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«Αυτό είναι τέχνη, ένας ελιγμός ευτυχίας ώστε να υπάρχουμε κάπως αναπαυτικά δυστυχισμένοι»     
                                        Ν. Καρούζος 

Στη σημερινή συγκυρία η υπαρξιακή απειλή του κορονοϊού, η απειλητική αβεβαιότητα, οι απώλειες, η απομόνωση, 
η αναμονή, συμπληρώθηκαν με το δεύτερο σοκ: την καταστροφή, τον πόνο και τον θρήνο του πολέμου. Οι συνα‐
κόλουθες επιδράσεις τους σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής, δημι‐
ουργούν ένα ζοφερό πλαίσιο κρίσης. Το συλλογικό αίσθημα ανασφάλειας, η εργαλειοποίηση του φόβου, ο κυνισμός 
της διαπραγμάτευσής του από την ειδησεογραφία, το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, οι καταστροφές, οι πρόσφυγες 
συγκλονίζουν.  

Η τραυματική εμπειρία αυτής της εφιαλτικής πραγματικότητας στιγματίζει συνειδήσεις, τραυματίζει ψυχές και δο‐
κιμάζει την ανθεκτικότητα και την ευαλωτότητα του καθενός μας καθημερινά. Η ελπίδα που γεννήθηκε κάποτε 
μετά τη Χιροσίμα όταν τα πυρηνικά κρίθηκαν αυτοκτονία για τον επόμενο που θα τα χρησιμοποιήσει, ή τουλάχιστον 
έτσι πιστέψαμε, τώρα ματαιώνεται διθυραμβικά με τον πόλεμο στην αυλή μας! Η νέα σύγχρονη δυστοπική καθη‐
μερινότητα με την ένταση και τη φρίκη της εγγύτητας, έθεσε ερωτήματα γύρω από την ανθρώπινη συνθήκη και 
την οικουμενική της διάσταση. 

Η απροκάλυπτη βία, οι απώλειες, οι περιορισμοί, η ανοχή συμπεριφορών και θεσμικών αλλοιώσεων αγγίζουν κάθε 
πτυχή της ζωής μας. Επιδρούν ριζικά στον τρόπο σκέψης μας και επιφέρουν ρήγματα σε κάθε ενοποιητική προ‐
σπάθεια σε κοινωνικό, νομικο‐πολιτικό, οικονομικό και ψυχολογικό πλαίσιο. Οι μεταβολές στη διεθνή τάξη πραγ‐
μάτων αποτελούν απειλή για την αυριανή κανονικότητα. 

Η Τέχνη, στην κάθε μορφή της, είναι η κρυφή δύναμη που πάλλεται από μια υπόγεια δυναμική, αντιμάχεται τον 
εφησυχασμό, βοηθά να επεκτείνουμε την κατανόησή μας για τις μεταβαλλόμενες στάσεις της κοινωνίας απέναντι 
στον πόλεμο και την ειρήνη. Ανθίζει συχνά μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι σε περιόδους κρίσεων, παρέχοντας τη δυ‐
νατότητα να αποτελέσει ίσως το πιο δυνατό μέσο μετάδοσης ενός μηνύματος, δημιουργώντας μια φωτεινή ρωγμή 
σε σκοτεινές εποχές. 

Ας θυμηθούμε την Τέχνη του Goya, του Delacroix,του Vereshchagin,του Picasso και μάλιστα το πλέον εμβληματικό 
έργο «μνήμης πολέμου», τη Guernica του Πικάσο που κατά τον μεγάλο Αυστραλό τεχνοκριτικό Robert Hughes, 
είναι «το μόνο ανθρωπιστικό πολιτικό έργο των τελευταίων 60 χρόνων που απέκτησε πραγματική φήμη». Το οικείο 
σε όλους μας αυτό έργο, με πρωτοφανή εικαστική δύναμη, καινοτομεί και πολιτικά, διότι εστιάζεται στο δράμα 
των αθώων θυμάτων του πολέμου, όταν μια μικρή βασκική πόλη βομβαρδίζεται ανηλεώς. Όλοι μας γινόμαστε κοι‐
νωνοί του πόνου των άμαχων απλών ανθρώπων που γίνονται από τότε μέρος την εικαστικής θεματολογίας. Δεν 
ήταν λίγες οι φορές που καλλιτέχνες αλλά και απλοί άνθρωποι χρησιμοποίησαν την τέχνη ως δίοδο και εργαλείο 
αντίστασης απέναντι στη φρικαλεότητα του πολέμου. Καθένας με τον τρόπο του και τη φαντασία του χρησιμοποί‐
ησε την οπτική του ως μέσο διαμαρτυρίας φωτίζοντας ιστορικά γεγονότα θαμμένα στο παρελθόν, υπενθυμίζοντάς 
τα ως προς αποφυγή για το μέλλον. 

Μέσα στην δίνη του πολέμου και της ανασφάλειας η ζωή συνεχίζεται και η Τέχνη οφείλει να ανοίγει ορίζοντες και 
να οδηγεί. Εμείς, από το μετερίζι μας, θα συνεχίσουμε να την επικοινωνούμε μαζί και να απαλαίνουμε την αγωνία, 
προτείνοντας την βαθύτερη κατανόηση της ως εργαλείο πολιτισμού, ειρήνης, ενδυναμώνοντας την ύπαρξή μας 
ως πολιτικά όντα και ελπίζοντας να μπορούμε να εστιάζουμε στην ομορφιά του καθημερινού. Με την αναπαρά‐
σταση ως ψιμύθιο, επιθυμούμε να προσφέρουμε ταυτίσεις και αντιστάσεις, διανοίγοντας μια χαραμάδα στο φως 
και τη γλύκα της ζωής. Η ουσιαστική ανανοηματοδότηση και ενδυνάμωση της τέχνης στο «μάτι του κυκλώνα» είναι 
απαραίτητο οξυγόνο στην ανάσα της ανθρωπινότητας, προτρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας, χωρίς φόβο, για να 
μπορέσουμε να αντέξουμε τις πιέσεις, να αντιδράσουμε, να βρούμε τρόπους έκφρασης για το μη εκφράσιμο, το 
ανείπωτο. 

INTERNATIONAL FINE ART APPRAISERS

Θάνος Ευαγγελινός 
Iούνιος 2022



‘This is what art is: a manoeuvre of happiness so that we can be somewhat comfortable while being unhappy’       
                                                                  N. Karouzos 

In the present context, the existential threat of the coronavirus, the menace of uncertainty, the losses, the isolation, 
the waiting, have now been complemented by the second shock: the destruction, the pain and the lament of war. 
Their knock‐on effects at all levels of political, economic, social and cultural life create a grim context of crisis. The 
collective sense of insecurity, the instrumentalization of fear, the cynicism of its handling by the mass media, the 
cost in human lives, the disasters, the refugees are overwhelming.  

The traumatic experience of this nightmarish reality stigmatizes consciences, wounds souls and tests the resilience 
and vulnerability of each one of us every day. The hope that was once born after Hiroshima, when it was deemed 
suicidal for the next person who would decide to use nuclear weapons, or so we thought, is now being thwarted by 
the war in our backyard! The new modern dystopian normality, with its intensity and horror of proximity, has raised 
questions about the human condition and its universal dimension. 

The overt violence, the losses, the restrictions, the tolerance of behaviours and institutional changes touch upon 
every aspect of our lives. They radically affect our way of thinking and cause rifts in every unifying effort in social, 
legal, political, economic and psychological contexts. Changes in the international order are a threat to tomorrow’s 
normalcy. 

Art, in all its forms, is the hidden force pulsating with a subterranean dynamic, countering complacency, helping to 
expand our understanding of society’s changing attitudes towards war and peace. It often blossoms within historical 
events in times of crisis, providing the potential to be perhaps the most powerful means of conveying a message, 
creating a chink of brightness in dark times. 

Let us recall the art of Goya, Delacroix, Vereshchagin, Picasso and indeed the most emblematic work of ‘remem‐
brance of war’, Picasso’s Guernica, which, according to the great Australian art critic Robert Hughes, is ‘the only one 
humane, political work of art in the last [60] years that has achieved real fame.’ This work, familiar to us all, with its 
unprecedented visual power, is also politically innovative because it focuses on the drama of the innocent victims 
of war when a small Basque town is being ruthlessly bombed. We all become part of the pain of ordinary civilians, 
who then become part of the visual theme. There were many times when artists and ordinary people used art as 
an escape route and as a tool of resistance against the horrors of war. Each in their own way and with their own 
imagination used their vision as a means of protest by illuminating historical events buried in the past, bringing them 
up as something to be avoided in the future. 

Amidst  the maelstrom of war and insecurity, life goes on and art must open up horizons and take the lead.  We, 
from our vantage point, will continue to communicate with each other and ease the anxiety, suggesting a deeper 
understanding of it as a tool for culture and peace, empowering our existence as political beings and hoping that 
we will still be able to focus on the beauty of everyday life. By using representation as a cosmetic, we wish to offer 
identifications and resistances, opening a crack into the light and the sweetness of life. The essential reimagining 
and empowerment of art in the ‘eye of the storm’ is but oxygen to the breath of humanity, urging us to look within 
ourselves, without fear, to be able to withstand the pressures, to react, to find ways to express the inexpressible, 
the unspeakable.

INTERNATIONAL FINE ART APPRAISERS

  Thanos Evangelinos 
Auctioneer ‐ Certified Appraiser 

June 2022



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. ΑΡΙΣΤΕΥΣ Φρίξος (1897‐1951) 
‘Aρχαίος αθλητής’  
Μολύβι και κάρβουνο σε χαρτόνι 64×46 εκ υπγρμ. κ.κ    
 
€ 250 ‐ 400  
                                               
ARISTEFS Frixos (1897‐1951) 
‘A Grecian athlete’  
Signed pencil & charcoal study on paperboard 64×46 cm 

2. ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ Λυκούργος (1887‐1940)  
‘Αναφιώτικα’ 
Υδατογραφία 10×14 εκ υπγρμ κ.α  
 
€ 200 ‐ 300 
 
KOGEVINAS Lycourgos (1887‐1940)     
‘Anafiotika by the Acropolis'    
Signed watercolour 10×14 cm

3. ΛΥΤΡΑΣ Νικηφόρος (1832‐1904) 
‘Πορτρέτο κυρίας’  
Μολύβια & ακουαρέλα σε χαρτί 14×10 εκ υπγρμ. κ.δ 
 
€ 200 ‐ 300  
 
LYTRAS Nikiforos (1832‐1904) 
‘Portrait of a lady’  
Signed pencil & waterclr. drawing 14×10 cm 

1

2

3
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4. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φώτης (1895‐1965) 
‘Η Αποκαθήλωσις’ 1934 
Μικτή τεχνική με μολύβια & τέμπερα 36×57 εκ 
υπγρμ. & χρνλγμ. κ.δ 
 
€ 1.500 ‐ 2.000 
 
KONTOGLOU Fotis (1895‐1965) 
‘The Descent from the Cross’ 1934 
Signed & dated mixed media study 36×57 cm  

5. ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος (1879‐1966) 
‘Νεκρή Φύση’ 
Σινική μελάνι σε χαρτί 34×24 εκ υπoγρμ. κ.δ. 
 
€ 600 ‐ 800  
 
GALANIS Demetrius (1879‐1966)  
‘Still life with game’  
Signed drawing in chinese inks on paper 24×34 cm 

4
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6. ΚΑΝΑΣ Αντώνης (1915‐1995) 
‘Λιμάνι με καράβια’ 
Λάδι σε καμβά 60×75 εκ υπγρμ. κ.α. 
 
€ 1.200 ‐ 1.500

KANAS Antonis (1915‐1995) 
‘Fishing boats at the port’ 
Signed oil on canvas 60×75 cm 

7. ΜΠΟΥΚΗ Δώρα  
(1916‐1981) 
‘Σκόπελος’ 
Λάδι σε σελοτέξ 70×100 εκ  
υπγρμ. κ.α  
 
€ 600 ‐ 900  
 
BOUKI Dora (1916‐1981) 
‘Skopelos’  
Signed oil on hardboard  
70×100 cm 

6

7
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Στο αριστοτεχνικό αυτό έργο/εύρημα του σπουδαίου τεχνίτη της Σχολής του Μονάχου, με φιλαλήθεια ρεαλιστή και οξυδέρκεια ψυχο‐
λόγου, η γυναικεία μορφή αποδίδεται με ζεστασιά μέσα σε έναν κόσμο βαθιά ανθρώπινο. Ο καλλιτέχνης επιτυγχάνει μία δυναμική πνευ‐
ματικοποίηση της φόρμας και της μορφής με κυρίαρχο στοιχείο τη χρωματική ευγένεια, την τρυφερότητα και την ευαισθησία, στην 
μαγευτική χρήση της υλικής ποιότητας του χρώματος, τις τονικότητες και τις εναλλαγές του. Με τα γαιώδη χρώματα της ακαδημαϊκής 
ζωγραφικής, με σφιχτή φόρμα και απαράμιλλο σχέδιο, ο Ιακωβίδης παρουσιάζει τη μορφή λουσμένη σε ένα φωτεινό περίγραμμα. Η 
πηγή του φωτός προσδιορίζεται μέσα στον πίνακα, προσδίδοντάς της μνημειακότητα. Με μια ιδεαλιστική ποιητικότητα στην απόδοση 
των μαλακών όγκων και με μια τάση ωραιοποίησης, απόκοσμης διαύγειας  και καθαρότητας, η μορφή αποτυπώνεται υγιής, εύρωστη, 
σφύζουσα από ζωή, με ρόδινη σάρκα και στοχαστική ενατένιση της ζωής.     
 
