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Τί είναι Τέχνη τέλος πάντων...
Τέχνη είναι η κατοχή, η έξις νού, πνεύματος... (Πλάτων)

Τέχνη είναι η πηγή σκέψης, η ηρεμία μέσα στο χάος... είναι ένα πολιτικό βήμα. Όμως Τέχνη είναι και το δικό μας
προσωπικό… ψυχικό νήμα! Αυτό που απομακρύνει τα βακτήρια και τους λεκέδες της καθημερινότητας από το μέσα
μας... Ο Αμερικανός ποιητής Robert Frost ορίζει πως «αυτό που κάνει η Τέχνη για τη ζωή είναι να την καθαρίζει... να

την γδύνει ως το κόκκαλο...». 

Για τον Πλάτωνα, Τέχνη ήταν η  απομίμηση της φύσης... όμως τον 19ο αιώνα η φωτογραφία ανέλαβε αυτή τη δουλειά
και τον 20ο η αφηρημένη Τέχνη ανέτρεψε ολόκληρη την αντίληψη περί της αναπαραστατικής Τέχνης. 

Επέλεξα σήμερα να μοιραστώ μαζί σας λίγες από τις χιλιάδες σκέψεις και απόψεις κάποιων φωτισμένων ανθρώπων
για να ρίξω λίγο μαζεμένο φως στο μεγάλο τούτο ερώτημα... Με αρχή τον περίφημο ορισμό του Γαλλο-Ρώσσου Σαγ-
κάλ (Marc Chagall) ο οποίος περιγράφει την Τέχνη να είναι «...η αδιάκοπη προσπάθεια ανταγωνισμού με την ομορφιά

των λουλουδιών - που ποτέ δεν πετυχαίνει...» και μετά τον Νορβηγό Μούνχ (Edvard Munch) ο οποίος τοποθετεί την
Τέχνη να «πηγάζει από τη θλίψη και τη χαρά... από τα βάθη της ανθρώπινης ζωής»’.

Η σπουδαία Αμερικανίδα ζωγράφος Ο’Κίφ (Georgia O’Keeffe) μας λέει πως Τέχνη είναι «η ικανότητα να συμπληρώνει

κανείς ένα χώρο με όμορφο τρόπο» και ο Πικάσο μας εκμυστηρεύεται οτι «…η Τέχνη δεν είναι η αλήθεια, αλλά το

ψέμα που μας κάνει να την αντιληφθούμε». 

Ο Ελβετός Paul Klee θεωρεί ότι «η Τέχνη δεν αναπαράγει το ορατό, αλλά το καθιστά ορατό» ενώ ο μεγάλος Γάλλος
ρομαντικός Ματίς (Henri Matisse) καταγράφει τις σκέψεις του στις αρχές του 20ου αιώνα ως εξής: «Αυτό που ονει-

ρεύομαι είναι μια Τέχνη της ισορροπίας, της αγνότητας και της γαλήνης, χωρίς καταθλιπτικό περιεχόμενο, μια Τέχνη

που θα μπορούσε να είναι για κάθε εργάτη της σκέψης, για τον επιχειρηματία αλλά και για τον άνθρωπο των γραμ-

μάτων, για παράδειγμα, μια χαλαρωτική, ηρεμιστική επιρροή στο μυαλό, κάτι σαν μια καλή πολυθρόνα που προ-

σφέρει χαλάρωση από την σωματική κόπως»’.

Στην αντίπερα όχθη των ορισμών ο συμπατριώτης του νοβελίστας Μαλρό (Malraux) μας υπενθυμίζει πως «η τέχνη

είναι μια εξέγερση, είναι η διαμαρτυρία κατά της υποταγής κατά της εξαφάνισης».

Η Τέχνη είναι σαφώς Πολιτική Πράξη. Η πρόθεση να χωριστεί η Τέχνη από την πολιτική αποτελεί από μόνη της μια
πολιτική πρόθεση. Είτε ως πηγή σκέψης και έκφρασης, είτε ως εξέγερση ή διαμαρτυρία, η Τέχνη αφορά, απευθύνεται
και εκφράζει όλους!

