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Σε αυτήν την εποχή της κρίσης, της απομόνωσης, των περιορισμών, η τέχνη αποκτά ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Θέατρο, κινη-

ματογράφος, συναυλίες, εκθέσεις, όλα μέσα από μία οθόνη χάνουν τον τόπο δράσης τους και εισβάλλουν στον χώρο του σπιτιού μας. Κατά τη

διάρκεια του εγκλεισμού εκτός από την οθόνη, τα βιβλία, οι πίνακες, τα γλυπτά ντύνουν τον προσωπικό μας χωροχρόνο και προσφέρουν μια

γλυκύτητα στον οικείο μας καθημερινό χώρο μετατρέποντάς τον στο προσωπικό μας καταφύγιο.

Η αγωνία αυξάνει τον μετεωρισμό μας, καθώς οι πόροι συρρικνώνονται, τα οικονομικά εξαντλούνται, η ελευθερία μας περιορίζεται. Αναζητούμε

αντιστάσεις και άμυνες πνευματική τροφή για σκέψη και ενεργοποίηση της φαντασίας που λόγω έλλειψης χρόνου είχαμε τελείως παραμελήσει.

Τώρα τα έργα τέχνης μετατρέπονται και σε οχήματα απόδρασης, διεξόδους, παράθυρα στο έξω αλλά και στον έσω κόσμο προσφέροντάς μας

την ευκαιρία να παραμένουμε ενεργοί. Να μετακινούμαστε ελεύθερα σε έναν φαντασιακό κόσμο με ένα τρόπο που θα ήταν αδύνατον να συμβεί

σήμερα στην πραγματικότητα. Η τέχνη μας συνδέει με το άγνωστο, το εξωτικό και το αδύνατο – όμως, τώρα, στην «σημερινότητά μας», μας

συνδέει και με έναν κόσμο όπου όλα είναι δυνατά!  Έναν κόσμο που δεν μπορούμε ίσως να τον κατανοήσουμε ακόμη.

Μπορεί να είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για την απεικόνιση ή την αναπαράσταση της εποχής αποτυπώνοντας την εικόνα που συλλαμβάνει το

θόρυβο του άγχους που όλοι αισθανόμαστε. Μάλλον χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και οι σημερινοί καλλιτέχνες περισσότερες ανατολές

και ηλιοβασιλέματα να ανατείλουν και να δύσουν στα γεμάτα ανήσυχα σπίτια. Χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ακούσουν τους ήχους της

ζωής που έχουν πέσει και να θρηνούν για τον «κόσμο που ήταν», παρακολουθώντας τον να χάνεται  περισσότερο μέσα στις σκιές.

Η επικρατούσα άποψη ότι η αγορά τέχνης παραμένει σταθερή στους πιο δύσκολους καιρούς έχει επιβεβαιωθεί και πάλι με το αναγκαστικό κλεί-

δωμα της παρούσας πανδημίας που επιτάχυνε τη μετάβαση στις διαδικτυακές πωλήσεις με πολλούς οίκους δημοπρασιών να αναφέρουν ότι οι

πωλήσεις είναι τόσο καλές αν όχι καλύτερες από πριν με περισσότερα έργα να αλλάζουν χέρια.

«Οι συλλέκτες παραμένουν ενεργοί ακόμα και στις πιο ασυνήθιστες στιγμές καθώς αναζητούν συνεχώς τα καλά σπάνια έργα» δηλώνουν οι Ch-

ristie’s «...η μετάβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα ήταν αναπόφευκτη στον σημερινό κόσμο, ειδικά αν θέλει κάποιος να στοχεύσει μη τοπικούς

προμηθευτές και αγοραστές. Η πανδημία έχει επισπεύσει τη μετατόπιση που ήταν επικείμενη. ...».

Η Kathryn Brown, ιστορικός τέχνης και εμπειρογνώμονας στην διεθνή αγορά τέχνης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, λέει μεταξύ άλλων “Η αγορά

της τέχνης είναι ανθεκτική. Η τέχνη επιβιώνει από κάθε δυσκολία και ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων είναι πολύ ανθεκτική εν μέρει

επειδή δεν εξαρτάται από «αλυσίδες παραγωγής»”.

Δεν υπάρχει ποτέ κακός χρόνος να αγοράσει κάποιος τέχνη - ή να πουλήσει - ακόμη και αν η οικονομία καταρρέει  ακόμη και όταν υπάρχει πανδημία.

At this time of crisis, quarantining and restrictions, art is taking on an increasingly important role in our lives. Theatre, cinema, concerts, exhibitions

– they are all channelled through a screen, becoming detached from their original setting to invade the space of our home. During lockdown, in

addition to the screen, it is the books, the paintings, the sculptures that adorn our personal space and time and give mellowness to our familiar

everyday space, transforming it into our personal refuge.

Anxiety increases our sense of insecurity, as resources shrink, our savings run out, our freedoms are reduced. We seek to put up some resistance,

enhance our defences; we look for spiritual food, we hope to activate the imagination which, for lack of time, we had completely neglected.

Now the works of art are also transformed into escape vehicles, outlets, windows looking out, but also into the inner world, offering us the op-

portunity to remain active. To move freely into an imaginary world in a way which would be impossible today. Art connects us to the unknown,

the exotic and the impossible – but now, in our current reality, it also connects us to a world where everything is possible! A world that we probably

cannot understand as yet.

It may be too early to talk about the depiction or the representation of our times by capturing an image filled with the noise of the stress that we

all feel. Perhaps we need more time and today’s artists have to wait for more sunrises and sunsets to take place in their restless homes. They

need more time to hear the sounds of life that have subsided and weep for “the world that was”, watching it slowly vanish into the shadows.

The prevailing view that the art market remains stable in the most difficult of times has once more been confirmed during the mandatory lockdown

of the present pandemic, which has accelerated the transition to online sales, with many auction houses reporting that sales are very good if not

better than before, with more works changing hands.

“Collectors remain active even at the most unusual times as they are constantly seeking rare works,” Christie’s have stated. ”Movement to the

online platform is inevitable in today’s world, especially if you wish to target non-local vendors and buyers. The pandemic has expedited the shift

which was imminent...”

As Kathryn Brown, a UK-based art historian and international expert on the art market, says: “The art market is resilient. Art survives disaster and

as an asset class it is very resilient partly because it is not dependent on ‘’production chains”.

There is never a bad time for buying–or selling– art, even when the economy collapses, even when there is a pandemic.

Thanos Evangelinos

Auctioneer - Certified Appraiser

December 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 1000 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 1000 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. Γ ΙΑΛΛΙΝΑΣ Αγγελος (1857-1939)
‘Τοπίο στην Κέρκυρα’ π1928

Υδατογραφία 20×31 εκ υπγρμ κ.α

€ 250 - 350

GIALLINAS Angelos (1857-1939)

‘Corfu landscape’ c1928

Signed watercolor 20×31 cm

2. ΓΕΡΑΛΗΣ Λουκάς (1875-1958)
‘Νεκρή φύση με φρούτα’ 

Λάδι σε ξύλο17×27 εκ υπγρμ κ.α 

€ 300 - 500

GERALIS Lucas (1875-1958)

‘Still life with fruits’ 

Signed oil on wood panel 17×27 cm 

3. ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ Λυκούργος (1887-1940) 
‘Αναφιώτικα’

Υδατογραφία 10×14 εκ υπγρμ κ.α 

€ 300 - 400 

KOGEVINAS Lycourgos (1887-1940) 

‘Anafiotika by the Acropolis’

Signed watercolour 10×14 cm
3

2
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4. ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Αιμίλιος (1859-1926)
‘Δρόμος στο Κάιρο’

Υδατογραφία σε χαρτί 31×20 εκ υπγρμ κ.α

€ 400 - 500 

PROSALENDI Emilios (1859-1926) 

‘A street in Cairo‘ 

Signed watercolor 31×20 cm

6. ΓΙΑΛΛΙΝΑ Αγγελική (1873 - )
‘Νεκρή φύση’

Υδατογραφία 52×26 εκ υπγρμ κ.α

€ 300 - 400

GIALLINA Angelique (1873 - )

‘Still life’ 

Signed watercolour 50×26 cm

4

5. ΓΕΡΑΛΗΣ Απόστολος (1886-1983)
‘Καθαρίζοντας τα φρούτα’

Σχέδιο και ακουρέλα 26×21 εκ υπγρμ κ.α 

€ 250 - 400

GERALIS Apostolos (1886-1983) 

‘The peeling of the fruits’ 

Signed drawing with watercolour 26×21 cm

5
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8. ΔΟΥΚΑΣ Εκτωρ (1885-1969)
‘Νεκρή φύση’

Λάδι σε καμβά 53×44 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 - 800 

DOUCAS Hector (1885-1969) 

‘Still life’ 

Signed oil on canvas 53×44 cm

7

8

7. ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ Αλέξανδρος (1853-1923)
‘Νεκρή φύση με πορτοκάλια’ 

Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπογρμ π.δ.

€ 1.000 - 1.500

KALOUDIS Alexandros (1853-1923) 

‘Still life with oranges’ 

Signed oil on canvas 50×70 cm

Πολύ γνωστός για τις νεκρές φύσεις του και ιδιαίτερα τα
επιτραπέζια θέματα ο Καλλούδης διακρίνεται για την αρι-
στοτεχνική ρεαλιστική απόδοση των αντικειμένων του με
δομική επιδεξιότητα στην αρμονία της σύνθεσης. Δημιουρ-
γός με εμμονή στην σχεδιαστική, περιγραφική ακρίβεια και
τον αριστοτεχνικό φωτισμό. Αποδίδει με εξαίρετη ακαδη-
μαϊκή επιμέλεια, τις λεπτομέρειες, τις σκιές, την προοπτική
ανάπτυξη και με τεχνική δεξιότητα αναδεικνύει την αλη-
θοφάνεια των πραγμάτων.
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9. ΓΥΖΗΣ Νικόλαος (1842-1901)
’Η Τέχνη και τα Πνεύματά της’ π.δ 1870

Παστέλ/κραγιόνια σε χαρτί 26×21 εκ υπογρμ. κ.δ 

€ 2.500 - 3.000 

GYSIS Nikolaus (1842-1901)

‘’Art and its Spirits’ c1870s

Signed pastel & crayons on paper 26×21 cm

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

Λάδι σε ξύλο14×10 εκ υπγρμ κ.δ & πίσω

€ 400 - 600

SABBIDES Symeon (1859-1927)

‘Woman picking flowers’ 

Signed front & verso oil on wood panel 14×10 cm

Εξαίρετη σπουδή για ένα από τα πιο γνωστά έργα του Νικόλαου
Γύζη, κορυφαίου εκπροσώπου της «Σχολής του Μονάχου». Το
έργο με συμβολικό θέμα και τίτλο «Η Τέχνη και τα πνεύματά
της», βρίσκεται στην συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης. Η υπέ-
ροχη σύνθεση έχει οργανωθεί σε μια διαγώνιο, που της προσ-
δίδει μεγάλο δυναμισμό, την κίνηση των μικρών αγγέλων και
δύο τόξα στο κάτω μέρος. H κεντρική μορφή απεικονίζεται ένας
άγγελος που παίζει βιολί, ως αλληγορία της μουσικής, καθώς ο
Γύζης πίστευε πως η μουσική είναι η ανώτερη έκφραση τέχνης,
ενώ οι άλλες τέχνες ενσαρκώνονται από μικρούς ερωτιδείς που
την περιβάλλουν, παίζοντας με τα σύμβολα-εργαλεία τους, πα-
ραπέμποντας στην κάθε μία ξεχωριστά.

