 - 700

MORALIS Yiannis (1916-2010)  
Sketches for compositions 

Signed and inscr. acrylic on paper 37×25 cm 

ΠΡΟΕΛ. Διεθνές Εικαστ.Κέντρο Τεχνών ΑΕΝΑΟΝ  

PROV. Intern. Art Centre AENAON 

102. ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης  (1939-1994)
‘Πολλές φορές αλλάζω γνώμη...’ 1984
Μελάνια / μαρκαδόροι σε χαρτί 42×30 υπγρμ &
χρνλγμ 14-12-84 κ.α

€ 1.000 - 1.500

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)
‘Many times I change my mind…’ 1984
Signed & dated ink & markers on paper 42×30 cm

102

101
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103

105

104

103. ΛΑΒΔΑΣ Απόστολος  (1940)
Χωρίς τίτλο

Λάδι σε ξύλο 34×50 εκ υπγρμ. κ.δ

€ 280 - 350 

LAVDAS Apostolos  (1940) 
Untitled

Signed oil on panel 34×50 cm

104. ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗΣ Μιχάλης  (1940)
‘Νεκρή Φύση’ 1963 
Ακρυλικό σε ύφασμα 28×16 εκ υπγρμ & χρονλγμ κ.

€ 300 - 400

MAKROULAKIS Michalis (1940)
‘Still Life’ 1963
Signed & dated acrylic on cloth 28×16 cm

105. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ Ιφιγένεια  (1948);
‘Μητέρα με παιδί’

Ακουαρέλα σε χαρτί 46×34 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 150 - 250

EVANGELINOU Iphigenia (1948)
‘Mother and baby’

Signed & dated watercolour 46×34cm
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107

106. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Τάσος  (1958)
‘Ψιλικά’  2000
Λάδι σε καμβά 60×45 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α 

€ 1.800 - 2.200

MANTZAVINOS Tassos (1958)
‘Haberdashery’  2000
Signed titled & dated oil on canvas 60×45 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Γκαλερι Τερρακόττα Θεσ/νίκη

107.  ΒΡΑΝΟΣ Ιωάννης  
(1938-2019)
‘O Tροφοδότης’ 1978
Λαδο/τέμπερα σε καμβά επικλμ. 
σε ξύλο 50×60 εκ υπγρμ κ.α 

€ 300 - 400 

VRANOS Ioannis  (1938-2019)
‘The Feeder’ 1978 
Signed oil/tempera on canvas laid on
board 50×60cm

106
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108

109

108.  ΒΑΡΒΑΚΗ Κάτια  (1957)
‘Χωρίς τίτλο’  

Λάδι σε καμβά 60×73 εκ υπγρμ κ.δ

€ 400 - 600 

VARVAKI Katia (1957)
‘Without title’ 

Signed oil on canvas 60×73 cm

109.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σάββας  (1975)
‘Πορτρέτο ανδρός με κόκκινο σκουφί’  

Λάδι σε καμβά 24×18 εκ υπγρμ κ.δ

€ 300 - 400 

GEORGIADIS Savvas (1975)
‘Man with a red cap’ 

Signed oil on canvas 24×18 cm
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110

111

111. ΚΟΥΤΡΙΚΑΣ Γιάννης  (1954)
‘Πορτρέτο κοριτσιού’ 

Λάδι σε καμβά 45×33 εκ  υπγρμ κ.α 

€ 400 - 600 

KOUTRIKAS Yannis (1954)
‘Portrait of a girl’

Signed oil on canvas 45×33 cm

110.  ΑΔΡΙΑΝΟΣ Σωτήρης (1977)
‘Δύο γυναίκες’  2007
Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπγρμ π.α

€ 500 - 800 

ADRIANOS Sotiris (1977)
‘Two women’ 2007
Signed oil on canvas 50×70 cm
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112

113

112.  ΣΠΑΘΑΡΗΣ Ευγένιος  (1924-2009)
‘Ο καραγκιόζης στη Θεσσαλονίκη’  2004
Τέμπερα σε λεπτό χαρτόνι 47×67 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 500 - 700 

113. ΣΙΔΕΡΗΣ Τάκης  (1929)
‘Ποδoσφαιρικός αγώνας’ 1974
Λάδι/τέμπερα σε ξύλο 24×34 εκ υπγρμ. κ.α  

€ 100 - 200

SIDERIS Takis  (1929)
‘Football match’ 1974
Signed & dated oil on board 24×34 cm

SPATHARIS Evgenios (1924-2009)
‘The karagiozis in Τhessaloniki’ 2004
Signed & dated tempera on paperboard 47×67 cm
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114

