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Ακτιβιστές για το κλίμα επιτίθενται στην Τέχνη 

Ακτιβιστές να στοχεύουν διάσημα έργα τέχνης δεν είναι κάτι καινούργιο. Ιστορικά υπήρξαν αρκετά παραδείγματα διαμαρτυ‐
ριών που αφορούν καλλιτεχνικά ιδρύματα. Oι πρόσφατοι βανδαλισμοί αριστουργημάτων στο όνομα του ακτιβισμού για το 
κλίμα όμως είναι σαφώς καταδικαστέοι και προφανώς αναποτελεσματικοί. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, η Guer‐
nica του Πικάσο μετατράπηκε από διάσημο σύμβολο διαμαρτυρίας σε τόπο διαμαρτυρίας. Υπήρχε ένας λόγος, υπήρχε ένας 
σκοπός, υπήρχε μια σύνδεση. 

Εκείνες οι προηγούμενες διαμαρτυρίες είχαν ένα σαφές αίτημα, έναν επιθυμητό τελικό στόχο από το μουσείο που συσχε‐
τίστηκε άμεσα με το ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα. Τον τελευταίο καιρό υπήρξαν διαμαρτυρίες για την κλιματική αλλαγή που 
είχαν ως αποτέλεσμα βανδαλισμούς διάσημων έργων τέχνης. Η διαφορά τώρα, όμως, είναι ότι τους λείπουν τα στοιχεία των 
προηγούμενων διαμαρτυριών που είχαν νόημα, που τους έδιναν σκοπό.  

Δεν υπάρχει ακόμη σαφής λογική για το γιατί οι χώροι των μουσείων είναι ο επιλεγμένος χώρος επίδειξης για τους ακτιβι‐
στές της κλιματικής αλλαγής. Χωρίς σύνδεση μεταξύ αιτίας και τόπου. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι διαμαρτυρίες 
αυτού του είδους για την κλιματική αλλαγή είναι επίσης χωρίς αποτέλεσμα. Οι πρόσφατες διαμαρτυρίες είναι χωρίς κανένα 
αίτημα από το όποιο ίδρυμα. Οι ακτιβιστές συνήθιζαν να πηγαίνουν τις διαδηλώσεις τους στο όποιο μουσείο επειδή ήθελαν 
κάτι –ένας πίνακας να αφαιρεθεί από τους τοίχους του, να αρνηθεί δωρεές ματωμένου ή βρώμικου χρήματος – αλλά σήμερα 
δεν έχει νόημα να γίνονται οι διαμαρτυρίες εκεί που γίνονται με τον άθλιο τρόπο που γίνονται.. 

Το επιχείρημα ότι η κλιματική κρίση χρειάζεται λιγότερη συζήτηση και περισσότερη δράση είναι απολύτως σωστό, αλλά 
δεν είναι όλες οι ενέργειες ίσες. Η επιλογή ενός έργου τέχνης, που δεν έχει καμία σχέση με την κύρια αιτία, να βανδαλίζεται, 
να του πετάς σούπα ή πουρέ ή να κολλάς μέρη του σώματος σε αυτό, τελικά καταλήγει αποκρουστική και άστοχη. Φυσικά 
υπάρχει η φήμη ότι η ακριβή διάσημη τέχνη απευθύνεται σε πλούσιους και διάσημους, όμως δεν είναι εκείνοι των οποίων η 
ζωή διαταράσσεται από ένα ξέσπασμα ιπτάμενων τροφών και σωματικής συγκόλλησης. Στην ουσία βλάπτει τους απλούς αν‐
θρώπους που ασχολούνται με την τέχνη σε δημόσια ιδρύματα, το εργατικό προσωπικό μουσείων και φυσικά τους φορολο‐
γούμενους διότι αν συνεχιστεί αυτό τα μουσεία θα αναγκαστούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες να ξοδεύουν υπέρογκα ποσά 
για αυξημένη ασφάλεια.  

Η καταστροφή σημαντικών έργων τέχνης υπό το πρόσχημα της διαμαρτυρίας για το κλίμα φτηναίνει και ουσιαστικά δυ‐
σφημεί ένα πολύ πραγματικό ζήτημα που απαιτεί όντως μια ταχεία παγκόσμια Απάντηση! Ενώ οι ακτιβιστές της κλιματικής 
αλλαγής χρησιμοποιούν διαδηλώσεις του παρελθόντος ως έμπνευση, κάνοντας το μουσείο τόπο διαμαρτυρίας και βρίσκοντας 
τρόπους να προκαλέσουν μια σκηνή χωρίς να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά, υπάρχει μια σοβαρή και προβληματική αποσύνδεση 
μεταξύ αιτίας και τόπου και μια αξιοσημείωτη απουσία κριτικής σκέψης για τα επακόλουθα και ποιούς στ αλήθεια επηρεάζει.  

Σε ένα από τα πολλά βίντεο των γεγονότων ακούμε διαδηλωτές να ρωτούν τους επισκέπτες στα μουσεία το «γιατί σας νοιάζει 
αν καταστραφεί ένας ωραίος πίνακας και όχι ο πλανήτης μας;». Λες και δεν επιτρέπεται να νοιάζεται κανείς και για τα δύο!!! 

 

 

 
Climate activists targeting Art 

We are witnessing lately some ugly climate change protests that result in vandalism of famous works of art. The difference 
now, though, is that they lack the elements of earlier protests (see Picasso’s Guernica during the Vietnam war) that had mean‐
ing that gave them purpose. There is still no clear rationale as to why museums are the chosen demonstration sites for climate 
change activists. 

The recent protests are without any request from any institution. Activists in the past used to take their protests to any mu‐
seum because they wanted something – a painting removed from its walls, donations of blood or dirty money refused – but 
today there's no point in protesting in the places that's being done and in the wretched way being done.  

The argument that the climate crisis needs less talk and more action is absolutely correct, but not all actions are equal. Picking 
a work of art that has nothing to do with the main cause to vandalize it, throw soup or mash at it, or stick body parts on it 
ends up being disgusting and misguided. Destroying important works of art under the guise of climate protest cheapens and 
effectively discredits a very real issue that does require a fast global Response! 

  Thanos Evangelinos 
Auctioneer ‐ Certified Appraiser 

December 2022

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. ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Αιμίλιος  
(1859‐1926) 
‘Ιστιοφόρο’ 
Ακουαρέλα 18×27 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 280 ‐ 400  
 
PROSALENTIS (PROSALENDI) Emilios  
(1859‐1926) 
‘Sailing vessel’ 
Signed watercolor 18×27 cm

2. ΓΙΑΛΛΙΝΑΣ Αγγελος (1857‐1939) 
‘Ποντικονήσι ‐ Κέρκυρα’ 
Υδατογραφία 14×27 εκ υπγρμ. κ.α 
 
€ 400 ‐ 700 
 
GIALLINAS  Angelos (1857‐1939) 
‘Mouse island‐ Corfu’  
Signed watercolor 14×27 cm

3. ΓΕΡΑΛΗΣ Λουκάς (1875‐1958) 
‘Λιμάνι’  
Λάδι σε ξύλο 20×30 εκ υπγρμ. κ.α   
 
€ 500 ‐ 800 
 
GERALIS Lucas (1875‐1958) 
‘Port’  
Signed oil on board 20×30 cm 

1

2

3
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6. ΓΕΡΑΝΙΩΤΗΣ Δημήτρης (1871‐1966) 
‘Γυναικείο πορτρέτο’ 
Λαδοπαστελ σε χαρτί 33×28 εκ υπγρμ. κ.α  
 
€ 250 ‐ 350 
  
GERANIOTIS Dimitris (1871‐1966)  
‘Portrait of a woman’  
Signed pastel on paper 33×28 cm 

4. ΒΡΥΖΑΚΗΣ Θεόδωρος (1819‐1878) 
‘Γυμνός νέος’ 1841 
Σχέδιο με μολύβια /σέπια; 24×18 εκ υπγρμ. με αρχικά & χρνλγμ.  
1841 κ.δ 
  
€ 800 ‐ 1.000 
 
VRYZAKIS Theodoros (1819‐1878) 
‘Nude boy’ 1841 
Signed  & dated 1841 drawing 24×18 cm 
 
ΕΚΘ/EXHIB. ‘Ελληνες Ζωγράφοι 19ου‐20ου αιώ.’ 
ΑΜΑLIA Art Gallery Αthens 1988, επιμ. Στ. Λυδάκη, Εικον. στον κατάλογο με αρθμ. 65 
Shown in the exhib. catalogue

5. ΓΚΙΚΑΣ‐ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906‐1994) 
‘Πορτρέτο’  
Σινική μελάνι /ακουαρέλα 15×10 εκ υπγρμ. κ.δ 
 
€ 350 ‐ 500  
 
GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906‐1994)  
‘Portrait’ 
Signed chinese ink & watercolor on paper 15×10 cm 
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7. ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος (1879‐1966) 
‘Νέος με αρνί’ 
Τέμπερα σε χαρτόνι 45×35 εκ υπγρμ. κ.α 
  
€ 1.000 ‐ 1.500  
 
GALANIS Demetrius (1879‐1966)  
‘Man taking lamb to shelter’  
Signed tempera on paperboard 45×35 cm 

8. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Αγήνωρ  
(1898‐1977) 
‘Σύνθεση’ 
Τέμπερα σε χαρτόνι 27×38 υπγρμ. κ.α 
  
€ 350 ‐ 500  
 
ASTERIADIS Aginor (1898‐1977) 
‘Composition’ 
Signed oil on paperborad 27×38 cm 

7

8
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9. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος (1837‐1907)  
‘Ιστιοφόρα’ π1900  
Χρώματα σε χαρτί 18×27.5 εκ υπγρμ. κ.δ 
 
€ 1.500 ‐ 2.000

VOLANAKIS Constantine (1837‐1907)  
‘Sailing vessels’ c1900 
Signed colors on paper 18×27.5 cm

10. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 
(1889‐1957)  
‘Σκαρί σε φουρτουνιασμένη θάλασσα’ 
Λάδι σε σελοτέξ 28×35 εκ υπγρμ κ.α 
  
€ 380 ‐ 500 
  
KALOGEROPOULOS Nikolaos  
(1889‐1957) 
’Hull in a stormy sea’    
Signed oil on hardboard 28×35 cm
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11. ΛΥΤΡΑΣ Νικόλαος (1883‐1927)  
‘Πορτρέτο νεανίδος’ 
Λάδι σε χαρτόνι 40×30 εκ υπγρμ μ.α 
 
€ 2.500 ‐ 3.000 

Ένα από τα ωραιότερα πορτρέτα του Νικόλαου Λύτρα, πλασμένο με το φως για πινελιά, κύριο χαρακτηριστικό του σε όλη την ζωγραφική 
του περπατησιά. Τα χρώματά του είναι διαποτισμένα μ’ αυτό το ιδιόμορφο δικό του εσωτερικό φως και συγκροτούν αρμονικά την από‐
δοση μιας ποιητικής σύλληψης της μορφής μέσω της απλοποίησης της φόρμας και απαλών χρωματικών συνδυασμών. 

