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H έκρηξη της αναδυόμενης λοίμωξης του κορονοϊού τα δύο τελευταία χρόνια επέφερε μεγάλη αναταραχή αγωνία αλλά και επανοημα-

τοδότηση της σύλληψης του κόσμου και της τέχνης ως αντανάκλασή της, επαναπροσδιορισμό της εννοιολογικής εικόνας της πραγματι-

κότητας και έπεται της ανθρώπινης συνείδησης.

Η τέχνη ως μετάπλαση αυτής της πραγματικότητας σε επίπεδο δημιουργίας, διανομής, υποδοχής και προώθησης, επηρεάστηκε

άμεσα, δέχτηκε ένα πολιτισμικό τραύμα. Το τραύμα αυτό επέφερε η απώλεια της αλληλεπίδρασης και η άμεση εμπλοκή θεατή-αγοραστή

με τα έργα τέχνης. Καλλιτέχνες, συλλέκτες, έμποροι, εκτιμητές και στελέχη δημοπρασιών, διαπιστώνουν ολοένα ότι μέσα σ αυτή τη συν-

θήκη της πανδημίας, η απώλεια της εμπείρωσης θέασης εκ του σύνεγγυς του έργου τέχνης και η μείωση της αλληλεπίδρασης πρόσωπο

με πρόσωπο, η οποία προηγουμένως ήταν απαραίτητη για τις συναλλαγές στην αγορά τέχνης, έχουν επιβαρύνει την κοινότητα χωρίς τα

μέλη της να μπορούν να απολαύσουν την κοινωνική επαφή, την ένταξη στην κοινότητα, τη διασύνδεση, τη γνωριμία και την αλληλεπί-

δραση στα δίκτυα φιλίας και διασκέδασης.

Συγκεκριμένα, η αγορά τέχνης έχοντας μετακινηθεί στο διαδίκτυο, οι δημοπρασίες και οι foires, πραγματοποιούνται από απόσταση,

προκειμένου να διευκολυνθούν οι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων του covid-19.

Ωστόσο, παρά τις αξιοσημείωτες αλλαγές, παρά την οικονομική ύφεση, οι δημοπρασίες ανθίζουν στον κυβερνοχώρο, χάρη στην έγ-

καιρη προσαρμογή στις νέες μεθόδους, στη δυναμική διεύρυνση της διαδικτυακής πρόσβασης και άρα στη διεύρυνση του αγοραστικού

κοινού με νέους φιλότεχνους/επενδυτές και τέλος στην προσεγμένη ψηφιακή παρουσία τους, αποδεικνύοντας ότι έχουν την ευελιξία

που τους επιτρέπει όχι μόνο να επιβιώνουν αλλά και να αναπτύσσονται με νέους τρόπους. Η αγορά τέχνης κατάφερε να διατηρήσει την

θέση της ως μία εκ των κορυφαίων επενδυτικών επιλογών με τις πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο να ξεπερνούν και πάλι τα $60 δισεκατ.

Η μετάβαση επίσης έδειξε ότι οι αγοραστές είναι και εκείνοι με τη σειρά τους ευπροσάρμοστοι και φίλα προσκείμενοι στην τεχνολογία

προσδίδοντας επίσης μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και άλλες διαστάσεις στην παγκοσμιοποίηση της αγοράς τέχνης εντείνοντας στην αύξηση

της κινητικότητας περισσότερο από ποτέ, μέσω Διαδικτύου..

Πιθανώς από αυτή την μετατόπιση θα προκύψουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης με λιγότερο παραδοσιακές μεθόδους, όπως άμεσες

αγορές από τους καλλιτέχνες και περισσότερες διαδικτυακές πωλήσεις δια δημοπρασιών και foires τέχνης. Άλλο ένα στοιχείο αποτελεί

η σταθερότητα στις παραγγελίες που λειτουργούν τώρα από απόσταση, προς μια πιο ψηφιοποιημένη σφαίρα αγοράς, προσφέροντας

υψηλούς δείκτες εμπιστοσύνης. Ο διαδικτυακός κόσμος για τους ανθρώπους της τέχνης αποτελεί μία πραγματικά ωραία γέφυρα μεταξύ

του φυσικού και ψηφιακού, προσφέροντας ευκαιρίες κυκλοφορίας και αλληλεπίδρασης. Μετά από πολλά χρόνια αργούς προόδου, η

αγορά τέχνης μπορεί να εισέρχεται σε έναν νέο κόσμο δεδομένων, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, κάτι που θα μπορούσε να την

κάνει ακόμα πιο ελκυστική από ότι στο παρελθόν. Μπορούμε σχεδόν να μιλήσουμε για μια «επανάσταση δημοπρασίας».

Τίποτα, φυσικά, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιερότητα και το δέος της φυσικής επαφής και εμπειρίας με ένα έργο τέχνης. Το

χρώμα, η σύνθεση και η υφή ζωντανεύουν μπροστά σε ένα έργο, μοναδικά για τον καθένα, όμως ο διαδικτυακός κόσμος προσφέρει πρα-

κτικά και εμπορικά πλεονεκτήματα. Μπορεί να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους στις πωλήσεις ή και στις μεταπωλήσεις, να επιτρέψει σε

ένα παγκόσμιο κοινό να ‘βρίσκεται στην αίθουσα δημοπρασίας’ μαζί με όσους βρίσκονται εκεί μέσα ζωντανά, υποβάλλοντας προσφορές

από το σπίτι και κυρίως αν το έργο έχει ελκυστική τιμή και με έχει συνεπάρει, όταν μέσα μου νιώθω έντονη την επιθυμία μου να το απο-

κτήσω, αξίζει να μη χάσω την ευκαιρία. Η απώλεια της ζωντανής επαφής με το έργο δεν αντικαθίσταται αλλά μερικώς αναπληρώνεται

μέχρι ενός βαθμού αποκτώντας τη δυνατότητα να το αποκτήσεις σε προσιτές τιμές.

Εμείς, στην Hellenic Auctions, ως εκ του θεατρικού χώρου ορμώμενοι, είμαστε ξεκάθαρα υπέρ της ζωντανής δημοπρασίας της αί-

θουσας, υπέρ της διαπροσωπικής επαφής, υπέρ της σκηνικής θεατρικότητας που εμπεριέχεται σε μια κατάμεστη αίθουσα διαχείρησης

έργων τέχνης, της αδρεναλίνης και των περί τέχνης συζητήσεων. Όμως θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε την τέχνη από όποιο μετερίζι

μας παρέχεται την κάθε δεδομένη περίοδο, προσβλέποντας πάντα στην σύντομα φυσική μας συνάντηση και πάλι.

Η αντοχή του οίκου μας στον κόσμο των δημοπρασιών αποτελεί αποκύημα της διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και

δέσμευσης στην κοινή εμπλοκή. Η ανάθεση δε σε εμάς της αποκλειστικής προβολής και διάθεσης ενός εκ των σημαντικότερων θησαυρών

τέχνης όχι μόνον εικαστικής αλλά και ιστορικής σημασίας των τελευταίων χρόνων, αυτό της «Πυρπόλησης της τουρκικής ναυαρχίδας»

του μεγάλου ζωγράφου Αιμίλιου Προσαλέντη, αποτελεί επιβράβευση της υπεύθυνης και συνεπούς επαγγελματικής πορείας μας των

τελευταίων 20 ετών, της εμπιστοσύνης σας αλλά και αυτής Ιδρυμάτων και επωνύμων συλλεκτών της χώρας προς εμάς. Είμαι βέβαιος

πως η προβολή του έργου του Προσαλέντη που τιμά τις σελίδες του καταλόγου μας ένα ‘έργο-συλλογή’ από μόνο του, θα απασχολήσει

έντονα τους ιστορικούς και τους εκδότες του μέλλοντος.

Θάνος Ευαγγελινός

Μάιος 2021



During the past two years, the coronavirus pandemic has caused great turmoil and anxiety, but also a reinterpretation of our con-

ception of the world and of art as its reflection, a redefining of the conceptual image of reality and, in consequence, of human

consciousness.

Art as a transformation of this reality in terms of creation, distribution, reception, and promotion, was directly affected, as the

victim of cultural trauma. This trauma was caused by the viewer-buyer’s lack of involvement in direct interaction with the works of

art. Artists, collectors, art dealers, appraisers and auctioneers are increasingly finding that, in this pandemic situation, the loss of

direct experience and of viewing the artwork up close, as well as the reduction of face-to-face interaction, which was previously

the norm in art market transactions, have been a burden on the community, without its members being able to enjoy social contact,

community integration, interconnection, familiarization and interaction in friendship and entertainment networks.

Specifically, with the art market having moved to the internet, auctions and fairs are carried out remotely, in order to facilitate

ways to deal with the effects of covid-19.

However, despite the significant changes and the economic recession, auctions are thriving in the cyberspace, thanks to the

timely adaptation to new methods, the dynamic expansion of internet access and thus the addition of new art lovers/investors to

the buying public, and, finally, in their careful digital presence, proving that they have the flexibility that allows them not only to

survive but also to grow in new ways. The art market has managed to maintain its position as one of the top investment options

with global sales once more, exceeding $60 billion. The transition has also shown that buyers too are flexible and tech-savvy, which

gives greater resilience and other dimensions to the globalisation of the art market, increasing mobility more than ever via the in-

ternet.

It is likely that this shift will lead to new growth opportunities with less traditional methods such as direct purchases from

artists, and more online sales through auctions and art fairs. Another element is the stability of orders that now operate remotely,

towards a more digitized market sphere, offering high confidence indicators. For art people the internet world is a really nice bridge

between the physical and the digital, offering opportunities for circulation and interaction. After many years of slow progress, the

art market may be entering a new world of data, transparency, and efficiency, which could make it even more attractive than before.

We can almost speak of an ‘auction revolution’.

Nothing, of course, can replace the sanctity and awe of physical contact and experience with a work of art. Colour, composition

and texture come to life when viewing a work of art in a way that is unique to everyone. But the online world offers practical and

commercial advantages. It can increase profit margins in sales or even re-sales, allow for a global audience to ‘be present in the

auction room’ along with those present in person, bidding from home and, especially if the work has an attractive price and has

captivated someone, when they feel a strong desire to haveit, it is worth not missing the opportunity. The loss of live contact with

the artwork is not replaced but only partially compensated for by the possibility of acquiring it at affordable prices.

We at Hellenic Auctions, driven by our theatrical background, are clearly in favour of the live auction room, in favour of inter-

personal contact, in favour of the theatricality contained in a packed auction room, the adrenaline and the heated discussions on

art. But we will continue to communicate art from whatever medium is provided to us in any given period, always looking forward

to our soon to be, next face-to-face encounter.

The resilience of our art house in the world of auctions is a result of maintaining relations of mutual trust and commitment to

the common involvement. The assignment to us of the exclusive promotion and sale of one of the most important art treasures,

which has had not just an artistic but also an historical importance in recent years, that of the ‘Burning of the Turkish Flagship’ by

the great painter Emilios Prosalentis, is a reward for our responsible and consistently professional progress in the past 20 years, of

your trust but also of the trust of the country’s institutions and renowned collectors towards us. I am sure that the promotion of

Prosalentis’s work, which honours the pages of our catalogue, as an ‘oeuvre-collection’ in its own right will be of interest to the

historians and publishers of the future.