ΣΗΜ. Το έργο συνοδεύεται από Βεβαίωση γνησιότητας του καθηγητή Στέλιου Λυδάκη  

ΝOTE. This painting is offered with a Letter of Authenticity  by the renowned art professor Stelios Lydakis 

8. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Γεώργιος (1853‐1932) 
‘Πορτρέτο κυρίας’ 
Λάδι σε καμβά 48×37 εκ υπγρμ. κ.α. 
 
€ 5.000 ‐ 8.000

JAKOVIDES Georgios (1853‐1932) 
‘Portrait of a lady’ 
Signed oil on canvas 48×37 cm 



10 |  HELLENIC AUCTIONS

10

9. ΓΕΡΑΛΗΣ Λουκάς (1875‐1958) 
‘Δύσις από την Γλυφάδα’  
Λάδι σε χαρτόνι 37×29 εκ υπγρμ. κ.α.   
 
€ 800 ‐ 1.300  
 
GERALIS Lucas (1875‐1958) 
‘Sunset from Glyfada’  
Signed oil on board 37×29 cm  
 
PROV. Vergos Auctions, June 2009

10. ΓΡΥΣΠΟΣ Νικήτας (1873‐1974) 
‘Νεκρή φύση’ 
Λάδι σε καμβά 36×43 εκ υπογρμ. κ.δ.  
 
€ 800 ‐ 1.500  
 
GRYSPOS Nikitas (1873‐1974)  
‘Still life’   
Signed oil on canvas 36×43 cm 
 
ΣΗΜ. Το έργο χρήζει ελαφράς συντήρησης  

NOTE: In need of minor restoration

9



Ιούνιος 2022 | 11

12

11

11. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Συμεών (1859‐1927)  
‘Δρόμος στην Σαμψούντα’   
Λάδo/τέμπερα σε χαρτόνι 59×47 εκ  
υπγρμ. κ.α. 
  
€ 1.700 ‐ 2.500 
 
SABBIDES Symeon (1859‐1927) 
‘A road in Samsun’  
Signed oil/tempera on board 59×47 cm 
 
 
Εξαίρετο έργο με άρωμα ανατολής του Συμεών 
Σαββίδη, ενός από τους σημαντικότερους δεξιοτέ‐
χνες «οριενταλιστές» («orientalistes») έλληνες ζω‐
γράφους τού 19ου αι. και από τους κυριότερους 
εκπροσώπους της λεγόμενης «Σχολής του Μονά‐
χου», από τον Πόντο της Μικράς Ασίας. Με ιδιαί‐
τερη σαφήνεια, απεικονίζει τον μαχαλά της 
Σαμψούντας, με εμμονή στο σχέδιο και την χρω‐
ματική αρμονία. Εξαιτίας της  καταγωγής του, η νο‐
σταλγία στην διαπραγμάτευση της θεματικής 
διαπερνά αυτό, όπως και τα περισσότερα έργα 
του. Το χρώμα ήταν από τα πιο δυνατά του σημεία 
Ως ροή αφήγησης η χρωματική περιπέτεια ανα‐
δύεται αβίαστα μέσα από επεισόδια ύλης και 
φωτός. Εδώ θερμά γαιώδη, αισθησιακά χρώματα 
όγκοι πλασμένοι με τρυφερότητα και άνεση προσ‐
δίδουν την ιδιότυπη μαγεία μιας εξωκοσμικής 
χροιάς, στο τοπίο ενός τρυφερού ονείρου.

12. ΜΑΝΤΑΣ Νίκος (1921)  
‘Η οργανοπαίχτρια από τις Σπέτσες’   
Λάδι σε ξύλο 35×28 εκ υπγρμ κ.δ. 
 
€ 300 ‐ 400  
 
MANTAS Nikos (1921)  
‘The musician girl from Spetses’  
Signed oil on panel 35×28 cm
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13. ΧΑΤΖΗΣ Βασίλειος (1870‐1915) 
‘Ψαροκάικα την αυγή’ 
Λάδι σε καμβά 45×27 εκ υπγρμ. κ.α. 
 
€ 1.300 ‐ 1.800 
 
CHATZIS Vassilios (1870‐1915) 
‘Fishing boats in the dawn’  
Signed oil on canvas 45×27cm

14. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 
(1889‐1957)  
‘Φουρτουνιασμένη θάλασσα’ 
Λάδι σε σελλοτέξ 54×64 εκ υπγρμ. κ.δ. 
 
€ 600 ‐ 800  
 
KALOGEROPOULOS Nikolaos (1889‐1957) 
'Stormy sea'    
Signed oil on hardboard 54×64 cm13

14
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15. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος (1837‐1907)  
‘Ιστιοφόρα’ π1900  
Χρώματα σε χαρτί 21×30 εκ υπγρμ. κ.α. 
 
€ 2.000 ‐ 2.500

VOLANAKIS Constantine (1837‐1907)  
‘Sailing vessels’ c1900 
Signed colors on paper 21×30 cm

16. ΜΑΓΙΑΣΗΣ Βασίλειος  
(1880‐1926) 
‘Ψαράδες’ 
Λάδι σε καμβά 40×55 εκ  
υπγρμ. κ.α. 
 
€ 1.000 ‐ 1.500  
 
MAYASSIS Vassilios  
(1880‐1926) 
’Fishermen’ 
Signed oil on canvas  
40×55 cm
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17

17. ΓΛΥΚΑΣ Αριστείδης  
(1870‐1940) 
‘Ιστιοφόρο στ’ ανοιχτά’ 1934 
Λαδ/τέμπερα σε ξύλο 92×82 εκ  
υπγρμ.  
& χρνλγμ. κ.δ. 
  
€ 1.300 ‐ 2.000 
 
GLYKAS Aristidis (1870‐1940)  
‘Sailing boat in the open seas’  
1934  
Signed and dated oil/tempera  
on panel  
92×82 cm 

18. ΣΑΡΚΗΣ ΝΑΛΤΣΑΤΖΙΑΝ  
(1907‐1994) 
‘Τοπίο στην Κέρκυρα'  
Λάδι σε σελλοτέξ 40×50 εκ υπογρμ. κ.δ. 
 
€ 200 ‐ 250  
 
SARKIS NALTSATZIAN (1907‐1994) 
‘Corfu’ 
Signed rare oil on hardboard 40×50 cm 
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Αντιπροσωπευτική πανέμορφη νεκρή φύση του Περικλή Πανταζή, που θεωρείται ο θεμελιωτής του βελγικού ιμπρεσιονισμού, ένας από 
τους πρώτους Έλληνες ιμπρεσιονιστές ζωγράφους που ξέφυγαν από τον ακαδημαϊσμό της Σχολής του Μονάχου. Ο Α. Σ. Ιωάννου αναφέρει 
πως «αν δεν πέθαινε νέος και σε ξένη γη, η πρωτοποριακή του επίδραση στην νεοελληνική ζωγραφική θα μπορούσε να ήταν αποφασι‐
στική».  
Εδώ με την συμπαγή χρήση του χρώματος, την επιδέξια χρήση του φωτός, και την δυναμική των υφών του, αποδίδει τους όγκους και τις 
φόρμες, αποκαλύπτοντας εμφανώς τις ζωγραφικές δεξιότητες και υψηλές ποιοτικές του αξίες. 
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτική συλλογή Αθήνα / Priv.collection Athens 

Το έργο έχει συντηρηθεί ‐ This work has been restored

19. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Περικλής (1849‐1884)  
’Νεκρή φύση σε άσπρο τραπεζομάντηλο’ 
Λάδι σε καμβά επικολμ. σε καμβά 46×58 εκ υπγρμ. κ.α. 
 
€ 2.500 ‐ 3.500

PANTAZIS Pericles (1849‐1884) 
‘Still life on white tablecloth‘ 
Signed oil on canvas laid on new canvas 46×58 cm
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21. ΣΙΦΝΑΙΟΣ Ιωάννης (1919‐1988) 
‘Παραθαλάσσιο τοπίο’  
Λάδι σε σελλοτέξ 40×50 εκ υπγρμ. κ.α. 
 
€ 380 ‐ 550 
 
SIFNEOS Ioannis (1919‐1988)  
‘Seascape’  
Signed oil on hardboard 40×50 cm

20

21

20. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος (1884‐1972) 
‘Τοπίο’  
Λάδι σε σελλοτέξ 60×87 εκ υπγρμ. κ.δ. 
 
€ 1.500 ‐ 2.000

ROMANIDIS Constantinos (1884‐1972)  
‘Landscape’  
Signed oil on hardboard 60×87 cm
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22. ΦΛΩΡΑ‐ΚΑΡΑΒΙΑ Θάλεια (1871‐1960)  
‘Τοπίο στο δάσος’  
Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπγρμ. κ.δ.   
 
€ 1.500 ‐ 2.000

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

23. ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΔΗΣ Κωνσταντίνος  
(1877‐1965)  
‘Θεριστές στο Πλωμάρι ‐ Μυτιλήνη’  
Λάδι σε καμβά επικλμ.σε χαρτόνι  
41×57 εκ υπογρμ. κ.α. 
  
€ 400 ‐ 600 
 
KARAGATSIDIS Constantinos  
(1877‐1965)  
‘Harvesters in Plomari ‐ Mytilene’ 
Signed oil on canvas laid on board  
41×57 cm
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Ένα κομψό, λιτό και απέριττο τρυφερό τοπίο του διακεκριμένου Έλληνα τοπιογράφου της εποχής του Μεσοπολέμου, που διατυπώνει 
με ιμπρεσιονιστικούς συσχετισμούς το εικαστικό του ιδιόλεκτο σε θέματα χρώματος και σχεδίου. Με την αβρότητά του, το συναισθημα‐
τισμό και ποιητικότητα προσδίδει στο έργο πνευματικό περιεχόμενο, το αποπνευματώνει, και το διευρύνει, υποβάλλοντας μία ποιητική 
λυρική χροιά. Η χρωματική του σύνθεση με γεώδη ζεστά χρώματα αποκτά μία διανοητική ψυχική και αισθητική διάσταση. Με ένα ιδιό‐
τυπο πνεύμα γαλήνιας λεπτότητας ο καλλιτέχνης αφήνει την πινελιά να συμμετάσχει στην διαμόρφωση της φόρμας και στην υφή των 
όγκων του. Η μαλακή απόδοσή τους και η ομαλή μετάβαση των απαλών χρωματικών διαβαθμίσεων, σε συνδυασμό με τη σχεδιαστική 
άνεση, τους σωστούς  χειρισμούς του φωτός και τη σωστή κατανόηση της  χρωματικής σχέσης μέσα στη σύνθεση, του προσδίδουν μια 
ειδυλλιακή ονειρική ατμόσφαιρα. 
 
ΣΗΜ/ NOTE: Το έργο έχει συντηρηθεί ‐ This painting has been restored

24. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μιχαήλ (1884‐1933) 
‘Σπίτια στην ακρογιαλιά’ 
Λάδι σε καμβά 30×44 εκ υπγρμ. κ.δ. 
 
€ 2.500 ‐ 3.500 

ECONOMOU Michael (1884‐1933) 
‘Cottages at the seafront’ 
Signed oil on canvas 30×44 cm
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Μνημειακή παραλλαγή της ομώνυμης τοιχογραφίας  του καλλιτέχνη στο Δημαρχείο Αθηνών (1937‐1939). Όπως μας πληροφορεί ο Νίκος 
Ζίας στην μονογραφία ‘Φ.Κόντογλου’ έκδ. Εμπορ.Τράπεζας 1991, ο Κόντογλου, που υπέφερε ιδιαίτερα κατά την εποχή του πολέμου 
αφού είχε πουλήσει ακόμη και το σπίτι του για να επιβιώσει, περί το 1943‐44, ‘…επαναλαμβάνει θέματά του από το Δημαρχείο σε φορητά 
έργα μικρών συνήθως διαστάσεων ...’ προς επιβίωση’! 

Το δεξί μέρος του αριστουργηματικού αυτού έργου της περιόδου 1944, περιγράφει άλλο θέμα από αυτό της τοιχογραφίας του Δημαρ‐
χείου ενώ το αριστερό, με κάποιες παραλλαγές, παρουσιάζει τον βασιλιά Ικάριο να διδάσκει την τέχνη της αμπελουργίας δίνοντας στους 
τρείς βοσκούς το δώρο του Διονύσου, το σταφύλι.   

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

25. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φώτης (1895‐1965) 
‘Ο Βασιλεύς της Αττικής Ικάριος δίδει την σταφυλήν  
εις τους ποιμένας’ 1944 
Αυγοτέμπερα σε χαρτόνι 47×60 εκ υπγρμ. & χρνλγμ. κ.κ &  
ενεπίγραφο π.κ. 
 
€ 6.000 ‐ 8.000

KONTOGLOU Fotis (1895‐1965) 
‘The king of Attica Icarius introduces the grape to the 
shepherds’ 1944 
 Signed dated & titld egg‐tempera on board 47×60 cm 
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26. ΑΡΓΥΡΟΣ Ουμβέρτος (1884‐1963) 
‘Γυμνό’  
Λάδι σε καμβά επικλμ.σε καμβά 127×74 εκ 
υπγρμ. π.α. 
 