Και ως ένα στερνό αντίο στον σπουδαίο σεμνό φίλο Δημήτρη Μυταρά, στη μνήμη του οποίου αφιερώνω τούτη την
έκθεση, μοιράζομαι εδώ μαζί σας λίγες απ’τις ωραίες σκέψεις του «...η τέχνη είναι ο έρωτας... η έκφραση και το ξε-

χείλισμα της πληρότητας... είναι σαν τον άνεμο... πότε άγριος πότε γαλήνιος... Δε σε μορφώνει αλλά σε συνδέει με

το μυστήριο της ύπαρξης...».

Είναι Τέχνη λοιπόν η επικοινωνία των αισθήσεών μας... είναι η τέλεια αυτή συνουσία μεταξύ πνεύματος και αισθή-
σεων... Είναι η ατέλειωτη ανθρώπινη προσπάθεια προς την αθανασία...

Είναι η παγκόσμια γλώσσα!

Είναι, κατά τον Ιπποκράτη, μακράν και πέρα απ τη ζωή... είναι ‘ο Βίος βραχύς... η δε Τέχνη μακρά’!

Θάνος Ευαγγελινός

Ιούνιος 2017

Certified Appraiser





Επίλεκτα έργα Ελληνικής Τέχνης 19ου & 20ού αιώνα

Έναρξη 8:15 μ.μ.

Lots 1 - 76

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕ ΙΩΣΗ

Οι υποψήφιοι αγοραστές παρακαλούνται όπως διαβάσουν τους Ορους της Δη-

μοπρασίας στο πίσω μέρος του καταλόγου, η ανεπιφύλακτη αποδοχή των οποίων

αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή στη δημοπρασία. Παρακαλούνται να

δηλώσουν τα στοιχεία τους στην γραμματεία πριν την έναρξη της δημοπρασίας

και να παραλάβουν τον ειδικό αριθμό συμμετοχής.

ΟΣΟΙ ΈΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΓΡΑΠΤΈΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ Ή ΝΑ ΣΥΜΜΈΤΑ-

ΣΧΟΥΝ ΤΗΛΈΦΩΝΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΣΈΛΙΔΑ

«ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΈΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΈΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟ-

ΓΟΥ Η ΝΑ ΈΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

FOR COMMISSION OR TELEPHONE BIDS PLEASE USE THE FORM AT THE END OF

THIS CATALOGUE OR CONTACT US.
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1. ΚΟΓΈΒΙΝΑΣ Λυκούργος  (1887-1940) 
‘Μονή Οσίου Λουκά -Λιβαδειά’

Ακουαρέλα/μ.τεχν. 45×66 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

KOGEVINAS Lycourgos (1887-1940)
‘The Monastery of St. Lucas-Livadia’

Signed watercolour/mix.media 45×66 cm

2.  ΑΡΓΥΡΟΥ-ΛΥΜΠΈΡΟΠΟΥΛΟΥ Τζένυ (Έυγενία) (1902-1975)
‘Το παληό μας σπίτι’ 1968 
Ακουαρέλλα 18×25 εκ υπγρμ & χρνλγμ  κ.α 

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

ARGYROU-LYMBEROPOULOU Jenny (1902 - 1975)
‘Our old home’ 1968
Signed & dated watercolour 18×25 cm 

3. ΑΡΓΥΡΟΣ Ουμβέρτος (1884-1963)
‘Νεκρή φύση’

Λάδι σε χαρτόνι 35×27 εκ υπγρμ π.α 

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE 

ARGYROS Oumvertos (1884-1963) 
‘Still life’

Signed oil on board 35×27 cm
3
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4. ΒΩΚΟΣ Νικόλαος (1859-1902)
‘Νεκρή φύση με καρπούζι’

Λάδι σε χαρτόνι 25×33 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

WOKOS Nickolas (1859-1902) 
‘Still lifewith water mellon’

Signed  oil on board 25×33 cm 

6. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος (1904-1975) 
‘Ξαπλωμένο γυμνό’ 1959
Ακουαρέλα 29x20 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α 

€1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

CONDOPOULOS Alecos (1904-1975)
‘Lying nude’ 1959
Signed & dated watercolour  29×20 cm

5. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ Ανδρέας (1901-1951)
‘Τσιγγάνα’

