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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΚΡΙΖΟ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΜΟΝΟ Η ΤΕΧΝΗ ΧΑΡΙΖΕΙ ΧΡΩΜΑΤΑ... ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ

Η πρωτοπόρα αυτή δύναμη που εισάγει Μέλλον στις κοινωνίες... που διαμορφώνει Πολιτισμό, ήρθε αντιμέτωπη με ένα αόρατο ζωύφιο που ο

φόβος του συντάραξε τον άνθρωπο, τον απομάκρυνε απ’ τον συνάνθρωπο, του φυλάκισε και τον Θεό του. Η τέχνη, η πρωτοπόρα αυτή ελεύθερη

δύναμη, σταθερή όσο ο Χρόνος, λαμπερή όσο το Φως, συνεχίζει να εισάγει Μέλλον να γεμίζει το δισάκι μας με Δύναμη, Ελπίδα, Αγάπη. 

Το όχημα Γη που οδηγούν Αυτοί παρεκτρέπεται κατά καιρούς της πορείας του φέρνοντας κοσμογονικές αλλαγές, ακριβές μα κάποιες χρήσιμες

κάποτε, όπως αυτή που όλοι εμείς οι επιβάτες με απορία βιώνουμε σήμερα. Η τέχνη χωρίς να απολογείται, είναι αυτοβιογραφική. Θα καταγράψει

στο σώμα της την απειλή της εποχής μας στα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά συγκείμενά της. Ποτέ δεν υπέκυψε σε καμία πανδημία, πόλεμο

ή καταστροφή – μάλιστα υπήρξε δημιουργικότερη στους δύσκολους καιρούς. Μέσα από τα σπλάχνα της τέχνης το πολιτικό συναντάει το οντο-

λογικό και ο ευεργετικός της ρόλος μέσα από την αυθεντική εμπείρωση του έργου τέχνης και το μοίρασμα αυτής της εμπειρίας, μας προσφέρει

μια δόση αναζωογόνησης, αναγέννησης, ισορροπίας. 

Η Τέχνη, που δεν εγκλωβίζεται, που δεν σιωπά, η πρωτοπόρα αυτή δύναμη που εισάγει Μέλλον στις κοινωνίες, συντροφιά τώρα με το παιδί

της, την τεχνολογία, μας έφερε στο νέο Μέλλον, αυτό της ψηφιακής επικοινωνίας, εκεί που το μακριά έγινε κοντά... συχνά δε απτά κοντά! Απλο-

ποίησε τον θεσμό της δημοπρασίας, φέρνοντας το προς πώληση αντικείμενο και την διαδικασία των διαδοχικών προσφορών στην οθόνη του

υπολογιστή από την άνεση του καναπέ. Η δε τελευταία δεκαετία είδε τους περισσότερους οίκους του εξωτερικού να στρέφονται προς την διαδι-

κτυακή δημοπρασία με την οποία οι αποστάσεις εκμηδενίστηκαν και οι αγοραστές αυξήθηκαν. 

Η Δημοπρασία της φετινής άνοιξης 2020 - παρά τις αντίξοες συνθήκες και τα φθονερά fake news ματαιόδοξων πρακτορίσκων του ανταγωνισμού

να αμαυρώσουν την μακρά έντιμη ιστορία μας, ως οι ‘γείτονες’ με τις υπερπτήσεις στο αιγαίο - σε πείσμα αυτών συμβαίνει!! Εδώ, πάνω στην εγ-

κοπή και τη ρωγμή του χρόνου, αμέσως μετά την άρση των μέτρων και μετά από μία ζωή σε παρένθεση, θα ξαναβρεθούμε, μέσα από τις οθόνες

μας αυτή τη φορά! Και ενώ όλα συμβαίνουν διαδικτυακά συναυλίες θέατρα εγκαίνια εκθέσεων εδώ στη δική μας εκδήλωση τέχνης, θα είναι μια

από τις ελάχιστες περιπτώσεις που θα οδηγεί όχι σε ένα άυλο ψηφιακό αλλά σε ένα πραγματικό αποτέλεσμα: την απόκτηση ενός αληθινού

έργου τέχνης για τον καθημερινό μου χώρο, ως διέξοδο στις ώρες μοναξιάς που θα μας μεταφέρει από την πνευματική αδράνεια σε πνευματική

ανάταση. Ένα έργο τέχνης που θα καλλιεργεί την αισθητική και τη σκέψη, ένα ισχυρό φάρμακο ίασης, ένα όπλο αντίστασης μπροστά στην ασχή-

μια, μπροστά στον φόβο του άγνωστου.

H διαδικασία συμμετοχής παραμένει απλή αφού συνεχίζει να γίνεται συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα προσφοράς (Bidding form) που κατε-

βάζετε από το site μας και αποστέλλετε με φαξ ή κάνοντας τις προσφορές σας με email ή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταλόγου στο site μας

(hellenicauctions.com), εκεί που υπάρχει η ειδική ένδειξη BID πλάι σε κάθε Lot. Εναλλακτικά, συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας του:

www.invaluable.com

TO THESE GREY SURROUNDINGS ONLY ART CAN GIVE COLOURS... AND DREAMS

This pioneering force, which introduces the Future into societies… which shapes Civilisation, has come face to face with an invisible bug. Fear of

this bug has shaken human away from fellow human, and even imprisoned God. Art, this pioneering free force, as stable as Time, as bright as

Light, continues to introduce Future, filling our saddlebag with Power, Hope, Love. 

Vehicle Earth, which They drive, strays at times from its course bringing about sweeping changes, costly but sometimes useful ones, like the one

that all we passengers are wondering about today. Unapologetic art is autobiographical. On her body she will record the threat of our time in its

political, economic and social contexts. She has never succumbed to pandemic, war, or destruction; instead, she has been at is most creative in

times of hardship. Through art’s internal dialectic, politics meets the ontological, and its beneficial role, through the authentic experiencing of the

work of art and the sharing of this experience, offers us a modicum of revitalisation, of regeneration, of balance.

Art, which cannot be caged in, which cannot be silenced, this pioneering force which introduces the Future into societies, now together with its

child, Technology, has brought us over to the new Future, that of digital communication, where the distant becomes the near… often the close at

hand! It has simplified the institution of the auction, bringing the object for sale and the process of successive bids to the computer screen, ac-

cessible from the comfort of our sofa. The last decade has seen most foreign houses turning to the online auction, which annihilates distances

and increases buyers.

Despite the adverse circumstances and the envious fake news spread by pawns in our competitors’ game determined to tarnish our long and ho-

nourable history and reap the spoils, much like our neighbours with their flyovers in the Aegean, this year's Spring 2020 Auction is taking place!...

in fact is coming to the screen nearest you! Here and now, at this opportune moment, immediately following the lifting of the measures and after

our stint in limbo, we will find one another again, this time through our monitors. And, with so many things happening online –concerts, theatre

performances, exhibition openings– our art event will be one of those rare cases that will lead not to an immaterial digital outcome, but to a tan-

gible, concrete result: the acquisition of a real work of art for our daily space, as a way out for those hours of loneliness to take us from spiritual

inertia to spiritual uplift; a work of art that cultivates our aesthetic perception and thinking, a powerful remedy for healing, a weapon of resistance

to counter ugliness and fear of the unknown.

Participation in the auction remains simple, as it continues to be done by filling out the special Bidding Form, which you can download from our

site and send by fax, or by making your bids by email or through the electronic catalogue at our site (hellenicauctions.com), in the space provided

next to each Lot.

Alternatively, through the platform www.invaluable.com Thanos Evangelinos

Auctioneer - Certified Appraiser

June 2020





Επίλεκτα έργα Ελληνικής Τέχνης 19ου & 20ού αιώνα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τα προς δημοπράτηση έργα προσφέρονται «ως έχουν», με την εξαίρεση της περίπτωσης

μη αυθεντικότητας, για την οποία βλέπε τους Όρους της δημοπρασίας στο τέλος του κα-

ταλόγου και στο διαδίκτυο η ανεπιφύλακτη αποδοχή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση

για την συμμετοχή στη δημοπρασία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εξετάζουν τα έργα αυτοπροσώπως πριν από την δη-

μοπρασία. Έκθεση κατάστασης ή φυσικός έλεγχος 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 επικοινωνούν 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 500 ευρώ. 

Για την υποβολή γραπτών προσφορών ή την εντολή τηλεφωνικής συμμετοχής συμπλη-

ρώστε το έντυπο «Εντολή γραπτής προσφοράς» κατεβάζοντάς το από την ιστοσελίδα μας

(BIDDING FORM) και αποστείλετέ το  σε εμάς με φάξ ή σκαναρισμένο με email.

Εναλλακτικά αφήστε την προσφορά σας στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού κατα-

λόγου στην ένδειξη «BID HERE» που υπάρχει πλάι σε κάθε έργο.

IMPORTANT NOTE

The artworks to be auctioned are offered “as are”, with the exception of non-authenticity,

for which see the Conditions of Sale the unconditional acceptance of which is a prerequisite

for participation in the auction.

Interested buyers are kindly requested to inspect the paintings in person before committing

themselves into buying. Condition report or physical inspection access to any work is pro-

vided prior to sale.

(Purchases must be paid in full within 7 days of the date of the auction)

Those interested in bidding by phone, must apply for such arrangement at least 24 hours

before the start of the auction so that the necessary communication facility can be ensured.

(Please note that this telephone bidding facility is only available for items of a minimum

value of 500 euros) 

For submitting written bids or for booking telephone participation please fill in the “Written

Bid” form by downloading it from our website (DOWNLOADING / BIDDING FORM) and send

it to us either by fax or scan and sent by email. Alternatively you can leave your bid through

the pages of this online catalogue where you see the sign “BID HERE” set next to each lot.
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1

1.  ΦΩΚΑΣ Οδυσσέας  (1857-1946)
‘Αρχαίο μνημείο’ π1900

Υδατογραφία 35×25 εκ υπγρμ κ.δ

€ 100 - 200

FOKAS Odysseus (1857-1946)

‘Ancient temple’ c1900

Signed watercolour 35×25 cm

2.  ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Βασίλειος (1879-1977)
‘Τοπίο’ 

Τέμπερα 35×25 εκ υπγρμ κ.δ

€ 200 - 300

ITHAKISIOS Vassilios (1879-1977)

‘Landscape’

Signed tempera 35×25 cm

3.  ΑΓΝΩΣΤΟΥ (19ος αιω)
‘Αθήνα’ π1890

Λάδι σε χαρτόνι δυσνγν. υπγρφ. 

