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Οι δυστοπικές εποχές που διανύει η ανθρωπότητα εδώ και δύο χρόνια, εξαιτίας της πανδημίας, είναι οξείς. 
Η ανασφάλεια και ο διχασμός που προκάλεσε η διαχείρισή της στο κοινωνικό σώμα, επηρέασε σε βάθος 
την καθημερινότητά μας και οδήγησε στην ανάδυση μίας νέας πραγματικότητας που ακόμη προκύπτει. Μία 
ισοπεδωτική πραγματικότητα που εμπεριέχει μεγάλες απώλειες, ατομική και συλλογική οδύνη, ψυχικό 
πόνο και απρόβλεπτες ακόμα συνέπειες.  

Η τέχνη επικοινωνώντας ταυτόχρονα σε συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο, εμπεριέχει ένα χειραφετητικό 
δυναμικό, με τη δυνατότητα να οδηγήσει στην κατανόηση, επεξεργασία και ανάπλαση, κοινών εμπειριών 
της καθημερινής ζωής σε σχέση με το κοινωνικό, πολιτισμικό, ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο,  ώστε να 
μπορεί να προτείνει μια άλλη ανάγνωση της ζωής μας. 

Ενεργοποιεί τις κρυφές δυνάμεις που ομορφαίνουν τα πράγματα και τα μεταμορφώνουν, φέρνει σε ισορ‐
ροπία τις εντάσεις, λύνει  τις παραφωνίες και τις δυσαρμονίες.  

Η τέχνη ως μέσον, ως όχημα, είναι φιλάνθρωπη, παρηγορητική και ευφρόσυνη, λειτουργεί θετικά στην ανα‐
τροφοδότηση μέσα από το φανταστικό και καλύπτοντας την ανάγκη να εισχωρήσει ο άνθρωπος σε μια άλλη 
διάσταση της πραγματικότητας, προσφέρει μία δυνάμει απελευθερωτική διαμεσολάβηση μεταξύ του εσω‐
τερικού κόσμου και του κόσμου των εξωτερικών συμβάσεων.   

Τούτος εδώ ο κατάλογος γεμάτος φως και χρώμα, απόσταγμα νοημάτων και ονείρων, σαν μια ηλιαχτίδα 
έξω απ’ τους φραγμούς και τους εγκλωβισμούς που επιβάλει η επισφαλής αυτή συνθήκη, μας προτρέπει 
να  πετάξουμε, να ονειρευτούμε, να μην αφήσουμε ούτε λεπτό την ελπίδα και το λαμπύρισμα αυτό να χα‐
μηλώσουν μέσα μας! 

Η πρόθεσή μας είναι, η πολιτιστική περιπέτεια του καθενός μας να εμπλουτιστεί μέσα από τον πολυφωνικό 
πλουραλισμό της συλλογής των έργων που προτείνουμε, ενάντια στην απομόνωση, σε μια απόπειρα επι‐
κοινωνίας με το κοινό μας.   

Σπάνια, επίλεκτα και ιστορικά μουσειακής αξίας έργα τέχνης για τα οποία οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στην οικογένεια του Χ.Θ. για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε στην διαχείριση και διάθεση μέρους της σπου‐
δαίας συλλογής που επίπονα και με πολύ αγάπη συγκέντρωσε κατά τα τελευταία 60 και περισσότερα χρόνια 
και κοσμεί τώρα τις σελίδες αυτού του καταλόγου 

                                        

                    Θάνος Ευαγγελινός 
Δεκέμβριος 2021

INTERNATIONAL FINE ART APPRAISERS



These dystopian times that humanity has been going through for the past two years of the pandemic are 
distressful. The insecurity and division caused in our society by the management of the pandemic has had a 
profound effect on our daily lives and has led to the emergence of a new reality still developing. It is a de‐
pressing reality that involves great losses, individual and collective suffering, psychological pain and still un‐
foreseeable consequences.  

As it communicates simultaneously on both a conscious and an unconscious level, art contains an emanci‐
patory potential, for it can lead to the understanding, processing and reconstruction of common everyday 
experiences in relation to the social, cultural, historical and geographical context, and hence propose another 
reading of our lives. It activates the hidden forces that embellish and transform things, balances out tensions, 
resolves dissonances and discords.  

Art as a medium, as a vehicle, is philanthropic, comforting and cheering; works positively by being re‐
processed through the imagination and by meeting a person’s need to enter another dimension of reality; 
offers a potentially liberating mediation between the inner world and the world of external conventions.  

This catalogue, full of light and colour, a distillation of meanings and dreams, like a ray of sunshine outside the 
barriers and the confinements imposed by this precarious situation, urges us to fly, to dream, to never for a 
moment allow this hope and this sparkle to grow dim inside us! 

Our intention is that everyone's cultural adventure is enriched through the polyphonic pluralism of collecting 
works that we propose, defeating isolation, in an attempt to communicate with our audience. These are 
rare, select and historic, museum‐worthy works of art, for which we owe a great debt of gratitude to the 
family of Ch.Th. for the trust they have shown us by allowing us to manage and make available part of the 
great collection that they have painstakingly and lovingly assembled over the last 60 years and more, and 
which now adorns the pages of this catalogue. 

                                        

         Thanos Evangelinos 
Auctioneer ‐ Certified Appraiser 

December 2021

INTERNATIONAL FINE ART APPRAISERS



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 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. ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ Σπυρίδων (1886‐1942) 
‘Τοπίο στην Αίγυπτο’ π1910 
Υδατογραφία  17.5×28 εκ. υπγρμ κ.α  
 
€ 200 ‐ 250 
 
SCARVELLI Spyridon  (1886‐1942) 
‘Egypt landscape’ c1910 
Signed watercolour 17.5×28  cm 

2. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ Ανδρέας (1911‐1951)  
‘Στον καφενέ’ 
Λάδι σε χαρτόνι 15×20 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 250 ‐ 300  
 
KRYSTALLIS Andreas (1911‐1951)  
‘At the cafe’ 
Signed oil on board  15×20 cm

3. ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος (1879‐1966) 
‘Νεκρή φύση με φρούτα’ 
Σινική μελάνι 24×30 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 400 ‐ 500  
 
GALANIS Demetrius (1879‐1966) 
‘Still life with fruits’  
Signed drawing in chinese ink 24×30 cm

1

2

3
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4. ΓΛΥΚΑΣ Αριστείδης (1870‐1940) 
‘Πολεμικό πλοίο’ 1921; 
Τέμπερα/υδατογρ. σε χαρτόνι 32×51 εκ 
υπγρμ & χρνλγμ. κ.α  
 
€ 400 ‐ 600 

GLYKAS Aristidis (1870‐1940)  
‘Warship’ 1921  
Signed and dated temp/waterclr on board 
32×51 cm

5. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 
(1889‐1957)  
‘Σκαρί σε φουρτουνιασμένη θάλασσα’ 
Λάδι σε σελοτέξ 28×35 εκ υπγρμ κ.α 
  
€ 400 ‐ 600  
 
KALOGEROPOULOS Nikolaos 
(1889‐1957) 
’Hull in a stormy sea’    
Signed oil on hardboard 28×35 cm
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6. ΦΩΤΑΚΙΣ Νίκος (1904‐1959) 
‘Χωριό στη Χαλκιδική’ π1950 
Τέμπερα/ακουαρέλα σε χαρτόνι  
25×28 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 400 ‐ 500  
 
FOTAKIS Nikos (1904‐1959)   
‘Village in Chalkidiki’ c1950 
Signed temp/watcl. on paperboard  
25×28 cm

7. ΠΑΠΑΝΑΚΟΣ Πάνος (1930‐1999) 
‘Παλιές γειτονιές στη Θεσ/νίκη’ 1966 
Τέμπερα σε χαρτί 25×33 εκ υπγρμ  κ.α 
 
€ 380 ‐ 500 
 
PAPANAKOS Panos (1930‐1999) 
‘Old neighborhoods in Thessaloniki’ 1966 
Signed dated & titled tempera 25×33 cm 
 
ΣΗΜ. H παλιά πλατεία Αγ. Δημητρίου;

6

7
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8. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892‐1957)  
‘Σπίτια στην Ύδρα’  
Λάδι/τέμπερα σε χαρτόνι 23.5×20 εκ υπγρμ κ.α  
 
€ 1.500 ‐ 2.000  
 
PAPALOUKAS Spyros (1892‐1957)  
‘Houses in Hydra’  
Signed oil/tempera on board 23.5×20 cm

9. ΜΠΑΡΚΟΦ Αλεξ (1870‐1942) 
‘Η Πύλη της Ρωμαικής Αγοράς ‐ Αθήνα’ 1937 
Υδατογραφία/τεμπ. 24×30 εκ υπγρμ &  
χρνλγμ κ.α 
 
€ 400 ‐ 500 
 
BARKOFF Alex (1870‐1942)  
‘The Gate of the Roman Agora ‐ Athens’ 1937 
Signed & dated  watercolour & tempera  
24×30 cm
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Εξαίρετη σπουδή μορφής για αλληγορική σύνθεση του Παρθένη που συμπυκνώνει και ενέχει όλες εκείνες τις αρετές που συνθέτουν το 
θελκτικό εικαστικό του ιδιόλεκτο. Με απλό και λιτό τρόπο καταφέρνει με άνεση να προσδώσει την ιδιότυπη μαγεία μιας εξωκοσμικής 
χροιάς στο θαμπό ομιχλώδες τοπίο ενός τρυφερού ονείρου. Οι μορφές σε δεύτερο πλάνο  μέσα στην απέριττη λιτότητά τους αιωρούνται 
σε μία ποιητική πνευματική  ατμόσφαιρα γεμάτη από ένα ιδιότυπο πνεύμα κομψότητας και λυρισμού. Η μορφή, η στάση του σώματος, 
μελετημένα ευάλωτη και εκτεθειμένη, xωρίς αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά, με κλειστό προς τον θεατή βλέμμα, ανάγεται σε μια ωδή 
στη γυναικεία φύση.  

10. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878‐1967) 
Αλληγορική σύνθεση 
Σινική μελάνι/τέμπερα σε χαρτόνι 77×100 εκ 
υπγρμ. κ.α 
 
€ 2.500 ‐ 3.000

PARTHENIS Constantine (1878‐1967) 
Allegorical composition  
Signed tempera / chinese ink study on paperboard 77×100 cm
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Πανέμορφο αντιπροσωπευτικό τοπίο με την γνωστή ονειρική ατμόσφαιρα και το λεπτό συναισθηματισμό του Μιχάλη Οικονόμου. Μια 
ιδεαλιστική‐ποιητική ερμηνευτική αντιμετώπιση της φύσης, με χρώματα‐συναισθήματα στη απτική τους υπόσταση. Μορφοποιεί τους 
όγκους με την χρήση του φωτός, προσδίδοντας στα στοιχεία της σύνθεσης, κίνηση, οντότητα, ζωή. Στοχαστικός παρατηρητής της φύσης 
και του τοπίου  καταφέρνει να συλλαμβάνει τη χρωματική υφή του περιβάλλοντος με μια μοναδική εντυπωσιακή αυθεντικότητα στην 
εμβάθυνση των μυστικών του αμείλικτου ελληνικού φωτός και των χρωμάτων.

11. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μιχαήλ (1884‐1933) 
‘Σπίτι στην ακρογιαλιά’ 
Λάδι σε χαρτόνι 28×32 εκ υπγρμ. κ.α 
 
€ 2.500 ‐ 3.500 

ECONOMOU Michael (1884‐1933) 
‘House at the seafront’ 
Signed oil on board 28×32 cm
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Η ζεστή φιλόξενη σκηνή εσωτερικού χώρου από την καθημερινή ζωή της υπαίθρου αποτυπώνεται εδώ θαυμάσια  με ιδιαίτερη έμφαση 
στην απόδοση του εσωτερικού, της τοπικής φορεσιάς και των αντικειμένων στο πλαίσιο του ιδεαλιστικού οραματισμού του Γεραλή.  
(Φέρει πίσω Βεβαίωση γνησιότητας του υιού του Χ.Γεραλή / Confirmation of authenticity verso by the artist’s son Ch.Geralis)

12. ΓΕΡΑΛΗΣ Απόστολος (1886‐1983)  
‘Παίζοντας με την γατούλα’ 
Λάδι σε σελοτέξ 65×45 εκ υπγρμ κ.δ  
 
€ 1.800 ‐ 2.500

GERALIS Apostolos (1886‐1983) 
‘Playing with the kitten’  
Signed oil on hardboard 65×45 cm
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13. ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος (1879‐1966) 
‘Πορτρέτο γυναίκας με μαντίλα’ 
Λάδι σε καμβά επικλομ. σε χαρτόνι 52×37 εκ  υπγρμ κ.δ 
 
€ 1.800 ‐ 2.500  
 
GALANIS Demetrius (1879‐1966)  
‘Portrait of a lady with a scarf’  
Signed oil on canvas laid on board 52×37 cm  
 
Ιδιαίτερο έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου πολυσχιδούς 
πρωτοπόρου Δημήτρη Γαλάνη. Με ψυχογραφική ρυθμολογία 
και ιδιαίτερη επιδεξιότητα αποδίδει μια εξαίρετη δυναμική 
στο πορτρέτο. Οι επιρροές από τον Σεζάν είναι φανερές. Δη‐
μιουργεί έντονη αντίθεση με το σκοτεινό, ελαιώδη χρώμα του 
φορέματος, που σε συνδυασμό με τη φωτεινότητα της μαν‐
τίλας προσδίδει στη μορφή ένταση. Απλοποιεί τη φόρμα και 
χρησιμοποιεί αριστοτεχνικά τη γλυπτική δύναμη της πινελιάς 
καταφέρνοντας την απόδοση μιας εύρωστης και ιδιαίτερα δυ‐
ναμικής ζωγραφικής διατύπωσης. Όγκοι δομημένοι με στιβα‐
ρότητα, πλασμένοι με φως και χρώμα, συμβάλλουν στον 
δυναμισμό του έργου αλλά και στο μνημειακό χαρακτήρα της 
μορφής.

14. ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Αλέξανδρος (1882‐1957) 
‘Διάλειμμα για φαγητό στο ξυλουργείο’ 
Λάδι σε καμβά 52×36 εκ υπγρμ. κ.α  
 
€ 800 ‐ 1.200 
 
CHRISTOFIS Alexandros (1882‐1957) 
‘Lunch break at the carpentry’ 
Signed oil on canvas 52×36 cm 
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16

15

15. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ Ανδρέας (1911‐1951)  
‘Ο μέθυσος με το γαρύφαλλο’ 
Λάδι σε σελοτέξ 48×40 εκ υπγρμ κ.δ  
 
€ 500 ‐ 700  
 
KRYSTALLIS Andreas (1911‐1951) 
‘The drunkard’ with the carnation’ 
Signed oil on hardboard 48×40 cm

16. ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ Γιώργος  
(1926‐2020) 
‘Στο τσαγκαράδικο’  
Πυρογραφία 63×80 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 500 ‐ 800  
 
FARSAKIDIS Georgios (1926‐2020)   
‘At the shoemakers‘  
Hand carved signed pyrography  
63×80 cm 

 
Πολύ σπάνιο & ιδιαίτερο έργο πυρογραφίας από 
τον ‘ζωγράφο του λαού’.
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Αντιπροσωπευτικό εξαίρετο έργο του Σικελιώτη με στοιχεία από τη λαϊκή παράδοση σε ζητήματα  χώρου χρώματος και φόρμας με τρυφερότητα 
ζωγραφικό δυναμισμό και έμφαση στη σχηματοποίηση των στέρεων μορφών του. Οι μορφές‐σύμβολα, παρουσιάζονται με θλιμμένη γλυκύτητα 
και εσωτερική διαύγεια προδίδοντας τον σεβασμό του καλλιτέχνη στην λαϊκή κοινωνική τάξη και την μοίρα των ανθρώπων της. Η ανθρωπιστική 
προσέγγιση των θεμάτων του, η απλότητα,  η υποτυπώδης γραφή των χαρακτηριστικών και η χρήση φωτεινών και ευχάριστων χρωμάτων τους 
προσδίδει μία οικειότητα και ευκρινή διάθεση για κοινωνικό προβληματισμό. Οι μορφές αναδεικνύονται πρωταγωνιστικές, κυριαρχούν στο 
χώρο, μέσα από την έντονη χρωματική αντίθεση φόντου‐φιγούρας, με σκληρά περιγράμματα, λιτότητα στους τόνους, εξπρεσιονιστική παρα‐
μόρφωση μοτίβων και ογκομετρική καθαρότητα προερχόμενη από τον κυβισμό.

17. ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γιώργος (1917‐1984)  
‘Νεαρό ζευγάρι’  
Λαδι/τέμπερα σε ξύλο 80×60 εκ υπγρμ κ.α  
 
€ 2.000 ‐ 2.500 

SIKELIOTIS Georgios (1917‐1984) 
‘Young couple’ 
Signed oil/tempera on board 80×60 cm
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19. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Επαμεινώνδας  
(1878‐1974) 
‘Γέφυρα του Ριάλτο ‐ Βενετία’ 
Λάδι σε χαρτόνι 22×27 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 500 ‐ 700 
 
THOMOPOULOS Epaminondas (1878‐1974)  
‘Ponti di Rialto ‐ Venice’  
Signed oil on board 22×27 cm

18

19

18. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Ορέστης (1910‐1979) 
‘Η κόκκινη βάρκα’ 
Λάδι σε κοντραπλακέ 40×50 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 800 ‐ 1.300

KANELLIS Orestes (1910‐1979) 
‘The red boat’ 
Signed oil on plywood 40×50 cm

ΠΡΟΕΛ. Δημοπρ. ΒΕΡΓΟΣ Δεκ. 2009 
PROV. Vergos Auctions Dec. 2009 
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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 
καταδεικνύει ακριβώς τον λόγο που τον ονόμασαν «ποιητή της θάλασσας». 
Η ποιητική διάσταση του τοπίου στο παραπάνω εξαίρετο 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 αναγνω‐
ρίσιμης 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  Γερμανία / Private collection Heidelberg Germany   
Το έργο έχει συντηρηθεί  / The painting has been restored in the past

20. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος (1837‐1907)  
‘Φεγγαρόφως σε ήρεμα νερά’ π1900  
Λάδι σε καμβά 20×52 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 6.000 ‐ 7.000

VOLANAKIS Constantine (1837‐1907)  
‘Moonlight in calm waters’ c1900s 
Signed oil on canvas 20×52 cm
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22

21

21. ΦΕΡΕΚEΙΔΗΣ Νικόλαος (1862‐1929) 
‘Εσωτερικό Αγ. Δημητρίου Θεσ/νίκης’  
Λάδι σε ξύλο 48×34 εκ υπγρμ κ.α  
 
€ 1.000 ‐ 1.500  
 
FEREKIDIS Nikolaos (1862‐1929)  
‘Interior of St.Demetrius in Thessaloniki’ 
Signed oil on panel 48×34 cm

22. ΓΕΡΑΛΗΣ Λουκάς (1875‐1958) 
‘Νεκρή φύση’ 
Λάδι σε ξύλο 36×47 εκ υπγρμ π.δ 
 
€ 700 ‐ 1.000  
 
GERALIS Loucas (1875‐1958) 
‘Still life’  
Signed oil on plywood 36×47 cm  
 
Αντιπροσωπευτικό έργο του Λουκά Γεραλή με την 
δομική λειτουργία φωτεινών και χρωματικών 
σχέσεων τόσο καλά μελετημένη και προβεβλη‐
μένη ώστε δικαίως να εντυπωσιάζει. 
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Οι κόκκινες στέγες σε πρώτο επίπεδο που αντανακλούν θαλπωρή και νοσταλγία και τα πλούσια θελκτικά πράσινα του δάσους στο βάθος 
εκτείνονται στο άπειρο χωρίς να αφήνουν να φανεί ούτε μία λωρίδα ουρανός. Το αναπαριστώμενο διαπερνά τα όρια της ζωγραφικής 
επιφάνειας προσκαλώντας τον θεατή να συμπληρώσει κατά βούληση τη συνέχεια του τοπίου. Κάθετοι  άξονες στο πίσω μέρος της ζω‐
γραφικής επιφάνειας αλλά και οριζόντιοι στο πρώτο επίπεδο εκτείνονται εμφαντικά πέρα από τα όρια του πίνακα τονίζοντας την αίσθηση 
του κόσμου μας «του μικρού του μέγα». Ένα ζεστό γλυκό φως, καταλύτης στα χρώματά του, αναδεικνύει ζωγραφικές ποιότητες και μία 
αίσθηση καθαρότητας στις εντάσεις των τόνων. Η δεινότητα της αντιληπτικής ικανότητάς του στην απόδοση του χώρου αλλά και η ικα‐
νότητα του χρωστήρα του με ευκρίνεια ενάργεια και ευπείθεια προσδίδουν μια εκθαμβωτική διάθεση στην ατμόσφαιρα που εκπέμπει 
ζωή και δυναμισμό.

23. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892‐1957) 
‘Κόκκινες στέγες στη Μυτιλήνη’ 1925 
Λάδι σε χαρτόνι 50×40 εκ υπγρμ κ.α  
 
€ 3.500 ‐ 4.500 

PAPALOUKAS Spyros (1892‐1957) 
‘Red roofs in Mitylene’ 1925 
Signed oil on board 50×40 cm
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Εξαίρετο αντιπροσωπευτικό θέμα του Απόστολου Γεραλή με ηθογραφική θεματική σε ένα ρόλο της τέχνης ως μορφοποιητική δύναμη 
της κοινωνίας.    
(Φέρει πίσω Βεβαίωση γνησιότητας του καλλιτέχνη / Confirmation of authenticity verso by the artist)

24. ΓΕΡΑΛΗΣ Απόστολος (1886‐1983)  
‘Μία προσευχή’ (τίτλος πίσω) 
Λάδι σε σελοτέξ 75×55 εκ υπγρμ κ.α  
 
€ 2.000 ‐ 2.500 

GERALIS Apostolos (1886‐1983) 
‘A prayer’  
Signed oil on hardboard 75×55 cm
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Το πρωτότυπο μνημειακό και ακαδημαϊκό πορτρέτο, δημοσιευμένο σε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα «Αγών» του 1938, του αγωνιστή 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 μέλους της Φιλικής Εταιρείας, πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητρόπολης Χριστιανουπόλεως (όπως 
αναγράφεται στο κάτω μέρος αριστερά), ιερομόναχου, ιστορικού, πολιτικού, διπλωμάτη, Αμβρόσιου Φραντζή (κατά κόσμον Ανδρόνικου 
Φραντζή), από κορυφαίο – ανεξερεύνητο έως σήμερα ‐ ζωγράφο τού 19ου αι. που υπογράφει ως Δ. Τοσίτσας, 1847.  
Στην ελληνική τέχνη μετά τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας, δεσπόζουν μαζί με τη ζωγραφική ιστορικών γεγονότων και οι προσωπογραφίες 
των ηρώων της Αγωνιστών του ΄21 που προβάλλονται ως ηθικά πρότυπα αυτοθυσίας, γενναιότητας και ως μαρτυρίες ιστορικής συνέχειας 
του ελληνισμού. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το περίφημο αυτό μοναδικό Μουσειακής αξίας πορτρέτο του Αμβρόσιου Φραντζή, 
όπως θα άρμοζε σε ήρωα αφού είχε ιδιαίτερα πλούσια δράση κατά τη διάρκεια του Αγώνα. Χρημάτισε μέλος της Πελοποννησιακής Γε‐
ρουσίας και το 1827 ήταν πληρεξούσιος Αρκαδίας στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Τον Ιανουάριο του 1821 μαζί με τον επίσκοπο 
Γερμανό πήραν μέρος στην Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας. Μαζί με τον Γερμανό θεωρούνται από τους πρωτεργάτες της επανάστασης 
στην Αρκαδία. Το 1833, με υποκίνηση τού Άγγλου Εδουάρδου Μάνσον, συνελήφθη μαζί με τον Κολοκοτρώνη ως ρωσόφιλος και φυλακί‐
στηκε στο Ναύπλιο. Ως ιστορικός ο Αμβρόσιος Φραντζής, μετά την απελευθέρωσή του, επί βασιλείας Όθωνα, στο έργο του «Επιτομή 
της Ιστορίας της Αναγεννηθείσης Ελλάδος Ελλάδος αρχομένη από του έτους 1715 και λήγουσα το 1835», περιγράφει τα γεγονότα της 
Επανάστασης του 1821 που οδήγησαν στην απελευθέρωση μέρους του Ελληνισμού από τον οθωμανικό ζυγό. Το αριστοτεχνικό τούτο 
και ιστορικό πορτρέτο του, ως εθνικού ήρωα και πρώτου ιστορικού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, φιλοτεχνημένο το 1847, μαρ‐
τυρεί το μεγαλοπρεπές αυτό εθνικό αφήγημα. 

25. ΤΟΣΙΤΣΑΣ Δ. (19ος αιω)  
‘Πρωτοσύγκελλος Αμβρόσιος Φραντζής‘ 1847 
Λάδι σε καμβά επικολμ. σε νέο καμβά 60×50 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 60.000 ‐ 70.000 

TOSITSAS D. (19th C)  
‘Amvrosios Frantzis’ 1847 
Signed dated  titled & inscr. oil  
on canvas laid οn new canvas 60×50 cm

Δημοσιευμένο στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής https://issuu.com/geo815/docs/  
https://srv‐web1.parliament.gr/lybrary.asp?item=40703  
ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ‐ Κυπαρισσία. 1938. (01‐12) 01/01/1938 ‐ 26/12/1938. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ. Εβδομαδιαία Εφημερίς εν Κυπαρισσία. Διευθυντής Ιδιοκτήτης: Χρ. Κωνσταντινίδης, 
Συντάκτης Αρίστος Σταθόπουλος, έτος ΣΤ‐Ζ Αρ. Φ.266‐300 
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Εξαίρετης ποιότητας έργο που αποδίδεται στον μεγάλο Ρώσο ζωγράφο με την αχλή της αγάπης του φιλελληνισμού του.  
Ένα φως σχεδόν απόκοσμο, με καθαρά συμβολική αξία, ζεστά χρώματα, μαλακά πλασίματα στους όγκους, απαλές διαβαθμίσεις, χαρα‐
κτηριστικά του καλλιτεχνικού ιδιόλεκτου του μεγάλου Ρώσου θαλασσογράφου μας εισάγουν στον ιδιότυπο αναγνωρίσιμο νοσταλγικό 
ρομαντικό του κόσμο.  
 
 
ΠΡΟΕΛ. Ιδιωτ.συλλ. Μάνη ‐ Εχει συντηρηθεί προ πολλών ετών με καθαρισμό και υποστήριξη του παλιού καμβά σε νέο από τον γνωστό ζωγράφο/συντηρητή Μαγιάση που 
έκρινε την υπογραφή σωστή και ταυτόχρονη της δημιουργίας του έργου 
PROV. Priv. collection Mani/Peloponnese Greece. The work has been cleaned restored and supported on new canvas long ago by the renowned artist/restorer Magiasis who rec‐
ognized the signature as correct and placed at the same time of the creation of the painting. 