Thanos Evangelinos

May 2021
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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 διαδικτυακού καταλόγου 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 our online full catalogue where you see the sign “BID HERE” set next to each lot.
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1

1. Γ ΙΑΛΛΙΝΑΣ Άγγελος (1857-1939)
‘Το πηγάδι της Κρεμαστής - Κέρκυρα’

Υδατογραφία 30×24 εκ υπγρμ. κ.α

€ 300 - 400

GIALLINAS Angelos (1857-1939)

‘The Kremasti well - Corfu’ 

Signed watercolor 30×24 cm

2. ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ Λυκούργος (1887-1940) 
‘Αναφιώτικα’ π.δ 1920

Υδατογραφία 11×13 εκ υπγρμ κ.α

€ 280 - 380 

KOGEVINAS Lycourgos (1887-1940) 

‘Anafiotika in Athens’ c1920s

Signed watercolour 11×13 cm

3. ΣΑΡΚΗΣ ΝΑΛΤΣΑΤΖΙΑΝ (1907-1994)
‘Τοπίο στην Κέρκυρα’

Ακουαρέλα 18×32 εκ υπογρμ κ.δ 

€ 200 - 250 

SARKIS NALTSATZIAN (1907-1994)

‘Corfu landscape’

Signed rare watercolour 18×32 cm
3

2
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4. ΑΛΤΑΜΟΥΡΑΣ Ιωάννης 
(1852-1878)
‘Καράβια’ 1878 

Ακουαρέλλα 15×19.5 εκ υπγρ & 

χρνλγμ. κ.α

€ 1.000 - 1.500 

ALTAMURAS Jean (1852-1878)

‘Ships’ 1878 

Signed & dated watercolor 

15×19.5 cm 

4

5. ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Αιμίλιος (1859-1926)
‘Η Ακρόπολις μέσα από ελαιώνες’ π1890 

Ακουαρέλα 16×35 εκ υπγρμ κ.α

€ 400 - 500 

PROSALENDI Emilios (1859-1926) 

‘The Acropolis through olive fields‘ c1890

Signed watercolor 16×35 cm

5



7. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ Ανδρέας (1911-1951) 
‘Βάρκες και βαρέλια’ 1938

Κάρβουνο & μολύβι 24×35 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 280 - 350

8 | HELLENIC AUCTIONS

6. ΓΥΖΗΣ Νικόλαος (1842-1901)
‘Μάθημα χορού’

Σχέδιο με κάρβουνο μολύβι & κιμωλία σε χαρτί επικολμ. 

σε ειδικό χαρτόνι συντηρητού 

30×22 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 800 - 1.200 

GYZIS Nickolaus (1842-1901)

‘Dance lesson’

Signed drawing in pencil charcoal and pastel colours laid 

in special acid-free paperboard 30×22 cm 

Πρόκειται για δεξιοτεχνική σπουδή του σήμερα χαμένου έργου ‘Μά-

θημα Χορού’, ελαιογραφία σε μουσαμά, που φιλοτεχνήθηκε το 1876,
και ανήκε μέχρι το 1902, σύμφωνα με τον Montandon στη συλλογή του
Franz von Defregger, του μεγάλου Γερμανού ζωγράφου και στενού
φίλου του Γύζη.

Το έργο έχει συντηρηθεί / This work has been restored

ΠΡΟΕΛ/PROV: Hellenic Auctions May 2008

Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα / Priv. collection Athens

6

7

KRYSTALLIS Andreas (1911-1951) 

‘Boats and barrels’ 1938

Signed charcoal & pencils 24×35 cm
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8. ΓΙΑΛΛΙΝΑΣ Άγγελος (1857-1939)
‘Επιστροφή από την εκκλησία - Κέρκυρα’

Υδατογραφία 42×75 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.000 - 1.500

8

9

GIALLINAS Angelos (1857-1939)

‘Coming back from church - Corfu’ 

Signed watercolor 42×75 cm

9. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μιχαήλ (1884-1933)
‘Χιονισμένο τοπίο στη Γαλλία’

Ακουαρέλα σε χαρτόνι 28×38 εκ υπγρμ. κ.δ

€ 500 - 1000 

ECONOMOU Michael (1884-1933)

‘French landscape in snow’

Signed watercolour 28×38 cm



10 | HELLENIC AUCTIONS

10. ΓΥΖΗΣ Νικόλαος (1842-1901)
‘Νεκρή φύση με μήλα’

Λάδι σε καμβά επικλμ. σε καμβά 

24×25 εκ υπογρμ. κ.δ 

€ 1.500 - 2.000 

GYSIS Nikolaus (1842-1901)

‘Still life with apples’

Signed oil on canvas laid on new canvas 

24×25 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη 

Priv. coll. Thessaloniki

10

11. ΑΒΛΙΧΟΣ Γεώργιος (1842-1909)
‘Οπλαρχηγός του ‘21’ 1884;

Κάρβουνο & μολύβια σε χαρτόνι 66×50 εκ υπγρμ.κ.α 

€ 500 - 1000

AVLICHOS Georgios (1842-1909)

‘Leader of the 1821 Revolutionaries’ 1884 

Signed charcoal & pencils 66×50 cm

ΣΗΜ/NOTE: Συντηρημένο / Restored
11
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12. ΒΡΥΖΑΚΗΣ Θεόδωρος (1819-1878)
‘Ελληνίδα νύφη’ πδ1860

Τέμπερα/υδατογραφία σε χαρτόνι 39×24.5 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.500 - 2.000

VRYZAKIS Theodoros (1819-1878)

‘Greek bride’ c1860s

Signed tempera/watercolour; 39×24.5 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Λονδίνο

Priv. collection London

12

13. ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ Θάλεια (1871-1960)
’Γυναίκα στο τραπέζι’

Λαδο-παστέλ σε χαρτόνι 33×25 εκ υπγρμ κ.α 

€ 400 - 500

FLORA-KARAVIA Thalia (1871-1960)

‘Portrait of a woman’ 

Signed oil-pastel on paperboard 33×25 cm 
13
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14

14. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878-1967)
‘Πήγασος’ 

Σινική μελάνι/τέμπερα 30×21 εκ υπγρμ. κ.α

€ 700 - 900

PARTHENIS Constantine (1878-1967)

‘Pegasus’

Signed Indian ink/tempera study on paperboard 30×21 cm

15. ΤΣΟΚΟΣ Διονύσιος (1814-1862)
‘Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη’; 

Σπουδή με μολύβια σε χαρτί 10×13 εκ υπγρμ κ.α

€ 250 - 350 

TSOKOS Dionysios (1814-1862)

‘The death of Markos Botsaris’ 

Signed pencil study 10×13 cm 

16. ΧΑΛΕΠΑΣ Γιαννούλης (1851-1938)
‘Γυναικεία φιγούρα’

Σχέδιο σπουδή με περιγρφ. υπογρμ. κ.κ 22×19 εκ

€ 250 - 400 

HALEPAS Giannoulis (1851-1938)

‘Figure of a woman’

Signed & inscribed drawing study 22×19 cm
16

15
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17. ΡΑΛΛΗΣ Θεόδωρος (1852-1909)
‘Πωλήτρια φρούτων’

Ακουαρέλα 19×11 εκ υπογρμ κ.α 

€ 1.500 - 2.500 

RALLI Theodore (1852-1909)

‘The fruit-seller’

Signed watercolour 19×11 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Πιθανόν ταξιδιωτική σπουδή αγνώστου έργου 

Possibly a travel-study of an unknown to-date painting Priv. collection London 

17

18. ΑΓΝΩΣΤΟΥ / Δυσδιάκρ. υπογρ. (19ος αιώ)

‘Η Μητρόπολη από τον Λυκαβητό’ 1887

Υδατογραφία 18×26 εκ υπγρμ. κ.δ 

€ 300 - 400 

UNKNOWN / Indist. signature (19th C) 

‘The Cathedral from Lycabettus Hill’ 1887

Signed & dated watercolour 18×26 cm

Σπάνια λεπτομερής ιστορική απεικόνιση της νεοσύστατης ελεύθερης 

πρωτεύουσας-Αθήνας του 19ου αιώνα 

A rare detailed highly collectable historic portrayal of Athens the new 

liberated capital of Greece

PROV. Priv. collection London 

18
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19. ΑΓΝΩΣΤΟΥ (19ος αιω)
‘Αθήνα του Φωτός’ π.1880

Λάδι σε χαρτόνι 35×50 εκ

€ 300 - 400

UNKNOWN (19th C)

‘Athens of Light’ c1880 

Oil on board 35×50 cm

19

20. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892-1957) 
‘Ξωκλήσι στην Αίγινα‘ 1923 

Λάδι σε χαρτόνι 21×19 εκ υπγρμ κ.α & δ

€ 1.500 - 2.000

PAPALOUKAS Spyros (1892-1957) 

‘Chapel in Aegina’ 1923

Signed oil on board 21×19 cm
20
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Έργο/εύρημα ενός από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους και δασκάλους της ζωγραφικής κατά τον 19ο αιώνα. Θεωρείται από τους
σημαντικότερους εκπροσώπους της Σχολής Μονάχου και πρωτοπόρος στην διαμόρφωση της διδασκαλίας των Καλών Τεχνών στην Ελ-
λάδα. Αποδίδει τους αγωνιστές, με πρωτοφανή απαλότητα, διαύγεια και τρυφερότητα που αντιδιαστέλλεται με την σκληρότητα της
ζωής και του αγώνα τους. Με απέριττη λιτότητα τους εξιδανικεύει και τους εξαϋλώνει. Πνευματοποιεί τις μορφές ανάγοντάς τες σε αξίες
και ιδανικά πατριωτισμού, παλικαριάς και γενναιότητας. Υπέροχες και ανάλαφρες χρωματικές διακυμάνσεις που οφείλονται στην αρι-
στοτεχνική χρήση του χρώματος προσδίδουν στο έργο ένα ιδιόμορφο εσωτερικό φως δίνοντας ροή στην αφήγηση της σκηνής αλλά και
στην περιπέτεια ενός έθνους.

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

21. ΛΥΤΡΑΣ Νικηφόρος (1832-1904)
‘Χτίζοντας τα ταμπούρια’ 1886

Τέμπερα/μικτή τεχν. σε χαρτόνι 47×34 εκ υπγρμ & χρονλγμ. κ.δ

€ 3.000 - 5.000

LYTRAS Nikiforos (1832-1904)

‘Building the defencing positions’ 1886

Signed & dated tempera/mix. media on paperboard 47x34 cm
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22

23. ΓΕΡΜΕΝΗΣ Βάσος (1896-1964)
‘Μύκονος’

Λάδι σε σελοτέξ 40×55 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 - 800

22. ΚΑΝΑΣ Αντώνης (1915-1995)
‘Ιστιοφόρα’

Λάδι σε καμβά 24×27 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 - 700

KANAS Antonis (1915-1995)

‘Sailing vessels’

Signed oil on canvas 24×27 cm

23

GERMENIS Vasos (1896-1964)

‘Myconos’

Signed oil on hardboard 40×55 cm
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24. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φώτης (1895-1965)
‘Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ο γέρος του Μωριά και Ανδρέας

Μιαούλης ο νέος Θεμιστοκλής’

Αυγοτέμπερα σε ξύλο 30×27 εκ υπγρμ. περιγρμ. & χρνλγμ.