€ 4.000 ‐ 6.000  
 
ARGYROS Oumvertos (1884‐1963)  
‘Nude’  
Signed oil on canvas laid on canvas 127×74 
cm

Με παλλόμενο χρώμα ακόμη και στις λεπτομέρειες υπογραμμίζοντας μία τρυφερή και ερωτική διάσταση του ανθρωπίνου σώματος 
απεικονίζει εξαιρετικά το ψυχογράφημα της προσωπικότητας που αποτυπώνει. Αρθρώνει τους όγκους με αμεσότητα και ζωγραφικό δυ‐
ναμισμό, αποτυπώνοντας συγχρόνως τον ψυχισμό της μορφής μέσα από τη φιγούρα του εικονιζόμενου που υπογραμμίζεται από την 
σκοτεινότητα του. Οι απτικές ιδιότητες τονίζονται με το ζωντανό παλμικό τονικό πλάσιμο. Χωρίς καμία τάση ωραιοποίησης η επιμελώς 
ατημέλητη στάση του σώματος, εκφράζει με σαφήνεια τις προθέσεις του καλλιτέχνη για την απόδοση μιας προσμονής, νοσταλγίας και 
αβεβαιότητας.  
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Priv.collection London  

Chiswick Auctions London June 2012 Shown in the catalogue no.198
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Ένα τρυφερό αλλά και έντονα δυναμικό έργο του μεγάλου Αλεξανδρινού ζωγράφου, σαν ένας μικρόκοσμος, που συμπυκνώνει όμως και 
ενέχει όλες εκείνες τις εντυπωσιακές αρετές που συνθέτουν και ξεχωρίζουν το θελκτικό εικαστικό του ιδιόλεκτο. Με απλό και λιτό τρόπο 
καταφέρνει με άνεση να προσδώσει την ιδιότυπη μαγεία μιας εξωκοσμικής χροιάς. Οι φόρμες  μέσα στην απέριττη λιτότητά τους, αι‐
ωρούνται σε μία ποιητική πνευματική ατμόσφαιρα γεμάτη από ένα ιδιόμορφο πνεύμα κομψότητας και λυρισμού. Πλουτίζοντας το 
σύνολο με δυναμικές καμπύλες, σχηματοποιημένα και ταυτόχρονα τρυφερά, λιτά, απέριττα στοιχεία προσδίδει ένα ιδιαίτερο πνευματικό 
περιεχόμενο στο υπέροχο έργο. 
 
ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ.συλλογή Θεσ/νίκη  / Priv. collectionThessaloniki

27. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878‐1967) 
‘Τοπίο’ (Κέρκυρα 1959;) 
Λάδι σε χαρτόνι 34×50 εκ υπγρμ κ.δ. & σημ.πίσω «Κέρκυρα 1959»; 
 
€ 6.000 ‐ 9.000 

PARTHENIS Constantine (1878‐1967) 
‘Landscape’ (Corfu 1959;) 
Signed front and verso oil on board 34×50 cm
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Έργο του μεγάλου καλλιτέχνη που απεγκλώβισε την σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα από τα αδιέξοδα της «ελληνικότητας». 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, μορφές τις απώλειας, χωρίς πρόσωπο, χωρίς ταυτότητα, χωρίς ακόμη σώμα. Σε ρήξη με την παραδοσιακή απεικονιστική αντί‐
ληψη, 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 προσωπογραφίες ‐ παλίμψηστα, θραύσματα της προσωπικής μυθολογίας του καθενός 
μας. Καταργεί μέρη των ζωγραφικών στοιχείων της σύνθεσης, με μία διάθεση αποδέσμευσης από τις ζωγραφικές τους καταβολές, απο‐
δίδοντας συναισθήματα και εκφάνσεις των διατομικών σχέσεων και ανιχνεύοντας τα ίχνη της ανθρώπινης ύπαρξης, σε μια ποιητική ζω‐
γραφική, όπου η ίδια η ζωγραφική πράξη αποτελεί από μόνη της εκκίνηση αφηγηματικού λόγου. 
 
ΠΡΟΕΛ / PROV. Ιδιωτ. συλλογή Παρίσι / Priv. collection Paris

28. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930‐2005)  
‘Αισθησιακή σύνθεση’ 1971 
Λάδι σε καμβά 70×50 εκ υπγρμ. & χρνλγμ. κ.κ. 
 
€ 1.500 ‐ 2.500

NIKOS (KESSANLIS) (1930‐2005) 
‘Sensual composition’ 1971 
Signed & dated oil on canvas 70×50 cm
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Ένα σπάνιο εντυπωσιακό έργο‐μνημείο του Παπαλουκά. Μία ιδιαίτερα γοητευτική απόδοση Ελληνικού τοπίου με τη μοναδική του ιδε‐
αλιστική‐ποιητική ερμηνευτική αντιμετώπιση της φύσης . Με λυρισμό και ψυχογραφική διάθεση, με την υπερίσχυση της αντίθεσης του 
έντονου πράσινου και κίτρινου χρώματος από τη μία και των απαλών τόνων γαλάζιου και γκρι και γήινων αποχρώσεων από την άλλη,  
δημιουργεί μία στιβαρή αποτύπωση με  αδρά περιγράμματα στην απόδοση του τεκτονικού τύπου αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος 
στο οποίο εντάσσεται. Η τεχνική και η έκφρασή του, συνδιαλέγονται με αριστουργηματικό τρόπο, στην αποτύπωση της φόρμας. Φως 
και χρώμα, ως ουσιώδη στοιχεία πλαστικότητας και ποιότητάς τους μορφοποιούν τους όγκους. Το πραγματικό και το υπερβατό συναν‐
τούνται δυναμικά με το χρώμα που αποκτά ογκομετρική αξία πνευματοποιώντας ταυτόχρονα τις φόρμες και το χρώμα λειτουργεί ως 
μέσο έκφρασης των συναισθημάτων και όχι ως μεταγραφή της φύσης. Μεταβάλλει την εξωτερική συγκινησιακή φόρτιση σε εκφραστικές 
αξίες, βασισμένες στον χαρακτήρα του μορφοπλαστικού του λεξιλογίου και την ελευθερία της σύνθεσης. Δομεί συμπαγείς όγκους με 
ιδιαίτερο πλαστικό βάρος και επηρεάζει τα σχήματα εμφανίζοντας μία μελετημένη δομική λειτουργία των χρωματικών σχέσεων. Είναι 
εμφανής η αφαιρετική προσέγγιση της συνείδησης της βυζαντινής τέχνης στην αίσθηση της αρχιτεκτονικής των σχημάτων που απορρέει 
από τη γνώση των αισθητικών νόμων.   
 
ΠΡΟΕΛ/ PROV: Ιδιωτ. συλλoγή Θεσ/νίκη – Priv. collection Thessaloniki

29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892‐1957) 
‘Καφενείο στην πλατεία της Μυτιλήνης’ π1929 
Λάδι σε χαρτόνι 37×52 εκ υπγρμ. κ.α. 
   
€ 5.000 ‐ 8.000

PAPALOUKAS Spyros (1892‐1957) 
‘Café in the village square in Mytilene’ c1929 
Scarce signed oil on board 37×52 cm
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31. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923‐1984) 
‘Lautrec’ (τίτλος πίσω) 
Λάδι σε χαρτόνι 40×30 εκ υπγρμ.κ.α. 
 
€ 1.000 ‐ 2.000  
 
GAITIS Yannis (1923‐1984) 
‘Lautrec’ (title at the back) 
Signed oil on board 40×30 cm

30

31

30. ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ Κώστας (1902‐1969) 
‘Σύνθεση’ 1967  
Λάδι σε χαρτόνι 50×70 εκ υπγρμ. & χρνλγμ. κ.α. 
  
€ 1.200 ‐ 1.700 
 
PLAKOTARIS Costas (1902‐1969)  
‘Composition’ 1967  
Signed & dated oil on board 50×70 cm

Μία σπάνια και πολύ χα‐
ρακτηριστική κυβιστική δη‐
μιουργία του σημαντικού 
καλλιτέχνη Πλακωτάρη με 
έντονο λυρισμό και στέρεα 
φωτεινά χρώματα και αν‐
τιθέσεις που πραγματικά 
συναρπάζουν.   
A rare and very character‐
istic cubist creation of the 
important Greek artist 
Plakotaris with intense lyri‐
cism and solid bright colors 
and contrasts that are quite 
amazing. 
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‘Εξοχη λυρική αποτύπωση νησιώτικου τοπίου του Μαλέα, ενός από τους κορυφαίους μεταϊμπρεσιονιστές ζωγράφους των αρχών του 
20ού αιώνα. Μια δυναμική τοπιογραφική αποτύπωση με χρήση κυκλικών και καμπύλων αδρών πινελιών, με ελαχιστοποίηση των ρεα‐
λιστικών στοιχείων και έντονη αντινατουραλιστική χρήση χρώματος και φωτός. Παρατηρώντας με προσοχή το αριστοτεχνικά αποδομένο 
τοπίο βλέπεις την κίνηση, την δυναμική αυτή του χρωστήρα του έτσι που νιώθεις το βουητό της φύσης πάνω στον καμβά να αποκτά 
πνοή. 
 
ΣΗΜ/NOTE:  Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη  ‐ Private coll. Thessaloniki 

Το έργο έχει συντηρηθεί ‐ The painting has been cleaned & restored

32. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος (1879‐1928) 
‘Τοπίο στη Νάξο’  
Λάδι σε σελοτέξ/πάνελ 27×40 εκ υπγρμ. κ.δ. 
  
€ 3.500 ‐ 4.500 

MALEAS Constantine (1879‐1928) 
‘Naxos island landscape’  
Signed oil on hardboard 27×40 cm
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34. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892‐1957) 
‘Πάρος’ 1948 
Λάδι σε χαρτόνι 25×30 εκ υπγρμ. κ.δ. 
  
€ 1.500 ‐ 2.000  
 
PAPALOUKAS Spyros (1892‐1957) 
‘Paros’ c1948 
Signed oil on board 25×30 cm

33
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33. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Βασίλειος (1879‐1977) 
‘Όλυμπος’  
Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπογρμ κ.δ 
  
€ 2.000 ‐ 2.500  
 
ITHAKISIOS Vasilios (1879‐1977)  
‘Mt.Olympus’ 
Signed oil on canvas 50×70 cm

Εξαίρετη απόδοση του Ολύμπου που μαρτυρεί την δεινότητα της αντιληπτι‐
κής ικανότητας του Ιθακήσιου στην ερμηνεία του χώρου αλλά και στη δεινό‐
τητα του χρωστήρα του με ευκρίνεια και ενάργεια. Ο αγαπημένος 
καλλιτέχνης των πεζοπόρων και των ορειβατών του Ολύμπου μας μεταφέρει 
εδώ για ακόμη μια φορά με  μαεστρία  το μεγαλείο του βουνού των Θεών 
δίνοντας και βιωματικά την  ποιητική του μαγευτικού τοπίου.
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Μία εξαιρετικά ιδιαίτερη εντυπωσιακή σύνθεση νησιώτικου τοπίου του Χατζηκυριάκου Γκίκα, πλασμένη με «τεκτονικά υλικά» το πνεύμα, 
τη σκέψη και τη λογική. Με αριστοτεχνική δεινότητα στο σχέδιο και τη σύνθεση, μεταμορφώνει σχήματα και γραμμές σε θελκτικές τε‐
κτονικές και βιολογικές φόρμες. Ένας εντυπωσιακός ήλιος μας αποκαλύπτεται μέσα από τους ρυθμούς των γραμμών και περίτεχνα τρι‐
γωνικά, λογχοειδή ή σφαιρικά φυλλώματα δέντρων και φυτών που προσδίδουν μία μουσικότητα στην ψυχογραφική αποτύπωση της 
εικόνας του. Ένας δαιδαλώδης κόσμος, ένας ποιητικός συνδυασμός σκιάς, περιγράμματος, χρώματος, με διασταυρώσεις τεκτονικών σχέ‐
σεων, μεταβολές τόνων να δίνει μια αίσθηση εξαΰλωσης. Συνεχείς γειτνιάσεις στα περιγράμματα και τις καμπυλώσεις των τοίχων, έντονη 
αντιπαράθεση ψυχρών και θερμών χρωμάτων, μεταβολές τόνων και φωτός, αρμονία των σχεδιαστικών ιχνών, συνθέτουν ένα αρχιτε‐
κτονικό ιστό αφήγησης, με ρυθμολογία και εναλλαγές εντάσεων και σιωπών αναδιπλώνοντας το ελληνικό νησιώτικο τοπίο.  
 
ΠΡΟΕΛ/PROV.  Ιδιωτ.συλλογή Αθήνα / Priv. collection Athens 

35. ΓΚΙΚΑΣ‐ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906‐1994) 
‘Υδραίικο τοπίο’ π1958 
Λάδι σε χαρτόνι 50×70 εκ υπγρμ. κ.δ. 
 
€ 8.000 ‐ 10.000 

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906‐1994) 
‘Hydra landscape’ c1958 
Signed oil on board 50×70 cm 
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37. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902‐1985) 
‘Χωρίς τίτλο’ 
Mολύβι & ακουαρέλα σε χαρτί 30×40 εκ 
υπογρμ. κ.δ. 
 
€ 500 ‐ 700 
 
VASSILIOU Spyros (1902‐1985)  
‘Without title’  
Signed drawing in pencils & watercolor  
on cardboard 30×40 cm

36

37

36. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878‐1967)  
‘Οι Χάριτες’ (Αγλαΐα‐Θάλεια‐Ευφροσύνη) Απρ. 1944 
Σινική μελάνι σε χαρτόνι 87×58 εκ υπγρμ. χρνλγμ. & 
τιτλ. κ.δ. 
  
€ 2.000 ‐ 3.000  
 
PARTHENIS Constantinos (1878‐1967) 
‘The Graces’ (Aglaea, Euphrosyne, Thalia) Apr’44  
Signed dated and titled drawing/study on cardboard 
in chinese inks 87×58 cm  
 
 
ΣΗΜ. Eξαιρετικό ιστορικό έργο/εύρημα –προφανώς σπουδή  
κάποιου αγνώστου έως τώρα πίνακα. 
 
This exceptional historical ‘find’ is believed to be a study of  
a hitherto unknown major painting by Parthenis.
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Με την οξεία δυναμική του χρωστήρα του, ο Γιώργος Γουναρόπουλος διαπερνά κάθε σημείο της άψογης ζωγραφικής του επιφάνειας με 
μία δίνη της φόρμας που χαρίζει στον θεατή την ψευδαίσθηση της κίνησης. Φως και χρώμα όλα αποπνευματωμένα με μία δεινή σχε‐
διαστική ικανότητα στην απόδοση των όγκων και την κίνηση της γραμμής. Τα τεταμένα κλαδιά/μέλη, γιομάτα συστροφές και έντονες 
καμπύλες, δονούνται από μία εσωτερική ενέργεια μέσα σε ένα  μυθολογικό ζωτικό υδάτινο χώρο. Οι φόρμες του, τα σχεδόν ανθρώπινα 
συμπλέγματα των κορμών γεμάτα ένταση αγωνία και δυναμισμό μας εισάγουν στον μαγικό ρευστό ονειρικό του κόσμο, σε ένα ποιητικό 
όραμα φευγαλέου ονείρου. 
 