35×50 εκ

€ 300 - 400

UNKNOWN ARTIST (19th C)

‘Athens’ c1890

Oil on board signed indistinctly 

35×50 cm
3
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4.  ΚΑΝΑΣ Αντώνης (1915-1995) 
‘Φορτηγά’

Λάδι σε σελλοτέξ 31×27 εκ υπγρμ κ.δ

€ 300 - 400

KANAS Antonis (1915-1995)

‘Tankers’

Signed oil on hardboard 31×27 cm

6.  ΓΙΑΛΛΙΝΑΣ Άγγελος (1857-1939)
‘Tο παλιό φρούριο της Κέρκυρας’

Υδατογραφία 15×28 εκ υπγρμ κ.α

€ 350 - 500

GIALLINAS Angelos (1857-1939)

‘The old fort of Corfu’ 

Signed watercolor 15×28 cm

4

5.  ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος  (1892-1957)
‘Τοπίο στη Μυτιλήνη’ π1925

Λάδι σε χαρτόνι 23×16 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.500 - 2.000

PAPALOUKAS Spyros (1892-1957)

‘Landscape in Mytilene island‘ c1925

Signed oil on cardboard 23×16 cm

5
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9.  ΑΛΤΑΜΟΥΡΑΣ Ιωάννης  (1852-1878)
‘Φρεγάτα’ 1876;

Παστελ σε χαρτί 18×15 εκ υπγρ & χρνλγμ. κ.α

€ 500 - 800 

ALTAMURAS Jean (1852-1878)

‘Frigate’1876 

Signed & dated pastel 18×15cm 

8.  ΔΟΥΚΑΣ Ιωάννης (1895-1961)
‘Κόκκινες τουλίπες’

Λάδι σε σελλοτέξ 47×38 εκ υπγρμ κ.δ

€ 400 – 500

DOUKAS Jean (1895-1961)

‘Red tulips’ 

Signed oil on hardboard 47×38 cm

7

9

7.  ΓΕΡΑΛΗΣ Λουκάς (1875-1958)
‘Βάζο με λουλούδια’

Λάδι σε ξύλο 50×44 εκ υπγρμ κ.δ  

€ 500 - 800

GERALIS Lucas  (1875-1958)

‘Vase of flowers’ 

Signed oil on panel 50×44 cm 

8
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10.  ΖΑΪΡΗΣ Εμμανουήλ  (1874-1948)
‘Παξοί’

Λάδι σε χαρτόνι 30×40 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.000 - 1.500

ZAIRIS Emmanouil (1874-1948)

‘Paxos island’

Signed oil on board 30×40 cm

11.  ΛΥΤΡΑΣ Νικόλαος (1883-1927) 
‘Ανδρας με αποικιακό καπέλο’ π1920

Λάδι σε καμβά επκλμ. σε καμβά 47×34 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.000 - 2.500

LYTRAS Nikolaos  (1883-1927)

‘A man with a colonial hat’ c1920s

Signed oil on canvas laid on canvas 47×34 cm

ΠΡΟΕΛ. / PROV. Ιδιωτ. συλλογή Βέλγιο / Priv. collection Bruges Belgium

Εντυπωσιακό πορτρέτο ανδρός με χαρακτηριστικό καπέλο 

εξερευνητή ή αποικιοκράτη με βαθύ διαπεραστικό βλέμμα. 

An excellent painting of a colonial man with a striking gaze under 

a distinctive head-gear.
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14

12.  Γ ΙΟΛΔΑΣΗΣ Δημήτριος (1897-1993)
‘Θερισμός’

Λάδι σε καμβά επικλμ. σε ξύλο 40×50 εκ 

υπγρμ κ.δ

€ 500 - 700 

GIOLDASIS Dimitris (1897-1993)

‘Harvest’ 

Signed oil on canvas laid on board 40×50 cm

14. TROUSKOVSKY Avenir  (1878-19..;)
‘Βοσκόπουλο στη Θεσ/νίκη’ π1920

Υδατογραφία 28×20 εκ υπγρμ. κ.δ

€ ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

13. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φώτης  (1895-1965)
‘Μήτσος ο τσέλιγκας’

Λαδοτέμπερα σε ξύλο 12x10.5 εκ υπγρμ μ.α

€ 400 - 600

KONTOGLOU Fotis (1895-1965)

‘Mitsos the shepherd’

Signed & titled oil-tempera on wood 12×10.5 cm

TROUSKOVSKY Avenir (1878-19..;)

‘Young shepherd in Thessaloniki’ c1920

Signed watercolor 28×20 cm

13



Ένα πολύ αξιόλογο και δυσεύρετο
έργο του Περικλή Πανταζή στο
οποίο αντανακλώνται και συμπυ-
κνώνονται οι καλλιτεχνικές ανα-
ζητήσεις της εποχής, του μοντερ-

νισμού στο τέλος του 19ου αιώ-
να. Συνδυάζει πειστικά τον ρωμα-
λέο ρεαλισμό του Κουρμπέ, τη
χρωματική τόλμη του Μανέ και
την ιμπρεσιονιστική ελευθερία
στην απόδοση του φωτός. Με τον
ποιητικό στοχασμό για την από-
δοση του κόσμου και το αναγνω-
ρίσιμο προσωπικό μορφοπλαστι-
κό ιδίωμά τουαποτυπώνει μία
ποιητική λυρική ατμόσφαιρα το-
νίζοντας με απλότητα την μνημει-
ακότητα του καθημερινού αντι-
κειμένου.
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16. ΓΥΖΗΣ Νικόλαος (1842-1901)
‘Αφροδίτη Άρης 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 on canvas laid on new canvas 25×16 cm

Πρβλ. παρλγ. σε χαρτόνι 18×18 εκ. συλλ. Μουσείου Μπενάκη

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

15. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Περικλής (1849-1884) 
’Νεκρή φύση’

Λάδι σε καμβά 35×50 εκ υπγρμ π.δ

€ 2.300 - 2.800

PANTAZIS Pericles  (1849-1884)

‘Still life‘

Signed oil on canvas 35×50 cm

ΠΡΟΕΛ./PROV. Ιδιωτική συλλογή Αθήνα / Priv. collection Athens
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18

19

19.  ΛΥΤΡΑΣ Νικόλαος (1883-1927)
‘Το αγοράκι στη θάλασσα’

Λαδο/παστέλ 55×37 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.500 - 2.000

LYTRAS Nikolaos (1883-1927) 

‘The boy by the sea’

Signed oil/pastel 55×37 cm

17.  ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Μαρία (1876- ;)
‘Ανατολή’ π1900

Λάδι σε καμβά  62×100 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 - 800

NIKOLAIDOU Maria (1876- ;)

‘Aurora’ c1900s

(after Guido Reni 1575-1642) 

Signed oil on canvas 62×100 cm

18.  ΒΙΚΑΤΟΣ Σπύρος  (1878-1960) 
‘Πορτρέτο παιδιού’

Λάδι σε καμβά 52×41 εκ υπγρμ κ.α

€ 600 - 800

VICATOS Spyros (1878-1960)

‘Portrait of a boy’ 

Signed oil on canvas 52×41 cm
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20.  ΓΛΥΚΑΣ Αριστείδης (1870-1940)
‘Γαλαξείδιον’ 1934

Λάδι/τέμπερα σε ξύλο 81×126 εκ υπγρμ & χρνλγμ. κ.δ

€ 2.300 - 2.800

20

21

GLYKAS Aristidis (1870-1940) 

‘Galaxidion’ 1934

Signed and dated oil/tempera on wood panel 81×126 cm

21.  ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ Νικόλαος  (1899-1990)
‘Φορτηγό’

Tέμπερα σε λεπτό χαρτόνι 50×60 εκ υπγρμ κ.α

€ 400 - 700

VENTOURAS Nicolaos (1899-1990)

‘Tanker’ 

Signed tempera 50×60 cm
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23.  ΟΘΩΝΑΙΟΣ Νικόλαος  (1877-1949)
‘O ιερός βράχος και η Πλάκα’

Λάδι σε χαρτόνι 50×35 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.000 - 1.500 

OTHONEOS Nikolaos (1877-1949) 

‘The Acropolis & Parthenon above Plaka’

Signed oil on board 50×35 cm

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

22

23

22.  ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος  (1879-1928)
‘Αιτωλικό τοπίο’ π1921

Λάδι σε χαρτόνι 185×28 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.500 - 2.000 

MALEAS Constantine (1879-1928)

‘Aetolian landscape’ c1921

Signed oil on board 185×28 cm

Το έργο έχει συντηρηθεί & επικoλθ. σε νέα επιφάνεια / 

Professionally restored & laid on new panel
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24

25

24. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μιχαήλ 
(1884-1933)
‘Σπίτι και εκκλησάκι στην ακρογιαλιά’

Λάδι σε χαρτόνι 24×30 εκ υπγρμ. κ.α

€ 2.000 - 2.500 

ECONOMOU Michael (1884-1933)

‘House and chapel in the seafront’

Signed oil on board 24×30 cm

Εξαίρετο έργο του Μιχάλη Οικονόμου από
την τυπική θεματική του με λιγοστά οική-
ματα σε τόπο που χαρακτηρίζεται από το
υγρό στοιχείο και διακρίνεται για την ήρεμη
ατμόσφαιρα που αποπνέει.