€ 2.500 - 3.500 

KONTOGLOU Fotis (1895-1965)

‘Theodoros Kolokotronis the old man of Morea and 

Andreas Miaoulis the new Themistocleus’ 

Signed titled & dated eggtempera on plywood 30×27 cm

Μία μοναδική αποτύπωση δύο ηγετικών μορφών της Επανάστασης του 1821, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη του Έλληνα αρχιστράτηγου,
ως «γέρου του Μοριά» και του καραβοκύρη, πολιτικού και ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη (Ανδρέα Βώκου), ως «νέου Θεμιστοκλή». Με το
ιδιότυπο λεξιλόγιό του, ο Φώτης Κόντογλου, από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες, εκπροσώπους της γενιάς του ’30 που επέδρασε με
το έργο του και τη στάση του σε μία ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών, αποδίδει τους δύο πρωταγωνιστές των γεγονότων της Ελληνικής Επα-
νάστασης του 1821, με σεμνότητα. Με ένα περιεχόμενο που απορρέει από μία ανανεωμένη σχέση του με την παράδοση, αμφισβητεί την
εικαστική νεωτερικότητα του αιώνα του, αντλώντας στοιχεία από το Βυζάντιο και την ανατολική παράδοση. Η αναφορά του Μιαούλη ως
νέου Θεμιστοκλή, συνδέεται με την παράδοση, σύμφωνα με την οποία ο τόπος ταφής του βρισκόταν κοντά στον τάφο του Αθηναίου πο-
λιτικού και στρατηγού Θεμιστοκλή αλλά ταυτόχρονα υπαινίσσεται τη μεγαλοπρέπεια του αγώνα με το θριαμβευτικό παρελθόν, το μεγαλείο
της αρχαίας κλασικής ιστορίας του Ελληνικού Έθνους. Και οι δύο μορφές απεικονίζονται ολόσωμες, ως βυζαντινή αγιογραφία, μοναδικό
δείγμα συγκερασμού της βυζαντινής και λαϊκής ζωγραφικής. Οι μορφές σχεδόν μετωπικά αποδομένες, ενδυματολογικά σε απόλυτη συμ-
φωνία με τον ρόλο και την ιδιότητα του κάθε αγωνιστή συμβολοποιούν τον αγωνιστικό τύπο του αρχιστράτηγου Κολοκοτρώνη και ναυάρχου
Μιαούλη αντίστοιχα. Μορφές μεγαλόπρεπες αν και δουλεμένες με απλότητα και ταυτόχρονα με απόδοση μεγάλης ζωντάνιας και αλήθειας,
ενάντια σε οποιαδήποτε υλικότητα εμπνέουν δέος για τον αγώνα και ενεργοποιούν και αφυπνίζουν την εθνική μας συνείδηση. 
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25. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Θεόφραστος (1881-1955) 
‘Βάρκες’

Λάδι σε σελοτέξ 35×40 εκ υπγρμ κ.α 

€ 2.000 - 2.500

TRIANTAFYLLIDES Theofrastos (1881-1955)

‘Boats’

Signed oil on hardboard 35×40 cm 
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26. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος (1879-1928)
‘Δελφοί‘ π1923

Λάδι σε χαρτόνι 21×30 εκ υπγρμ κ.δ

€ 3.000 - 4.000 

MALEAS Constantine (1879-1928) 

‘Delfi - The navel of the world’ c1923

Signed oil on board 21×30 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV Ιδιωτ.συλλογή Αθήνα

Priv. collection Athens

26

27. ΓΕΡΑΛΗΣ Λουκάς (1875-1958)
‘Νεκρή Φύση’

Λάδι σε σελοτέξ 50×25 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 400 - 600

GERALIS Loucas (1875-1958)

‘Still Life’ 

Signed oil on hardboard 50×25 cm 
27
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28. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μιχαήλ (1884-1933)
‘Σπίτι με τέντα στην ακρογιαλιά’

Λάδι σε ξύλο 26×32.5 εκ υπγρμ. κ.α

€ 2.500 - 3.000 

ECONOMOU Michael (1884-1933)

‘Cottage with a tent at the seafront’

Signed oil on plywood 26×32.5 cm

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

Πρβλ. ‘Μ.Οικονόμου’ Α.Κούρια εκδ. ΑΔΑΜ 2001 παρλγ. εικον. σελ. 100 

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ. συλλογή Θεσσαλονίκη/Priv. collection Thessaloniki
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29. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ Ανδρέας (1911-1951) 
‘Ιστιοφόρα στον Πειραιά’

Λάδι σε χαρτόνι 50×70 εκ υπγρμ κ.α 

€ 1.300 - 1.700

KRYSTALLIS Andreas (1911-1951)

‘Vessels in Piraeus’

Signed oil on hardboard 50×70 cm

29

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

Λάδι σε χαρτόνι υπογρμ. κ.α

€ 350 - 500

LITSAS Dimitrios (1881-1952) 

‘Rocks in the sea’

Signed oil on board 33×40 cm
30

Αποτελεί ένα από τα πιο ωραία και λιγοστά έργα του Πειραιώτη
ζωγράφου, αφού λόγου του εθισμού του στις ουσίες άφησε νέος
την τελευταία του πνοή. 
Το θαλασσινό τοπίο αποτελεί την κατεξοχήν αγαπημένη θεματική
του καλλιτέχνη καθώς έζησε χρόνια στον Πειραιά και στα καράβια
του Πολεμικού Ναυτικού. Οι χειρισμοί του φωτός και του χρώματος
στις αποδόσεις των αντανακλάσεων τον αναγάγουν σε έναν εκ των
εξαιρετικών μας θαλασσογράφων.
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31

32. ΦΑΣΣΟΣ Κων/νος (1902-1984)
‘Νεκρή φύση’ 

Λάδι σε καρτολίνο 35×50 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 350 - 550

FASSOS Constantine (1902-1984)

‘Still life’

Signed oil on canvas-board 35×50 cm 

31. ΔΟΥΚΑΣ Εκτωρ (1885-1969)
‘Γαρύφαλλα’

Λάδι σε καμβά 53×44 εκ υπγρμ κδ

€ 500 - 800 

DOUCAS Hector (1885-1969)

‘Carnations’ 

Signed oil on canvas 53×44 cm

32
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33. ΛΥΤΡΑΣ Νικόλαος (1883-1927) 
‘Τοπίο’

Λάδι σε ξύλινη επιφάνεια 23×32 εκ υπγρμ κ.α

€ 4.000 - 5.000

LYTRAS Nikos (1883-1927)

‘Landscape’

Signed oil on wood panel 23×32 cm

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

Πρβλ. A. Κωτίδης ‘Κ. Μαλεας’ εκδ. ΑΔΑΜ 2000, παρλγ. εικον. σ.113

Ref. A. Kotidis ‘K. Maleas’ publ. ADAM Athens 2000, var. shown p.113
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34. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος (1904-1975) 
‘1821 - Η Ανάστασις της Ελλάδος’

Λάδι/τέμπερα σε σελοτέξ 48×33 εκ υπγρμ κ.α 

€ 1.000 - 1.500

CONDOPOULOS Alecos (1904-1975)

‘1821 - The Resurrection of Greece’ 

Signed oil/tempera on hardboard 48×33 cm 

35. ΓΚΙΚΑΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)
‘Κήπος με δένδρα’ 1958

Σέπια σε χαρτί διάμ. 20 εκ υπγρμ & χρνλγμ. κ.α

€ 600 - 900 

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)

‘Garden with trees’ 1958 

Signed & dated sepia diamtr. 20 cm

34

35
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36. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος (1910-1985) 
‘Μία μαθήτρια’

Λάδι σε χαρτόνι 50×34 εκ υπγρμ κ.α

€ 6.000 - 8.000

ENGONOPOULOS Nikos (1910-1985) 

‘A schoolgirl’

Signed oil on board 50×34 cm

Στο πλαίσιο της ελληνικής εκδοχής του υπερρεαλισμού, ο καλλιτέχνης παρουσιάζει τη γνώριμη απόδοση της Μούσας ως ‘Μαθήτριας’
με απρόσμενη δομική εικονοπλαστική δεινότητα. Το γυμνό διαχρονικό ανθρώπινο σώμα, αποτελεί ενωτική δύναμη της βυζαντινής
παράδοσης και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η ενδυματολογική παρουσίαση με σαφή υπαινιγμό στον αρχαίο ελληνικό κόσμο,
συνυπάρχει αρμονικά με τον εξοβελισμό της προοπτικής, το μονοδιάστατο μονοχρωματικό φόντο, τις αποδόσεις των όγκων του
σώματος και το πορφυρό του ενδύματος, παραπέμποντας άμεσα στη βυζαντινή παράδοση. Για να αποδώσει τον όγκο στο φόρεμα,
σκουραίνει και φωτίζει το ίδιο το χρώμα. Σε σχέση με τον συνήθη έντονο συνθετικό παροξυσμό των έργων του, εδώ διακρίνεται μία
υπέροχη συνθετική ηρεμία με μία ανορθόδοξη βυζαντινή τεχνοτροπία, σε μία υπερρεαλιστική άρθρωση του χώρου.

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Πειραιάς / Priv. collecion Piraeus
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37. ΓΚΙΚΑΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)
‘Πανιά και πέργολες’ π.δ1950

Λάδι/τέμπερα σε χαρτόνι 45×34 εκ υπγρμ & κ.δ

€ 3.500 - 5.000 

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)

‘Sails and pergolas’ c1950s

Signed oil/tempera on board 45×34 cm

38. ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος (1917-1984) 
‘Πορτρέτο κοριτσιού’

Τέμπερα σε χαρτόνι 48×36 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 - 800 

SIKELIOTIS Georgios (1917-1984) 

‘Portrait o a young girl’

Signed tempera on board 48×36 cm 

37

38

Συναρπαστικό έργο που εμφανίζει υψηλές εικαστικές  ποι-
ότητες και αναδιπλώνει συσχετισμούς με γεωμετρικές εκ-
φράσεις. 
Με αριστοτεχνική δεινότητα στο σχέδιο και τη σύνθεση ο
Χατζηκυριάκος Γκίκας, με έντονες αντινατουραλιστικές σχη-
ματοποιήσεις και αφαιρέσεις, δημιουργεί αναπλάσεις στις
φόρμες ξύλινων κατασκευών, υφασμάτων και πλακάτ ροζ,
γκρι αλλά και μαύρων χρωματικών επιφανειών. Απελευθε-
ρωμένος από την αναζήτηση της νεοελληνικής ταυτότητας
και συνοδοιπόρος με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις, αποκα-
λύπτει τους ρυθμούς των γραμμών και του χρώματος. Σχη-
ματοποιημένοι σχεδιασμοί, διασταυρώσεις τονικών σχέ-
σεων, μεταβολές και συνεχείς γειτνιάσεις στα περιγράμ-
ματα, προσδίδουν στη σύνθεση εντάσεις και μουσικότητα.
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39. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892-1957)
‘Πάρος’ π1948

Λάδι σε χαρτόνι 44×64 εκ υπγρμ. κ.δ

€ 3.500 - 5.000 

PAPALOUKAS Spyros (1892-1957)

‘Paros’ c1948

Signed oil on board 44×64 cm

Χαρακτηριστική ιδιαίτερη και πολύ σπάνια τοπιογραφία του Παπαλουκά της περιόδου της Πάρου που καταγράφει με απαράμιλλο τρόπο
τις μεταμορφώσεις της ελληνικής υπαίθρου με φως και χρώμα να εμπλέκονται και να γειτνιάζουν με αριστοτεχνική εγγύτητα. 
Έργο με όλες εκείνες τις αρετές βαθιά ριζωμένες στις προσταγές της παράδοσης αλλά και της διεθνούς εικαστικής πρωτοπορίας που
μαρτυρούν την ιδιαίτερη σχέση Παπαλουκά με τα στοιχεία της φύσης, αλλά κυρίως με το ελληνικό νησιωτικό τοπίο. Η δύναμη της κηλίδας,
ως βασικό συστατικό της πρωτογενούς ζωγραφικής μάζας, η πανδαισία ψυχρών και φωτεινών χρωμάτων, χαρακτηριστικά της περιόδου
της Πάρου,  αποπνευματώνουν την φόρμα καταργώντας κάθε αίσθηση βαρύτητας, εμπλουτίζοντας τους οπτικούς κώδικες του θεατή. Η
σοφή σύνθεση, το ευαίσθητο χρώμα και η αγάπη με την οποία είναι καμωμένη, εμπεριέχουν το απόσταγμα της αδιάκοπης αναζήτησής
του, όσον αφορά τη φόρμα, την αμεσότητα, τη βαθύτατη χρωματική λεπτότητα των σχεδίων και την λάμψη του ψυχογραφικού χρώματός
του στην απόδοση των όγκων.