A fine period study by Gysis of his most famous 1876 oil “Art and its
Spirits” in the collection of the Athens National Gallery.
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11. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος (1884-1972)
‘Ιστιοφόρα’

Λάδι σε σελοτεξ 36×47 εκ υπγρμ κ.δ

€ 700 - 1.000

ROMANIDIS Constantinos (1884-1972) 

‘Sailing vessels’

Signed oil on hardboard 36×47 cm

12. ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΔΗΣ Κωνσταντίνος (1877-1965) 
‘Μύλοι στη Χίο’ 1952

Λάδι σε καμβά επικλμ.σε χαρτόνι 33×48 εκ 

υπογρμ & χρνλγμ.κ.α

€ 400 - 500

KARAGATSIDIS Constantinos (1877-1965) 

‘Windmills in Chios island’ 1952

Signed & dated oil on board 33×48 cm

13. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος (1837-1907) 
‘Ιστιοφόρο’ π1900

Ακουαρέλα σε χαρτί 15×20 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.500 - 2.000

VOLANAKIS Constantine (1837-1907) 

‘Sailing vessel’ c1900s

Signed watercolour on paper 15×20 cm

12



14. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Περικλής (1849-1884) 
’Νεκρή Φύση’ π.δ 1870

Λάδι σε καμβά 60×43 εκ υπγρμ κ.α

€ 3.500 - 4.000

PANTAZIS Pericles (1849-1884)

‘Still Life‘ c1870s

Signed oil on canvas 60×43 cm

Δεκέμβριος 2020 | 11
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15. ΠΙΕΡΡΗΣ Μάρκος (1865-1954)
‘Κερκυραία κόρη’ 1900

Μικτή τεχνική/παστελ σε χαρτόνι 55×43 εκ υπγρμ &

χρονλγμ.κ.δ 

€ 400 - 600 

PIERRIS Markos (1865-1954)

‘Girl from Corfu in traditional dress’ 1900

Signed & dtd. mix. media/pastel on p/board 55×43 cm

Αξιόλογος Κερκυραίος ζωγράφος, μαθητής του Χαρ.Παχή. Εργα του
δυσεύρετα με το παρόν να αποτελεί το πρώτο που βγαίνει ποτέ στην
αγορά τέχνης.

Με αριστοτεχνική χρήση χρωματικών υφών, αποδίδει
τόσο εντυπωσιακά τους όγκους και φόρμες, αποκα-
λύπτοντας εμφανώς τις σπουδαίες ζωγραφικές δεξιό-
τητες και ποιοτικές του αξίες. Άνθη και αντικείμενα
εξαιρετικά πλασμένα με φως και χρώμα, ως ουσιώδη
στοιχεία πλαστικότητας και ποιότητάς τους. Συστα-
τικά του γλωσσοπλαστικού ιδιώματός του αποτελούν
η κινητικότητα του χρωστήρα του, η χρήση του φωτός,
η παλμικότητα του χρώματος, η σίγουρη χειρονομία.
Η ποιητικότητα ενισχύεται από τον παλμό-ρυθμό του
χρώματος που μ΄ αυτό δεν παρακολουθεί απλά τη
σύνθεση αλλά την πλάθει με μια μαγευτική μοναδική
ζεστασιά στους όγκους. 

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτική συλλογή, Αθήνα - Priv.coll. Athens

Το έργο έχει καθαριστεί και συντηρηθεί.

The painting has been surface cleaned and restored.

14
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17

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

Λάδι σε καμβά 50×70 εκ

€ 500 - 800 

ARGYROS Oumvertos (1884-1963) 

‘Port’

Oil on canvas 50×70 cm

16. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος (1889-1957) 
‘Ιστιοφόρο’

Λάδι σε καμβά 50×60 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.500 - 2.000

ΠΡΟΕΛ/PROV: ‘S.MICHALARIAS AUCTIONS‘ 30-3-1995

Ιδιωτ.συλλ. Κρήτη / Priv.coll.Crete

KALOGEROPOULOS Nikolaos (1889-1957)

‘Sailing vessel’

Signed oil on canvas laid on board, 50×60 cm
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18. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος (1837-1907) 
‘Φεγγαρόφως σε ήρεμα νερά’ π1900

Λάδι σε καμβά 20×52 εκ υπγρμ κ.α

€ 8.000 - 10.000

VOLANAKIS Constantine (1837-1907) 

‘Moonlight in calm waters’ c1900s

Signed oil on canvas 20×52 cm

Μια υπέροχη ειδυλλιακή θαλασσογραφία του Βολανάκη, ενός από τους κυριότερους εκπροσώπους του ακαδημαικού ρεαλισμού της
λεγόμενης ΄’Σχολής του Μονάχου’ δεσπόζoυσας μορφής της νεοελληνικής αλλά και της ευρωπαικής ζωγραφικής του 19ου αιώνα που κα-
ταδεικνύει ακριβώς τον λόγο που τον ονόμασαν «ποιητή της θάλασσας». Η ποιητική διάσταση του τοπίου στο παραπάνω εξαίσιο έργο
που φιλοτέχνησε κατά τα τελευταία του χρόνια κυριαρχεί μέσα από τη σιωπή και την απουσία της ανθρώπινης ύπαρξης στη νυχτερινή
ατμοσφαιρική σεληνοφάνεια. Με αριστοτεχνική διαχείριση της αναγνωρίσιμης τεχνικής του στην εμπλοκή φωτός και χρώματος αποδίδει
στην αγαπημένη του θεματική μία ιδιότυπη ατμόσφαιρα του τόπου και της ώρας που συνοδεύεται από την ενδελεχή αποτύπωση των
πλοίων σε ένα φόντο με διακριτά τα ιμπρεσιονιστικά σπαράγματα.

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ. συλλογή / Private collection Heidelberg Germany     

Το έργο έχει συντηρηθεί /The painting has been restored
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20. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Χαράλαμπος
(1909-1958)
‘Νεκρή Φύση με ρόδια’

Λάδι σε καμβά 45×60 εκ υπγρμ π.δ

€ 700 - 1.200

POTAMIANOS Charalambos (1909 -1958) 

‘Still Life with pomegranates’ 

Signed oil on canvas 45×60 cm

19

20

19. ΜΑΛΑΜΟΣ Κώστας (1913-2007)
‘Σπίτια στο Φανάρι και η Μεγάλη 

του Γένους Σχολή’ π1958-60

Λάδι σε καμβά 100×70 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.000 - 2.500 

MALAMOS Costas (1913-2007)

‘Houses in Phanar and the Great School

of Hellenism’ c1958-60

Signed oil on canvas 100×70 cm
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21

22

22. ΧΕΙΜΩΝΑΣ Νικόλαος Πέτροβιτς
(1886-1929)
‘Τοπίο’

Λάδι σε καμβά 50×66 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.000 - 1.500

CHIMONAS Nikolaos Petrovitch
(1886-1929)

Николай Петрович Химона
‘Landscape’ 

Signed oil on canvas 50×66 cm 

21. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892-1957)
‘Καμένο’ χωριό Μυτιλήνης π1925

Λάδι σε χαρτόνι 37×44 εκ υπγρμ. κ.δ & κ.α

€ 3.500 - 4.500 

PAPALOUKAS Spyros (1892-1957)

‘Kameno’ village in Mytilene c1925

Signed oil on board 37×44 cm

Μέσα στο πλαίσιο του συστημα-
τικού του πειραματισμού για τη
συγκρότηση και διαμόρφωση της
εικαστικής του γλώσσας, ο Παπα-
λουκάς επιτυγχάνει εδώ μαγευ-
τικά την αρμονία στην διαλεκτική
συλλειτουργία χρώματος και σχή-
ματος για την απόδοση των όγ-
κων της περίφημης αυτής σύνθε-
σης του αγαπημένου τοπίου «Κα-
μένο» στη Μυτιλήνη που τόσο τον
απασχόλησε με κάποιες εικαστι-
κές αποδόσεις του να κοσμούν
ιδιωτικές συλλογές και ιδρύματα.
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23

25

23. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Δημήτριος 
(1897-1993)
‘Βοσκός με το κοπάδι του’ 

Λάδι σε ξύλο 30×42 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 700 - 900 

GIOLDASIS Dimitris (1897-1993)

‘Shepherd with his flock’ 

Signed oil on plywood 30×42 cm

24. ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΔΗΣ Κωνσταντίνος (1877-1965) 
‘Θεριστές στο Πλωμάρι - Μυτιλήνη’ 

Λάδι σε καμβά επικλμ.σε χαρτόνι 41×57 εκ υπογρμ κ.α

€ 500 - 700

KARAGATSIDIS Constantinos (1877-1965) 

‘Harvesters in Plomari - Mytilene’

Signed oil on canvas laid on board 41×57 cm

Friends with Kontoglou, his paintings are very rare and 
collectable.

25. ΚΑΛΜΟΥΧΟΣ Τάκης (1895 - 1961)
‘Τοπίο’ 

Λάδι σε σελοτέξ 35×43 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 700 - 800 

KALMOUCHOS Takis (1895-1961)

‘Landscape’ 

Signed oil on hardboard 35×43 cm

24
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26. ΣΤΕΡΗΣ Γεράσιμος (1895-1985)
‘Ομηρικό ακρογιάλι’

Λάδι σε καμβά 50×69 εκ υπγρμ κ.δ

€ 3.000 - 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 ερη-
μωμένο αχρονικό σκηνικό, non finito που σε συνδυασμό με τη σύζευξη φανταστικού με το πραγματικό του ελληνικού τοπίου φορτισμένου
από την εισβολή του υποσυνείδητου, το μεταμορφώνει σε ακρογιάλι του νόστου.
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27

28

28. ΔΙΑΛΕΤΗΣ Ευγνώμων (1939)
‘Γνέθοντας στο τζάκι’ 

Λάδι σε καμβά 50×40 εκ υπγρμ κ.δ

€ 400 - 500 

DIALETIS Evgnomon (1939)

’Spinning wool by the fireplace’

Signed oil on canvas 50×40 cm

27. ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος (1917-1984)
‘Μάνα & κόρη’

Τέμπερα σε λεπτό χαρτόνι 70×50 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.500 - 2.000

SIKELIOTIS Georgios (1917-1984) 

‘Mother and daughter’

Signed tempera on paperboard 70×50 cm

Ενώ προβάλλονται με ενάργεια τα ιδιαίτερα εικαστικά γνωρί-
σματα του καλλιτέχνη, όπως η λιτότητα στους τόνους, η διακο-
σμητική απλοποίηση με την εξπρεσιονιστική παραμόρφωση και
την ογκομετρική καθαρότητα του κυβισμού, μας μεταφέρει πα-
ράλληλα μία ιδιαίτερη τρυφερότητα στη διατύπωση του μητρι-
κού συμπλέγματος. Με στοιχεία από τη λαϊκή παράδοση και τις
ματιέρες της ξυλογραφίας, επιδιώκει την ιδεαλιστική αποτύ-
πωση της απλότητας της λαϊκής ψυχής. Η κίνηση του εναγκαλι-
σμού περιέχει μία έντονη ιδεαλιστική διατύπωση του αγνής
μητρικής αγάπης μέσα από την απλότητα της λαϊκής ευαισθη-
σίας, ενώ το γαλάζιο υπογραμμίζει την καθαρότητα και την εσω-
τερική διαύγεια της λαϊκής ψυχής.
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29. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος (1879-1928)
‘Σούνιο’ π1918

Λάδι σε χαρτόνι 30×35 εκ υπγρμ κ.α

€ 3.500 - 4.500 

MALEAS Constantine (1879-1928)

‘Sounion’ c1918

Signed oil on board 30×35 cm

Εικονογραφώντας ότι βλέπουν τα μάτια της ψυχής, εδώ ο Μαλέας, με ελαχιστοποίηση των ρεαλιστικών στοιχείων, ανθρωπομορφισμό
των στοιχείων (δύο δέντρων), επιπεδοποίηση του ζωγραφικού χώρου, ορατό άπλωμα του χρώματος και μελετημένη κατανομή όγκων,
υποβάλει εντυπωσιακά τον θεατή στην ανάγνωση της ψυχής του τοπίου. Με αφετηρία το κλίμα του συμβολισμού, το αποστασιοποιεί
από την οπτική πραγματικότητα, προσδίδοντάς του μία διάθεση για διείσδυση στο βάθος των πραγμάτων. Καταργεί την τρισδιάστατη
προοπτική και οργανώνει το θέμα σε ευδιάκριτες χρωματικές ζώνες ανάγοντας τα φυσικά αντικείμενα σε όγκους και σχήματα χωρίς την
απώλεια της παραμικρής ρανίδας, από την ουσιαστική τους υπόσταση.