LYTRAS Nikos (1883‐1927) 
’Portrait of a girl’ 
Signed oil on board 40×30 cm 
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12. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Γεώργιος (1853‐1932) 
‘Μητρική στοργή’ π.δ 1890 
Λάδι σε δέρμα 45×34 εκ (θέμα 25×18) υπογρμ. π.δ 
 
€ 4.000 ‐ 6.000 
 
JAKOVIDES Georgios (1853‐1932) 
‘Motherly affection’ c1890s 
Signed oil on leather 45×34 cm (subject 25×18) 

ΣΗΜ. Το έργο συνοδεύεται από Βεβαίωση γνησιότητας του καθηγητή Στέλιου Λυδάκη  
This painting is offered with a Letter of Authenticity by the renowned art professor Stelios Lydakis  
 

EXHIB / ΕΚΘ. ‘Ελληνες ζωγράφοι’ AMALIA Gallery Athens Νοv. 1988 επιμ. Στ. Λυδάκης.  
Eiκον. στον κατάλογο της έκθεσης με αρθμ. 48 ‐ Shown in the exhib. catalogue 
 

Παρλγ/Var. SOTHEBY’s ‘Greek sale’ 17/4/2003 

Στο σπουδαίο αυτό αριστοτεχνικό έργο 
του μεγάλου δημιουργού της Σχολής 
του Μονάχου αποτυπώνεται η αγαπη‐
μένη του σκηνή ταΐσματος βρέφους  με 
φιλαλήθεια και οξυδέρκεια ψυχολόγου. 
Η γυναικεία μορφή αποδίδεται με τρυ‐
φερότητα και ζεστασιά μέσα σε έναν 
κόσμο βαθιά ανθρώπινο. Ο καλλιτέχνης 
επιτυγχάνει μία δυναμική πνευματικο‐
ποίηση της φόρμας και της μορφής με 
κυρίαρχο στοιχείο τη χρωματική ευγέ‐
νεια και την ευαισθησία στην αριστοτε‐
χνική χρήση του χρώματος και τις εναλ‐
λαγές του. Με τα γαιώδη χρώματα της 
ακαδημαϊκής ζωγραφικής με σφιχτή 
φόρμα και απαράμιλλο σχέδιο ο Ιακω‐
βίδης παρουσιάζει τη μορφή λουσμένη 
σε ένα φωτεινό περίγραμμα. Η πηγή του 
φωτός προσδιορίζεται μέσα στον πί‐
νακα σχηματίζοντας ένα στεφάνι φωτός 
γύρω από την κώμη της μητέρας αγιο‐
ποιώντας και μνημειακοποιώντας τη 
μορφή της ως εύρωστη και γαλήνια με 
ρόδινη σάρκα και στοχαστική ενατένιση 
της ζωής. 
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13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ιωάννης (1860‐1931)  
’Η μικρή κυρία’ 
Λάδι σε καμβά 70×65 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 2.000 ‐ 2.500

ECONOMOU Ioannis (1860‐1931) 
‘The little lady‘ 
Signed oil on canvas 70×65 cm
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14. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Γεώργιος (1853‐1932) 
‘Γυναικείο γυμνό’ 
Λάδι σε  καμβά 98×60 εκ υπγρμ. κ.α 
 
€ 12.000 ‐ 17.000 
 
JAKOVIDES Georgios (1853‐1932) 
‘Female nude’ 
Signed oil on canvas 98×60 cm 
 
 
 
ΣΗΜ. Το έργο συνοδεύεται από Βεβαίωση γνησιότη‐
τας του συντηρητή Αθηνών Σταύρου Μπαλτογιάννη  
 
Στο έργο έγιναν προ πολλού ερασιτεχνικές προσπά‐
θειες καθαρισμού και συντήρησης  
 
ΝOTE. This painting is offered with a Letter of Authen‐
ticity by the well known Athens conservator Stavros 
Baltoyiannis  
 
The painting has been through amateur efforts of 
cleaning and restoration 

Σημαντικό έργο/εύρημα του μεγάλου εκπρο‐
σώπου της Σχολής Μονάχου. Μια τρυφερή αρι‐
στοτεχνική απόδοση του νεαρού γυμνού σώ‐
ματος με ευαισθησία σεμνότητα και απλότητα. 
Η μορφή αποτυπώνεται ήρεμη εύρωστη και 
γαλήνια φανερώνοντας το ισχυρό πλαστικό έν‐
στικτο του Ιακωβίδη.  
Το πρόσωπο γερμένο στο πλάι και το βλέμμα 
χαμηλωμένο έτσι που προσδίδουν στη ρυθμο‐
λογία και κινησιολογία του σώματος μια ιδιό‐
τυπη ευγένεια. Η απέριττη ζωγραφική του υπο‐
γραμμίζεται εμφατικά από ευαισθησία και 
κομψότητα στα πλασίματα των όγκων με λε‐
πτεπίλεπτους χειρισμούς της αξίας του χρώμα‐
τος και της πλαστικότητάς του επιτυγχάνοντας 
μία ψυχογραφική αποτύπωση της εικόνας του. 
Η μορφική ισορροπία και καθαρότητα η απο‐
φυγή κάθε ανεκδοτολογικού και παραπληρω‐
ματικού τύπου μνημειακοποιούν τη μορφή.
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«...ο Σαββίδης μια από τις πολυμερέστερες ‘καθολικές’ προσωπικότητες της νεοελληνικής τέχνης, είναι τυπικά κολορίστας. Δεν αρκείται 
όμως εις την χρωματική έμφαση. Πειραματίζεται συνεχώς με το χρώμα ως απόρροια του φωτός και μεταβάλλεται εις υπαιθριστή. Ο Ια‐
κωβίδης τον αποκάλεσε ‘μάνα στο χρώμα’ και η χρωματική του γκάμα παραμένει αξεπέραστη. Το ‐παραπάνω‐ έργο ‘ο Καταυλισμός’ 
είναι πολύ ενδεικτικό έργο του ζωγράφου...» (Στ. Λυδάκης) 
 
 
EXHIB / ΕΚΘ. ‘Ελληνες ζωγράφοι 19ου‐& 20ου αιώ’  ΑΜALIA Art Gallery Athens Νοε. 1988 Eπιμ. Στ. Λυδάκης, εικον. στον κατάλογο της έκθεσης με αρθμ. 85 
 
Shown in the exhibition catalogue in no. 85

15. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Συμεών (1859‐1927)  
‘Ο καταυλισμός’  
Λάδι σε καμβά επικλμ. σε ξύλο 47×60 εκ υπγρμ. κ.α  
  
€ 2.000 ‐ 2.500 

SABBIDES Symeon (1859‐1927) 
‘The settlement’ 
Signed oil on canvas laid on panel 47×60 cm
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16

17

16. ΡΩΝΑΣ Σωκράτης (1892‐1968) 
‘Η προσευχή’  
Λάδι σε καμβά 73×54εκ υπγρμ. κ.α 
 
€ 1.000 ‐ 1.500 
 
RONAS Socrates (1892‐1968) 
‘The prayer’  
Signed oil on canvas 73×54 cm 
 
 
EXHIB. / ΕΚΘ. ‘Ελληνες ζωγράφοι’ ΑΜΑLIA Art 
Gallery Athens Νοv. 1988 ‐ Eπιμ. Στ. Λυδάκης, 
εικον. στον κατάλογο με αρθμ. 27 
 
Shown in the exhibition catalogue no. 27 

17. ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Σπυρίδων 
(1830‐1896) 
‘Ιστιοφόρα στο σεληνόφως’ 
Λάδι σε ξύλο 20×30 εκ υπγρμ κ.α  
 
€ 1.300 ‐ 1.700  
 
PROSALENTIS Spyridon  
(1830‐1896) 
‘Sailing boats under the moonlight’  
Signed oil on wood 20×30 cm 
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19. ΓΕΡΑΛΗΣ Λουκάς (1875‐1958) 
‘Ψαράδες’ 
Λάδι σε σελοτέξ 30×40 εκ υπγρμ. κ.α   
  
€ 800 ‐ 1.200 
 
GERALIS Lucas (1875‐1958) 
‘Fishermen’  
Signed oil on hardboard 30×40 cm 

18

19

18. ΛΑΝΤΣΑΣ Στέφανος (1861‐1933) 
‘Ακρόπολη και στρατιώτες’  
Λάδι σε καμβά 60×90 εκ φέρον υπογραφή κ.α 
 
€ 2.000 ‐ 2.500

LANZA Stefano (1861‐1933) 
’Acropolis and Greek guards’  
Superb oil on canvas bearing signature b.l. 60×90 cm
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Ένα πολύ σημαντικό έργο του Παρθένη με την σπάνια συνεύρεση των δύο γυναικείων μορφών που απέδωσε ξεχωριστά σε παραλλαγές 
άλλων συνθέσεων ο κοσμοπολίτης καλλιτέχνης. Οι δύο Νύμφες, Καλυψώ και Ευρυδίκη, εδώ μαζί, έξω από την πλαισίωση του μύθου 
αποδίδονται τρυφερά, λιτά, απέριττα οπτικοποιώντας τον οραματικό υπέροχο κόσμο του. Σε απόλυτη αρμονία η σύνθεση αναπτύσσεται 
πάνω σε διαγώνιες που διαπερνούν τους ώμους τη λύρα και τα κεφάλια των μορφών. Η «κιθαρωδός» Καλυψώ καθήμενη σε βράχο με 
τη γνωστή έντονη σκυφτή κλίση της κεφαλής που δηλώνει προσήλωση και εσωτερική συγκέντρωση μιας μουσικού και συμπληρώνεται 
αριστοτεχνικά με την αναγνωρίσιμη κυκλωτική απόληξη του πέπλου της Ευρυδίκης που οργανώνει  με μεγάλη συνθετική επιδεξιότητα 
το έργο. Η Ευρυδίκη αιωρείται ανάλαφρα σε μία ποιητική πνευματική  ατμόσφαιρα γεμάτη κομψότητα μέσα στις ανεπαίσθητα παλλό‐
μενες μακρόστενες κάθετες φόρμες των απόκοσμων πτυχών του ενδύματός της.. 
 
ΣΗΜ / NOTE: Το έργο έχει συντηρηθεί ‐ The painting has been professionally restored

20. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878‐1967) 
‘Καλυψώ και Ευρυδίκη’ 
Λάδι σε καμβά 43×30 εκ υπγρμ. κ.δ 
  
€ 5.000 ‐ 8.000

PARTHENIS Constantine (1878‐1967) 
‘Calypso and Euridice’ 
Signed oil on canvas 43×30 cm 
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22. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Χαράλαμπος 
(1909‐1958) 
‘Νεκρή Φύση με ρόδια’ 
Λάδι σε καμβά 45×60 εκ υπγρμ. π.δ  
  
€ 800 ‐ 1.200  
 
POTAMIANOS Charalambos 
(1909‐1958)  
‘Still Life with pomegranates'  
Signed oil on canvas 45×60 cm

21

22

21. ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ Σοφία (1882‐1965) 
‘Η μέρα της Βαστίλης’ 
Λάδι σε ξύλο 47×57 εκ υπγρμ π.δ 
 
€ 800 ‐ 1.000 

LASKARIDOU Sophia (1882‐1965)  
‘Bastille day’ (Fête Nationale) 
Signed oil on panel 47×57 cm
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Υπέροχο εκθαμβωτικό έργο του Παπαλουκά σχοινοβατώντας ανάμεσα στην παράδοση και την πρωτοπορία. Μέσα από την αριστοτεχνική 
διαλεκτική συλλειτουργία χρώματος και σχήματος για την απόδοση των όγκων της σύνθεσής του πλάθει τις φόρμες. Η δεινότητα της αν‐
τιληπτικής ικανότητάς του στην απόδοση του χώρου αλλά και η ικανότητά του χρωστήρα του με ευκρίνεια ενάργεια και ευπείθεια προσ‐
δίδουν μια εκθαμβωτική διάθεση στην ατμόσφαιρα που εκπέμπει ζωντάνια και δυναμισμό. Αλληλοτεμνόμενα επίπεδα που εγκλωβίζουν 
το βλέμμα του θεατή, υπακούουν στην επιθυμία του να υποτάξει την φύση στην καλλιτεχνική του ανάγκη. Η χρωματική αρμονία του γα‐
λάζιου στη σύνθεση του τοπίου ακολουθεί ιδιότυπα τους όγκους ενεργοποιώντας τις αισθήσεις. 
 