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα / Priv. coll. Athens
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40. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1889-1977) 
‘Γυμνό’ 

Παστέλ/μικτή τεχν. σε χαρτόνι 56×45 εκ υπγρμ κ.δ

€ 800 - 1000 

GOUNAROPOULOS Georgios (GOUNARO) 

(1889-1977)

‘Nude’ 

Signed pastel/mix. media on paperboard 56×45 cm

41. ΚΟΤΟΠΟΥΛΕΑΣ Παναγιώτης (ΚΟΤΟ) 
(1919-2011)
‘Ξαπλωμένο γυμνό’ 

Ακουαρέλα σε χαρτί 48×66 εκ υπγρμ κ.δ

€ 400 - 700 

KOTOPOULEAS Panayotis (KOTO) (1919-2011)

‘Reclining nude ’ 

Signed watercolour 48×66 cm

40

41
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*42. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902-1985)
‘Ομπρέλες & ποδήλατα στην αμμουδιά’ 

Λάδι σε καμβά 45×60 εκ υπγρμ. κ.δ

€ 3.500 - 5.500

VASSILIOU Spyros (1902-1985) 

‘Umbrellas and bicycles at the beach’

Signed oil on canvas 45×60 cm

Μια απο τις ωραιότερες συνθέσεις του Σπύρου Βασιλείου, με ομπρέλες εδώ, από τη σειρά με καθημερινά αντικείμενα σε ζωγραφικές πε-
ριπέτειες. Το συγκεκριμένο αποτελεί ένα από τα αγαπημένα θέματα της σημειολογικής του ζωγραφικής με απλά πράγματα καθημερινής
ζωής, από αυτά που συχνά περνούν απαρατήρητα. Μπορεί η ομπρέλα, ως μοτίβο-σύμβολο να παραπέμπει σε προστασία έστω και ευά-
λωτη, εδώ όμως αποτελεί αφορμή και εκκίνηση για να ξεδιπλώσει και να αποτυπώσει εικαστικά ο Βασιλείου την αγάπη του για τον τόπο
του και την καθημερινή του ζωή σ΄αυτόν. Η ομπρέλα ως καθημερινό  αντικείμενο, μέσα από την επανάληψη του μοτίβου της, τη γειτνίαση
και την συνδιαλλαγή της φόρμας, το ρόλο και τον ρυθμό της στην σύνθεση και τη πανδαισία των φωτεινών χρωμάτων που χρησιμοποιεί
ο καλλιτέχνης, μετατρέπεται σε  σύμβολο ευεξίας, ζεστασιάς, θαλπωρής, ανάμεσα στον απέραντο μεσογειακό λαμπερό ουρανό και τη
ζεστή άμμο. Ένα εντυπωσιακό έργο λουσμένο στο διαυγές ελληνικό χρωματικό φως με έντονη εκφραστική δύναμη και λάμψη.
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43. LINNET H.C. (1864- ;)

‘Η Λήδα και ο Κύκνος’ π1890

Λάδι σε καμβά 71×48 εκ υπγρμ κ.δ

€ 800 - 1300

LINNET H.C. (1864- ;) FRENCH SCHOOL

‘Leda and the Swan’ c1890

Signed oil on canvas 71×48 cm

44. PATRICK MACAIRE (1951) 
‘Η ζώνη της Ιππολύτης’

Λάδι σε καμβά 62×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 300 - 400

PATRICK MACAIRE (1951)

‘La ceinture d’Hippolyte’ 

Signed oil on canvas 62×50 cm

43

44
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45. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος (1879-1928)
‘Παραλία Αττικής’ (Λαύριο); π1920

Λάδι σε χαρτόνι 26×37 εκ υπγρμ κ.α

€ 3.800 - 5.000 

MALEAS Constantine (1879 -1928)

‘Attica shore’ (Lavrion) c1920s

Signed oil on board 26×37 cm

Με την χρήση του φωτός, τη ρευστότητα, με αντινατουραλιστικές σχηματοποιήσεις, αφαιρέσεις, αναπλάσεις της φόρμας, η χρωματική
του σύνθεση, είναι ταυτόχρονα διανοητική, ψυχική και αισθητική. Αναδεικνύει και μορφοποιεί τους όγκους προσδίδοντας στα στοιχεία
της Αττικής παραλίας, κίνηση, οντότητα, ζωή, επιτυγχάνοντας, μία ιδιαίτερη ερμηνεία της ελληνικής φύσης, μία ψυχογραφική αποτύπωση
του τοπίου. Τα μορφοπλαστικά στοιχεία του έργου, μεταμορφωμένα σε άξονες επικλινείς, σε ιλιγγιώδεις καμπύλες διατηρούν παρόλα
αυτά μια ποιητική και ανάλαφρη λειτουργία. Το χρώμα παρά την χειρονομιακή αυτή δυναμική λειτουργία της φόρμας και της γραμμής,
παρ όλη την κίνηση και τη δυναμική που αυτές συνθέτουν, ισορροπεί με μαεστρία τη σύνθεση και επιφέρει την ζητούμενη αρμονία
μεταξύ των δομικών στοιχείων του έργου. Πλούσιο, με διαχύσεις, διατηρεί την ευαισθησία, την ποιότητα και την τρυφερότητα του Μαλέα
χωρίς δραματικότητες στις αντιθέσεις του ψυχρού κυανού και της θερμής όμπρας. Οι θερμοί γεώδεις τόνοι, ανταποκρίνονται στους δρο-
σερούς γαλανούς της θάλασσας, στους γαλανούς του ουρανού και στους ζεστούς παλ των βουνών στο βάθος. 

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

Πρβλ. «Κ. Μαλέας» Α. Κωτίδης εκδ. ΑΔΑΜ Αθήνα 2000 παρλγ. εικον. σελ. 158
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46. ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Αιμίλιος (1859-1926)
‘Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο’

Λάδι σε καμβά 85×210 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 75.000 - 90.000 

PROSALENDI Emilios (1859-1926) 

‘The blasting of the Ottoman flagship off Chios’ 

Signed oil on canvas 85×210 cm 

Ένα μεγαλειώδες μουσειακής αξίας έργο-σταθμός στην Ιστορία του Έθνους και στην Ιστορία της Τέχνης. 

Μία κορυφαία αριστοτεχνική εικαστική αφήγηση του ιστορικού επεισοδίου που αφορά στην πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας, τη
νύχτα της 6ης προς 7η Ιουνίου 1822. Αποτελεί μία από τις πιο επιδέξιες εικαστικές αποτυπώσεις του σημαντικού πολεμικού ναυτικού
γεγονότος της Επανάστασης του 1821, κατά το οποίο ελληνικό πυρπολικό ανατίναξε τη ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου που είχε κατα-
στρέψει τη Χίο. Ο τρόπος απόδοσης της οπτικής γωνίας από την οποία συλλαμβάνεται το θέμα είναι ιδιαίτερα πρωτότυπος και το μεγάλων
διαστάσεων ανάπτυγμα του ιστορικού αυτού θέματος πολλών παλμικών δονήσεων. Ένα αριστουργηματικό έργο του επτανήσιου Αιμίλιου
Προσαλέντη, ενός εκ των κορυφαίων ελλήνων ζωγράφων, γόνου της γνωστής οικογένειας καλλιτεχνών-ευγενών της Κέρκυρας. Η αγάπη
του για τη θαλασσογραφία, αποτελεί έναυσμα για την δημιουργία σπάνιας ομορφιάς έργων τέχνης, όπως εδώ, που αν και ελαιογραφία
ενέχει και όλες τις αρετές μιας υδατογραφίας. Ο διακεκριμένος καλλιτέχνης εκμεταλλεύεται δημιουργικά τη διαφάνεια των χρωμάτων,
τα ιριδίζοντα χρώματα, τις ευαίσθητες τονικές διαβαθμίσεις και τις ιδεαλιστικές τους διατυπώσεις, που συγκροτούν μια ποιητική ατμό-
σφαιρα, λουσμένη στο φως. Σε αντίθεση, η απόδοση της φωτιάς με εκρηκτικό δυναμισμό που νομίζεις πως ακούς τον κρότο, η λειτουργία
του υγρού στοιχείου με ιδιότυπες εντάσεις, η κίνηση της πινελιάς στα κύματα ψυχοδυναμικά φορτισμένη, καταλύουν την ήσυχη ποιητική
διαχείριση του ορίζοντα, δημιουργώντας απαράμιλλες αριστοτεχνικές αντιστίξεις. Ο Κερκυραίος Έλληνας θαλασσογράφος διακρίνεται
για τη σχεδιαστική του ευχέρεια και τη χρωματική του ευαισθησία, την ελευθερία στο σχέδιο και τα ρέοντα περιγράμματα, τη φωτεινό-
τητα στις πλαστικές και ογκομετρικές σχέσεις. Με δεινότητα και χαρακτηριστική κομψότητα, κατορθώνει να δώσει την εντύπωση του
στιγμιαίου και του μεταβλητού και προσδίδοντας εσωτερικό ρυθμό στο τοπίο, το μετατρέπει σε εσωτερικό βίωμα και όραμα για την
ανάδειξη της ιστορικής μνήμης.

ΕΚΘ/EXHIB. Το μνημειακό αυτό έργο, στην ίδια ιδιωτ. συλλογή από φιλοτεχνήσεώς του έως ότου ανευρέθη και εκτέθηκε δημόσια για πρώτη φορά με επι-

μέλεια του καθηγητή ιστορίας της Τέχνης, συγγραφέα και τ. διευθυντή του Μουσείου της πόλεως των Αθηνών Στέλλιου Λυδάκη στην Αθήνα το 1988.

Εκτίθεται και αποτελεί σήμερα το κεντρικό έργο στην έκθεση «Πρόσωπα και γεγονότα της επανάστασης του ’21» της Πινακοθήκης της Εταιρείας Μακε-

δονικών Σπουδών.

This monumental work, in the same private collection since its creation until it was discovered and exhibited in public for the first time in 1988 by and

under the curation of the eminent professor of the History of Art, writer and x Director of the City of Athens Museum, Stellios Lydakis.