ΠΡΟΕΛ / PROV: Ιδιωτ. συλλ. Θεσσαλονίκη / Private coll. Thessaloniki

38. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1889‐1977)  
‘Παραθαλάσσιο ονειρικό τοπίο’  
Λάδι σε καμβά 70×100 εκ υπγρμ π.α. 
 
€ 3.500 ‐ 5.000

GOUNAROPOULOS Georgios (GOUNARO) (1889‐1977) 
‘Dreamy seascape’  
Signed oil on canvas 70×100 cm
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Ένα ιδιαίτερα τρυφερό αντιπροσωπευτικό έργο του πρωτοπόρου Διαμαντή Διαμαντόπουλου με γυναικεία μορφή αποδομένη με λεπτε‐
πίλεπτα χαρακτηριστικά σχεδόν παιδικά, απαλά μαλακά χρώματα, ροδαλό χρώμα στα σαρκώματα και καμπύλες ενός νεανικού σώματος. 
Η μορφή‐σύμβολο, παρουσιάζεται με γλυκύτητα και εσωτερική διαύγεια, με αδρά σχήματα, στιβαρούς όγκους και γραμμική απόδοση 
των χαρακτηριστικών του προσώπου. Το φως στο στήθος συμβολοποιεί τον σεβασμό του καλλιτέχνη στην γυναικεία φύση. Το ύφος, λιτό 
και αναγνωρίσιμο του καλλιτέχνη τόσο στο χρώμα όσο και στον τρόπο γραφής, είναι απότοκο πειραματισμών πολλών χρόνων και υπο‐
στηρίζει αβίαστα την αλήθεια που ενέχει η αποτύπωση των απλών ανθρώπων. Με αμεσότητα και ζωγραφικό δυναμισμό, αφαιρετική 
σχεδίαση και στερεή δομή η μορφή‐σύμβολο αναδεικνύεται πρωταγωνιστική μέσα από την χρωματική αντίθεση φόντου‐φιγούρας. 
  
ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ.συλλογή ‐ Θεσσαλονίκη / Private coll. Thessaloniki 

Το έργο έχει καθαριστεί και συντηρηθεί ‐ The painting has been cleaned and restored 

39. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Διαμαντής 
(1914‐1995)  
‘Κοπέλα με κόκκινο’  
Λάδι σε καμβά 52×41 εκ υπγρμ. κ.α. 
 
€ 3.500 ‐ 4.500

DIAMANTOPOULOS Diamantis  
(1914‐1995) 
‘Girl with red top’ 
Signed oil on canvas 52×41 cm
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Απελευθερωμένος από την αναζήτηση της νεοελληνικής ταυτότητας και συνοδοιπόρος με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις, ο Χατζηκυριάκος 
Γκίκας διαμορφώνει μία απείθαρχη και θελκτική λειτουργία της φόρμας. Τα περίφημα αθηναϊκά του μπαλκόνια με την ιδιότυπη δια‐
πραγμάτευση του ιδιαίτερου γεωμετρικού ιδιώματος, αποτελούν μία θεματική που έχει απασχολήσει τον καλλιτέχνη επανειλημμένα. 
Με σχεδιαστική απλότητα και οξύτητα φανερώνονται αβίαστα στο εντυπωσιακό παραπάνω  έργο η συνθετική του δεινότητα αλλά και 
η σχεδιαστική του ευχέρεια με μία γλυκύτητα και μουσικότητα. Η αρμονία στις σχέσεις των όγκων προτάσσεται κυρίαρχα απελευθερώ‐
νοντας τη σύνθεση.  
 
ΠΡΟΕΛ/PROV.  Ιδιωτ.συλλογή Αθήνα / Priv. collection Athens 

40. ΓΚΙΚΑΣ‐ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906‐1994) 
‘Αθηναϊκό μπαλκόνι με φυτά και πέργολες’ π.1955 
Λάδι σε καμβά 52×61 εκ υπγρμ. κ.α. 
 
€ 5.000 ‐ 8.000 

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906‐1994) 
‘Athenian balcony with flowers and trellis’ c1955 
Signed oil on canvas 52×61 cm 
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42

41

41. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ Γιάννης (1936‐2017) 
‘Άτιτλο’ π 2004 
Mελάνι σε χαρτόνι 25×16 εκ υπγρμ  μ.δ & πάλι υπγρμ. & 
αφιερμ. κ.  
 
€ 500 ‐ 800  
 
KOUNELLIS Jannis (1936‐2017) 
‘Untilted’ c 2004 
Signed & dedicated ink on paperboard 25×16 cm  
 
PROV/ΠΡΟΕΛ. Priv. coll. K. Geiyer ‐ Germany  
 
A gift by the artist to the above at the Karsten Greve Gallery ‐ Cologne  
Ιδιωτ.συλλ. K.Geiyer Κολωνία ‐ Δώρο του καλλιτέχνη στον παραπάνω

42. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος (1910‐1985)  
‘Αρχαίος στρατιώτης’  
Τέμπερα/μικτή τεχν. 35×25 εκ υπγρμ κ.δ. 
  
€ 1.500 ‐ 2.000 
 
ENGONOPOULOS Nikos (1910‐1985)  
‘Ancient soldier’  
Signed tempera/mix.media 35×25 cm 
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Priv. collecion Piraeus
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Ένα ιδιαίτερα εκθαμβωτικό έργο του Παπαλουκά, που εκπέμπει ζωντάνια σχοινοβατώντας ανάμεσα στην παράδοση και την πρωτοπορία. 
Ένα ζεστό, γλυκό φως, καταλύτης στα χρώματά του, αναδεικνύει ζωγραφικές ποιότητες και μία αίσθηση καθαρότητας στις εντάσεις των 
τόνων με αντιθετικές συζεύξεις. Η χρωματική αρμονία του γαλάζιου στη σύνθεση του τοπίου αποκτά δυναμισμό κάτω από τα κόκκινα 
σύννεφα που ασφυκτιούν από ενέργεια και αυτό εντείνεται από την αντίθεση που δημιουργούν ως φόρμες αλλά και χρωματικά. Στην 
ίδια ασφυκτικά εγκλωβισμένη ενέργεια συντείνουν και τα έντονα με συστροφές περιγράμματα που εσωκλείουν τους όγκους. Η σχεδια‐
στική του οξύτητα στις σχέσεις των όγκων, εισάγει μια ρυθμολογία έντασης και δυναμικής κίνησης. Φως και χρώμα μορφοποιούν και 
πλάθουν ιδιότυπα τους όγκους, ενεργοποιώντας τις αισθήσεις. Εισχωρεί στο βάθος, ανακαλύπτει τους ρυθμούς των όγκων και την κυ‐
ριαρχική επιβολή της φόρμας στη σύνθεση αποφεύγοντας άσκοπες λεπτομέρειες. Με μια ψυχογραφική ρυθμολογία και ιδιαίτερη επι‐
δεξιότητα, αποδίδει μία ζεστασιά και θαλπωρή στο απόκοσμο τοπίο.  
 
Πρβλ. ‘Σπ. Παπαλουκάς Θητεία στον Άθω’ εκδ. Αγιορείτικη Πινακοθήκη Άγ. Όρος 2003 παρλγ. εικον. αρ.42, 43 
Hellenic Auctions Dec’20 παρλγ. Lot 52  
Literature: ‘S.Papaloukas Presence at Athos’ publ. Athos Pinakoteque, Mt.Athos 2003, variant shown p.42‐43 
Hellenic Auctions Dec’20 variant Lot 52

43. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892‐1957)  
‘Άγ. Όρος ‐ H Σκήτη του Αγ. Ανδρέα‘  
Λάδι σε καμβά επικολμ. σε χαρτόνι 82×62 εκ υπγρμ κ.α. 
 
€ 8.000 ‐ 10.000 

PAPALOUKAS Spyros (1892‐1957)  
‘Mt. Athos ‐The Skete of St. Andrew’  
Signed oil on canvas laid on board 82×62 cm
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ΣΗΜ. Το έργο φέρει βεβαίωση γνησιότητας από τον γιό του  ζωγράφου.   
NOTE: A letter of authenticity by the artist’s son is attached to the back of this painting.

44. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος (1879‐1928)  
‘Σύνθεση’ 
Λάδι σε πάνελ 35×48 εκ υπογρμ. κ.α.  
  
€ 4.500 ‐ 6.500 

MALEAS Constantine (1879‐1928) 
‘Composition‘ 
Signed oil on panel 35×48 cm



Ιούνιος 2022 | 35

46

45

45. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος (1909‐1986)  
‘Τα λιοντάρια στο Ηράκλειο’ 
Τέμπερα σε χαρτόνι 50×70 εκ υπoγρμ. κ.α. 
 
€ 1.500 ‐ 2.000 
 
NICOLAOU Nikolaos (1909‐1986) 
‘The lions fountain in Heraclion’ 
Signed tempera on board 50×70 cm

46. ΜΑΛΑΜΟΣ Κώστας (1913‐2007) 
‘Στην παλιά αγορά της Αθήνας’ 
Λάδι σε ξύλο 51×35 εκ υπoγρμ. κ.κ. 
 
€ 1.200 ‐ 1.500 
  
MALAMOS Costas (1913‐2007)   
‘Strolling through the old Athenian market’  
Signed oil on wood 51×35 cm
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Μία από τις ωραιότερες αποδόσεις της Σαντορίνης με το ηφαίστειο μέσα από το σπουδαίο αυτό σπάνιο εύρημα ιστορικής & μουσειακής 
σημασίας του δυσεύρετου ‘Von’ που, όπως ο άλλος Barkoff, αγάπησε και περιηγήθηκε την Ελλάδα καθ’ sόλη σχεδόν τη σύντομη ζωή του 
αποτυπώνοντας με ένα πολύ χαρακτηριστικό ιμπρεσιονιστικό ιδίωμα την ‘τότε Ελλάδα’.  
Τα έργα του είναι  πολύ σπάνια  και βρίσκονται σε επίλεκτες συλλογές με δύο μόλις έργα του γνωστά στο Τελλόγλειο Ιδρυμα.  
Η σημαντική καλλιτεχνική παρουσία και προσφορά του Von Peschke στη χώρα μας ακόμη υπολείπεται έρευνας.

47. Georg Vinko von PESCHKE (1900‐1952) 
‘Σαντορίνη’ 1945 
Λάδι σε καμβά 35×56 εκ υπογρμ κ.α. 
 
€ 2.500 ‐ 3.000

Georg Vinko von PESCHKE (1900‐1952) 
‘Santorini’ 1945 
Signed oil on canvas 35×56 cm 
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49

48

48. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912‐1990) 
‘Σκάλες στη Μύκονο’ 
Λάδι σε καμβά 74×55 εκ υπγρμ. κ.α 
  
€ 2.000 ‐ 2.500 
 
SPYROPOULOS Jannis (1912‐1990) 
‘Staircases in Mykonos’ 
Signed oil on canvas 74×55 cm 
 
Το σπάνιας χρωματικής  ευαισθησίας παιγνιώδες 
τοπίο του κατεξοχήν αφαιρετικού Έλληνα ζωγρά‐
φου Γιάννη Σπυρόπουλου αποδίδεται με έμφυτη 
τρυφερότητα παρά την γεωμετρική οργάνωση των 
όγκων. Στην σύνθεση αναδιπλώνει τις υψηλές ει‐
καστικές του ποιότητες και εξοβελίζει την συμβα‐
τική προοπτική με αριστοτεχνικούς συσχετισμούς 
των όγκων αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα την χω‐
ρική αντίληψη του καλλιτέχνη. Συνθέτει αυτοσχέ‐
δια με μια δυναμική μορφοπλαστική γλώσσα το 
τοπίο ως ζώντα οργανισμό με συγκρούσεις και επι‐
στρώσεις συνεχών επάλληλων μεταλλαγών.

49. ΣΚΛΑΒΟΣ Γεράσιμος  
(1927‐1967)  
‘Σύνθεση’ 1961  
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι  
46×58 εκ υπγρμ. & χρνλγμ. κ.α. 
  
€ 700 ‐ 1.000  
 
SKLAVOS Gerassimos  
(1927‐1967)  
‘Composition’ 1961  
Signed & dated mixed media  
on paperboard 46×58 cm
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50. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930‐2005)  
‘Άτιτλο’ 
Λάδι σε σελλοτέξ 100×60 εκ υπογρμ. κ.α. 
 
€ 2.500 ‐ 3.000

NIKOS (KESSANLIS) (1930‐2005) 
‘Untitled’ 
Signed oil on hardboard 100×60 cm
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Η γνωστή αγαπημένη θεματική του διεθνούς καλλιτέχνη των λουλουδιών με υπέροχη εξπρεσιονιστική δυναμική στην απόδοσή τους και 
ιδιαίτερη ένταση στην χρήση των χρωμάτων. Και σε αυτή την ευμεγέθη αέρινη σύνθεση τα συγκλονιστικά του λουλούδια, στην σχεδόν 
λυρική τους απόδοση καταργούν τον πραγματικό χώρο και με την εικονιστική γραφή στην δημιουργία των όγκων καταφέρνουν την από‐
δοση μιας εξαιρετικά ελεύθερης φόρμας, σαν να προσπαθούν να δραπετεύσουν από την επιφάνεια του τελάρου. 

51. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος (1914‐1965) 
‘Πολύχρωμα λουλούδια στον άνεμο’ 1958 
Λάδι σε καμβά 53×78 εκ υπγρμ. & χρνλγμ.κ.δ 
  
€ 2.500 ‐ 3.000

TSINGOS Thanos (1914‐1965) 
‘Colorful flowers against the wind’ 1958 
Signed & dated oil on canvas 53×78 cm 



40 |  HELLENIC AUCTIONS

Με σχεδιαστική λεπτότητα με ακατέργαστη και ελεύθερη πινελιά αντιλαμβάνεται και αποδίδει την ύπαιθρο εξαιρετικά με γεώδη χρώματα 
και χαμηλούς τόνους που προσδίδουν μία μελαγχολία, μια κρυφή νοσταλγία, και αναπόληση. Μια ζωγραφική μελετημένη στις αναγωγές 
της με μια ιδιότυπη γραφή που διακρίνεται από τις καθαρές ζωγραφικές του αξίες: χρωματική ένταση και χειρονομιακή πινελιά. Αλλη‐
λοτεμνόμενα επίπεδα που εγκλωβίζουν το βλέμμα του θεατή, φόρμες που εσωκλείουν ανησυχία και κίνηση, υπακούουν στην επιθυμία 
του να υποτάξει την φύση στην καλλιτεχνική του ανάγκη.

52. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912‐1990) 
‘Σπιτάκι στην ‘Ανδρο’ 
Λάδι σε σελλοτέξ 53×65 εκ υπγρμ κ.α 
  
€ 1.500 ‐ 2.000

SPYROPOULOS Jannis (1912‐1990) 
‘Little rural house in Andros’  
Signed oil on hardboard 53×65 cm
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Επίκαιρο και διαχρονικό έργο του πολυσχιδή δημιουργού Γαΐτη με τη διαπραγμάτευση της αναγνωρίσιμης φόρμας που τον απασχόλησε 
και την διαπραγματεύτηκε σε πάρα πολλές μορφές. Δημιουργεί ένα σύμβολο, ένα μέσο ειρωνείας και κοινωνικής κριτικής ώστε να επι‐
τελεσθεί η αναγωγή των αφηγημάτων. Με σαφή αναφορά στην υπαρξιακή μοναξιά των ανθρώπων που οφείλεται στον καταναλωτισμό 
και τη μαζικοποίηση της σύγχρονης κοινωνίας. Καταλυτικός, μεταπλάθει με κριτικό πνεύμα την αφηγηματική αινιγματική και συνάμα 
ποιητική διάσταση της φόρμας σε σχόλιο για την αλλοτρίωση, την  ισοπέδωση του σύγχρονου ανθρώπου. Η έντονη χρωματική αντίθεση 
του πορτοκαλί φόντου με τις ασπρόμαυρες φιγούρες που εκτείνονται έξω από τα περιθώρια του πίνακα και η υπαινικτική υπερμεγέθης 
φόρμα του πουλιού υπογραμμίζουν εμφαντικά το φαινόμενο της ποδηγεσίας και της άκριτης αποδοχής προσταγμάτων και στερεοτύπων 
αλλά και την ταυτόχρονη ύπαρξη της φύσης που τα διαρρηγνύει.

*53. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923‐1984) 
‘Άνθρωποι και Πουλί’ π1968 
Λάδι σε καμβά 70×100 εκ υπγρμ. κ.δ. 
  
€ 5.000 ‐ 8.000

GAITIS Yannis (1923‐1984) 
‘Les Gens et l‘Oiseau’ c1968  
Signed oil on canvas 70×100 cm 
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55

54

54. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910‐1989) 
‘Γυμνός νέος’ 1965  
Tέμπερα σε χαρτόνι 100×70 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ. 
  
€ 2.500 ‐ 3.500 
 
TSAROUCHIS Yannis (1910‐1989)  
‘Nude youngster’ 1965 
Signed & dated tempera/mix.media on paperboard 
100×70 cm  

55. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος (1914‐1965) 
‘Λουλούδια’ 1956 
Τέμπερα 30×35 εκ υπγρμ. & χρονλγμ. κ.α 
  
€ 400 ‐ 500   
 
TSINGOS Thanos (1914‐1965) 
‘Flowers’ 1956 
Signed & dated tempera 30×35 cm 

Γυμνή διαχρονική, τρυφερή απόδοση του νεαρού σώμα‐
τος, με απλότητα και χωρίς ίχνος υποκρισίας. Σχηματο‐
ποιημένες αυστηρές φόρμες φανερώνουν το ισχυρό πλα‐
στικό ένστικτο του Τσαρούχη. Ο καλλιτέχνης έγραφε «Μου 
αρέσει να ζωγραφίζω γυμνά γιατί έτσι μπορεί κανείς να 
κατανοήσει την ψυχική γεωμετρία του ανθρώπου». Πλα‐
σμένο έτσι που η ρυθμολογία και κινησιολογία του γυμνού 
σώματος να μας δηλώνουν ότι τα «εξωτερικά σχήματα 
εξαπατούν». Η μορφική ισορροπία και καθαρότητα, η απο‐
φυγή κάθε ανεκδοτολογικού και παραπληρωματικού τύ‐
που δίνουν έμφαση στα τεκτονικά χαρακτηριστικά μνη‐
μειακοποιώντας τη μορφή. 
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56

*56. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923‐1984) 
‘Τοτέμ’ 
Λάδι σε καμβά 98×50 εκ υπγρμ κ.δ. 
  
€ 4.500 ‐ 6.000  
 
GAITIS Yannis (1923‐1984) 
‘Totem’ 
Signed oil on canvas 98×50 cm 

Μία άλλη εδώ εντυπωσιακή σύλληψη για την σύνθεση με το "ανθρωπάκι" 
την αναγνωρίσιμη απεικόνιση του συμβολικού Γαιτικού εικαστικού ευρή‐
ματος που διαβιεί στην ‘ερημία του πλήθους’. Τυποποιημένο, ανέκφραστο, 
ομοιόμορφο, απρόσωπο, εγκλωβισμένο, με κλειστά βλέμματα, ανήμπορο 
να κοιτάξει το ένα το άλλο, αδύνατο να επικοινωνήσει, συνθέτει ένα τοτέμ 
με βλέμματα χωρίς δυνατότητα να κοιταχτούν ποτέ. Με σαφή αναφορά στη 
μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου στη μεταπολεμική περίοδο, μεταπλάθει 
την αφηγηματική αινιγματική και συνάμα ποιητική διάσταση της φόρμας.

57

*57. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934‐2017) 
‘Ιστιοφόρo’ 
Ακρυλικό σε χαρτί επικλμ. σε καμβά 50×50 εκ  
υπγρμ. κ.δ. 
                       
€ 1.200 ‐ 1.700 
 
MYTARAS Dimitris (1934‐2017)  
‘Sailing boat’  
Signed acrylic on paperboard laid on canvas  
50×50 cm
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58

58. ΤΗΝΙΑΚΟΣ Δημήτρης (1920‐1997) 
‘Η κουζίνα μου’ 
Λάδι σε ξύλο 75×250 εκ υπγρμ. κ.α. 
  
€ 2.000 ‐ 3.000 

Σπάνιο εντυπωσιακό έργο μεγάλων διαστάσεων της ώριμης περιόδου του ζωγράφου και ποιητή Δημήτρη Τηνιακού με έμφυτη ευαισθησία 
και ποιητική τρυφερότητα να πηγάζει ακόμη και μέσα από την γεωμετρική οργάνωση των όγκων. Αδιαφορώντας για τη μίμηση ή την 
επεξεργασία του πραγματικού ξεδιπλώνει τις εκφραστικές του αναζητήσεις εισχωρώντας στο βάθος κάτω από την επιφάνεια ενεργο‐
ποιώντας την εσωτερικοποίηση της όρασης. 

TINIAKOS Dimitris (1920‐1997) 
‘My kitchen’  
Signed oil on panel 75×250 cm

59

*59. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης  
(1934‐2017) 
‘Κοχύλια στο βυθό’  
Ακρυλικό σε χαρτόνι 50×70 εκ  
υπγρμ. κ.δ. 
  
€ 1.500 ‐ 2.500 
 
MYTARAS Dimitris  
(1934‐2017)  
‘Shells in the seabed'  
Signed acrylic/mix.media  
on paperboard 50×70 cm
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Ένα πανέμορφο έργο με σπουδαίες ζωγραφικές αρετές όσον αφορά τις χρωματικές του αξίες αλλά και την αριστοτεχνική συγκρότηση 
των όγκων που μαρτυρούν και την γλυπτική συγκρότηση του καλλιτέχνη.   
Ο Πρέκας, σημαντικός ζωγράφος των  πλοίων‐τάνκερς αγκυροβολημένων στα λιμάνια, διαπραγματεύεται το ταξίδι τη λαχτάρα της ανα‐
ζήτησης και της απόδρασης. Οι χρωματικοί του δυναμικοί συνδυασμοί και η δεινότητα στην λειτουργία των διαθλάσεων του φωτός ζων‐
τανεύουν τους τόνους  και  δημιουργούν θελκτικούς συσχετισμούς των όγκων που διαρθρώνουν την σύνθεση. Με σκληρούς όγκους και 
συμπαγή γεωμετρική δομή, χρησιμοποιεί τη σχηματοποίηση και αξιοποιεί τις χρωματικές διαβαθμίσεις και γειτνιάσεις με μία όμως εσω‐
τερικότητα η οποία, χωρίς να αλλοιώνει την οπτική πραγματικότητα, μετατρέπει τους όγκους των τάνκερς υπαινικτικά σε οχήματα φυγής, 
αποδέσμευσης και  προσωπικής ελευθερίας.

60. ΠΡΕΚΑΣ Πάρις (1926‐1999) 
΄Φορτηγά’ π1990 
Λάδι σε καμβά 76×76 εκ υπγρμ κ.α. 
  
€ 4.000 ‐ 6.000

PREKAS Paris (1926‐1999)   
‘Tankers’ c1990s 
Signed oil on canvas 76×76 cm
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61. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910‐1989) 
‘Νέος με στεφάνι’ Μαρούσι 1947 
Mικτή τεχν. σε χαρτόνι κανσόν 33×25 εκ υπγρμ.κ.δ. 
  
€ 1.800 ‐ 2.500 
 
TSAROUCHIS Yannis (1910‐1989)  
‘Youngster with a wreath’ Marousi 1947 
Signed mix.media on canson paperboard 33×25 cm 
 
 
Σχοινοβατώντας ανάμεσα στη βυζαντινή εικονοποιία και τη 
δυτική τέχνη, αβίαστα, με σεμνότητα και απλότητα αποτυ‐
πώνει πανέμορφα το ουσιώδες, τόσο ως προς την ποιότητά 
του, όσο και ως προς την συμβολική αναγωγή του εστιάζον‐
τας κυρίως σε μια ψυχογραφική απόδοση της εικόνας του 
προβάλλοντας το αγνό, το ανόθευτο αλλά και την αγάπη 
για ζωή.    
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα ‐ Priv.coll. Athens

62. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912‐1990) 
‘Αφηρημένη σύνθεση’ 
Λάδι/μικτή τεχν. σε χαρτόνι 50×35 εκ υπγρμ κ.δ. 
 
€ 600 ‐ 900 
 
SPYROPOULOS Jannis (1912‐1990) 
‘Abstract composition’ 
Signed oil/mix.media on board 50×35 cm
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Βαθιά ανθρωποκεντρικός ζωγράφος, με ένα καθαρό προσωπικό ύφος, αποδίδει το ζευγάρι με εξαίρετη απλότητα. αμεσότητα και ζω‐
γραφικό δυναμισμό, επιτυγχάνοντας την απόδοση καταπληκτικών εκφραστικών προεκτάσεων και τη δημιουργία μιας υποβλητικής ατμό‐
σφαιρας με μια εντυπωσιακή μορφική ισορροπία. Οι μορφές αναδεικνύονται πρωταγωνιστικές, κυριαρχούν στο χώρο, με μία 
ανθρωπιστική προσέγγιση και ευκρινή διάθεση για κοινωνικό προβληματισμό. Με την χρήση φωτεινών και ευχάριστων χρωμάτων τους 
προσδίδει μία οικειότητα που σε συνδυασμό με τον ενδυματολογικό κώδικα που χρησιμοποιεί μας υποδεικνύει το ενδιαφέρον του για 
της λαϊκές κοινωνικές ομάδες που τον έχουν απασχολήσει κατά τη δημιουργική του πορεία. Με τη χρωματική και μορφική λιτότητα και 
καθαρότητα, του μορφοπλαστικού λεξιλογίου, την εκφραστική δύναμη των χρωμάτων του, την αποφυγή κάθε ανεκδοτολογικού και πα‐
ραπληρωματικού τύπου, επιτυγχάνει τη μνημειοποίηση των εκπληκτικά στέρεων μορφών του.

63. ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος (1917‐1984)  
‘Ζευγάρι ερωτευμένων’ 
Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπγρμ κ.α. 
  
€ 2.500 ‐ 3.500 

SIKELIOTIS Georgios (1917‐1984)  
‘A couple in love’ 
Signed oil on canvas 50×70 cm 
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Εξαίρετη απόδοση του αγαπημένου θέματος του καλλιτέχνη με την δική του μοναδική  μαεστρία στους χρωματικούς συνδυασμούς.  
 
A beautiful work of the artist's favorite theme with his own mastery handling of color combinations. 
 
ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ.συλλ. Αθήνα / Priv.coll. Athens

64. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος (1914‐1965) 
‘Λουλούδια σε μπλε φόντο’  
Λάδι σε καμβά 50×42 εκ υπγρμ. κ.κ. 
  
€ 2.000 ‐ 2.500 

TSINGOS Thanos (1914‐1965) 
‘Flowers οn blue background’  
Signed oil on canvas 50×42 cm  
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65. ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης (1916‐2010) 
‘Ζωγραφικό σχόλιο’ 1965; 
Λαδο/τέμπερα σε χαρτόνι 42×31 εκ υπγρμ. & χρνλγμ. κ.α. 
  