Πρβλ. «Σ. Παπαλουκάς ‐ Θητεία στον Άθω» εκδ. ΑΓΡΑ 2003 Παρλγ. εικον. αρ. 96 ‐ 100 

ΠΡΟΕΛ/ PROV: Ιδιωτ. συλλoγή Θεσ/νίκη ‐ Priv. collection Thessaloniki

23. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892‐1957) 
‘Αρσανάς Μεγίστης Λαύρας’ π 1938 
Λάδι σε σελοτέξ 50×70 εκ υπγρμ. κ.δ  
  
€ 7.000 ‐ 8.000 

PAPALOUKAS Spyros (1892‐1957) 
‘Boat‐house of the Megisti Lavra Monastery’ c 1938 
Signed oil on hardboard 50×70cm
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*24. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φώτης (1895‐1965) 
‘Εργασίες θεμελίωσης ναού’ 1951; 
Αυγοτέμπερα σε ξύλο 39×47 εκ υπγρμ. & χρνλγμ. κ.α 
  
€ 2.000 ‐ 3.000 
 
KONTOGLOU Fotis (1895‐1965) 
‘Temple foundation works’ 1951; 
Signed & dated egg‐tempera on wood‐block 39×47 cm   
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα / Private coll. Athens

25. ΚΛΩΝΗΣ Κλεόβουλος (1907‐1988) 
‘Νεκρή φύση’ 1967 
Λάδι σε καμβά 50×40 εκ υπγρμ. κ.δ 
 
€ 280 ‐ 400  
 
KLONIS Kleovoulos (1907‐1988) 
‘Still life’ 1967 
Signed oil on canvas 50×40 cm 
 
In need of restoration / Χρήζει συντήρησης

24

25
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Γοητευτικές αντιθέσεις των γαλάζιων και πράσινων ορεινών όγκων τονίζουν με μαεστρία και εμφαντικά την επιβλητικότητα και την με‐
γαλοπρέπεια του τοπίου. Με την αναγνωρίσιμη ποιητική σύλληψη του ελληνικού ορεινού τοπίου μέσω μιας απλοποίησης της φόρμας 
και την αριστοτεχνική συλλειτουργία χρώματος και σχήματος για την απόδοση των όγκων εμπλέκει αρμονικά μέσα από αντινατουραλι‐
στικές σχηματοποιήσεις αφαιρέσεις αναπλάσεις της φόρμας παράλληλα με μία λυρική απόδοση του φυσικού τοπίου και την ψυχογρα‐
φική αποτύπωση της εικόνας του. Με αδρές πινελιές στο πλάσιμο του χρώματος χαρίζει δυναμισμό και κίνηση στη σύνθεση με τέτοιο 
τρόπο ώστε τα δέντρα να αποκτούν ανθρωπόμορφη υπόσταση. Η δεινότητα της αντιληπτικής ικανότητάς του στην απόδοση του χώρου 
αλλά και η ικανότητά του χρωστήρα του με ευκρίνεια ενάργεια και ευπείθεια δίνουν μια εκθαμβωτική διάθεση στην ατμόσφαιρα που 
εκπέμπει ζωντάνια και παλμό. 
 
Πρβλ. ’K.Μαλέας’ εκδ. ΑΔΑΜ Αθήνα 2000 ‐ Παρλγ. εικον. σ. 176

26. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος (1879‐1928) 
‘Αιτωλικό τοπίο’  
Λάδι σε χαρτόνι επικλμ. σε σελοτέξ 30×30 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 3.800 ‐ 5.000 

MALEAS Constantine (1879‐1928) 
‘Aetolian landscape’ 
Signed oil on card supported on hardboard 30×30 cm
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Από τις πλέον αριστοτεχνικές αποδόσεις του Ολύμπου  από τον μεγάλο εικαστικό υμνητή του, τον Ιθακήσιο, που μαρτυρεί την δεινότητα 
της αντιληπτικής ικανότητας του σημαντικού αυτού ζωγράφου στην απόδοση του χώρου αλλά και στη δεινότητα του χρωστήρα του με 
ευκρίνεια ενάργεια και ευπείθεια. Το φως αναδεικνύει εντυπωσιακά το τρισδιάστατο των όγκων. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης των πεζο‐
πόρων και των ορειβατών του Ολύμπου, αποτυπώνει εδώ με εφάμιλλη μαεστρία  το μεγαλείο του όρους των Θεών, μεταφέροντας βιω‐
ματικά, και γι αυτό αυθεντικά, την  ποιητική του μαγευτικού τοπίου. Το σχέδιο και το 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 αριστοτεχνικό του χρωστήρα μεταμορφωμένα από το προσωπικό ιδιότυπό του θέλγητρο.

27. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Βασίλειος (1879‐1977) 
‘Ολυμπος’  
Λάδι σε καμβά 70×50 εκ υπογρμ κ.α 
 
€ 2.500 ‐ 2.800

ITHAKISIOS Vasilios (1879‐1977) 
‘Mt. Olympus’ 
Signed oil on canvas 70×50 cm
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29. ΚΑΝΑΣ Αντώνης (1915‐1995)  
‘Φορτηγά πλοία’ 
Λάδι σε σελοτεξ 31×27 εκ υπγρμ κ.α  
 
€ 300 ‐ 400 
 
KANAS Antonis (1915‐1995) 
‘Tankers’ 
Signed oil on hardboard 31×27 cm

28

29

28. ΑΡΓΥΡΟΣ Ουμβέρτος (1884‐1963) 
‘Αλβανικό μέτωπο’ 
Λάδι σε χαρτόνι 50×65 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 1.700 ‐ 2.300  
 
ARGYROS Oumvertos (1884‐1963)  
‘Albanian front'  
Signed oil on board 50×65 cm 
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31. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Δημήτρης  
(1891‐1947) 
‘Αρχαϊκός χορός’ 
Λάδι σε καμβά 33×46 εκ υπγρμ κ.α  
 
€ 500 ‐ 800  
 
BISKINIS Dimitrios (1891‐1947)  
‘Archaic dance‘  
Signed oil on canvas 33×46 cm 

30

31

30. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ Ανδρέας (1901‐1951)  
‘Καστέλλα’ 
Λάδι σε καμβά 47×70 εκ υπγρμ κ.δ  
 
€ 1.500 ‐ 1.800

KRYSTALLIS Andreas (1901‐1951) 
‘Castella’  
Signed oil on canvas 47×70 cm 

ΕΚΘ/EXHIB. ‘Ελληνες Ζωγράφοι 19ου 20ου αιώ.’ 
ΑΜΑLIA Art Gallery Athens 1988  Eπιμ. Στ. Λυδάκης   
Eικον. στον κατάλογο με αριθμ. 3 
 
Shown in the exhibition catalogue in no. 3
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Αλληλοτεμνόμενα επίπεδα που εγκλωβίζουν το βλέμμα του θεατή, φόρμες που εσωκλείουν ανησυχία και κίνηση, υπακούουν στην επι‐
θυμία του να υποτάξει την φύση στην καλλιτεχνική του ανάγκη. Το φως πηγάζει μέσα από την υλικότητα του χρώματος και πλάθει εδώ 
με δυναμικό λεξιλόγιο την συναισθηματική ψυχογραφική υπόσταση των όγκων. Το θέμα γίνεται αφορμή για να τονιστούν τα εκφραστικά 
χαρακτηριστικά του χρώματος ώστε να αποτυπωθεί με ζεστασιά η ψυχή του τοπίου. Με εντυπωσιακή απλότητα, αβίαστα και λιτά, με 
τη γνωστή του τάση για σχηματοποίηση και ιδιαίτερη προτίμηση στην χρήση του χρώματος ως ουσιώδες στοιχείο τόσο ως προς την ποι‐
ότητά του όσο και ως προς την συμβολική αναγωγή του μας δίνει μόνο άποψη της τοποθεσίας με απαγορευτική την τοπογραφική ταύτιση. 
Η σχηματοποίηση των όγκων με την αποφυγή της απόδοσης λεπτομερειών, η εσωτερικότητα των χρωμάτων, οι πλατιές ανάγλυφες πι‐
νελιές που ενέχουν χειρονομιακή ενέργεια και η εμφαντική χρήση ενός γρήγορου φωτός οικοδομούν το προσωπικό θελκτικό του σύμπαν 
που πάλλεται από ένταση και δυναμισμό. 
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή* Αθήνα / Private collection Athens 
 
*Το έργο φέρει πίσω τον τίτλο και ιδιόχειρη αφιέρωση του 1951 του τότε ιδιοκτήτη ζωγράφου και καθηγητή της ΑΣΚΤ Δημήτρη Γερανιώτη 
 
Πρβλ. «Κ. Μαλέας» Α.Κωτίδης εκδ. ΑΔΑΜ Αθήνα 2000 παρλγ. εικον. σελ. 232 αρ. 176  με τον γενικό τίτλο ‘Τοπίο’

32. ΜΑΛΕΑΣ Κωνσταντίνος (1879‐1928) 
‘O δρόμος για τα Καλάβρυτα’ π.δ 1920 
Λάδι σε χαρτόνι 40×50 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 3.500 ‐ 5.000 

MALEAS Constantine (1879‐1928) 
‘The road to Kalavryta’ c1920s 
Signed oil on board 40×50 cm
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34. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος  
(1902‐1985) 
‘Εσωτερικό με τραπεζάκι’ 
Τέμπερα/μικτή τεχν. 25×35 εκ 
υπογρμ. κ.α 
  
€ 600 ‐ 900 
 
VASSILIOU Spyros (1902‐1985)  
‘Interior with a side table’  
Signed tempera mix. media  
on cardboard 25×35 cm

33

34

33. ΓΚΙΚΑΣ‐ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906‐1994) 
‘Μπαλκόνι με άνθη και καφασωτά’ 
Tέμπερα σε χαρτόνι 29×21 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 1.300 ‐ 1.800  
 
GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906‐1994)  
‘Balcony with flowers and trellis’ 
Signed tempera on board 29×21 cm 
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«Ομηρικό ακρογιάλι», το αναγνωρίσιμο τοπίο των ψιθύρων και της σιωπής που δημιουργεί  αριστοτεχνικά ο Στέρης. Το φως σε κυρίαρχο 
ρόλο εξαϋλώνει το χρώμα, προσδίδοντάς του μία λαμπρότητα και ένταση μη πραγματική. Το μοναδικό μοναχικό αρχιτεκτόνημα, προσδίδει 
μία αίσθηση μεταφυσικού στη σύνθεση παραπέμποντας σε ένα κόσμο κλειστό, μαγικό και δυσπρόσιτο. Η απόμακρη, ακίνητη σαν είδωλο 
μορφή, πλήρως ενταγμένη στο μυστηριώδες και αινιγματικό τοπίο, με αντιρεαλιστική απόδοση, κλειστή ως προς την επικοινωνία με τον 
θεατή, εκφράζει με σαφήνεια τις προθέσεις του καλλιτέχνη για την απόδοση μιας εσωτερικής μοναξιάς. Το άκαμπτο αρχαϊκό της ύφος 
και η μνημειακή της βαρύτητα παραπέμπουν στην υπόθεση της «ελληνικότητας» της γενιάς του ‘30.