Ακουαρέλα 48×31 εκ υπγρμ κ.α 

€ 250 - 400 

KRYSTALLIS Andreas (1901-1951) 
‘Gipsy girl’

Signed watercolor  48×31 cm 
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7.  ΓΈΡΑΛΗΣ Απόστολος  (1886-1983)
‘Φροντίζοντας τα λουλούδια’

Ακουαρέλα σε χαρτί 30×20 εκ υπγρμ  κ.α 

€ 250 - 350

GERALIS Apostolos (1886-1983)
‘Caring for the flowers’

Signed  watercolor 30×20 cm

8.  ΖΑΪΡΗΣ Έμμανουήλ  (1874-1948)
‘Ποπέσκος’

Λάδι σε ξύλο 30×24 εκ υπγρμ κ.α

€ 200 - 300

ZAΪRIS Emmanouil (1874-1948)
‘Popeskos’

Signed oil on board 30×24 cm

9. ΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
(19os / 20os αι.)
‘Θεσ/νίκη – Οι 12 Απόστολοι’ 1917
Λάδι σε χαρτόνι 38×23 εκ υπγρμ δυσδκρ. κ.δ

€ 350 - 550

UNKNOWN / FRENCH SCHOOL
(19th / 20th C) 
‘Salonique - Eglise des 12 Apotres’ 1917
Indist. signed oil on board 38×23 cm
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10.  ΒΡΥΖΑΚΗΣ Θεόδωρος  (1819-1878)
‘Έλληνίδα νεόνυμφη ’  π.δ 1860
Τέμπερα /υδατογραφία; σε χαρτόνι
39×24.5 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.000 - 2.000

VRYZAKIS Theodoros (1819-1878)
‘Greek bride’  c1860s
Signed  tempera 39×24.5 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Λονδίνο
Priv. collection London

11. ΦΩΚΑΣ Οδυσσέας (1857-1946) 
‘Αρχαίος ναός’

Υδατογραφία σε χαρτί  23×30 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE 

FOKAS Odysseus (1857-1946) 
‘Ancient temple’

Signed watercolour 23×30 cm
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12.  ΓΥΖΗΣ Νικόλαος (1842-1901)
‘Μάθημα χορού’

Σχέδιο με κάρβουνο, μολύβι & μπλε κιμωλία 
σε χαρτί επικολλημ. σε ειδικό χαρτόνι 
συντηρητού 30.5×22 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 1.000 - 2.000

GYZIS Nickolaus (1842-1901)
‘Dance lesson’

Signed drawing in pencil charcoal and 
blue pastel colours laid in special restorer’s 
acid-free paperboard 30.5×22 cm 

