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Η τέχνη είναι ο δρόμος για την ολιστική ανάπτυξη του ατόμου, μια γέφυρα από το παρελθόν στο παρόν, και αποτελεί σχεδόν ταυτόσημη

έννοια με τη γνώση, μας λέει ο Heidegger. Οι άνθρωποι της τέχνης, μέσα από αυτή τη γνώση, έχουν πνευματική ευθύνη να ενεργοποι-

ήσουν τη γνωστική ευελιξία, την ενοποίηση της πληροφορίας, τη φαντασιακή σκέψη και την αντίληψη της αισθητικών δεξιοτήτων, την

ευαισθησία, την κριτική σκέψη, προστατεύοντας τον κάτοικο της γης αυτής από τον κίνδυνο της παρερμηνείας του πραγματικού.

Άνθρωποι της τέχνης που δώσαμε μαζί σας τις μάχες μας, την περίοδο της κρίσης, τα τελευταία χρόνια. Μάχες που τελικά κερδήθηκαν

καθώς δεν κατάφεραν να καταβάλουν την τέχνη καθαυτή, αλλά, αντίθετα, την ενδυνάμωσαν, ανοίγοντας την απεύθυνσή της, με δημο-

κρατικότερους όρους και μότο «Τέχνη για όλους», αφορώντας ολοένα και πλατύτερα κοινωνικά στρώματα. Δεν σταματήσαμε τις δη-

μοπρασίες ακόμη κι όταν μας κοιτούσαν σαν εξωγήινους. Πεισμώναμε περισσότερο σε κόντρα των καιρών: «εμείς και η σφεντόνα μας».

Η κάθε μια από τις δεκάδες δημοπρασίες και εκθέσεις που διοργάνωσα, είτε στην Ελλάδα είτε στην Αγγλία, ήταν και παραμένει μια

τεράστια πρόκληση. Η κάθε μια ξεχωριστά και η κάθε μια για διαφορετικό λόγο. Έχοντας όμως πάντα το ίδιο ζητούμενο: τη βελτίωση,

την συνεχή ανανέωση και μια τέχνη πιο προσιτή για όλους. Νιώθω πολύ τυχερός που καταθέτω τον χρόνο μου, τη ζωή μου, μέσα σε

τόση ομορφιά, σε τέτοια γόνιμη ατμόσφαιρα, αλλά παράλληλα με τόση ένταση και τόση αδρεναλίνη, πάντα πολεμώντας να ανοίξω

κι εγώ μια μικρή δίοδο, ένα μικρό πέρασμα για να πλησιάσουμε την τέχνη λίγο περισσότερο!

Πολλά από τα έργα του καταλόγου είναι κυριολεκτικά μουσειακής σημασίας και τις τιμές ασφαλείας τις διασφαλίζουμε με πολύ κόπο,

έτσι που άρχισε να γίνεται όλο και πιο δύσκολο, με τα «καλά», όπως λέγονται, έργα, όλο και πιο δυσεύρετα σε τέτοιες χαμηλές τιμές. Σε

εσάς, τους φιλότεχνους, τους ανήσυχους, τους σκεπτόμενους, σε όλους όσους συμμετέχουν, για τον δικό του λόγο ο καθένας, νιώθω την

ευθύνη αλλά ταυτόχρονα είμαι ευγνώμων, για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και τη στήριξη με την οποία με τιμάτε όλα αυτά τα χρόνια.

Προσφέρουμε λοιπόν τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο μέρος του κοινού να έλθει σε επαφή με αυτή τη μεγάλη τέχνη. Μέσω της εμπεί-

ρωσης της τέχνης, η κατοίκησή μας, η κατοίκηση των θνητών επάνω στη γη, γίνεται πιο φιλόξενη, λιγότερο μοναχική. Αναζητώντας το

μέτρο, μέσω της τέχνης, μπορεί να νιώσει κανείς τα βουητά της ανθρώπινης πορείας που φωλιάζουν στα σπλάγχνα αυτής της γης. Αυτή

η τέχνη δίνει σε εμάς τους θνητούς μια πνοή αθανασίας, μια δυνατότητα να αγγίξουμε το υψηλό, το άρρητο κέλευσμα, το κάλεσμα της

παρουσίας του σύγχρονου ανθρώπου έναντι της απώλειας του κέντρου βάρους, της απώλειας του προσώπου, της στείρας απουσίας.

Θάνος Ευαγγελινός / Δεκέμβριος 2019

Art is the path to an individual’s holistic development, a bridge from the past to the present, and a concept almost identical to knowledge,
according to Heidegger. Through this knowledge, people of art have a spiritual responsibility to activate cognitive flexibility, information in-
tegration, imaginative thinking and perception of aesthetic skills, sensitivity, critical thinking, to protect the inhabitant of this earth from the
risk of misinterpreting what is real.

Next to these people of art we have fought our battles at times of crisis, in recent years — battles that were eventually won because the
enemy has been unable to overcome art itself; on the contrary, it has made it stronger, broadening its appeal, on more democratic terms and
under the banner of “Art for All”, embracing ever broader social strata. We didnot stop our auctions even when people looked at us as if we
were aliens. We became even more stubborn in the face of difficulty.

Each of the dozens of auctions and exhibitions I have organized, in Greece or in England, has always been a huge challenge — each one sep-
arately and each one for different reasons. But the goal has always been the same: improvement, continuous renewal, and an art that is
more accessible to all. I feel very fortunate to be passing my time, my life, amidst such beauty, in such a productive atmosphere, but at the
same time with so much intensity, always struggling to open a small passage, a shortcut to art, so we can all get closer to it!

Many of the works in the catalogue are trulyof museum quality, and reserve prices are very hard to obtain — it has become even harder with
“quality” works, as they are called, being increasingly difficult to find at such low prices. To you, the art lovers, the sensitive andthinking in-
dividuals, to all those who take part in this, each for their own reasons, I feel my responsibility towards you but at the same time I am grateful
for the love, trust and support with which you have honoured me all these years.

We offer the opportunity to a large part of the public to get in touch with this great art. Through the experience and mastery of art, our life,
the life of mortals on this earth, becomes more enjoyable, less lonely. Seeking the sense of moderation through art, one can feel the plaintive
cries of human progressrising from the depths of this earth. This art gives to mortals like us a sense of immortality, the ability to answer the
unspoken call from above, the invitation addressed to modern man when confronted with losing his centre of gravity andhis individuality,
when faced with sterile absence.

Thanos Evangelinos / December 2019

Certified Appraiser





Επίλεκτα έργα Ελληνικής Τέχνης 19ου & 20ού αιώνα

Έναρξη 7:15 μ.μ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τα προς δημοπράτηση έργα προσφέρονται «ως έχουν», με την εξαίρεση της πε-
ρίπτωσης μη αυθεντικότητας, για την οποία βλέπε τους Όρους της δημοπρασίας
στο τέλος του καταλόγου η ανεπιφύλακτη αποδοχή των οποίων αποτελεί προϋ-
πόθεση για την συμμετοχή στη δημοπρασία.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εξετάζουν τα έργα αυτοπροσώπως πριν από
την δημοπρασία. Έκθεση κατάστασης έργων παρέχεται για όποιο έργο ζητηθεί.
(Τα δημοπρατηθέντα έργα εξοφλούνται εντός 7 ημερών από την επομένη της δημοπρασίας).

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν τηλεφωνικά, παρακαλούνται να επικοινω-
νούν μαζί μας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της δημοπρασίας, ώστε να
εξασφαλίζεται η απαιτούμενη τηλεφωνική επικοινωνία.
Δυνατότητα τηλεφωνικής συμμετοχής στην δημοπρασία παρέχεται μόνον σε έργα εκτι-

μήσεων άνω των 300 ευρώ. 

Για την υποβολή γραπτών προσφορών ή εντολής τηλεφωνικής συμμετοχής
συμπληρώστε το έντυπο «Εντολή Προσφοράς» στο τέλος του καταλόγου. 

Για όποια διευκρίνηση επικοινωνείστε μαζί μας.
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1. ΓΕΡΑΛΗΣ Λουκάς (1875-1958) 
‘Νεκρή φύση με φρούτα’ 

Λάδι σε χαρτόνι 19×27 εκ υπγρμ π.α 

€ 250 - 300

GERALIS Lucas (1875-1958)
‘Still life with fruits’ 

Signed oil on board 19×27 cm 

2. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Δημήτριος 
(1897-1993)
‘Θέρος’ 

Ακουαρέλα 20×30 εκ με υπγρφ. κ.δ 

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

GIOLDASIS Dimitris (1897-1993)
‘Harvesting’ 

Watercolor bearing signature b.r 
20×30 cm

3. ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Απόστολος (1910-1979)
‘Ρυάκι στο δάσος’ 

Λάδι σε σελοτέξ 30×40 εκ υπγρμ. κ.α

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

LEFKADIOS Apostolos (1910-1979) 
‘Α stream in the forest’

Signed oil on board 30×40 cm
3
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4. ΒΡΑΝΑΣ Ανδρέας (1870-1935)
‘Ποντικονήσι’

Ακουαρέλα 13×35 εκ υπγρμ κ.δ

€ 300 - 400 

VRANAS Andreas (1870-1935) 
‘Mouse island’ Corfu

Signed watercolor 13×35 cm

6. ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Αιμίλιος (1859-1926)
‘Έπιδιορθώνοντας τα δίχτυα’ 1898 
Ακουαρέλα 22×36 εκ φέρον υπγρφ & χρνγ.