ΠΡΟΕΛ./PROV. Ιδιωτ. συλλογή  Θεσσαλονίκη / 

Priv. collection Thessaloniki

25.  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Θεόφραστος
(1881-1955)
‘Τοπίο στη Μύκονο’

Λάδι σε χαρτόνι 40×35 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.000 - 2.500

TRIANTAFYLLIDES Theofrastos (1881-1955)

‘Myconos landscape’

Signed oil on board 40×35 cm
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Αμφισβητώντας την εικαστική νεωτερικότητα των αρχών του 20ου αιώνα, υιοθετεί στο σπουδαίο αυτό έργο, την αφηγηματικότητα και
την τεχνοτροπία της μεταβυζαντινής και λαϊκής παράδοσης  για να συνδέσει την βυζαντινή και την αρχαία ελληνική τέχνη, μέσα από μία
αναζήτηση συνέχειας και συνοχής της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας. Ο Φώτης Κόντογλου, ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους
της «Γενιάς του ’30» και δάσκαλος μεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών, με την θαλπωρή που η αυθεντικότητά του χρωστήρα του προσδίδει,
μοναδικός και ασυμβίβαστος, ζωγραφίζει, σε ένα από τα σπουδαιότερα ίσως έργα του και άγνωστο ως τα τώρα, την Tέχνη με τη μορφή
αγγέλου και τους δύο αρχιτέκτονες του Παρθενώνα, με αυθεντική έκφραση, διασπώντας την γραμμικότητα του ιστορικού χρόνου. Για
μία ακόμη φορά, πραγματώνει την ιδέα του για τον καλλιτέχνη που «ζει μέσα σ’ ένα άπειρο», έξω «από τα στενά σύνορα της εποχής»
«στον αιθέρα της απόλυτης ελευθερίας».

ΠΡΟΕΛ. / PROV. Ιδιωτ. συλλογή Θεσ/νίκη / Private coll. Thessaloniki

26.  ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φώτης  (1895-1965)
‘Η Τέχνη εμπνέει τον Ικτίνο & τον Καλλικράτη 

στην δημιουργία του Παρθενώνα‘ 1949

Αυγοτέμπερα σε ξύλο 34×66 εκ υπγρμ. & χρνλγμ. μ.δ

€ 2.500 - 3.500

KONTOGLOU Fotis (1895-1965)

‘Art inspires Iktinos and Kallikrates 

to create the Parthenon’ 1949

Signed & dated egg-tempera on plywood 34×66 cm  
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27

28

27.  ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος  
(1892-1957)
‘Αρσανάδες στην Καλιάγρα 

Μ. Κουτλουμουσίου’ π1924

Λάδι σε ξύλο 25×37 εκ υπγρμ κ.α

€ 3.000 - 4.000

PAPALOUKAS Spyros (1892-1957) 

‘Boat-houses in Kaliagra-Mt. Athos’ c1924

Signed oil on panel 25×37 cm

28.  ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
(1889-1977)
Σύνθεση με γυμνά 

Λάδι σε ξύλο 28×36 εκ υπγρμ κ.α

€ 700 - 1.000 

GOUNAROPOULOS Georgios 
(1889-1977)

Composition with nudes

Signed oil on plywood 28×36 cm

Μια σπουδαία αριστοτεχνική ψυχογραφική από-

δοση του μοναστηριακού συμπλέγματος του Αρ-

σανάδων του Αγίου Όρους από τον Παπαλουκά.

Ενα μοναδικό ιδιαίτερα εκθαμβωτικό έργο/εύ-

ρημα, άγνωστο έως τώρα, που εκπέμπει ζωντά-

νια σχοινοβατώντας, ανάμεσα στην παράδοση

και την πρωτοπορία. Σχεδιαστική οξύτητα, αρμο-

νία στις σχέσεις των όγκων και τις αφαιρετικές

αρχές που ακολουθεί με απέριττες φόρμες στην

αρχιτεκτονική απόδοση και σαφή αναφορά στην

αποπνευμάτωση της ύλης. Με μια ψυχογραφική

ρυθμολογία και ιδιαίτερη επιδεξιότητα, αποδίδει

μία ζεστασιά και θαλπωρή στο απόκοσμο τοπίο.

Ένα ζεστό, γλυκό φως, καταλύτης στα χρώματά

του, αναδεικνύει μεγάλες ζωγραφικές ποιότητες

και μία αίσθηση καθαρότητας στις εντάσεις των

τόνων ενεργοποιώντας τις αισθήσεις. 

ΠΡΟΕΛ./PROV. Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη / Priv. coll. Thessaloniki
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29

30

29. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος  (1879-1928)
‘Ναός της Αρτέμιδος - Αθήνα’ ;

Λάδι σε χαρτόνι 33×35 εκ υπγρμ κ.α

€ 3.000 – 4.000 

MALEAS Constantine (1879-1928)

‘The temple of Artemis - Athens’ ;

Signed oil on board 32×34cm

ΠΡΟΕΛ./PROV. Ιδιωτ. συλλ. Αθήνα / Priv. coll. Athens

30. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γιώργος (1885-1959)
’Πορτρέτο γυναίκας’ 1931

Ακουαρέλα 30×20 εκ υπογρμ. κ.δ

€1.000 – 2.000

BOUSIANIS Georgios (1885-1959)

‘Portrait of a woman’ 1931

Signed & dated watercolor 30×20 cm

Ένα υπέροχο μοναδικό έργο απόδο-

σης τοπίου με τα μάτια της ψυχής

του Μαλέα ενός από τους σημαντι-

κότερους μεταϊμπρεσιονιστές Έλλη-

νες ζωγράφους του 20ού αιώνα. Η

αναγνωρίσιμη ιδιότυπη ποιητική ερ-

μηνευτική αντιμετώπιση της φύσης,

αποτυπώνει την υποκειμενική εμ-

πειρία, με ένα εξπρεσιονιστικό ιδίω-

μα και συμβολιστικές προεκτάσεις

προσδίδοντας έντονη την αίσθηση

του εφήμερου. Τα σχήματα δημι-

ουργούνται μέσα από το χρώμα, με

ελαχιστοποίηση των ρεαλιστικών

στοιχείων και τονικές διαβαθμίσεις

μεγάλης μαεστρίας, σε θερμούς γε-

ώδεις τόνους, που εναλλάσσονται

με δροσερούς πράσινους, γαλάζιους

και ένα ιδιαίτερο μωβ στην απόδοση

των κορμών των δέντρων. Εδώ πραγ-

ματικά παρατηρείται  μια συνθετική

ανάπλαση της φύσης, με αντιφυσιο-

κρατικά χρώματα-συναισθήματα στη

απτική τους υπόσταση που εσωκλεί-

ουν τη ζεστή ζωτική ενέργεια του κό-

σμου.
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32

31. ΣΤΕΡΗΣ Γεράσιμος (1898-1987)
‘Σύνθεση’ 

Λαδo/παστελ σε σελλοτέξ 38×38 εκ 

υπογρμ. κ.α

€ 1.500 – 2.000

STERIS Gerasimos (1898-1987)  

‘Cοmposition’

Signed oil/pastel on hardboard 38×38 cm

32.  ΓΚΙΚΑΣ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος 
(1906-1994)
‘Σύνθεση με σπίτια φυτά και πέργολες’

Λάδι/τέμπερα σε χαρτόνι 30×35 εκ υπγρμ κ.δ

€ 3.500 - 4.500 

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)

‘Composition with houses plants and lattices’ 

Signed oil/tempera on board 23×20 cm

ΠΡΟΕΛ./PROV. Ιδιωτ. συλλ. Πειραιάς / Private coll. Piraeus

Ένα από τα πολύ αριστοτεχνικά έργα που

συνοψίζει την αγαπημένη ρήση του Γκίκα

ότι τις εικόνες του τις γεννάει το πνεύμα, η

σκέψη και η λογική. Με έντονες σχηματο-

ποιήσεις, αφαιρέσεις, αναπλάσεις της

φόρμας αποδίδει με μαεστρία μία λυρική

απόδοση και μία ψυχογραφική αποτύ-

πωση της εντυπωσιακής του εικόνας απο-

φεύγοντας άσκοπες λεπτομέρειες. Πέργο-

λες, σχηματοποιημένοι φυτικοί σχεδια-

σμοί, θραύσματα τοίχου κάποιου κήπου

και σπαράγματα ουρανού, με διασταυρώ-

σεις τεκτονικών σχέσεων, μεταβολές τόνων

και συνεχείς γειτνιάσεις στα περιγράμ-

ματα συνθέτουν ένα αρχιτεκτονικό ιστό

αφήγησης, με εναλλαγές εντάσεων και

σιωπών με μουσικότητα, και ρυθμολογία.
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33. ΠΡΑΣΙΝΟΣ Μάριος  (1916-1985) 
Σύνθεση 

Λάδι σε χαρτί επικλμ. σε καμβά 50×73 εκ υπγρμ π.α

€ 1.500 - 2.000

PRASSINOS Marios (1916-1985)

Composition

Signed oil on paper laid on canvas 50×73 cm

34. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης  (1912-1990)
Αφηρημένη σύνθεση

Λάδι σε σελοτέξ 65×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.000 - 1.500

SPYROPOULOS Yannis  (1912-1990)

Abstract composition

Signed oil on hardboard 65×50 cm

33

34
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35. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος  (1878-1967)
‘Τοπίο’ (Κέρκυρα;)

Λάδι σε χαρτόνι επικλμ. σε ξύλο 32×41 εκ υπγρμ κ.α

€ 3.000 - 4.000

PARTHENIS Constantine (1878-1967) 

‘Landscape’ (Corfu;)

Signed oil on board laid on panel 32×41 cm

Πανέμορφο έργο του μεγάλου Aλεξανδρινού ζωγράφου, που συμπυκνώνει και ενέχει όλες εκείνες τις αρετές που συνθέτουν το θελκτικό

εικαστικό του ιδιόλεκτο. Με απλό και λιτό τρόπο προσδίδει με άνεση την ιδιότυπη μαγεία μιας εξωκοσμικής χροιάς, στο θαμπό, ομιχλώδες

τοπίο ενός τρυφερού ονείρου. Οι φόρμες μέσα στην απέριττη λιτότητά τους, αιωρούνται σε μία ποιητική πνευματική  ατμόσφαιρα

γεμάτη από ένα ιδιότυπο πνεύμα κομψότητας και λυρισμού. Με μαεστρία αποτυπώνει τις αποχρώσεις του τοπίου, στο οποίο διαφαί-

νονται με ενάργεια, η διάθεση και υπερευαισθησία του, στην αποτύπωση της δικής του προσωπικής ερμηνείας του πραγματικού. Το

σχέδιο και του χρώμα του αποπνέουν μία ποιητική ατμόσφαιρα του ελληνικού τόπου με ψυχική ομορφιά και ευαισθησία. Το φως, η δι-

αύγεια των χρωμάτων και η αριστοτεχνική χρήση χρωματικών υφών, του προσδίδουν μια εκθαμβωτική ατμόσφαιρα που εκπέμπει ζων-

τάνια μέσα από μία σχεδόν προκλητική απλότητα κερδίζει τον θεατή, έτσι λιτά και απέριττα.