ΠΡΟΕΛ/PROV: Hellenic Auctions May 2008
Ιδιωτ.συλλογή Αθήνα / Priv. coll. Athens

Πρόκειται για δεξιοτεχνική σπουδή του σήμερα χαμένου έργου ‘Μάθημα Χορού’, ελαιογραφία σε μουσαμά, που φιλοτεχνήθηκε το 1876, και
ανήκε μέχρι το 1902, σύμφωνα με τον Montandon στη συλλογή του Franz von Defregger, του μεγάλου Γερμανού ζωγράφου και στενού φίλου
του Γύζη.
Η τελική σύνθεση ήταν μυθολογικού περιεχομένου και απεικόνιζε τον Πάνα να χορεύει με ερωτιδείς. Για την ίδια σύνθεση ο Γύζης είχε φιλοτε-
χνήσει τρία ακόμη γνωστά σχέδια: α) ένα ελαιογραφικό σχέδιο σε μουσαμά 33×24 εκ., ιδιωτική συλλογή, β) ένα σχέδιο με κάρβουνο και ακουρέλα
σε χαρτί 40×30 εκ., ιδιωτική συλλογή και γ) ένα μικρό σκίτσο με μολύβι σε χαρτί 11,8×8,5 εκ., που βρίσκεται στο κληροδότημα ‘Νικολάου Γύζη’
του Μονάχου .
Η τεχνοτροπική και θεματογραφική σύγκριση του συγκεκριμένου έργου με τα τρία άλλα σχέδια, αλλά και με το σήμερα λανθάνον ολοκληρωμένο
έργο, οδηγεί στη διαπίστωση ότι υπάρχουν αρκετά ομοιογενή στοιχεία αλλά και μερικές ουσιώδεις διαφορές. Η σημαντιικότερη διαφορά είναι
η μορφή της μικρής αγγελικής μορφής που ολοκληρώνει  θεματικά το κάτω τμήμα της σύνθεσης της σπουδής αυτής και αποτελεί ένα είδος προ-
πομπού των ιδεαλιστικών έργων του Γύζη μετά το ταξίδι του στην Ελλάδα. Επιστρέφοντας στη Γερμανία ο ζωγράφος δημιουργεί, μεταξύ άλλων
αλληγορικών και μυθολογικών έργων, τα σχέδια και την ελαιογραφία ‘Μάθημα Χορού’, ενώ την ίδια ακριβώς χρονιά, το 1876, αρχίζει να φιλο-
τεχνεί και τη μεγάλη ιδεαλιστική σύνθεση η ‘Τέχνη και τα Πνεύματά της’. 
Στο συγκεκριμένο έργο απεικονίζεται ο «τραγοπόδαρος Πάνας να διδάσκει χορό σε μικρούς χαριτωμένους ερωτιδείς, χωρίς δαιμονικά στοιχεία,
γιατί η παράσταση αποπνέει έναν ειδυλλιακό χαρακτήρα που ο καλλιτέχνης κατά κανόνα  προσδίδει στο ιδεαλιστικό του έργο». … 
Με ελάχιστες γραμμές αλλά με τη δεξιοτεχνική σιγουριά που τον διακρίνει, ειδικά στα σχέδια με κάρβουνο και μολύβι, ο Γύζης επιτυγχάνει στη
συγκεκριμένη μελέτη, με μεγάλη μαεστρία, τον ιδανικό συνδυασμό μυθολογικών και ιδεαλιστικών στοιχείων. Η σύνθεσή του αποκτά με την προ-
σθήκη μπλέ κιμωλίας ένα ωοειδές σχήμα, που καθιστά συμπαγή την οντότητα της εξαίρετης αυτής σπουδής.
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13.  ΠΑΝΤΑΖΗΣ Περικλής (1849-1884) 
‘Νεκρή φύση σε άσπρο τραπεζομάντηλο’

Λάδι σε καμβά 46×58 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.500 - 3.000

PANTAZIS Pericles (1849-1884)
‘Still life on white tablecloth‘

Signed oil on canvas laid on new canvas 46×58 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτική συλλογή Αθήνα / Priv. collection Athens
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14.  ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος (1884-1972)
‘Θαλασσογραφία με ιστιοφόρα’ 

Λάδι σε χαρτόνι 34×47 εκ υπγρμ κ.δ

€ 400 - 600 

ROMANIDIS Constantinos (1884-1972) 
‘Seascape with sailing boats’

Signed oil on board 34×47 cm

15.  ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος (1884-1972)
‘Θαλασσογραφία με δένδρα’ 

Λάδι σε χαρτόνι 34×47 εκ υπγρμ κ.α

€ 400 - 600 

ROMANIDIS Constantinos (1884-1972) 
‘Seascape with trees’

Signed oil on board 34×47 cm 

16.  ΚΑΝΑΣ Αντώνης (1915-1995)
‘Νησιώτικο αρχοντικό’ 

Λάδι σε σελοτεξ 50×40 εκ υπγρμ κ.δ

€ 300 - 400

KANAS Antonis  (1915-1995)
GREEK
‘Island villa’ 

Signed oil on hardboard 50×40 cm
16
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17.  ΧΈΙΜΩΝΑΣ Νικόλαος Πέτροβιτς
(1886-1929)
‘Τοπίο’

Λάδι σε καμβά 50×66 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.000 - 1.500

CHIMONAS Nikolaos Petrovitch  (1886-1929)
‘Landscape’ 

Signed oil on canvas 50×66 cm

18.  ΓΈΡΑΛΗΣ Λουκάς  (1875-1958)
‘Νεκρή φύση’

Λάδι σε χαρτόνι 38×44 εκ υπγρμ π.δ 

€ 1  ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

GERALIS Loucas (1875-1958)
‘Still life’ 

Signed oil on board 38×44 cm 
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19.  ΣΤΑΘΗΣ Κοσμάς (1869-1958)
‘Μαζεύοντας τα δίχτυα’ 