€ 300 - 400 

PROSALENDI Emilios (1859-1926) 
‘Mending the nets‘ 1898
Watercolor 22×36 cm bearing signature & date

4

5. ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ Σπυρίδων (1886-1942)
‘Κάιρο’ 1924
Ακουαρέλα 30×19 εκ. υπγρμ & χρνγμ. κ.α

€ 300-400

SCARVELLI Spyridon (1886-1942)
‘Cairo’ 1924
Signed & dated watercolour 30×19 cm 

5



8 | HELLENIC AUCTIONS

7

8

8. ΓΕΡΑΛΗΣ Λουκάς (1875-1958)
‘Λιμάνι’ 

Λάδι σε ξύλο 20×30 εκ υπγρμ. π.α 

€ 500 - 800

GERALIS Lucas (1875-1958)
‘Port’ 

Signed oil on board 20×30 cm

7. ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Αλέξανδρος (1882-1957)
‘Τοπίο με ποτάμι’

Λάδι σε καμβά 67×37 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 700 - 1.000

CHRISTOFIS Alexandros (1882-1957)
‘Landscape with a river’

Signed oil on canvas 67×37 cm
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9. ΓΛΥΚΑΣ Αριστείδης (1870-1940)
‘Ιστιοφόρο στ ανοιχτά’ 1934
Λαδ/τέμπερα σε ξύλο 92x82 εκ 
υπγρμ & χρνλγμ. κ.δ 

€ 1.500 - 2.000

GLYKAS Aristidis (1870-1940) 
‘Sailing boat in the open seas’ 1934
Signed and dated oil/tempera 
on panel 92x82 cm 

10. ΛΙΤΣΑΣ Δημήτριος 
(1881-1952)
‘Βράχια στη θάλασσα’

Λάδι σε χαρτόνι 33×40 εκ 
υπγρμ κ.δ

€ 300 - 400 

LITSAS Dimitrios (1881-1952) 
‘Rocks in the sea’

Signed oil on board 33×40 cm
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12. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Χαράλαμπος (1909-1958)
‘Νεκρή φύση με ρόδια και κυδώνι’ 1955
Λάδι σε καμβά 31×45 εκ υπγρμ π.α 

€ 350 - 500 

POTAMIANOS Charalambos (1909-1958)
‘Still life with pomegranates & quince’ 1955
Signed oil on canvas 31×45 cm

11

12

11. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Συμεών (1859-1927) 
‘Τοπίο με σπίτια’ 

Λάδι σε καμβά επικλμ. σε νέο καμβά 48×38 εκ
υπγρμ. κ.δ

€ 800 - 1.200  

SABBIDES Symeon (1859-1927)
‘Landscape with buildings’ 

Signed oil on canvas laid on new canvas 48×38 cm



13. ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ Θάλεια (1871-1960)
‘Τοπίο στο δάσος’

Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 1.500 - 1.800

Δεκέμβριος 2019 | 11
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14

14. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
(1931)
‘Ψαράδες’ 

Λάδι σε καμβά 35×50 εκ υπγρμ κ.α

€ 400 - 600 

THOMOPOULOS Evangelos (1931) 
‘Fishermen’

Signed oil on canvas 35×50 cm

FLORA-KARAVIA Thalia (1871-1960)
‘Forest landscape’ 
Signed oil on canvas 50×70 cm 
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15

16

15. ΑΡΓΥΡΟΣ Ουμβέρτος (1884-1963)
‘Λιμάνι’

Λάδι σε καμβά 50×70 εκ 

€ 500 - 1000 

ARGYROS Oumvertos (1884-1963) 
‘Port’

Oil on canvas 50×70 cm

16. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
(1884-1972)
‘Θαλασσογραφία με ιστιοφόρα’ 

Λάδι σε χαρτόνι 34×47 εκ υπγρμ κ.δ

€ 400 - 600 

ROMANIDIS Constantinos (1884-1972)
‘Seascape with sailing boats’

Signed oil on board 34×47 cm
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17. ΧΑΤΖΗΣ Βασίλειος (1870-1915)
‘Καράβι σε φουρτούνα’

Λάδι σε χαρτόνι 60×90 εκ υπγρμ κ.δ
(Διαστάσεις μαζί με την κορνίζα: 90×120)

€ 3.000 - 4.000

Εμβληματικό έργο του Βασίλειου Χατζή που μαθήτευσε στη Σχολή Καλών Τε-
χνών της Αθήνας με τους Νικηφόρο Λύτρα και καθόλου τυχαία Κωνσταντίνο
Βολανάκη. Μαζί με τον τελευταίο και τον Αλταμούρα θεωρείται ως ένας από
τους κορυφαίους θαλασσογράφος του τέλους του 19ου και των αρχών του
20ου αιώνα. Ο μεγάλος μάστορας της θαλασσογραφίας αποτυπώνει εδώ με
μαεστρία μία ρομαντική-ποιητική του απόδοση που μαρτυρά όλη την εμπει-
ρία και την εξασκημένη ματιά του καλλιτέχνη που έζησε τη θάλασσα όσο κα-
νείς άλλος  αφού κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων του 1912-1913
επιβιβάστηκε, κατ` επιταγή της ελληνικής κυβέρνησης, σε πολεμικά πλοία και
απεικόνισε σκηνές από τη δράση του ελληνικού στόλου. Με δύναμη παρα-
στατικής ενάργειας, εύρος και αυθεντικότητα  αποδίδει υπέροχα το καράβι
που δέρνεται από τα κύματα καθώς ταξιδεύει στην απεραντοσύνη της τρικυ-
μισμένης θάλασσας.

CHATZIS Vassilios (1870-1915)
‘Ship on choppy waters’ 

Signed oil on board 60×90 cm 
(framed size: 90×120)
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19. ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος (1879-1966)
‘Νεκρή Φύση‘

Σινική μελάνι σε χαρτί 24×34 εκ υπoγρμ. κ.α

€ 600 - 800 

GALANIS Demetrius (1879-1966) 
‘Still Life‘

Signed drawing in chinese inks on paper 24×34 cm
18

19

18. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878-1967)
‘Κύκνος σε μυθολογικό τοπίο’ 

Ακουαρέλα 30×21 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.500 - 2.000

PARTHENIS Constantine (1878-1967)
‘Swan in a mythological landscape’ 
Signed watercolour on paper 30×21 cm 
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20. ΓΥΖΗΣ Νικόλαος (1842-1901)
‘Ιδού ο Νυμφίος έρχεται’

Λάδι σε χαρτόνι 29×17 εκ υπγρμ. κ.α 

€ 3.500 - 5.000

ΠΡΟΕΛ. Ιδιωτ. συλλογή-Θεσ/νίκη

PROV. Private collection-Thessaloniki

Ένα από τα ύστερα πλέον αναγνωρί-
σιμα έργα/σπουδές του Γύζη που πα-
ραπέμπει στο πιο γνωστό από τα
λεγόμενα «θρησκευτικά» του έργα,
τον πίνακα “Ιδού ο Νυμφίος έρχεται”
(1895-1900, Έθνική Πινακοθήκη). Εδώ
με εξπρεσιονιστική τάση απελευθέ-
ρωσης από τον ακαδημαϊκό ρεαλισμό,
ενέχονται τα οράματα του ώριμου
πλέον καλλιτέχνη και δηλώνουν απε-
ρίφραστα τις υπαρξιακές αγωνίες του
σπουδαίου ζωγράφου της λεγόμενης
«Σχολής του Μονάχου», ενός  από
τους σημαντικότερους εκπροσώπους
του ακαδημαϊκού ρεαλισμού του
19ου αιώνα, όχι μόνο σε ελληνικό
αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

GYSIS Nikolaus (1842-1901)
‘Behold the Bridegroom comes’

Signed oil on board 29×17cm
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22. ΜΑΓΙΑΣΗΣ Νικόλαος 
(1905-1976)
‘Τοπίο’ 

Λάδι σε σελοτεξ 54×73 εκ 
υπγρμ κ.δ

€ ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

MAYΙASSIS Nikolaos 
(1905-1976)
‘Landscape’ 

Signed oil on board 54×73 cm

21. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων (1906-1986)
‘Τιμή & δόξα στην ελευθερία’ 1941
Λάδι σε καμβά 31×42 εκ υπγρμ & χρνλγμ. κ.α

€ 700 - 1000

PAPANICOLAOU Spyridon (1906-1986)
‘Honneur et gloire à la liberté’ 1941
Signed & dtd.oil on canvas 31

21

22
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23. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος (1879-1928)
‘Αττικό τοπίο’ πδ 1920
Λάδι σε χαρτόνι 22×30 εκ υπγρμ κ.α

€ 3.000 - 4.000 

MALEAS Constantine (1879-1928)
‘Attica landscape’ c1920s
Signed oil on board 22×30 cm
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24. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μιχαήλ (1884-1933)
‘Σπίτια στην ακρογιαλιά’

Λάδι σε καμβά 30×44 εκ υπγρμ. κ.δ

€ 2.000 - 3.000 

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

Signed oil on canvas 30×44 cm

Ένα κομψό, λιτό και απέριττο τρυφερό τοπίο του διακεκριμένου Έλληνα τοπιογράφου της εποχής του Μεσοπολέμου, που διατυπώνει
με ιμπρεσιονιστικούς συσχετισμούς το εικαστικό του ιδιόλεκτο σε θέματα χρώματος και σχεδίου. Με την αβρότητά του, το συναισθημα-
τισμό και ποιητικότητα προσδίδει στο έργο πνευματικό περιεχόμενο, το αποπνευματώνει, και το διευρύνει, υποβάλλοντας μία ποιητική
λυρική χροιά. Η χρωματική του σύνθεση με γεώδη ζεστά χρώματα αποκτά μία διανοητική ψυχική και αισθητική διάσταση. Με ένα ιδιό-
τυπο πνεύμα γαλήνιας λεπτότητας ο καλλιτέχνης αφήνει την πινελιά να συμμετάσχει στην διαμόρφωση της φόρμας και στην υφή των
όγκων του. Η μαλακή απόδοσή τους και η ομαλή μετάβαση των απαλών χρωματικών διαβαθμίσεων, σε συνδυασμό με τη σχεδιαστική
άνεση, τους σωστούς χειρισμούς του φωτός και τη σωστή κατανόηση της χρωματικής σχέσης μέσα στη σύνθεση, του προσδίδουν μια
ειδυλλιακή ονειρική ατμόσφαιρα.

ΣΗΜ. /NOTE: Το έργο έχει συντηρηθεί / The painting has been restored
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25. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892-1957)
‘Κόκκινες στέγες στη Μυτιλήνη’ 1925
Λάδι σε χαρτόνι 50×40 εκ υπγρμ. κ.α 

€ 4.000 - 6.000

PAPALOUKAS Spyros (1892-1957) 
‘Red roofs in Mitylene’ 1925
Signed oil on board 50×40 cm

Οι κόκκινες στέγες σε πρώτο επίπεδο, που αντανακλούν θαλπωρή και νοσταλγία και τα πλούσια θελκτικά πράσινα του δάσους στο βάθος
εκτείνονται στο άπειρο χωρίς να αφήνουν να φανεί ούτε μία λωρίδα ουρανός. Το αναπαριστώμενο διαπερνά τα όρια της ζωγραφικής
επιφάνειας προσκαλώντας τον θεατή να συμπληρώσει κατά βούληση τη συνέχεια του τοπίου. Κάθετοι άξονες στο πίσω μέρος της ζω-
γραφικής επιφάνειας αλλά και οριζόντιοι στο πρώτο επίπεδο εκτείνονται εμφαντικά πέρα από τα όρια του πίνακα τονίζοντας την αίσθηση
του κόσμου μας «του μικρού του μέγα». Ένα ζεστό γλυκό φως καταλύτης στα χρώματά του αναδεικνύει ζωγραφικές ποιότητες και μία
αίσθηση καθαρότητας στις εντάσεις των τόνων. Η δεινότητα της αντιληπτικής ικανότητάς του στην απόδοση του χώρου αλλά και η ικα-
νότητα του χρωστήρα του με ευκρίνεια ενάργεια και ευπείθεια προσδίδουν μια εκθαμβωτική διάθεση στην ατμόσφαιρα που εκπέμπει
ζωή και δυναμισμό.
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26. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γεώργιος (1885-1959)
’Γυναικείο πορτρέτο’ 1931
Ακουαρέλα 38×29 εκ υπογρμ. κ.δ 

€ 2.000 - 3.000

BOUSIANIS Georgios (1885-1959)
‘Portrait of a woman’ 1931
Signed & inscribed watercolor 38×29 cm