€ 2.500 ‐ 3.000 
 
MORALIS Yannis (1916‐2010) 
‘Painted comment’ 1965 
Signed & dtd study in oil‐tempera on paperboard 42×31 cm 

66. ΓΚΙΚΑΣ‐ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906‐1994) 
‘Ηλιοτρόπια’  
Tέμπερα σε χαρτόνι 30×21 εκ υπγρμ. κ.δ. 
 
€ 1.200 ‐ 1.800  
 
GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906‐1994)  
‘Sunflowers’ 
Signed tempera on board 30×21 cm

Ένα ιδιαίτερα θελκτικό «ζωγραφικό σχόλιο» του Γιάννη 
Μόραλη που ενέχει τον ιδιότυπο διάλογο του καλλιτέ‐
χνη μεταξύ παράδοσης και πρωτοπορίας. Το 1965, ο  εκ‐
δοτικός οίκος Ίκαρος του ζητά να εικονογραφήσει τη 
συλλογή «Ποιήματα» του Σεφέρη με δέκα συνθέσεις 
που παρεμβάλλονται μεταξύ των ποιημάτων. Το κάθε 
έργο έχει δημιουργηθεί μετά από την ανάγνωση της 
εκάστοτε συλλογής, αναδεικνύοντας διάφορα μοτίβα, 
αλληγορίες και συμβολισμούς σε πολλαπλά επίπεδα. Το 
γαλάζιο και το λευκό που χρησιμοποιεί αποτελεί μια 
συμβολική διάσταση της χρωματικής του παλέτας. Τα 
ζωγραφικά σχόλια του Μόραλη στα ποιήματα του Σε‐
φέρη, αποτελούν αυτόνομα έργα τέχνης έχοντας απλά 
ως εκκίνηση την ποίηση. Ο ίδιος ο Σεφέρης είχε γράψει 
για τα συγκεκριμένα έργα:«Σπάνια μου πέτυχαν τα ζευ‐
γαρώματα των τεχνών. Ήταν πάντα για μένα κάτι σαν 
δυο άλογα ζεμένα στο ίδιο αμάξι που ξαφνικά τραβούν 
προς αντίθετες κατευθύνσεις. Έτσι άκουσα με πολύ δι‐
σταγμό την ιδέα του Ίκαρου να ζητήσει από το Μόραλη 
να εικονογραφήσει τα ποιήματά μου. Ωστόσο όταν, 
ύστερα από αρκετούς μήνες, ο Μόραλης μου έδειξε τις 
ζωγραφιές του, κατάλαβα πως μπορεί κάποτε να μην 
υπάρχει διόλου αμάξι, παρά μόνο δυο ελεύθερα άλογα 
καλπάζοντας ανεξάρτητα σ' ένα πράσινο λιβάδι.(...)
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Ένα ιδιαίτερα θελκτικό έργο του πρωτοπόρου Αλέκου Κοντόπουλου με μία χρωματικά παλλόμενη επιφάνεια που αναδεικνύει την αγω‐
νιώδη αναζήτηση της ποιητικότητας και τον παλμό‐ρυθμό του χρώματος του καλλιτέχνη. Με την κατάκτηση της κατάλυσης των ορίων 
της ανεικονικής ζωγραφικής εισβάλει στο ζωτικό χώρο της ζωγραφικής πράξης με ζητούμενο την σαγηνευτική αίσθηση μιας ελευθερίας 
που πλάθει και διαπνέει την σύνθεση. Με αυτή την διάχυτη ελευθερία εκφράζει την εσωτερική δομή σύνθεσης κάνοντας εμφανείς τις 
μεταβολές τους μετασχηματισμούς και τα συμβάντα της υλικής υπόστασης του χρώματος.

67. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος (1904‐1975)  
‘Σύνθεση’ 1963 
Λάδι σε καμβά 70×50 εκ υπγρμ. & χρνλγμ. κ.δ.  
  
€ 2.000 ‐ 3.000 

CONDOPOULOS Alecos (1904‐1975)  
‘Abstract composition’ 1963  
Signed & dated oil on canvas70×50 cm
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Υπέροχο πορτρέτο από τον  Γιάννη Τσαρούχη που φέρει την αγάπη του καλλιτέχνη για αυτή την λεπτή ακροβασία ανάμεσα σε Ανατολή 
και Δύση. Μυστηριώδες πορτρέτο με ανδροπρεπή και θηλυπρεπή χαρακτηριστικά πλασμένο αριστοτεχνικά με την ίδια νοοτροπία που 
φιλοτεχνήθηκαν τα Φαγιούμ πορτρέτα από τον 1ο έως τον 3ο μ.Χ. αιώνα από συνεχιστές της ύστερης ελληνιστικής παράδοσης της Αλε‐
ξανδρινής Σχολής. Τότε και σήμερα ένας κοινός τόπος της ανθρώπινης ύπαρξης. Τότε τα Φαγιούμ πορτρέτα, με τον ίδιο ιδιότυπο ρεαλισμό, 
τυλιγμένα με το ίδιο πέπλο μυστηρίου που για αυτά έλεγε ο Τσαρούχης: «έφυγαν κι όμως βλέπουν κάτι πέρα από το θάνατο», πρόσωπα 
με τα σφιχτά σφραγισμένα χείλη. Σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος το ίδιο δύσθυμος και μελαγχολικός μπροστά στη ζωή «με μία τρομερή 
μέχρις αηδίας οργάνωση της ευθυμίας. Καμία εποχή δεν είχε οργανώσει τόσο πολύ την ευθυμία, όσο η δική μας».  
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ.συλλ. Πειραιάς / Priv.coll.Piraeus 

Literature. ‘Yannis Tsarouchis ‐ Painting’ Publ. The Tsarouchis Foundation’ 1990 variant’84 in pastel, p.545 

Πρβλ. ‘Γ.Τσαρούχης Ζωγραφική’ εκδ. Ιδρ.Τσαρούχη 1990 πρλγ. παστελ ‘84, 545 

68. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910‐1989) 
‘Κορίτσι με πανσέδες στο ντεκολτέ’ ’65 
Λάδι σε λινό επικολμ. σε καμβά 42×34 εκ υπγρμ. & 
χρνλγμ. 65; π.α. 
  
€ 4.000 ‐ 6.000

TSAROUCHIS Yannis (1910‐1989)  
‘Girl with pansies in the neckline’ 65 
Signed & dated oil on hemp laid on canvas 42×34 cm 
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69. ΚΑΝΙΑΡΗΣ Βλάσσης (1928‐2011) 
‘Αφηρημένη σύνθεση’ π1966 
Mικτή τεχνική & κολάζ  50×70 εκ υπγρμ. κ.α. 
  
€ 1.000 ‐ 1.500 

CANIARIS Vlassis (1928‐2011)  
‘Abstract composition’ c1966 
Signed oil /mixed media on paperboard 50×70 cm

Ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της Γενιάς του `60, ο Βλάσης Κανιάρης καθηγητής στην έδρα της ζωγραφικής της Αρχιτεκτονικής 
Σχολής του Ε.Μ.Π., με τις πολυάριθμες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δεν έπαψε να πειραματίζεται ποτέ. 
Αντλώντας την έμπνευσή του από την έρευνα του ρόλου της τέχνης σε σχέση με τη ζωή, δημιουργεί με το δικό του προσωπικό ύφος, με 
αφαιρετικό ιδίωμα και χειρονομία, το ημερολόγιο του Ιούνη του ΄66 που βρίσκεται στο Παρίσι, ακολουθώντας τα προτάγματα του καιρού 
του. Με έντονα σταξίματα, αδρή χειρονομιακή πινελιά και δυναμισμό στην ποιότητα του χρώματος, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στα 
περιγράμματα, συμπυκνώνει το συμβολικό απόκομμα‐στιγμή ζωής θέτοντας την θεματική σε ένα ελλειπτικό πλαίσιο, με φόρμες και 
γλώσσα που παραπέμπουν σε μια νοητή πραγματικότητα.
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Ένα αριστουργηματικό έργο του Σπύρου Βασιλείου με μια ποιητική, νοσταλγική και ρομαντική ματιά, μια αποτύπωση, σαν ασυνόρευτο 
όνειρο. Όλα γράφονται πάνω σε ένα φως, που αναδύεται μέσα από αυτό το ενιαίο χρώμα, μ΄ ένα ιδιότυπο πνεύμα κομψότητας και λυ‐
ρισμού, προσδίδοντας την ιδιότυπη μαγεία μιας εξωκοσμικής χροιάς. Ένας υπέροχος συνδυασμός άσπρου και μπλε χρώματος, με τις 
λευκές σκιές του πλοίου να στραφταλιάζουν μαγικά. Με την  ποιότητα του σχεδίου και μικροθέματα που ασκούν διακοσμητικό ρόλο κα‐
ταφέρνει την τρυφερή εμπλοκή  τοπίου μορφών και αντικειμένων εξυμνώντας την ποίηση του ασήμαντου και το εφήμερο των πραγμάτων. 
Παγιώνει την εικαστική ταυτότητα του μονοχρωματικού βάθους της καταξίωσης του καθημερινού και της ανορθόδοξης σύγκλησης ετε‐
ρόκλητων αντικειμένων. 
 
Το έργο φέρει Πιστοπ. Γνησιότητας του Ατελιέ Βασιλείου. 

The painting is offered with a Certificate of Authenticity by the Vassiliou Museum.

70. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902‐1985) 
‘Μπαλκόνι και καράβι’ 1983 
Ακρυλικό και χρυσό σε καμβά 80×120 εκ υπγρμ. & 
χρνλγμ. κ.δ. 
  
€ 4.000 ‐ 6.000

VASSILIOU Spyros (1902‐1985)  
‘Sailing boat and balcony’ 1983 
Signed & dated acrylic and gold leaf on canvas 80×120 cm
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Διαπραγματευόμενος εντυπωσιακά τα όρια της εικαστικής του γλώσσας, πειραματίζεται ατέλειωτα διαμορφώνοντας μία απείθαρχη λει‐
τουργία της φόρμας. Δημιουργεί με χειρονομίες αποτυπώματα προσδιορίζοντας όχι μόνο τις ιδιότητες του χώρου αλλά και τις ιδιότητες 
συνείδησης του δημιουργού. Δεν αποκόπτεται από την παράδοση αλλά την υποσκάπτει και την σχολιάζει με ένα σύγχρονο τρόπο καθι‐
στώντας το έργο του τόπο συλλογικής μνήμης και μέσον ενεργοποίησης του επικοινωνιακού μηχανισμού της εικόνας.

71. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930‐2005)  
‘Σύνθεση’ π.δ.1980 
Λάδι/μικτή τεχνική σε καμβά 50×70 εκ υπγρμ. κ.α. 
  
€ 2.000 ‐ 2.500 

NIKOS (KESSANLIS) (1930‐2005) 
‘Composition’ c1980s 
Signed oil/mixed media on canvas 50×70 cm
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Με την δυνατή χρωματική και αναγνωρίσιμη γραφή του ξεδιπλώνει και εδώ με μαεστρία την εντυπωσιακή αυτή σύνθεση με αφαιρετικά 
χαρακτηριστικά και έντονη σχηματοποίηση και γραμμική οξύτητα. Ένα ιδιαίτερα τρυφερό έργο του Γαΐτη από τη  σειρά «Θηρία» της δε‐
καετίας του 60. Η διαπραγμάτευση της συγκεκριμένης φόρμας τον απασχόλησε σε πάρα πολλές παραλλαγές αναζητώντας τις μορφικές 
της αξίες για την αποτύπωση της δικής του αλήθειας. Με το σχέδιο την αυθόρμητη χειρονομία και ακατέργαστη και γρήγορη πινελιά 
σαν πρώτη ύλη του αποτυπώνει μία δυναμική διαπραγμάτευση του «θηρίου‐‐πουλιού». Εντάσσει τη μορφή στη σφαίρα ενός μαγικού 
παιδικού κόσμου γεμάτου με ρυθμό και παιχνιδίσματα. Η μορφή χάνει τα τυπικά χαρακτηριστικά της, η φόρμα απλοποιείται, από μία 
ανάγκη να επαναδιαπραγματευτεί τη ζωγραφική από την αρχή και να κρατήσει το ουσιώδες. Η ρυθμολογία σε συνδυασμό με μία παιδική 
αφηγηματικότητα ειρωνική αφέλεια και υπονομευτική αδεξιότητα προσδίδουν στο υβριδικό ζωόμορφο αλλά και ανθρωπόμορφο ταυ‐
τόχρονα πλάσμα μια δυναμική ενισχύοντας την διεισδυτική ικανότητά του στην κριτική μας σκέψη.

72. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923‐1984)  
‘Θηρίo πουλί’ 
Λάδι σε καμβά 90×97 εκ υπγρμ. κ.δ. 
  
€ 6.000 ‐ 8.000

GAITIS Yannis (1923‐1984) 
‘La bête oiseau’  
Signed oil on canvas 90×97 cm 
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73. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος (1909‐1986)  
‘ Ύδρα’ 
Τέμπερα/μικτή τεχνική σε χαρτόνι 64×80 εκ υπγρμ. κ.α. 
 
€ 2.500 ‐ 3.000

NICOLAOU Nikolaos (1909‐1986) 
‘Hydra’ 
Signed tempera/mix.media on paperboard 64×80 cm

Μία εξαίρετη απόδοση από τη σειρά έργων «Ύδρα» του σημαντικού Έλληνα ζωγράφου με θέμα τη γενέτειρά του, τα οποία δημιούργησε 
την τελευταία περίοδο της ζωής του. Απεικονίζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο την Ύδρα σαν μυθολογική θεά που γεννιέται από τη 
θάλασσα και μεταμορφώνεται σε βουνό, στο ίδιο το νησί, και σαν θεά Τύχη που κρατά στον κόρφο της την πρωτεύουσα του νησιού, μία 
διαχρονική γυναικεία φιγούρα, όπως αυτές που αποτελούν το κυρίως θέμα των έργων του Νικολάου.  
 