It is presently exhibited as the central work of art in the official celebrative exhibition of the bicentennial of the Greek Revolution of 1821 at the Pinacoteque

of the «Society of Macedonian Studies» in Thessalonica.
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47. ΛΥΤΡΑΣ Περικλής (1888-1940)
‘Τοπίο’

Λάδι σε καμβά 31×40 εκ υπγρμ κ.δ & πίσω

€ 2.000 - 2.500

LYTRAS Pericles (1888-1940)

‘Landscape’

Signed front & verso oil on canvas 31×40 cm

Με αμεσότητα, ζωγραφικό δυναμισμό και με έμφαση στην πλαστική δυναμική του χρώματος δομεί και οργανώνει με νέες προοπτικές
την ζωγραφική επιφάνεια. Το χρώμα του πλούσιο, καθαρό και ρυθμικό μαζί με το φως μορφοποιεί  και υποδηλώνει τους όγκους με την
γνωστή διάθεση για αποφυγή της προοπτικής απόδοσης χώρου, των φωτοσκιάσεων και της προβολής λεπτομερειών. Κυριαρχούν η πα-
ραμόρφωση, η αφαίρεση, η στέρεα συγκρότηση της σύνθεσης, και η μορφοπλαστική αξία του χρώματος που πλάθει τις φόρμες. Δομεί
συμπαγείς όγκους με ιδιαίτερο πλαστικό βάρος και επηρεάζει τα σχήματα εμφανίζοντας μία μελετημένη δομική λειτουργία των χρωμα-
τικών σχέσεων ώστε να  αποδίδεται έτσι μαγευτικά και με στιβαρότητα μία αφηρημένη διατύπωση του πραγματικού. 
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48. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892-1957)
‘Μονή του Τιμίου Προδρόμου Αγ. Ιωάννη’

Λάδι σε σελοτέξ 54×36 εκ υπγρμ. κ.α

€ 4.000 - 5.000

PAPALOUKAS Spyros (1892-1957)

‘Monastery of St. John the Baptist’

Signed oil on hardboard 54×36 cm

Μία εξαίρετη, εικαστικά μοναδική ίσως απόδοση και ποιητική σύλληψη της πάλαι ποτέ Μονής του Τιμίου Προδρόμου Ιωάννη στην δύ-
σβατη και απρόσιτη χαράδρα νοτιοανατολικά της Δεσφίνας Φωκίδος, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταυτότητα της Εθνικής Επανάστασης
του 1821. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης στα Απομνημονεύματά του την αναφέρει ως προσκύνημα-καταφύγιο, μεταφέροντας το ιστορικό
φορτίο του Παλαιολόγειου κτίσματος του 13ου-14ου αι. Εκεί μόνασε ο εθνεγέρτης της Ρούμελης Δεσπότης Ησαΐας, Επίσκοπος Σαλώνων,
εκεί φιλοξενήθηκε στις μοναχικές τάξεις του σε νεαρά ηλικία ο Αθανάσιος Διάκος. Με ψυχογραφική ρυθμολογία και σχεδιαστική οξύτητα
αποτυπώνονται εντυπωσιακά οι σχέσεις των ορεινών όγκων στη σύνθεση, η οποία αναδύεται από το χρυσαφένιο κίτρινο μέσα «σε
δόξα». Οι αποχρώσεις του μπλε και του πράσινου σε αντινατουραλιστικές σχηματοποιήσεις, αναπλάθουν τους όγκους και υπερβαίνοντας
την φυσιοκρατική διάταξη των μοτίβων, εκπέμπουν ζωντάνια και δυναμισμό.
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49. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γεώργιος (1885-1959)
’Γυναίκα με πράσινο φόρεμα’ 1955

Ακουαρέλα 75×54 εκ υπογρμ. κ.δ

€ 4.000 - 5.000

BOUSIANIS Georgios (1885-1959)

‘Woman in green dress’ 1955

Signed & dated watercolor 75×54 cm

Εντυπωσιακό έργο του Μπουζιάνη μ΄ έναν εξπρεσιονισμό υψηλής ποιότητας. Σ ένα χώρο διαμορφωμένο με αδρές πινελιές, υπαινικτικό
που μεταμορφώνεται σε εσωτερικό τοπίο εσωτερικών ψυχικών καταστάσεων, καταφέρνει αριστοτεχνικά την υπαρξιακή αποτύπωση και
δυναμική υποβολής της φιγούρας, με μία αισθητική γοητεία της σάρκας. Μέσα από την παραμόρφωση, η ταυτότητα καταργείται. Χωρίς
χαρακτηριστικά, βλέμμα, άκρα, αντιρεαλιστική και ταυτόχρονα αρχέγονη, μια ανεικονική σχεδόν αναπαράσταση χωρίς καμία διάθεση
ωραιοποίησης, αλλοιωμένη και αποδομένη με τραχύτητα, αποκτά ένα βαθύ αισθητικό συμβολισμό, υποκειμενισμό και ενδοστρέφεια.
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50. ΓΚΙΚΑΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)
‘Νεφέλες’ 1951

Λάδι/τέμπερα σε χαρτόνι 44×64 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 5.000 - 8.000

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)

‘Nefeles’ (Clouds) 1951

Signed & dated oil-tempera on board 44×64 cm

Το μοναδικό αυτό έργο-εύρημα αποτελεί μια πανέμορφη ζωγραφική απόδοση του σκηνικού στο πλαίσιο του σκηνογραφικού έργου του
Χατζηκυριάκου-Γκίκα με αφορμή την παράσταση «Νεφέλες» του Αριστοφάνη που παρουσιάστηκε το 1951 στο Εθνικό Θέατρο σε σκη-
νοθεσία του Σωκράτη Καραντινού και σκηνικά και κοστούμια του Γκίκα. Η συγκεκριμένη παράσταση ήταν σημείο αναφοράς καθώς υπήρξε
η πρώτη παράσταση αρχαίου δράματος σε κλειστό χώρο όπως επίσης γιατί προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και στην Αθήνα αλλά και στο
Παρίσι που παρουσιάστηκε το 1952 για τη χρήση προσωπείων που, σύμφωνα με τον σκηνογράφο και τον σκηνοθέτη, στόχευε στο να
αποκτήσει μεγαλύτερη πιστότητα με την παράσταση στην αρχαία Ελλάδα. Αποτελεί μέρος της προετοιμασίας του σκηνικού που θα προ-
κύψει τελικά για την παράσταση αλλά κυρίως έργο-τεκμήριο μεγάλης θεατρολογικής σημασίας καθώς δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε
τις ποιότητες του έργου του Γκίκα στη σκηνογραφία διαφορετικά αφού οι κάποιες φωτογραφίες που σώζονται από την παράσταση είναι
ασπρόμαυρες. Στο σπουδαίο αυτό έργο αναγνωρίζουμε συμπυκνωμένες όλες τις ζωγραφικές αρετές του δημιουργού στην απόδοση του
χώρου, στη συνθετική ικανότητα αλλά και στην ευρύτερη απόδοση των αρχιτεκτονικών αθηναϊκών νεοκλασικών οίκων. 

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα / Priv. collection Athens
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51. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902-1985) 
‘Το ποτιστήρι’ 

Ακρυλικό σε ξύλο 28×57 εκ υπγρμ & χρνγλμ. κ.δ

€ 1.300 - 2.000

VASSILIOU Spyros (1902-1985) 

‘Watering can’

Signed & dated acrylic on wood panel 28×57 cm

52. ΛΟΥΣΤΑΣ Κώστας (1933-2014)
‘Γλάστρες στο χωριό’ 1974

Λάδι σε σελοτέξ 108×80 εκ υπγρμ & χρνλγμ. π.δ 

€ 1.500 - 2.000

LOUSTAS Costas (1933-2014)

‘Τin flower pots in the village’ 1974

Signed & dtd.oil on hardboard 108×80 cm
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53. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912-1990)
Αφηρημένη σύνθεση

Λάδι/μικτή τεχνική σε σελοτέξ 60×80 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.000 - 2.500

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990) 

Abstract composition

Signed oil/mixed media on hardboard 60×80 cm

Αφαιρετικό τοπίο του Γιάννη Σπυρόπουλου, με έμφυτη ευαισθησία και τρυφερότητα παρά την γεωμετρική οργάνωση των όγκων. Εξο-
βελίζοντας την συμβατική προοπτική, με συμβολικούς γραφισμούς, την εξέλιξη της χειρονομίας και έμφαση στην επεξεργασία της ζω-
γραφικής επιφάνειας με διάφορα υλικά, αποδίδει μαγευτικά με στρώματα πυκνότητας μία απεικόνιση του μη ορατού. Η ζωγραφική του
επιφάνεια διαχωρίζεται πανέμορφα από ένα μωσαϊκό ευαίσθητων χρωμάτων μιας τεκτονικής πειθαρχίας σαν ανεπαίσθητους ψιθύρους
ενός χαμηλόφωνου εσωτερικού διαλόγου.
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54. ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος (1879-1966)
‘Επαρχιακός δρόμος με δένδρα’

Λάδι σε καμβά 46×55 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.000 - 3.000 

GALANIS Demetrius (1879-1966) 

‘Country lane with trees’

Signed oil on canvas 46×55 cm 

Υπέροχο έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου πρωτοπόρου Δημήτρη Γαλάνη, ενός από τους σημαντικότερους ζωγράφους/χαράκτες του
πρώτου μισού του 20ού αιώνα στην Ευρώπη. 
Εδώ με ψυχογραφική ρυθμολογία και ιδιαίτερη επιδεξιότητα, αποδίδει μια δυναμική σε ολόκληρη τη σύνθεση. Χαράζει διαγώνιες γραμ-
μές γεμάτες ένταση που διασχίζουν τον πίνακα προδίδοντας τις αρετές του χαράκτη δημιουργού. Με τις διαγώνιες αυτές και την έντονη
κλίση του επικλινούς πρανούς, του ουρανού, του εδάφους αλλά και του μονοπατιού, σε συνδυασμό με τις μικρότερης κλίμακας διαγώνιες
που διασταυρώνονται όπως αυτές των κορμών των δέντρων και τις προεκτάσεις των βράχων, προσδίδει τόσο έντονη κίνηση στο έργο,
που όλα δονούνται. Πάνω στον καμβά κάθε φόρμα, ακόμη και τα σύννεφα, αποκτούν έντονη κίνηση, πνοή και βουητό. Τα δέντρα γίνονται
φορείς έρευνας της φόρμας, με οξείς σχηματοποιήσεις στις αποδόσεις τους και χειρονομιακές επεμβάσεις ακόμη και στις φωτοσκιάσεις
τους, προικίζοντας το έργο, με ζωτικότητα και δυναμική ρυθμολογία, που δονούν ολόκληρο το τοπίο.
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55. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878-1967)
‘Τραπέζι με φρούτα σε ανοιχτό παράθυρο’ 

Λάδι σε καμβά επικλμ. σε καμβά 41×61 εκ υπγρμ. κ.δ

€ 8.000 - 12.000

PARTHENIS Constantine (1878-1967) 

‘Table with fruits in an open window’  

Signed oil on canvas laid on canvas 41×61 cm

Ένα ιδιαίτερα συναρπαστικό έργο του Παρθένη στην απόδοση της ύλης άλλα και της άυλης διάστασης του θέματός του. Με αριστοτεχνική
δεινότητα στο σχέδιο, το χρώμα και τη σύνθεση αποδίδει με διαφάνεια και διαύγεια το απείκασμα του άυλου αποκαλύπτοντας τους
ρυθμούς των γραμμών και μία μουσικότητα στην ψυχογραφική αποτύπωση της εικόνας του. Συνεχείς γειτνιάσεις στα περιγράμματα και
τις καμπυλώσεις των ποτηριών και των φρούτων, έντονη αντιπαράθεση ψυχρών και θερμών χρωμάτων, εναλλαγές εντάσεων και σιωπών,
μεταβολές τόνων και φωτός, αρμονία των σχεδιαστικών ιχνών μας χαρίζουν μια δική του παραμυθένια ποιητική εικονική πραγματικότητα. 