27. ΛΙΝΑΚΗΣ Κώστας (1917-2000)
‘Αρχαίος κυνηγός’

Τεμπερα/μικτή τεχν. 40×32 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 180 - 280

LINAKIS Costas (1917-2000)
‘Ancient hunter’
Signed tempera/mix.media 40×32 cm

26

27
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28. ΛΥΤΡΑΣ Νικόλαος (1883-1927) 
‘Τοπίο’

Λάδι σε ξύλο 23×32 εκ υπγρμ κ.α

€ 4.000 - 6.000

LYTRAS Nikolaos (1883-1927)
‘Landscape’

Signed oil on wood panel 23×32cm

Με χρωματική ευγένεια, τρυφερότητα και ευαισθησία, με εντυπωσιακή χρήση της υλικής ποιότητας του χρώματος, τις τονικότητες και
τις εναλλαγές του, ο καλλιτέχνης συνθέτει μία δυναμική ρυθμολογία που δονεί ολόκληρο το τοπίο. Ως ροή αφήγησης η χρωματική πε-
ριπέτεια αναδύεται αβίαστα μέσα από επεισόδια ύλης και φωτός. Με έντονες χρωματικές αντιπαραθέσεις και με την κονστρουκτιβιστική
διαπλαστικότητα του χρώματος δημιουργεί μια ιδιαίτερα δυναμική και εκφραστική σύνθεση. Αφήνει την πινελιά ακατέργαστη να συμ-
μετάσχει στην διαμόρφωση της φόρμας, των όγκων και στην υφή της μορφής. Οι χρωματικές διακυμάνσεις οφείλονται στην ποσότητα
χρώματος που κατακρατεί με ένα ιδιόμορφο εσωτερικό φως. Μέσα από την υλικότητα του χρώματος και την αντανακλαστικότητα του
φωτός αναδεικνύεται το πλάσιμο των όγκων με μία εντυπωσιακή ισχυρή λάμψη.
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29. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Επαμεινώνδας (1878-1974)
‘Θερισμός’

Λάδι σε καμβά 75×70 εκ υπγρμ. κ.δ

€ 2.000 - 2.500 

THOMOPOULOS Epaminondas (1878-1974)
‘Harvesting’

Signed oil on canvas 75×70 cm
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*30. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φώτης (1895-1965)
‘Αττική Γη’ 1944
Αυγοτέμπερα σε ξύλο 47×52 εκ υπγρμ κ.δ & χρνολγμ ‘αλμδ’

€ 3.000 - 4.000

KONTOGLOU Fotis (1895-1965)
‘Attica Land’ 1944
Signed & dated egg-tempera on plywood 47×52 cm

Μία μοναδική υπέροχη αποτύπωση της Aττικής γης, με το ιδιότυπο λεξιλόγιο ενός από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες, εκπροσώ-
πους της γενιάς του ’30 που επέδρασε με το έργο του και τη στάση του σε μία ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών. Με σεμνότητα, χωρίς την
ανάγκη να αποκαλύψει ένα θριαμβευτικό παρελθόν και με ένα περιεχόμενο που απορρέει από μία ανανεωμένη σχέση με την παράδοση,
ο Φώτης Κόντογλου, αμφισβητώντας την εικαστική νεωτερικότητα του αιώνα του αντλεί στοιχεία από το Βυζάντιο και την ανατολική πα-
ράδοση. Ως βυζαντινή αγιογραφία αποδίδει τις μορφές ολόσωμες, μοναδικό δείγμα συγκερασμού της βυζαντινής, της αρχαιοελληνικής,
της λαϊκής και της κοσμικής ζωγραφικής. Όπως έλεγε ο ίδιος «Με ώχρα και ψιμμίθι απογλυκαίνει τα σαρκώματα και προσδίδει στη
σάρκα, δύναμη, γλυκύτητα και νοστημότητα. Λεπταίνει και σβήνει μαλακά τις άκρες, ώστε να μη χωρίζει ο «γλυκασμός» από τη σάρκα
(«γλυκασμός» =το χρώμα που γλυκαίνει την ένωση της σάρκας με το προπλασμό). Οι όγκοι του σώματος, οι κόμποι των δακτύλων, οι
κλειδώσεις, τα πέδιλα και τα λουριά εις τους πόδας, γράφονται με λεπτήν γραμμήν, δια να μη χαλάσουν την απλότητα και καθαρότητα
του σχήματος και τον χαρακτήρα τους, όχι μαλθακά και σαρκώδη, αλλά αυστηρά ωσάν σκαλισμένα σε ξύλον, δια το άσαρκον». Δουλεμένα
με μεγάλη απλότητα, μαεστρία, ζωντάνια και αλήθεια, σκεπασμένα με κάποιο μυστήριο, ενάντια σε οποιαδήποτε υλικότητα.
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31. ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γιώργος (1917-1984) 
‘Νεαρό ζευγάρι’ 

Λαδι/τέμπερα σε χαρτόνι 80×60 εκ υπγρμ κ.α 

€ 2.500 - 3.000 

SIKELIOTIS Georgios (1917-1984)
‘Young couple’

Signed oil/tempera on board 80×x60 cm

Αντιπροσωπευτικό έργο του Σικελιώτη με στοιχεία από τη λαϊκή παράδοση σε ζητήματα  χώρου χρώματος και φόρμας με τρυφερότητα
ζωγραφικό δυναμισμό και έμφαση στη σχηματοποίηση των εκπληκτικά στέρεων μορφών του. Οι μορφές-σύμβολα, παρουσιάζονται με
θλιμμένη γλυκύτητα και εσωτερική διαύγεια προδίδοντας τον σεβασμό του καλλιτέχνη στην λαϊκή κοινωνική τάξη και την μοίρα των αν-
θρώπων της. Η ανθρωπιστική προσέγγιση των θεμάτων του, η απλότητα,  η υποτυπώδης γραφή των χαρακτηριστικών και η χρήση φωτεινών
και ευχάριστων χρωμάτων τους προσδίδει μία οικειότητα και ευκρινή διάθεση για κοινωνικό προβληματισμό. Οι μορφές αναδεικνύονται
πρωταγωνιστικές, κυριαρχούν στο χώρο, μέσα από την έντονη χρωματική αντίθεση φόντου-φιγούρας, με σκληρά περιγράμματα, λιτότητα
στους τόνους, εξπρεσιονιστική παραμόρφωση μοτίβων και ογκομετρική καθαρότητα προερχόμενη από τον κυβισμό.
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32. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος (1879-1928)
‘Μέθανα’ πδ 1920
Λάδι σε χαρτόνι επικολμ. σε ξύλο 41×47 εκ υπγρμ κδ

€ 5.000 - 7.000 

MALEAS Constantine (1879-1928)
‘Methana’ c1920s
Signed oil on board laid on panel 41×47 cm

Εκπληκτική απόδοση γνωστού θέματος του Κωνσταντίνου Μαλέα ενός από τους σημαντικότερους μεταϊμπρεσιονιστές Έλληνες ζω-
γράφους των αρχών του 20ού αιώνα. Εικονογραφώντας ότι βλέπουν τα μάτια της ψυχής εδώ ο Μαλέας με ελαχιστοποίηση των ρε-
αλιστικών στοιχείων, έντονη αντινατουραλιστική χρήση χρώματος και φωτός, επιπεδοποίηση του ζωγραφικού χώρου και
χειρονομιακή επέμβαση, συνθέτει το έργο, με μία εξαιρετική ζωτικότητα, μία δυναμική ρυθμολογία που δονεί ολόκληρο το τοπίο.
Zωγράφισε τα Μέθανα με μία ιδιότυπη ποιητική ερμηνευτική αντιμετώπιση της φύσης. Το σημείο θέασης είναι μάλλον από περιβόλι
στην Καλλονή με το νησάκι στο ύψος της «Κρασσοπαναγιάς». Παρατηρώντας με προσοχή τον ουρανό βλέπεις την κίνηση έτσι που
νιώθεις πως το αγέρι πάνω στον καμβά αποκτά πνοή και βουητό. Τα δέντρα διακρίνονται για τον ανθρωπομορφισμό τους. Γίνονται
φορείς έρευνας της φόρμας, με σχηματοποιήσεις στην αποδόσεις τους και κυματιστά, καμπύλα περιγράμματα των φυλλωμάτων.

Πρβλ. Α. Κωτίδη Κ. Μαλέας εκδ.ΑΔΑΜ 2000 παρλγ. σελ. 138 συλλ. Εθν. Πινακοθήκης
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33Α. ΔΑΝΙΗΛ Δανιήλ (1914-1988) 
‘Γιοφύρι’

Λάδι σε σελοτέξ 35×50 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 300 - 500 

Α. DANIIL Daniil (1914-1988) 
‘Stone bridge’ 

Signed oil on board 35×50 cm
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Ο Παρθένης με εναργείς κυβιστικές και ιμπρεσιονιστικές διατυπώσεις αποτυπώνει εδώ μία από τις ωραιότερες νεκρές φύσεις του με απί-
στευτη αριστοτεχνική χρήση του φωτός και του ασκητικού του λιτού χρώματος. Αντικείμενα που μετεωρίζονται σε έναν υπερβατικό χώρο
ως αποπνευματωμένα υπόλοιπα του ορατού κόσμου με τη βοήθεια μιας αχειροποίητης τεχνικής. Η χρωστική ουσία έχει χάσει την υλική
της υπόσταση και γίνεται καθαρή πνευματική προβολή. 
Ο φιλόσοφος ποιητής και κορυφαίος ζωγράφος Παρθένης αναδεικνύει και αναδιπλώνει μέσω του εντυπωσιακού αυτού έργου τις τρείς
αυτές πτυχές της προσωπικότητάς του μέσα από μια σύνθεση ταυτόχρονα διανοητική, ψυχική και αισθητική. 
Κοιτάζοντας πιο μακριά από τον καθαρό αντικειμενικό κόσμο, υποβάλλει στο σπουδαίο αυτό έργο την γνωστή, αναγνωρίσιμη ποιητική
λυρική του ατμόσφαιρα.

33. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878-1967)
‘Νεκρή Φύση με μπουκάλι και φρούτα’ Αθήνα 1942
Λάδι σε καμβά 30×59 εκ υπγρμ κ.α & πίσω 

€ 8.000 - 12.000

Πρβλ. παρλγ. «Νεκρή Φύση» Μπιενάλε Βενετίας1938

β) Sotheby’s “Greek sale” London Nov.2004, Lot 21 sold for £ 162.000 

Ευγ. Ματθιόπουλος ‘Κ.Παρθένης’ εκδ. ΑΔΑΜ 2008, παρλγ. εικον. σ.291

ΠΡΟΕΛ./PROV: Hellenic Auctions May 2011 sold 34.500 

Ιδιωτική συλλογή Θεσσαλονίκη / Private coll. Thessaloniki

PARTHENIS Constantine (1878-1967)
‘Still Life with bottle and fruits’ Athens 1942
Signed front & verso 30×59 cm
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35. ΛΕΦΑΚΗΣ Χρήστος (1906-1968) 
‘Τοπίο‘

Λάδι σε χαρτόνι 45×55 

€ 500 - 700

LEFAKIS Christos (1906-1968)
‘Landscape‘

Oil on board 45×55 cm 

ΠΡΟΕΛ. Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη

PROV. Artist’s family relations

34. ΓΕΡΜΕΝΗΣ Βάσος (1896-1964)
‘Βοσκοί με κοπάδι σε χιονισμένο τοπίο’

Λάδι σε καμβά 80×100 εκ υπγρμ κ.α.