Το έργο φέρει Βεβαίωση Γνησιότητας του έγκριτου ιστορικού & κριτικού τέχνης Αλέξανδρου Ξύδη (1918-2004) / 

With a COA by the renowned art historian & critic A. Xydis (1918-2004)

ΠΡΟΕΛ./PROV. Ιδιωτ. συλλογή Πειραιάς / Priv. coll. Piraeus
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37.  ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος (1879-1966)
‘Γυναικεία γυμνά’ 1929

Σαγκίνα σε χαρτί 40×30 εκ υπγρμ & χρνγμ. κ.δ

€ 500 - 700 

GALANIS Demetrius (1879-1966)

‘Female nudes’ 1929

Signed & dated sanguine on paper 40×30 cm

36

37

Εξαίρετο έργο του Μπουζιάνη μ΄έναν εξπρεσιονισμό υψηλής ποιότητας.

Σ ένα χώρο διαμορφωμένο με αδρές πινελιές, υπαινικτικό που μεταμορ-

φώνεται σε εσωτερικό τοπίο εσωτερικών ψυχικών καταστάσεων, κατα-

φέρνει αριστοτεχνικά την υπαρξιακή αποτύπωση και δυναμική υποβολής

της φιγούρας, με μία αισθητική γοητεία της σάρκας.

36.  ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γεώργιος (1885-1959)
’Γυμνό’ 

Ακουαρέλα 38×25 εκ υπογρμ.κ.δ

€ 2.000 - 2.500

BOUSIANIS Georgios (1885-1959)

‘Nude’’ 

Signed watercolor 38×25 cm
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38

39

38.  ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1889-1977) 
‘Ονειρικό τοπίο’ 

Λάδι σε καμβά 70×100 εκ υπγρμ π.α

€ 2.800 - 4.000   

ΠΡΟΕΛ./ PROV. Ιδιωτ. συλλ. Θεσσαλονίκη / Private coll. Thessaloniki

39.  ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Δημήτρης (1891-1947)
‘Αρχαϊκός χορός’

Λάδι σε καμβά επικολμ. σε καμβά

33×46 εκ υπγρμ κ.α

€ 500 - 800

BISKINIS Dimitrios (1891-1947) 

‘Archaic dance‘

Signed oil on canvas laid on canvas 33×46 cm 

GOUNAROPOULOS Georgios (1889 -1977)

‘Dream landscape’ 

Signed oil on canvas 70×100 cm

Ο μοναδικός Γιώργος Γουναρό-

πουλος εδώ απεικονίζει την εί-

σοδο που οδηγεί στον μαγικό

ρευστό ονειρικό του κόσμο, με-

ταμορφωμένο σε ένα μυθώδες

ποιητικό όραμα φευγαλέου ονεί-

ρου. Με την οξεία δυναμική του

χρωστήρα του αποδίδει διάχυτο

το ιδιότυπο φως του να διαπερνά

κάθε σημείο της ζωγραφικής επι-

φάνειας με μία δίνη της φόρμας

που χαρίζει στον θεατή την ψευ-

δαίσθηση της κίνησης. Φως και

χρώμα όλα αποπνευματωμένα

με μία δεινή σχεδιαστική ικανό-

τητα στην απόδοση των όγκων

και την κίνηση της γραμμής. Η

καμπύλη κυριαρχεί και το σχέδιο

διαγράφεται μονοκονδυλιά, δια-

νοίγοντας ένα κόσμο ρευστό, αέ-

ρινο, διαφανή, δυναμικό, χωρίς

όρια, έτοιμο να δεχτεί ένα ποι-

ητικό όραμα. 
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41.  ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878-1967)
‘Αφροδίτη’

Τέμπερα 34×22 εκ υπγρμ κ.α

€ 500 - 800

PARTHENIS Constantinos  (1878-1967)

‘Aphrodite’ 

Signed tempera on paperboard 34×22 cm

42.  ΓΚΙΚΑΣ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος
(1906-1994)
‘Νεκρή φύση’ 1939

Σινική μελάνι/μικ. τεχν. 29×20 εκ υπγρμ & 

χρνλγμ κ.δ

€ 300 - 500 

GHIKA (HADJIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)

‘Still life’ 1939

Signed & dated ink/mix.med. 29×20cm

40

41

40.  ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος (1910-1985) 
‘Στρατιώτης’ 

Aκουαρέλα σε χαρτί 35×25 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.000 - 1.500

ENGONOPOULOS Nikos (1910-1985)

‘Soldier’ 

Signed watercolour 35×25cm

42
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43

44

*43.  ΠΡΕΚΑΣ Πάρις (1926-1999)
‘Φορτηγά’ 

Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.000 - 3.500

PREKAS Paris (1926-1999) 

‘Tankers’ 

Signed oil on canvas 50×70 cm 

*44.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902-1985)
‘Το καφεδάκι στο σεμεδάκι’ 1982

Ακρυλικά /μικτή τεχνική σε καμβά 70×50 εκ υπγρμ &

χρνλγμ κ.δ

€ 2.500 - 3.500

VASSILIOU Spyros (1902-1985) 

‘The greek coffee on the embroidery’ 1982

Signed & dated acrylic/mix. media on canvas 70×50 cm

ΣΗΜ/NOTE:  Το έργο φέρει Πιστοποιητικό Γνησιότητας

του Ατελιέ Βασιλείου

This work is offered with a COA by the Vassiliou Atelier-Athens

Ο σπουδαίος ζωγράφος των γνω-

στών πλοίων - τάνκερ, αγκυροβολη-

μένων στα λιμάνια, κινούμενος μέσα

στο πλαίσιο μίας ρομαντικής θεμα-

τογραφίας, με τα τοπία του να απο-

τελούν αντικατροπτισμούς αισθή-

σεων και χρωματικών αξιών, εκφρά-

ζει με την προσωπική του υπέροχη

πινελιά, το ταξίδι, την τάση της φυ-

γής, τη λαχτάρα της αναζήτησης και

της απόδρασης. Οι χρωματικοί ιριδι-

σμοί, οι διαθλάσεις του πραγματι-

κού φωτός, οι φωτεινοί χρωματικοί

τόνοι και συσχετισμοί, συνθέτουν

στο πολύ εξαίρετο & αντιπροσωπευ-

τικό του αυτό έργο μία ποιητική δι-

αυγή ατμόσφαιρα, που σε συνδυασμό

με τις έγχρωμες σκιές, τις αντανα-

κλάσεις και τους αντικατοπτρισμούς

των αγκυροβολημένων πλοίων στην

ήρεμη θάλασσα, αποτελούν ανα-

λαμπές μιας ποιητικής πραγματικό-

τητας που υπάρχει μόνο μέσω του

φωτός.
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46. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος (1904-1975) 
‘Αφηρημένη σύνθεση’

Λάδι σε σελλοτεξ 46×61 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.000 - 1.500

CONDOPOULOS Alecos (1904-1975)

‘Abstract composition’

Signed oil on hardboard 46×61 cm45

46

45. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης  (1923-1984)
‘Χωρίς τίτλο’ π.δ 1950

Τέμπερα σε χαρτόνι 64×47 εκ υπγρμ κ.κ

€ 1.500 - 2.000 

GAITIS Yannis (1923-1984)

‘Without title’ c1950s 

Signed tempera on board 64×47 cm
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47. ΓΚΙΚΑΣ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)
‘Μπαλκόνι και ταράτσα με φυτά’

Λάδι σε χαρτόνι επικλμ. σε plexi 50×40 εκ υπγρμ κ.α

€ 5.000 - 7.000

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)

‘Balcony and terrace with plants’ 

Signed oil on board laid on plexi 50×40 cm

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

Πανέμορφο και αριστοτεχνικό έργο/εύρημα από την θεματική με τα Αθηναϊκά μπαλκόνια που έχει απασχολήσει τον Χατζηκυριάκο Γκίκα

επανειλημμένα. Με σχεδιαστική απλότητα και οξύτητα φανερώνονται αβίαστα η συνθετική του δεινότητα αλλά και η σχεδιαστική του

ευχέρεια με μία γλυκύτητα και μουσικότητα οργανώνει τον χώρο του με μια δική του, παραμυθένια, εικονική πραγματικότητα, επιτυγ-

χάνοντας μία ποιητική ερμηνεία του χώρου. Η αρμονία στις σχέσεις των όγκων προτάσσεται κυρίαρχα απελευθερώνοντας τη σύνθεση.