26. ΙΒΑΝ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΒΙΤΣ ΑΙΒΑΖΟΦΣΚΙ (1817‐1900) 
(ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ) 
Τοπίο Κριμαίας 
Λάδι σε καμβά επκλμ σε νέο καμβά 20×32 εκ  
φέρον την υπογραφή στα Ρωσσικά κ.α 
 
€ 3.000 ‐ 4.000 

Ivan Konstantinovich AIVAZOVSKY (1817‐1900)  
(ATTRIBUTED) 
Ива́н Константи́нович Айвазо́вский  
Crimean landscape 
Oil on canvas laid on new canvas bearing  
the signature in Russian bot. left 20×32 cm
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28

27. ΡΟΪΛΟΣ Γεώργιος (1867‐1928) 
‘Βραχώδες τοπίο με πρόβατα’ 
Λάδι σε καμβά επικλμ.σε ξύλο 70×50 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 800 ‐ 1.500 
 
ROILOS Georgios (1867‐1928)  
‘Rocky landscape with sheep’  
Signed oil on canvas laid on board 70×50 cm 

28. ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ Σοφία (1882‐1965) 
‘Η μέρα της Βαστίλης’ 
Λάδι σε ξύλο 47×57 εκ υπγρμ π.δ 
 
€ 800 ‐ 1.200  
 
LASKARIDOU Sophia (1882‐1965)  
‘Bastille day’ (Fête Nationale) 
Signed oil on board 47×57 cm

27
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Στο πλαίσιο της ελληνικής εκδοχής του σουρεαλισμού, ο καλλιτέχνης παρουσιάζει εδώ τις δύο μορφές με το αναγνωρίσιμο Eγγονοπουλικό 
ανδρείκελο, με τις γνωστές αλλοιωτικές παραμορφώσεις, που εδώ αποδίδονται με μία ευγένεια θαρρείς, χωρίς τις παράδοξες εξάρσεις. 
Πιστός στις παραδοσιακές μεθόδους σκηνοθετεί εδώ πανέμορφα ένα μοναδικό ενδυματολογικό πάντρεμα με τον αρχαίο και το σύγχρονο 
ελληνικό κόσμο και με απόλυτα ευκρινείς τις νοητικές του προεκτάσεις.  
Το διακρίνει αισθητή αφαίρεση του αφηγηματικού τόνου και μαγευτική απλοποίηση του εικαστικού χώρου.

29. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος (1910‐1985)  
‘Ο Ζωγράφος και η Μούσα του’ 1951 
Tempera/mixed media 39×26 υπγρμ & χρνλγμ κ.δ  
 
€ 1.800 ‐ 2.500

ENGONOPOULOS Nikos (1910‐1985)  
‘The Artist and his Muse’ 1951 
Signed and dated tempera/mix. νmedia 39×26 cm
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Αντλεί την θεματική του βιβλίου του για τον Ισπανό κουρσάρο Πέδρο Καζά  και όπως αναφέρει στο υπογραφόμενο κείμενό του ο καλλι‐
τέχνης στο πίσω μέρος αυτού του πίνακα, το έργο το χαρίζει στον «Αριστείδη» για την βοήθειά του στην έκδοση.  Ενώ σε επεξηγηματική 
επιγραφή πάνω στην επιφάνεια του καμβά αναγράφει το όνομα και την ιδιότητα του εικονιζόμενου πειρατή: Λουίζος Μαρόττος. Όπως 
και το αντίστοιχο βιβλίο, το χαρακτηριστικό αυτό έργο του Κόντογλου είναι διάχυτο με ένα ασυνήθιστο δυναμισμό, νεύρο και παλμό 
που αντλεί από τη λαϊκή παράδοση. Το βυζαντινοπρεπές και λαϊκότροπο ύφος, χωρίς ηθελημένη αλλά με αβίαστη απλότητα, με φαντασία 
χωρίς φανταγμό, γήινα, αποδίδεται με μία εξαιρετική γραφή που έχει ως άξονες την ανθρώπινη μορφή, την χρωματική και  μορφική κα‐
θαρότητα, την απλότητα στην έκφραση και στις πλαστικές αξίες. 
 
To παρόν έργο φιλοτεχνήθηκε το 1944 (αλμδ) για την έκδοση του έργου «Ο κουρσάρος Πεδρο Καζας’ των εκδόσεων ΓΛΑΡΟΣ  

ΣΗΜ.Φέρει όπισθεν ιδιόχειρη περιγραφή και αφιέρωση από τον καλλιτέχνη 

*30. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φώτης (1895‐1965) 
‘Λουίζος Μαρόττος Πειρατής 1830’  
Τέμπερα σε χαρτόνι 43×32 εκ υπγρμ κ.δ & χρνολγμ 1944 
 
€ 3.800 ‐ 5.000

KONTOGLOU Fotis (1895‐1965) 
‘Louizos Marottos the pirate 1830’  
Signed dated 1944 & titled tempera on board 43×32 cm
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31A

31

31. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Ορέστης (1910‐1979) 
‘Tο κορίτσι με το φρούτο’ 1942 
Λάδι σε κοντραπλακέ 66×54 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 700 ‐ 1.000  
 
KANELLIS Orestis (1910‐1979) 
‘The girl with the fruit’ 1942 
Signed oil on plywood 66×54 cm  
 
ΠΡΟΕΛ. Δημοπρ. ΒΕΡΓΟΣ Ιούνιος 2009 
PROV. Vergos Auctions June 2009, Lot 90

31A. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Επαμεινώνδας 
(1878‐1974) 
‘Χωριατοπούλα με γαλοπούλες’ 
Λάδι σε σελοτεξ 25×35 εκ υπγρμ. κ.δ  
 
€ 400 ‐ 600 
 
THOMOPOULOS Epaminondas (1878‐1974)  
‘Village girl attending the turkeys’ 
Signed oil on hardboard 25×35 cm  
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Σημαντικό έργο/εύρημα του μεγάλου καλλιτέχνη μέσα από μία παλέτα τρυφερή  και φωτεινή με τις χρωματικές αξίες και φωτεινές επι‐
σημάνσεις να οργανώνουν τη ζωγραφική του επιφάνεια. Με έντονη αντιπαράθεση ψυχρών και θερμών χρωμάτων οργανώνει τον χώρο 
του με μια δική του παραμυθένια πραγματικότητα επιτυγχάνοντας μία έξοχη ποιητική ερμηνεία του χώρου. Η αρμονία στις σχέσεις των 
όγκων προτάσσεται κυρίαρχα απελευθερώνοντας τη σύνθεση.  Μια διαρκής αναζήτηση του ρυθμού των χρωματικών και μορφικών αξιών 
μέχρι να αποτυπωθεί το ουσιαστικό και η δική του αλήθεια.  
 
ΠΡΟΕΛ / PROV. Ιδιωτ. συλλογή Θεσ/νίκη – Priv. collection. Thessaloniki

32. ΛΥΤΡΑΣ Νικόλαος (1883‐1927)  
‘Ελαιώνας’ 
Λάδι σε καμβά επκλμ σε ξύλο 46×61 εκ υπγρμ. κ.δ 
 
€ 7.000 ‐ 8.000

LYTRAS Nikos (1883‐1927) 
‘Olive tree farm’ 
 Signed oil on canvas laid on panel 46×61 cm
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Eξαίρετο παράδειγμα νεκρής φύσης της λεγόμενης ‘υγρής περιόδου’ του Μπουζιάνη στο Παρίσι κατά τις αρχές της δεκαετίας του ‘30.

33. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γιώργος (1885‐1959) 
’Νεκρή φύση με φρούτα και καρέκλα’ 1931 
Ακουαρέλα 24×34 εκ υπογρμ. δις κ.δ   
 
€2.000 ‐ 2.500

BOUSIANIS Georgios (1885‐1959) 
‘Still Leben’ 1931 
Signed & dated watercolor 24×34 cm
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Ένα παραμυθένιο μοναδικό έργο‐εύρημα του Κωνσταντίνου Παρθένη μέσα στην αχλή και το θάμπος του ονείρου. Το μήλο και απεικόνιση 
του ενεργήματός του της δύναμής του, με την απόδοση των άσπρων ανάλαφρων μαγικών φυσαλίδων. Το μήλο εδώ απεικονίζεται ως 
ένα πλούσιο σε πολυσημία σύμβολο: το μήλον της ‘Έριδος, το μήλο θεάς Αφροδίτης, το διαβόητο μήλο της Αταλάντης, το δηλητηριώδες 
της Χιονάτης, των Εσπερίδων, το μήλο των πρωτοπλάστων ή της Κασσιανής; Σε κάθε περίπτωση, είτε στη λαϊκή παράδοση, είτε στο μύθο, 
είτε στο παραμύθι, ο επιθυμητός καρπός προσφέρεται όπως εδώ, από γυναικείο χέρι. Είναι το σύμβολο της γνώσης, της αθανασίας, της 
αιώνιας νεότητας, του απαγορευμένου, της επιθυμίας, του πειρασμού, της αγάπης, της ερωτικής έλξης και της γονιμότητας. Οι λεπτε‐
πίλεπτες γραμμές σχηματίζουν με χάρη τους ντελικάτους όγκους και τις τρυφερές φόρμες αποδίδοντάς τους μια εξωπραγματική χροιά. 
 

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

34. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878‐1967) 
‘Το μήλο της Aγάπης’ 
Λάδι σε καμβά 46×38 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 5.000 ‐ 8.000

PARTHENIS Constantine (1878‐1967) 
‘The apple of Love’  
Signed oil on canvas 46×38 cm 
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Ένα ιδιαίτερα τρυφερό έργο του Μαλέα όσον αφορά μία ιδιότυπη γλυκιά χρωματική θαλπωρή.  
Με χρώματα‐συναισθήματα στη απτική τους υπόσταση, μορφοποιεί τους όγκους και σε συνδυασμό με την χρήση του φωτός τους ανα‐
δεικνύει, προσδίδοντας στα στοιχεία της σύνθεσης, οντότητα, ζωή. Ο καλλιτέχνης δεν εξαντλείται στις γραμμές και στα χρώματα. Τον 
απασχολεί η ψυχή του τοπίου. Με την μορφοπλαστική αξία του χρώματος πλάθει τις φόρμες, δομεί συμπαγείς όγκους με ιδιαίτερο πλα‐
στικό  βάρος και επηρεάζει τα σχήματα εμφανίζοντας μία μελετημένη δομική λειτουργία των χρωματικών σχέσεων. Αποδίδει στην σύν‐
θεση μέσω μίας χρωματικής ερμηνείας του φωτός, της φόρμας και του χώρου, μία αίσθηση αφηρημένης διατύπωσης του πραγματικού 
αλλά ταυτόχρονα και μία ποιητική σύλληψη στο έργο.

35. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος (1879‐1928) 
‘Αττικό τοπίο’ π1920 
Λάδι σε χαρτόνι 21×28 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 2.500 ‐ 3.500 

MALEAS Constantine (1879‐1928) 
‘Attica seascape’ c1920s 
Signed oil on board 21×28 cm
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Μια πολύ αριστοτεχνική ψυχογραφική απόδοση του Σπύρου Παπαλουκά με το χρώμα να αποκτά αξία συναισθημάτων. Με μαεστρία 
μεταβάλλει και μεταμορφώνει την συγκινησιακή φόρτιση σε εκφραστικές αξίες βασισμένες στον χαρακτήρα του μορφοπλαστικού του 
λεξιλογίου. Οι χρωματικές σκιές των δέντρων δονούνται εκπέμποντας ζωντάνια κίνηση και μία ιδιότυπη μαγεία εξωκοσμικής χροιάς. Η 
σπάνια σχεδιαστική του οξύτητα στις σχέσεις των όγκων εισάγει μια ρυθμολογία έντασης και δυναμικής κίνησης στο απόκοσμο τοπίο. 
Εισχωρεί στο βάθος, ανακαλύπτει τους ρυθμούς των όγκων και την κυριαρχική επιβολή της φόρμας στη σύνθεση αποφεύγοντας άσκοπες 
λεπτομέρειες. Μέσα από αυτήν την αναζήτηση της ανάπλασης του κόσμου, με μια εξπρεσιονιστική διάθεση, μας αποκαλύπτει εντυπω‐
σιακά την εικαστική διάσταση της ποίησης της ύλης και του ρυθμού της μορφής. 
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Iδιωτ. συλλ. Θεσσαλονίκη / Priv. collection Thessaloniki

36. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892‐1957)  
‘Δένδρα στον Παρνασσό’  
Λάδι σε σελοτέξ 70×50 εκ υπγρμ κ.δ  
 
€ 3.500 ‐ 5.000 

PAPALOUKAS Spyros (1892‐1957)  
‘Trees at Mt. Parnassus’  
Signed oil on board 70×50 cm
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38

37

37. ΠΑΝΤΟΣ Θεόδωρος (1932‐2013) 
Μυθολογική σύνθεση 
Λάδι σε ξύλο 90×59 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 800 ‐ 1.200  
 
PANDOS Theodoros (1932‐2013)   
Mythological composition   
Signed oil on board 90×59cm

38. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ Ανδρέας (1911‐1951)  
‘Δρόμος στο λιμάνι του Πειραιά’ 
Λάδι σε σελοτέξ 19×24 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 400 ‐ 500  
 
KRYSTALLIS Andreas (1911‐1951)  
‘By the port of Piraeus’ 
Signed oil on hardboard 19×24 cm
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40