€ 900 - 1.300

GERMENIS Vasos (1896-1964)
‘Shepherds and flock’

Signed oil on canvas 80×100 cm

34

35
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36. ΣΤΑΘΗΣ Κοσμάς (1869-1958)
‘Μαζεύοντας τα δίχτυα’ 

Λάδι σε καμβά 66×110 εκ υπγρμ κ.α 

€ 800 - 1.500 

STATHIS Kosmas (1869-1958)
‘Picking of the nets’

Signed oil on canvas laid on panel 66×110 cm

37

36

37. ΒΙΚΑΤΟΣ Σπύρος (1878-1960) 
‘Πορτρέτο λόγιου’

Λάδι σε χαρτόνι 36×25 εκ υπγρμ. κ.δ 

€ 500 - 800 

VICATOS Spyros (1878-1960)
‘Portrait of a learned’ 

Signed oil on board 36×25 cm
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38. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Βασίλειος (1879-1977)
‘Λευκός Όλυμπος (Στεφάνι και Μύτικας)

Λάδι σε καμβά 75×100 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.500 - 3.000

Εντυπωσιακό ‘λαμπρό’ έργο μεγάλων διαστάσεων του ερημίτη καλλιτέχνη Βασίλη Ιθακήσιου με το καλλιτεχνικό του εργαστήρι στη σπηλιά
που ο ίδιος βάφτισε «Άσυλο των Μουσών» και  όπου για 20 ολόκληρα χρόνια έμενε τα καλοκαίρια ζωγραφίζοντας. 
Αγαπημένος καλλιτέχνης των πεζοπόρων και των ορειβατών του Ολύμπου που έδωσαν στη σπηλιά το όνομά του. Αποτυπώνει εδώ με
την δική του ιδιαίτερη μαεστρία και αρχιτεκτονική το μεγαλείο του βουνού Ολύμπου, πηγή της εμπνεύσεώς του, μεταφέροντας βιωματικά
και γι αυτό αυθεντικά, την  ποιητική του μαγευτικού τοπίου. Το σχέδιο και του χρώμα του αποπνέουν την υποβλητική ατμόσφαιρα του
Ελληνικού τόπου με ψυχική ομορφιά, ευαισθησία και πάθος. Το άγριο τοπίο και οι όγκοι του βουνού ξαναζωντανεύουν στο καναβάτσο,
με τον πολύ αριστοτεχνικό του χρωστήρα, μεταμορφωμένα από το προσωπικό ιδιότυπό του θέλγητρο.

ITHAKISIOS Vassilios (1879-1977)
‘White mt. Olympus’

Signed oil on canvas 75×100 cm
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39. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892-1957)
‘Αρσανάς Μονής Παντοκράτορος’ 1924
Λάδι σε χαρτόνι 57×42 εκ υπγρμ. κ.α

€ 6.000 - 8.000

Μια αριστοτεχνική ψυχογραφική απόδοση του μοναστηριακού συμπλέγματος του Αρσανά της Μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους
που δονείται από την ένταση των χρωμάτων και τον δυναμισμό της φόρμας, ιδιαίτερα στην  εντυπωσιακή απόδοση των θαλάσσιων
όγκων. Η απόδοση μέρους του ιστίου στο κάτω μέρος δεξιά υπογραμμίζει την αλήθεια της εικόνας μέρους του πραγματικού, προδίδοντας
το σημείο θέασης του καλλιτέχνη, δηλώνοντας: εγώ ο καλλιτέχνης βρίσκομαι εδώ και ορίστε τί βλέπω! Ένα ιδιαίτερα εκθαμβωτικό και
ευφυές έργο του Παπαλουκά που εκπέμπει ζωντάνια σχοινοβατώντας ανάμεσα στην παράδοση και την πρωτοπορία. Αλληλοτεμνόμενα
επίπεδα που εγκλωβίζουν το βλέμμα του θεατή στο δικό του ανοιχτό παράθυρο με την ιδιότυπη εσωτερικότητά του, ενεργοποιώντας
τις αισθήσεις. Το πραγματικό και το υπερβατό συναντώνται αρμονικά στην απόδοση του φυσικού τοπίου και των αρχιτεκτονικών όγκων
για να αποδώσουν την «χώρα του αχώρητου».

ΠΡΟΕΛ./PROV. Ιδιωτ.συλλογή Θεσ/νίκη / Priv.collection Thessaloniki

PAPALOUKAS Spyros (1892-1957)
‘The boat-house oft the

Monastery of Pantocrator’ 1924
Signed oil on board 57×42 cm
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40

41

41. MΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Κούλα (1913-1997)
‘H γειτονιά’ 

Λάδι σε χαρτόνι 60×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 - 700

MARANGOPOULOU Koula (1913-1997)
‘Neighborhood’ 

Signed oil on board 60×50 cm

40. ΠΑΠΑΖΩΡΖ Αριστείδης (Παπαγεωργίου)
(1899-1983)
‘Τοπίο’

Λάδι σε καμβά 43×69 εκ υπγρμ & χρνγμ. κ.δ

€ 700 - 900 

PAPAGEORGE Aristide (1899-1983)
‘Landscape’

Signed & dated oil on canvas 43×69 cm
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*42. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934-2017)
‘Βυθός με όστρακα’

Ακρυλικό σε ξύλο 75×95 εκ υπγρμ. κ.α. 

€ 2.500 - 3.000

Μια πανέμορφη παιχνιδιάρικη εκδοχή μιας πρωτότυπης εικαστικής απόδοσης του θαλάσσιου βυθού σε ένα από τα σπάνια έργα αυτού
του θέματος που απασχόλησε τον Μυταρά. Με σαφείς αναφορές στη λαϊκή και βυζαντινή παράδοση και ένα ιδιότυπο εξπρεσιονιστικό
χρωστήρα ο σπουδαίος αυτός καλλιτέχνης συνδυάζει αριστοτεχνικά τύπους της σύγχρονης τέχνης που βρίσκονται στο υπόβαθρο της
καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Μέσα από ιδιότυπη παραμόρφωση, έντονη χρωματική και λαμπερή παλέτα,  με αφαιρετική διάθεση
και ελευθερία της γραμμής δίνει έμφαση στις εικαστικές ποιότητες φανερώνοντας ταυτόχρονα  τη βαθύτερη σχέση του με τις παραδο-
σιακές αξίες της ζωγραφικής.

MYTARAS Dimitris (1934-2017) 
‘Seabed with shells’ 

Signed acrylic on panel 75×95 cm
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43

44

44. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1889-1977) 
‘Το κορίτσι με τις κοτσίδες’ 

Λάδι σε καμβά επικολμ. σε καμβά 41×33 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500-800

GOUNAROPOULOS Georgios (GOUNARO) (1889-1977)
‘Girl with braiding’ 

Signed oil on canvas laid on canvas 41×33 cm

43. ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ Κώστας (1902-1969)
‘Σύνθεση‘ 1967
Λάδι σε χαρτόνι 50×70 εκ υπγρμ & χρνλγμ. κ.α

€ 1.200 - 1.700

PLAKOTARIS Costas (1902-1969) 
‘Composition‘ 1967
Signed & dated oil on board 50×70 cm
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45. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Διαμαντής
(1914-1995)
‘Γυμνό’ πδ 1950
Τέμπερα σε χαρτόνι 70×50εκ υπγρμ. κ.α

€ 2.500 - 3.000

Aντιπροσωπευτικό έργο του Διαμαντόπουλου, με ιδιαίτερη τρυφερότητα, ευγένεια και έμφαση στην εκφραστική δύναμη των χρωμάτων
του. Το εκθαμβωτικό χρωματικά γυναικείο σώμα κυριαρχεί στη ζωγραφική επιφάνεια, αποκαλύπτοντας αβίαστα τις τεκτονικές του αρετές.
Με ιδιόμορφο μελετημένο πρωτογονισμό των μορφών του, με την αποφυγή κάθε ανεκδοτολογικού και παραπληρωματικού τύπου, μνη-
μειακοποιεί τη μορφή, μέσα όμως σε μία ιδιαίτερη ποιητική ανθρωπιστική προσέγγιση.

Βιβλγρφ. ‘Δ.Διαμαντόπουλος’, Π.Κουνενάκη, εκδ. Αδαμ, 2005, σελ. 162-163, εικον.παρλγ/σπουδές 20×10 εκ.

DIAMANTOPOULOS Diamantis (1914-1995)
‘Nude’ c1950s
Signed tempera on board 70×50 cm
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46

47

47. XCERON ΤΖΩΝ (ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ) 
(1890-1967) 
‘Σύνθεση‘ 

Μικτή τεχνική 21×24.5 εκ υπγρμ. κ.δ 

€ 280 - 380

XCERON John (1890-1967)
‘Composition‘

Signed mixed media 21×24.5 cm 

46. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Τζών (1921-2014)
‘Couple amoureux’

Λάδι σε χαρτόνι 78×56 εκ υπγρμ. κ.α 

€ 1.300 - 1.800

CHRISTOFOROU John (1921-2014)
‘Couple amoureux’

Signed oil on board 78×56 cm 
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48. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γεώργιος (1885-1959)
’Γυναίκα με πράσινο φόρεμα’ 1955
Ακουαρέλα 75×54 εκ υπογρμ. κ.δ

€ 5.000 - 7.000

Εντυπωσιακό έργο του Μπουζιάνη μ΄ έναν εξπρεσιονισμό υψηλής ποιότητας. 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 της σάρκας. Μέσα από την παραμόρφωση, 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 συμβολισμό, υποκειμενισμό και ενδοστρέφεια.

BOUSIANIS Georgios (1885-1959)
‘Woman in green dress’ 1955
Signed & dated watercolor 75×54 cm
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49Α. ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Μανώλης (1923-2010) 
‘Βουνό στη Γαλλία III’ 

Υδατογραφία σε χαρτόνι 50×65 εκ

€ 400 - 700

CALLIYANNIS Manolis (1923-2010)
‘La montagne en France III’ 

Signed watercolour on board 50×65 cm 
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Ένα αριστουργηματικό αυτόφωτο παλλόμενο χρώμα του Σπύρου Βασιλείου με μια νοσταλγική και ρομαντική ματιά, με μια ποιητική αποτύπωση,
σαν ασυνόρευτο όνειρο, με μία αίσθηση λαχτάρας για ζωή. Χρησιμοποιεί γόνιμα παραδοσιακούς τύπους αλλά και κατακτήσεις της πρωτοπορίας,
φαινομενικές αντινομίες δοσμένες με εσωτερική συνοχή, καταδεικνύοντας τη ενδελεχή γνώση των αισθητικών νόμων. Η αξιοποίηση των καθαρά
ζωγραφικών αξιών, με αριστοτεχνική χρήση της ποιότητας του χρώματος, τις τονικότητες και τις εναλλαγές του, συνθέτουν μία δυναμική ρυθ-
μολογία που δονεί με ένταση, ολόκληρο το τοπίο. Όλα γράφονται μαγευτικά πάνω σε ένα φως, που αναδύεται μέσα από αυτό το ενιαίο χρώμα,
μ΄ ένα ιδιότυπο πνεύμα κομψότητας και λυρισμού, προσδίδοντας την ιδιότυπη μαγεία μιας εξωκοσμικής χροιάς.