35. ΣΤΕΡΗΣ Γεράσιμος (1895‐1985) 
‘Ομηρικό ακρογιάλι’ 
Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπγρμ κ.α  
 
€ 2.800 ‐ 4.000

STERIS Yerassimos (1895‐1985) 
‘Homeric shore’ 
Signed oil on canvas 50×70 cm
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37. ΜΑΥΡΟΪΔΗΣ Γιώργος (1912‐2003) 
‘Γυμνό΄   
Λάδι σε καμβά επικλμ. σε χαρτόνι 41×26 εκ υπγρμ. κ.δ  
  
€ 500 ‐ 800  
 
MAVROIDES Georgios (1912‐2003)  
‘Nude’ 
Signed oil on canvas laid on board 41×26 cm36

37

36. ΜΑΪΠΑΣ Θέμος (1936‐1996) 
‘Φτερά και πούπουλα’  
ΖΕΥΓΟΣ έργων λάδι σε καμβά 80×40 εκ. έκαστο υπγρμ. κ.δ & πίσω  
 
€ 800 ‐ 1.200 
 
MAIPAS Themos (1936‐1996) 
‘Feathers and down’  
PAIR of signed oils on canvas 80×40 cm each  
 
ΠΡΟΕΛ / PROV. Ιδιωτ. συλλ. Παρίσι / Priv.collection Paris
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39. ΑΝΘΗΣ Δημήτριος  
(1925‐1991) 
‘Βοσκοί στα χιόνια’ 
Λάδι σε σελοτέξ 50×65 εκ  
υπγρμ. κ.α 
 
€ 400 ‐ 500 
 
ANTHIS Dimitrios (1925‐1991) 
‘Shepherds in the snow‘ 
Signed oil on hardboard 50×65 cm

38

39

38. ΓΕΡΜΕΝΗΣ Βάσος (1896‐1964) 
‘Kοπάδι σε χιονισμένο τοπίο’ 
Λάδι σε καμβά 80×100 εκ υπγρμ. κ.α 
 
€ 900 ‐ 1.200

GERMENIS Vasos (1896‐1964) 
‘Shepherds and flock’ 
Signed oil on canvas 80×100 cm
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40. ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος (1917‐1984) 
‘Κύθηρα’ 
Λάδι σε σελοτέξ 50×50 εκ υπγρμ κ.δ 
  
€ 1.500 ‐ 2.000

SIKELIOTIS Georgios (1917‐1984)  
‘Kythira’ 
Signed on hardboard 50×50 cm
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Ένας ιδιαίτερα θελκτικός πίνακας από την περίφημη  σειρά «Εργαστήρια» ζωγραφισμένος με τη γνωστή μετακυβιστική τεχνοτροπία του 
σημαντικού Έλληνα ζωγράφου, γλύπτη, χαράκτη, εικονογράφου, συγγραφέα και ακαδημαϊκού Χατζηκυριάκου Γκίκα εμπνεόμενου από 
μια ανάλογη ομάδα έργων που είχε φιλοτεχνήσει ο Πικάσο. Με μία προσεκτικότερη ματιά στο καλειδοσκοπικό μωσαϊκό χρωμάτων της 
τεκτονικής σύνθεσης μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα αντικείμενα τα έπιπλα και τα σύνεργα της ζωγραφικής του, τα καβαλέτα με τους 
χαρακτηριστικούς πίνακες, την ψάθινη καρέκλα και την πολυθρόνα  ένα σκαμνί  και τα οξυκόρυφα παράθυρα του Υδραίικου ατελιέ του 
στο βάθος. Η αλήθεια ως ικανότητα της μίμησης κι αναπαράστασης των αντικειμένων γίνεται οπτική πραγματικότητα και εκφράζεται 
πανέμορφα με φόρμες και χρώματα. Οι χρωματιστές φόρμες εναλλάσσονται με γραμμικότητα ευρυθμία και σκηνική διάταξη συνθέτοντας 
ένα γοητευτικό αρχιτεκτονικό ιστό αφήγησης. 
 

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

41. ΓΚΙΚΑΣ‐ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906‐1994) 
‘Το εργαστήριο’ π1958 
Λάδι / τέμπερα σε καμβά 53×60 εκ υπγρμ. κ.α 
 
€ 5.000 ‐ 8.000 

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906‐1994) 
‘The atelier’ c1958 
Signed oil / tempera on canvas 53×60 cm 
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42. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892‐1957)  
‘Πλαγιά στο Καμμένο Μυτιλήνης’  
Λάδι σε σελοτέξ 41×33 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 3.500 ‐ 5.000 

PAPALOUKAS Spyros (1892‐1957)  
‘Mountain slopes by the Kammeno village in Mytilene’  
Unique signed oil on hardboard 41×33 cm
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43. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1889‐1977)  
‘Oνειρικό τοπίο’  
Λάδι σε κόντρα πλακέ 50×70 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 3.000 ‐ 4.000  

GOUNAROPOULOS Georgios (GOUNARO) (1889‐1977) 
‘Dreamy landscape’  
Signed oil on plywood 50×70 cm

Εξαίρετο αντιπροσωπευτικό έργο βγαλμένο μέσα στον ρευστό ονειρικό κόσμο του Γουναρόπουλου διάχυτο με το ιδιότυπο φως του να 
διαπερνά κάθε σημείο της ζωγραφικής επιφάνειας. Φως και νερό, ρευστά και διαφανή, κυοφορούν αυτόφωτα ψάρια με μία δεινή σχε‐
διαστική ικανότητα στην απόδοση των όγκων και την κίνηση της γραμμής. Η καμπύλη κυριαρχεί και το σχέδιο διαγράφεται μονοκονδυλιά 
διανοίγοντας ένα κόσμο αέρινο αβαρή δυναμικό. Μυθικό και φανταστικό εμπλέκονται αριστοτεχνικά αγγίζοντας τα όρια του υπερρεα‐
λισμού. Ερωτισμός, εμπλοκή αρχέτυπων και αρχέγονων πρωταρχικών συμβόλων και ανοίκεια συμπλέγματα συνυπάρχουν αρμονικά σε 
ένα αέναο παιχνίδι φωτός και σκιάς.  
 
ΠΡΟΕΛ / PROV: Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα / Priv. collection Athens
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45. ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878‐1967) 
‘Αφροδίτη’ 
Τέμπερα σε χαρτόνι 34×22 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 500 ‐ 800 
 
PARTHENIS Constantine (1878‐1967) 
‘Aphrodite'  
Signed tempera on paperboard 34×22 cm

44

45

44. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892‐1957) 
‘Η βρύση στην πλατεία Μυτιλήνης’   
Τέμπερα σπουδή σε χαρτόνι 26×31 εκ υπγρμ κ.δ  
  
€ 1.000 ‐ 1.500  
 
PAPALOUKAS Spyros (1892‐1957) 
‘The fountain in the Mytilene village square’  
Signed with initials tempera on board 26×31 cm
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46. ΓΚΙΚΑΣ‐ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906‐1994) 
‘Αθηναϊκό μπαλκόνι’  
Λαδοτέμπερα σε χαρτόνι 45×47 εκ υπγρμ. κ.δ 
 
€ 3.800 ‐ 5.000 

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906‐1994) 
‘Athenian balcony’  
Signed oil‐tempera on board 45×47 cm 

Εξαίρετη απόδοση από τη σειρά αθηναϊκά μπαλκόνια με συμπυκνωμένες όλες τις ζωγραφικές αρετές του σπουδαίου δημιουργού στην 
απόδοση του χώρου στη συνθετική ικανότητα αλλά και στην απόδοση των αναγνωρίσιμων σπαραγμάτων των αρχιτεκτονικών αθηναϊκών 
νεοκλασικών μπαλκονιών. Με σχεδιαστική απλότητα και οξύτητα φανερώνεται αβίαστα η σχεδιαστική του ευχέρεια με μία γλυκύτητα 
και μουσικότητα. Η αριστοτεχνική του δεινότητα στο σχέδιο και τη σύνθεση με έντονες αντινατουραλιστικές σχηματοποιήσεις και αφαι‐
ρέσεις αποκαλύπτει τους ρυθμούς των γραμμών και του χρώματος. Με μία γλυκύτητα και μουσικότητα οργανώνει τον χώρο του με μια 
δική του παραμυθένια ποιητική εικονική πραγματικότητα.  
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48
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47. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Τζων (1921‐2014) 
‘Couple amoureux’  
Λάδι σε χαρτόνι 78×56 εκ υπγρμ κ.α  
 
€ 1.200 ‐ 1.500 
 
CHRISTOFOROU John (1921‐2014) 
‘Couple amoureux’  
Signed oil on board 78×56 cm 

48. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Δημήτρης (1899‐1972)  
Aφηρημένη σύνθεση 
Λάδι σε χαρτόνι 27×31 εκ υπογρμ. κ.δ 
  
€ 350 ‐ 500 
  
POULIANOS Dimitrios (1899‐1972) 
Abstract composition 
Signed oil on board 27×31 cm
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49. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912‐1990) 
Αφηρημένη σύνθεση 
Λάδι σε καμβά 37×94 εκ υπγρμ. κ.δ 
  
€ 2.800 ‐ 4.000

SPYROPOULOS Yannis (1912‐1990)  
Abstract composition 
Signed oil on canvas 37×94 cm

Μια περίτεχνη ποιητική με επικαλύψεις και αναδύσεις σε έναν κόσμο πνευματικό μυστηριώδη και σκοτεινό πολυσύνθετο και υποβλητικό. Έργο 
του πατέρα της αφαιρετικής ελληνικής ζωγραφικής Γιάννη Σπυρόπουλου που συμπυκνώνει εντυπωσιακά αυτό που ο ίδιος έλεγε: «Άπλωσα το 
σκοτάδι για να βρω το φως». Ενέχει όλα τα διδάγματα του διεθνούς κινήματος της αφαίρεσης μετουσιωμένα στη δική του εξαιρετική γλώσσα. 
Χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του καψίματος, τις χαράξεις, τις επιζωγραφήσεις και τα αποτυπώματα συνθέτει ένα εκρηκτικό παλίμψηστο. Με 
πραγματικές υφές τόνους και διαβαθμίσεις δημιουργεί σχήματα που περιέχουν το εσωτερικό της ύλης. Στρώματα πυκνότητας και ανοίγματα 
λάμψης, συγκρούσεις και επιστρώσεις συνεχών επάλληλων μεταλλαγών καταστροφής συγκροτούν το εικαστικό ιδίωμα του καλλιτέχνη δίνοντάς 
του τη δυνατότητα να διαχειρίζεται στη ζωγραφική του επιφάνεια τη δραματικότητα της ίδιας της ύλης εκεί όπου η φθορά γίνεται ποιότητα.
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51. YVES SAINT LAURENT (1936‐2008) 
‘Chiffre de mode’ 1966 
Τέμπερα σε χαρτί 30×17 εκ υπγρμ. κ.δ 
  
€ 250 ‐ 350 
  
YVES SAINT LAURENT (1936‐2008) 
‘Φιγούρα μόδας’ 1966 
Scarce signed tempera on paper 30×17 cm

50

51

50. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γιώργος (1885‐1959) 
’Νεκρή φύση με πιάτο και κανάτα’ 1931 
Ακουαρέλα 34×24 εκ υπογρμ. δις κ.δ   
  
€ 2.000 ‐ 2.500 
 
BOUSIANIS Georgios (1885‐1959) 
‘Still Leben’ 1931 
Signed & dated watercolor 34×24 cm 
 
 
Eξαίρετο δείγμα νεκρής φύσης της λεγόμενης ‘υγρής περιό‐
δου’ του Μπουζιάνη στο Παρίσι κατά τις αρχές της δεκαε‐
τίας του ‘30. 
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Η εξαιρετική απόδοση του νεαρού σώματος με την αναγνωρίσιμη ανδροκεντρική διατύπωση με απλότητα και έντονη χειρονομία υπο‐
γραμμίζουν εμφαντικά την αποτύπωση του πραγματικού, της στιγμής, της άμεσης και αδιαμεσολάβητης αλήθειας χωρίς ίχνος υποκρισίας.  
Τα αφηγηματικά στοιχεία τοποθετημένα στο βάθος ενώ η αντρική φιγούρα στο πρώτο πλάνο κυριαρχεί στη ζωγραφική επιφάνεια του 
έργου. Η ιδιότυπη ευγενής και απέριττη ζωγραφική του με κομψή γραμμή ευαισθησία και λεπτεπίλεπτους χειρισμούς της αξίας της 
γραμμής φανερώνουν το ισχυρό πλαστικό ένστικτο του σπουδαίουΤσαρούχη.

52. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910‐1989) 
‘Ανδρας με επίδεσμο στο χέρι’ 1973 
Τέμπερα σε χαρτόνι 48×30 εκ υπγρμ. & χρνλγμ. κ.δ  
 
€ 3.000 ‐ 4.000

TSAROUCHIS Yannis (1910‐1989)  
‘Man with a bandaged hand’ 1973 
Signed & dated tempera on paperboard 48×30 cm
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54. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923‐1984) 
‘Δύο άνδρες ένα λουλούδι’ 
Λάδι σε καμβά 27×27 εκ υπγρμ. κ.δ 
 
€ 1.500 ‐ 2.000  
 
GAITIS Yannis (1923‐1984) 
‘Two men one flower’ 
Signed oil on canvas 27×27 cm

53
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53. ΣΚΛΑΒΟΣ Γεράσιμος (1927‐1967)  
‘Άτιτλον’  
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 50×75 εκ υπγρμ. κ.δ  
 
€ 800 ‐ 1.300  
 
SKLAVOS Gerassimos (1927‐1967)  
‘Untitled’ 
Signed mixed media study on board 50×75 cm
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Εντυπωσιακό και ιδιαίτερα τρυφερό έργο του πρωτοπόρου Διαμαντή Διαμαντόπουλου με γυναικεία μορφή αποδομένη με μελετημένο 
πρωτογονισμό στιβαρούς όγκους και γραμμική απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου που επιφέρει μνημειακοποίηση και έμ‐
φαση στα τεκτονικά χαρακτηριστικά. Με απαλά μαλακά χρώματα, ροδαλό χρώμα στα σαρκώματα η μορφή‐σύμβολο, παρουσιάζεται με 
γλυκύτητα και εσωτερική διαύγεια. Το ύφος, λιτό και αναγνωρίσιμο τόσο στο χρώμα όσο και στον τρόπο γραφής, είναι απότοκο πειρα‐
ματισμών πολλών χρόνων και υποστηρίζει αβίαστα την αλήθεια που ενέχει η αποτύπωση των απλών ανθρώπων του μόχθου.  
 
ΠΡΟΕΛ/PROV.  Ιδιωτ. συλλογή Πειραιάς ‐ Priv.collection Piraeus

55. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Διαμαντής (1914‐1995) 
‘Η ράφτρα’  
Λαδοτέμπερα σε χαρτόνι επικλμ. σε σελοτέξ 70×50 εκ υπγρμ. κ.δ 
 
€ 3.800 ‐ 5.000

DIAMANTOPOULOS Diamantis (1914‐1995)  
‘The seamstress’  
Signed oil‐tempera on card laid on hardboard 
70×50 cm
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Ένα από τα σπάνια έργα με τα ιδιότυπα αυτά μοτίβα του Νικολάου. Με την ιδεαλιστική‐ποιητική ερμηνευτική αντιμετώπιση, εδώ «της 
τριάδας’» και πάλι, με λεπτό και ανάλαφρο σχεδιασμό προσδίδει ζωή και κίνηση στα βιόμορφα αυτά μοτίβα της ‘τριάδας’ επιτυγχάνοντας 
με εξαιρετική μαεστρία την απόλυτη αρμονία στην διαλεκτική συλλειτουργία χρώματος και σχήματος.  
 
Πρβλ. ‘Ν.Νικολάου’ εκδ. ΑΔΑΜ Αθήνα 1998 παρλγ. ‘Σύνθεση’ 70×100 εικον. σελ. 103 

SOTHEBYS ‘Greek sale’ Apr.2003 παρλγ. ‘Αφηρημένο’ τεμπ.σε χαρτί 

56. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νίκος (1909‐1986)  
‘Η τριάδα ΙΙ’ π1958 
Λαδοτέμπερα σε χαρτόνι επικλμ. σε σελοτέξ 65×80 εκ 
υπγρμ. κ.δ 
 
€ 2.500 ‐ 3.000

NICOLAOU Nikos (1909‐1986) 
‘The triad ΙΙ’ c1958 
Oil‐tempera on paperboard  laid on hardboard 65×80 cm 
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Μέσα από την πολυσημία της σουρεαλιστικής του γραφής και σαφή υπαινιγμό στον αρχαίο ελληνικό κόσμο (ακρόπολη) παρουσιάζει 
μοναδικά στην παραπάνω σπουδή το υπέροχο σύμπλεγμα με τις αινιγματικές φιγούρες τοποθετημένες σε ανορθόδοξο χώρο. Με συμ‐
βολική σουρεαλιστική και σκηνογραφική διάθεση στην απόδοση των μορφών και του περιβάλλοντος χώρου αποδίδει τα γυμνά ανθρώ‐
πινα σώματα με μία διαχρονικότητα που πηγάζει από τον κοινό τόπο της βυζαντινής παράδοσης και αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η 
ενδυματολογική παρουσίαση της γυναικείας μορφής με σαφή υπαινιγμό στον αρχαίο ελληνικό κόσμο συνυπάρχει αρμονικά με τον εξο‐
βελισμό της προοπτικής, το μονοδιάστατο μονοχρωματικό φόντο, τις αποδόσεις των όγκων του σώματος και κόκκινο του ενδύματος πα‐
ραπέμποντας άμεσα στη βυζαντινή παράδοση.  
 
Πρβλ. ‘N.Εγγονόπουλος’ εκδ. Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2007 παραλγς. εικον. σελ. 354, 355 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ.συλλογή Αθήνα / Priv.collecion Athens

*57. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος (1910‐1985)  
‘Ειδύλλιον’   
Τέμπερα/μικτή τεχνική σε χαρτόνι 38×30 εκ υπογρμ. κ.α  
 
€ 5.000 ‐ 6.000

ENGONOPOULOS Nikos (1910‐1985)  
‘Idylle’  
Signed study in tempera/mix.media on paperboard 38×30 cm
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Μία λυρική απόδοση του αγαπημένου θέματος του καλλιτέχνη με εξαιρετική μαεστρία και ευαισθησία στον συνδυασμό των χρωματικών 
του επιλογών. Το χρώμα σχηματοποιεί και πλάθει τους συμπαγείς και στέρεα δομημένους όγκους. Οι μίσχοι των λουλουδιών αναπτύσ‐
σονται καταπιεζόμενοι από τα όρια του πλαισίου που περιγράφει την επιφάνεια του τελάρου σαν να επιθυμούν να δραπετεύσουν όπως 
ίσως και ο ίδιος από την τραγικότητα της ζωής του.

58. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος (1914‐1965) 
‘Λουλούδια και μίσχοι’ 1963 
Λάδι σε  καμβά 70×57 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ 
  
€ 2.800 ‐ 3.500  

TSINGOS Thanos (1914‐1965) 
‘Flowers and stems’ 1963 
Signed & dated oil on canvas 70×57 cm
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Έργο‐ύμνος στο ανοίκειο που καταφέρνει εδώ να γίνει γοητευτικό και προσηνές μέσα από το παιχνίδι και την παιδικότητα. Με το ανα‐
γνωρίσιμο γοητευτικό εικαστικό του σύμπαν ο καλλιτέχνης, με έντονα περιγράμματα, συνθέτει το φαντασμαγορικό του αλλόκοτο και 
αυτόφωτο άνθος με σχήματα που παραπέμπουν στο ανύπαρκτο στο μη κρυπτογραφημένο, κάπου κοντά στο όνειρο ή το ασυνείδητο. 
Με την υπονομευτική του αδεξιότητα μας εισάγει για ακόμη μια φορά σε ένα κόσμο παραμυθένιο μαγικό ιδιοφυή και εκκεντρικό με νο‐
οτροπία που παραπέμπει στη θελκτικότητα του φωτός μέσα από τις αρετές που του προσδίδει η τεχνική του βιτρό.   
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ.συλλογή  δημοσ/συγγρ. Ν. Σ. Αθήνα / Δώρο από τον καλλιτέχνη 1991  
Priv. collection N.S. Athens – A gift by the artist 

*59. ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης (1939‐1994) 
‘Λουλούδι‘ 1990 
Ακρυλικό σε ξύλο 90×70 εκ υπγρμ. χρονλγμ. & αφιερωμένο κ.κ και πίσω 
  
€ 4.000 ‐ 6.000 

AKRITHAKIS Alexis (1939‐1994) 
‘A flower’ 1990 
Signed dated & dedicated front & rear 
acrylic on panel 90×70 cm
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60. XCERON John (ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ) (1890‐1967) 
Χωρίς τίτλο  
Μικτή τεχνική 55×36 εκ υπγρμ. κ.δ  
 
€ 1.000 ‐ 1.300 
 
XCERON John (1890‐1967) 
Untitled 
Signed mixed media on board 55×36 cm 

61. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος (1914‐1965) 
‘Λευκά λουλούδια σε λευκό φόντο’   
Λάδι σε καμβά επικλμ. σε χαρτόνι 50×17 εκ υπγρμ. κ.δ 
  
€ 500 ‐ 1.000   
 
TSINGOS Thanos (1914‐1965) 
‘White flowers on white background’  
Signed oil on canvas laid on board 50×17 cm
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Δυναμικό εντυπωσιακό έργο του ανατρεπτικού οραματιστή Γαΐτη με τη διαπραγμάτευση της αναγνωρίσιμης φόρμας που τον απασχόλησε 
και την επεξεργάστηκε σε πολλές μορφές. Τοποθετεί τις φόρμες‐καρικατούρες του στο γεωμετρικό περίβλημά τους ανάγοντάς τους σε 
μέσο ειρωνείας και κοινωνικής κριτικής. Η υπαινικτική κεντρική και υπερμεγέθης φόρμα του "αφεντικού" σε χρωματική αντίθεση με το 
ασπρόμαυρο και, σε μικρότερη κλίμακα το πλήθος των σχηματοποιημένων μορφών στο αβαθές πεδίο της ζωγραφικής του επιφάνειας 
συμβολοποιείται ώστε να επιτελεσθεί η αναγωγή των αφηγημάτων του. Το αδιαφοροποίητο αντιπροσωπευτικό ασφυκτικό πλήθος τυ‐
ποποιημένων συσσωρευμένων «ανθρώπων» με κενό ανέκφραστο πρόσωπο, ισοπεδωτική και αμείλικτη ομοιομορφία και γεωμετρία 
αποτελεί το «προϊόν» του μηχανισμού ελέγχου που ασκεί η σύγχρονη εποχή της ομοιομορφίας και της κατανάλωσης. Σε αντίθεση, η κυ‐
ρίαρχη μορφή αντικατοπτρίζει το φαινόμενο της απόλυτης επιβολής και κυριαρχίας της εξουσίας της ποδηγεσίας και της επιβολής προ‐
σταγμάτων και στερεοτύπων.