Πρβλ. «Κ. Μαλέας» Α.Κωτίδης εκδ. ΑΔΑΜ Αθήνα 2000 - πρλγ. εικον. σελ.133 αρ.75
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30

32

30. ΑΡΙΣΤΕΥΣ Φρίξος (1897-1951)
‘Aρχαίος αθλητής’ πδ1920

Μολύβι και κάρβουνο σε χαρτόνι 64×46 εκ υπγρμ κ.κ  

€ 500 - 700 

ARISTEFS Frixos (1897-1951)

‘A Grecian athlete’ c1920s

Signed pencil & charcoal study on paperboard 64×46 cm

31. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878 -1967)
‘Η Μουσική’ 

Τέμπερα/ακουαρ. 31×24 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.000 - 1.500

PARTHENIS Constantine (1878-1967)

‘The Music’

Signed tempera/waterclr. on paperboard 31×24 cm

32. ΛΥΤΡΑΣ Νικηφόρος (1832-1904)
‘Πορτρέτο κυρίας’

Μολύβια & ακουαρέλα σε χαρτί 14×10 εκ υπγρμ κ.δ

€ 400 - 500 

LYTRAS Nikiforos (1832-1904)

‘Portrait of a lady’ 

Signed pencil & waterclr. drawing 14×10 cm 

31
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33

34

33. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φώτης (1895-1965)
‘Μαρία Βοσκοπούλα η ώμορφη κόρη των Αγράφων’

Α/τέμπερα σε χαρτόνι 32.5×24 εκ υπγρμ.χρνλγμ. & τιτλ.

€ 2.500 - 3.000 

KONTOGLOU Fotis (1895-1965)

‘Maria the shepherdess the beauty of Agrapha’

Signed dtd and inscrib. e/tempera on board 32.5×24 cm

34. ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γιώργος (1917-1984) 
‘Τρεις γυναίκες’

Λάδι σε γυαλί 38×40 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 700 - 900 

SIKELIOTIS Georgios (1917-1984) 

‘Three women’

Signed oil on glass 38×40 cm 

Εξαίρετη ιδιαίτερη απόδοση των τριών γυναικών πιθα-
νώς στο πνεύμα του έργου ‘Αγ. Τριαδα’ (Trinity) του με-
γάλου Ρώσου καλλιτέχνη του Μεσαίωνα Andrei Rublev
(1360-1430).

Με μία σπάνια ζωγραφική ενάργεια ψυχογραφεί και χαρακτηρίζει το
μοντέλο του, με μία βυζαντινοπρεπή, λαϊκότροπη γραφή που έχει ως
άξονες την ανθρώπινη μορφή, την χρωματική και μορφική καθαρότητα,
την απλότητα στην έκφραση και στις πλαστικές αξίες. Αυστηρά περι-
γράμματα, ηρεμία σεμνότητα κλειστής γυναικείας μορφής, σφιχτό σχέ-
διο, την κλειστή, στιβαρή φόρμα, εσωτερικό ήθος, καθαρό γράψιμο
μορφής στις δυο διαστάσεις, λεπτότητα των τονικών και χρωματικών
αρμονιών, θλίψη και απλότητα. Με το ύφος του να καινοτομεί αναπλά-
θοντας δημιουργικά στοιχεία παραδοσιακής τέχνης σε έργα κοσμικού
περιεχομένου, προτείνοντας την επιστροφή σε μια «ξεχασμένη» κοσμο-
θεωρία. Συνοψίζει αυτό που πολύ εύστοχα το αίτημα της γενιάς το ̔ 30,
όπως το παρατήρησε ο Τσαρούχης για τον Κόντογλου: «Στον επαρχιώ-
τικο ευρωπαΐζοντα αισθητισμό αντέταξε ένα αισθητισμό γηγενή».



22 | HELLENIC AUCTIONS

35

37

35. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902-1985)
‘Ιστιοφόρο στη θάλασσα’ 1965

Τέμπερα/ακουαρ. 30×38 εκ υπγρμ & 

χρνλγμ. κ.α

€ 700 - 900

VASSILIOU Spyros (1902-1985) 

‘Sailing vessel in the sea’ 1965

Signed & dtd temp/watercolour 30×38 cm

36. ΠΡΕΚΑΣ Πάρις (1926-1999)
΄Ιστιοφόρα’ 1970

Λαδ/παστέλ σε χαρτόνι 40×50 εκ υπγρμ & χρνλγμ, κ.α

€ 400 - 500

PREKAS Paris (1926-1999) 

‘Sailing boats’ 1970

Signed & dtd o/pastel on paperboard 40×50 cm 

37. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Παύλος (1914-1973)
‘Παραθαλάσσιο τοπίο ’

Ακουαρέλα σε χαρτόνι 35×49 εκ υπγρμ κ.δ

€ 250 - 400

PANTELAKIS Pavlos (1914-1973) 

‘Seascape’

Signed watercolour 35×49 cm

36
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38. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μιχαήλ (1884-1933)
‘Παλιός μύλος και σπίτια κοντά στο νερό’ 

Λάδι σε πανί επικολμ.σε καμβά 28×52 εκ υπγρμ κ.α

€ 3.000 - 4.000 

ECONOMOU Michael (1884-1933)

‘Old mill and houses by the water’ 

Signed oil on cloth laid on canvas 28×52 cm

Ο Μιχάλης Οικονόμου, μια μοναδική ιδιαίτερη περίπτωση στην ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής όσον αφορά τη γλώσσα και τη
μορφολογία αλλά και την εμμονή στην αναπαράσταση του τοπίου μέσα σε ένα ιδιότυπο περιβάλλον πλέον ταυτοτικό. Ποιητικές απει-
κονίσεις των ιδιόρρυθμων αρχιτεκτονικών του τύπων, όπως στο εδώ χαρακτηριστικό έργο του, σε γειτνίαση με το νερό ώστε οι αντικα-
τοπτρισμοί του να αποτελούν αναπόσπαστο δομικό μέρος της εικαστικής του αναπαράστασης. Τοπία έξω από κάθε συνθήκη όγκου και
βαρύτητας, προσδίδουν μια ψυχογραφική αποτύπωση του τοπίου μέσα στη σιωπή και τη μοναξιά, την ταπείνωση και την ευθραυστότητα.
Αχνά χρώματα και φωτοσκιάσεις, λιτές γραμμές, αβαρείς όγκοι, αντικατοπτρισμοί όλα αγκαλισμένα από μία αχλή, καθόλα θελκτική, του
προσδίδουν την αίσθηση του ανοίκειου, την αίσθηση ότι ανήκει σε ένα ενδιάμεσο χώρο, σε ένα κόσμο που μετεωρίζεται ανάμεσα στο
όνειρο και την πραγματικότητα.

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Πειριαιάς - Private collection Piraeus
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40. ΧΑΛΑΡΗ-ΜΑΚΟΤΣΗ Αλεξάνδρα (1927-2005) 
‘Παρνασσός‘ 

Λάδι σε καμβά 60×80 εκ υπογρμ κ.δ 

€ 400 - 600

CHALARI-MAKOTSI Alexandra (1927-2005)

‘Mt. Parnassus’ 

Signed oil on canvas 60×80 cm 

39. ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ Πίνδαρος 
(1914-1988)
‘Το μεσομέρκασμα’ 1967

Λάδι σε καμβά 60×80 εκ υπγρμ &

χρνλγμ κ.α

€ 800 - 1.200

PLATONIDIS Pindaros (1914-1988)

‘Το μεσημεριανό διάλειμμα’ 1967

Signed & dated oil on canvas 60×80 cm
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42. ΖΕΡΒΟΣ Ηλίας (1891-1973)
‘Παρνασσός’

Λάδι σε σελοτέξ 80×90 εκ υπογρμ κ.δ

€ 700 - 1.000

ZERVOS Elias (1891-1973) 

‘Parnassus’

Signed oil on hardboard 80×90 cm

41. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Επαμεινώνδας (1878-1974)
‘Επιστροφή στο χωριό’

Λάδι σε καμβά 45×65 εκ υπγρμ κ.δ.

€ 2.000 - 2.500

THOMOPOULOS Epaminondas (1878-1974)

‘Returning home’

Signed oil on canvas 45×65 cm

Με ένα υστεροϊμπρεσιονιστικό ιδίωμα, συνδυάζοντας και
υπαιθριστικά δεδομένα ο καλλιτέχνης αποδίδει στο τοπίο μια
ατμόσφαιρα γεμάτη από ένα ιδιότυπο πνεύμα λυρισμού και
αφαιρετική σπιριτουαλιστική διάθεση τόσο στις μορφές όσο
και στον περιβάλλοντα χώρο. Αντιλαμβάνεται και αποδίδει με
τον δικό του μοναδικό τρόπο την ύπαιθρο, σαν ένα σύνολο
χρωματικών αντανακλάσεων και παιχνιδίσματος του πραγμα-
τικού φωτός. Φωτεινές κηλίδες χρώματος αλληλοσυμπληρού-
μενες συνθέτουν μία εκπληκτική εικόνα απροβλημάτιστης
πραγματικότητας.
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44. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Δημήτρης (1899-1972)
‘Μουσική μπάντα’ 

Λάδι σε καμβά 21×24 εκ υπογρμ κ.δ

€ 500 - 800 

POULIANOS Dimitrios (1899-1972)

‘Music band’

Signed oil on canvas 21×24 cm

43. ΜΠΑΧΑΡΙΑΝ Ασαντουρ (1924-1990)
‘Τρείς φίλοι’ 1958

Λάδι σε καμβά 38×47 εκ υπγρμ & χρνλγ. π.α

€ 1.000 - 1.300

BAHARIAN Asantour (1924-1990)

‘Three friends’ 1958

Signed & dated oil on canvas 38×47 cm 
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Ιδιαίτερο αντιπροσωπευτικό έργο
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, ζωγραφίζον-
τας. Αγαπημένος καλλιτέχνης των
πεζοπόρων και των ορειβατών του
Ολύμπου, που έδωσαν στη σπη-
λιά το όνομά του. Αποτυπώνει εδώ
με την δική του ιδιαίτερη μαε-
στρία και αρχιτεκτονική το μεγα-
λείο του βουνού Ολύμπου, πηγή
της εμπνεύσεώς του, μεταφέρον-
τας βιωματικά και γι αυτό αυθεν-
τικά, την  ποιητική του μαγευτικού
τοπίου. Το τοπίο και οι επιβλητικοί
όγκοι του βουνού ξαναζωντανεύ-
ουν πολύ αριστοτεχνικά μεταμορ-
φωμένα από το προσωπικό ιδιό-
τυπό του θέλγητρο.

45. ΛΥΤΡΑΣ Νικόλαος (1883-1927) 
‘Δασικό τοπίο’

Λάδι σε χαρτόνι 28×20 εκ υπγρμ πίσω

€ 1.500 - 2.000

LYTRAS Nikos (1883-1927)

‘Woodland’

Signed verso oil on board 28×20 cm

Mε την δυναμική της κονστρουκτιβιστικής  διαπλαστικότητας
του χρώματος, o Λύτρας δημιουργεί εδώ μια εξαίρετη και ιδι-
αίτερα δυναμική σύνθεση. Οι όγκοι και οι φόρμες του κατανε-
μημένα  με αρμονία στη ζωγραφική επιφάνεια συγκροτούν την
εικόνα του τοπίου με έξοχη μαεστρία και πιεστικότητα.

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

46. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Βασίλειος (1879-1977)
‘Ολυμπος΄

Λάδι σε σελοτεξ 40×55 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.500 - 2.000

ITHAKISIOS Vassilios (1879-1977)

‘Mount Olympus ’

Signed oil on hardboard 40×55 cm
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47

48. ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ Δημήτριος (1881-1973)
‘Αγιος Νικόλαος’

Λαδοτέμπερα / μικ.τεχν.σε ξύλο στην αυθεντική του ξυλόγλυπτη 

κορνίζα 50×32 εκ υπογρμ κ.δ

€ 1.300 - 1.800 

PELEKASIS Dimitrios (1881-1973)

‘St. Nickolas’

Signed oil-tempera /mixed media on wood panel set in its own 

hardwood handmade ornate frame, 50×32 cm

47. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φώτης (1895-1965)
Μορφές αγίων  

Ζωγραφική/τοιχογραφία τοποθτμ. σε ξύλινη επιφάνεια 45×60 εκ υπγρμ. 