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

With a COA by the Vassiliou Museum

Φέρει Βεβαίωση γνησιότητας του Ατελιέ Βασιλείου 2012 

*49. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902-1985) 
‘Αθήνα και Υμηττός’ 1969
Ακρυλικό σε ξύλο 45×99 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α.

€ 5.000 - 7.000

VASSILIOU Spyros (1902-1985) 
“Athens and Mt. Hymettus’ 1969
Signed & dated acrylic on panel 45×99 cm
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50. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος (1904-1975) 
‘Ατιτλον’ 1967 
Λάδι σε σελοτεξ 100×70 εκ υπγρμ κ.α 

€ 2.500 - 3.000

CONDOPOULOS Alecos (1904-1975) 
‘Untitled’ 1967
Signed oil on hardboard 100×70 cm 
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51. ΣΤΕΡΗΣ Γεράσιμος (1895-1985)
‘Ομηρικό ακρογιάλι’

Λάδι σε καμβά επικλμ. σε σελοτέξ 50×69 εκ υπγρμ κ.δ

€ 3.500 - 4.000

STERIS Gerasimos  (1895-1985)

‘Homeric shore’

Signed oil on canvas laid on board 50×69 cm

Ποιητικό τοπίο, αντιπροσωπευτικό του Στέρη, με έντονα λυρικά, συμβολικά, ονειρικά στοιχεία, με  μεταφυσική κυβιστική διάθεση-«υπερ-
βατότητα», με ξεκάθαρη αναφορά στο  μοτίβο της αναμονής της κόρης για τον ναυτικό-αγαπητικό, παρμένο από  την δημοτική μας τρα-
γουδοποιία και ποίηση. Ο καλλιτέχνης επικεντρώνεται στην ψυχή του τοπίου, με τον φλοίσβο του κύματος, το μουρμούρισμα του ανέμου,
το μόχθο και τη χαρά του ανθρώπου. Με μια μορφοπλαστική γλώσσα νεωτερική αλλά ανένταχτη, μοντέρνα αλλά ελληνική, μακριά από
τις δεσμεύσεις μιας ελληνικότητας συναισθηματικής, στην  προσπάθειά του, όπως ο ίδιος υποστήριζε, «να συλλάβει το αρχαίο ελληνικό
όραμα, το πυθαγόρειο... Η ποιητική δύναμη και η λακωνικότητα της έκφρασης, με μορφοπλαστικό λόγο λιτό και αυστηρό, πυκνό και πε-
ριεκτικό, προσδίδουν στο έργο μοναδικότητα. Η αρχιτεκτονική διαμόρφωση του τοπίου με στιβαρούς, κλειστούς όγκους συνθέτει ένα  
ερημωμένο αχρονικό σκηνικό, non finito που σε συνδυασμό με τη σύζευξη φανταστικού με το πραγματικό του ελληνικού τοπίου φορτι-
σμένου από την  εισβολή του υποσυνείδητου, το μεταμορφώνει σε ακρογιάλι του νόστου.
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52

53

53. ΣΚΛΑΒΟΣ Γεράσιμος 
(1927-1967) 
‘Σύνθεση‘ 1961
Παστελ/μικτή τεχνική σε χαρτόνι 
46×58 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α 

€ 800 - 1.200 

SKLAVOS Gerassimos (1927-1967)
‘Composition‘ 1961
Signed & dated pastel/mixed media 
on board 46×58 cm

52. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος 
(NIKOS) (1930-2005) 
‘Αθλητική φιγούρα‘ 

Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 
επικλμ σε ξύλο 50×50 εκ 
υπγρμ κ.α

€ 1.000 - 1.500

KESSANLIS NIKOS (1930-2005)
‘Athletic figure‘

Signed oil/mixed media 
on board 50×50 cm
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54. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Διαμαντής (1914-1995)
‘Ανδρας με λευκό σορτσάκι’

Λάδι σε σελοτεξ 54×34 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.000 - 2.500

Εμφανής η πάλη ανάμεσα σε δύο πολιτισμικές μορφές έκφρασης παράδοσης-πρωτοπορίας στο σπάνιο αυτό εξαιρετικό έργο του Δια-
μαντόπουλου. Δημιουργημένο με μια εντυπωσιακή γραφή με άξονες την ανθρώπινη μορφή, την χρωματική και μορφική καθαρότητα,
τον έλεγχο της προοπτικής και την απλότητα στην έκφραση. Με αφαιρετική σχεδίαση και πανέμορφη ακατέργαστη γρήγορη πινελιά
στην άρθρωση των όγκων αποδίδει στον πίνακα μια μελαγχολία, ένα αισθησιασμό και έντονο ερωτισμό.

DIAMANTOPOULOS Diamantis (1914-1995)
‘Man with a white shorts

Signed oil on hardboard 54×34 cm
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55

56

56. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912-1990)
‘Αφηρημένη σύνθεση‘

Μικτή τεχνική σε καμβά 50×100 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.500 - 2.500

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990)
‘Abstract composition‘

Signed mixed media on canvas 50×100 cm

55. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910-1989)
‘Νέος με στεφάνι’ Μαρούσι 1947 
Παστελ/κραγιόνια σε χαρτόνι κανσον 33×25 εκ
υπγρμ κ.δ 

€ 1.500 - 1.800

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989) 
‘Youngster with a wreath’ Marousi 1947
Signed pastel & crayons on canson paperboard
33×25 cm

Σχοινοβατώντας ανάμεσα στη βυζαντινή εικονοποιία και
τη δυτική τέχνη, αβίαστα, με σεμνότητα και απλότητα
αποτυπώνει πανέμορφα το ουσιώδες, τόσο ως προς την
ποιότητά του, όσο και ως προς την συμβολική αναγωγή
του, εστιάζοντας κυρίως σε μια ψυχογραφική απόδοση
της εικόνας του προβάλλοντας το αγνό, το ανόθευτο
αλλά και την αγάπη για ζωή. 

ΠΡΟΕΛ. / PROV. Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα / Priv.collection Athens
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57. ΓΚΙΚΑΣ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)
‘Θέα στον κήπο’ 1956
Λάδι σε καμβά επικολμ. σε κόντρα πλακέ 26×34 εκ
υπγρμ & χρνλγμ κ.α

€ 2.500 - 4.000

Με αριστοτεχνική δεινότητα στο σχέδιο και τη σύνθεση ο Χατζηκυριάκος Γκίκας μεταμορφώνει το αφαιρετικό τοπίο σε ένα εξαίρετο θεατρικό
σκηνικό, μια πολιτεία ονείρου, δομημένη με αρτιότητα σύνθεσης και εμφανή την αγωνία συσχετισμών. Με τις γνώριμες γεωμετρικές του εκ-
φράσεις, συνεχείς γειτνιάσεις στα περιγράμματα, σχεδιαστική απλότητα και οξύτητα, που φανερώνουν τη σπουδαία συνθετική του δύναμη
αλλά και την σχεδιαστική του άνεση, αποκαλύπτει πανέμορφα τους ρυθμούς των γραμμών αποσιωπώντας κάθε άσκοπη λεπτομέρεια.

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

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)
‘View in the garden’ 1956 
Signed & dated oil on plywood 26×34 cm
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58

59

59. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νίκος (1909-1986) 
‘Γυμνό με πουλί’ 1977
Σπουδή με μελάνι σε χαρτί 35×38 εκ 
υπγρμ κ.δ

€ 350 - 500

NICOLAOU Nikos (1909-1986)
‘Nude with a bird’ 1977
Signed & dtd study in ink on paperboard 
35×38 cm

58. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910-1989)
‘Νέος με μπλε κορδέλα’

Ακουαρέλα 42×50εκ υπγρμ κ.δ 

€ 1.500 - 2.000

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989) 
‘Man with a blue headband’ 

Signed watercolour 42×50cm
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60. ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης (1939-1994)
‘Ορίζοντας’ 1979
Μικτή τεχνική 50×65 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α 

€ 2.500 - 3.000

Υπερβαίνοντας την φυσιοκρατική διάταξη των μοτίβων, ο Ακριθάκης δημιουργεί εδώ ένα μαγευτικό τοπίο τρυφερού ονείρου καταφέρ-
νοντας με απλό και λιτό τρόπο να προσδώσει την ιδιότυπη μαγεία μιας εξωκοσμικής χροιάς. Οι φόρμες  μέσα στην απέριττη λιτότητά
τους αιωρούνται σε μία ποιητική πνευματική  ατμόσφαιρα γεμάτη από ένα ιδιότυπο πνεύμα κομψότητας και λυρισμού. Η απόδοση των
όγκων που αποδίδονται εντελώς υπαινικτικά, μεταφέρουν τον ποιητικό στοχασμό του καλλιτέχνη για την απόδοση του κόσμου με το
θελκτικό εικαστικό του ιδιόλεκτο. Τα επανερχόμενα μοτίβα προσδίδουν ρυθμό και παλμό στο υπέροχο έργο. Με αφαιρετική προσέγγιση
των σχημάτων που απορρέει από τη γνώση των αισθητικών νόμων συνδυάζει γραφή και σχήματα έτσι ώστε να συνδιαλέγονται με αρι-
στουργηματικό τρόπο. 

ΠΡΟΕΛ. / PROV. Iolas Gallery N.York / Iolas Gallery N.York

Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα / Priv. collection Athens

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)
‘Horizon’ 1979
Signed & dated mixed media on board 50×65 cm
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61. ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ Δημήτρης (1922-1989)
‘Σύνθεση’

Λάδι σε χαρτόνι 43×72 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.200 - 1.700

PERDIKIDIS Dimitris (1922-1989)
‘Composition’

Signed oil on board 43×72 cm

EXHIB./ ΕΚΘ. ‘Woodstock Gallery’ London 1960 / ‘Woodstock Gallery’ London 1960

Ένα από τα ωραιότερα δείγματα λυρικής γραφής 

του πανευρωπαικά σπουδαίου καλλιτέχνη.