*62. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923‐1984) 
‘Το αφεντικό των αφεντικών’ 1979 
Λάδι  σε καμβά 60×80 εκ υπγρμ. κ.δ 
  
€ 7.000 ‐ 9.000 

GAITIS Yannis (1923‐1984) 
‘The boss of the bosses’ 1979  
Signed oil on canvas 60×80 cm

UNIQUE WORKSFROM THE ESTATE OF GAITIS’s  FRIEND AND COLLEAGUE 
Dr. BOSKO BABIC (1924‐1998) FOUNDER OF THE NATIONAL MUSEUM OF PRILEP ‐YUGOSLAVIA 
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*64. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923‐1984) 
‘Άτιτλο’ 
Λάδι σε χαρτόνι 34×22 εκ υπγρμ. κ.α 
 
€ 1.200 ‐ 1.800  
 
GAITIS Yannis (1923 ‐1984) 
‘Untitled’ 
Signed oil on board 34×22 cm

63

64

*63. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934‐2017) 
‘Γυναίκα και πουλί’  
Ακρυλικό σε χαρτόνι 50×70 εκ υπγρμ. κ.δ 
  
€ 1.500 ‐ 2.000 
 
MYTARAS Dimitris (1934‐2017)  
‘Woman and bird'  
Signed acrylic on paperboard 50×70 cm
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Μία ιδιαίτερα αριστοτεχνική αφηγηματική αναπαράσταση ανθρώπινου τοπίου με κεντρικό θέμα το ζεύγος των νεονύμφων περίκλειστων 
από τις ανέκφραστες  βουβές  άκαμπτες και τραγικά πανομοιότυπες μορφές του σε συνάθροιση. Ο ασυμβίβαστος σπουδαίος  Έλληνας 
μοντερνιστής, πάνω στη ζωγραφική του επιφάνεια, δημιουργεί, σχεδόν γελοιογραφεί, μια κρυπτογραφημένη οπτική ιστορία. Η αντιθετική 
σύζευξη μοναξιάς/πλήθους ενδυναμώνει τον σχολιασμό του δημιουργού σχετικά με την κοινωνική κριτική που ασκεί για το αδιάφορο 
άτεγκτο και απρόσωπο του σύγχρονου τρόπου ζωής. Συμβολοποιεί τη μοίρα των νεόνυμφων που διασχίζουν με το όχημά τους την ερημιά 
του πλήθους σε ένα χώρο που σχεδόν τους συνθλίβει.

*65. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923‐1984) 
‘Οι νεόνυμφοι’ 1968 
Λάδι σε καμβά 90×77 εκ υπγρμ. κ.κ 
 
€ 7.000 ‐ 9.000 

GAITIS Yannis (1923‐1984) 
‘The newlyweds’ 1968 
Signed oil on canvas 90×77 cm
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Aγαπημένο τοπίο που ο Σπυρόπουλος δούλεψε σε διάφορες παραλλαγές την μεταβατική περίοδο 1952‐1957 μέχρι να φτάσει στην Αφαί‐
ρεση, μέσω της υπέρβασης του νατουραλιστικού αντικειμένου. Με  έμφυτη ευαισθησία, εξοβελίζοντας την συμβατική προοπτική, ελα‐
χιστοποιεί  τον ορίζοντα και αποδίδει  μία απεικόνιση του μη ορατού, του απόλυτου, Με τις χρωματικές αξίες και φωτεινές επισημάνσεις 
να οργανώνουν τη ζωγραφική του επιφάνεια, όπως ο ίδιος έλεγε: «Άπλωσα το σκοτάδι για να βρω το φως»,  αφήνει μικρά ανοίγματα‐ 
πυρήνες γαλάζια και μπλε σαν ανεπαίσθητους  ψιθύρους ενός χαμηλόφωνου εσωτερικού διαλόγου. Η ζωγραφική επιφάνεια διαχωρίζεται 
από ένα μωσαϊκό ευαίσθητων χρωμάτων μιας τεκτονικής πειθαρχίας αλλά και ονειρικής διάχυσης 
 
Πρβλ. Γ. Παπαιωάννου ‘Γ.Σπυρόπουλος’ εκδ. Ιδρ. Γ.& Ζ. Σπυροπούλου παρλγς. σελ. 174‐77

66. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912‐1990) 
‘Ξερολιθιές στη Μύκονο’ π1955 
Λάδι σε σελοτέξ 72×78 εκ υπγρμ κ.α 
  
€ 2.500 ‐ 3.500

SPYROPOULOS Yannis (1912‐1990)   
‘Dry‐stone walls in Myconos’ c1955 
Signed oil on hardboard 72×78 cm
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Μια ποιητική αποτύπωση της αναγνωρίσιμης  ανορθόδοξης σύγκλησης ετερόκλητων αντικειμένων που αποτελούν σύνηθες ζητούμενο 
του Βασιλείου και επιφέρουν την αναμενόμενη καταξίωση του καθημερινού. Ένα εξαίρετο έργο‐μικρόκοσμος ονείρου του Βασιλείου 
που συμπυκνώνει και ενέχει όλες τις αρετές του. Οι φόρμες μέσα στην απέριττη λιτότητά τους αιωρούνται σε μία πνευματική ατμόσφαιρα 
γεμάτη από ένα ιδιότυπο πνεύμα κομψότητας και λυρισμού. Με μια νοσταλγική και ρομαντική ματιά αποδίδει τα ανορθόδοξα τοποθε‐
τημένα ετερόκλητα αντικείμενα αιωρούμενα, σκοπεύοντας στην συναισθηματική και ψυχική αποτύπωση μιας άλλης διάστασης, μη ορα‐
τής, παράδοξης, φανταστικής. 
 
Το έργο φέρει Πιστοποιητικό Γνησιότητας από το Ατελιέ Βασιλείου 
The painting is offered with a Certificate of Authenticity from the Vassiliou Museum

67. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902‐1985) 
‘Καθρέφτης και γραμμόφωνο’ 1981 
Μικτή τεχνική με ακρυλικό και χρυσό σε καμβά 92×60 εκ 
υπγρμ. & χρνλγμ. κ.δ 
 
€ 4.000 ‐ 5.000

VASSILIOU Spyros (1902‐1985)  
‘Mirror and gramophone’ 1981 
Signed & dated acrylic and gold leaf on canvas 92×60 cm
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68. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος (1914‐1965) 
‘Λουλούδια’ 1958 
Λάδι σε σελοτέξ 57×45 εκ υπγρμ. & χρνλγμ. κ.α 
  
€ 2.500 ‐ 3.000  

TSINGOS Thanos (1914‐1965) 
‘Flowers’ 1958 
Signed & dated oil on hardboard 57×45 cm

Υπέροχα υπερμεγέθη άνθη σχεδιασμένα με μία ισχυρή χειρονομιακή ακατέργαστη γρήγορη πινελιά στην άρθρωση των όγκων γιομάτα 
δυναμισμό. Οι μίσχοι των λουλουδιών με ένταση στην κατά τα άλλα λιτή και δωρική απόδοση μιας εξαιρετικά ελεύθερης φόρμας  εμ‐
βολίζουν την ζωγραφική επιφάνεια αναζητώντας την επαναφορά και απεγκλωβισμό. Η απουσία της προοπτικής σε συνδυασμό με εξαι‐
ρετική μαεστρία στην χρήση των χρωμάτων και την ορμή στη σύνθεση προσδίδουν την αίσθηση ότι αυτά τα άνθη είναι ζωντανά και 
επιθυμούν να δραπετεύσουν από τη σκληρή πλαισίωση της ζωγραφικής επιφάνειας. 
 
ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ. συλλ. Αθήνα / Priv. collection Athens
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69a

69

69. ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης (1916‐2010) 
Σπουδή σύνθεσης  
Ακρυλικό σε χαρτί υπογεγρμ. κ.κ. 37×25 εκ 
 
€ 600 ‐ 800 
 
MORALIS Yiannis (1916‐2010)   
Composition study 
Signed and inscr. acrylic on paper 37×25 cm  
 
ΠΡΟΕΛ. Διεθνές Εικαστ. Κέντρο Τεχνών ‘ΑΕΝΑΟΝ’  
PROV. International Art Centre ‘AENAON’ Athens

69A. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902‐1985) 
‘Λουλούδια’ 1974 
Ακρυλικό σε χαρτί 35×25 εκ υπγρμ. & χρνλμ. κ.α 
 
€ 500 ‐ 700 
 
VASSILIOU Spyros (1902‐1985)  
‘Flowers‘ 1974 
Signed & dated acrylic on paper 35×25 cm
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71

70

70. ΜΑΡΘΑΣ Τάκης (1905‐1965)  
Σύνθεση  
Λάδι σε καμβά 100×50 εκ υπγρμ κ.κ  
 
€ 1.000 ‐ 1.500 
 
MARTHAS Takis (1905‐1965) 
Composition  
Signed oil on canvas 100×50 cm

71. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος (1904‐1975)  
Αφηρημένη σύνθεση 
Λάδι σε σελοτέξ 50×35 εκ υπγρμ κ.α  
 
€ 700 ‐ 1.200  
 
CONDOPOULOS Alecos (1904‐1975) 
Abstract composition 
Signed oil on hardboard 50×35 cm 

Με αφαιρετική διάθεση και μαθηματικό ένστικτο ο σπουδαίος 
αυτός αρχιτέκτονας ζωγράφος, οργανώνει την σύνθεσή του 
με τις δύο ιδιότητές του καταγεγραμμένες ευκρινώς στο δυ‐
σεύρετο αυτό έργο του.  
Εντυπωσιακή αφαιρετική δημιουργία με ενεργητικό χαρακτήρα 
χρωμάτων και γραμμών που υποτάσσονται σε μία τεκτονική 
δομή. Με γαιώδη χρώματα και εμφανή την παραστατική του 
προϊστορία εντάσσει την ανθρώπινη φιγούρα στη ζωγραφική 
του επιφάνεια  με αριστοτεχνική χωρική και οπτική δομή που 
προέκυψε από την απρόσκοπτη έρευνά του όσον αφορά τις 
ιδιότητες των υλικών και τους χωροταξικούς συσχετισμούς 
που ενέχονται στο έργο. 
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Αντιπροσωπευτικό πορτρέτο του Τσαρούχη με αριστοτεχνική χρήση υφών και σκιάς δυναμική ρυθμολογία και χρωματική ευγένεια για 
την απόδοση των όγκων. Τα χαρακτηριστικά της μορφής, πλασμένης με ισορροπία και καθαρότητα, δίνουν έμφαση στα τεκτονικά χαρα‐
κτηριστικά μνημειακοποιώντας την. Η μορφή ενέχει όλη την ιδιότυπη αισθητική της συνθετικής του γλώσσας: λιτότητα, σχηματοποιήσεις, 
παραβίαση της σχεδιαστικής πιστότητας του μοντέλου με μία αναδημιουργία της φόρμας στον επιπεδόμορφο χώρο του. Με αρχαϊκά 
χαρακτηριστικά παραπέμπει στο ιδεώδες ελληνικό πρόσωπο και τις προσταγές της ελληνικότητας της γενιάς του ‘30. Αναπλάθει με τον 
ιδεαλιστικό του χρωστήρα τα χαρακτηριστικά εστιάζοντας σε μία ψυχογραφική αποτύπωση της εικόνας του. Το φως ως σκιά εξυπηρετεί 
με αριστοτεχνικό τρόπο την απόδοση των όγκων με γλυκύτητα και απαράμιλλη δεξιοτεχνία. 
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ.συλλ. Πειραιάς / Priv. coll. Piraeus

72. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910‐1989) 
‘Πορτρέτο II’  
Λαδοπαστέλ σε χαρτόνι 37×30 εκ υπογρμ. κ.α  
 
€ 3.500 ‐ 4.500

TSAROUCHIS Yannis (1910‐1989)  
‘Portrait II’ 
Signed oil‐pastel on board 37×30 cm 
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73. ΒΑΚΑΛΟ Γιώργος (1902‐1991) 
‘Φαντασιακό τοπίο’ 
Mικτή τεχν. σε χαρτόνι 47×60 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 800 ‐ 1.200

VAKALO Georgios (1902‐1991) 
‘Fantasy landscape’ 
Signed mixed media on cardboard 47×60 cm
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Λιτό και συγχρόνως τόσο εντυπωσιακό έργο του εκκεντρικού διεθνή ζωγράφου που απεγκλώβισε την σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα από 
τα αδιέξοδα της «ελληνικότητας» με τις πολυάριθμες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Που δεν έπαψε 
στιγμή να πειραματίζεται. H ελευθερία από την παράδοση και ανεξαρτησία από την οπτική πραγματικότητα, η αξιοποίηση των καθαρά 
ζωγραφικών αξιών, ο καθοριστικός ρόλος του χρώματος και του φωτός, η έμφαση στα δομικά χαρακτηριστικά αναδεικνύουν τον καθο‐
ριστικό ρόλο τους  στο έργο αυτό με ενάργεια. Επαναφέροντας παραδοσιακά μέσα που χρησιμοποιούσε σε προηγούμενες περιόδους 
παρουσίασε το 1987 τη σειρά «Λεύκες» στην Πινακοθήκη Πιερίδη στο πλαίσιο της απρόσκοπτης έρευνάς του για την αναδόμηση της ει‐
κόνας δομεί το ‘σύνολο’ με σχηματοποιημένα και ταυτόχρονα λιτά απέριττα στοιχεία. Δίνοντας έμφαση στα περιγράμματα καλεί τον 
θεατή να αποκαταστήσει οπτικά την κατακερματισμένη στο χώρο εικόνα συμπυκνώνοντας την θεματική σε ένα ελλειπτικό καρέ με 
φόρμες και γλώσσα που παραπέμπουν σε μια νοητή πραγματικότητα.  
 
PROV/ΠΡΟΕΛ. Ιδιωτ. συλλογή Θεσσαλονίκη / Priv. collection Thessaloniki

74. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIΚOS) (1930‐2005)  
‘Λεύκες’ 10/2/1987 
Ακρυλικό / μικτή τεχν. σε καμβά 200×90 εκ υπγρμ.  
& χρνλγμ. κ.α & πίσω  
 
€ 7.000 ‐ 8.000

NIKOS (KESSANLIS) (1930‐2005)  
‘Poplar trees’ 1987 
Signed and dated acrylic /mix.media on canvas 200×90 cm 
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Έργο του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη και διανοητή, πρωτεργάτη της arte povera, Γιάννη Κουνέλλη, με άμεση αναφορά στην εγκατά‐
σταση «Kounellis», στη Galleria Mario Diacono, της Ρώμης το 1980, όπου οι τοίχοι της γκαλερί θύμιζαν τις κατακόμβες του Παλέρμο. Με 
τη χρήση της μάσκας σε επανάληψη, με σκληρές, αδιαπέραστες γραμμές των σχεδίων δίνει την εντύπωση ότι μιλούν για τον φόβο μιας 
παγίδευσης‐συρρίκνωσης του εαυτού μέσα σε ένα δράμα. Αριστοτεχνικά εδώ προσφέρει μια εκ νέου αντισυμβατική πρόταση της ατμό‐
σφαιρας του Ensor και της κραυγής του Munch, ως μέσο συμμετοχής στις κοινωνικές και ψυχολογικές αγωνίες του. Μία εικαστική δήλωση 
του Κουνέλλη ως κραυγή συναγερμού και εξέγερσης, ως συνείδηση της ανθρώπινης κοινότητας, ως επίκληση‐κάλεσμα για κριτική δημι‐
ουργικότητα, ως δέσμευση για δράση.  
 
ΠΡΟΕΛ / PROV. Ιδιωτ. συλλογή Πειραιάς ‐ Priv. collection Piraeus 

75. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ Γιάννης (1936‐2017) 
‘Άτιτλο’ 18/3/1980 
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 45×38 εκ υπγρμ.κ. & χρνλγμ. πίσω 
 
€ 2.500 ‐ 3.500 

KOUNELLIS Jannis (1936‐2017) 
‘Untitled’ 1980 
Signed mixed media on paperboard 45×38 cm
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ΠΡΟΕΛ/PROV. ‘Christies’ London ‐ Auction 9 December 1998 

76. ΠΙΚΑΣΟ Πάμπλο (1881‐1973) 
‘Ο ζωγράφος και το μοντέλο που γέρνει’ 1966  
Ακουατίντα με πένα και χάραξη 32×47 εκ. (συν. 45×62)  
υπγρμ. & αριθμ. κάτω  
 
€ 4.000 ‐ 5.000 

PICASSO Pablo (1881‐1973)  
‘Peintre et modèle accoudé‘ 1966  
Hand signed & numbered 28/50 aquatint pen and etching 
32×47 cm (sheet 45×62)
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78

77

77. ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS)  
(1930‐2005)  
‘Χωρίς τίτλο’ π1970 
Ακρυλικό σε χαρτόνι επικλμ. σε σελοτέξ  
50×48 εκ υπγρμ. κ.δ 
  
€ 800 ‐ 1.200 
 
NIKOS (KESSANLIS) (1930‐2005) 
‘Without title’ c1970 
Signed acrylic on paperboard laid  
on hardboard 50×48 cm

78. ΑΚΤΥΠΗ Ζωή‐Σούζυ 
(1927‐1996) 
‘Αλληγορική σύνθεση’ 1977  
Λάδι σε καμβά 43×55 εκ  
υπγρμ κ.δ  
  
€ 1.000 ‐ 1.500  
 
ACTYPI Zoe‐Suzy (1927‐1996) 
‘Allegorical composition’ 1977  
Signed oil on canvas 43×55 cm 
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Αντιπροσωπευτικό έργο του Σπυρόπουλου μέσα από τη αγαπημένη του παλέτα με γαιώδη χρώματα με τις χρωματικές αξίες και φωτεινές 
επισημάνσεις να οργανώνουν τη ζωγραφική του επιφάνεια. Ο ιδιότυπος φωτισμός που αναδύεται από το εσωτερικό του μετασχηματί‐
ζεται σε θερμότητα υπογραμμίζοντας εμφαντικά τα δραματικά ζωγραφικά του συμβάντα.

79. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912‐1990) 
‘Αγροτόσπιτα στην ‘Ανδρο’ 
Λάδι σε σελοτέξ 52×68 εκ υπγρμ κ.δ 
  
€ 2.500 ‐ 3.000

SPYROPOULOS Yannis (1912‐1990) 
‘Farmhouses in Andros island’ 
Signed oil on hardboard 52×68 cm
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81

80

80. ATKINSON Fred (1941‐2014)   
‘Η Ακρόπολη από το Μοναστηράκι’ 1979 
Λάδι σε σελοτέξ 56×76 εκ. υπογρμ κ.δ   
 
€ 400 ‐ 700 
 
ATKINSON Fred (1941‐2014)  
‘Acropolis from Monastiraki’ 1979  
Signed oil on hardboard 56×76 cm 

81. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ‐ΠΕΤΡΕΑ Αμφιτρίτη (1913 ‐ ;) 
‘Παραθαλάσσιο τοπίο’ 1955 
Λάδι σε καμβά 65×50 εκ υπγρμ π.δ 
  
€ 600 ‐ 800 
 
ANAGNOSTOPOULOU‐PETREA Amfitriti (1913 ‐ ;) 
‘Seascape’ 1955 
Signed oil on canvas 65×50 cm 
  
Μαθήτρια του Παρθένη που διέπρεψε στο Παρίσι.  
Τα έργα της είναι πολύ σπάνια.  
Το παρόν έργο του καταλόγου εκτέθηκε στο Παρίσι το 1955.
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83

82

82. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπύρος (1902‐1985) 
‘Τοπίο’ 1984 
Μικτή τεχνική σε καμβά 45×55 εκ υπγρμ. & χρνλγμ. κ.α 
  
€ 1.800 ‐ 2.500 
 
VASSILIOU Spyros (1902‐1985)  
‘Landscape’ 1984 
Signed & dated mixed media on canvas 45×55 cm

83. ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος (1917‐1984)  
‘Nεανικό πορτρέτο’ 
Τέμπερα σε χαρτόνι 39×30 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 400 ‐ 500  
 
SIKELIOTIS Georgios (1917‐1984)  
‘Portrait of a youth’ 
Signed tempera on board 39×30 cm 
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84

85

84. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Βάλιας  
(1911‐1983)  
‘Tοπίο’  
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι  
40×50 εκ υπγρμ. κ.α  
 
€ 400 ‐ 600  
 
SEMERTZIDIS Valias (1911‐1983)  
‘Landscape’  
Signed mixed media on board  
40×50 cm

85. ΒΙΤΣIΩΡΗΣ Δημήτριος (Μίμης) (1902‐1945)  
‘Πορτρέτο κυρίας’ 
Λάδι σε κοντραπλακέ 50×35 εκ υπογρμ. κ.δ 
 
€ 800 ‐ 1.200 
 
VITSIORIS Dimitrios (Mimis) (1902‐1945)  
‘A lady’s portrait’  
Signed oil on plywood 50×35 cm 
 
 
Ένα από τα σπάνια έργα του Βιτσιώρη, μια «προσωπογραφία‐ψυχο‐
γραφία», του καλλιτέχνη που σημάδεψε την πορεία της τέχνης στον 
τόπο μας πριν μισό περίπου αιώνα, στο οποίο διαφαίνεται με ενάρ‐
γεια η διάθεση και υπερευαισθησία του να αποτυπώσει τη δική του 
ξεχωριστή ερμηνεία για τον εσωτερικό κόσμο του προσώπου που 
απεικονίζει. Με αριστοτεχνική χρήση χρωματικών υφών αποδίδει 
μοναδικά τους όγκους της μορφής αποκαλύπτοντας εμφανώς τις 
υψηλές γλυπτικές του δεξιότητες και τις ποιοτικές του αξίες.
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87

86

86. ΦΕΙΔΑΚΗΣ Πάνος (1956‐2005) 
‘Ερωτευμένα παπαγαλάκια’ 
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 50×70 εκ υπγρμ. κ.α 
 
€ 1.000 ‐ 1.300  
 
FIDAKIS Panos (1956‐2005)  
‘Parrots in love’  
Signed mixed media on board  50×70 cm

87. ΤΟΤΣΙΚΑΣ Θανάσης (1951) 
Σύνθεση σε μαύρο 
Ακρυλικό σε καμβά 50×60 εκ υπγρμ. πίσω  
  
€ 500 ‐ 800  
 
TOTSIKAS Thanasis (1951)  
Composition on black   
Signed rear acrylic on canvas 50×60 cm
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*88. ΚΑΡΑΣ Χρίστος (1930) 
Σύνθεση 1972  
Λάδι σε καμβά 80×80 εκ υπγρμ.& χρνλγμ. κ.δ  
 
€ 2.000 ‐ 2.500 

CARAS Christos (1930)  
Composition 1972  
Signed and dated oil on canvas 80×80 cm
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Εξαίρετη απόδοση από τη σειρά των ομώνυμων έργων, ο καλλιτέχνης, με αιχμηρή ματιά στην ελληνική ζωή και την αναγνωρίσιμη εκρη‐
κτική του παλέτα διαπραγματεύεται κι εδώ ένα από τα αγαπημένα του θέματα που έχει αποδώσει σε διάφορες παραλλαγές, θέμα που 
είχε στο παρελθόν απασχολήσει και τους φουτουριστές.  
Με σαφείς αναφορές στη λαϊκή και βυζαντινή παράδοση και ένα ιδιότυπο εξπρεσιονιστικό χρωστήρα συνδυάζει αριστοτεχνικά τύπους 
της σύγχρονης τέχνης που βρίσκονται στο υπόβαθρο της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Έντονη χρωματική και λαμπερή παλέτα και 
θέμα ανθρωποκεντρικό σε απέριττο και αδιαβάθμητο τονικά φόντο μέσα από την ιδιότυπη παραμόρφωση στην οποία υποβάλλει την 
καρικατούρα μορφή παραμένει συνεπής στη χρωματική του κλίμακα με έντονους τόνους και με έμφαση στο σχέδιο. Με αφαιρετική διά‐
θεση η ελευθερία της γραμμής και οι χρωματικές εντάσεις συνυπάρχουν με την οξύτητα της παρατήρησης στην απεικόνιση του μοτοσι‐
κλετιστή  δίνοντας έμφαση στις εικαστικές ποιότητες φανερώνοντας ταυτόχρονα  τη βαθύτερη σχέση του με τις παραδοσιακές αξίες της 
ζωγραφικής.  
 