Λάδι σε σελοτεξ 50×70 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 500 - 1.000 

STATHIS Cosmas (1869-1958)
‘Picking of the nets’

Signed oil on hardboard 50×70 cm

20.  ΚΑΝΑΣ Αντώνης (1915-1995)
‘Καίκια ανοιχτά της Αίγινας’ 

Λάδι σε  καμβά 40×80 εκ υπγρμ κ.α

€ 500 - 1.000

KANAS Antonis (1915-1995)
‘Caiques by the sea of  Aegina’ 

Signed oil on canvas 40×80 cm
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21.  ΧΑΤΖΗΣ Βασίλειος (1870-1915)
‘Βγαίνοντας στην ξηρά’ 

Λάδι σε καμβά 80×100 εκ υπγρμ κ.δ

€ 5.000 - 8.000 

CHATZIS Vassilios (1870-1915)
‘Coming ashore’ 

Signed oil on canvas 80×100 cm
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22.  ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892-1957)
‘Ξωκλήσι στην Αίγινα’ 1923 
Λάδι σε χαρτόνι 32×24 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α 

€ 1.500 - 2.500 

PAPALOUKAS Spyros (1892-1957)
‘Chapel in Aegina’  1923
Signed & dated oil on board  32×24 cm

ΣΗΜ. Το έργο έχει καθαριστεί & συντηρηθεί
This work has been cleaned & restored 

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη / Priv.collection Thessaloniki

23.  ΜΑΛΈΑΣ Κωνσταντίνος (1879-1928)
‘Τοπίο στη Σπάρτη’ π.δ 1920
Λάδι σε χαρτόνι 22×32 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.500 - 2.500 

MALEAS Constantine (1879-1928)
‘Sparta landscape’ c1920s
Signed oil on board 22×32 cm

ΣΗΜ. Το έργο έχει καθαριστεί & συντηρηθεί
This work has been cleaned & restored 

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη / Priv.collection Thessaloniki
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24

25

24.  ΛΑΝΤΣΑΣ Στέφανος  (1861-1933)
‘Έλληνικό τοπίο με αρχαιότητες’  π 1890
Λάδι σε καμβά 35×55 εκ υπγρμ. κ.δ

€ 700 - 1.000

LANZA Stefano (1861-1933)
’Greek landscape with ancient temples’ c1890s 
Signed oil on canvas 35×55 cm

25. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φώτης (1895-1965)
‘Μήτσος ο τσέλιγκας’

Λαδοτέμπερα σε ξύλο 12×10.5 εκ. υπγρμ μ.α

€ 700 - 1.000

KONTOGLOU Fotis (1895-1965)
‘Mitsos the shepherd’

Signed & titled oil-tempera on woodblock 12×10.5 cm
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26

27

26.  ΛΈΦΑΚΗΣ Χρήστος  (1906-1968) 
‘Τοπίο Έδεσσας’ 1927
Λάδι σε χαρτόνι 68×50 εκ με βεβαίωση 
γνησιότητας  

€ 1.500 - 2.500

LEFAKIS Christos (1906-1968)
‘Edessa landscape’ 1927
Oil on board 68×50 cm with a COA 
by the artist’s familly 

ΕΚΘ/EXHIB: ‘100 χρόνια Χ. Λεφάκης’ μα΄ ΔΗΜΗΤΡΙΑ, 
Βαφοπούλειο, Θεσ/νίκη 2006
Εικον. στον κατάλ. της έκθεσης σελ. 60-61

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη / Priv.coll. Thessaloniki
(Συνοδεύεται από βεβαίωση γνησιότητας της οικογένειας 
του καλλιτέχνη)

27.  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ  Θεόφραστος 
(1881-1955) 
‘Τοπίο’ 

Λάδι σε χαρτόνι 20×30 εκ υπγρμ κ.α 

€ 1.000 - 1.500

TRIANTAFYLLIDES Theofrastos (1881-1955)
‘Landscape’

Signed oil on board 20×30 cm



ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 | 21

28.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μιχαήλ (1884-1933)
‘Σπίτι στην ακρογιαλιά με κυπαρίσσι’ 

Λάδι σε χαρτόνι 20×35 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.500 - 3.500 