Συνθέτει με μαεστρία τις φόρμες  του ιδιόμορφου ανθεμίου μπροστά την κουρτίνα που ανεμίζει από το δροσερό μεσογειακό αεράκι

ανάλαφρα και θελκτικά έτσι που μεταμορφώνει το τοπίο σε ένα θεατρικό σκηνικό, μια πολιτεία ονείρου.
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49

48.  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Διαμαντής (1914-1995) 
‘Ο οικοδόμος’

Λαδο/τέμπερα σε χαρτόνι 35×28 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.500 – 2.000

DIAMANTOPOULOS Diamantis (1914-1995)

‘The builder’

Signed oil/tempera on card laid on board 35×28 cm

Με μία μνημειακή απόδοση του μόχθου με στιβαρή σχεδίαση, χρω-

ματική και  μορφική καθαρότητα και ένα ιδιόμορφο μελετημένο πρω-

τογονισμό, υπογραμμίζει εμφαντικά το ενδιαφέρον του για τις λαϊκές

κοινωνικές ομάδες θεματική που τον απασχόλησε έντονα κατά μεγάλα

χρονικά διαστήματα της δημιουργικής του πορείας. Με την αφαιρετική

σχεδίαση, την λιτότητα του μορφοπλαστικού λεξιλογίου, την αποφυγή

στην απόδοση ατομικών χαρακτηριστικών και με έμφαση στη σχημα-

τοποίηση, ανάγει τη μορφή σε οικουμενική ανθρώπινη φιγούρα. Η

γνησιότητα και η πηγαιότητα της εκφραστικής του γλώσσας, προσδί-

δουν με αμεσότητα και ζωγραφικό δυναμισμό στο εξαίρετο αυτό έργο,

μία οικειότητα, μια μορφική ισορροπία, μία καθαρότητα. 

49.  ΜΑΥΡΟΪΔΗΣ Γιώργος (1912-2003)
‘Καθιστό γυμνό’  2002

Λάδι σε καμβά 90×70 εκ υπγρμ & χρνλγ κ.δ 

€ 2.000 – 3.000 

MAVROIDES Giorgos (1912-2003) 

‘Seated nude’ 2002  

Signed & dated oil on canvas 90×70 cm

48
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50

51

*50.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος  (1902-1985)
‘Γαλαξείδι’ 1976

Ακρυλικό σε σελλοτέξ 42×112 εκ υπγρμ & χρνλμ κ.δ

€ 2.500 – 3.500

VASSILIOU Spyros (1902-1985) 

“Galaxidi‘ 1976

Signed & dtd. acrylic on hardboard 42×112 cm

51.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος  
(1909-1986) 
‘Σπίτια στην Υδρα’

Λάδι/τέμπερα σε σελλοτέξ 52×62 εκ 

υπγρμ κ.δ

€ 2.000 – 2.500

NICOLAOU Nikolaos (1909-1986)

‘Houses in Hydra’

Signed oil/tempera on hardboard 

52×62 cm

PROV. Priv. collection Athens. With a COA by the Vassiliou Museum

Με ιδεαλιστική-ποιητική ερμηνευτική αντιμε-

τώπιση ο Νικολάου επιτυγχάνει μία εντυπω-

σιακή ψυχογραφική αποτύπωση της εικόνας.

Με ιδιαίτερη προτίμηση στην χρήση του χρώ-

ματος ως ουσιώδες στοιχείο τόσο ως προς την

ποιότητά του, όσο και ως προς την συμβολική

αναγωγή του, με λιτό σχέδιο, χωρίς περιττά

στοιχεία το τοπίο αποδίδεται αρμονικά και με

μια εξαιρετική συνθετική αρτιότητα.
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52

53

54

54.  ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910-1989)
‘Χρόνια πολλά’ 1981

Παστέλ 23×25 εκ χρνλγμ & υπγρμ κ.

€ 180 - 300

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989) 

‘Many happy returns’ 1981

Signed inscr. & dated pastel 23×25cm

52.  ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Αγήνωρ (1898-1977)
‘Νεκρή Φύση’

Μικτή τεχνική σε λεπτό χαρτόνι 29×35 εκ υπγρμ κ.δ

€  ΕΛΕΥΘΕΡΟ - NO RESERVE

ASTERIADIS Aginor (1898-1977)

‘Still Life’

Signed pastel/mix.media on paperboard 29×35 cm

53.  ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Μίνως  (1920-1998)
‘Γυμνό με βιβλίο’ 

Τέμπερα/ακουαρ. 23×33 εκ υπγρμ κ.α

€  ΕΛΕΥΘΕΡΟ - NO RESERVE

ARGYRAKIS Minos (1920-1998) 

‘Nude reading a book’

Signed tempera- w/colour 23×33 cm
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55.  ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923-1984)
‘Σύνθεση σε μπλέ’

Λάδι σε καμβά 111×102 εκ υπγρμ κ.δ

€ 5.000 - 7.000 

Με μία εκκωφαντική χρωματική και αναγνωρίσιμη ιδιότυπη γραφή ξεδιπλώνει εδώ με μαεστρία την εκρηκτική τούτη σύνθεσή του στη

ζωγραφική επιφάνεια. 

Με εργαλεία την ανορθόδοξη οπτική του μυθολογία και τη σχεδιαστική του οξύτητα, μεταμορφώνει και αλλοιώνει το φυσικό, αγγίζοντάς

μας, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, όλο και περισσότερο. Αποδίδοντας σε ένα ζωόμορφο πλάσμα, τα σύμβολα του μαγικού του μικρό-

κοσμου διακωμωδεί τους σύγχρονους ήρωες του καθημερινού, με μία νέα τόσο εντυπωσιακή εκρηκτική αφηγηματική αναπαράσταση.

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

GAITIS Yannis (1923-1984)

‘Composition in blue’ 

Signed oil on canvas 111×102 cm
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56

57

57. ΛΟΛΟΣΙΔΗΣ Γιώργος (1937-2015) 
‘Ρόδια’

Λάδι σε καμβά 40×50 εκ υπογρμ κ.δ

€ 400 - 600 

LOLOSIDIS Giorgos (1937-2015)
‘Pomegranades’

Signed oil on canvas 40×50 cm

56. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος  
(1914-1965)
‘Μαργαρίτες’ 1960

Λάδι σε χαρτόνι 54×62 εκ 

υπγρμ κ.α

€ 1.500 - 2.000  

TSINGOS Thanos (1914-1965)

‘Daisies’ 1960

Signed oil on board 54×62 cm

O «ζωγράφος των λουλουδιών» σε ένα

ιδιαίτερα πλούσιο δυνατό σύνολο με

μια σύνθεση εξαιρετικής μαεστρίας και

ευαισθησίας.
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Με εξπρεσιονιστικό ύφος, νευρώδη γραμμή, παλλό-

μενο χρώμα ακόμη και στις λεπτομέρειες υπογραμ-

μίζοντας την ερωτική διάσταση του ανθρωπίνου

σώματος  αποπειράται να απεικονίσει το ψυχογρά-

φημα της προσωπικότητας που αποτυπώνει. Αρ-

θρώνει τους όγκους με αμεσότητα και ζωγραφικό

δυναμισμό, αποτολμά να αποτυπώσει τον ψυχισμό

της μορφής μέσα από τη φιγούρα του σκεπτόμενου

που υπογραμμίζεται από την σκοτεινότητα του

βλέμματος και την αποσιώπηση του χώρου. Οι απτι-

κές ιδιότητες τονίζονται με το ζωντανό παλμικό το-

νικό πλάσιμο. Χωρίς καμία τάση ωραιοποίησης οι

σκούροι τόνοι στην απόδοση του προσώπου και

των γεννητικών οργάνων, σε αντίθεση με την φωτει-

νότητα των τόνων στο πλάσιμο των όγκων του σώ-

ματος αφαιρούν την βαρύτητα του σώματος προσ-

δίδοντάς του μία λιγότερο γήινη διάσταση από αυτή

του προσώπου. Η ανθρώπινη μορφή αποδίδεται κυ-

ρίαρχη αλλά και κυριαρχούμενη από μία ευκρινή

ερωτική διάθεση. Η επιμελώς ατημέλητη στάση του

σώματος, εκφράζει με σαφήνεια τις προθέσεις του

καλλιτέχνη για την απόδοση μιας προσμονής, νο-

σταλγίας και αβεβαιότητας.

58. ΑΡΓΥΡΟΣ Ουμβέρτος  (1884-1963)

‘Γυμνό’

Λάδι σε καμβά επικλμ. σε καμβά 128×77 εκ υπγρμ π.α

€ 4.000 - 5.000 

ARGYROS Oumvertos (1884-1963) 

‘Nude’

Signed oil on canvas laid on canvas 128×77 cm
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59

61

60

61.  ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ Θεόφιλος (1934)
‘Τοπίο στην Κέρκυρα’

Ακουαρέλα 46×28 εκ υπγρμ κ.α

€ 150 - 250

KENTARCHOS Theofilos (1934)

‘Corfu landscape’ 

Signed watercolour 46×28 cm 

59.  ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Βασίλειος (1879-1977)
‘Φυτό του Ολύμπου’

Λάδι σε καμβά 85×56 εκ υπγρμ κ.α

€ 800 - 1.200

ITHAKISIOS Vassilios (1879-1977)

΄Plant of Mt. Olympus’

Signed oil on canvas 85×56 cm

Έχοντας βιώσει από κοντά για χρόνια τη φύση, ζώντας σ ένα σπήλαιο

του Ολύμπου, την απεικονίζει με εκπληκτική αμεσότητα, ζωντάνια και

εξαίρετους ιμπρεσιονιστικούς κανόνες. Με γρήγορο φως και χρωματικές

επιλογές δημιουργεί με ένα συνδυασμό αφηρημένων και ρεαλιστικών

τύπων, μια τόσο εντυπωσιακή εικόνα.

60.  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Επαμεινώνδας (1878-1974)
‘Χωριατοπούλα με τις κότες’

Λάδι σε σελλοτέξ 35×45 εκ υπγρμ. κ.α

€ 380 - 500

THOMOPOULOS Epaminondas (1878-1974)

‘Village girl with the chicken’

Signed oil on hardboard 35×45 cm
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62

63

62.  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912-1990)
‘Μένητες Άνδρου’ π.δ 1950

Λάδι σε σελλοτέξ 70×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.000 - 2.500

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990)

‘Menites in Andros island’ c1950s 

Signed oil on hardboard 70×50 cm

Σπάνιας τρυφερότητας και χρωματικής  ευαισθησίας τοπίο του

Γιάννη Σπυρόπουλου, με  απαλή ανάπτυξη των τόνων και οργά-

νωση των όγκων. Εξοβελίζοντας την συμβατική προοπτική, πάνω

στη μετάβαση από την εικονιστική απόδοση στην αφαιρετική πριν

περάσει στην αμιγώς αφαιρετική. Η ζωγραφική του επιφάνεια

διαχωρίζεται από ένα μωσαϊκό ευαίσθητων χρωμάτων ανεπαί-

σθητων ψιθύρων ενός χαμηλόφωνου εσωτερικού διαλόγου. H δι-

στακτική του τεκτονική οργάνωση της ζωγραφικής επιφάνειας

συνυπάρχει μαγευτικά με μια ονειρική διάχυση και απίθανη πει-

θαρχία. 