σε ξυλόγλυπτη πλακέτα κ.δ

€ 1.000 - 1.500

KONTOGLOU Fotis (1895-1965)

Religious forms

Signed egg-tempera fresco laid on a framed hardwood panel 45×60 cm

48
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49. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878-1967)
‘Αλληγορική σύνθεση’  π.δ1950

Λάδι σε καμβά επικλμ σε χαρτόνι 18×77 εκ υπγρμ με αρχικά

κ.δ & με σφρδ. κ.α

€ 8.000 - 10.000

PARTHENIS Constantine (1878-1967)

‘Allegorical composition’ c1950s

Signed with initials & atelier stamped oil on canvas laid on

board 18×77 cm

Αριστοτεχνικό έργο του μεγάλου Αλεξανδρινού ζωγράφου, με το αναγνωρίσιμο προσωπικό μορφοπλαστικό ιδίωμά του, με μορφές εξω-
κοσμικές, μέσα από τη σφαίρα της αλληγορίας, της θρησκείας και της μυθολογίας. Είναι εμφανής η αφαιρετική προσέγγιση της συνεί-
δησης της βυζαντινής και αρχαϊκής τέχνης, παραπέμποντας με σαφήνεια, στην υπόθεση της «ελληνικότητας» της γενιάς του 30. Το ύφος
του καλλιτέχνη λιτό και αναγνωρίσιμο, με μελετημένο τρόπο γραφής, ανήκει στους πειραματισμούς πολλών χρόνων για την αποτύπωση
των στοιχείων πλαστικότητας και ποιότητάς τους. Οι φόρμες μέσα στην απέριττη λιτότητά τους, αιωρούνται σε μία ποιητική πνευματική
ατμόσφαιρα γεμάτη από ένα ιδιότυπο πνεύμα κομψότητας και λυρισμού. Στον μη πραγματικό χώρο, οι μορφές εμφανίζονται με μνη-
μειακή βαρύτητα, πλαστικό βάρος και επιβλητικότητα, πάνω όμως σ’ ένα ιδεατό επίπεδο, που τις προσδίδει  υπερβατική χροιά. Με τη
συμβολιστική ιδεαλιστική διάθεση του μεγάλου ζωγράφου, προβάλλουν δειλά, μέσα σε μία αχλή, όπως τα πράγματα της ζωής που μας
φανερώνονται, σαν αποκάλυψη μέσα από την ομίχλη του ονείρου. Κλειστές και απόμακρες, παρουσιάζονται, σχεδόν σε παράθεση, χωρίς
να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά ούτε και με τον θεατή, σαν να βγαίνουν από ένα αθώρητο και μακρινό βάθος. Με αριστοτεχνική
χρήση του λευκού χρώματος δομεί συμπαγείς όγκους με ιδιαίτερο πλαστικό βάρος και επηρεάζει τα σχήματα εμφανίζοντας μία μελετη-
μένη δομική λειτουργία, με ιδιαίτερη επιδεξιότητα, αποδίδοντάς τους ταυτόχρονα μία πνευματικότητα. Οι μορφές αποπνευματώνονται
με τη χρήση του λευκού για απόδοση των σκιών αλλά και των αχνών, απλών και λιτών όγκων. Η γοητευτική απλότητα στην έκφραση και
στις πλαστικές αξίες με την πνευματικοποίηση της φόρμας και της μορφής λυτρώνει εκείνους που δεν ακουμπάνε στη γη και αγωνίζονται
να αποδεσμευθούν απ’ τα δεσμά των ονείρων τους.

Πρβλ. Ευγ.Ματθιόπουλος ‘Κ.Παρθένης’ εκδ.ΑΔΑΜ 2008, μελέτη & παρλγ. εικον.σ.362

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτική συλλογή Θεσσαλονίκη / Private coll. Thessaloniki
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50

51

51. ΜΠΑΧΑΡΙΑΝ Ασαντουρ (1924-1990)
‘Τοπίο’

Ακουαρέλα σε χαρτί 50×34 εκ υπγρμ κ.δ

€ 400 - 700

BAHARIAN Asantour (1924 -1990)

‘Landscape’

Signed watercolour 50×34 cm

50. ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ Οθων (1887-1974)
‘Λίμνη της Τριχωνίδας’

Τέμπερα 46×67 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.200 - 1.500

PERVOLARAKIS Othon (1887-1974) 

‘TheTrichonis lake’

Signed tempera on board 46×67 cm 

Εικόνα ποιητικά αποδομένη με αμεσότητα και εκφραστική αλήθεια
συνθέτει εξαίρετα την αντικειμενική πραγματικότητα χωρίς εμμονές
στα εξωτερικά χαρακτηριστικά της. Με χρώματα-συναισθήματα μορ-
φοποιεί τους όγκους και σε συνδυασμό με την αριστοτεχνική χρήση
του φωτός τους αναδεικνύει προσδίδοντας στα στοιχεία της σύνθεσης
κίνηση, οντότητα, ζωή. Με το χρώμα του προσδίδει στη μαγευτική ηρε-
μία του τοπίου παλμό, ρυθμό, μία αίσθηση μυστηρίου και μια εσωτε-
ρική δύναμη με μια ποιητική ερμηνευτική αντιμετώπιση της φύσης.
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52. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892-1957) 
‘H Σκήτη του Αγ. Ανδρέα - Σεράι‘ 1924 

Λάδι σε χαρτόνι επικολμ. σε ξύλο 50×72 εκ υπγρμ κ.δ & α.

€ 5.000 - 8.000

Ένα ιδιαίτερα εκθαμβωτικό έργο του Παπαλουκά, που εκπέμπει ζωντάνια σχοινοβατώντας ανάμεσα στην παράδοση και την πρωτοπορία.
Ένα ζεστό, γλυκό φως, καταλύτης στα χρώματά του, αναδεικνύει ζωγραφικές ποιότητες και μία αίσθηση καθαρότητας στις εντάσεις των
τόνων με αντιθετικές συζεύξεις. Τα πράσινα σε αντίθεση με την αρμονική χρωματική αρμονία στη σύνθεση του τοπίου αποκτούν δυνα-
μισμό και εγκλωβισμένα σε κόκκινα αδρά περιγράμματα ασφυκτιούν από ενέργεια. Φως και χρώμα μορφοποιούν και πλάθουν ιδιότυπα
τους όγκους, ενεργοποιώντας τις αισθήσεις. Με την επιπεδότητα στην απεικόνιση και την αποφυγή της απόδοσης λεπτομερειών στη
σύνθεση, υπερβαίνει την φυσιοκρατική διάταξη των μοτίβων. Με μια ψυχογραφική ρυθμολογία και ιδιαίτερη επιδεξιότητα, αποδίδει
μία ζεστασιά και θαλπωρή στο απόκοσμο τοπίο. 

PAPALOUKAS Spyros (1892-1957) 

‘The Skete of St. Andrew’ Mt. Athos 1924

Signed twice oil on cardboard laid on plywood 50×72 cm



32 | HELLENIC AUCTIONS

53

54

54. ΞΕΝΟΣ Νικόλαος (1908-1983)
‘Διαβάζοντας στο πάρκο’ 1934

Λάδι σε καμβά 60×75 εκ υπγρμ κ.δ

€ 700 - 900 

XENOS Nickolas (1908-1983) 

΄Reading n the park’ c1934

Signed oil on canvas 60×75 cm

53. Γ ΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος (ΓΙΑΝΝΑΚΟ)
(1927-2000) 
‘Προικοδότηση απόρου από τον βασιλιά Παύλο’

Λάδι σε καμβά 70×55 εκ υπγρμ κ.α

€ 600 - 800

GIANNACOPOULOS Constantine (YANNACO) 
(1927-2000) 

‘Endowment of an indigent baby girl by 

king Paul of the Hellenes’

Signed oil on canvas 70×55 cm

PROV. Private collection W. Spyropoulos USA
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55. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος (1879-1928)
‘Τοπίο με βουνό’ π1920

Λάδι σε σελοτέξ 26×26 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.500 - 3.000 

Εξαίρετη απόδοση τοπίου τόσο ως προς τη σύλληψη όσο και ως προς τη σιγουριά του δυναμισμού με τον οποίο πραγματώνεται. Η σαφή-
νεια με την οποία οργανώνεται η σύνθεση συνυπάρχει με την επανεγγραφή τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών που σφραγίζουν γενικότερα
τη δημιουργία του Μαλέα. Το υπέροχο έργο διακρίνεται από το ότι ο συνολικός τρόπος της απόδοσής του εμφυσά μνημειακό περιεχόμενο,
επιβεβαιώνοντας τη σημασία της καλλιτεχνικής μορφής του Μαλέα ως μεγάλου δασκάλου στην ιστορία της ελληνικής τέχνης.

Πρβλ. «Κ. Μαλέας» Α.Κωτίδης εκδ. ΑΔΑΜ πρλγ. σελ. 145 συλλ. Εθν. Πινακοθήκης

MALEAS Constantine (1879-1928)

‘Mountainous landscape’ c1920

Signed oil on hardboard 26×26 cm
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56. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Διαμαντής (1914-1995)
‘Γυναικείο γυμνό’

Τέμπερα σε χαρτόνι 70×50 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.500 - 3.000

Εργο 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, μνημειακοποιεί τη μορφή, μέσα όμως σε μία ιδιαίτερη ποιητική προσέγγιση. 

Βιβλγρφ. ‘Δ.Διαμαντόπουλος’, Π.Κουνενάκη, εκδ.Αδαμ, 2005, σελ. 162-163, εικον.παρλγς

DIAMANTOPOULOS Diamantis (1914-1995)

‘Female nude’

Signed tempera on board 70×50 cm
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*57. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος (1910-1985) 
‘Ο ζωγράφος και το μοντέλο του στο μπαλκόνι’ 

Μικτή τεχνική με σινική μελάνι & ακουαρέλα 33×22 εκ

υπγρμ κ.κ

€ 2.000 - 2.500

ENGONOPOULOS Nikos (1910-1985)

‘The painter and his model on the balcony’

Signed mixed media in ink & watercolour 33×22 cm

Πρβλ. ‘Ν. Εγγονόπουλος΄ Κ. Περπινιώτη εκδ. Μουσείο Μπενάκη Αθήνα
2007 εικον. παρλγ σελ.240 αρ.197

58. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1889-1977) 
‘Ερωτευμένο ζευγάρι’ 

Παστέλ σε χαρτόνι 50×70 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.000 - 1.500 

GOUNAROPOULOS Georgios (GOUNARO) (1889-1977)

‘Couple in love’ 

Signed pastel on paperboard 50×70 cm
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59

60

60. ΠΡΕΚΑΣ Πάρις (1926-1999)
‘΄Αλογο’ 1969

Λάδι /μικ.τεχν. σε χαρτόνι 50×35 εκ υπγρμ & χρνλγμ, κ.κ

€ 1.000 - 1.500

PREKAS Paris (1926-1999) 

‘Horse’ 

Signed & dtd oil/mix.med. on board 50×35 cm

59. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γιώργος (1885-1959)
’Γυναικείο πορτρέτο’ 1931

Ακουαρέλα 35×24 εκ υπογρμ. κ.δ 

€2.000 - 2.500

BOUSIANIS Georgios (1885-1959)

‘Portrait of a woman’ 1931

Signed & inscribed watercolor 35×24 cm

Αντιπροσωπευτικό έργο του σημαντικού Έλληνα εξπρεσιονιστή όπου
ο ανθρωποκεντρισμός και η απόλυτη ελευθερία του υποκειμένου απο-
τυπώνονται με ιδιαίτερη έμφαση στην γυναικεία φιγούρα. Με αδια-
φορία για τη φυσιοκρατική απόδοση της μορφής και την ανατομία,
αποτυπώνει το δράμα της ύπαρξης του ανθρώπου. Με την αβεβαι-
ότητα του σχήματος, και τους κυματισμούς από την ρευστότητα των
χρωμάτων και τη δόνηση του φωτός πλάθει τη μορφή, χωρίς έμφαση
στα χαρακτηριστικά της, παρά στη συναισθηματική της κατάσταση σαν
ψυχογράφημα. 
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62. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος (1914-1965)
‘Λευκά λουλούδια σε πράσινο φόντο’

Λάδι σε χαρτόνι 34×32 εκ υπγρμ κ.α

€ 800 - 1.300  

TSINGOS Thanos (1914-1965)

‘White flowers in green background’

Signed oil on board 34×32 cm  

61. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902-1985) 
‘Kατάρτια στο απέραντο μπλέ’ 1973

Ακρυλικό/μικτή τεχνική 95×55 εκ υπγρμ & χρνλγμ. κ.δ 

€ 2.500 - 3.000

VASSILIOU Spyros (1902-1985) 

‘Masts in the endless blue’ 1973

Signed & dtd acrylic /mix.media on board  95×35 cm
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63. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νίκος (1909-1986) 
‘Οι δίδυμοι’ 1979

Tέμπερα σε χαρτόνι 50×70 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α

€ 1.500 - 2.000

NICOLAOU Nikos (1909-1986)

‘The twins’ 1979

Signed & dated tempera on paperboard 50×70 cm

Με μία ιδιόμορφη εξπρεσιονιστική

διατύπωση στους συσχετισμούς

χρώματος-σχεδίου, το χρώμα ανε-

ξαρτητοποιείται και απλώνεται σε

μεγάλη ενότητα στη ζωγραφική

επιφάνεια, δημιουργώντας τον ά-

μεσα αντιληπτό επίπεδο χώρο. Τα

ελεύθερα και αυθόρμητα περι-

γράμματα σε συνδυασμό με την

εκρηκτική ένταση του χρώματος,

προσδίδουν μεγάλη ζωντάνια και

ιδιαίτερη ομορφιά στον πίνακα.