115

115. ΜΑΪΠΑΣ Θέμος  (1936-1996)
‘Κοκορίζοντας’  1973
Τέμπερα σε λεπτό χαρτόνι 59×49 εκ υπγρμ & αφιερμ κ.α

€ 350 - 500

MAIPAS Themos (1936-1996)
‘Cockerel games’  1973
Signed dated & dedictd. tempera on paperboard 59×49 cm 

114. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος (Αλώπεκας)
(π. 1905-1980)
‘Παληά Αθήνα’  1973
Τέμπερα σε λεπτό χαρτόνι 34×49 εκ υπγρμ κ.δ

€ 380 - 550

PANOPOULOS Christos (Alopekas) (c 1905-1980)
‘Old time Athen’  1973
Signed tempera on paperboard 34×49 cm 
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116

116.  ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος  (1903-2004)
‘Ολυμπιακοί κύκλοι’

Γλυπτό από ανοξείδωτο χάλυβα τοποθετ.σε πλεξιγκλας 17×16 εκ
υπογρμ. & περιορσμ. σε έκδ. 10/100

€ 400 - 600

ZONGOLOPOULOS Georgios (1903-2004)
‘Olympic rings’

Signed and limited to10/100 sculpture17×16 cm made of S/S &
housed in a plexiglas box

117. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ Παύλος  (1945)
‘Νίκη’

Υπογρμ. & αρθμ μπρούτζινο γλυπτό Y.40 εκ. 

€ 450 - 600 

KOUGIOUMTZIS Pavlos (1945)
‘Victory’

Signed & numbd. bronze sculpture H.40 cm

118. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Κώστας  (1956) 
‘Χορευτική σύνθεση’

Υπογρμ. μπρούτζινο γλυπτό Υ.38 εκ  αριθμ.18/50 

€ 450 - 600 

DIKEFALOS Costas (1956)
‘Dancing composition’

Signed & numbd. bronze sculpture H.38 cm (ltd to 18/50)
118

117
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119

120

121

119.  ΚΑΡΑΣ Χρίστος  (1930)
‘Περιστέρια’

Υπογεγρμ. & αριθμ. λιθογραφία περιορσμ. εκδ. 
107×105 εκ   

€ 250 - 400 

CARAS Christos (1930)
‘Doves’

Signed & numbd. in pencil ltd edt. lithograph
107×105 cm 

120.  ΠΡΑΣΙΝΟΣ Μάριος  (1916-1985)
‘Σύνθεση’ 1970
Υπoγεγρμ. λιθογραφία ειδικής περ.. έκδ. 50×64 εκ

€  1  NO RESERVE / ΕΛΕΥΘΕΡΟ

PRASSINOS Marios (1916-1985)
‘Composition’ 1970
Hand signed ltd ed. lithograph 50×64 cm

121.  ΑΠΕΡΓΗΣ Αντώνης  (1938)
‘Σύνθεση’

Υπγεγρμ. μεταξοτυπία ειδικής περιορισμ. έκδοσης 
77×70 εκ 

€  200 - 300 

APERGIS Antonis (1938)
‘Composition’

Pencil signed special ltd ed. silkscreen 77×70 cm
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Lots

ΑΔΡΙΑΝΟΣ Σωτ. 110 

ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλ.            50, 65, 102

ΑΛΤΑΜΟΥΡΑΣ Ιωάν.   4

ΑΠΕΡΓΗΣ Αντ                 121

ΑΡΓΥΡΟΣ Ουμβ.             11, 26

ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Αγ.            38

ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Γιώργ.          7

ΒΑΡΒΑΚΗ Κάτια.             108

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπ.                 44, 58

ΒΕΝΕΤΟΥΛΙΑΣ Λουκ.      29

ΒΡΑΝΑ Γιούλη                75

ΒΡΑΝΟΣ Ιωάν.                 107  

ΓΑΪΤΗΣ Γ.                             51, 62

ΓΑΛΑΝΗΣ Δημ.                   42

ΓΕΡΑΛΗΣ Απ.                      16

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σάβ.                109

ΓΚΙΚΑΣ-Χ’ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.      54, 64

ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.          31

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.     1, 83 

ΓΥΖΗΣ Νικ.                            24

ΔΑΝΙΗΛ Δ.                              34

ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ Δημ.                18

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Διαμ.   57

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Κ.                         118 