ΠΡΟΕΛ/ PROV. Ιδιωτ. συλλ. Αθήνα ‐ Priv. collection Athens
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Σχεδιάζει μαγευτικά με χρώμα μεταφέροντας ταυτόχρονα στη ζωγραφική επφάνεια την εσωτερικότητα και το εκφραστικό περιεχόμενο 
του χρώματος, χωρίς να θυσιάζει την οπτική πραγματικότητα.  
Το ελληνικό φως, καταλύτης στα χρώματά του, αναδεικνύει ζωγραφικές ποιότητες και μία αίσθηση καθαρότητας στις εντάσεις των τόνων, 
του πράσινου και του κίτρινου που πάλλονται στη παραπάνω ζωγραφική επιφάνεια. Η συνθετική καθαρότητα και η χρωματική πληρότητα 
στο πανέμορφο αυτό έργο του αισθητοποιούν το χρώμα ενεργοποιώντας τις αισθήσεις. Η σύνθεση αυτή είναι ακόμη μια μαρτυρία της 
αέναης προσπάθειάς του να εκφραστεί με χρώματα η ένταση, αλλά και η λεπτότητα με την οποία το ελληνικό φως διαπερνά σταθερά 
τα τοπία και τα αντικείμενα της καθημερινότητας. Ακροβατεί συναρπαστικά ανάμεσα στο οικείο, το πραγματικό και την αφαίρεση.   
   
Πρβλ. Παραλγς. ‘Π.Τέτσης ‐ Ζωγραφική’ έκδ. ‘Νέες Μορφές’ Αθήνα 1999 σελ.144‐145  
ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ. συλλογή Πειραιάς / Priv.collection Piraeus

74. ΤΕΤΣΗΣ Παναγιώτης (1925‐2016) 
‘Σίφνος’ π 1970 
Λάδι σε χαρτόνι 70×50 εκ υπγρμ. κ.δ. 
  
€ 2.500 ‐ 3.500 

TETSIS Panagiotis (1925‐2016)  
‘Sifnos’ c1970s  
Signed oil on board 70×50 cm
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Έργο του πιο αναγνωρισμένου διεθνώς Έλληνα εικαστικού του 20ού αιώνα. Οι δημιουργίες του διανοητή και πρωτεργάτη της arte povera 
Γιάννη Κουνέλλη,  έχουν φιλοξενηθεί στις σημαντικότερες γκαλερί και στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου.  Είναι εμφανής εδώ, η προ‐
σπάθεια και επιθυμία του να σπάσει τα όρια της ζωγραφικής με  ένα ιδιότυπο, πολύ προσωπικό λεξιλόγιο, ριζοσπαστικό και επιθετικό. 
Μέσα από γραμμές και χειρονομίες κωδικοποιεί την  ευαισθησία και μας εισάγει στην εικαστική του γλώσσα. Με ένα ιδιότυπο λεξιλόγιο, 
με τρυφερότητα και μια ποιητική διάθεση απεικονίζει αναπαραστάσεις επεισοδίων της γραμμής και της φόρμας εμπλέκοντάς τα με σύμ‐
βολα που τον απασχολούν. Ίσως το έργο αυτό να αποτελεί μια απάντηση στο συνεχές αγωνιώδες ερώτημα της εικαστικής του αναζήτησης: 
«το πρόβλημα είναι η φόρμα, το γιατί μιας φόρμας». 
 
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

75. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ Γιάννης (1936‐2017) 
‘Άτιτλο’ 1989 
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 50×70 εκ υπγρμ.κ. 
 
€ 4.000 ‐ 6.000 

KOUNELLIS Jannis (1936‐2017) 
‘Untitled’ 1989 
Signed mixed media on paperboard 50×70 cm
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Έξοχο έργο του Νίκου Κεσσανλή που κινείται εκπληκτικά στο όριο μεταξύ εικονικότητας και αποδόμησης της εικόνας, σχοινοβατεί στα 
όρια και τις συνθήκες ύπαρξης της ζωγραφικής, την εκφραστική αυταξία της χειρονομίας και τις δυνατότητες αποδόμησης της εικόνας, 
αναπτύσσοντας ένα συνεχή διάλογο με τα πολιτισμικά, κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενά του. 

76. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930‐2005)  
‘Τρείς φιγούρες’ 1965 
Ακρυλικό σε καμβά 95×75 εκ υπγρμ. & χρνλγμ κ.δ. 
  
€ 2.500 ‐ 3.000

NIKOS (KESSANLIS) (1930‐2005)  
‘Three figures’ 1965 
Signed & dated acrylic on canvas 95×75 cm
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78

77

77. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Γιάννης (MITA) (1898‐1963) 
‘Το κορίτσι με τα χρυσά μαλλιά’ 
Λάδι σε χαρτόνι 63×46 εκ υπγρμ. κ.α. 
 
€ 1.000 ‐ 1.500  
 
MITARACHI Yanni (MITA) (1898‐1963)  
‘The girl with the golden hair’ 
Signed oil on board 63×46 cm 
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Γαλλία 
Priv. collection France 

78. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ Σελέστ 
(1904‐1985) 
‘O χορός’ 
Μικτή τεχνική 44×63 εκ  
υπογρμ. κ.α 
  
€ 700 ‐ 1.200  
 
POLYCHRONIADI Celeste  
(1904‐1985) 
‘The dance’ 
Signed mixed media 44×63 cm  
 
PROV. Vergos Auctions June 2009
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Ο δάσκαλος Μυταράς αποτυπώνει αριστοτεχνικά τη γυναικεία μορφή και το εξιδανικευμένο είδωλό της αποδομένα με έντονη χρωματική 
και λαμπερή παλέτα και έντονες αντιθέσεις πάνω στο μπορντό ανάκλιντρο‐πολυθρόνα δομώντας μία δυναμική σύνθεση. Με μία ελευ‐
θερία 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 δύο διαστάσεων. Με ιδιότυπο εξπρεσιονιστικό χρωστήρα συνδυάζει δεξιοτεχνικά τύπους της σύγχρονης τέχνης με τις πα‐
ραδοσιακές αξίες της ζωγραφικής που βρίσκονται στο υπόβαθρο της καλλιτεχνικής του δημιουργίας.   
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Με αγορά από τον καλλιτέχνη ‐ Ιδιωτ. συλλ. Αθήνα  

Purchase from the artist ‐ Priv.collection Athens   

Hellenic Auctions sale Nov.2012, no. 96

*79. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934‐2017) 
‘Γυναίκα σε ανάκλιντρο’  
Ακρυλικό σε καμβά 90×100 εκ υπγρμ κ.δ. 
 
€ 5.000 ‐ 8.000

MYTARAS Dimitris (1934‐2017)  
‘Woman lying on a settee’ 
Signed acrylic on canvas 90×100 cm
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81

80

80. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912‐1990) 
‘Αφηρημένη σύνθεση’ 
Λάδι σε σελλοτέξ 77×62 εκ υπγρμ κ.δ. 
 
€ 2.000 ‐ 2.500 
 
SPYROPOULOS Jannis (1912‐1990) 
‘Abstract composition’ 
Signed oil on hardboard 77×62 cm 
 
Στο εξαίρετο αυτό έργο ο Γιάννης Σπυρόπουλος 
αποδίδει  μία απεικόνιση του μη ορατού, του από‐
λυτου. Με χρωματικές αξίες και φωτεινές επιση‐
μάνσεις να οργανώνουν τη ζωγραφική του επι‐
φάνεια, όπως ο ίδιος έλεγε: «Άπλωσα το σκοτάδι 
για να βρω το φως». Αφήνει μικρά ανοίγματα‐ 
πυρήνες γαλάζια και μπλε σαν ανεπαίσθητους  ψι‐
θύρους ενός χαμηλόφωνου εσωτερικού διαλόγου. 
Η ζωγραφική επιφάνεια διαχωρίζεται από ένα μω‐
σαϊκό ευαίσθητων χρωμάτων μια τεκτονικής απει‐
θαρχίας και ονειρικής διάχυσης.

81. ΒΕΛΙΚΟΒΙΤΣ Βλαντιμιρ 
(1935‐2019) 
‘Grunewald Fig.I’ 1990‐1994 
Λάδι σε καμβά 27×35 εκ υπγρμ. 
χρονλγμ. τιτλ. 
  
€ 1.000 ‐ 1.500 
 
VELICKOVIC Vladimir (1935‐2019) 
‘Grunewald  Fig.I’ 1990‐1994 
Signed dated and titled oil  
on canvas 27×35 cm 
 
EXHIB / PROV. Athens National Gallery 1997  
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Είπαν γι αυτόν: 
‐ Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες εκπροσώπους του φανταστικού ρεαλισμού, ο «τελευταίος μεσαιωνικός ζωγράφος και… αλέ‐

κτωρ της επερχόμενης μέρας» (Ηλ.Πετρόπουλος ‐ συγγραφέας)  
‐  «...η ζωγραφική του είναι κατά κάποιον τρόπο η συνέχεια του Εγγονόπουλου, μόνο που η θρησκευτική εμβληματική ξεκαθαρίζει τους 

στόχους του και την οπτική του...» (Μιλτ. Παπανικολάου ‐καθηγ. Ιστορ. Τέχνης)

82. ΔΕΡΠΑΠΑΣ Γεώργιος (1937‐2014)  
‘Αρχαιότητα και Βυζάντιο’ 
Λάδι σε ξύλο 100×82 εκ υπγρμ. κ. 
 
€ 4.000 ‐ 5.000

DERPAPAS Georgios (1937‐2014) 
‘Αncient Τimes and Byzantium’ 
Signed oil on wood 100×82cm



64 |  HELLENIC AUCTIONS

83

84

83. ΓΚΑΡΟΥΔΗΣ Μιχάλης  
(1940‐2021)  
‘Μεσογειακή σύνθεση’ 
Κατασκευή / μικτή τεχνική σε καμβά 
97×97 εκ υπγρμ. κ.δ. 
 
€ 1.200 ‐ 1.800 
 
GAROUDIS Michalis (1940‐2021) 
‘Mediterranean composition’ 
Signed construction / mixed media  
on canvas 97×97 cm

*84. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902‐1985) 
‘Βάρκα και πουλιά’ 1981 
Ακρυλικό σε καμβά 35×45 εκ   
υπγρμ. & χρνλγμ. κ.δ. 
 
€ 1.500 ‐ 2.000 
 
VASSILIOU Spyros (1902‐1985)  
‘Boat and birds’ 1981 
Signed & dated acrylic on canvas  
35×45 cm
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Σπάνια συλλεκτική μικρογραφία του διεθνούς φήμης έργου «Κουτάβι» του μεγάλου Αμερικανού καλλιτέχνη Jeff Koons, από αποξηραμένα 
λουλούδια στην υπογεγρμ. αυθεντική του θήκη.  Αντιπροσωπευτικό έργο μεγάλης συλλεκτικής και καλλιτεχνικής αξίας στους συλλέκτες 
ανά τον κόσμο καθ ότι ελάχιστα φιλοτεχνήθηκαν. 
Ο  Koons πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του '80 ως μέρος μιας γενιάς καλλιτεχνών που διερεύνησαν την έννοια και τα όρια 
της τέχνης σε μια εποχή που ήταν κορεσμένη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο καλλιτέχνης γνωστός για τα γλυπτά μεγάλης κλίμακας, 
με βάση την οπτική γλώσσα της διαφήμισης, του μάρκετινγκ και την βιομηχανία της ψυχαγωγίας με τη δηλωμένη πρόθεση να «επικοι‐
νωνούν με τις μάζες» δοκιμάζει τα όρια μεταξύ λαϊκού πολιτισμού και ελίτ. Το μεγάλων διαστάσεων πρωτότυπο έργο «Puppy», ένα 
γλυπτό τερριέ αφού ταξίδεψε τον κόσμο σε εκθέσεις στη Γερμανία, την Αυστραλία και τις Η.Π.Α. είναι μέρος της μόνιμης συλλογής του 
Guggenheim Μπιλμπάο. Ο Koons το δημιούργησε για να εμπνεύσει αισιοδοξία και να ενσταλάξει, με τα δικά του λόγια, «εμπιστοσύνη 
και ασφάλεια». Χρησιμοποιώντας εξελιγμένα μοντέλα υπολογιστών δημιούργησε ένα έργο με σαφή αναφορά στα γλυπτά των ευρω‐
παϊκών κήπων του 18ου αιώνα, έναν μεγαλοπρεπή τερριέ καλυμμένο με λουλούδια ως αλληγορία του σύγχρονου πολιτισμού. Αξιοπρεπές 
και αριστοκρατικό, καθώς στέκεται φρουρός στο μουσείο, το κουτάβι γεμίζει τους θεατές με δέος και χαρά.  
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Αθήνα ‐ Private collection Athens

85. Τζεφ ΚΟΥΝΣ (1955) 
‘Κουτάβι’ 1992 
Χειροποίητη κατασκευή/γλυπτό από αποξηραμένα λουλούδια &  
μέταλλο 23×20×15 εκ υπγρμ. με αρχικά. Στην αυθεντική του θήκη. 
 
€ 1.500 ‐ 2.500 

Jeff KOONS (1955) 
‘Puppy’ 1992 
Signed with initials mixed media construction/ 
sculpture hand made of dried flowers and metal 
23×20×15 cm in its original box 
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86. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ Δημήτρης (1898‐1991) 
‘Γυμνό’  
Ξυλογραφία 23×22 εκ (φύλλο 26×32) υπγρμ. & αριθμ. 4/15 κ.α. 
 