39

39. ΡΩΝΑΣ Σωκράτης (1892‐1968) 
‘Η προσευχή’  
Λάδι σε καμβά 73×54εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 1.300 ‐ 1.800 
 
RONAS Socrates (1892‐1968) 
‘The prayer’  
Signed oil on canvas 73×54 cm

40. ΒΙΚΑΤΟΣ Σπύρος (1878‐1960)  
‘Νεκρή φύση’  
Λάδι σε σελοτέξ 24×30 εκ υπγρμ π.α  
 
€ 400 ‐ 600  
 
VICATOS Spyros (1878‐1960) 
‘Still life’  
Signed oil on hardboard 24×30 cm
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ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη / Priv. collection Thessaloniki

41. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος (1904‐1975)  
‘Ακρόπολις’    
Λάδι/μικτή τεχν. σε σελοτέξ 63×99 εκ υπγρμ κ.δ  
 
€ 2.000 ‐ 3.000

CONDOPOULOS Alecos (1904‐1975) 
‘Acropolis’  
Signed oil/mixed media on hardboard 63×99 cm
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Ελληνικό νησιώτικο τοπίο του Χατζηκυριάκου Γκίκα, πλασμένο με «τεκτονικά υλικά» το πνεύμα, τη σκέψη και τη λογική. Με αριστοτεχνική 
δεινότητα στο σχέδιο και τη σύνθεση μας αποκαλύπτει τους ρυθμούς των γραμμών προσδίδοντας μία μουσικότητα στην ψυχογραφική 
αποτύπωση της εικόνας του. Ένας δαιδαλώδης κόσμος, ένας ποιητικός συνδυασμός σκιάς, περιγράμματος, χρώματος, με διασταυρώσεις 
τεκτονικών σχέσεων, μεταβολές τόνων και το φως ως κυματοειδές ίχνος να δίνει μια αίσθηση εξαΰλωσης. Συνεχείς γειτνιάσεις στα πε‐
ριγράμματα και τις καμπυλώσεις των τοίχων, έντονη αντιπαράθεση ψυχρών και θερμών χρωμάτων, μεταβολές τόνων και φωτός, αρμονία 
των σχεδιαστικών ιχνών, συνθέτουν ένα φανταστικό αρχιτεκτονικό ιστό αφήγησης με ρυθμολογία και εναλλαγές εντάσεων και σιωπών 
αναδιπλώνοντας το ελληνικό νησιώτικο τοπίο.   
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα / Priv. collection Athens 

42. ΓΚΙΚΑΣ‐ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906‐1994) 
‘Νησιώτικο τοπίο’ 1956 
Λάδι σε καμβά 50×33 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.κ 
 
€ 4.000 ‐ 7.000 

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906‐1994) 
‘Island landscape’ 1956 
Signed & dated oil on canvas 48×43 cm 
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44

43

43. ΜΑΤΣΑΚΗΣ Μίκης (1900‐1978)  
‘Το λιμανάκι της Ναυπάκτου’ 1974  
Λάδι σε ξύλο 74×94 εκ υπογρμ κ.δ  
 
€ 1.000 ‐ 1.500  
 
MATSAKIS Mikis (1900‐1978) 
‘The Port of Naupactus’ 1974 
Signed oil on panel 74×94 cm

44. ΠΩΠ Μαρία (1925‐2009) 
‘Αίγινα’ 1967 
Τέμπερα σε χαρτόνι 22×34 υπογρμ & χρονλγμ. κ. 
 
€ 700 ‐ 900 
 
POP Maria (1925‐2009) 
‘Aegina’ 1967 
Signed inscr. & dated tempera on paperboard 22×32 cm

ΕΚΘ. 11η Πανελλήνια Καλλιτεχνική έκθεση Αθήνα 1974 
EXHIB. 11th Panhellenic Art Exhibition Athens 1974 
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Εντυπωσιακό ‘λαμπρό’ μεγάλων διαστάσεων 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, ζωγραφίζοντας. Αγαπημένος καλλι‐
τέχνης των πεζοπόρων και των ορειβατών του Ολύμπου, που έδωσαν στη σπηλιά το όνομά του. Αποτυπώνει εδώ με την δική του ιδιαίτερη 
μαεστρία  το μεγαλείο του βουνού Ολύμπου, πηγή της εμπνεύσεώς του, μεταφέροντας βιωματικά και γι αυτό αυθεντικά, την  ποιητική 
του μαγευτικού τοπίου. Το σχέδιο και του χρώμα του αποπνέουν την υποβλητική ατμόσφαιρα του Ελληνικού τόπου με ψυχική ομορφιά, 
ευαισθησία και πάθος. Το άγριο τοπίο και οι όγκοι του βουνού ξαναζωντανεύουν στο καναβάτσο, με τον πολύ αριστοτεχνικό του χρω‐
στήρα, μεταμορφωμένα από το προσωπικό ιδιότυπό του θέλγητρο.

45. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Βασίλειος (1879‐1977)   
‘Λευκός Όλυμπος’  
Λάδι σε καμβά 75×100 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 2.500 ‐ 3.000

ITHAKISIOS Vassilios (1879‐1977) 
‘White Mt. Olympus’ 
Signed oil on canvas 75×100 cm
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47

46

46. ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ Νικόλαος (1899‐1990)  
‘Αποβάθρα στο λιμάνι του Πειραιά’ 
Λάδι/τέμπερα σε χαρτόνι 50×70 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 1.200 ‐ 1.500

47. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 
(1889‐1957)  
‘Φουρτουνιασμένη θάλασσα’ 
Λάδι σε σελοτέξ 54×64 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 900 ‐ 1.200  
 
KALOGEROPOULOS Nikolaos  
(1889‐1957) 
'Stormy sea'    
Signed oil on hardboard 54×64 cm

VENTOURAS Nickolaos (1899‐1990)  
‘Platform at the port of Piraeus’ 
Signed oil/temp on panel 50×70 cm
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49

48

48. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Χάρης (1924‐1981) 
‘Μύκονος’ 1945 
Λάδι σε καμβά 50×40 εκ υπγρμ κ.α  
 
€ 800 ‐ 1.000  
 
VOGIATZIS Charis (1924‐1981) 
‘Myconos’ 1945  
Signed oil on canvas 50×40 cm 

49. ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1895‐1967) 
‘Βαρκάδα’ 
Λάδι σε χαρτόνι 36×43 εκ υπγρμ κ.α  
 
€ 600 ‐ 800  
 
COSMADOPOULOS Georgios (1895‐1967) 
‘Sailing’  
Signed oil on board 36×43 cm 
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51

50

50. ΛΟΥΣΤΑΣ Κώστας (1933‐2014) 
‘Κασσάνδρα Χαλκιδικής’ 1974 
Λάδι σε χαρτόνι 55×70 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 1.000 ‐ 1.500 
 
LOUSTAS Costas (1933‐2014) 
‘Kassandra Chalkidiki’ 1974 
Signed & dated oil on board 55×70 cm

51. ΜΟΣΧΙΔΗΣ Παύλος (1927‐2005) 
‘Ερωτικό’ 
Μικτή τεχνική σε 65×45 εκ υπογρμ κ.α 
 
€ 400 ‐ 600  
 
MOSCHIDIS Pavlos (1927‐2005) 
‘Erotic’  
Signed mixed media on cardboard 65×45 cm

Με ποιότητα του σχεδίου και εσωτερικότητα του χρώματος παρου‐
σιάζει μία από τις εμμονές‐παραλλαγές του πάνω στο ίδιο θέμα: το 
ερωτικό στοιχείο ως πηγή ζωής και ευγενών συναισθημάτων.  
Με λίγες μολυβιές, το μελάνι, ένα σύρσιμο του κάρβουνου ο Μο‐
σχίδης μας λέει πιο πολλά για τον άνθρωπο και τα πάθη του από 
ότι άλλοι με αμέτρητες πινελιές.
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53
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52. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912‐1990) 
Άτιτλον 
Λάδι /μικτή τεχνική σε καμβά 60×80 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 1.500 ‐ 2.000 
 
SPYROPOULOS Yannis (1912‐1990) 
Without title 
Signed oil/mix.media on canvas 60×80 cm

Μία ελεύθερη ιδιαίτερη σύνθεση του Γιάννη Σπυρόπουλου, με έμ‐
φυτη τρυφερότητα και δυναμισμό. Η ζωγραφική του επιφάνεια απο‐
τελείται από ένα εξαίρετο μωσαϊκό ευαίσθητων χρωματικών 
προσμίξεων μια τεκτονικής απειθαρχίας, ενός χαμηλόφωνου εσω‐
τερικού διαλόγου. Το χρώμα λειτουργεί όχι ως επιφάνεια αλλά ως 
αποτέλεσμα εσωτερικού πλασμού της ύλης και η δυναμική και χει‐
ρονομιακή γραμμή λειτουργεί ως δομικό σκυρόδεμα στην οργάνωση 
της σύνθεσης.

53. ΚΑΝΙΑΡΗΣ Βλάσσης (1928‐2011) 
Αφηρημένη σύνθεση 
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι επικολμ. σε σελοτέξ 47×32 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 500 ‐ 800  
 
CANIARIS Vlassis (1928‐2011)  
Abstract composition 
Signed mixed media on paperboard laid on hardboard 47×32 cm
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Ακόμη μία θαυμάσια αποτύπωση του αγαπημένου θέματος του Θάνου Τσίγκου, του μεγάλου ανθογράφου του 20ου αιώνα, του «artiste 
maudit» που έφυγε από τη ζωή νέος χωρίς ακόμη να έχει αναγνωριστεί το έργο του. Τα συγκλονιστικά του λουλούδια, με σχεδόν λυρική 
απόδοση και εξαιρετική μαεστρία, καταργούν τον πραγματικό χώρο και με την εικονιστική γραφή στην απόδοση των όγκων καταφέρνουν 
την απόδοση μιας εξαιρετικά ελεύθερης φόρμας. Οι μίσχοι των λουλουδιών αναπτύσσονται με ιδιαίτερη τεχνική που καταλύει τις συνθήκες 
της βαρυτικής έλξης αφήνοντας τα άνθη να αναπνέουν τρυφερά και να αιωρούνται με μεγάλη ελευθερία στη ζωγραφική επιφάνεια.

54. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος (1914‐1965) 
‘Λουλούδια σε άσπρο φόντο’  
Λάδι σε καμβά 60×50 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 1.800 ‐ 2.500  

TSINGOS Thanos (1914‐1965) 
‘Flowers on white background’ 
Signed oil on canvas 60×50 cm 
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Ένα πανέμορφο αριστοτεχνικό έργo της περίφημης σειράς ‘Δέντρα’ του Νίκου Κεσσανλή.  Οι λεύκες και οι χρωματιστές φόρμες τους 
απασχόλησαν επανειλημμένα την έρευνα του Πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Η ρυθμική επανάληψη παρα‐
τεταγμένων κορμών εναλλάσσονται με σκηνική διάταξη εξερευνώντας ποιοτικά τον χώρο. Δίνοντας έμφαση στα περιγράμματα, καλεί 
τον θεατή να αποκαταστήσει οπτικά την κατακερματισμένη εικόνα στο χώρο, συνθέτοντάς τη νοητικά. Συνδιαλέγεται και συνυπάρχει 
δυναμικά με το χρώμα, με μια ποιητική διάθεση, αποδίδοντας τον έντονο δυναμισμό των χωρικών σχέσεων πάνω στη ζωγραφική του 
επιφάνεια.  
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Iδιωτ.συλλ. Θεσσαλονίκη / Priv. collection Thessaloniki

55. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIΚOS) (1930‐2005)  
‘Λεύκες’ 1987 
Ακρυλικό/μικτή τεχν. σε καμβά 130×90 εκ υπγρμ κ.α & πίσω 
  
€ 6.000 ‐ 7.000

NIKOS (KESSANLIS) (1930‐2005)  
‘Poplar trees’ 1987 
Signed acrylic /mix. media on canvas 130×90 cm
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Ο δάσκαλος Μυταράς αποτυπώνει αριστοτεχνικά τη μοναδική αυτή γυναικεία μορφή αποδομένη με έντονη χρωματική και λαμπερή πα‐
λέτα σε απέριττο και αδιαβάθμητο τονικά κίτρινο φόντο δομώντας μία ιδιαίτερα δυναμική σύνθεση. Με μία ελευθερία τα σχήματα, οι 
όγκοι του το σχέδιό του, τα καθαρά του χρώματα, αντανακλούν αισθήσεις. 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 δια‐
στάσεων. Με ιδιότυπο εξπρεσιονιστικό χρωστήρα συνδυάζει δεξιοτεχνικά τύπους της σύγχρονης τέχνης με τις παραδοσιακές αξίες της 
ζωγραφικής που βρίσκονται στο υπόβαθρο της εντυπωσιακής καλλιτεχνικής του δημιουργίας.  

56. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934‐2017) 
‘Θεατρική μορφή’ 
Ακρυλικό σε καμβά 100×70 εκ υπγρμ κ.δ        
                
€ 4.000 ‐ 5.000

MYTARAS Dimitrios (1934‐2017)  
‘Theatrical figure'  
Signed acrylic on canvas 100×70 cm 
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Με έντονη σχηματοποίηση και γραμμική οξύτητα τοποθετεί τις φόρμες στο χώρο του παραμυθιού χωρίς παρόλα αυτά να του αφαιρεί 
στο ελάχιστο μία ευκρινή συμπαγή αλλά κυρίως μία θελκτική σύνθεση. Οι εναλλαγές χρωματικών εντάσεων με το απαλό φωτεινό γαλάζιο 
και το ζεστό κεραμιδί στις στέγες αποτυπώνουν μία ονειρική παραλλαγή του τοπίου. Η σχεδιαστική του δεινότητα παραμορφώνει και 
αλλοιώνει το φυσικό, αγγίζοντας μας με ένα μοναδικό τρόπο. Η αντιρεαλιστική οργάνωση των αρχιτεκτονημάτων αλλά και του περιβάλ‐
λοντα χώρου, η ελεγχόμενη σύνθεση με στερεότητα στην απόδοση της φόρμας, προδίδουν την διάθεσή του για παιχνίδι αλλά ταυτόχρονα 
την καλλιτεχνική αντίληψη του δημιουργού για τη μάζα και τον όγκο.  
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Iδιωτ.συλλ. Αθήνα / Priv. collection Athens

*57. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923‐1984) 
‘Σπίτια στην ‘Υδρα’ 1952 
Λάδι/τέμπερα σε σελοτέξ 45×70 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α 
 
€ 2.500 ‐ 3.500 

GAITIS Yannis (1923‐1984) 
‘Houses in Hydra’ 1952  
Signed & dated oil‐tempera on board 45×70 cm
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Ένα θαυμάσιο αντιπροσωπευτικό έργο του Γιάννη Τσαρούχη στο οποίο με γήινα ζεστά χρώματα και χρησιμοποιώντας αριστοτεχνικά 
την έντονη αντίθεση με το φόντο πλάθει υπέροχα με φως τους όγκους του. Η ιδιόμορφη αυτή χρήση του φωτός σε συνδυασμό με την 
ποιότητα του λιτού και απέριττου σχεδίου συνθέτει τις εικονολογικές αφηγήσεις του, αβίαστα, με σεμνότητα, απλότητα και χωρίς ίχνος 
υποκρισίας. Σχηματοποιημένες αυστηρές φόρμες φανερώνουν το ισχυρό πλαστικό ένστικτο του Τσαρούχη. Η μορφική ισορροπία και 
καθαρότητα προερχόμενη από τον κυβισμό, η αποφυγή κάθε ανεκδοτολογικού και παραπληρωματικού τύπου δίνουν έμφαση στα τε‐
κτονικά χαρακτηριστικά μνημειακοποιώντας τη μορφή. Με την αλήθεια που ενέχουν τα στοιχεία από τη λαϊκή παράδοση σε ζητήματα 
χώρου, χρώματος και φόρμας, με αμεσότητα και ζωγραφικό δυναμισμό, καθιστά εναργή την πάλη ανάμεσα στις πολιτισμικές μορφές 
έκφρασης παράδοσης και πρωτοπορίας. 
 
 
ΠΡΟΕΛ. TIMOS Gallery Aθήνα ‐ Iδιωτ.συλλ. Θεσ/νίκη      
PROV. TIMOS Gallery Athens ‐ Priv.coll.Thessaloniki

58. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910‐1989) 
‘Το ζεϊμπέκικο’ 
Τέμπερα/μικτ. τεχν. σε χαρτόνι 33×29 εκ υπγρμ κ.κ 
 
€ 3.000 ‐ 4.000

TSAROUCHIS Yannis (1910‐1989)  
‘The zeibek dance’   
Signed tempera/mix. media on paperboard 33×29 cm 
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Ο καλλιτέχνης ποιητικά διεξάγει έναν αρμονικό διάλογο ανάμεσα στη μνήμη και την ιστορία με το παρόν, σχολιάζοντας το βάρος της πο‐
λιτισμικής παρακαταθήκης του νεοέλληνα. Με την αρμονία και την απλότητα της αρχαϊκής γλυπτικής το λιτό σχέδιο της κλασσικής αγ‐
γειογραφίας και την δυσδιάστατη μετωπική απεικόνιση των βυζαντινών αγιογραφιών επιλέγει μια ιδεαλιστική απεικόνιση του ωραίου 
συμπλέγματος. Η γραμμική καθαρότητα και το σχήμα σε γήινους τόνους με χρώματα καθαρά απλωμένα σε ενιαίες επιφάνειες χωρίς 
φωτοσκιάσεις και τονικές διαβαθμίσεις. Τα σχήματα παίρνουν μέρος σ ένα παιχνίδι ζωγραφικών όγκων ενώ στηρίζονται εντυπωσιακά 
στο λιτό σχέδιο χωρίς περιττά στοιχεία.  
 
 
ΠΡΟΕΛ. Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη  
PROV. Priv. collection Thessaloniki

59. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νίκος (1909‐1986)  
‘Σύνθεση με άλογα’ 1979  
Λάδι/Τέμπερα σε χαρτόνι επικλμ σε καμβά 68×105 εκ  
υπγρμ & χρνλγμ κ.α 
 
€ 2.500 ‐ 3.000 

NIKOLAOU Nikos (1909‐1986) 
‘Composition with horses‘ 1979  
Signed & dated oil/tempera on paperboard laid on canvas 
68×105 cm 
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61

60

60. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Διαμαντής (1914‐1995)  
‘Κοριτσάκι με πράσινο σακάκι’  
Λάδι/τέμπερα σε 35×27 εκ υπγρμ κ.α  
 
€ 2.000 ‐ 3.000 
 
DIAMANTOPOULOS Diamantis (1914‐1995) 
‘Young girl in a green top’ 
Signed oil/ tempera on hardboard 35×27 cm 
 
 
 
 
Το εξαίρετο αυτό έργο είναι παραλλαγή ή σπουδή για το 
ανάλογο μεγάλο έργo  στην έκθεση της Εθνικής Πινακοθή‐
κης. Σχηματοποιεί τη φιγούρα με μορφική καθαρότητα, την 
αναδεικνύει εμφαντικά με τη χρήση της έντονης χρωματι‐
κής αντίθεσης φόντου‐φιγούρας και με την οικεία του αφαι‐
ρετική σχεδίαση της προσδίδει χρωματική και μορφική 
καθαρότητα. Η αποφυγή των χαρακτηριστικών με σχημα‐
τική απόδοση επαναφέρει στη μνήμη μας τον μελετημένο 
πρωτογονισμό των μορφών του με τον οποίο επιτυγχάνει 
να μνημειακοποιήσει τη μορφή, μέσα όμως από μία ποι‐
ητική ανθρωπιστική προσέγγιση.

61. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος (1914‐1965) 
‘Λουλούδια’ 1958 
Λάδι σε καμβά επικολμ.σε σελοτέξ 
30×40 εκ υπγρμ  χρονολγμ. κ.δ 
 
€ 1.200 ‐ 1.800   
 
TSINGOS Thanos (1914‐1965) 
‘Flowers’ 1958 
Signed & dated oil on canvas laid on 
hardboard 30×40 cm  

O «ζωγράφος των λουλουδιών» σε ένα 
ιδιαίτερα πλούσιο δυνατό σύνολο με μια 
σύνθεση εξαιρετικής μαεστρίας και ευαι‐
σθησίας. 
 
*Το έργο έχει συντηρηθεί  
*The painting has been restored
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*62. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923‐1984) 
Ιστορία σε τρείς πράξεις 
Λάδι σε καμβά 98×55 εκ υπγρμ κ.κ 
 
€ 4.000 ‐ 6.000  
 
GAITIS Yannis (1923‐1984) 
Α story in three acts 
Signed oil on canvas 98×55 cm

Ένα τρυφερό και διαχρονικό έργο του πολυσχι‐
δή δημιουργού Γαΐτη, με τη διαπραγμάτευση 
της αναγνωρίσιμης φόρμας που τον απασχό‐
λησε και την διαπραγματεύτηκε σε πολλές πα‐
ραλλαγές.  
Η οργανωμένη σε τρεις επάλληλες ζώνες ζω‐
γραφική επιφάνεια με έντονες χρωματικές 
εναλλαγές κίτρινου γαλάζιου και κόκκινου φόν‐
του έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις ασπρό‐
μαυρες φιγούρες ισχυροποιώντας τες. Με το 
αναγνωρίσιμο σύμβολο ως μέσο ειρωνείας και 
κοινωνικής κριτικής καταφέρνει να επιτελεσθεί 
η αναγωγή των αφηγημάτων που αφορά στην 
υπαρξιακή μοναξιά των ανθρώπων και τη μα‐
ζικοποίηση της σύγχρονης κοινωνίας.  
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Iδιωτ.συλλ. Θεσσαλονίκη 
Priv. collection Thessaloniki
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64

63

63. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912‐1990) 
Αφηρημένη σύνθεση 
Λάδι/μικτή τεχν. σε σελοτέξ 76×53 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 2.500 ‐ 3.000 
 
SPYROPOULOS Yannis (1912‐1990) 
Abstract composition 
Signed oil/mix.media on hardboard 76×53 cm 
 
 
 
 
Σπάνιας χρωματικής ευαισθησίας και ποιότητας τοπίο του 
Γιάννη Σπυρόπουλου, με έμφυτη τρυφερότητα μέσα από την 
γεωμετρική οργάνωση των όγκων. Η ζωγραφική του επιφά‐
νεια φαντάζει μέσα από το μωσαϊκό των ευαίσθητων χρωμά‐
των μιας τεκτονικής πειθαρχίας σαν ανεπαίσθητους ψιθύ‐ 
ρους ενός χαμηλόφωνου εσωτερικού διαλόγου. Το χρώμα 
λειτουργεί όχι ως επιφάνεια αλλά ως αποτέλεσμα εσωτερι‐
κού πλασμού της ύλης. Εξοβελίζοντας την συμβατική προ‐
οπτική, ελαχιστοποιεί, σχεδόν εξαφανίζει τον ορίζοντα και 
αποδίδει μία απεικόνιση του μη ορατού. 

64. ΓΚΙΚΑΣ‐ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906‐1994) 
‘Πορτρέτο κυρίας’ 1958 
Τέμπερα σε χαρτόνι 48×35 εκ υπγρμ. & χρονλγμ. κ.δ 
 
€ 1.200 ‐ 1.500  
 
GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906‐1994)  
‘Portrait of a lady’ 1958 
Signed and dated tempera on paperboard 48×35 cm 
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Μνημειακό σύμπλεγμα μορφών με αρμονική οργάνωση και σύζευξη μορφής και αρχιτεκτονικών όγκων σε ενιαίες επιφάνειες και επίπεδα, 
με σπάνιες πλαστικές και συνθετικές αρετές. Με μία ιδιότυπη σύνθεση παράδοσης και πρωτοπορίας εμπλέκει αριστοτεχνικά το ανα‐
γνωρίσιμο ανθρωποκεντρικό του ιδίωμα ισορροπώντας τις γεωμετρικές φόρμες πάνω σ' ένα νοητό αρχιτεκτόνημα. Οι σχηματοποιημένες 
ανθρώπινες μορφές εμφανίζονται ως απεικάσματά τους που τείνουν να ενωθούν με το χώρο. Χρησιμοποιώντας υπαινικτικά σχήματα 
όπως η γέφυρα ένωσης μεταξύ των δύο μορφών προσδίδει στην πανέμορφη σύνθεση εννοιολογικές προεκτάσεις επικεντρώνοντας στο 
ουσιώδες.  
 
 
ΠΡΟΕΛ. Ιδιωτ.συλλογή Αθήνα  
PROV.  Priv. collection Athens 

65. ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης (1916‐2010) 
‘Ερωτική σύνθεση’ π1970 
Τέμπερα/μικτή τεχν. σπουδή σε χαρτόνι επικολμ.  
σε σελοτέξ 46×46 εκ υπγρμ. κ.δ  
 
€ 4.000 ‐ 6.000

MORALIS Yannis (1916‐2010) 
‘Erotic composition’ c1970 
Signed tempera/mix. media study on paperboard laid  
on hardboard 46×46 cm 
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66. ΤΗΝΙΑΚΟΣ Δημήτρης (1920‐1997) 
‘Πλάκα’ 
Λάδι σε ξύλο 180×110 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 2.000 ‐ 3.000 

TINIAKOS Dimitris (1920‐1997) 
‘Plaka’  
Signed oil on panel 180×110 cm

Χαρακτηριστικό και σπάνιο έργο της ώριμης περιόδου του ζωγράφου και ποιητή Δημήτρη Τηνιακού με έμφυτη ευαισθησία και τρυφε‐
ρότητα να πηγάζει ακόμη και μέσα από την γεωμετρική οργάνωση των όγκων. Η σύνθεση με τεκτονικές προεκτάσεις του τοπίου της Πλά‐
κας συγκροτείται αριστοτεχνικά με οξείες γραμμές και φόρμες, σκληρές αντιθέσεις χρωμάτων και φωτός που καταφέρνουν και το 
αποτυπώνουν με μία ποιητική τρυφερότητα. Αδιαφορώντας για τη μίμηση ή την επεξεργασία του πραγματικού ξεδιπλώνει τις εκφρα‐
στικές του αναζητήσεις εισχωρώντας στο βάθος κάτω από την επιφάνεια ενεργοποιώντας την εσωτερικοποίηση της όρασης. 
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα / Priv. collection Athens 
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Ένα πολύ εντυπωσιακό έργο του Γαΐτη, μία εκκωφαντική χρωματική ιδιότυπη γραφή με εργαλεία την ανορθόδοξη οπτική του μυθολογία 
και τη σχεδιαστική του ικανότητα  να ξεδιπλώνει με μαεστρία την εκρηκτική τούτη σύνθεση στη ζωγραφική επιφάνεια. Με αφαιρετικά 
χαρακτηριστικά, έντονη σχηματοποίηση και γραμμική οξύτητα, παραμορφώνει και αλλοιώνει το φυσικό αγγίζοντας μας με ένα μοναδικό 
τρόπο. Εντάσσει τη μορφή στη σφαίρα ενός μαγικού κόσμου γεμάτου με ρυθμό και παιχνιδίσματα. Η μορφή χάνει τα τυπικά χαρακτη‐
ριστικά της από μία ανάγκη να επαναδιαπραγματευθεί τη ζωγραφική από την αρχή και να κρατήσει το ουσιώδες. Η δυναμική ρυθμολογία 
και χρωματική του ευγένεια σε συνδυασμό με μία ειρωνική αφέλεια και υπονομευτική αδεξιότητα προσδίδουν στο έργο μια εκπληκτική 
μοναδική δυναμική. 
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Iδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη / Priv. collection Thessaloniki 