Η χειρονομιακή δράση του χρώματος 

και της φόρμας σε μία παράδοξη αρμονική πανδαισία.
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62. ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σαράντης (1932-2011)
‘Φαντασιακό τοπίο 2’ 

Λάδι σε καμβά 70×50 εκ υπγρμ κ.α 

€ 1.500 - 2.000

KARAVOUZIS Sarantis  (1932-2011)
‘Imaginary landscape 2’ 

Signed oil on canvas 70×50 cm 

Ενα ιδιαίτερo δείγμα γραφής του ποιητικού μορφοπλαστικού ιδιώματος του Καραβούζη. Εντυπωσιακή ζωγραφική επηρεασμένη από το

αίσθημα του αινίγματος του de Chirico και την καθαρότητα και σαφήνεια του Johannes Vermeer. 
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63. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912-1990)
Αφηρημένη σύνθεση

Λάδι σε σελοτέξ 56×38 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.000-1.500

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990)
Abstract composition

Signed oil on hardboard 56×38 cm
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64. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος
(1914-1965)
‘Κόκκινα λουλούδια’ 1962
Λάδι σε καρτολίνο 
35×45 εκ υπγρμ & 
χρνλγμ κ.α

€ 1.200-1.800

TSINGOS Thanos 
(1914-1965)
‘Red flowers’ 1962
Signed & dated oil 
on canvas-board 35×45cm

65. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Γιώργος (1923-1988)
‘Aφηρημένη σύνθεση‘ 1981
Ακρυλικό σε χαρτόνι 40×29 εκ υπγρμ κ.δ

€ 300-400

VAKIRTZIS Georgios (1923-1988)
‘Abstract composition‘ 1981
Signed acrylic on board 40×29 cm

64

65

Με χρωματική ένταση και χειρονομιακή πινελιά, με τη σχεδόν γλυ-
πτική δύναμη της πλαστικότητας του χρώματος διαπραγματεύεται
για ακόμη μία φορά το αγαπημένο του θέμα με εξαιρετική μαεστρία
στην χρήση των χρωμάτων. Η κατάργηση του πραγματικού χώρου
μέσω της εικονιστικής γραφής στην απόδοση των όγκων σε συνδυα-
σμό με την απουσία της προοπτικής και την απόδοση μιας εξαιρετικά
ελεύθερης φόρμας με μία ασυνήθιστα χειρονομιακή ελευθερία
προσδίδουν στον θεατή την αίσθηση ότι αυτά τα άνθη είναι ζωντανά.
Εδώ οι μίσχοι των λουλουδιών με ακατέργαστη και γρήγορη πινελιά
δεν καταπιέζονται όπως συχνά συμβαίνει στα έργα του Τσίγκου από
τα όρια της επιφάνειας του τελάρου αλλά επεκτείνονται έξω από το
κάδρο του πίνακα δίνοντας την εντύπωση ότι αποτελεί ένα μικρό
μόνο μέρος από μία τεράστια έκταση γιομάτη από άνθη αφήνοντας
τον θεατή να συμπληρώσει με τη φαντασία του το υπόλοιπο του
τοπίο προσδίδοντάς του ταυτόχρονα μία αίσθηση ελευθερίας.
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Με αφαιρετική διάθεση και μαθηματικό ένστικτο ο σπουδαίος αυτός αρχιτέκτονας ζωγράφος, οργανώνει την σύνθεσή του, με τις δύο
ιδιότητές του καταγεγραμμένες ευκρινώς στο δυσεύρετο αυτό έργο του. 
Εντυπωσιακή αφαιρετική δημιουργία με ενεργητικό χαρακτήρα χρωμάτων και γραμμών που υποτάσσονται σε μία τεκτονική δομή. Με
γαιώδη χώματα και εμφανή την παραστατική του προϊστορία εντάσσει την ανθρώπινη φιγούρα στη ζωγραφική του επιφάνεια με αρι-
στοτεχνική χωρική και οπτική δομή που προέκυψε από την απρόσκοπτη έρευνά του όσον αφορά τις ιδιότητες των υλικών και τους χω-
ροταξικούς συσχετισμούς που ενέχονται στο έργο. Αφηρημένα και παραστατικά στοιχεία προικίζονται με έντονες γραμμές, συμβολικά
στοιχεία σε ένα πυκνό περιβάλλον δημιουργώντας τους κανόνες της προσωπικής προοπτικής του, αποτελώντας σημεία και στοιχεία ορ-
γάνωσης του εικαστικού του χώρου.

66. ΜΑΡΘΑΣ Τάκης (1905-1965) 
‘Σύνθεση‘

Λάδι σε καμβά 100×50 εκ υπγρμ κ.κ

€ 1.500-2.000

MARTHAS Takis (1905-1965)
‘Composition‘

Signed oil on canvas 100×50 cm
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67. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930-2005) 
‘Ατιτλον’ 1957 
Λάδι/μικτή τεχνική σε σελοτεξ 68×86 εκ υπγρμ κ.α 

€ 2.000-2.500 

Ιδιαίτερο έργο του Νίκου Κεσσανλή, διεθνώς αναγνωρισμένου ζωγράφου και Πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας.
Εδώ επιμένει στα ζωγραφικά στοιχεία και στις ζωγραφικές αξίες της σύνθεσης, που συντείνουν στην αποκάλυψη της συν-κίνησης. Η
φόρμα αναδιπλώνεται, στροβιλίζεται, αποδιοργανώνεται, διαπερνά και διαρρηγνύει το ερμητικό και το εγκλωβισμένο σώμα της, δια-
γράφοντας τροχιές που εξερευνούν ποιοτικά τον χώρο. Δίνοντας έμφαση στα περιγράμματα, καλεί τον θεατή να αποκαταστήσει οπτικά
την κατακερματισμένη φόρμα στο χώρο, με μία γλώσσα που παραπέμπει σε μια νοητή πραγματικότητα. Συνδιαλέγεται και συνυπάρχει
δυναμικά με το χρώμα, με μια ποιητική διάθεση, αποδίδοντας αριστουργηματικά τον έντονο δυναμισμό των χωρικών σχέσεων πάνω
στην πλούσια ζωγραφική του επιφάνεια.

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

NIKOS (KESSANLIS) (1930-2005)
‘Untitled’ 1957
Signed oil on hardboard 68×86 cm 
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68. ΜΑΥΡΟΪΔΗΣ Γιώργος (1912-2003)
‘Γυμνό‘ 2002
Λάδι σε καμβά 90×70 εκ υπγρμ & χρνλγ κ.δ 

€ 2.500-3.500 

MAVROΪDES Giorgos (1912-2003) 
‘Nude‘ 2002 
Signed & dated oil on canvas 90×70 cm
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69. ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης (1939-1994)
‘Μικρή σε μεγάλη βαλίτσα‘ 1978
Ξύλινη κατασκευή και μικτά υλικά 81×60 εκ φέρον υπογρφ 
& χρνλγ. πίσω. Σε κουτί  plexiglas.

€ 2.500 - 4.000

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)
‘Small in a large suitcase’ 1978
Wooden construction with mixed media 81x60 cm bearing
date & signtr. verso. Housed in a plexiglas case

Ξύλινη κατασκευή με τις βαλίτσες του κοσμοπολίτη καλλιτέχνη Αλέξη Ακριθάκη, που αγαπούσε να ταξιδεύει και που μεγάλο μέρος της
ζωής του ήταν ένα: “πακετάρισε, φεύγουμε” όπως έλεγε, κυρίως μέχρι το 1984 έπειτα από ένα διαρκές πηγαινέλα που ο καλλιτέχνης
επιστρέφει οριστικά στην Ελλάδα. Ένα συμπυκνωμένο σύμβολο που από το 1970 το χρησιμοποιεί ως ένα από τα πιο εμβληματικά στοιχεία
της γλώσσας των συμβόλων του. Οι ταξιδιάρικες βαλίτσες του σαν να κρύβουν μέσα τους το άθροισμα των εμπειριών και των προσωπικών
διαδρομών του σαν δοχείο υποδοχής του «βαθύτερου είναι» του καλλιτέχνη. «Ταυτίζονται με εσωτερική ανάγκη του ταξιδευτή που
κάθε άνθρωπος φιλοξενεί στα άδυτα της ψυχής του» γράφει ο Μ. Κουμανταρέας για το σύμβολο-βαλίτσα στην τέχνη του Ακριθάκη. 

ΠΡΟΕΛ. / PROV. Ιδιωτ. συλλογή Θεσ/νίκη / Priv. collection Thessaloniki
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70

71

70. ΦΕΙΔΑΚΗΣ Πάνος (1956-2005)
'Τρία πουλάκια κάθονται'

Ακρυλικό σε χαρτόνι 35×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 800 - 1.500

FIDAKIS Panos  (1956 - 2005)
'Three birdies sitting on a branch'

Signed acrylic on paperboard 35×50 cm

71. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902-1985)
‘Τοπίο με δένδρα’ 

Υδατογραφία 30×24 εκ υπγρμ κ.δ

€ ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

VASSILIOU Spyros (1902-1985) 
‘Landscape with trees’ 

Signed watercolour 30×24 cm
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*72. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934-2017)
‘Γυναίκα και έρωτας’

Ακρυλικό σε καμβά 100×70 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.500 - 4.000

MYTARAS Dimitris (1934-2017) 
‘Woman and Eros’ 

Signed acrylic on canvas 100×70 cm
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73

74

73. ΤΕΤΣΗΣ Παναγιώτης (1925-2016)
‘Nεκρή φύση με μήλα’

Λάδι σε χαρτόνι 40×29 εκ υπγρμ κ.α 

€ 1.000-1.500

TETSIS Panagiotis (1925-2016) 
‘Still life with apples’

Signed oil on paperboard 40×29 cm 

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

74. ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σαράντης (1932-2011) 
‘Χωρίς τίτλο’ 2006
Λάδι σε καμβά 45×60 εκ υπογρμ. κ.δ 

€ 700 - 900 

KARAVOUZIS Sarantis (1932-2011)
‘No title’ 2006
Signed oil on canvas 45×60 cm
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75

76

75. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ Γιάννης (1936-2017)
‘Ατιτλο’ π2003
Λάδι σε χαρτόνι 30×35 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 1000 - 1500 

KOUNELLIS Jannis (1936-2017)
‘Untitled’ c2003
Signed oil on paperboard 30×35 cm 

ΠΡΟΕΛ. / PROV. Ιδιωτ.συλλ. Κολωνία / Priv. collection Cologne

76. ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ Βασίλης (Ουίλιαμ) (1912-1963)
‘Παιχνίδια’

Μολύβια/παστέλ σε χαρτί 30×23 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 400 - 600 

BAZIOTES William (1912-1963)
‘Toys’

Signed pencil/pastel drawing 30×23 cm





MEΡΟΣ Β΄

LOTS 77 - 120
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77

77. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1944)
‘Φιγούρα νέας’ 1989
Ακουαρέλα 35×25 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

STATHOPOULOS Georgios (1944) 
‘Figure of a girl’ 1989 
Signed & dated watercolour 35×25 cm 

78. ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σαράντης (1938-2011)
‘Έκ των βιβλίων*Ανώνυμος’ 

Ακουαρέλα 26×17 εκ υπογρμ. & τιτλπ.κ.