€ 300 ‐ 400 
 
GIANNOUKAKIS Dimitris (1898‐1991)  
‘Nude’ 
Signed & numbered ltd edition (4/15) woodcut 23×22 cm

87. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Άγγελος (1883‐1965) 
‘Δύο γυναίκες’ 
Χαρακτικό 35×25 εκ υπγρμ. & αριθμ. (19/25) κ.  
 
€ 300 ‐ 500 
  
THEODOROPOULOS Angelos (1883‐1965) 
‘Two women’ 
Signed & numbd. (19/25) woodcut 35×25 cm 

88. ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος (1879‐1966) 
‘Ερωτικό’  
Χαρακτικό 27×21 εκ υπγρμ. με μολύβι κ.α. 
  
€ 150 ‐ 200 
 
GALANIS Demetrius (1879‐1966) 
‘Erotic’  
Hand signed in pencil engraving 27×21 cm

86

87

88
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89

90

89. ΛΟΥΣΤΑΣ Κώστας (1933‐2014) 
‘Χειμώνας στη Φλώρινα’ 1976 
Λάδι σε σελοτέξ 60×88  εκ υπγρμ σφργσμ.  
& χρονογμ. πίσω 
 
€ 1.000 ‐ 1.500

LOUSTAS Costas (1933‐2014) 
‘Winter in Florina’ 1976 
Signed stamped & dated verso oil  
on hardboard  60×88 cm

90. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος  
(1902‐1985) 
‘Χιονισμένο τοπίο στην Ελβετία’ 
1972 
Λάδι σε χαρτόνι 26×36 εκ  
υπγρμ & χρνλγμ κ.δ. 
 
€ 600 ‐ 900 
 
VASSILIOU Spyros (1902‐1985)  
‘Snowy landscape in Switzerland’ 
1972 
Signed & dated oil on board 
26×36 cm 
 
ΠΡΟΕΛ. Ιδιωτ. συλλογή Ελβετία  

PROV. Priv. collection Switzerland



91. ΤΣΟΚΛΗΣ Κώστας (1930)  
‘Μελίνας Εγκώμιον ‐ Μήδεια’ 1997  
Μεταξοτυπική απόδοση σε τσίγκο 50×32 εκ υπγρμ. κ.α. 
  
€ 600 ‐ 900 
 
TSOCLIS Costas (1930) 
‘Melina’s Eulogy ‐ Medea’ 1997  
Signed silkscreened transfer on zinc 50×32 cm  
 
PROV./ΕΚΘ: ‘Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα’ 1997 

92. ΠΑΥΛΟΣ (Διονυσόπουλος) (1930‐2019) 
‘Μικρό δένδρο’  
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 38×33 εκ υπγρμ. κ.δ. 
 
€ 400 ‐ 700  
 
PAVLOS (Dionysopoulos) (1930‐2019)  
‘Petit arbre’  
Mixed media on paperboard 38×33 cm  

91

93

92

93. ΚΟΥΖΟΥΝΗΣ Ευάγγελος (1944‐2020)  
‘Η κοπέλα με τα μπλέ μαλλιά’   
Λάδι σε καμβά 34×24 εκ υπγρμ π.α. 
 
€ 300 ‐ 500 
  
KOUZOUNIS Evangelos (1944‐2020)  
‘The girl with the blue hair’  
Signed oil on canvas 34×24 cm
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94
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94. ΠΕΡΡΟΣ Γιώργος (1944‐2011) 
‘Τα δύο σπίτια’  
Λάδι σε καμβά 40×30 εκ υπογρμ κ.δ. 
 
€ 300 ‐ 500  
 
PERROS Giorgos (1944‐2011) 
‘The two houses’ 
Signed oil on canvas 40×30 cm

95. ΒΡΑΝΑ Γιούλη (1956) 
‘Κιθαρωδός με γάτα’  
Λάδι σε καμβά 80×60 εκ υπγρμ. κ.δ. 
  
€ 250 ‐ 350 
 
VRANA Youli (1956) 
‘Singing guitarist with cat’  
Signed oil on canvas 80×60 cm

96. ΖΕΝΕΤΖΗΣ Βασίλειος (1935) 
‘Λευκός Πύργος’ 
Λάδι σε καμβά 50×40 υπογρμ. κ.δ. 
 
€ 800 ‐ 1.000 
 
ZENETZIS Vassilios (1935) 
‘The White Tower of Thessaloniki’ 
Signed oil on canvas 50×40 cm 
 
EXHIB / PROV. London Ebury Galleries Oct.1999
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97. ΛΟΥΣΤΑΣ Κώστας (1933‐2014) 
‘Βάρκες στη Σίβηρη’ 1979 
Λάδι σε σελλοτέξ 50×80 εκ υπγρμ. π.α & 
χρνλγμ. πίσω 
 
€ 1.500 ‐ 2.000

LOUSTAS Costas (1933‐2014)  
‘Boats in Siviri’ 1979 
Signed & dated oil on hardboard 50×80 cm
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98. ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ  
Θέμις (1957) 
‘Φορτηγό πλοίο’ 2002 
Λάδι σε καμβά  
70×100 εκ υπγρμ. κ.δ. 
 
€ 400 ‐ 700  
 
KONTOGOURIS Themis  
(1957) 
‘Tanker’ 2002 
Signed oil on canvas  
70×100 cm
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99. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Βαγγέλης (1930) 
‘Δανάη’ 1978 
Λάδι σε καμβά 100×200 εκ υπγρμ. & χρονλγμ. κ.δ. 
 
€ 1.000 ‐ 1.500

100. ΓΚΙΚΑ Θεοφανώ (1939;) 
‘Στο μπάνιο’  1998 
Λάδι σε σελλοτέξ 70×50 εκ υπγρμ. & χρονλγμ. κ.α. 
 
€ 400 ‐ 600 
 
GIKA Theofano (1939) 
‘In the shower’ 1998 
Signed oil on hardboard 70×50 cm

MOUSTAKAS Vangelis (1930) 
‘Danae’ 1978 
Signed & dated oil on canvas 100×200 cm

Υπέροχη εικαστική απόδοση εμπνευσμένη από την μυθο‐
λογία όπου ο Δίας ερωτεύθηκε την Δανάη, φυλακισμένη 
κόρη του βασιλιά του Άργους Ακρίσιο, μεταμορφώθηκε σε 
χρυσή βροχή και εισχώρησε στην φυλακή της. Από την 
ένωση αυτή των δύο γεννήθηκε ο Περσέας.
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101. ΛΑΧΑΣ Κώστας (1936‐2014) 
‘Μετείκασμα ‐ Μεταίσθημα’ 1993‐94  
Μικτή τεχν. σε καμβά 70×100 εκ υπγρμ μ.δ. 
  
€ 1.000 ‐ 1.500  
 
LACHAS Costas (1936‐2014)  
’After‐ image After ‐effect’ 1993‐94 
Signed mixed media on canvas 70×100 cm  
 
ΕΚΘ / ΠΡΟΕΛ. ΚΘ’ (29α) ΔΗΜΗΤΡΙΑ Νοέ. 1994 
(Απεικονίζεται στον κατάλογο της έκθεσης)  
 
PROV / EXHIB. 29th DIMITRIA Municipal Art Fair Nov.1994 
(Shown in the exhibition catalogue) 

102. ΞΑΝΘΟΥΔΗΣ Δημήτριος (1917‐2010) 
‘Ερωτικό’ 2008 
Λάδι σε καμβά 150×100 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ. 
  
€ 800 ‐ 1.500  
 
XANTHOUDIS Dimitrios (1917‐2010) 
‘Erotic’ 2008 
Signed & dated oil on canvas 150×100 cm 



Ιούνιος 2022 | 73

103. ΠΛΟΙΑΡΙΔΗΣ Βαγγέλης (1964) 
‘Χωρίς τίτλο’ 2005 
Λάδι σε καμβά 60×70 εκ υπγρμ. & χρνλγμ. πίσω 
  
€ 1.000 ‐ 1.500

PLIARIDES VANGELIS (1964) 
‘Untitled’ 2005 
Signed oil on canvas 60×70 cm dated and titled at the back 
 
ΕΚΘ/EXHIB./PROV. Frysiras Gallery Athens

104. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Όμηρος  
(1912‐1976)  
‘Σύνθεση’ 
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 50×70 εκ  
υπγρμ κ.δ. 
  
€ 400 ‐ 700  
 
GEORGIADIS Homer (1912‐1976)  
‘Composition’  
‘Signed mixed media on board  
50×70 cm 

103

104
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105. ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ Τάκης (1933)  
‘Λήδα και ο κύκνος’ 1986  
Υπογρμ. & αριθμ. χαλκογραφία‐ακουατίντα  
55×65 εκ. 
  
€ 380 ‐ 500  
 
KATSOULIDIS Takis (1933)  
‘Leda and the swan’ 1986  
Signed, numbd.20‐30 & titled  
copperplate‐aquatint 55×65 cm

106. ΓΕΡΟΣ Δημήτρης (1948) 
‘Άτιτλο’ 
Υπογεγρμ. μεταξοτυπικό Δοκίμιο (E‐A)  
53×35 εκ. 
 
€ 250 ‐ 350 
 
YEROS Dimitris (1948)  
‘Νo title’ 
Signed Artist’s Proof 53×35 cm

107. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935‐2022)  
‘Πουλί και νέος κρατώντας σταφύλια’  
Ξύλινη κατασκευή / θήκη κρασιού 40×33 εκ  
επιζωγραφισμένη & υπγρμ. ως Δοκίμιο (Ε‐Α)  
 
€ 250 ‐ 400  
 
FASSIANOS Alecos (1935‐2022)  
‘Bird and man holding grapes’  
Signed wooden construction  as wine bottle‐holder  
overpainted and marked as Artist’s proof (E‐A) 40×33 cm 
 
Ειδική περιορισμ.έκδοση για εταιρία κρασιών  
Made in a very limited number for a wine company 
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108. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας (1916‐2003) 
‘Θαλασσογραφία’ 
Λιθογραφία περιορσμ. εκδ. 40×30 εκ υπγρμ κ.δ. 
 
€ 200 ‐ 300  
 
GRAMMATOPOULOS Costas (1916‐2003)  
‘Seascape’ 
Signed & numbered 84‐195 litho 40×30 cm

109. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Νίκος (1933) 
‘Σύνθεση’ 
Λιθογραφία περιορσμ.έκδ. 48×48 εκ υπγρμ κ.δ. 
 
€ 200 ‐ 300  
 
STEPHANOU Nikos (1933) 
‘Composition’  
Signed & numbd. ltd.ed. 23/150 litho 48×48 cm

110. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930‐2005)  
‘Ερωτικό’ 1981 
Δοκίμιο 65×50 εκ υπγρμ κ.δ. 
  
€ 450 ‐ 650 
 
NIKOS (KESSANLIS) (1930‐2005) 
‘Erotic’ 1981 
Signed & dated Artist’s Proof (E‐A) 65×50 cm
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ARISTEAS FR. 01 
 
BOUKI  D. 07 
 
CANIARIS V.           69 
CONDOPOULOS A.                67 
 
DERPAPAS G.                          82 
DIAMANTOPOULOS  D.         39 
 
ECONOMOU M.                      24 
ENGONOPOULOS N.              42 
 
FASSIANOS A.                          107 
FLORA‐KARAVIA TH.                22  
 
GAITIS  Y.    31, 53, 56, 72 
GALANIS  D.                 05, 88 
GAROUDIS M.                83 
GEORGIADIS O.           104 
GERALIS L.              09 
GHIKA N.           35, 40, 66 
GIANNOUKAKIS  D.       86 
GIKA TH.                     100 
GLYKAS A.              17 
GOUNAROPOULOS G.      38 
GRAMMATOPOULOS C.    108 
GRYSPOS N.                10 
 
ITHAKISIOS V.           33 
 
JAKOVIDES G.          08 
 
KALOGEROPOULOS N.     14 

KANAS A.              06 
KARAGATSIDIS C.          23 
KATSOULIDIS T.            105 
KESSANLIS (NIKOS) 28, 50, 71, 

76, 110 
KOGEVINAS L.     02 
KONTOGLOU F.     04, 25 
KONTOGOURIS TH. 98 
KOONS J.                85 
KOUZOUNIS E.         93 
KOUNELLIS J.     41,75 
 
LACHAS C.       101 
LOUSTAS C.     89, 97 
LYTRAS NIKF.          03 
 
MALAMOS C.        46 
MALEAS C.      32, 44 
MANTAS N.         12 
MAYIASSIS V.               16 
MITARAKIS Y.        77 
MORALIS Y.                 65 
MOUSTAKAS EV.        99 
MYTARAS D.                57, 59, 79 
 
NICOLAOU N.      45, 73 
 
PANTAZIS P.                   19 
PAPALOUKAS S. 29, 34, 43 
PARTHENIS C.     27, 36 
PAVLOS(DIONYSOPOULOS)   92 
PERROS G.     94 
PESCHKE G.               47 
PLAKOTARIS C.       30 

PLIARIDES EV.        103 
POLYCHRONIADI C.        78 
PREKAS P.             60 
 
ROMANIDIS C.    20 
 
SABBIDES S.                   11 
SARKIS N.              18 
SIFNEOS I.                21 
SIKELIOTIS G.                 63 
SKLAVOS G.                49 
SPYROPOULOS Y.  48, 52, 62, 80 
STEPHANOU N.      109 
 
TETSIS P.        74 
THEODOROPOULOS A.    87 
TINIAKOS D.          58 
TSAROUCHIS Y.              54, 61, 68 
TSINGOS Th.               51, 55, 64 
TSOCLIS C.           91 
 
VASSILIOU S.    37, 70, 84, 90 
VELICKOVIC V.     81 
VOLONAKIS C.                15 
VRANA Y.              95 
 
XANTHOUDIS D.         102 
 
YEROS D.            106 
 
ZENETZIS V.                  96

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Lots
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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

NOVEMBER 2022