Πρβλ. Γ. Παπαιωάννου ‘Γ. Σπυρόπουλος’ 

εκδ. Ιδρ. Γ.& Ζ. Σπυροπούλου παρλγς. σελ. 149-51

63.  ΚΑΝΑΚΑΚΙΣ Λευτέρης  (1934-1985) 
‘Καρέκλα με λαγήνι’

Λάδι/τέμπερα σε χαρτόνι 60×42 εκ υπογρμ. κ.δ 

€ 700 - 1.200

KANAKAKIS Lefteris (1934-1985)

‘A chair with a jug’

Signed oil/tempera on paperboard 60×42 cm 

Ο καλλιτέχνης πιστός στις παραδοσιακές μεθόδους, σκηνοθετεί μια

πλαστική συνομιλία με καταλύτη το φως που καταυγάζει τις φόρμες,

με την ακινησία των στάσεων, τις αναγωγές στα καθαρά σχήματα,

με τη γεωμετρία των κινήσεων με την αποσιώπηση του χώρου, ξυ-

πνάει μια περίεργη ανησυχία στο θεατή, ερμηνεύοντας ποιητικά την

κρίσιμη συνάντηση χώρου και φόρμας. Το αντικείμενο, ένα λαγήνι

απλό καθημερινό σκεύος, μέσα στη μοναξιά του μετατρέπεται σε

μνημειακό εξαιτίας της τοποθέτησής του στον κλειστό χώρο. 
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64
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65.  ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος  (1914-1965)
‘O κόσμος’ 1956

Λάδι σε καμβά 45×55 εκ υπγρμ & 

χρνλγμ κ.α

€ 1.300 - 1.800  

TSINGOS Thanos  (1914-1965)

‘The world’ 1956

Signed & dated oil on canvas 45×55cm 

64.  ΣΚΛΑΒΟΣ Γεράσιμος (1927-1967) 
‘Σύνθεση’ 1961

Μικτή τεχνική σε σελλοτέξ 100×67 εκ υπγρμ  κ.α 

€ 1.000 - 1.500

SKLAVOS Gerassimos (1927-1967)

‘Composition’ 1961

Signed &dated mixed media on hardboard 100×67 cm
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66.  ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης  (1939-1994)
‘Χαρταετός βαλίτσα και φτερά‘ 1984

Ακρυλικά σε χαρτί επικλμ. σε καμβά 67×84 εκ υπγρμ. &

χρονλγμ. κ.δ 

€ 3.000 – 4.000

Ο χαρισματικός ποιητικός εικονοπλάστης, με την οπτική αυτή πανδαισία, με μία παιδική αφηγηματικότητα, ειρωνική αφέλεια, υπονο-

μευτική αδεξιότητα, και έντονες εννοιολογικές προεκτάσεις, κατασκευάζει για ακόμη μια φορά το όχημα απόδρασης από το πραγματικό

στο οποίο κεντρικό ρόλο έχει το ταξίδι, η περιπέτεια. Με το παιχνιδιάρικα αυτό έργο του μας εισάγει σε ένα κόσμο μαγικό, αναζητώντας

την απέραντη ελευθερία και το μέσο για απόδραση. Ο ανάλαφρος χαρταετός το όχημα και η βαλίτσα στο κέντρο του παραπέμπει στο

ελάχιστο απαραίτητο, συμβολοποιώντας την απελευθέρωση από οτιδήποτε περιττό. Μια ζωγραφική μελετημένη στις αναγωγές της,

παιχνιδιάρικη, ελκυστική, που γλυκαίνει τη διάθεση.

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)

‘A kite a suitcase and feathers’ 1984

Signed & dated acrylic on paper laid on canvas 67×84 cm



38 | HELLENIC AUCTIONS

67

68

67.  ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης  
(1923-1984)
‘Άτιτλον’ π1967;

Λάδι σε χαρτόνι επικλμ. 

σε σελλοτέξ 54×42 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.000 - 2.500 

GAITIS Yannis (1923-1984)

‘Untitled’ c1967

Signed oil on paperboard laid 

on hardboard 54×42 cm

68.  ΖΟΥΝΗ Όπυ (1941-2008)
‘Χωρίς τίτλο’ 1992

Ακρυλικό σε καμβά 100×62εκ υπογρμ  π.δ 

€ 2.000 - 2.500 

ZOUNI Opy (1941-2008) 

‘Without title’ 1992

Signed acrylic on canvas 100×62 cm

ΕΚΘ/ΕΧΗΙΒ. Δημοτ. Πινακ. Θεσ/νίκης Οκτ. 2019 / Municipal Gallery 

of Thessaloniki Oct. 2019 

Ένα ιδιαίτερα επίκαιρο διαχρονικό και λαμπερό έργο του πολυ-

σχιδή δημιουργού Γαίτη, με τη διαπραγμάτευση της αναγνωρίσι-

μης φόρμας που τον απασχόλησε επανειλημμένα. Με εμφανή την

σαρκαστική του διάθεση και το καυστικό του χιούμορ, ο ασυμβί-

βαστος γνωστός Έλληνας μοντερνιστής, πάνω στην δυναμική παλ-

λόμενη κόκκινη ζωγραφική του επιφάνεια, δημιουργεί, σχεδόν

γελοιογραφεί, μια κρυπτογραφημένη οπτική ιστορία. Με τα αν-

θρωπόμορφα σύμβολά του, ως μέσο ειρωνείας και κοινωνικής

κριτικής, οδηγεί στην επιτελεστική αναγωγή των αφηγημάτων

του, με σαφή αναφορά στην υπαρξιακή μοναξιά των ανθρώπων

που οφείλεται στον καταναλωτισμό και τη μαζικοποίηση της σύγ-

χρονης κοινωνίας. Καταλυτικός, μεταπλάθει με κριτικό πνεύμα,

την αφηγηματική, αινιγματική και συνάμα ποιητική διάσταση της

φόρμας,  σε ένα σχόλιο για την αλλοτρίωση και την  ισοπέδωση,

του σύγχρονου ανθρώπου. 
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69. ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Μανώλης (1923-2010)
‘Κυπαρίσσια’

Λάδι σε καμβά 120×80 εκ

€ 2.000 - 3.000

Ένα σπουδαίο αριστοτεχνικό έργο του Μανώλη Καλλιγιάννη με σπάνιες χρωματικές και συνθετικές αρετές, από την περίοδο  μετά το

ταξίδι του στη Λέσβο το 1956 που σηματοδοτεί την αρχή της περιόδου της τοπιογραφίας του την οποία αρχικά αποδίδει αφαιρετικά. Ο

καλλιτέχνης με χρώμα και φως μεταφράζει εντυπωσιακά την ψυχογραφία του τοπίου. Καταξιωμένος στη διεθνή αγορά τέχνης, αφού

υπήρξε ένας από τους 10 Έλληνες που επέλεξε για τις συλλογές της η Τate Modern μετά από πολύχρονη αναζήτηση σε  Τουρκία, Ν.

Αφρική, Αγγλία, Γαλλία κ.α. και εκθέσεις στο Παρίσι, Άμστερνταμ, Αμβέρσα, Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Όπως αναφέρει λίγο πριν το θά-

νατό του ο Μανώλης Καλλιγιάννης, στο πορτρέτο που σκηνοθέτησε ο Ισπανός ελληνιστής, συγγραφέας και φωτογράφος Πέδρο Ολάγια

«δεν απεικονίζω ζωγραφίζω» συμφωνεί με τον τρόπο που αποτυπώνει εδώ το τοπίο αφαιρετικά και εξπρεσιονιστικά να πηγάζει από μια

καθαρά προσωπική έκφραση αγάπης και θαυμασμού του προς τη φύση.

CALLIYANNIS Manolis (1923-2010)

‘Cypress trees’

Signed oil on canvas 120×80 cm 
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70.  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Λίλη (1947)
‘Αθηνά’

Λάδι σε καμβά 60×73 εκ υπγρμ κ.δ

€ 450 - 600

ELEFTHERIOU Lilly (1947)

‘Athena’

Signed oil on canvas 60×73 cm

72. ΝΙΚΟΥ Γιάννης (1943) 
‘Η νίκη’

Λάδι σε καμβά επικλμ σε σελοτέξ 40×50 εκ υπογρμ π.α

€ 300 - 500

NIKOU Iannis (1943)

‘Victory’

Signed oil on canvas laid on hardboard 40×50 cm

71.  ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS)  (1930-2005) 
‘Σύνθεση’

Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 50×46 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 – 800

KESSANLIS NIKOS (1930-2005)

‘Composition’ 

Signed oil/mixed media on board 50×46 cm

71
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73. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ Γιάννης  (1936-2017)

‘Ατιτλο’ π2009

Λάδι σε χαρτόνι 23×23 εκ υπγρμκ.δ 

€ 500 - 700

KOUNELLIS Jannis (1936-2017)

‘Untilted’ c2009

Signed oil on paperboard 23×23 cm

74.  ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Μάκης (1939)
‘Φιγούρα σε γκρίζο’ 1972

Λάδι σε καμβά 190×130 εκ υπγρμ & χρονλγμ. πίσω

€ 2.500 - 3.500 

THEOFYLAKTOPOULOS Makis (1939)

‘Figure in grey’ 1972

Signed & dated verso oil on canvas 190×130 cm
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75.  ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης  (1939-1994)
‘ΣΟΛ’  1970

Ακρυλικό σε χαρτόνι 51×40 εκ υπγρμ & χρονλγμ.κ.α 

€ 1.500 - 2.000

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)

‘SOL’ 1970

Signed & dated acrylic on board 51×40 cm

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

76. ΖΟΥΝΗ Όπυ (1941-2008)
‘Σύνθεση’ 2005

Ακρυλικό/μικ. τεχν. 50×35 εκ υπγρμ μ.δ

€ 300 - 500 

ZOUNI Opy (1941-2008) 

‘Composition’2005

Signed acrylic/mix.media 50×35 cm

77. ΒΑΡΛΑΜΗΣ Ευθύμιος (1942-2016)
‘Νεκρά φύσις’ 1969

Ακουαρέλα 46×40 εκ υπγρμ. κ.δ

€ ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

WARLAMIS Efthimios (1942-2016) 

‘Still life‘ 1969

Signed & dated watercolour 46×40 cm 
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78. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930-2005) 
‘Ανδρας και γυναίκα’ 1999

Μικτή τεχνική σε καμβά 100×80 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 2.200 - 2.800

Ιδιαίτερα γοητευτικό έργο/φιλοσοφικό δοκίμιο του Κεσσανλή από τη σπουδαία σειρά του των φωτογραφιών/σκιών πάνω σε πανί.