ΠΡΟΕΛ/ Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα / Priv. collection Athens

*89. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934‐2017) 
‘Μοτοσικλετιστής’   
Ακρυλικό σε καμβά 120×100 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 6.000 ‐ 8.000

MYTARAS Dimitris (1934‐2017) 
‘Motorcyclist'  
Signed acrylic on canvas 120×100 cm
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90. ΤΗΝΙΑΚΟΣ Δημήτρης (1920‐1997) 
‘Ιστιοφόρα’ 
Λάδι σε καμβά 70×120 εκ υπγρμ κ.α 
  
€ 1.500 ‐ 1.800 

TINIAKOS Dimitris (1920‐1997) 
‘Sailing boats’ 
Signed oil on canvas 70×120 cm
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92

91

91. ΛΟΥΣΤΑΣ Κώστας (1933‐2014) 
‘Αρετσού’ 1961 
Λάδι σε καμβά 60×70 εκ υπγρμ μ.α  
 
€ 1.200 ‐ 1.500 
 
LOUSTAS Costas (1933‐2014) 
‘Aretsou’ 1961  
Signed oil on canvas 60×70 cm

92. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Ορέστης (1910‐1979) 
‘Νεκρή φύση με φρούτα και μπουκάλι’ 
Λάδι σε καμβά 50×60 εκ υπγρμ κ.α 
 
€ 1.000 ‐ 1.500 
 
KANELLIS Orestis (1910‐1979) 
‘Still life with fruits and bottle’  
Signed oil on canvas 50×60 cm



93. ΠΑΤΣΑΛΟΣ Μιχάλης (1939‐2006) 
‘Τοπίο στην Κύπρο’ 1993 
Τέμπερα σε χαρτόνι 25×35 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 200 ‐ 300

PATSALOS Mike (1939‐2006)  
‘Cyprus landscape’ 1993 
Signed tempera on board 25×35 cm 
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93

94

94. ΓΑΪΤΗΣ Μάνθος (1955) 
‘Τοπίο’ 1997 
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 
30×40 εκ υπγρμ κ.δ 
 
€ 200 ‐ 300  
 
GAITIS Manthos (1955)  
‘Landscape’ 1997 
Signed mixed media on board 
30×40 cm 
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Ο δάσκαλος Μυταράς αποτυπώνει αριστοτεχνικά τη γυναικεία μορφή με τον άγγελό της αποδομένα με έντονη χρωματική παλέτα και 
αντιθέσεις πάνω στην κόκκινη πολυθρόνα δομώντας μία ακόμη εξαίρετη δυναμική σύνθεση.  
 
ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Θεσσαλονίκη / Priv. collection Thessaloniki

*95. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934‐2017) 
‘Γυναίκα και άγγελος’  
Ακρυλικό σε καμβά 70×50 εκ υπγρμ κ.δ 
  
€ 3.500 ‐ 4.000

MYTARAS Dimitris (1934‐2017)  
‘Woman and angel’  
Signed acrylic on canvas 70×50 cm 
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96

97

*96. ΛΑΒΔΑΣ Απόστολος (1940) 
‘Χωρίς τίτλο΄ 
Λάδι σε χαρτόνι 46×35 εκ υπγρμ π.α 
  
€ 380 ‐ 450  
 
LAVDAS Apostolos (1940)  
‘Untitled’ 
Signed oil on board 46×35 cm

97. ΒΡΑΝΑ Γιούλη (1956) 
‘Βάζο με φρούτα’  
Λάδι σε καμβά 60×50 εκ υπγρμ  κ.δ  
 
€ 250 ‐ 350 
 
VRANA Youli (1956) 
‘A bowl with fruits’  
Signed oil on canvas 60×50 cm
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Εξαιρετική‐ρεαλιστική νεκρή φύση  με μία καθαρά ιμπρεσσιονιστική διάθεση με στερεά δομή της σύνθεσης καθαρότητα και άριστη σχε‐
διαστική λεπτότητα. Το χρώμα πρωταρχικά, αλλά και το φως, πλάθουν τους όγκους μέσω της αντιπαραβολής των σκούρων προς τους 
ανοιχτούς τόνους. Αποδίδει με επιμέλεια τις λεπτομέρειες, τις σκιές, την προοπτική ανάπτυξη και με τεχνική δεξιότητα αναδεικνύει την 
αληθοφάνεια των πραγμάτων. Σε μία επίδειξη μιμητικής δεινότητας δίνει με τη χρήση του φωτός λάμψη στους τόνους και με ιδιαίτερη 
ικανότητα στην κατανομή σχημάτων και χρωμάτων συνθέτει ένα στερεά δομημένο σύνολο ένα ιδιαίτερα ελκυστικό έργο τέχνης.

98. ΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ) (1943) 
‘Νεκρή φύση με μήλα και πορτοκάλια’ π1985 
Λάδι σε καμβά 60×100 εκ υπγρμ κ.α 
  
€ 2.000 ‐ 2.500

ANGELOS (Panagiotou) (1943) 
‘Still life with apples & oranges’ c1985 
Signed oil on canvas 60×100 
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99. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934‐2017) 
‘Γυναίκα με κορδέλα’ ΦΑΙΔΡΑ; 
Ακρυλικό σε ξύλο 18×11 εκ υπγρμ κ.α      
                  
€ 280 ‐ 380 
 
MYTARAS Dimitris (1934‐2017)  
‘Woman with a hairband’ Phaedra;;  
Signed acrylic on wood 18×11 cm

101. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910‐1989) 
‘Νέος στο καφενείο’ 1977   
Αυθεντική ασημοτυπία 9×6 εκ υπγρμ & αριθμ. πίσω  
 
€ 150 ‐ 200 
 
TSAROUCHIS Yannis (1910‐1989)  
‘Young man at the cafe’ 1977 
Hand signed & numbered transfer on pure silver 9×6 cm

100. ΠΑΥΛΟΣ (ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ) (1930‐2019)  
‘Χωρίς τίτλο’ 1987 
Μικτή τεχνική  32×24 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ  
 
€ 300 ‐ 400 
 
PAVLOS (Dionysopoulos) (1930‐2019) 
‘Sans titre’ 1987  
Signed and dated mixed media 32×24 cm  
 
PROV. Salle Drouot ‐ Paris Juin 1990 

Drouot seal at the back

99

101

100
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104

102

103

102. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935‐2022) 
‘Ο μουσικός’ 
Υπογεγραμμένη & αριθμ μεταξοτυπία περιορσμ. έκδ. 65×50 εκ 
 
€ 250 ‐ 400  
 
FASSIANOS Alecos (1935‐2022)  
‘The musician’ 
Pencil signed & numbered silkscreen 65×50 cm

104. ΣΑΜΙΟΣ Παύλος (1948‐2021) 
‘Οι κόκκινες γόβες’ 1987 
Επιχρωματισμένη λιθογραφία 30×30 εκ  
υπογρμ. αριθμ. & χρονλγμ κ. 
 
€ 200 ‐ 300 
 
SAMIOS Pavlos (1948‐2021)  
‘The red high heels’ 1987 
Signed numbd.& dated hand coloured litho 30×30  cm

103. ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ Γιάννης (1945)  
‘Κορίτσι και απογείωση’  
Λιθογραφία 50×35 εκ υπγρμ & αριθμ. κ. 
 
€ 120 ‐150  
 
PSYCHOPEDIS Yannis (1945)  
‘A girl and a takeoff‘ 
Signed & numbd. lithograph 50×35 cm 
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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.

AKRITHAKIS A.        59 
AKTYPI Z.S.              78 
ANAGNOST.PETREA      81 
ANGELOS (PANAGIOTOU)    98 
ANTHIS D.                   39 
ARGYROS O.               28 
ASTERIADIS A.           08 
ATKINSON F.              80  
BISKINIS  D.            31 
BOUZIANIS G.             50  
CARAS CHR.            88 
CHRISTOFOROU J.        47 
CONDOPOULOS A.      71  
DIAMANTOPOULOS  D.  55  
ECONOMOU IOAN.    13 
ENGONOPOULOS N.         57  
FASSIANOS A.     102 
FIDAKIS P.                 86  
GAITIS  Y.             54,62,64,65 
GAITIS M.               94 
GALANIS  D.                07 
GERALIS L.                  03,19 
GERANIOTIS D.           06 
GERMENIS V.              38 
GHIKA N.               05,33,41,46 
GIALLINAS A.                            02 
GOUNAROPOULOS G.      43 

ITHAKISIOS V.       33  
JAKOVIDES G.           12,14  
KALOGEROPOULOS N.    10 
KANAS A.                     29 
KANELLIS O.               92 
KESSANLIS (NIKOS)       74,77 
KLONIS K.              25 
KONTOGLOU F.           24 
KOUNELLIS J.          75 
KRYSTALLIS A.          30  
LANZA S.              18 
LASKARIDOU S.             20 
LAVDAS A.            96 
LOUSTAS C.          91 
LYTRAS NIKOS           11  
MAIPAS TH.         36 
MALEAS C.                 26,32 
MARTHAS T.          70 
MAVROIDIS G.            37 
MORALIS Y.         69 
MYTARAS D.             63,89,95,99  
NICOLAOU N.        56  
PAPALOUKAS S.    23,42,44 
PARTHENIS C.           20,45 
PATSALOS M.          93 
PAVLOS(DIONYSOPOULOS)   100 
PICASSO P.           76 

POTAMIANOS CH.        22 
POULIANOS D.           48 
PROSALENTIS EM.    01 
PROSALENTIS SP.          17 
PSYCHOPEDIS Y.          103  
RONAS S.                16  
SABBIDES S.              15 
SAMIOS P.                104 
SEMERTZIDIS V.             84 
SIKELIOTIS G.                        40,83 
SKLAVOS G.                  53 
SPYROPOULOS Y.            49,66,79 
STERIS YER.                 35  
TINIAKOS D.            90 
TOTSIKAS TH.                87 
TSAROUCHIS Y.            52,72,101 
TSINGOS Th.              58,61,68  
VAKALO G.          73 
VASSILIOU S.     34,67,82 
VITSIORIS D.               85 
VOLONAKIS C.           09 
VRANA Y.                97 
VRYZAKIS TH.        04  
XCERON J.                 60  
YVES S. LAURENT           51

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.





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
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