ECONOMOU Michael (1884-1933)
‘House by the sea with a cypress tree’

Signed oil on board 20×35 cm

Με μεγάλη δεξιοτεχνία χρησιμοποιεί την διαλεκτική συλλειτουργία χρώματος και σχήματος καταφέρνοντας την πνευματικοποίηση των όγκων
της σύνθεσής του. Φως και χρώμα, ως ουσιώδη στοιχεία πλαστικότητας και ποιότητας, δομούν τους όγκους και επηρεάζουν τα σχήματα εμφα-
νίζοντας μία μελετημένη δομική λειτουργία φωτεινών και χρωματικών σχέσεων. Το παράδοξο του χρώματος που πλημμυρίζει τη σύνθεση σε
συνδυασμό με μια τάση ωραιοποίησης, απόκοσμης διαύγειας και καθαρότητας, προσδίδουν μια ιδεαλιστική ποιητικότητα ιδεαλιστική-ποιητική
ερμηνευτική αντιμετώπιση της φύσης. Με τον χαρακτηριστικό συνδυασμό απαλού πλασίματος του φόντου, πρόθεση απλούστευσης της φόρμας
αλλά και με την αναγνωρίσιμη πλατιά και πλούσια χρωματική πινελιά αποδίδει αριστοτεχνικά την ψυχή του τοπίου. 

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ.συλλ. Αθήνα / Priv.coll. Athens

Πρβλ. Α. Κουρια ‘Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ’ εκδ. ΑΔΑΜ σελ.100 παρλγ.‘Σπίτι στην ακροαγιαλιά’ εικον. αρ. 63
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29. ΠΑΡΘΈΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878-1967)
‘Ο Οδυσσέας & η Ναυσικά στο νησί των Φαιάκων’ 

Λάδι σε καμβά 23×31  υπγρμ κ.α

€ 2.500 - 3.500

PARTHENIS Constantine (1878-1967) 
‘Odysseus & Nausicaa on the island of the Phaeacians’ 

Signed oil on canvas 23×31 cm

Η γνώριμη από αγγειογραφίες σκηνή της συνάντησης του Οδυσσέα από την Ναυσικά και την παρέα της στο νησί των Φαιάκων, πάνω στη γνωστή
αφηγηματική δομή της Οδύσσειας, αποτελεί ένα από τα ώριμα έργα του Παρθένη, με αυτοτέλεια και αυτονομία στη σύνθεση, που συνεπικουρεί
στην πρόταση του καλλιτέχνη για μια ιδεατή Ελλάδα μέσα απ΄ τον μύθο. Ανήκει στα έργα της περιόδου που η χρήση του χρώματος γίνεται
ολοένα και πιο ασκητική. Το σχέδιο αποκτά πρωτεύουσα σημασία, πάντα πάνω στην οπίσθια όψη του μουσαμά με την τραχιά υφή στο χρώμα
της ώχρας. Έργο της αρχαίας ελληνικής θεματολογίας του όπως η Ναυσικά, Καλυψώ, Ηρακλής και αμαζόνες. Την αγάπη του Παρθένη για τον
Όμηρο επιβεβαιώνουν και στοίχοι του Ομήρου στο πίσω μέρος του καμβά έργων του. Παράλληλα με τις τεχνοτροπικές του κατασταλάξεις ολο-
κληρώνεται κι η ιδεολογική του ωρίμανση. Το σχέδιό του έχει μουσική ρευστότητα και η χρωματική του σύνθεση είναι ταυτόχρονα διανοητική,
ψυχική και αισθητική, με λιτά, ασκητικά χρώματα Η χρωστική ουσία έχει χάσει την υλική της υπόσταση και γίνεται καθαρή πνευματική προβολή.
Διαγράφει αχνά τους όγκους και υποβάλλει στον χαρακτήρα του ομιχλώδους τοπίου μία ποιητική λυρική ατμόσφαιρα. Οι φόρμες ανάγονται
στα βασικά τους επίπεδα, τα σχήματα γίνονται περισσότερο αποφασιστικά, γεωμετρικά και προβάλλουν στο πρώτο επίπεδο, υπακούουν σε αρ-
μονικές χαράξεις, ενώ η πινελιά του, ευδιάκριτη και ρυθμική, δίνει ένταση στις μορφές.