*67. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923‐1984)  
‘Πουλί’ 
Λάδι σε καμβά 102×106 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 6.000 ‐ 7.000 

GAITIS Yannis (1923‐1984) 
‘Oiseau’  
Signed oil on canvas 102×106 cm



54 |  HELLENIC AUCTIONS

Ένα ιδιαίτερα γοητευτικό έργο του Νίκου Κεσσανλή που συμπυκνώνει στον καμβά του τις διαδρομές της καλλιτεχνικής του έρευνας και 
του απρόσκοπτου και πολυσχιδή πειραματισμού του. Μέσα από την αριστοτεχνική συνύπαρξη φόρμας και χρώματος και μια θελκτική 
ματιέρα γεμάτη ένταση αποτυπώνει το παλλόμενο δυναμικό κόκκινο τόρσο με δυνατό, άμεσο χειρισμό της ύλης. Αποδομεί την εικονική 
αναπαράσταση και χρησιμοποιεί δομικά στοιχεία του εικαστικού του ιδιόλεκτου, τα οποία τον έχουν απασχολήσει επανειλημμένα. Μέσα 
από την ίδια τη ζωγραφική πράξη αποδίδει το κατακερματισμένο σώμα, με μια εμφανώς πολιτική κοινωνική και παράλληλα ποιητική 
πρόθεση, που αποτελεί από μόνη της εκκίνηση αφηγηματικού λόγου. Ο ανήσυχος πνευματικός δρόμος του αλλάζει συνεχώς μορφολο‐
γικές προσεγγίσεις. Η πνευματικότητα και το μη ορθολογικό υποσκάπτουν την καθεστηκυία πρόσληψη της αναπαράστασης και την σχο‐
λιάζουν με ένα σύγχρονο τρόπο, απευθυνόμενα σε  τόπους της συλλογικής μνήμης και του ασυνείδητου. 
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Iδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη / Priv. collection Thessaloniki 

68. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930‐2005)  
‘Κόκκινο σαν έρωτας’ 
Λάδι σε καμβά 135×91 εκ υπγρμ κ.δ & πίσω 
 
€ 4.000 ‐ 7.000

NIKOS (KESSANLIS) (1930‐2005) 
‘Red as Eros’ 
Signed front & verso oil on canvas 135×91 cm
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Με αριστοτεχνική δεινότητα στο σχέδιο και τη σύνθεση ο Χατζηκυριάκος Γκίκας, με έντονες αντινατουραλιστικές σχηματοποιήσεις και 
αφαιρέσεις, αποκαλύπτει μαγευτικά τους ρυθμούς των γραμμών και του χρώματος. Με μία γλυκύτητα και μουσικότητα οργανώνει τον 
χώρο του με μια δική του, παραμυθένια, ποιητική εικονική πραγματικότητα. Απελευθερωμένος από την αναζήτηση της νεοελληνικής ταυ‐
τότητας και συνοδοιπόρος με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις διαμορφώνει μία απείθαρχη και ιδιαίτερα θελκτική λειτουργία της φόρμας.  
 
 
ΠΡΟΕΛ. Ιδιωτ. συλλ. Θεσσαλονίκη / PROV. Priv. collection Thessaloniki

69. ΓΚΙΚΑΣ‐ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906‐1994) 
‘Τοπίο με βλάστηση σε απόκρημνα τείχη’ 1962 
Μικτή τεχνική με ακρυλικό/τέμπερα σε χαρτόνι επικολμ. 
σε σελοτέξ 79×65 εκ υπγρμ & χρονλγμ.κ.δ 
 
€ 5.000 ‐ 8.000 

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906‐1994) 
‘Landscape with vegetation within steep walls’ 1962 
Signed and dated  mixed media on board laid  
on hardboard 79×65 cm



56 |  HELLENIC AUCTIONS

70. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910‐1989) 
‘Έρως’ 1972 
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 45×60 εκ  
υπγρμ χρνλγμ & αφιερμ. κ.δ  
 
€ 2.500 ‐ 3.500 

TSAROUCHIS Yiannis (1910‐1989) 
‘Eros’ 1972 
Signed dated & dedicated mixed media  
on brown paperboard 45×60 cm

Με μια ιδιαίτερα τρυφερή σύλληψη του πραγματικού αποτυπώνει τον μετασχηματισμό του εξωτερικού προτύπου σε εικαστική οντότητα 
με πληρότητα και ευστοχία. Η χρήση του λευκού χρώματος για την μορφοποίηση και πλαστικότητα των όγκων, με μια τάση ωραιοποίησης, 
απόκοσμης διαύγειας  και καθαρότητας, προσδίδει μια ιδεαλιστική ποιητικότητα,  προσθέτοντας  μία ακόμη χροιά του ιδεαλιστικού του 
ανάλαφρου, του τρυφερού, του εύθραυστου ανάγοντας το μοντέλο στη σφαίρα του υπερβατού, του φανταστικού των αγγέλων και των 
ερώτων. Είναι φανερή από τη μια μεριά η έλξη που ασκεί στον καλλιτέχνη το αντρικό σώμα και από την άλλη η βούλησή του να το 
υπερβεί. Αφήνει να διαφανεί ο μερισμός του καλλιτέχνη μεταξύ έκφρασης και πιστής αναπαραγωγής. Με τη ασκητική αισθητική της 
συνθετικής λιτότητας, τη μεγαλύτερη εικαστική αρετή του Γιάννη Τσαρούχη, υπηρετώντας το αισθητικό αίτημα της γενιάς του περί συγ‐
κερασμού μοντερνισμού και εντοπιότητας, με εμφανή τον αισθητικό διχασμό του ζωγράφου μεταξύ Ανατολής και Δύσης συνδέει το βυ‐
ζαντινο‐λαϊκό ιδίωμα, οδηγεί αναπόφευκτα σε σχηματοποιήσεις, παραβίαση της σχεδιαστικής πιστότητας στο μοντέλο και εν τέλει σε 
αναδημιουργία της φόρμας και ένταξή της στον επίπεδο χώρο.  

 
ΠΡΟΕΛ. Ιδιωτ. συλλογή Ε. Ν. Αθήνα   
PROV. Priv.coll. Athens



Δεκέμβριος 2021 | 57

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

71. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Διαμαντής (1914‐1995) 
‘Ανδρας με λευκό σορτσάκι’ 
Λάδι σε σελοτέξ 54×34 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 2.000 ‐ 2.500

DIAMANTOPOULOS Diamantis (1914‐1995) 
‘Man in white shorts’ 
Signed oil on hardboard 54×34 cm 
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72. ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης (1939‐1994) 
‘Μικρές ιστορίες’ 1973 
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 20×29  
υπγρμ. & χρονλγμ. κ.δ 
 
€ 700 ‐ 1.000 
 
AKRITHAKIS Alexis (1939‐1994) 
‘Little stories’ 1973 
Signed & dated mixed media  
on paperboard 20×29 cm 

73. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος  
(1914‐1965) 
‘Λουλούδια’ 1959 
Υδατογραφία 31×70 εκ  
υπγρμ & χρονλγμ. π.δ 
 
€ 400 ‐ 600   
 
TSINGOS Thanos (1914‐1965) 
‘Flowers’ 1959 
Signed & dated watercolour  
31×70 cm 

74. ΒΑΡΛΑΜΗΣ Ευθύμιος (1942‐2016) 
‘Βιέννη’ 1969  
Μικτή τεχνική / ακουαρέλα 50×35 εκ  
υπγρμ κ.δ & χρνλγμ κ.α 
  
€ 250 ‐ 400  
 
WARLAMIS Efthimios (1942‐2016)  
'Wien’ 1969 
Signed titled & dated mix.med /  
watercolour 50×35 cm  
 
Χρήζει καθαρισμού / In need of cleaning/restoring 

72

73

74
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Tο πολύ ενδιαφέρον αυτό αντιπροσωπευτικό έργο αποτελεί  ένα από τα περιζήτητα σχέδια την περίοδο 1959‐1960 από τη πρώτη ατομική 
έκθεση του Γιάννη Κουνέλλη, στη Galleria La Tartaruga στη Ρώμη, τον Ιούνιο του 1960. Ο Κουνέλλης παρουσίασε μια σειρά με έργα με 
γράμματα και τυπογραφικά σημάδια παίρνοντας αφορμή και έμπνευση από το φωνητικό ρεσιτάλ του Hugo Ball και την ποίηση του 
Giuseppe Ungaretti Mάλιστα τραγουδούσε τα φωνήεντα αυτά δυνατά σαν να ήταν οι δικές του μουσικές παρτιτούρες.  
 
 
ΠΡΟΕΛ. Σωτηρία Ράλλη (1944‐2011) Δώρο από τον καλλιτέχνη 
Ιδιωτ. συλλογή Η.Σ. / Πειραιάς‐Με αγορά από την παραπάνω  
 
PROV. Sotiria Rallis (1944‐2011) A gift from the artist 
Priv. collection Piraeus ‐ By purchase from the above

75. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ Γιάννης (1936‐2017) 
‘Άτιτλο’  
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 70×100 εκ υπγρμ κ.δ & πίσω 
 
€ 4.000 ‐ 6.000 

KOUNELLIS Jannis (1936‐2017) 
‘Untitled’  
Signed mixed media on paperboard 70×100 cm
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Ένα σπουδαίο έργο του  Μανώλη Καλλιγιάννη με σπάνιες συνθετικές αρετές από την περίοδο  μετά το ταξίδι του στη Λέσβο το 1956 που 
σηματοδοτεί την αρχή της περιόδου της τοπιογραφίας του. Καταξιωμένος στη διεθνή αγορά τέχνης αφού υπήρξε ένας από τους 10 Έλ‐
ληνες που επέλεξε για τις συλλογές της η Τate Modern μετά από πολύχρονη αναζήτηση σε  Τουρκία, Ν. Αφρική, Αγγλία, Γαλλία κ.α. και 
εκθέσεις στο Παρίσι, Άμστερνταμ, Αμβέρσα, Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Όπως αναφέρει ο καλλιτέχνης  λίγο πριν το θάνατό του στο πορ‐
τρέτο που σκηνοθέτησε ο Ισπανός ελληνιστής, συγγραφέας και φωτογράφος Πέδρο Ολάγια «δεν απεικονίζω ζωγραφίζω» συμφωνεί με 
τον τρόπο που αποτυπώνει εδώ το τοπίο αφαιρετικά και εξπρεσιονιστικά να πηγάζει από μια καθαρά προσωπική έκφραση αγάπης και 
θαυμασμού του προς τη φύση.

76. ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Μανώλης (1923‐2010)  
‘Τοπίο με δένδρα’  
Λάδι σε σελοτέξ 70×50 εκ 
 
€ 2.000 ‐ 3.000

CALLIYANNIS Manolis (1923‐2010) 
‘Landscape with trees’  
Signed oil on hardboard 70×50 cm 
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Ένα αριστουργηματικό έργο‐μικρόκοσμος ονείρου του Σπύρου Βασιλείου που συμπυκνώνει και ενέχει όλες εκείνες τις αρετές που συν‐
θέτουν τον θελκτικό υποκειμενικό και αινιγματικό του ιδίωμα. Με απλό και λιτό τρόπο καταφέρνει με άνεση να χωρέσει σε ένα τόντο 
ένα ασυνόρευτο όνειρο με μία απέραντη αίσθηση ελευθερίας. Οι φόρμες μέσα στην απέριττη λιτότητά τους αιωρούνται σε μία ποιητική 
πνευματική ατμόσφαιρα γεμάτη από ένα ιδιότυπο πνεύμα κομψότητας και λυρισμού προσδίδοντας την ιδιότυπη μαγεία μιας εξωκο‐
σμικής χροιάς. Με μια νοσταλγική και ρομαντική ματιά αποδίδει τα ανορθόδοξα τοποθετημένα ετερόκλητα αντικείμενα και τα ποιητικά 
αποτυπωμένα ξάρτια, πανιά και κατάρτια, σχεδόν βυθισμένα μέσα στο ιδιότυπο γαλάζιο της θάλασσας, αιωρούμενα, σκοπεύοντας στην 
συναισθηματική και ψυχική αποτύπωση μιας άλλης διάστασης, μη ορατής, παράδοξης, φανταστικής. 
 
ΠΡΟΕΛ. Ιδιωτ. συλλογή Θεσ/νίκη  
PROV. Priv. collection Thessaloniki

77.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902‐1985) 
‘Καΐκια ξάρτια και o καφές’ 1979 
Ακρυλικά/μικτή τεχνική σε καμβά επικολμ. 
σε ξύλο 120×120 εκ  υπγρμ & χρνλγμ κ.δ 
 
€ 5.000 ‐ 7.000

VASSILIOU Spyros (1902‐1985)  
‘Saililing boats musts and the coffee’ 1979 
Signed & dated acrylics / mixed media on 
canvas laid on panel 120×120 cm
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Μέσα  από την καλλιτεχνική του έρευνα, τον απρόσκοπτο και πολυσχιδή πειραματισμό του, μέσα από χειρονομία, χαράξεις, την δυναμική 
συνύπαρξη φόρμας και χρώματος, με ανήσυχο, δυνατό, άμεσο χειρισμό της ύλης, διαγράφει και αποκαλύπτει ταυτόχρονα, απεικάσματα‐
ίχνη της ύπαρξης. Σε ρήξη με την παραδοσιακή απεικονιστική αντίληψη, διερευνά τα όρια της ζωγραφικής και τις συνθήκες ύπαρξης, 
την εγγενή εκφραστική αξία της χειρονομίας, το υλικό, τη μορφοποίηση και την αποδόμηση της εικόνας και δημιουργεί έργα ‐ παλίμψη‐
στα, θραύσματα της προσωπικής μυθολογίας του καθενός μας.  

78. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930‐2005)  
Αλληγορική σύνθεση π1955‐58 
Λάδι σε καμβά 65×90 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 2.000 ‐ 3.000

NIKOS (KESSANLIS) (1930‐2005)  
Allegorical composition c1955‐58 
Signed oil on canvas 65×90 cm
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Μία λαμπερή σύνθεση από την μικρή σειρά με τάνκερς που φιλοτέχνησε ο μεγάλος απών δάσκαλος Δημήτρης Μυταράς.   
Ένα σπουδαίο έργο με αριστοτεχνική μουσικότητα, μια πραγματική  χρωματική μουσική σύνθεση με ένα εσωτερικό θελκτικό ρυθμό που 
το βλέμμα ταξιδεύει με ένταση και ταχύτητα πέρα από τις δυο διαστάσεις.  
Με μία ελευθερία τα σχήματα, οι όγκοι του το σχέδιό του, τα καθαρά του χρώματα, δομούν μία δυναμική σύνθεση, που αντανακλά αι‐
σθήσεις. Με τον χρωστήρα του αφήνει στον καμβά τα ίχνη της αλήθειας του έξω από τα περιγράμματα πέρα από την εξωτερική μορφή 
και την πλαστική διατύπωση των όγκων μια σκέψη γεμάτη φινέτσα. Η αφαιρετική διάθεση, η δύναμη της γραμμής του και οι χρωματικές 
εντάσεις συνυπάρχουν με την οξύτητα της παρατήρησης και φανερώνουν τη βαθύτερη εσωτερική σχέση του, με τις παραδοσιακές αξίες 
της ζωγραφικής. 
 
ΠΡΟΕΛ. Ιδιωτ. συλλογή Θεσσαλονίκη  
PROV. Priv. collection Thessaloniki

*79. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934‐2017) 
‘Καράβια εν πλω II’   
Ακρυλικό σε καμβά 80×120 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 5.000 ‐ 7.000

MYTARAS Dimitris (1934‐2017) 
‘Ships at sea II'  
Signed acrylic on canvas 80×120 cm 
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80. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902‐1985) 
‘Λάμπα και καΐκι’ 1981 
Ακρυλικό σε καμβά επικλμ. σε ξύλο 90×33 εκ   
υπγρμ & χρνλμ κ.δ 
 
€ 2.800 ‐ 4.000 
 
VASSILIOU Spyros (1902‐1985)  
‘Lamp and sailing boat’ 1981 
Signed & dated acrylic on canvas laid  
on panel 90×33 cm

Πανέμορφη ελεγεία του κόκκινου και του λευκού. Παρά 
την δυναμική της αντίθεσης του συμπαγούς και του ανά‐
λαφρου, με ένα μονόφωτο φωτιστικό οροφής κρεμαστό 
από το παντού και το πουθενά και με τη χρήση λευκών 
σκιών στο ιστιοφόρο‐αερικό, αποπνευματώνει την σύν‐
θεση, ανάγοντάς την στη σφαίρα του ονείρου. Με υφο‐
λογικά πρότυπα που ανάγονται στη λαϊκή και βυζαντινή 
τέχνη, μέσα στο πλαίσιο της «ελληνικότητας» της γενιάς 
του 30, αλλά και στις επιταγές των σύγχρονών του τά‐
σεων, ανατρέχει σε οικείους χώρους, υμνεί την ποίηση 
ασήμαντων αντικειμένων χρησιμοποιώντας μικροθέματα 
και μοτίβα που ασκούν διακοσμητικό ρόλο ή που ως ένα 
είδος ιδιότυπης νεκρής φύσης συμβολίζουν την μεταβλη‐
τότητα και το εφήμερο των πραγμάτων. 
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Εξαίρετο έργο του Νίκου Κεσσανλή με δυναμική συνύπαρξη φόρμας και χρώματος, με ανήσυχο, δυνατό, άμεσο χειρισμό της ύλης μέσα 
από χειρονομία, χαράξεις, όλα συμπυκνωμένα στον καμβά του, αποτυπώνουν διαδρομές της καλλιτεχνικής του έρευνας, του απρόσκο‐
πτου και πολυσχιδή πειραματισμού του. Εναλλαγή αδρών και σκληρών γραμμών και φόρμας, εναπόθεση υλικών και χειρονομία, συνύ‐
παρξη εντόνων και απαλών χρωμάτων διαμορφώνουν μία απείθαρχη λειτουργία της φόρμας. Αποδομεί την εικονική αναπαράσταση, 
χρησιμοποιεί δομικά στοιχεία του εικαστικού του ιδιόλεκτου, τα οποία τον έχουν απασχολήσει επανειλημμένα. Οι υφές και η χειρονο‐
μιακή επέμβαση στη ζωγραφική του επιφάνεια μεταφέρουν την αίσθηση της ζωτικότητας, χωρίς μανιέρες, δημιουργώντας παλίμψηστα, 
με μια ποιητική διάθεση, όπου η ίδια η ζωγραφική πράξη αποτελεί από μόνη της εκκίνηση αφηγηματικού λόγου.

81. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930‐2005)  
‘Εκδοχή του άμορφου’ π1955‐60  
Λάδι/μικτή τεχνική σε καμβά 137×108 εκ υπγρμ κ.α  
 
€ 3.500 ‐ 4.500 

NIKOS (KESSANLIS) (1930‐2005) 
‘A version of the shapeless’ c1955‐60  
Signed oil/mix. media on canvas 137×108 cm 
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83

82

82. ΤΗΝΙΑΚΟΣ Δημήτρης (1920‐1997) 
Βάρκες και ιστιοφόρα 
Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 600 ‐ 800 

83. ΛΑΒΔΑΣ Απόστολος  
(1940) 
‘Τοπίο στο Παρίσι’ 
Λάδι σε καμβά 50×70 εκ  
υπγρμ κ.δ 
 
€ 400 ‐ 500  
 
LAVDAS Apostolos (1940)  
‘Paris landscape’ 
Signed oil on canvas 50×70 cm 

TINIAKOS Dimitris (1920‐1997) 
Sailing boats 
Signed oil on canvas 50×70 cm 
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85

84

84. ΔΙΑΛΕΤΗΣ Ευγνώμων (1939) 
‘Το γράμμα’  
Λάδι σε χαρτόνι 105×75 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 500 ‐ 700  
 
DIALETIS Evgnomon (1939) 
’The letter’ 
Signed oil on board 105×75 cm

85. ΒΑΡΒΑΚΗ Κάτια (1957) 
‘Τρείς γυναίκες’   
Λάδι σε καμβά 60×73 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 400 ‐ 600  
 
VARVAKI Katia (1957) 
‘Three women’  
Signed oil on canvas 60×73 cm
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86. ΚΑΡΕΤΣΟΥ Μάρα (1944) 
‘Τοπίο’ 1973 
Μικτή τεχν. σε χαρτί 98×70 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ 
 
€ 800 ‐ 1200 
 
KARETSOU Mara (1944) 
‘Landscape’ 1973 
Signed & dated mix. media 98×70 cm

87. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Αγήνωρ (1898‐1977) 
‘Τοπίο με αρχαιότητες’ 
Ακουαρέλα 23×29 υπγρμ κ.δ 
 
€ 350 ‐ 500  
 
ASTERIADIS Aginor (1898‐1977) 
‘Landscape with antiquities’ 
Signed watercolour 23×29 cm

88. ΚΕΛΕΚΗΣ Θέμης (1942) 
‘Tοπίο Καβάλας’ 1978 
Λάδι σε σελοτέξ 50×70 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α 
 
€ 150 ‐ 250  
 
KELEKIS Themis (1942)  
‘Kavala region’ 1978  
Signed oil on hardboard 50×70 cm 

86

87

88
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89. ΛΑΓΑΝΑ Ιφιγένεια (1915‐2003) 
‘Μοναστήρι’ 1975 
Υδατογραφία 53×68 εκ υπγρμ & χρνλμ κ.δ 
 
€ 700 ‐ 900 
 
LAGANA Iphigenia (1915‐2003) 
‘Monastery’ 1975 
Signed and dated watercolour 53×68 cm

90. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Βασίλειος (1879‐1977) 
‘Τοπίο’  
Τέμπερα/ακουαρέλα σε λεπτό χαρτόνι 35×25 εκ υπγρμ κ.δ 
  
€ 280 ‐ 400 
 
ITHAKISIOS Vassilios (1879‐1977) 
‘Landscape’ 
Signed watercolour/tempera on cardboard 35×25 cm
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91

92

91. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ Θεόδωρος (1940)  
‘Η παληά κούκλα’ 
Σανγκίνα σε χαρτόνι 30×30 εκ υπογρμ κ.α  
 
€ 380 ‐ 500  
 
MANOLIDIS Theodoros (1940)  
‘The old doll’ 
Signed sanguine on board 30×30 cm 
 
EXHIB/Εκθ: EIRMOS Gallery Thessaloniki 1991

92. ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ Φώνης (1930‐2015) 
‘Τοπίο’ 
Λάδι σε καμβά 45×50 υπγρμ κ.δ  
 
€ 480 ‐ 600  
 
ZOGLOPITIS Fonis (1930‐2015) 
‘Landscape’  
Signed oil on canvas 45×50 cm 
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Ένας απίστευτα αριστοτεχνικός ακαδημαϊκός ρεαλισμός στη νεκρή φύση με τα κρεμμύδια να αποδίδονται με απόλυτη φωτογραφική 
αλήθεια που ακυρώνει ο έναστρος ουρανός/φόντο εμπαίζοντας την παραδοσιακή απεικονιστική αντίληψη του θεατή. Η απαράμιλλη 
ρεαλιστική απόδοση της νεκρής φύσης υφίσταται και στο φόντο που την περιβάλλει. Η ανοίκεια συνύπαρξη δύο σχεδόν απόλυτων αλη‐
θειών στην ίδια ζωγραφική επιφάνεια, συγκροτεί μία εξωπραγματική αφήγηση παραπέμποντας στο χώρο του ονείρου.

93. ΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ) (1943) 
‘Κρεμμύδια στο Διάστημα’ 1989 
Λάδι σε καμβά 90×75 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 8.000 ‐ 12.000

ANGELOS (Panaghiotou) (1943) 
‘Onions in Space’ 1989 
Signed oil on canvas 90×75 cm
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94

95

94. ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σαράντης  
(1932‐2011)  
‘Σύνθεση με μπουκάλι και λεμόνια’  
Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπογρμ. κ.δ  
 
€ 500 ‐ 800  
 
KARAVOUZIS Sarantis (1932‐2011) 
‘Composition with lemons and a bottle‘ 
Signed oil on canvas 50×60 cm 

*95. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902‐1985)  
‘Ιστιοφόρο ανάμεσα στα νησιά’ 1975 
Μικτή τεχνική σε υφασμα επικολμ. σε χαρτόνι 85×52 εκ 
υπγρμ & χρνλγμ. κ.δ  
 
€ 3.000 ‐ 3.500 
 
VASSILIOU Spyros (1902‐1985)  
‘Sailing boat across the islands’ 1975 
Signed & dated mix. media on cloth laid on board 85×52 cm
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96. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912‐1990) 
Τοπίο 
Λάδι/μικτή τεχν.σε σελοτεξ 42×35 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 600 ‐ 800 
 
SPYROPOULOS Yannis (1912‐1990) 
Landscape 
Signed oil/mix.media on board 42×35 cm 

97. ΜΑΡΘΑΣ Τάκης (1905‐1965)  
Σύνθεση 1963 
Τέμπερα σε χαρτόνι 30×38 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 300 ‐ 400 
 
MARTHAS Takis (1905‐1965)  
Composition 1963  
Signed & dated tempera on paperboard 50×40 cm

98. ΤΕΤΣΗΣ Παναγιώτης (1925‐2016) 
‘Νεκρή φύση’  
Τέμπερα σε χαρτόνι 50×35 εκ υπγρμ κ.α   
 
€ 800 ‐ 1.200 
 
TETSIS Panagiotis (1925‐2016)  
‘Still life’ 
Signed tempera on board 50×35 cm 

96

97

98



74 |  HELLENIC AUCTIONS

99. ΜΟΚΑΛΗΣ Γιώργος (1953) 
Άτιτλον 1980 
Μικτή τεχνική 28×51 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 300 ‐ 400  
 
MOKALIS Giorgos (1953) 
Untitled 1980 
Signed & dtd mix. media 28×51 cm 

100. ΠΕΡΡΟΣ Γιώργος (1944‐2011) 
‘Το κόκκινο παντζούρι’ 1985 
Λάδι σε καμβά 70×50 εκ υπογρμ κ.δ 
 
€ 350 ‐ 500  
 
PERROS Giorgos (1944‐2011) 
‘The red shutters’ 1985 
Signed oil on canvas 70×50 cm

101. ΒΡΑΝΑ Γιούλη (1956) 
‘Κορίτσι και γάτα’  
Ακρυλικό σε καμβά 40×100 εκ υπγρμ  κ.δ  
 
€ 250 ‐  350 
 
VRANA Youli (1956) 
‘Girl and a cat’  
Signed acrylic on canvas 40×100 cm

99

100

101
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102

103 104

102. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης  
(1934‐2017) 
‘Ιστιοφόρο’ 
Μικτή τεχν. σε χαρτόνι 50×70 εκ  
υπγρμ κ.α     
                   
€ 800 ‐ 1.200 
 
MYTARAS Dimitrios (1934‐2017)  
‘Sailing vessel’  
Signed mix. media on cardboard  
50×70 cm

103. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935) 
‘Μία μικρή ιστορία’ 1983  
Υπογεγρμ. & χρονλγμ. σχέδια με μολύβι 32×9 εκ  
 
€ 200 ‐ 300  
 
FASSIANOS Alecos (1935)  
‘A little story’ 1983  
Signed & dated pencil drawings 32×9 cm 

104. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος  
(1902‐1985) 
‘Ιστιοφόρο στη θάλασσα’ 1978 
Τέμπερα/ακουαρ. 24×35 εκ  
πγρμ & χρνλγμ. κ.α 
 
€ 600 ‐ 900 
 
VASSILIOU Spyros (1902‐1985)  
‘Sailing vessel at sea’ 1978 
Signed & dtd temp/watercolour 
24×35 cm
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105

106

105. ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σαράντης (1932‐2011)  
‘Ζευγάρι’  
Γλυπτό ορείχαλκου Y.23×Πλ.8 εκ υπογρμ. & αριθμ 45‐75 κ.  
 