ΣΗΜ/NOTE: Το έργο έχει συντηρηθεί και επικολληθεί σε νέο καμβά

The painting has been restored professionally and laid on new canvas

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Λονδίνο / Priv. collection London UK
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56. ΠΡΕΚΑΣ Πάρις (1926-1999)
‘Λόφος του Μπόχαλη - Ζάκυνθος’ 1984

Υδατογραφία 50×70 εκ υπγρμ & χρονολγμ. κ.α

€ 1.500 - 2.000

PREKAS Paris (1926-1999) 

‘The Bohali hill’ - Zante’ 1984

Signed & dated watercolour on paperboard 50×70 cm

57. ΠΩΠ Μαρία (1925-2009)
‘Ο παληός δρόμος στο λιμάνι 

του Πειραιά και τα καράβια 

με τους γερανούς’ 1969

Τέμπερα σε χαρτόνι 20×30 

υπογρμ & χρονλγμ. κ.

€ 600 - 800

POP Maria (1925-2009)

‘The old road of the port of Piraeus 

and the ships with the cranes’ 1969

Signed inscr. & dated tempera on 

paperboard 20×30 cm
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58. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIΚOS) (1930-2005) 
‘Δένδρα’ 1991

Ακρυλικό/μικτή τεχν. σε καμβά 120×120 εκ υπγρμ κ.δ &

υπογρμ. χρονλμ. πίσω

€ 7.000 - 9.000

NIKOS (KESSANLIS) (1930-2005) 

‘Trees’ 1991

Signed & dated acrylic/mix. media on canvas 120×120 cm

Ένα από τα πιο θελκτικά έργα της εμβληματικής σειράς ‘Δένδρα’ του Νίκου Κεσσανλή της περιόδου 1986-1991.

Τα δένδρα απασχόλησαν τον διεθνώς αναγνωρισμένο ζωγράφο και Πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας ενέχοντας
συμπυκνωμένες τις αρετές από όλη τη προηγούμενη έρευνά του. Οι λευκές και χρωματιστές φόρμες εναλλάσσονται με γραμμικότητα,
ευρυθμία, σκηνική διάταξη εξερευνώντας ποιοτικά τον χώρο. Η ρυθμική επανάληψη παρατεταγμένων κορμών και η κατά μέτωπο πα-
ρουσίαση των δέντρων αρνούμενα την προοπτική και την ψευδαίσθηση, αγγίζουν γοητευτικά την αλήθεια. Δίνοντας αριστοτεχνικά έμ-
φαση στα περιγράμματα καλεί τον θεατή να αποκαταστήσει οπτικά την κατακερματισμένη φόρμα στο χώρο με μία γλώσσα που
παραπέμπει σε μια νοητή πραγματικότητα. Συνδιαλέγεται και συνυπάρχει δυναμικά με το χρώμα, με μια ποιητική διάθεση, αποδίδοντας
τον έντονο δυναμισμό των χωρικών σχέσεων πάνω στη ζωγραφική του επιφάνεια.
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59. ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης (1916-2010)
‘Νησί’

Παστέλ/χρωματιστά μολύβια σπουδή 

σε χαρτόνι 20×24 εκ υπγρμ. κ.δ 

€ 1.800 - 2.500

MORALIS Yannis (1916-2010) 

‘Island’ 

Signed pastel & colored pencils study 

on paperboard 20×24 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ. συλλογή Θεσ/νίκη

Priv. collection Thessalonca

60. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Αντώνης (MAYO)
(1906-1990)
‘Ο δεσμός’

Λάδι σε καμβά 46×38 εκ υπγρμ κ.δ

€ 600 - 900

MALLIARAKIS Antoine (MAYO) (1906-1990)

‘Le lien’ 

Signed oil on canvas 46×38 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Priv. colllection Paris 



44 | HELLENIC AUCTIONS

*61. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923-1984)
‘Ατιτλον’ 

Λάδι σε σελοτέξ 61×48 εκ υπγρμ κ.α

€ 3.500 - 5.000 

GAITIS Yannis (1923-1984)

Untitled

Signed oil on hardboard 61×48cm

Υπέροχο αντιπροσωπευτικό έργο του πολυσχιδή δημιουργού Γιάννη Γαΐτη, με τη διαπραγμάτευση της αναγνωρίσιμης φόρμας που τον
απασχόλησε συχνά σε διάφορες αποδόσεις. Με την εναλλαγή πέντε έντονων χρωματικών ζωγραφικών ζωνών που ξεδιπλώνουν την αφή-
γηση, με το γεώδες πράσινο-λαδί, το ζεστό κίτρινο, το ενωτικό γαλάζιο, το ζεστό κόκκινο και τέλος το θελκτικό μπλε-γκρι στον φόντο,
συγκροτούν την άρθρωση του έργου και σταθεροποιούν τη δύναμη της δομής του. Σχηματοποιημένες μορφές, λουλούδια και πουλιά
κατοικούν στο αβαθές πεδίο της ζωγραφικής του επιφάνειας και συμβολοποιούνται ώστε να επιτελεσθεί η αναγωγή των αφηγημάτων
και των επεισοδίων της φόρμας σε ΛΟΓΟ. Ο ασυμβίβαστος διεθνής Έλληνας μοντερνιστής δημιουργεί, σχεδόν γελοιογραφεί, μια κρυ-
πτογραφημένη οπτική ιστορία. Τοποθετεί τις φόρμες-καρικατούρες του στο γεωμετρικό περίβλημά τους ανάγοντάς τους σε μέσο ειρω-
νείας και κοινωνικής κριτικής. Η υπαινικτική υπερμεγέθης φόρμα του πουλιού υπογραμμίζει εμφαντικά το φαινόμενο της ποδηγεσίας
και της άκριτης αποδοχής προσταγμάτων και στερεοτύπων αλλά και την ταυτόχρονη ύπαρξη της φύσης που τα διαρρηγνύει.
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62. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης 
(1934-2017)
‘Ο βυθός’ 

Aκρυλικό σε καμβά 50×55 εκ 

υπγρμ μ.α

€ 2.000 - 2.500

MYTARAS Dimitris (1934-2017) 

‘The seabed’ 

Signed acrylic on canvas 

50×55 cm

63. ΧΡΥΣΑ (Βαρδέα) (1933-2013)
Άτιτλον 1968

Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 50×32 εκ υπγρμ κ.δ & πίσω

€ 1000 - 1500

CHRYSSA (VARDEA) (1933-2013)

Untitled 1968

Signed front & verso mix.media on board 50×32 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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64. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910-1989)
‘Δύο φίλοι’ 1974/5;

Λάδι/τέμπερα σε χαρτόνι 39×30 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α 

€ 3.500 - 5.000

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989) 

‘Two friends’ 1975;

Signed & dated oil/tempera on paperboard 39×30 cm

Με σεμνότητα ο σπουδαίος αυτός καλλιτέχνης της δοξολογίας του ασήμαντου, του καθημερινού, σχοινοβατώντας ανάμεσα στη βυζαντινή
και τις σύγχρονές του εικαστικές αναζητήσεις  δημιουργεί δεσμούς στον χρόνο  και την ιστορία. Ανακεφαλαιώνει και συγκροτεί εδώ με
πολύ αριστοτεχνικό τρόπο μία ποιητική ιδιότυπη που φέρει όλο το φορτίο των πολιτισμικών μας συγκρούσεων. Ένα έξοχο έργο πιστό
στην  προσωπική του εικονοποιία  με ανοίκειες εικονολογικές αφηγήσεις με αγάπη για τη ζωή, και με άξονα πάντοτε ένα σώμα που
δείχνει να μετέχει σε μια τελετή, μια μέθεξη.

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Πειραιάς - Private coll. Piraeus
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65. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912-1990)
‘Σύνθεση με σπίτια’ π.δ1950

Λάδι σε σελοτέξ 98×67 εκ υπγρμ κ.δ

€ 3.000 - 5.000 

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990) 

‘Composition with houses’ c1950s

Signed oil on hardboard 98×67 cm

Ένα εντυπωσιακό τοπίο του Σπυρόπουλου, που μέσα από την γεωμετρική οργάνωση των όγκων του αποπνέει μαγευτικά μια έμφυτη

ευαισθησία και τρυφερότητα. Εξοβελίζοντας την συμβατική προοπτική, ελαχιστοποιεί, σχεδόν εξαφανίζει τον ορίζοντα και αποδίδει μία

απεικόνιση του μη ορατού. Η ζωγραφική του επιφάνεια διαχωρίζεται από ένα μωσαϊκό ευαίσθητων χρωμάτων μια τεκτονικής πειθαρχίας

αλλά και ονειρικής διάχυσης, με μικρά ανοίγματα- πυρήνες γαλάζια, κίτρινα και καφέ, σαν ανεπαίσθητους  ψιθύρους ενός χαμηλόφωνου

εσωτερικού διαλόγου.

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ. συλλογή Θεσ/νίκη / Priv. collection Thessaloniki
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66. ΓΚΙΚΑΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)
‘Αθηναικό μπαλκόνι’ π.δ 1950

Λάδι/τέμπερα σε χαρτόνι 35×42 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α

€ 4.000 - 5.000

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)

‘Athenian balcony’ c1950s

Signed oil/tempera on board 35×42 cm

Ένα πολύ όμορφο και δροσερό έργο με θεματική 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, επιτυγχάνοντας μία
ποιητική ερμηνεία του χώρου. Συνθέτει με μαεστρία τις φόρμες του ιδιόμορφου κιγκλιδώματος, της πολύπτυχης κουρτίνας που ανεμίζει
από το δροσερό μεσογειακό αεράκι ανάλαφρα και θελκτικά έτσι που μεταμορφώνει τη σύνθεση σε ένα θεατρικό σκηνικό, μιας πολιτείας
ονείρου. Δεν μένει μόνο στην επιφάνεια των πραγμάτων. Εισχωρεί στο βάθος, ανακαλύπτει τους ρυθμούς των γραμμών και αποφεύγει
άσκοπες λεπτομέρειες. 

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα / Priv. collection Athens 
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67. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος
(1914-1965)
‘Πολύχρωμες μαργαρίτες’ 1960

Λάδι σε χαρτόνι 54×68 εκ

υπγρμ κ.α

€ 2.000 - 2.500 

TSINGOS Thanos (1914-1965)

‘Colourull daisies’

Signed oil on board 54×68 cm

O «ζωγράφος των λουλουδιών» σε
ένα ιδιαίτερα πλούσιο δυνατό σύ-
νολο με μια σύνθεση εξαιρετικής
μαεστρίας και ευαισθησίας στον
υπέροχο αυτό συνδυασμό των χρω-
ματικών του επιλογών. 

68. ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ Όθων (1887-1974)
‘Οι δύο κόκκινες βάρκες’

Λάδι σε χαρτόνι 60×50 εκ υπογρμ κ.δ

€ 1.500 - 2.000

PERVOLARAKIS Othon (1887-1974) 

‘The two red boats’

Signed oil on board 60×50 cm

Εντυπωσιακό έργο ιμπρεσσιονιστικής νοοτρο-
πίας με χαρακτηριστική πλατιά και πλούσια χρω-
ματική πινελιά. Με την μορφοπλαστική δύναμη
του χρώματος οργανώνει τα επίπεδα του πίνα-
κα συνθέτοντας μεγάλα και φωτεινά επίπεδα
που υπονοούν το πραγματικό μέσα από την εν-
τύπωση. Κινούμενος μέσα στο πλαίσιο μίας ρο-
μαντικής θεματογραφίας, ο Περβολαράκης απο-
δίδει το τοπίο εξαιρετικά και με έντονη ιμπρεσ-
σιονιστική διάθεση, εξουδετερώνοντας τα περι-
γράμματα μέσα στο φως και στο χρώμα.
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69. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934-2017)
‘Θεατρικό’

Aκρυλικό σε κόντρα πλακέ 75×95 εκ υπγρμ. κ.δ

€ 3.500 - 4.500

MYTARAS Dimitris (1934-2017) 

‘Theatrical’ 

Signed acrylic on plywood 75×95 cm

Ο δάσκαλος Μυταράς αποτυπώνει αριστοτεχνικά τις δύο γυναικείες μορφές σε διάλογο, αναδεικνύοντας με υποκειμενικότητα και ιδιο-
μορφία τον τρόπο που συλλαμβάνει τον κόσμο που τον περιβάλλει. Αποδομένες με έντονη χρωματική και λαμπερή παλέτα και σε απέ-
ριττο και αδιαβάθμητο τονικά φόντο, δομούν μία ιδιαίτερα δυναμική σύνθεση. Μέσα από την ιδιότυπη παραμόρφωση στην οποία
υποβάλλει την καρικατούρα-μορφή, ξεπερνά την τεχνική και τη λογική ενώ ταυτόχρονα παραμένει συνεπής στον εμπαιγμό των τριών
και δυο διαστάσεων. Με ιδιότυπο εξπρεσιονιστικό χρωστήρα συνδυάζει δεξιοτεχνικά τύπους της σύγχρονης τέχνης με τις παραδοσιακές
αξίες της ζωγραφικής που βρίσκονται στο υπόβαθρο της σπουδαίας καλλιτεχνικής του δημιουργίας. 

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Θεσ/νίκη - Private collection Thessaloniki
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*70. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923-1984) 
‘Θηρίο’ π.1960 

Λάδι σε κόντρα-πλακέ 83×67 εκ υπογρμ. κ.δ

€ 3.500 - 5.000 

GAITIS Yannis (1923-1984)

‘Beast’ c1960s

Signed oil on plywood 83×67 cm

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

Ακρυλικό σε ξύλo 40×40 εκ υπογρμ π.κ

€ 1.500 - 2.000 

ZOUNI Opy (1941-2008) 

‘Without title’

Signed acrylic on panel 40×40 cm

Με αφαιρετικά χαρακτηριστικά, έντονη σχηματο-
ποίηση και γραμμική οξύτητα. εδώ ένα ιδιαίτερα
τρυφερό έργο του Γαΐτη από τη  σειρά «Θηρία»,
της δεκαετίας του 60, με τη διαπραγμάτευση μίας
φόρμας που τον απασχόλησε σε΄πολλές παραλ-
λαγές, αναζητώντας τις μορφικές του αξίες, για
την αποτύπωση της δικής του αλήθειας. Με το
σχέδιο, την αυθόρμητη χειρονομία και ακατέργα-
στη και γρήγορη πινελιά σαν πρώτη ύλη του, απο-
τυπώνει μία δυναμική διαπραγμάτευση του
«θηρίου. Εντάσσει τη μορφή, στη σφαίρα ενός
μαγικού παιδικού κόσμου, γεμάτου με ρυθμό και
παιχνιδίσματα.. Η μορφή χάνει τα τυπικά χαρα-
κτηριστικά της, η φόρμα απλοποιείται, από μία
ανάγκη να επαναδιαπραγματευτεί τη ζωγραφική
από την αρχή και να κρατήσει το ουσιώδες. Η δυ-
ναμική ρυθμολογία και χρωματική του ευγένεια,
σε συνδυασμό με μία παιδική αφηγηματικότητα,
ειρωνική αφέλεια και υπονομευτική αδεξιότητα,
προσδίδουν στο υβριδικό ζωόμορφο αλλά και αν-
θρωπόμορφο ταυτόχρονα πλάσμα, μια δυναμική
ενισχύοντας την διεισδυτική ικανότητά του στην
κριτική μας σκέψη.
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*72. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902-1985)
‘Μνήμες και σύμβολα’ 1965

Ακρυλικά / μικτή τεχνική σε ξύλο 50×75 εκ υπγρμ & χρνλμ κ.δ

€ 3.500 - 4.500

VASSILIOU Spyros (1902 -1985) 

“Memories and symbols‘ 1965

Signed & dated mixed media on panel 50×75 cm

Μια γλυκύτατη ποιητική αποτύπωση εθιμικής δράσης και αναγνωρίσιμης ανορθόδοξης σύγκλησης ετερόκλητων αντικειμένων, που απο-
τελούν σύνηθες ζητούμενο του Βασιλείου και επιφέρουν την αναμενόμενη καταξίωση του καθημερινού. Με φόντο τον ουρανό και την
άμμο, λουσμένα στο φως, αρχιτεκτονικά σπαράγματα, σύμβολα ελληνικότητας και μνήμης, memorabilia εμπλέκουν παράδοση και κα-
θημερινή ζωή. Το φως εξαϋλώνει το χρώμα προσδίδοντάς του μία λαμπρότητα και ένταση που σε συνδυασμό με τα ανοίγματα στο βάθος
χαρίζουν μια αίσθηση απεραντοσύνης δοσμένης με αμεσότητα και ρομαντική ματιά. 
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73. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ Γιάννης (1936-2017)
‘Άτιτλο’ 

Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 50×70 εκ υπγρμ δις κ.

€ 2.500 - 3.500 

KOUNELLIS Jannis (1936-2017)

‘Untitled’ 

Signed mixed media on paperboard 50×70 cm

Το έργο αποτελεί ένα από τα περιζήτητα σχέδια για εγκατάσταση, με λαδοπαστέλ και μολύβι, φόρμες που απασχόλησαν διεξοδικά πολλές
δεκαετίες τον διεθνώς αναγνωρισμένο καλλιτέχνη/οπτικό φιλόσοφο  και εικαστικό «Οδυσσέα» Γιάννη Κουνέλλη. Ανάλογα έργα του
έχουν φιλοξενηθεί στις σημαντικότερες γκαλερί και στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Για ακόμη μία φορά απεικονίζεται η κυκλική
κίνηση που πάντα επιστρέφει και η φόρμα της περιπέτειας αυτής που απασχόλησαν τον καλλιτέχνη επανειλημμένα. Η επιστροφή  απο-
τελεί βασική έννοια στη φιλοσοφική του αναζήτηση και στη σχέση του με το Κέντρο, όπως χαρακτηριστικά υιοθετώντας μια άποψη του
Μαλεβιτς, γράφει: «Θέλω να ανοιχτώ στο χώρο... κάνω μια τρύπα στον καμβά για να εισχωρήσει το άπειρο...».

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
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75
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74. ΓΡΑΒΒΑΛΟΣ Παναγιώτης (1933-2014)
‘Διαδήλωση’ 1973

Λάδι/μικτή τεχν. σε ξύλο 144×50 εκ υπγρμ π.δ

€ 2.000 - 3.000 

GRAVALOS Panagiotis (1933-2014)

‘Demonstration’ 1973

Signed oil/mix.media on panel 144×50 cm

Ένα αριστουργηματικό έργο του Παναγιώτη Γράββαλου γνωστού καλλιτέχνη από
τη σχεδίαση πολλών βραβευμένων ελληνικών και ξένων γραμματοσήμων σε συ-
νεργασία με τον Α. Τάσσο. Φιλοτέχνησε πλήθος έργων που βρίσκονται σε μεγάλες
συλλογές Μουσείων Χαρακτικής, Γραφικών Τεχνών και Φιλοτελισμού σε όλο τον
κόσμο, ενώ μέρος τους κατέχει ξεχωριστή θέση στη μόνιμη Συλλογή της Δημοτικής
Πινακοθήκης Χανίων. Η σχεδιαστική και συνθετική του δεινότητα είναι εμφανής
στην απόδοση των όγκων και της προοπτικής. Η δυναμικότητα της γλώσσας του
μεταμορφώνει το έργο σε μία μοναδική αποτύπωση της αντιχουντικής διαδήλω-
σης, υποδηλώνοντας την δύναμη και το σθένος του καλλιτέχνη για αντίσταση στην
καταπίεση, τον περιορισμό και την απαγόρευση του ανελεύθερου καθεστώτος,
προτείνοντας ταυτόχρονα το δρόμο της ελεύθερης σκέψης και δημιουργίας, για
την κατάκτηση της ελευθερίας.

75. ΤΟΥΦΕΞΙΑΝ Γρηγόριος (ΚΡΗΚΟΡ) (1913-1984)
‘Μυστράς’

Λάδι σε καμβά 68×55 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.500 - 2.000

TOUFEXIAN Grigori (1913-1984)

‘Mystras’

Signed oil on canvas 68×55 cm
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76
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76. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1889-1977) 
‘Βάζο με λουλούδια’ 

Παστέλ/μικτή τεχν. σε χαρτόνι 56×45 εκ υπγρμ κ.α

€ 600 - 800 

GOUNAROPOULOS Georgios (GOUNARO) 

(1889-1977)

‘A vase with flowers’ 

Signed pastel/mix.media on paperboard 56×45 cm

FIDAKIS Panos (1956-2005) 

‘Canary and Robin’ 

PAIR of signed watercolours on paper 21×29.5 cm each 

77. ΦΕΙΔΑΚΗΣ Πάνος (1956-2005)
‘H Kαναρίνα και o Kοκκινολαίμης’ 

ΖΕΥΓΟΣ ακουαρέλες σε χαρτί 21×29.5 εκ έκαστη υπγρμ κ.δ

€ 400 - 500
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78. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910-1989)
‘Πορτρέτο νέου’ π.δ 1980

Παστέλ & κραγιόνια σε canson χαρτόνι 50×31 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.000 - 2.500

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989) 

‘Portrait of a young man’ c1980s 

Signed pastel & crayons on canson paperboard 50×31 cm

PROV/ ΠΡΟΕΛ. TIMOS Gallery Athens

79. ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης (1939-1994)
‘Μικρές ιστορίες μια βάρκα κι ο ήλιος’ 1973

Μαρκαδόροι & παστέλ σε χαρτόνι 20×29 υπγρμ. 

& χρονλγμ. κ.δ

€ 800 - 1.200

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)

‘Little stories a boat and the sun’ 1973

Signed & dated markers & 

pastel on paperboard 20×29 cm
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80. ΤΟΥΦΕΞΙΑΝ Γρηγόριος (ΚΡΗΚΟΡ) 
(1913-1984)
‘Το τελευταίο Λιθογραφείον’ 1957

Λάδι σε καμβά 96×74 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.500 - 2.000

TOUFEXIAN Grigori (1913-1984)

‘The last lithographic workshop’ 1957

Signed oil on canvas 96×74 cm

Αριστοτεχνικό έργο του δάσκαλου, ζωγράφου και χα-
ράκτη Γρηγόρη (Κρηκόρ) Τουφεξιάν, μέλος του «Φιλο-
λογικού Συλλόγου», πνευματικού λίκνου σημαντικών
προσωπικοτήτων της πόλης του Πειραιά. Εδώ, με εξ-
πρεσιονιστικές και σοσιαλιστικές ρεαλιστικές επιρροές,
με καθαρές φόρμες, διαυγή χρώματα και συνθετική
μαεστρία, αποδίδεται μοναδικά ίσως η απεικόνιση του
παράνομου τυπογραφείου της Κοκκινιάς, που λειτούρ-
γησε από την άνοιξη του 1943 και ο καλλιτέχνης πρω-
τοστάτησε στο στήσιμό του. Ο ρεαλισμός στην απόδο-
ση λεπτομερειών και η ολοκληρωμένη αποτύπωση
των διενεργειών για την λειτουργία του λιθογραφείου,
αποτελούν αδιάσειστη πηγή πληροφοριών για ένα
πλέον ιστορικό αντιστασιακό πυρήνα τη χώρας μας. 

81. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος 
(1931)
‘Μονή Μεγίστης Λαύρας - Άγ. Όρος’ 

Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπγρμ κ.δ

€ 800 - 1000 

THOMOPOULOS Evangelos (1931) 

‘The Monastery of Aghia Lavra-

Mt. Athos’

Signed oil on canvas 50×70 cm
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82. ΜΑΪΠΑΣ Θέμος (1936-1996)
‘Κόκορας στη Μύκονο’ 

Λάδι σε χαρτόνι 70×50 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.200 - 1.700

MAIPAS Themos (1936-1996)

‘Rooster in Myconos’ 

Signed oil on board 70×50 cm

83. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934-2017)
‘Γυναίκα στον καναπέ’

Ακρυλικό σε χαρτόνι 50×50 εκ υπγρμ κ.κ

€ 800 - 1.300

MYTARAS Dimitris (1934-2017) 

‘Woman leaning on the couch’ 

Signed acrylic on cardboard 50×50 cm

Το εμμονικό ιδιαίτερο κοκόρι-σύμβολο του Γιαννιώτη πρω-
τοπόρου Θέμου Μάϊπα με χρωματικές εντάσεις στην από-
δοση και σύνθεση των όγκων γεμάτη ζωντάνια που επι-
τυγχάνει, μία ιδιαίτερη ερμηνεία και  ψυχογραφική αποτύ-
πωση της ανθρώπινης κατάστασης. Εδώ ο ανθρωπόμορφος
κόκκοράς του σε συνδυασμό με το νησί της Μυκόνου, τη
στάση και τη κατατομή του σώματος και το ενδυματολογικό
του ύφος αποκαλύπτει το σχολιασμό τουΜάϊπα για τους
θαμώνες του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ζωγραφισμένο και πίσω με πλήρες υπογρμ. έργο & υποστηργμ.

σε plexi glass

Painted on both sides and laid on plexi 
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84. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Γιώργος (1923-1988)
‘Βάρκα με πυροφάνι’

Λάδι σε καμβά 77×114 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.500 - 2.000

VAKIRTZIS Georgios (1923-1988)

‘Boat with night light’

Signed oil on canvas 77×114 cm

85. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Ευστράτιος
(1871-1946); 
‘Τα Προπύλαια’ 1942

Λάδι σε καμβά 42×55 εκ 

υπγρμ κ.δ

€ 400 - 600 

EFSTRATIADIS Efstratios
(1871-1946)

‘Propylea - Acropolis’

Signed & dated oil on canvas 

42×55 cm
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86. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γρηγόρης (1929)
‘Ιστορία και Μυθολογία’ 

Λάδι σε καμβά 70×100 εκ υπγρμ κ.α

€ 800 - 1.200

PAPATHEODOROU Gregorios (1929) 

‘History and Mythology’ 

Signed oil on canvas 70×100 cm

87. ΝΤΟΡΙΣ (DORIS) Παπαγεωργίου (1896-1987)
‘Κανάρης και η φλεγόμενη ναυαρχίδα’

Λάδι σε σελοτέξ 105×75 εκ υπγρμ κ.δ

€ 600 - 800

DORIS (Papageorghiou) (1896-1987)

‘Kanaris and the burning flagship’

Signed oil on hardboard 105×75 cm
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88. ΚΑΝΙΑΡΗΣ Βλάσσης (1928-2011)
‘Αφηρημένη σύνθεση’ 1958

Ακρυλικό/μικτή τεχν. σε σελοτέξ 58×73 εκ 

υπγρμ & χρνλγμ. κ.α

€ 1.500 - 2.000 

CANIARIS Vlassis (1928-2011) 

‘Abstract composition’ c1958

Signed & dated acrylic/mixed media on hardboard 58×73 cm

Έργο της περίφημης περιόδου της Ρώμης του Βλάση Κανιάρη, ενός  από τους κορυφαίους εκπροσώπους της Γενιάς του `60, με τις πο-
λυάριθμες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που δεν έπαψε να πειραματίζεται ποτέ. Ανήκει στη σειρά «Κα-

ταστροφή στη Μαρσινέλ» με αφορμή το δυστύχημα στα ανθρακωρυχεία της βελγικής πόλης του Marcinelle, όπου εκατοντάδες εργάτες
βρήκαν τραγικό θάνατο. Εδώ όπως και στα περισσότερα αυτά αφαιρετικά έργα δημιουργεί με βίαιες πινελιές, με μαύρο και κόκκινο
χρώμα, αφαιρετικό ιδίωμα και χειρονομία προσδίδοντας δραματικότητα και συναισθηματική φόρτιση. Με πλατιά, έντονη, αδρή χειρο-
νομιακή πινελιά και δυναμισμό στην ποιότητα του χρώματος, δίνει έμφαση στα ίχνη του χρώματος, δημιουργώντας.
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*89. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934-2017)
‘Γυναίκα και Έρωs στον καθρέφτη’

Ακρυλικό σε καμβά 80×60 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.500 - 3.500

MYTARAS Dimitris (1934-2017) 

‘Woman & Eros in front of the mirror’ 

Signed acrylic on canvas 80×60 cm

90. ΤΟΤΣΙΚΑΣ Θανάσης (1951)
‘Άτιτλο’

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

υπγρμ. πίσω

€ 500 - 800 

TOTSIKAS Thanasis (1951) 

‘Untitled’ 

Signed verso acrylic/mix.media on metal sheet 50×50 cm 
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91. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1947)
‘H καγκελόπορτα’

Λάδι σε καμβά 130×100 εκ υπογρμ κ.α

€ 500 - 800 

ILIOPOULOS Georgios (1947)

‘The irongate’

Signed oil on canvas 130×100 cm

92. ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ Πωλ (1926)
‘Νεκρή φύση’ 1993

Λάδι σε καμβά 51×61 εκ υπογρμ.κ.δ 

€ 280 - 400 

SOULIKIAS Paul (1926) 

‘Nature morte’ 1993

Signed oil on canvas 51×61 cm
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93. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923-1984)
Σύνθεση

Λάδι/μικτή τεχν. σε χαρτόνι επικολμ. 

σε σελοτέξ 48×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.500 - 2.000 

GAITIS Yannis (1923-1984)

Composition

Signed oil/mix.media on paperboard laid 

on hardboard 48×50 cm

94. ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ Μπάμπης (1955)
‘Άπτερος Νίκη’

Ακρυλικό σε καμβά 80×100 εκ υπγρμ κ.δ

€ 800 - 1.200

IERONYMIDIS Babis (1955) 

‘Apterous Nike’

Signed acrylic on canvas 80×100 cm

93

94
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95. ΤΕΤΣΗΣ Παναγιώτης (1925-2016)
‘Κόλπος με βάρκες’ 

Τέμπερα σε χαρτόνι 35×50 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 1.200 - 1.500

TETSIS Panagiotis (1925-2016) 

’Bay with boats ’

Signed tempera on paperboard 35×50 cm

96. ΚΑΝΔΥΛΗΣ Μιχάλης (1909-2001)
‘Αγροτόσπιτο’

Λάδι σε καμβά 45×60 εκ υπγρμ κ.α

€ 280 - 380

KANDYLIS Michalis (1909-2001) 

‘Farmhouse’ 

Signed oil on canvas 45×60 cm

97. ΛΑΒΔΑΣ Απόστολος (1940)
‘Παραθαλάσσιο τοπίο’ 1967;

Λάδι σε καμβά 30×40 εκ υπγρμ κ.δ

€ 250 - 350 

LAVDAS Apostolos (1940) 

‘Seascape’

Signed oil on canvas 30×40 cm
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98. ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης (1916-2010)
‘Πρόσωπα’ 1934

Υπογεγρμ. & χρονλγμ. ξυλογραφία 20×28 εκ

€ 250 - 400

MORALIS Yiannis (1916-2010) 

‘Faces’ 1934

Signed & dated woodcut 20×28 cm 

99. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ Γιάννης (1894-1957)
‘Ο πατέρας μου’ 

Υπογεγρμ. & αφιερμ. ξυλογραφία 23×14 εκ

€ 200 - 300

KEFALLINOS Yannis (1894-1957) 

‘My father’ 

Signed & dated woodcut 23×14 cm 

100. ‘Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ’
Η αυθεντική χρωμολιθογραφία εκδόσεων 
ΑΠΕΡΓΗ
41×57 εκ

€ 200 - 300

‘THE ARREST OF ATHANASIOS DIAKOS’

A framed original colour lithograph of the arrest

and barbaric skewering in the fire of the hero of 

the Greek Revolution of 1821 Athanasios Diakos, 

as edited by Apergis publ.
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101. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1944)
‘Η αρπαγή της Ευρώπης’ 

Υπογεγρμ. & αριθμ. μεταξοτυπία περιορ. 

έκδ. 50×65 εκ 

€ 200 - 300 

STATHOPOULOS Georgios (1944) 

‘The abduction of Europe’

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

102. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
‘Ποδηλάτης που φουμάρει’ 

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

€ 300 - 400 

FASSIANOS Alecos (1935) 

‘Smoking cyclist’

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

103. ΧΑΤΖΗΣ Δημήτρης (1921-2006)
‘Μελέτη γλυπτού’ 1961

Υπογρμ. χρονλγμ. & αριθμ. έγχρωμη λιθογραφία 

ειδικής έκδ. 57×40 εκ

€ 280 - 400 

HADZI Dimitris (1921-2006) 

‘Sculpture study’ 1961

Pencil signed titled dated & numbd. colour lithograph 57×40 cm
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104. ΣΤΑΜΟΣ Θεόδωρος (1922-1997)
‘Infinity Field - Lefkada Series’ 1974 

Λιθογραφία περιορ. εκδ. 80×60 εκ υπογρμ αρθμ. 

& χρονολγμ κ.

€ 400 - 500

STAMOS Theodoros (1922-1997)

‘Infinity Field - Lefkada Series’ 1974 

Signed numbd. & dated lithograph ltd. edit. 

105. ΚΑΜΠΑΔΑΚΗΣ Κυριάκος (1938-2003)
‘Φιγούρες’ 1977

Χαλκογραφία περιορ. εκδ. 100×72 εκ υπγρμ &

χρον. κ.δ

€ 300 - 400 

KAMBADAKIS Kyriakos (1938-2003) 

‘Figures’ 1977 

Signed & dated copperplate 100×72 cm  

106. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934-2017) 
‘Δρομείς’

Υπογρμ. & αριθμ. μεταξοτυπία περιορσμ.

εκδ. 65×90 εκ 

€ 200 - 300

MYTARAS Dimitris (1934-2017) 

’Runners’

Signed & numbd. ltd. edit. silkscreen

65×90 cm
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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% (ή όσο ιδιωτικά

αυτό συμφωνηθεί) συν Φ.Π.Α. επ’ αυτού του ποσοστού προμήθειας ΜΟΝΟΝ και όχι επί του συνολικού ποσού αγοράς. Κόστη αποστολής ή/και ασφάλισης ή αδειών

εξαγωγής όπου απαιτείται και όποια έξτρα κόστη επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Αγοραστή. 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) ή

κατά την συμφωνία αγοράς σε περίοδο after sale 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

με δικό του κόστος αποστολής και ευθύνη ασφάλισης εντός πέντε ημερών από την ημέρα της Δημοπρασίας. Αντικείμενα ή έργα που δεν εξοφλούνται ή δεν παρα-

λαμβάνονται 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



ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ / ΝEXT AUCTION

NOVEMBER 2021