Επιλέγει την ιδεαλιστική απλότητα

της αρχαϊκής γλυπτικής, το λιτό

σχέδιο της κλασικής αγγειογρα-

φίας, τον εσωτερισμό των πορτρέ-

των Φαγιούμ, τον πνευματισμό και

τη δισδιάστατη μετωπική απεικό-

νιση των βυζαντινών αγιογραφιών,

ενώ παράλληλα διαμορφώνει έναν

ελληνικό μοντερνισμό.

64. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Ορέστης (1910-1979)
‘Γυμνό’

Ακουαρέλα 50×40 εκ υπγρμ κ.δ

€ 250 - 400 

KANELLIS Orestes (1910-1979)

‘Nude’

Signed watercolour 50×40 cm
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Ένα από τα σπάνια έργα του Βιτσώρη, μια «προσωπογρα-
φία-ψυχογραφία», του καλλιτέχνη που σημάδεψε την πο-
ρεία της τέχνης στον τόπο μας πριν μισό περίπου αιώνα. Με
αριστοτεχνική χρήση χρωματικών υφών αποδίδει μοναδικά
τους όγκους της μορφής, αποκαλύπτοντας εμφανώς τις υψη-
λές γλυπτικές του δεξιότητες και τις ποιοτικές του αξίες.

66. ΒΙΤΣΩΡΗΣ Δημήτριος (Μίμης) (1902-1945) 
‘Πορτρέτο κυρίας’

Τέμπερα σε χαρτόνι 50×40 εκ υπογρμ κ.δ

€ 600 - 800

VITSORIS Dimitrios (Mimis) (1902-1945) 

‘A lady’s portrait’ 

Signed tempera on paperboard 50×40 cm

65. ΓΚΙΚΑΣ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)
‘Στρεψιάδης’ 1951

Λαδ/τέμπερα σε σελοτέξ 72×48 εκ υπγρμ & χρνλγμ. κ.δ

€ 4.000 - 6.000 

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994) 

‘Strepsiadis’ 1951

Signed & dated ο/tempera on hardboard 72×48 cm

Μνημειακή απόδοση του  γέρου Αθηναίου χωρικού Στρε-
ψιάδη για την κωμωδία του Αριστοφάνη ‘Νεφέλες’, που
πραγματικά αποτυπώνει αριστοτεχνικά όλα εκείνα τα χαρα-
κτηριστικά του ήρωα του έργου. Με αδρές, άκαμπτες γραμ-
μές, έμφαση στη σχηματοποίηση και εξπρεσιονιστική
παραμόρφωση, ιδιαίτερα στο πρόσωπο-προσωπείο, δανει-
ζόμενος στοιχεία από τη λαϊκή παράδοση, αποδίδει δύναμη
στο βλέμμα και συναισθηματική ένταση μιας συγκεκριμένης
στιγμής. Επιτυγχάνει απίστευτη απόδοση του απαίδευτου,
δυσμαθή αγρότη, ακόμη και του ίδιου το ονόματός του που
παραπέμπει στη στρεψοδικία. Ο απελπιστικά δυστυχής και
πνιγμένος στα χρέη Στρεψιάδης αποτυπώνεται με μοναδικό
ζωγραφικό δυναμισμό και εκρηκτική ζωντάνια. Με ιδιαίτερη
έμφαση στο πλάσιμο των όγκων, αφαιρετική σχεδίαση, μορ-
φική καθαρότητα, απλότητα στην έκφραση και στις πλαστι-
κές αξίες, άκρως σχηματική απόδοσή σε ζητήματα
χρώματος, φόρμας και άρθρωσης των όγκων, ο Χατζηκυριά-
κος Γκίκας προσδίδει στον πίνακα αμεσότητα και ένα γκρο-
τέσκο παροξυσμό.
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67. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910-1989)
‘Πορτρέτο νέου’

Παστελ σε χαρτόνι 50×35 εκ υπγρμ κ.α 

€ 2.000 - 2.500

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989) 

‘Portrait of a youngster’ 

Signed pastel on canson paperboard 50×35 cm

Αντιπροσωπευτικό έργο, λιτό και απέριττο που ενέχει όλη την ιδιότυπη ασκη-
τική αισθητική της συνθετικής γλώσσας του σπουδαίου ζωγράφου: λιτότητα,
αυστηρά κομψή γραμμή, αλλοιώσεις του όγκου της μορφής, παραβίαση της
σχεδιαστικής πιστότητας στο μοντέλο και εν τέλει αναδημιουργία της φόρ-
μας στον επιπεδόμορφο χώρο του. Εδώ η φωτεινή άσπρη σκιά εξυπηρετεί
με αριστοτεχνικό τρόπο την απόδοση των όγκων, οι οποίοι υποδηλώνονται,
μέσα σε μία συνθήκη που εισάγει ο καλλιτέχνης, σαν την λογοτεχνική τεχνική
“Show don’t tell”. Ένα μυστικό ανείπωτο αλλά ανιπαριστώμενο που μόνο ο
καλλιτέχνης και ο θεατής ανακαλύπτουν μέσα από τη θέαση του έργου.

ΠΡΟΕΛ/PROV. Timos Timotheatos gallery Athens

68. ΜΑΡΘΑΣ Τάκης (1905-1965) 
‘Σύνθεση με γυναίκα’ 

Λάδι σε χαρτόνι 70×50 εκ υπγρμ π.α

€ 1.000 - 1.500

MARTHAS Takis (1905-1965)

‘Composition with a woman’ 

Signed oil on board 70×50 cm
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69. ΓΑÏΤΗΣ Γιάννης (1923-1984)
‘Υδρα’ 1952

Τέμπερα σε χαρτόνι 58×71 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α

€ 3.000 - 3.500 

Με εξαιρετική σχηματοποίηση και γραμμική οξύτητα, τοποθετεί τις φόρμες στο χώρο του ονείρου, χωρίς όμως να του αφαιρεί στο ελά-
χιστο μία ευκρινή συμπαγή και κυρίως θελκτική σύνθεση. Οι εναλλαγές χρωματικών εντάσεων με τη ζεστή ώχρα, το φωτεινό γαλάζιο
και το ζεστό κεραμιδί στις στέγες, αποτυπώνουν μία δυναμική παραλλαγή του τοπίου. Η σχεδιαστική του δεινότητα παραμορφώνει και
αλλοιώνει το φυσικό, αγγίζοντας μας, με ένα μοναδικό τρόπο, όλο και περισσότερο. Η αντιρεαλιστική οργάνωση των αρχιτεκτονημάτων
αλλά και του περιβάλλοντα χώρου, η ελεγχόμενη σύνθεση με στερεότητα στην απόδοση της φόρμας, προδίδουν την διάθεσή του για
παιχνίδι αλλά ταυτόχρονα την οξεία καλλιτεχνική αντίληψη του δημιουργού για τη μάζα και τον όγκο. 

GAITIS Yannis (1923-1984)

‘Hydra’ 1952 

Signed & dated tempera on board 58×71 cm
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70. ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος (1879-1966)
‘Νεκρή Φύση’

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

€ 1.200 - 1.700

Εξοχο έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου πρωτοπόρου Δημήτρη Γαλάνη, ενός από τους σημαντικότερους χαράκτες του πρώτου μισού
του 20ού αιώνα στην Ευρώπη και πρωτοπόρου της νεοελληνικής χαρακτικής που ασχολήθηκε επίσης με τη γελοιογραφία και τη ζωγρα-
φική σ ένα πολυσχιδές και πολύπτυχο έργο. Στην αριστοτεχνική αυτή νεκρή του φύση, σχοινοβατώντας ανάμεσα στις αξίες του χρώματος
του φωτός και έντασης της φόρμας επιτυγχάνει μία ιδιαίτερα δυναμική ζωγραφική διατύπωση με μνημειακό χαρακτήρα και σαφείς επιρ-
ροές από τον Σεζάν.

GALANIS Demetrius (1879-1966) 

‘Still Life’

Signed oil/pastel on board 20×26 cm
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71. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1889-1977) 
‘Νεκρή φύση’ 1967

Λάδι σε ξύλο 62×51 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α 

€ 1.500 - 2.500

GOUNAROPOULOS Georgios (GOUNARO) (1889-1977)

‘Still life’ 1967

Signed & dated oil on wood panel 62×51 cm

Ιδεαλιστική-ποιητική ερμηνευτική αντιμετώπιση της φύσης με
έξοχη λυρικότητα. Με μια τάση ωραιοποίησης, απόκοσμης δι-
αύγειας, καθαρότητας και ανάλαφρες καμπύλες προσδίδει στην
αντιπροσωπευτική του αυτή φυτική σύνθεση μια ιδεαλιστι-
κή ποιητικότητα. Με τον χαρακτηριστικό, λεπτό και ανάλαφρο
σχεδιασμό του τα μοτίβα μεταμορφώνονται, αποκτούν ζωή και
κίνηση σε όλο τους τον όγκο και με τέτοιο τρόπο που μοιάζουν
δροσερά, ανάγλυφα κινούμενα σαν από ένα απαλό αεράκι.

O «ζωγράφος των λουλουδιών» σε ένα πλούσιο

σύνολο με μια σύνθεση εξαιρετικής μαεστρίας και

ευαισθησίας στον υπέροχο αυτό συνδυασμό των

χρωματικών του επιλογών. 

72. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος (1914-1965)
‘Λουλούδια’ 1956

Λάδι σε καμβά 48×59 εκ υπγρμ & χρνλγμ. κ.δ

€ 1.500 - 2.200 

TSINGOS Thanos (1914-1965)

‘Flowers’ 1956

Signed & dated oil on canvas 48×59 cm
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73. ΚΑΝΙΑΡΗΣ Βλάσσης (1928-2011)
‘Αφηρημένη σύνθεση’ π1966

Mικτή τεχνική σε χαρτόνι 50×70 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.000 - 2.000 

Ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της Γενιάς του `60, ο Βλάσης Κανιάρης καθηγητής στην έδρα της ζωγραφικής της Αρχιτεκτονικής
Σχολής του Ε.Μ.Π., με τις πολυάριθμες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δεν έπαψε να πειραματίζεται ποτέ.
Αντλώντας την έμπνευσή του από την έρευνα του ρόλου της τέχνης σε σχέση με τη ζωή, δημιουργεί με το δικό του προσωπικό ύφος, με
αφαιρετικό ιδίωμα και χειρονομία, το ημερολόγιο του Ιούνη του ΄66 που βρίσκεται στο Παρίσι, ακολουθώντας τα προτάγματα του καιρού
του. Με έντονα σταξίματα, αδρή χειρονομιακή πινελιά και δυναμισμό στην ποιότητα του χρώματος, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στα
περιγράμματα, συμπυκνώνει το συμβολικό απόκομμα-στιγμή ζωής θέτοντας την θεματική σε ένα ελλειπτικό πλαίσιο, με φόρμες και
γλώσσα που παραπέμπουν σε μια νοητή πραγματικότητα.

CANIARIS Vlassis (1928-2011) 

‘Abstract composition’ c1966

Signed mixed media on paperboard 50×70 cm
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74. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912-1990)
Αφηρημένη σύνθεση π1958

Λάδι/μικτή τεχνική σε σελοτέξ 63×70 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.500 - 3.000

Αντιπροσωπευτικό εκρηκτικό έργο του Σπυρόπουλου μέσα από τη αγαπημένη του παλέτα με γαιώδη χρώματα, με τις χρωματικές αξίες
και φωτεινές επισημάνσεις να οργανώνουν τη ζωγραφική του επιφάνεια. Ο ιδιότυπος φωτισμός που αναδύεται από το εσωτερικό του,
μετασχηματίζεται σε θερμότητα υπογραμμίζοντας εμφαντικά τα δραματικά ζωγραφικά του συμβάντα. Με συνεχείς επεμβάσεις στο μου-
σαμά του, με ματιέρες και ζωγραφικά επεισόδια, με  συνεχείς απόπειρες ελέγχου των διεργασιών του τυχαίου, αναδεικνύει τις  κρυμμένες
ποιότητες στο εσωτερικό του έργου και την εκφραστικότητα και πνευματικότητα του περιεχομένου του. 