€ 300 ‐ 400  
 
KARAVOUZIS Sarantis (1932‐2011) 
‘Two seated men’ 
Signed multiple brass sculpture H.23×W.8 cm 

106. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θανάσης (1958)  
‘Δύο παιδιά στο δάσος’ 
Λάδι σε ξύλο 35×40 εκ υπογρμ. κ.δ 
 
€ 380 ‐ 500  
 
PANAGIOTOU Thanasis (1958)  
‘Two children in the forest’ 
Signed oil on panel 35×40 cm 
 
Exhib/Εκθ/Προελ. ‘Gallery 7’ Athens 1996

107

107. ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ Αριστείδης (1941)  
‘Γυναικεία φιγούρα’ 
Γλυπτό από πατιναρισμένο μπρούτζο Υψ.27 εκ × Πλ.10 εκ υπγρμ κ.  
 
€ 300 ‐ 400  
 
PATSOGLOU Aristides (1941)  
‘Figure of a girl’  
Signed patinated  bronze sculpture H 27 cm × W 10 cm 
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108. ΡΕΓΚΟΣ Πολύκλειτος (1903‐1984) 
‘Αρσανάς Μεγίστης Λαύρας’  
Λιθογραφία 60×45 εκ υπγρμ αριθμ. & χρνλγμ κ. 
 
€ 250 ‐ 350  
 
RENGOS Polyklitos (1903‐1984)  
‘Megisti Lavra Monastery boat house’   
Signed numbd. & dated lithograph 60×45 cm

109. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος (1910‐1985)  
‘Θέτις και Πηλεύς’ 1976 
Σπάνια λιθογραφία υπογρμ. & αριθμ. από τον καλλιτέχνη 
62×50 εκ. 
 
€ 400 ‐ 600 
 
ENGONOPOULOS Nikos (1910‐1985)  
‘Thetis and Peleus’ 1976 
Rare & very collectable ltd. edit. hand signed & numbered  
lithograph 62×50 cm 

110. ΣΑΜΙΟΣ Παύλος (1948‐2021) 
‘Οι κόκκινες γόβες’ 1987 
Λιθογραφία επιχρωματισμένη στο χέρι 30×30 εκ  
υπογρμ. αριθμ. & χρονλγμ κ. 
 
€ 250 ‐ 350 
 
SAMIOS Pavlos (1948‐2021)  
‘The red high heels’ 1987 
Signed numbd. & dated hand coloured litho 30×30 cm

108

109

110
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111. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910‐1989) 
‘Ξαπλωμένος νέος’ 
ΔΟΚΙΜΙΟ χαρακτικό 27×24 εκ υπγρμ κ.δ  
 
€ 300 ‐ 400 
 
TSAROUCHIS Yannis (1910‐1989)  
‘Youngster lying down’  
Signed ARTIST’s PROOF (E.A) 27×24 cm

112. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935) 
‘Aνδρας και πουλί’  
Υπογεγρμ. & αφιερμ. σχέδιο με μολύβια 10×13 εκ  
 
€ 200 ‐ 250  
 
FASSIANOS Alecos (1935)  
‘Μan and a bird’  
Signed & dedictd. pencil drawing 10×13 cm 

113. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ Χρήστος (1937) 
Άτιτλο 1965 
Ξυλογραφία 30×22 εκ υπγρμ αριθμ.& χρνλγμ κ.   
                     
€ 100 ‐ 200  
 
SARAKATSIANOS Christos (1937) 
Νο title 1965  
Signed numbd. & dated woodcut 30×22 cm

111

112

113
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114. ΚΑΡΑΣ Χρίστος (1930) 
‘Περιστέρια’  
Υπογεγρμ. & αριθμ. λιθογραφία περιορσμ. εκδ. 70×50 εκ   
  
€ 250 ‐ 400  
 
CARAS Christos (1930)  
‘Doves’  
Signed & numbd. in pencil ltd edt. Lithograph70×50 cm 

115. ΓΕΡΟΣ Δημήτρης (1948) 
‘Άνεμος’ 
Υπογεγραμ. μεταξοτυπία σε χαρτόνι  περιορισμ.  
εκδ. 62×62 εκ  
 
€ 250 ‐ 400 
 
YEROS Dimitris (1948)  
‘Wind’ 
Signed & numbd. lim. edition silkscreen on board 62×62 cm

116. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1944) 
‘Δύο κορίτσια’  
Υπογεγρμ. & αριθμ. μεταξοτυπία περιορ. έκδ.  
50×75 εκ  
 
€ 200 ‐ 250  
 
STATHOPOULOS Georgios (1944)  
‘Two girls’  
Signed & numbd. ltd. edit. silkscreen 50×75 cm  

114

115

116
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ - TERMS / CONDITIONS OF SALE APPLY (English version available on our website) 
 
Οι υποψήφιοι Αγοραστές ή Πωλητές πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω Ορους της Δημοπρασίας και τις ‘Ερμηνείες Ορων’ στον κατάλογο η κατανόηση 
και αποδοχή των οποίων αποτελούν προυπόθεση για την συμμετοχή στη δημοπρασία. Ουδεμία άλλη δήλωση γραπτή ή προφορική δεν αντικαθιστά ή υπερβαίνει 
τους παρακάτω Ορους της Δημοπρασίας. Οι υποψήφιοι Αγοραστές ή Πωλητές δεσμεύονται και δηλώνουν πως έλαβαν γνώση αυτών και τους αποδέχονται Ανεπιφύ‐
λακτα, παρακαλούνται δε όπως Μην συμμετάσχουν στην δημοπρασία εάν δεν είναι πλήρως ικανοποιημένοι.    
 1. Ο Οίκος δημοπρασιών Hellenic Auctions είναι ο μεσάζων Πωλητή και Αγοραστή. Ενεργεί αποκλειστικά ως εντολοδόχος/αντιπρόσωπος του Πωλητή (ιδιοκτήτη/καταθέτη 

του έργου ή αντικειμένου προς πώληση). 
 2. Ο ‘Δημοπράτης’ είναι το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που διευθύνει την Δημοπρασία. Αποκλειστικά αυτός καθορίζει τα διαδοχικά ποσά προσφορών και διατηρεί το 

δικαίωμα να αρνηθεί κάποια προσφορά ή να αποσύρει κάποιο αντικείμενο ή έργο από την Δημοπρασία κατά την κρίση του. 
 3. Ο Δημοπράτης/Δημοπρατικός Οίκος δικαιούνται κατά την κρίση του/τους να αρνηθούν την είσοδο ή την συμμετοχή ατόμων στην έκθεση ή Δημοπρασία. 
 4. Κάθε αντικείμενο η έργο πωλείται ‘ως έχει’ (as seen/as found) και θεωρείται πως ο υποψήφιος Αγοραστής η νόμιμος εκπρόσωπός του το ήλεγξε πλήρως και κυρίως για 

την κατάσταση ή/και αυθεντικότητά του, γνωρίζει όλα όσα χρειάζεται και είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δημοπρατικός Οίκος η οι εργαζόμενοι, 
συνεργάτες ή πωλητές για τυχόν φθορές, ζημίες, παραλείψεις η σφάλματα σε περιγραφές ο δε Αγοραστής παραιτείται από κάθε δικαίωμα αναστροφής της πώλησης. 

 5. Στην τελική τιμή κατοχύρωσης/πωλήσεως (hammer price) εκάστου αντικειμένου ή έργου προστίθεται ποσοστό προμήθειας (buyers premium) 17% (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: Οταν ή εφ΄ όσον υπάρχουν ατέλειες ή φθορές ή το έργο/αντικείμ. δεν ηλέγχθη – (ως έχει) (a/f) 
 
δ.: Οταν αναφέρεται σε “δεκαετία” ‐ π.: Οταν αναφέρεται σε χρονική περίοδο 
 
Υπογραφή – Σημείωση – Ημερομηνία: 
κ.α.: κάτω αριστερά κ.δ.: κάτω δεξιά κ.: κέντρο 
 
Σχετικά με την δημιουργία/πατρότητα έργου τέχνης (π.χ. έργου του Νικολάου Γύζη): 
 
Νικόλαος Γύζης (1842 - 1901):  
Οταν κατά την γνώμη μας πρόκειται για γνήσιο έργο του αναφερομένου ζωγράφου 

 
Υπογεγραμμένο/υπγρμ. κ.α / κ.δ Νικόλαος Γύζης (1842 ‐ 1901): (signed)  
Οταν κατά την γνώμη μας πρόκειται για γνήσιο έργο υπογεγραμμένο από τον ίδιο  
τον αναφερόμενο ζωγράφο κατά την δημιουργία του έργου ή και αργότερα. 
 
Αποδίδεται στον Νικόλαο Γύζη (1842 ‐ 1901): (attributed) 
Οταν πρόκειται για έργο που κατά την γνώμη μας είναι του αναφερομένου ζωγράφου  
όμως με επιφύλαξη και όχι στον βαθμό βεβαιότητας της προηγουμένης περίπτωσης. 
 
Εργαστήριο Νικολάου Γύζη (1842 ‐ 1901): (studio of) 
Οταν πρόκειται για έργο που έγινε από άγνωστο ζωγράφο ή μαθητή στο εργαστήριο του  
αναφερομένου ζωγράφου με την επίβλεψη ή χωρίς αυτήν του ζωγράφου/δασκάλου 
 
Τεχνοτροπία Νικολάου Γύζη (1842 ‐ 1901): (manner of) 
Οταν πρόκειται για έργο της ζωγραφικής τεχνοτροπίας του αναφερομένου ζωγράφου σε  
μεταγενέστερο χρόνο. 
 
Υφος Νικολάου Γύζη (1842 ‐ 1901): (after) 
Οταν πρόκειται για αντιγραφή κάποιου έργου του αναφερομένου ζωγράφου.  
 
Φέρον υπογραφή/ημερομηνία κ.α / κ.δ Νικόλαος Γύζης (1842 ‐ 1901): (bearing signature) 
Οταν πρόκειται για έργο η υπογραφή ή ημερομηνία του οποίου δεν είναι γνωστό εάν έχουν  
τεθεί από τον αναφερόμενο ζωγράφο. 
 



ΑUCTION / ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

YΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE

• Με το παρόν σας εξουσιοδοτώ αμετάκλητα να με εκπροσωπήσετε με τις κάτωθι προσφορές μου και έως τα ποσά που 
αναγράφω επιπλέον προμηθείας και Φ.Π.Α.   

• Διάβασα τους Όρους της Δημοπρασίας και τις ερμηνείες όρων και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.  
• PLEASE BID ON MY BEHALF FOR THE PURCHASE OF THE FOLLOWING LOTS PLUS COMMISSION & VAT.   
• I HEREBY DECLARE THAT I HAVE READ UNDERSTOOD AND ACCEPT THE CONDITIONS OF SALE.  
• Σύμφωνα με τον νέο Κανον. προστασ. προσωπ. δεδομ. της Ε.Ε. 2016/679 ο/η ως άνω συναινεί στην τήρηση και προσωπική 

χρήση των παραπάνω προσωπικών του δεδομένων αποκλειστικά από την Hellenic Auctions όπου και θα παραμείνουν 
προστατευμένα.  

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

ENTOΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

INSTRUCTION TO BID / ABSENTEE BID OR TELEPHONE PARTICIPATION REQUEST

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

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

EUROBANK: GR59 0260 2320 0005 7020 1172 746 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (PIRAEUS): GR27 0171 6670 0066 6713 9581 471 

Ονομα / Αcct. name: A. EVANGELINOS / HELLENIC AUCTIONS

 Γραπτή προσφορά / Commission bid

Oνοματεπώνυμο / FULL NAMES 

Διεύθυνση / ADDRESS 

Τηλέφωνο / TEL. E‐mail 

Α.Δ.Τ. / PASSP/ID NO. A.Φ.Μ. Mob. tel.

LOT ‐  
ΑΡΙΘΜ. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / SMALL DESCRIPTION ANΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ / MAX. BID 

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

 Τηλεφωνική συμμετοχή / Telephone bid





ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ / ΝEXT AUCTION

MAY 2022