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικ.             56

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Λίλη                   77

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ Ιφιγ.                  105  

ΖΗΚΑΣ Γιάννης                       74

ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.             116  

ΖΟΥΝΗ Οπυ                          84, 97

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Επαμ.         28

ΘΩΝ Μιλτ.                                    15

ΚΑΒΑΚΟΣ  Μαν.   68

ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ Αλέξ. 6

ΚΑΝΑΣ Αντ. 14

ΚΑΝΔΥΛΗΣ Μιχ   72

ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σαρ.    89

ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ Νίκη  23

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Αφρ.   92 

ΚΑΡΑΣ Χρ.   119  

ΚΑΡΕΤΣΟΥ Μάρα   67

ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS)  60, 63

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλ.  49

ΚΟΝΤΟΣΦΥΡΗΣ Χάρ.  69

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ Π. 117  

ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ Γιάν. 99

ΚΟΥΤΡΙΚΑΣ Γιάν.  111 

ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρ.  82

ΚΥΡΙΤΣΗΣ Απ.  79

ΛΑΒΔΑΣ Απ. 103

ΛΙΒΑΝΗΣ Στάθης  81

ΛΙΤΣΑΣ Δημ. 12

ΛΥΤΡΑΣ Νικόλ. 20

ΜΑΓΙΑΣΗΣ Νικ. 10

ΜΑΓΚΟΣ Β.  45

ΜΑΪΠΑΣ Θέμος  115

ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗΣ Μιχ.  104

ΜΑΛΑΜΟΣ Κ.  32

ΜΑΛΕΑΣ Κωνστ. 19, 36

ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Τάσος  106  

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Στέλ. 2

ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάν 101 

ΜΠΑΡΚΟΦ Αλεξ  3

ΜΠΑΧΑΡΙΑΝ  Ασαντ   94  

ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ Χρ. 59

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γ.    40, 47

ΜΥΤΑΡΑΣ Δημ.  66, 90

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.  48

ΞΑΝΘΟΥΔΗΣ Δημ  98

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μιχ.   39

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Αλώπεκας)  114   

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Περ. 13

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπ.  27, 41

ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνστ. 21, 55

ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣ Φαίδ.  70

ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ Αριστ.  71

ΠΑΥΛΟΣ (ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ)  100

ΠΕΤΡΗ Μαρίνα  91

ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Χαρ. 22

ΠΡΑΣΙΝΟΣ Μάριος  120

ΠΡΕΚΑΣ Πάρις  52

ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Αιμ. 5

ΡΕΓΚΟΣ Πολ. 73

ΣΑΒΒΙΔΗΣ Συμ.  8, 25

ΣΑΚΑΓΙΑΝ Εδ.     93 

ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ Χρ.  86

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Β.   37
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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 Ανεπιφύ-

λακτα, 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 δη-
λώνουν 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 συ-
νιστάται 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 μεταπω-
ληθεί/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 συ-
νέπεια 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.

Αποδίδεται στον Νικόλαο Γύζη (1842 - 1901): (attributed)

Οταν πρόκειται για έργο που κατά την γνώμη μας είναι του αναφερομένου ζωγράφου 

όμως με επιφύλαξη και όχι στον βαθμό βεβαιότητας της προηγουμένης περίπτωσης.

Εργαστήριο Νικολάου Γύζη (1842 - 1901): (studio of)

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

Τεχνοτροπία Νικολάου Γύζη (1842 - 1901): (manner of)

Οταν πρόκειται για έργο της ζωγραφικής τεχνοτροπίας του αναφερομένου ζωγράφου σε 

μεταγενέστερο χρόνο.

Υφος Νικολάου Γύζη (1842 - 1901):  (after)

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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Θεσσαλονίκη 14 Ιουνίου 2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE

YΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE

• 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.

ENTOΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
INSTRUCTION TO BID/TELEPHONE PARTICIPATION REQUEST

Aλ. Σβώλου 5 θεσ/νίκη 54622
Τηλ. 2310 227007 & 227799
info@hellenicauctions.com

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

 Γραπτή προσφορά / Commission bid

Oνοματεπώνυμο / Full names 

Διεύθυνση / Address

Τηλέφωνο / Tel. E-mail

Α.Δ.Τ. / Passp. no. A.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

LOT - 
ΑΡΙΘΜ.

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

 Τηλεφωνική συμμετοχή / Telephone bid







Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2019

Aπαγορεύεται η χρήση πάσης φύσεως στοιχείων ή φωτογραφιών του καταλόγου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Οίκου.

The use of texts photos or other contents of this catalogue is not permitted without the written consent of Hellenic Auctions

Eκτύπωση καταλόγου (Offset) Γραφικές Τέχνες Aθανασίου Α. Αλτιντζή, τηλ. 2310 221529, e-mail: angelos@altintzis.gr
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