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990)

Abstract composition c1958

Signed oil/mixed media on hardboard 63×70 cm
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75. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος (1904-1975) 
‘Αφηρημένη σύνθεση’

Λάδι σε σελοτέξ 50×35 εκ υπγρμ κ.α 

€ 1.000 - 1.500 

CONDOPOULOS Alecos (1904-1975)

‘Abstract composition’

Signed oil on hardboard 50×35 cm 

76. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912-1990)
Αφηρημένη σύνθεση

Λάδι σε σελοτέξ 50×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.000 - 1.500

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990)

Abstract composition

Signed oil on hardboard 50×50 cm
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77. ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Μανώλης (1923-2010) 
‘Τοπίο’ 

Λάδι σε καμβά 55×80 εκ υπογρμ. κ.δ

€ 2.000 - 2.500

H ποιητική απόδοση του τοπίου με τις εσωτερικές αισθήσεις, του σπουδαίου αφαιρετικού Έλληνα ζωγράφου / λυρικού ποιητή με συμ-
φωνίες χρωματολογίας με ένα γεωμετρικό ιδίωμα που συνάδει με την μοναδικής ομορφιάς αρχιτεκτονική αυτή σύνθεση. Με  έμφυτη
ευαισθησία αποδίδει  μία απεικόνιση του μη ορατού, του απόλυτου. Η ζωγραφική επιφάνεια διαχωρίζεται από ένα μωσαϊκό ευαίσθητων
χρωμάτων μια τεκτονικής πειθαρχίας αλλά και ονειρικής διάχυσης. Με τις χρωματικές αξίες και φωτεινές επισημάνσεις να οργανώνουν
τη ζωγραφική του επιφάνεια, μικρά ανοίγματα-ψηφίδες πυρήνες υπόλευκους και κεραμιδί σαν ανεπαίσθητους ψιθύρους ενός χαμηλό-
φωνου εσωτερικού διαλόγου.

CALLIYANNIS Manolis (1923-2010)

‘Landscape’

Signed oil on canvas 55×80 cm 



48 | HELLENIC AUCTIONS

78

79

78. ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ Ουίλιαμ (1912-1963)
‘Κύκλωπες’ π1945

Λάδι σε καμβά επκλμ. σε ξύλο 30×23 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.000 - 2.000

BAZIOTES William (1912-1963)

‘Cyclops‘ c1945

Signed oil on canvas laid on board 30×23 cm

Χαρακτηριστικό έργο του διεθνούς εμβέλειας Ελληνοαμερικά-
νου καλλιτέχνη William Baziotes, μέλους της ομάδας της Αμε-
ρικανικής πρωτοπορίας των ‘Irascibles’, μαζί με τα ιερά τέρατα
της σύγχρονης τέχνης, Willem de Kooning, Jackson Pollock, Bar-
nett Newman, Mark Rothko κ.α. Το έργο κινείται στο ιδεολο-
γικό, μεθοδολογικό και υφολογικό πλαίσιο της πρώτης γενιάς
του αμερικάνικου αφηρημένου εξπρεσιονισμού με τις χαρα-
κτηριστικές βιομορφικές μορφές. Αποτελεί ένα από τα πολύ
ενδιαφέροντα έργα του, συγκεντρώνοντας όλα τα συστατικά
στοιχεία της εικαστικής ιδιοσυγκρασίας του Μπαζιώτη. Έργα
του υπάρχουν στα μεγαλύτερα μουσεία και συλλογές στις ΗΠΑ
και ανά τον κόσμο.

79. ΧΡΥΣΑ (Βαρδέα) (1933-2013)
Ατιτλον 1962

Ακρυλικό σε χαρτόνι 50×35 εκ υπγρμ κ.δ & πίσω

€ 1.000 - 1.500

CHRYSSA (VARDEA) (1933-2013)

Untitled 1962

Signed front & verso acrylic on board 50×35 cm

Η μόνη Ελληνίδα καλλιτέχνις που το έργο της φιλοξενείται στο MoMa,
στο Met και στη National Gallery of art Washington.
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80. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930-2005) 

‘Αγόρι και κορίτσι’ 1957

Λάδι σε καμβά 80×95 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 2.500 - 3.000

Ένα ιδιαίτερα θελκτικό έργο του Νίκου Κεσσανλή, διεθνώς αναγνωρισμένου ζωγράφου και πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
της Αθήνας. Οι φόρμες αναδιοργανώνονται, διαπερνούν και διαρρηγνύουν το ερμητικό και το εγκλωβισμένο σώμα τους, διαγράφοντας
τροχιές που εξερευνούν ποιοτικά τον χώρο. Δίνοντας έμφαση στα περιγράμματα, καλεί τον θεατή να αποκαταστήσει οπτικά την κατα-
κερματισμένη φόρμα στο χώρο, με μία γλώσσα που παραπέμπει σε μια νοητή πραγματικότητα. Το χρώμα συνυπάρχει δυναμικά, γαλάζια,
μπλε, πράσινα συνδιαλέγονται με μια ποιητική διάθεση, αποδίδοντας τον έντονο δυναμισμό των χωρικών σχέσεων πάνω στη ζωγραφική
του επιφάνεια.

NIKOS (KESSANLIS) (1930-2005) 

‘Ragazzo e Ragazza’ 1957

Signed & dated oil on canvas 80×95 cm
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81. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος (1904-1975) 
‘Αφηρημένη σύνθεση’ 1968 

Λάδι σε χαρτόνι 71×57 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α 

€ 2.000 - 3.000

Ο Κοντόπουλος με την ανεξάντλητης δυναμικής ζωγραφικής του και του τεράστιου φάσματος των μεταβολών και μετασχηματισμών της
υλικής υπότασης του χρώματος ως δομικό στοιχείο του έργου του, μέσα από την αγωνιώδη αναζήτηση της φόρμας, εισβάλει στο ζωτικό
της χώρο με μία σαγηνευτική αίσθηση ελευθερίας της ζωγραφικής πράξης και αποτυπώνει τη μορφή προχωρώντας σε μια απόπειρα
κατάλυσης των ίδιων των ορίων της. Συστατικά του γλωσσοπλαστικού του ιδιώματος του αποτελούν η κινητικότητα του χρωστήρα του,
η χρήση του φωτός, η παλμικότητα του χρώματος, η σίγουρη χειρονομία. Η ποιητικότητα ενισχύεται από τον παλμό-ρυθμό του χρώματος
που μ΄ αυτό δεν παρακολουθεί απλά τη σύνθεση αλλά την πλάθει.

CONDOPOULOS Alecos (1904-1975) 

‘Abstract composition’ 1968

Signed & dated oil on board 71×57 cm
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82. ΓΚΙΚΑΣ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)
‘Τοπίο στην Υδρα‘ π.δ1950

Λάδι/τέμπερα σε σελοτέξ 40×50 εκ υπγρμ μ/κ.δ

€ 5.000 - 8.000 

Μαγευτικό τοπίο του  Χατζηκυριάκου Γκίκα πλασμένο με  κύρια «τεκτονικά υλικά»  το πνεύμα, τη σκέψη και τη λογική. Με αριστοτεχνική
δεινότητα στο σχέδιο και τη σύνθεση μας αποκαλύπτει τους ρυθμούς των γραμμών προσδίδοντας μία μουσικότητα στην  ψυχογραφική
αποτύπωση της εικόνας του. Ο αναγνωρίσιμος δαιδαλώδης ποιητικός του κόσμος, απελευθερωμένος από την αναζήτηση της νεοελλη-
νικής ταυτότητας, συνοδοιπόρος με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις, εμφανίζει υψηλές εικαστικές  ποιότητες. Συνεχείς γειτνιάσεις στα πε-
ριγράμματα, παστέλ χρώματα και απαλές εναλλαγές εντάσεων τους, αρμονία των σχεδιαστικών ιχνών, διασταυρώσεις τεκτονικών
σχέσεων και συνδυασμοί περιγραμμάτων-χρωμάτων συνθέτουν ένα αρχιτεκτονικό ιστό αφήγησης, μια δική του παραμυθένια, ποιητική
εικονική πραγματικότητα. 

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)

‘Hydra landscape’ c.1950s

Signed oil /tempera on hardboard 40×50 cm
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*83. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902-1985)
‘Καΐκι και τάματα’ 1981

Ακρυλικό σε καμβά 46×35 εκ υπγρμ & χρνλμ κ.δ

€ 2.500 - 3.000

VASSILIOU Spyros (1902-1985) 

‘Caique and amulets‘ 1981

Signed & dated acrylic on canvas 46×35 cm

Aριστουργηματικό παλλόμενο χρώμα του Σπύρου Βασιλείου,
με μια νοσταλγική και ρομαντική ματιά, με μια ποιητική
αποτύπωση, σαν ασυνόρευτο όνειρο. Χρησιμοποιεί γόνιμα
παραδοσιακούς τύπους και αξιοποιεί αριστοτεχνικά την
ποιότητα του χρώματος, συνθέτοντας μία δυναμική ρυθ-
μολογία που δονεί με ένταση ολόκληρο το έργο. Το καράβι
και τα φυλακτά γράφονται με μαεστρία πάνω σε ένα απέ-
ραντο κόκκινο που αναδύεται μέσα από αυτό το ενιαίο
χρώμα, προσδίδοντας την ιδιότυπη μαγεία μιας εξωκοσμικής
χροιάς. Είναι εμφανής η αφαιρετική προσέγγιση της συ-
νείδησης της βυζαντινής τέχνης στην αίσθηση της αρχιτε-
κτονικής των σχημάτων που απορρέει από τη γνώση των
αισθητικών νόμων.

84. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Γιώργος (1923-1988)
‘Ο μουσικός’

Ακρυλικό σε χαρτόνι 56×74 εκ υπγρμ κ.α

€ 600 - 900

VAKIRTZIS Georgios (1923-1988)

‘The musician’

Signed acrylic on paperboard 56×74 cm
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85. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912-1990)
‘Χωρίς τίτλο’

Λάδι σε ξύλο70×110 εκ υπγρμ κ.α

€ 4.000 - 6.000

Είναι ιδιαίτερα αριστοτεχνικό, ανεικονικό τοπίο του κλασικού Έλληνα εκπροσώπου της αφαίρεσης Γιάννη Σπυρόπουλου, με  έμφυτη
ευαισθησία και τρυφερότητα μέσα από την ατίθαση αυτή χειρονομιακή γραφή και οργάνωση των όγκων. Η ζωγραφική του επιφάνεια,
με ελεγχόμενες συσσωρεύσεις της ύλης, γδαρσίματα και χαράξεις, οργανώνεται από ένα δυναμικό μωσαϊκό δραματικών χρωμάτων,
προσδίδοντας την αίσθηση μιας αντιδραστικής κίνησης και ζωντάνιας. Με ζωγραφικά συμβάντα από μικρά ανοίγματα-πυρήνες, κόκκι-
νους, μπλε και λευκούς, συγκροτεί το αφηρημένο λεξιλόγιό του με μια δύναμη που δονεί τη σύνθεση έξω από περιοριστικά σχήματα
και φόρμες.

ΣΗΜ/NOTΕ: Φέρει ιδιόχειρη αφιέρωση του καλλιτέχνη & της συζύγου του 

Dedicated verso by the artist & his wife

PROV. Private coll. Thessaloniki – Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990)

‘No title’

Signed oil on plywood 70×110 cm
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86. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910-1989)
‘Ναύτης’

Παστέλ/κραγιόνια σε χαρτόνι 30×17.5 εκ υπγρμ π.α

€ 1.500 - 2.500

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989) 

‘Young marine’

Signed pastel /crayons study on canson paperboard 30×17.5 cm

Μία τρυφερή απόδοση του νεαρού ναύτη σε μαύρο φόντο. Η ιδιό-

τυπη ευγενής και απέριττη ζωγραφική του σπουδαίου αυτού Έλληνα

ζωγράφου, με κομψή γραμμή και χρωματική ασκητικότητα, ενέχει

όλη την ιδιότυπη αισθητική της συνθετικής του γλώσσας: λιτότητα,

αλλοιώσεις του όγκου της μορφής, σχηματοποιήσεις, παραβίαση

της σχεδιαστικής πιστότητας του μοντέλου στον επιπεδόμορφο

χώρο του. Με την ιδιόμορφη αυτή χρήση του φωτός και σε συνδυα-

σμό με την  ποιότητα του σχεδίου, καταφέρνει με ευαισθησία και

λεπτεπίλεπτους χειρισμούς της αξίας της γραμμής να εστιάσει σε

μία ψυχογραφική αποτύπωση της εικόνας του.