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

KARAVOUZIS Sarantis (1938-2011) 
‘From the books*Anonymous’

Signed & titled watercolour 26×17 cm

79. ΣΚΟΥΛΑΣ Ηλίας (1927-2014)
‘Φίλε αλλάζουμε;’

Μελάνια σε χαρτί 17×25 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

SKOULAS Elias (1927-2014)
‘Can we swap my friend?’

Signed ink drawing 17×25 cm

ΣΗΜ.: Το αυθεντικό σχέδιο της δημοσιευμένης γελοιογραφίας

NOTE: The original drawing as it appeared in the Greek press in the 70’s

79

78
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81

Lot 80. To έργο αποσύρθηκε.

*81. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
‘Ανδρέας Έμπειρίκος Αργώ ή πλούς αεροστάτου’ 

Ακουαρέλα/χρώματα σε χαρτί 31x23 εκ υπγρμ. κ.κ

€ 380 - 550

FASSIANOS Alecos (1935) 
‘Andreas Empeirikos Argo or hot-air balloon flight’

Signed & titled watercolour 31×23 cm
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82

83

82. ΒΑΒΑΤΣΗΣ Κώστας (1933)
‘Πήλιο’ 1991
Λάδι σε καμβά 100×70 εκ υπγρμ κ.α

€ 600 - 800 

VAVATSIS Costas (1933) 
‘Pelion‘ 1991
Signed oil on canvas 100×70 cm

83. ΜΑΒΙΔΗΣ Γιάννης (1947)
‘Τοπίο’

Λάδι σε χαρτόνι 32×23 εκ υπγρμ κ.δ

€ 200 - 300

MAVIDIS Yannis (1947)
‘Landscape’

Signed oil on board 32×23 cm
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84. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Στέλιος (1930)
‘Το τρένο’ 1967
Κατασκευή με ζωγραφική & υλικά 120×80 εκ υπγρμ & χρνλγμ. κ.δ 

€ 2.000 - 2.500 

MAVROMATIS Stellios (1930)
’The train’ 1967
Signed & dated construction with painting set 
on panel 120×80 cm
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85. ΓΚΙΚΑΣ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)
‘Νεκρή φύση’ 1947
Μικτή τεχνική 22×32 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α

€ 1.300 - 1.800 

Ένα ιδιαίτερo έργο στην απόδοση της ύλης άλλα εδώ και της άυλης διάστασης της νεκρής φύσης. Με αριστοτεχνική δεινότητα στο σχέδιο,
το χρώμα και τη σύνθεση, αποδίδει με διαφάνεια και διαύγεια το απείκασμα του άυλου, αποκαλύπτοντας τους ρυθμούς των γραμμών
και μία μουσικότητα στην ψυχογραφική αποτύπωση της εικόνας του. Ο αναγνωρίσιμος δαιδαλώδης ποιητικός του κόσμος, απελευθε-
ρωμένος από την αναζήτηση της νεοελληνικής ταυτότητας, συνοδοιπόρος με τις σύγχρονες διεθνής τάσεις, εμφανίζει υψηλές εικαστικές
ποιότητες. Συνεχείς γειτνιάσεις στα περιγράμματα και τις καμπυλώσεις των αντικειμένων του, έντονη αντιπαράθεση ψυχρών και θερμών
χρωμάτων, εναλλαγές εντάσεων και σιωπών, μεταβολές τόνων και φωτός, αρμονία των σχεδιαστικών ιχνών, μας χαρίζουν μια δική του
παραμυθένια, ποιητική εικονική πραγματικότητα.

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)
‘Still life’ 1947
Signed & dated mix.media on paperboard 22×32 cm
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87

86. ΚΑΝΙΑΡΗΣ Βλάσσης (1928-2011)
‘Αφηρημένη σύνθεση’ π1957
Λάδι / μικτή τεχνική σε χαρτόνι 38×51 εκ υπγρμ κ.δ

€ 600 - 800 

CANIARIS Vlassis (1928-2011) 
‘Abstract composition’ c1950s
Signed oil /mixed media on paperboard 38×51 cm

Με έντονα περιγράμματα που πάλλονται από τη δύναμη της χειρονο-
μίας και συνδυασμούς φωτεινών και σκούρων χρωματικών τόνων δια-
πραγματεύεται τα όρια της εικαστικής του γλώσσας, πειραματίζεται με
μία απείθαρχη ελευθερία στη δομή της σύνθεσης με τη δημιουργία
επεισοδίων χρώματος και  με μία επίσης απείθαρχη λειτουργία της φόρ-
μας. Με τη χειρονομιακή επέμβαση στη ζωγραφική του επιφάνεια με-
ταφέρει την αίσθηση της ζωτικότητας, χωρίς μανιέρες. Το φως ως
καταλύτης στα χρώματά του, αναδεικνύει ζωγραφικές ποιότητες και μία
αίσθηση καθαρότητας στις εντάσεις των τόνων. Η συνθετική πληρότητα,
η εσωτερικότητα και το εκφραστικό περιεχόμενο του χρώματος, ενερ-
γοποιούν τις αισθήσεις και τον επικοινωνιακό μηχανισμό της εικόνας.

87. ΖΗΚΑΣ Γιάννης (1945)
‘Σύνθεση‘ 1989
Μικτή τεχνική 22×16 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 150 - 200

ZIKAS Yannis (1945) 
‘Composition‘ 1989
Signed & dated mix.med. 22×16 cm 
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88

89

88. ΞΕΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος (1931)
‘Κείμενο αρ. 2’ 1976
Μικτή τεχνική σε καμβά 65×50 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 800 - 1.200

XENAKIS Constantin (1931) 
‘No. 2 Texte’ 1976
Signed mixed media on canvas 65×50 cm

ΠΡΟΕΛ. / PROV: Zoumboulakis Gallery Athens / 

Zoumboulakis Gallery Athens

89. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Μιχάλης (1953)
‘Βάζο στο τραπέζι’ 1989
Μικτή τεχνική σε ξύλο 50×60 εκ. 
υπγρμ & χρνγλμ. μ.α

€ 600 - 800 

MANOUSAKIS Michalis (1953)
‘Vase on the table‘ 1989 
Signed & dated mix.media 
on board 50×60 cm
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91

90. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902-1985)
‘Το άσπρο καΐκι’ 1971
Ακρυλικό σε καμβά επικλμ. σε νοβοπαν 42×51 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 1.500 - 2.000

VASSILIOU Spyros (1902-1985) 
‘The white sailing boat’ 1971
Signed & dated acrylic on canvas laid on board 42×51 cm

91. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήρης (1934-2007)
‘Φλεγόμενα δάση’ 

Μικτή τεχνική 50×40 εκ υπγρμ κ.δ

€ 300 - 400

ZERVOPOULOS Sotiris (1934-2007) 
‘Burning forests’ 

Signed mixed media 50×40 cm 
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92. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Μάκης (1939)
‘Μοτοσυκλετιστής’ 1972
Λάδι σε καμβά 168×130 εκ υπγρμ & χρονλγμ. πίσω

€ 2.500 - 4.000 

THEOFYLAKTOPOULOS Makis (1939)
‘Motorcyclist’ 1972
Signed & dated verso oil on canvas 168×130 cm
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93

94

93. ΑΚΤΥΠΗ Ζωή-Σούζυ (1927-1996)
‘Αλληγορική σύνθεση‘ 1977 
Λάδι σε καμβά 43×55 εκ υπγρμ κ.δ

€ 700 - 1000 

ACTYPI Zoi-Suzy (1927-1996)
‘Composition‘ 1977
Signed oil on canvas 43×55 cm 

94. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Γιάννης (MITA) 
(1898-1963)
’Σύνθεση’ 1958
Λάδι σε καμβά 100×80 εκ 
υπγρμ & χρνλγμ. κ.α

€ 1.000 - 1.500 

MITARACHI Yanni (MITA) (1898-1963) 
’Composition’ 1958
Signed & dtd oil on canvas 100×80 cm
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95

95. ΑΛΑΣ Λάμπρος (1928) 
‘Κορίτσι στον καναπέ’ 1993
Λάδι/μικτή τεχνική100×70 εκ υπγρμ κ.α

€ 800 - 1.000

AHLAS Lambros (1928) 
‘Girl on the couch’ 1993
Signed oil / mixed media100×70 cm 

95Α. ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλης (1938)
‘Μια γυναίκα μια αγκαλιά’

Υπoγεγρμ. μινιατούρα τέμπερα σε χαρτί
3×12 εκ 

€ 100 - 150

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

Signed tempera on paper 3×12 cm

95A
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96. ΜΙΓΑΔΗΣ Γιάννης (1926-2017)
‘Οι λουόμενες’

Λάδι σε καμβά επικλμ. σε χαρτόνι 33×45 εκ
υπγρμ κ.δ

€ 350 - 500

MIGADIS Yiannis (1926-2017)
‘The lady swimmers’

Signed oil on canvas laid on board 33×45 cm

97. ΤΑΛΑΓΑΝΗΣ Δημήτριος (TEGOS) (1945)
‘Κεντώντας στην αυλή’ 

Λάδι σε καμβά 80×60 εκ υπγρμ κ.α

€ 500 - 700 

TALAGANIS Dimitrios (TEGOS) (1945) 
’Embroidery in the garden’

Signed oil on canvas 80×60 cm
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98. ΜΟΡΤΑΡΑΚΟΣ Κυριάκος (1948)
‘Χωρίς τίτλο’ 2001
Λάδι/μικτή τεχνική σε καμβά 42×70 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 900 - 1.200

MORTARAKOS Kyriakos (1948)
‘Without title’ 2001 
Signed & dtd. oil/mixed media on canvas 42×70 cm 

98

99

ΠΡΟΕΛ. / PROV. ‘Vergos Αuctions’ 21/5/2016 αρ.101 / ‘Vergos Αuctions’ 21/5/2016, Lot 101

99. ΙΩΑΝΝΟΥ Σταύρος
(1945)
’Τοπίο 1997’ 

Λάδι σε καμβά 45×65
υπγρμ. κ.δ

€ 1.200 - 1.500

IOANNOU Stavros (1945)
’Landscape 1997’

Signed oil on canvas 
45×65 cm 



Δεκέμβριος 2019 | 75

100
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100. ΖΟΥΝΗ Όπυ (1941-2008)
‘Χωρίς τίτλο’ 2002
Μικτή τεχνική 40×40 εκ υπογρμ & χρνγμ. κ.δ

€ 700 - 1.200 

ZOUNI Opy (1941-2008) 
‘Without title’ 2002
Signed mixed media on paperboard 40×40 cm

101. ΠΑΣΤΡΑ Ναυσικά (1921-2011) 
‘Αναλογική σειρά 2’ Αρ. 8 Β & 15 Β

‘Ρυθμοί & σχέσεις’ 1991
Κατασκευή/γλυπτά υπιγρμ. 29×23 εκ έκαστο (×2)
υπογρμ & χρνγμ. πίσω