Ο καλλιτέχνης ‘φωτο-γραφεί’ εδώ με  την κυριολεκτική έννοια της λέξης: ΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΦΩΣ! αιχμαλωτίζοντας τις σκιές μέσα στο χρόνο κα-

ταδεικνύει και υπογραμμίζει εμφαντικά την πολυτιμότητα της ανθρώπινης ζωής. Μέσα από τη μνήμη καταγράφει το ίχνος της ανθρώπινης

εμπειρίας, προτρέποντάς μας να αναστοχαστούμε για την ουσία της ανθρωπινότητας για την ουσία της ζωής μας.

NIKOS (KESSANLIS) (1930-2005) 

‘Man and woman’ 1999

Signed mixed media on canvas 100×80 cm
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79. ΛΑΒΔΑΣ Απόστολος (1940)
‘Tοπίο’

Λάδι σε καμβά 58×73 εκ υπγρμ κ.δ

€ 400 - 500

LAVDAS Apostolos (1940) 

‘Landscape’

Signed oil on canvas 58×73 cm

81. ΝΑΚΟΣ Μάνος (1945);
‘Αιγαιοπελαγίτικο τοπίο’

Λάδι σε καμβά 90×110 εκ υπγρμ κ.α

€ 300 - 500 

NAKOS Manos (1945)

‘Aegean landscape’

Signed oil on canvas 90×110 cm

80.  ΒΑΚΑΛΟ Γιώργος  (1902-1991)
‘Κοράλια στο βυθό’

Ακρυλικό σε χαρτόνι 30×40 εκ. υπγρμ κ.δ

€ 300 - 400

VAKALO Georgios (1902-1991)

‘Corals in the sea bed’

Signed acrylic on board 30×40 cm

80
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82. ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ Θωμάς  (1943-2002)
‘Η Λήδα και ο Κύκνος’ 1989

Λάδι σε ξύλινο πάνελ 90×120 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.000 - 2.500

Σπάνιο και ιδιαίτερο έργο από τα ελάχιστα του καλλιτέχνηστην αγορά  

- το ‘πιό αγαπημένο μου’ - εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος όταν το αποχωρίστηκε το 1999

ΠΡΟΕΛ/PROV.‘Artforum Gallery’ Thessaloniki 1999

PAPADOPERAKIS Thomas (1943-2002)

΄Leda and the Swan’ 1989

Signed oil on wooden panel 90×120 cm
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*83. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934-2017)
‘Γοργόνα’

Ακρυλικό σε χαρτόνι 45×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 800 - 1.300

MYTARAS Dimitris (1934-2017) 

‘Mermaid’ 

Signed acrylic on cardboard 45×50 cm

85.  ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
‘Έπίδηξις κοσμήματος’

Υπογεγρμ. δοκίμιο μικτή τεχνική με κολάζ  50×34 εκ υπγρμ κ.

€ 500 - 800

FASSIANOS Alecos (1935) 

“Jewelry show’

Signed & numbd. artist’s proof mixed media & collage 50×34 cm

84.  ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ Θεόδωρος (1945)
‘Πορτρέτο κοπέλας’

Ακρυλικό σε καμβά 32×32 εκ υπγρμ κ.δ

€ 380 - 500

PANTALEON Theodoros (1945)

‘Portrait of a girl’ 2001

Signed acrylic on canvas 32×32 cm

84
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86.  ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Κυριάκος  (1944)
‘Ο φρουρός’ 2/1975 έως 12/1975 (δίπτυχο)

Λάδι σε καμβά 152×205 εκ υπγρ & χρνλγμ. κ.α

€ 4.500 - 6.000

ΠΡΟΕΛ/PROV: BONHAMS ‘Greek sale’ London Apr. 2014 

Ιδιωτ. συλλ. Αθήνα / Priv.coll. Athens

KATZOURAKIS Kyriacos (1944)

‘The guard’2/1975 to 12/1975 (diptych)

Signed & dated oil on canvas 152×205cm 



48 | HELLENIC AUCTIONS

87

89

87.  ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης  (1916-2010)
Σύνθεση 1961

Λαδοπαστελ σπουδή σε χαρτόνι 37×44  εκ 

υπγρμ. & χρνλγμ. κ.α 

€1.500 - 2.000

MORALIS Yannis (1916-2010)

Composition 1961

Signed & dtd study in oil-pastel on paperboard 

37×44 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Kochlias gallery Thessaloniki

88.  ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
‘Το φθινόπωρο’ 

Μικτή τεχνική σε χαρτί 32×40 εκ  υπγρμ & τιτλ. μ.δ

€ 700 - 1.000

FASSIANOS Alecos (1935) 

‘The autumn’

Signed & titled mixed media 32×40 cm

89.  ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910-1989)
‘Ναύτης’

Παστελ/κραγιόνια σε χαρτόνι 30×20 εκ υπγρμ κ.α 

€ 1.000 - 1.500

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989) 

‘Young marine’

Signed pastel /crayons on canson paperboard 30×20 cm

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

88
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90.  ΤΕΤΣΗΣ Παναγιώτης (1925-2016)
‘Βεράντα στη Σαντορίνη’ 

Τέμπερα/μικ. τεχν. σε χαρτόνι 35×45 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 1.200 - 1.500

TETSIS Panagiotis (1925-2016) 

‘Terrace in Santorini’

Signed tempera/mix.media on board 35×45 cm

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

91.  ΣΓΟΥΡΟΣ Στέφανος  
(1924-2017)
‘Ποντικονήσι’

Ακουαρέλα 28×42 εκ υπγρμ κ.α

€ 280 - 350 

SGOUROS Stefanos (1924-2017) 

‘Mouse island in Corfu’

Signed watercolour 28×42 cm
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92.  ΜΩΡΑΪΤΗΣ Τζων  (1931-1994)
‘H Αλίκη από τη Xώρα των Θαυμάτων’ 1984

Λάδι/μικτή τεχν. σε καμβά 120×90 εκυπγρμ 

& χρνλγ μ.α

€ 1.000 - 1.500

MORAITIS John  (1931-1994)

‘Alice from Wonderland’ 1984 

Signed & dated oil on canvas/mix. media 1.20×90 cm

Σημαντικός Ελληνοαμερικανός καλλιτέχνης έργα του οποί-

ου κοσμούν Μουσεία &γνωστέςδημόσιες &  ιδιωτ. συλλο-

γές (Columbus, Stonybrook & Parrish Museums, οικογ. R.

Kennedy, Christopher’s in Pittsburgh PA, Α.Παπανδρέου,

Μελίνας Μερκούρη κ.α 

Το 1966 απέσπασε το 1ο βραβείο του ΜΟΜΑ στο φεστιβάλ

του Long Island.

93.  ΞΑΝΘΟΥΔΗΣ Δημήτριος  (1917-2010)
‘Έρωτικό’ 2005

Λάδι σε καμβά 100×100 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 800 - 1.300 

XANTHOUDIS Dimitrios (1917-2010)

‘Erotic’ 2005

Signed & dated oil on canvas 100×100 cm
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94.  ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης  (1910-1989)
‘Γυμνός άγγελος’ 1971

Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 65×42 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α 

€ 2.500 - 3.000

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989) 

‘Nude angel’ 1971

Signed & dated mixed media on paperboard 65×42 cm

Έργο απλό και τόσο μεγαλειώδες ταυτόχρονα, ένας άγγελος,

άνδρας με φτερά πεταλούδας, σύμφωνα με την παράδοση των

αγοριών με μακριά μαλλιά, του Τζιορτζιόνε, και του Ντύρερ.

Γυμνή διαχρονική μορφή από τους αιώνες προερχόμενη, αχει-

ροποίητη μορφή. Προερχόμενη από τον κόσμο των μύθων και

των μυστηρίων της προσωπικής μυθολογίας του, στο πλαίσιο

του παροξυστικού ανθρωπομορφισμού του, με την αναγνωρί-

σιμη ανδροκεντρική έκφραση, με στιλπνή γοητεία και ηδονική

διάσταση του σώματος σε ένα απείκασμα μορφής. Σαν φωτο-

γράφος αποτυπώνει το ενσώματο περίβλημα της ψυχής, αυ-

τόνομο και πλήρες, με αισθησιακή διέγερση και πνευματική

έξαρση, έξω από τα εξωτερικά σχήματα των ορατών στοιχείων.

Η ιδιότυπη ευγενής ελληνική ζωγραφική του, με σχέδιο λιτό

και απέριττο ενέχει όλη την ιδιότυπη αισθητική της συνθετικής

του γλώσσας: λιτότητα, αυστηρά κομψή γραμμή, αλλοιώσεις

του όγκου της μορφής, σχηματοποιήσεις, που όμως φανερώ-

νουν το ισχυρό πλαστικό ένστικτο του Τσαρούχη, παραβίαση

της σχεδιαστικής πιστότητας στο μοντέλο και εν τέλει  αναδη-

μιουργία της φόρμας στον επιπεδόμορφο χώρο του.