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

87. ΜΙΓΑΔΗΣ Γιάννης (1926-2017 )
‘Κορίτσι με γάτα’

Τέμπερα σε χαρτόνι 34×22 εκ υπγρμ κ.α

€ 300 - 400

MIGADIS Yannis (1926-2017)

‘Girl with cat’

Signed tempera on board 34×22 cm
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88. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923-1984)
‘Άτιτλον’ 1962

Λάδι σε καμβά 62×121 εκ υπγρμ κ.δ

€ 4.000 - 6.000 

GAITIS Yannis (1923-1984)

‘Untitled’ 1962

Signed oil on canvas 62×121 cm

Με έμφαση στο σχέδιο, με γραμμικές δαιδαλικές αναπτύξεις, μία εκ-
κωφαντική χρωματική και δυναμική ιδιότυπη γραφή και ελεγχόμενη
ένταση, όσον αφορά τη φόρμα και τη δύναμη της γραμμής, ξεδιπλώ-
νει με μαεστρία τη σύνθεσή του στη ζωγραφική επιφάνεια. Καταφέρ-
νει με άνεση, να συνθέσει τη φόρμα μέσα στην απέριττη λιτότητά
της, με απλό και λιτό τρόπο. Το παλλόμενο κόκκινο κυριαρχεί γεμάτο
ένταση, διανοίγοντας ένα παράθυρο στον κόσμο της φαντασίας και
ο δυναμικός γραφισμός του  αποκτά συνθετική υπόσταση στην δομή
της φόρμας. Αποτελεί μία αναζήτηση των μορφικών του αξιών, μέχρι
να αποτυπωθεί το ουσιαστικό και η δική του αλήθεια. 

89. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Τζών (1921-2014)
‘Χωρίς τίτλο’ 

Λάδι σε καμβά 40×30 εκ υπγρμ κ.δ

€ 800 - 1.300

CHRISTOFOROU John (1921-2014)

‘Without title’ 

Signed oil on canvas 40×30 cm 
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90. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Στέλιος (1930-2020)
‘Το τρένο που έρχεται’ 1967

Κατασκευή με ζωγραφική & υλικά 120×80 εκ υπγρμ &

χρνλγμ. κ.δ 

€ 1.500 - 2.000 

MAVROMATIS Stellios (1930-2020)

’The oncoming train’ 1967

Signed & dated construction and painting set on panel

120×80 cm

91. ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σαράντης (1932-2011)
‘Σύνθεση με μπουκάλια’ 

Λάδι σε χαρντμπορντ 50×60 εκ 

€ 600 - 800 

KARAVOUZIS Sarantis (1932-2011)

‘Composition with bottles’ 

Signed oil on hardboard 50×60 cm 
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92. Α. ΤΑΣΣΟΣ (ΑΛΕΒΙΖΟΣ) (1914-1985)
Ή Αρχόντισσα’ 

Ξυλόγλυπτη μήτρα χαρακτικής 100×52 εκ υπγρμ. κ.α

€ 2.500 - 4.000

A. TASSOS (ALEVIZOS) (1914-1985)

‘The Mistress’ 

Signed hand carved woodcut engraving plate 

100×52 cm

Η αυθεντική χαρακτική μήτρα που αποτελεί πολιτισμικό τεκ-
μήριο του νεοελληνικού πολιτισμού μας καθώς φιλοτεχνή-
θηκε και χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για το εξώφυλλο
του δίσκου «Τα Ρεμπέτικά της Σωτηρίας Μπέλλου». Με σχε-
διαστική απλότητα και οξύτητα φανερώνονται αβίαστα η
συνθετική δεινότητα αλλά και η σχεδιαστική ευχέρεια του
μεγάλου Ελληνα χαράκτη. Mε μία γλυκύτητα και μουσικό-
τητα οργανώνει τον χώρο του με μια δική του παραμυθένια
πραγματικότητα επιτυγχάνοντας μία ποιητική ερμηνεία του
χώρου. Η αρμονία στις σχέσεις των όγκων προτάσσεται κυ-
ρίαρχα απελευθερώνοντας τη σύνθεση. 

NOTE This is the authentic hand engraved wooden plate the artist
created for the cover of the musical record ‘The Sotiria Bellou Re-
betika’. It is a one-off piece of art and a historic treasure.

PROV. Private coll. Athens
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93. ΛΟΥΣΤΑΣ Κώστας (1933 - 2014)

‘Καυκάσικα-Φλώρινα’ 1977

Λάδι σε ξύλο 51×57 εκ υπγρμ κ.α. & πίσω

€ 1.000 - 1.500

LOUSTAS Costas (1933 - 2014)

‘Kafkasika - Florina’ 1977

Signed oil on board 51×57 cm

94. ΞΑΝΘΟΥΔΗΣ Δημήτριος
(1917-2010)
‘Βροχερή Θεσσαλονίκη’ 1990

Λάδι σε καμβά 100×100 εκ υπγρμ & 

χρνλγμ κ.α

€ 1.000 - 1.500

XANTHOUDIS Dimitrios (1917- 2010)

‘RainyThessaloniki’ 1990

Signed & dated oil on canvas 100×100 cm
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*95. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934-2017)
‘Κανάτα με λουλούδια και πουλί’

Ακρυλικό σε χαρτόνι 50×45 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.000 - 1.500

MYTARAS Dimitris (1934-2017) 

‘A jug of flowers and a bird’

Signed acrylic on paperboard 50×45 cm

96. ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ Γιάννης (1956)
‘Πασαρέλα’ 1981 

Μικτή τεχνική 65×50 εκ υπγρμ & χρoνλγμ κ.δ 

€ 600 - 800

LASITHIOTAKIS Yannis (1956)

‘Catwalk’ 1981

Signed & dated mixed media 65×50 cm
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97. ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλης (1938)
‘Γυναίκα γάτα και πουλί’

Ακρυλικό σε ξύλο 22×28 εκ

€ 600 - 800

SPERANTZAS Vassilis (1938)

‘A woman a cat and a bird’ 

Signed acrylic on panel 22×28 cm

98. ΝΑΚΟΣ Μάνος (1945) 
‘Σύνθεση’

Λάδι σε καμβά 120×100 εκ υπγρμ π.&κ.α

€ 400 - 500 

NAKOS Manos (1945);

‘Composition’

Signed oil on canvas 120×100 cm
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*99. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934-2017)
‘Το κόκκινο καράβι’ π.δ1990

Aκρυλικό σε καμβά 100×100 εκ 

υπγρμ κ.δ

€ 4.000 - 5.000

MYTARAS Dimitris (1934-2017) 

‘The red ship’ c1990

Signed acrylic on canvas 100×100 cm

100. ΜΑΪΠΑΣ Θέμος (1936-1996)

‘Πόδια’ 

Ακρυλικό σε χαρτόνι 70×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 600 - 800

MAIPAS Themos (1936-1996)

‘Legs’ 

Signed acrylic on paperboard 70×50 cm
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101. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923-1984)
‘Οδηγός και επιβάτης’ π.δ1960

Λάδι σε χαρτόνι επικλμ. σε σελοτεξ 40×41 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.000 - 2.500 

GAITIS Yannis (1923-1984)

‘Driver and passenger’ c1960s

Signed oil on paperboard laid on h/board 40×41cm

Με εργαλεία την ανορθόδοξη οπτική του μυθολογία και τη
σχεδιαστική του οξύτητα παραμορφώνει και αλλοιώνει το
φυσικό, αγγίζοντας μας με ένα μοναδικό τρόπο όλο και πε-
ρισσότερο. Με εμφανή την σαρκαστική του διάθεση και το
καυστικό του χιούμορ, ο ασυμβίβαστος διεθνής Έλληνας
μοντερνιστής, πάνω στη ζωγραφική του επιφάνεια, δημι-
ουργεί, σχεδόν γελοιογραφεί, μια κρυπτογραφημένη οπτική
ιστορία. Αποδίδοντας στους δύο συνεπιβάτες του ιδιότυπου
αυτοκινήτου/καρικατούρα τους σύγχρονους ήρωες του κα-
θημερινού, μία νέα αφηγηματική αναπαράσταση.

102. Γ ΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος (1939)
‘Ιππόδρομος’

Λάδι σε χαρτόνι 50×77 εκ υπγρμ κ.δ

€ 800 - 1.200 

GIOVANOPOULOS Paul (1939)

‘Horse racing’ 

Signed oil on board 50×77 cm
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103. ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης (1939-1994)
‘Ορίζοντας’ 1979

Μικτή τεχνική 50×65 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α 

€ 3.000 - 4.000

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. Εκθ/Exhib. Iolas Gallery N.York
Downtown Gallery Athens 2006
Priv. collection Athens

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)

‘Horizon’ 1979

Signed & dated mixed media on board 50×65 cm
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104. ΓΚΙΚΑΣ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)

‘Xιονισμένη αυλή’

Tέμπερα σε χαρτόνι 41×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.500 - 3.000 

Με αριστοτεχνική δεινότητα στο σχέδιο και τη σύνθεση ο Χατζηκυριάκος Γκίκας, μεταμορφώνει μαγευτικά το αφαιρετικό τοπίο, σε ένα
θεατρικό σκηνικό, μια πολιτεία ονείρου, δομημένη με αρτιότητα σύνθεσης και εμφανή την αγωνία συσχετισμών. Με αφαιρέσεις και
αναπλάσεις της φόρμας δημιουργεί μία λυρικότητα και μία ψυχογραφική αποτύπωση της χιονισμένης αυλής, καθώς ανακαλύπτει τους
ρυθμούς των γραμμών αποφεύγοντας άσκοπες λεπτομέρειες. Καρέκλες, τραπεζάκι, τα κάγκελα της σκάλας, σχηματοποιημένοι φυτικοί
σχεδιασμοί, θραύσματα τοίχου, με τη σχεδιαστική του ευχέρεια, αποκρύπτοντας και αποσιωπώντας άσκοπες λεπτομέρειες, αποκαλύ-
πτουν τους ρυθμούς των γραμμών, προσδίδοντας στο μοναδικό αυτό έργο μουσικότητα, και ρυθμολογία. 

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)

‘Snowy courtyard’ 

Signed tempera on board 41×50 cm
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105. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ Γιάννης (1936-2017)
‘Ατιτλο’ 1989

Μικτή τεχνική σε καμβά 40×40 εκ υπγρμ

κ.δ & πίσω

€ 4.000 - 6.000 

KOUNELLIS Jannis (1936-2017)

‘Untitled’ 1989

Signed front and verso mixed media

on canvas 40×40 cm

ΠΡΟΕΛ. Δώρο του καλλιτέχνη στην συνάδελφο και 
φίλη Σωτηρία Ράλλη (1944-2011) 
Ιδιωτ. συλλογή Η.Σ./ Πειραιάς- Με αγορά από 
την παραπάνω 

PROV. Α gift by the artist to his friend fellow artist
Sotiria Rallis (1944-2011)
Priv. collection Piraeus - By purchase from the above

106. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Στήβεν (1926-2013)

‘Tear III’ 1979

Κολάζ /κατασκευή, υπογρμ, χρονλγμ. & τιτλπ π.κ 76×56 cm

€ 1.000 - 1.500

ANTONAKOS Stephen (1926-2013)

‘Tear III’ 1979

Collage & silkscreen printed in colors, 76×56 cm, signed in pencil, titled dated
and annotated “P/P 4/6” at the top of the sheet. The green sheet worked by
the artist and laid down to the larger sheet.