€ 500 - 1.000 

PASTRA Nausica (1921-2011) 
‘Serie Analogiques 2’ Nos. 8,,B & 15,,B

‘Rythms et Rapports’ 1991
Signed titled & dated verso construction/sculptures
29×23 cm each (×2)
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102. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Στέφανος (1952)
‘Ατιτλο’ 1987
Λάδι σε καμβά 45×55 εκ υπγρμ. κ.δ

€ 900 - 1.300

DASKALAKIS Stefanos (1952) 
‘Untitled’ 1987
Signed & dtd.oil on canvas 45×55 cm

102

103

103. ΛΑΒΔΑΣ Απόστολος
(1940)
‘Νεκρή φύση’

Λάδι σε καμβά 50×70 εκ με
υπγρφ κ.δ

€ 280 - 400 

LAVDAS Apostolos (1940) 
‘Still life’

Signed oil on canvas 
50×70 cm
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104. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Τάσος (1958) 
‘Τα ζάρια’ 1999 (αυτοπροσωπογραφία)
Ακρυλικό σε καμβά 120×114 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 3.000 - 4.000

MANTZAVINOS Tassos (1958)
‘The dice’ 1999 (self portrait)
Signed & dated acrylic on canvas
1.20×1.14 cm
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105

107

105. ΔΕΔΕΣ Απόστολος (1937-)
‘Πορτρέτο κοριτσιού’ 

Λάδι σε χαρτόνι 25×18 εκ υπγρμ κ.α

€ 70 - 120

DEDES Apostolos (1937-;)
‘Portrait of a girl’ Paris
Signed oil on board 25×18 cm

107. ΜΑΒΙΔΗΣ Γιάννης (1947)
‘Δρομάκι με σπίτια’

Λάδι σε χαρτόνι 32×32 εκ υπγρμ κ.α

€ 300 - 400 

MAVIDIS Yannis (1947)
‘Side road with houses’

Signed oil on board 32×32 cm

106. ΞΑΝΘΟΥΔΗΣ Δημήτριος (1917-2010)
‘Βάρκες’ 2008
Λάδι σε καμβά 45×55 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 400 - 500 

XANTHOUDIS Dimitrios (1917-2011)
‘Boats’ 2008
Signed & dated oil on canvas 45×55 cm 

106
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108. ΤΟΤΣΙΚΑΣ Θανάσης (1951)
‘Ατιτλο’

Ακρυλικό/ μικτή τεχνική σε μεταλλική επιφάνεια
40×100 εκ υπγρμ. πίσω 

€ 600 - 900 

109. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
(ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ-
ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ) (1960) 
‘Χωρίς τίτλο’

Λάδι/μικτή τεχνική σε καμβά
100×120 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 800 - 1000

VASSILIKI (BENOPOULOU)
(1960)
‘No title’

Signed oil/mixed media on
canvas 100×120 cm

108

109

TOTSIKAS Thanasis (1951) 
‘Untitled’ 

Signed verso acrylic/mix.media on metal 40×100 cm
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110

110. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Γεώργιος (1931)
‘Περιστέρια και λουλούδια’ 1982
(Το κρίνο της Φλωρεντίας)
Λάδι σε καμβά 70×50 εκ υπογρμ. κ.α 

€ 400 - 500 

POLYKRATIS Georgios (1931)
‘Figure colomba e fiore’ 1982
(Le giglia di Firenze)
Signed & dated oil on canvas 70×50 cm

111

111. ΒΡΑΝΟΣ Ιωάννης (1938-2019)
‘Ο χειμώνας’ 1983 
Λαδoτέμπερα σε καμβά 50×40 εκ υπγρμ κ.α

€ 300 - 400 

VRANOS Ioannis (1938-2019)
‘Winter’ 1983
Signed oil-tempera on canvas 50×40 cm
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112

114

112. ΠΡΑΣΙΝΟΣ Μάριος (1916-1985)
‘Οι ταύροι’ 

Χαρακτικό (ξυλογραφία;) υπoγεγρμ. & αριθμ. (3/15)
32×45 εκ

€ 200 - 300

PRASSINOS Marios (1916-1985)
‘Les taureaux’ c1950s
Hand signed ltd ed. (3/15) woodcut 32×45 cm

114. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αγγελος (1883-1965)
‘Καθιστό γυμνό’

Ξυλογραφία 33×25 εκ υπγρμ & αριθμ. 9/15

€ 200 - 300

THEODOROPOULOS Angelos (1883-1965) 
‘Seated nude’

Signed & numbd. 9/15 ιn pencil woodcut 33×25 cm

113. ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος (1879-1966)
‘Νεκρή φύση με κανάτα’

Χαρακτικό 29×38 εκ υπoγρμ & αριθμ. κ.

€ 150 - 200 

GALANIS Demetrius (1879-1966)
‘Nature morte au pichet’

Signed & numbd. woodcut 29×38 cm 

113
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115

117

115. ΤΑΣΣΟΣ Α. (Αλεβίζος) (1914-1985) 
‘Ρόδος’

Εγχρωμη ξυλογραφία 16×23 εκ υπγρμ με μολύβι κ.δ 

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

A. TASSOS (Alevizos) (1914-1985) 
‘Rhodes’

Pencil signed woodcut 16×23 cm

117. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας 
(1916-2003)
‘Μήθυμνα’

Λιθογραφία 57×84 εκ υπγρμ 
χρονλγμ αριθ. 183/240 & τιτλ. κ.

€ 150 - 300 

GRAMMATOPOULOS Costas (1916-2003) 
‘Mithymna’

Signed titled numbd. & dated in pencil
lithograph 57×84cm

116. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902-1985)
‘Γαλαξείδι’ 1979
Λιθογραφία 50×70 εκ υπγρμ 
χρνλγμ & αριθμ. κ. (39/170;)

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

VASSILIOU Spyros (1902-1985) 
‘Galaxidi’ 1979
Signed dated & numbd.lithograph 50×70 cm

116
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118

120

118. ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ Γιάννης (1945) 
‘Γυμνές φιγούρες’

Λιθογραφία 37×29 εκ υπγρμ & αριθμ. κ.

€ 100 - 150 

PSYCHOPEDIS Yiannis (1945) 
‘Nude figures’

Signed & numbd. lithograph 37×29 cm

120. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Τζών (1921-2014)
‘Ατιτλο’

Λιθογραφία ΔΟΚΙΜΙΟ 90×63 εκ υπγρμ κ.δ

€ ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

CHRISTOFOROU John (1921-2014)
‘Untitled’

Pencil signed litho ARTIST’S PROOF 90×63 cm 

119. ΤΑΚΗΣ (Βασιλάκης) (1925-2019)
‘Αφηρημένη σύνθεση‘

Μεταξοτυπία 85×65 εκ χωρίς αριθμ. με υπογρ. κ.δ

€ ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

TAKIS (Vasilakis) (1925-2019) 
‘Abstract composition‘

Signed silkscreen 85×65 cm

119
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Lots

ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Α. 60,69

ΑΚΤΥΠΗ Ζ.Σ. 93

ΑΛΑΣ Λ. 95

ΑΡΓΥΡΟΣ Ο.             15

ΒΑΒΑΤΣΗΣ Κ.             82

ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Γε.            65

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ. 42,49,71,90,116

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Μπενοπούλου) 109

ΒΙΚΑΤΟΣ Σ.              37

ΒΡΑΝΑΣ Α.             4

ΒΡΑΝΟΣ Ιω.            111

ΓΑΛΑΝΗΣ Δ. 19,113

ΓΕΡΑΛΗΣ Λ.              1, 8

ΓΕΡΜΕΝΗΣ Β.           34

ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Δ.          2

ΓΚΙΚΑΣ-Χ’ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 57,85

ΓΛΥΚΑΣ Α.               9

ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.      44

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.   117

ΓΥΖΗΣ Ν.                20

ΔΑΝΙΗΛ Δ.              33Α

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Στ.        102

ΔΕΔΕΣ Απ.             105

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 45,54

ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ.         91

ΖΗΚΑΣ Γ.                87

ΖΟΥΝΗ Ο.       100

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.   114

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ.  92

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ευα.      14

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Επ.       29

ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Β.            38

ΙΩΑΝΝΟΥ Στ.            99

ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Μ.          49Α

ΚΑΝΙΑΡΗΣ Β.             86

ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σ. 62, 74,78

ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Ν.  52,67

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ.           30

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.         50

ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ Γ.           75

ΛΑΒΔΑΣ Α.  103

ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α.           3

ΛΕΦΑΚΗΣ Χρ. 35

ΛΙΝΑΚΗΣ Κ. 27

ΛΙΤΣΑΣ Δ.         10

ΛΥΤΡΑΣ Ν.      28

ΜΑΒΙΔΗΣ Γ. 83,107

ΜΑΓΙΑΣΗΣ Ν.   22

ΜΑΛΕΑΣ Κ. 23,32

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Μ. 89

ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Τ. 104

ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 41

ΜΑΡΘΑΣ Τ.  66

ΜΑΥΡΟΙΔΗΣ Γ.  68

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Στ. 84

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Γ. (ΜΙΤΑ) 94

ΜΙΓΑΔΗΣ Γ.  96

ΜΟΡΤΑΡΑΚΟΣ Κ.  98

ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ Β.(W) 76

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γ. 26,48

ΜΥΤΑΡΑΣ Δ. 42,72

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. 59

ΞΑΝΘΟΥΔΗΣ Δ. 106

ΞΕΝΑΚΗΣ Κ. 88

ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ(XCERON) 47

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ. 24

ΠΑΠΑΖΩΡΖ Αρ. 40

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπ. 25,39

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπ. 21

ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κ. 18,33

ΠΑΣΤΡΑ Ν. 101

ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ Δ. 61

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ Κ. 43

ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Γ. 110 

ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Χ. 12

ΠΡΑΣΙΝΟΣ Μ. 112

ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Αιμ. 6

ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Κ. 16

ΣΑΒΒΙΔΗΣ Σ. 11

ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γ. 31

ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ Σ. 5

ΣΚΛΑΒΟΣ Γ. 53

ΣΚΟΥΛΑΣ Η. 79

ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ Β. 95Α

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 56,63

ΣΤΑΘΗΣ Κ. 36

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 77

ΣΤΕΡΗΣ Γερ. 51

ΤΑΚΙΣ (ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ) 119

ΤΑΛΑΓΑΝΗΣ Δ. (TEGOS) 97

ΤΑΣΣΟΣ (ΑΛΕΒΙΖΟΣ) 115

ΤΕΤΣΗΣ Π. 73

ΤΟΤΣΙΚΑΣ Θ. 108

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γ. 55,58

ΤΣΙΓΚΟΣ Θ. 64

ΦΑΣΙΑΝΟΣ Α. 81

ΦΕΙΔΑΚΗΣ Π. 70

ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ Θ. 13

ΧΑΤΖΗΣ Β. 17

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Α. 7

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Τζων 46,120

ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ Γ. 118
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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.



ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ / ΑUCTION

Θεσσαλονίκη 6 Δεκεμβρίου 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 227799 & 227007
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 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2019

Eκτύπωση καταλόγου (Offset) Αγγελος Αθ. Αλτιντζής τηλ. 2310 221529, e-mail: angelos@altintzis.gr



ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ / ΝEXT AUCTION

MAY 2020