ΠΡΟΕΛ/PROV: Σπυρίδων Παπανικολάου, ζωγράφος) / S.Papanicolaou-Listed artist  (1906-1986) 
Hellenic Auctions May 2008 - Ιδιωτ.συλλογή Αθήνα / Private coll. Athens

ΣΗΜ. Το έργο φέρει στο πίσω μέρος  την σφραγίδα του εργαστηρίου του Παρθένη και σφραγίδσ & σημ. του Σ. Παπανικολάου 
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30.  ΛΥΤΡΑΣ Νικόλαος (1883-1927) 
‘Βοδενά’ (Εδεσσα)  π 1920
Λάδι σε χαρτόνι 20×29 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.500 - 3.000

LYTRAS Nikos (1883-1927)
‘Vodena’ (Edessa) c1920
Signed oil on board 20×29 cm

Ένα από τα πολύ ιδιαίτερα τοπία του με τις αδρές πινελιές, χτισμένα με χρώμα και φως, πυκνό σε περιεχόμενο και χειρονομία με την χαρακτη-
ριστική πινελιά, απλοποιημένη αφαιρετική γλώσσα, εστίαση στα ουσιώδη, στον πυρήνα των πραγμάτων. Με τη μορφοπλαστική αξία, των εναλ-
λαγών φωτός και σκιάς, και τη δύναμη του καθαρού και δυνατού χρώματος δομεί τους όγκους και επηρεάζει τα σχήματα εμφανίζοντας μία
μελετημένη δομική λειτουργία φωτεινών και χρωματικών σχέσεων. Αποδίδει την δυναμική κίνηση του στιγμιότυπου, καταργεί την προοπτική,
χωρίς ψευδαισθησιακά τεχνάσματα, με πλατιές ελεύθερες πινελιές, παχύρρευστο χρώμα και χειρονομιακή γραφή, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακά
την πνευματικοποίηση της φόρμας.
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31. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ  Δημήτριος  (1897-1993)
‘Θερισμός’ 1967
Λάδι σε καμβά 70×100 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ 

€ 1.500 - 2.000

GIOLDASIS Dimitris (1897-1993)
‘Harvest’ 1967
Signed & dated oil on canvas 70×100 cm
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32. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892-1957) 
‘Καμμένο Μυτιλήνης‘  1925 
Λάδι σε χαρτόνι 45×36 εκ υπγρμ κ.α

€ 4.000 - 7.000

PAPALOUKAS Spyros (1892-1957) 
‘Kammeno - Mytilene’ c1925
Signed oil on board 45×36 cm

Αγαπημένο θέμα του Παπαλουκά, με την αναγνωρίσιμη ποιητική σύλληψη του χώρου μέσω μιας απλοποίησης της φόρμας και απαλών χρωμα-
τικών συνδυασμών με την αριστοτεχνική του συλλειτουργία χρώματος και σχήματος για την απόδοση των όγκων. Κάθετοι και οριζόντιοι άξονες
εμπλέκονται αρμονικά μέσα από αντινατουραλιστικές σχηματοποιήσεις, αφαιρέσεις, αναπλάσεις της φόρμας, παράλληλα με μία λυρική απόδοση
του φυσικού τοπίου και την ψυχογραφική αποτύπωση της εικόνας του. Η δεινότητα της μοναδικής αντιληπτικής ικανότητάς του στην απόδοση
του χώρου αλλά και η ικανότητά του χρωστήρα του με ευκρίνεια, ενάργεια και ευπείθεια προσδίδουν μια εκθαμβωτική διάθεση στην ατμόσφαιρα
του εξαιρετικού πίνακα που εκπέμπει ζωντάνια και δυναμισμό. 