Ιδιαίτερο έργο του ευαίσθητου αυτοεξόριστου παγκοσμίου φήμης καλλι-
τέχνη και διανοητή Γιάννη Kουνέλλη, από τους πρωτεργάτες της arte po-
vera που η δουλειά του έχει φιλοξενηθεί στις σημαντικότερες γκαλερί και
στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Εδώ με ένα ιδιότυπο λεξιλόγιο, με
τρυφερότητα και μια ποιητική διάθεση απεικονίζει αναπαραστάσεις επει-
σοδίων της ύλης και της φόρμας, καθώς ένα από τα ερωτήματά του ήταν
πάντα η ανίχνευση σ αυτό που ανέφερε ως  «το πρόβλημα είναι η φόρμα,
το γιατί μιας φόρμας», με την άσκηση, την παρατήρηση, τη μοναξιά, τον
λόγο, την εικόνα, την εξέγερση.
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108. ΑΛΑΣ Λάμπρος (1928) 
‘Κορίτσι στον καναπέ’ 1993

Λάδι / μικτή τεχν. 100×70 εκ υπγρμ κ.α

€ 800 - 1.000

AHLAS Lambros (1928) 

‘Girl on the couch’ 1993

Signed oil / mix. media 100×70 cm 

107. ΤΟΤΣΙΚΑΣ Θανάσης (1951)
‘Ατιτλο’

Ακρυλικά/ μικτή τεχν. σε μεταλλική πλάκα 50×100 εκ

υπγρμ. πίσω

€ 600 - 800 

TOTSIKAS Thanasis (1951) 

‘Untitled’ 

Signed verso acrylic/mix.media on metal sheet 50×100 cm 
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110. ΖΟΥΝΗ Όπυ (1941-2008)
‘Χωρίς τίτλο’ 94-02

Ακρυλικό σε ξύλο 40×40 εκ υπογρμ κ.

€ 1.000 - 1.500 

ZOUNI Opy (1941-2008) 

‘Without title’ 94-02

Signed acrylic on panel 40×40 cm 

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

Προφητικό εσχατολογικό έργο εμπνευσμένο από την Αποκάλυψη του Ιωάννη με την ανα-
γνωρίσιμη εντυπωσιακή στο παρόν έργο γραφή του καλλιτέχνη που αναδεικνύει το χαρα-
κτηριστικό προσωπικό του ιδίωμα. Συμβολισμοί και αλληγορικές εικόνες σαγηνεύουν και
ταυτόχρονα ερεθίζουν. Με σαφείς μεταφυσικές προεκτάσεις, σε ένα χώρο δυνατό, ακαθό-
ριστο, αποσπασματικό, επιτείνει το μυστήριο του συνόλου δίνοντας έμφαση στην σκληρό-
τητα και την αγωνία. Με εκφραστικότητα και ψυχολογική διεισδυτικότητα χρησιμοποιεί
γλωσσικά στοιχεία και του μανιερισμού στην απόδοση των όγκων και της προοπτικής.

109. ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ Θεόδωρος (1945)

‘Αποκάλυψη ΙΙ’ 1995

Λάδι σε χαρτόνι 22×31 εκ υπγρμ &

χρνλγμ κ.α 

€ 1.500 - 2.000

PANTALEON Theodoros (1945)

‘Apocalypse II’ 1995

Signed & dated oil on board 22×31cm 
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111. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ Γιάννης (1936-2017)
‘Άτιτλο’ π 2007

Παστέλ σε χαρτόνι 21×21 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 - 1000 

KOUNELLIS Jannis (1936-2017)

‘Untilted’ c 2007

Signed pastel on paperboard 21×21 cm

112. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γιώργος (1885-1959)
’Βάζο με λουλούδια’ 1931

Παστελ σε χαρτί 17×12 εκ υπογρμ. κ.δ

€ 1.000 - 1.500

BOUSIANIS Georgios (1885-1959)

‘Eine Vase mit Blumen’ 1931

Signed pastel drawing 17×12 cm

113. ΠΑΥΛΟΣ (ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ) (1930-2019) 
‘Σπουδή γυναίκας’ 1989

Ακουαρέλα σε χαρτί 40×30 εκ υπγρμ & χρνλγμ. κ.δ 

€ 400 - 500

PAVLOS (Dionysopoulos)  (1930-2019)

‘étude femme’ 1989

Signed dated & ιinscr. watercolour 40×30 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Salle Drouot - Paris Juin 1990

112
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114. ΤΕΤΣΗΣ Παναγιώτης (1925-2016)

‘Πόρος’ π1980

Τέμπερα/μικ.τεχν. σε χαρτόνι 53×48 εκ

υπγρμ κ.δ 

€ 1.500 - 2.000

TETSIS Panagiotis (1925-2016) 

‘Poros’ c1980

Signed tempera on paperboard 53×48 cm 

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

115. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ Δημήτριος
(1915-2001)
‘Τοπίο στην Αττική’

Λάδι σε καμβά 60×80 εκ υπγρμ κ.δ

€ 800 - 1.000

DARZENTAS Dimitrios (1915-2001)

΄Landscape in Attica’ 

Signed oil on canvas 60×80 cm
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116. ΠΑΡΜΑΚΕΛΗΣ Γιάννης (1932)
‘Σώματα άνδρα και γυναίκας’

Υπογρμ. & αριθμ. γλυπτό ορείχαλκου Υ.22 εκ (25/100) 

€ 300 - 400

PARMAKELIS Yannis (1932)

‘Torsos of man and womam’

Signed & numbd. bronze sculpture Η. 22 cm (25/100)

118. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος (1942) 
‘Μουσικός’

Υπογρμ. μοναδικό γλυπτό ορείχαλκου Υ.40 εκ

€ 480 - 700 

PAPAYIANNIS Theodoros (1942)

‘Musician’

Signed bronze sculpture H. 40 cm
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117. ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ Αριστείδης (1941)

‘Καθισμένη γυναίκα’

Υπογρμ. & αριθμ. γλυπτό ορείχαλκου Υ. 42 εκ (1/6) 

€ 600 - 800 

PATSOGLOU Aristides (1941) 

‘Seated woman’

Signed & dtd.unique bronze sculpture H 42 cm (1/6)

118
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120. ΒΑΣΣΑΛΟΥ Λιάνα (1948) 
‘Ξαπλωμένη γυναίκα’

Υπογρμ. & αριθμ. γλυπτό ορείχαλκου Μ.50 εκ Υ.30 εκ (1/7)

€ 480 - 700 

VASSALOU Liana (1948)

‘Reclining woman’

Signed & numbd. bronze sculpture L.50 cm H. 30 cm (1/7)
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119. ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης (1916-2010)
‘Ερωτικό’ 2002

Μεταλλικό γλυπτό υπογρμ. & αριθμ. Υ.50 εκ 

(1.35 εκ συνολικό ύψος στη βάση) 40×40 εκ πλάτος) 

€ 2.500 - 3.000

MORALIS Yiannis (1916-2010) 

‘Erotic’ 2002

Signed and numbered steel sculpture H 50 cm 

(overall height on the metal plinth 1.35 cm)
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*121. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934-2017)
‘Γυναίκα και άγγελος’

Ακρυλικό σε καμβά 70×50 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.500 - 3.000

MYTARAS Dimitris (1934-2017) 

‘Woman and angel’ 

Signed acrylic on canvas 70×50 cm

*122. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1944)
‘Ερωτευμένο ζευγάρι’ 1998

Ακρυλικά σε καμβά 86×120 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.000 - 2.000 

STATHOPOULOS Georgios (1944) 

‘A couple in love’ 1998 

Signed & dated acrylic on canvas 86×120 cm
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123. ΔΕΡΠΑΠΑΣ Γεώργιος (1937-2014) 
‘Από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο’

Λάδι σε ξύλο 100×82 εκ υπγρμ κάτω

€ 4.000 - 5.000 

Είπαν γι αυτόν: 
–  Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες εκπροσώπους του φανταστικού ρεαλισμού, ο «τελευταίος μεσαιωνικός ζωγράφος και… αλέ-
κτωρ της επερχόμενης μέρας» (Ηλ. Πετρόπουλος - συγγραφέας). 
–  «…η ζωγραφική του είναι κατά κάποιον τρόπο η συνέχεια του Εγγονόπουλου, μόνο που η θρησκευτική εμβληματική ξεκαθαρίζει τους
στόχους του και την οπτική του...» (Μιλτ. Παπανικολάου - Καθηγ. Ιστορ. Τέχνης ΑΠΘ).

DERPAPAS Georgios (1937-2014)

‘From the ancient times to Byzantium’

Signed oil on wood panel 100×82cm
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124

125

124. ΛΑΒΔΑΣ Απόστολος (1940)

‘Τοπίο με γόνδολα σε κανάλι’

Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπγρμ κ.δ

€ 400 - 600 

LAVDAS Apostolos (1940) 

‘Landscape with a gondola’

Signed oil on canvas 50×70 cm

125. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930-2005)
‘Χωρίς τίτλο’ 1970

Λάδι σε χαρτόνι επικλμ. σε σελοτέξ 40×30 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 - 800

NIKOS (KESSANLIS) (1930-2005)

‘Without title’ 1970

Signed oil on paper board laid on hardboard 40×30 cm
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126

127

126. ΧΑΛΚΙΔΙΩΤΗΣ Βασίλης (1939-2011)

‘Αρχαϊκή σκηνή’

Λάδι σε χαρτόνι 36×50 εκ υπγρμ π.α 

€ 400 - 600

CHALKIDIOTIS Basil (1939-2011)

‘Archaic scene’

Signed oil on paperboard 36×50 cm

127. ΑΓΝΩΣΤΟΥ (19ος αιω)
‘Απόλλων & Δάφνη Πηνειός

& Έρως’ π1890

Λάδι σε καμβά 80×100 εκ

€ 500 - 800 

UNKNOWN ARTIST (19th C)

‘Apollo & Daphne Peneus &

Cupid’ c1890s

Oil on canvas 80×100 cm

Ένα μαγικό αντιρρεαλιστικό τοπίο
του επονομαζόμενου ζωγράφου
της «ειρήνης» με σαφείς αναφο-
ρές στην αρχαία ελληνική αγγειο-
γραφία. Η ιδιαιτερότητα έγκειται
στην τεχνική που χρησιμοποιούσε
ο καλλιτέχνης και που ως ‘σχολή’
ονομάστηκε «Χαλκιδισμός», σύμ-
φωνα με την οποία το λάδι χρησι-
μοποιείται σαν νερομπογιά. 
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128

130

128. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1925-1984) 
‘Αγγελοι και ανθρωπάκια’ 1981

Υπογεγρμ. & αριθμ. σπάνια συλλεκτική λιθογραφία 100×70 εκ

€ 600 - 900

GAITIS Yannis (1925-1984)

‘Angels and people’ 1981 

Rare & highly collectable hand signed & numbd ltd edit.

lithograph 100×70 cm

129. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος (1910-1985) 

‘Ελλην / Αχιλλέας’ 

Σπάνια λιθογραφία (εκδ. Artigraph) υπογρμ. & αριθμ. 

από τον καλλιτέχνη 65×55 εκ.

€ 400 - 600

ENGONOPOULOS Nikos (1910-1985)

‘Greek / Achilles’

Rare ltd.edit. hand signed & numbered lithograph 65×55 cm 

130. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934-2017) 
‘Ξαπλωμένη γυναίκα’

Υπογρμ.& αριθμ. μεταξοτυπία περιορσμ. εκδ. 55×75 εκ 

€ 200 - 300 

MYTARAS Dimitris (1934-2017) 

‘Reclining woman’

Signed & numbd. ltd. edt. silkscreen 55×75 cm

129
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131

131. ΚΑΤΡΑΚΗ Βάσω (1914-1988)
‘Αναμονή’ 1971
Υπoγεγρμ. & αριθμ. λιθογραφία περ.έκδ. 70×50 εκ

€ 400 - 600

KATRAKI Vaso (1914-1988) 

‘Expectation’ 1971

Limited edition hand signed & numbd. lithograph 70×50 cm 

132. ΔΑΦΝΗΣ Νάσος (1914-2010)
‘SS-2-78’ 1978

Υπoγεγρμ. & αριθμ. συλλεκτική μεταξοτυπία

περ.έκδ. 76×56 εκ

€ 400 - 600

DAPHNIS Nassos (1914-2010) 

‘SS-2-78’ 1978

Limited edition hand signed & numbd. 

Silkscreen 76×56 cm 

133. ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος (1879-1966)
‘Ερωτικό’ 

Χαρακτικό 27×21 εκ υπγρμ με μολύβι κ.α

€ 150 - 200

GALANIS Demetrius (1879-1966)

‘Erotic’ 

Hand signed in pencil engraving 27×21 cm
132

133
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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 Όρους 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 Όρους 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: Όταν 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

Όνομα / 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



Στοιχειοθέτηση ηλεκτρονικού καταλόγου: Γραφικές Τέχνες Άγγελου Αθ. Αλτιντζή τηλ. 2310 221529, e-mail: angelos@altintzis.gr
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