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη / Priv. call. Thessaloniki

95.  ΠΑΥΛΟΣ (ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ) (1930-2019)
‘Γυναίκα στη στάση λεωφορείου’ 1985

Ακουαρέλα & μελάνια 35×25 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 250 - 400

PAVLOS (Dionysopoulos) (1930-2019)

‘Femmes à l’arrêt de bus’ 1985

Signed and dated watercolour & inks 35×25 cm

PROV. Salle Drouot - Paris Juin 1990
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96.  ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Μανώλης (1923-2010) 
‘Τοπίο’

Υδατογραφία 35×50 εκ υπογρμ, κ.δ

€ 280 - 350

CALLIYANNIS Manolis (1923-2010)

‘Landscape’ 

Signed watercolour 35×50 cm 

98.  ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
‘Aνδρας και πουλί’

Υπογεγρμ. & αφιερμ. σχέδιο με μολύβια 10×13 εκ

€ 150 - 250

FASSIANOS Alecos (1935) 

‘Μan and a bird’

Signed & dedictd. pencil drawing 10×13 cm

99. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
‘Aνδρας με πουλί’

Υπογεγρμ. & αφιερμ. σχέδιο με μολύβια 13×10 εκ

€ 150 - 250

FASSIANOS Alecos (1935) 

‘Μan with a bird’

Signed & dedictd. pencil drawing 13×10 cm

98
99
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97.  ΠΑΥΛΟΣ (Διονυσόπουλος) (1930-2019)
‘Τα καπέλα στην κρεμάστρα’

Μεταξοτυπία 84×59 εκ υπγρμ & αριθμ. κ.δ

€ 200 - 300

PAVLOS (Dionysopoulos)  (1930-2019)

‘The hats in the hanger’

Hand signed &numbd. silkscreen 38×33 cm 
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*100. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934-2017)
‘Γυναίκα και άγγελος’

Ακρυλικό σε καμβά 100×70 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.500 - 3.500

MYTARAS Dimitris (1934-2017) 

‘Woman and angel’ 

Signed acrylic on canvas 100×70 cm

101.  ΤΟΤΣΙΚΑΣ Θανάσης (1951)
‘Λεμονοδάσος’

Ακρυλικό σε καμβά 60×80 εκ 

υπγρμ. πίσω 

€ 600 - 800 

TOTSIKAS Thanasis (1951) 

‘Lemon-forest’  

Signed verso acrylic on canvas 60×80 cm 
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102.  ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Γιώργος  (1923-1988)
‘Το άλογο’ 1981

Ακρυλικό σε χαρτόνι 70×50 εκ υπγρμ κ.α

€ 500 - 700

VAKIRTZIS Georgios (1923-1988)

‘The horse’ 1981

Signed & dated acrylic on board 70×50 cm

103. ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σαράντης  (1932-2011)
‘Ατιτλον’

Παστέλ σε χαρτόνι 50×48 εκ υπογρμ. κ.α

€ ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

KARAVOUZIS Sarantis (1932-2011)

‘Untitled’

Signed pastel on paperboard 50×48 cm 

104.  ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923-1984)

‘Progression of heads’

Λιθογραφικό ΔΟΚΙΜΙΟ του καλλιτέχνη 80×60 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 - 700 

GAITIS Yannis (1923-1984)

‘Progression of heads’

Signed ARTIST’S PROOF (E.A) 80×60 cm
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105.  ΚΟΤΤΗΣ Γιάννης  (1949)
‘Κυδωνιά’ 1997

Μικτή τεχνική/ζωγραφική σε ξύλο 55×44 εκ 

υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 1.300 - 1.800 

KOTTIS Yannis (1949)

‘Quince tree’ 1997

Signed & dated mix.media on panel 55×44 cm

107.  ΤΕΤΣΗΣ Παναγιώτης (1925-2016)
‘Νεκρή φύση σε γκρι-μπλε’ 

Λάδι σε χαρτόνι 20×20 εκ υπγρμ κ.α 

€ 400 - 600

TETSIS Panagiotis (1925-2016) 

‘Still life in grey-blue’

Signed oil on paperboard 20×20 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Γκαλερί ‘ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ’ Αθήνα 1987

106.  ΦΕΙΔΑΚΗΣ Πάνος  (1956-2005)
‘Έρωτευμένα πουλιά’ 1996

Ακρυλικό σε χαρτόνι 48×35 εκ υπγρμ κ.δ

€ 600 - 800

FIDAKIS Panos (1956-2005) 

‘Birds in love’ 1996

Signed & dated acrylic on board 48×35 cm

ΕΚΘ./EXHIB. 34α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, Νοε. 1999

Εικονίζεται στον κατάλογο της έκθεσης
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108.  ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης  (1910-1989)
‘Πορτρέτο νέου’

Λιθογραφία 70×50 εκ υπγρμ & αριθμ. κ.

€ 250 - 400

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989)

‘Portrait of a youth’

Signed & numbd. Lithograph 40×32 cm

109.  ΔΕΡΠΑΠΑΣ Γεώργιος (1937-2014) 
Σύνθεση 1962

Υπογεγρμ. & χρνλγμ. χαρακτικό 71×53 εκ 

€ 200 - 300

DERPAPAS Georgios (1937-2014)

Composition 1962

Signed & dtd. engraving 71×53 cm

110.  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912-1990)
‘Αφηρημένη σύνθεση’

Υπογεγρμ. & αριθμ. χαρακτικό 32×62 εκ

€ 200 – 300 

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990)

‘Abstract composition’

Signed & numbd. engraving 32×62 cm

111.  ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930-2005) 
‘Αφηρημένη σύνθεση’

Υπογρμ. χαρακτικό / Δοκίμιο 32×41 εκ  

€200 – 300

NIKOS (KESSANLIS) (1930-2005) 

‘Abstract composition’ 

Signed engraving / artist’s proof 32×41cm
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112.  ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
‘Ποδηλάτης με καθρέφτη’

Υπογεγρμ. & αριθμ. λιθογραφία περιορ. έκδ. 65×50 εκ

€ 250 - 400

FASSIANOS Alecos (1935) 

‘Cyclist with a mirror’

Signed & numbd. ltd. edit. lithograph 65×50 cm

113.  ΞΕΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος (1931)
‘Κανόνες κυκλοφορίας’

Υπογεγρμ. Δοκίμιο περιορ. έκδ. 65×50 εκ

€ 250 - 350 

XENAKIS Constantine (1931)

‘Code de la route’

Signed Artist’s Proof 65×50 cm

114.  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1944)
‘Έρωτευμένο ζευγάρι’

Υπογεγρμ. & αριθμ. μεταξοτυπία περιορ. έκδ. 53×75 εκ 

€ 200 - 250

STATHOPOULOS Georgios (1944) 

‘A couple in love’

Signed & numbd. ltd. edit. silkscreen 53×75 cm 

115.  ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930-2005) 
‘Φιγούρες’

Υπογεγρμ. & αριθμ. λιθογραφία περιορ. έκδ. 63×51 εκ

€ 300 - 400

NIKOS (KESSANLIS) (1930-2005) 

‘Figures’

Signed & numbd. lithograph 63×51 cm

112 113

114 115
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MORAITIS J. 92

MORALIS Y. 87

MYTARAS D. 83, 100

NAKOS M. 81

NICOLAOU N.  51

NIKOLAIDOU M.   17

NIKOS (KESSANLIS) 71, 78, 111, 115

NIKOU Y. 72

OTHONEOS N. 23

PANTALEON Th. 84

PANTAZIS P.  15

PAPADOPERAKIS Th. 82

PAPALOUKAS S. 5, 27

PARTHENIS C. 35, 41

PAVLOS (DIONYSOPOULOS) 95, 97

PRASSINOS M. 33

PREKAS P.  43

SGOUROS S. 91

SKLAVOS Y. 64

SPYROPOULOS G. 34, 62, 110

STATHOPOULOS G. 114

STERIS Y. 31

TETSIS P. 90, 107

THEOFYLACTOPOULOS M. 74

THOMOPOULOS E. 60

TOTSIKAS Th. 101

TRIANTAFYLLIDES Th. 25

TROUSKOVSKY A. 14

TSAROUCHIS Y. 54, 89, 94, 108

TSINGOS Th. 56, 65

VAKALO G. 80

VAKIRTZIS Ge. 102

VASSILIOU S. 44, 50

VENTOURAS N. 21

VICATOS S. 18

UNKNOWN 3

WARLAMIS E. 77

XANTHOUDIS D. 93

XENAKIS K. 113

ZAIRIS E. 10

ZOUNI O. 68, 76
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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) 17% 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. Έργα 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. Η χρήση υλικού ή/και φωτογραφιών του καταλόγου δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Οίκου.

14. 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.

15. Για οιαδήποτε νομική διαφορά αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

16. Έκθεση κατάστασης έργων (condition report) δίδεται προ της δημοπρασίας σε όσους το επιθυμούν.

17. 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.



ΑUCTION / ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

YΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE

• 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 BID 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.

• As per the EU directive 2016/679 I hereby consent for my personal data to remain protected and in confidentiality in the
records of Hellenic Auctions only.

ENTOΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  /  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

INSTRUCTION TO BID  /  ABSENTEE BID  OR  TELEPHONE PARTICIPATION REQUEST

Α. Svolou 5  Thessaloniki 54622 Greece
tel. +30 2310 227007 & tel/fax 227799
info@hellenicauctions.com

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

EUROBANK: GR59 0260 2320 0005 7020 1172 746

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/ID NO. A.Φ.Μ. Mob. tel.

LOT - 
ΑΡΙΘΜ.

ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / SMALL DESCRIPTION
ANΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ / MAX. BID

(Εκτός προμήθειας & Φ.Π.Α.) (+comm.&vat)

 Τηλεφωνική συμμετοχή / Telephone bid



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



ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ / ΝEXT AUCTION

DECEMBER 2020