ΠΡΟΕΛ/ PROV: Ιδιωτ.συλλογή Αθήνα - Private coll. Athens
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33

34

33.  ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γιώργος  (1885-1959)

‘Νεκρή φύση με καρπούζι’ 

Υδατογραφία και μολύβια σε χαρτί 24×19 εκ
υπογρμ. κ.δ 

€ 1.500 - 2.000

BOUSIANIS Georgios (1885-1959)
‘Still Leben’

Signed titled & stamped watercolor 24×19 cm 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΘΗΚΕ ΤΟ 1949 ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΗΕ ΠΕΡΙΦΗΜΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ‘ΣΤΑΘΜΗ’ (1949-1953) ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ.  ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ.
Η ‘ΣΤΑΘΜΗ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕ-
ΧΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1950 ΜΕ
ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΤΟ 1949-50. 
THIS FINE PAINTING WAS EXHIBITED IN 1949 IN ATHENS BY
THE ART GROUP ‘STATHMI’ 

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

34.  ΠΡΈΚΑΣ Πάρις (1926-1999)
Παραθαλάσσιο τοπίο με βάρκες

Ακουαρέλλα σε χαρτί 37×29.5 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 - 800 

PREKAS Paris (1926-1999)
Seascape with boats

Signed watercolour  37×29.5 cm
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35.  ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φώτης (1895-1965)
‘Ο Βασιλεύς της Αττικής Ικάριος δίδει την σταφυλήν εις τους ποιμένας’ 1944
Αυγοτέμπερα σε χαρτόνι 46.5×60 εκ υπγρμ. & χρνλγμ. κ.κ

€ 4.000 - 6.000

KONTOGLOU Fotis (1895-1965)
‘The king of Icarius introduces the grape to the shepherds’ 1944
Signed & dated egg-tempera on board 46.5×60 cm

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 που-
λήσει 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 Δημαρχείου 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. 
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36

37

36. ΤΗΝΙΑΚΟΣ Δημήτρης  (192-1997)
‘Καράβια’

Λάδι σε καμβά 70×100 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.000 - 1.500 

TINIAKOS Dimitris (1920-1997) ‘Ships

Signed oil on canvas 70×100 cm

37.  ΜΑΡΘΑΣ Τάκης (1905-1965) 
‘Θαλασσογραφία  1963
Λάδι σε χαρτί 25×29 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 400 - 500

MARTHAS Takis (1905-1965)
Seascape 1963
Signed oil on paper 25×29 cm
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38.  ΜΑΛΈΑΣ Κωνσταντίνος (1879-1928)
‘Σούνιο’  π1918
Λάδι σε χαρτόνι 30×35 εκ υπγρμ κ.α

€ 3.500 - 5.000 

MALEAS (1879-1928)
‘Sounion’  c1918
Signed oil on board 30×35 cm

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

Πρβλ. «Κ. Μαλέας» Α. Κωτίδης εκδ. ΑΔΑΜ Αθήνα 2000 - πρλγ. εικον. σελ. 133 αρ. 75
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39

40

39.  ΜΑΪΠΑΣ Θέμος  (1936-1996)
‘Γυναίκα ανάμεσα σε κοκόρια’

Λάδι σε σελοτεξ 40×52 εκ υπγρμ κ.δ

€ 700 - 1.300

MAΪPAS Themos  (1936-1996)
‘A woman among cockerels’

Signed oil on hardboard 40×52 cm

40. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1889-1977)
‘Έρωτευμένοι’

Παστέλ σε χαρτόνι 50×70 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.000 - 1.500 

GOUNAROPOULOS Georgios (GOUNARO) (1889-1977)
‘In love’

Signed pastel on paperboard 50×70 cm
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41.  ΣΤΈΡΗΣ Γεράσιμος (1898-1987)
‘Ομηρικό ακρογιάλι’ π.δ1930
Λάδι σε καμβά επικλμ. σε χαρτόνι 50×76 εκ υπγρμ κ.α

€ 4.000 - 5.000

STERIS Gerasimos (1898-1987) 
‘Homeric shore’  c1930s
Signed oil on canvasboard  50×76 cm

Ποιητικό τοπίο, εξαίρετη απόδοση του «Ομηρικού ακρογιαλιού» που τόσο εντυπωσιακά δημιουργεί ο Στέρης. Ένα τοπίο ψιθύρων ή σιωπής και
ησυχίας βγαλμένο σαν από όνειρο με έντονα λυρικά και συμβολικά στοιχεία. Το μοναδικό αρχιτεκτόνημα μοναχικό και αποκομμένο προσδίδει
μία αίσθηση μεταφυσικού, απόμακρου που κυριαρχεί στο τοπίο παραπέμποντας σε ένα κόσμο κλειστό, μαγικό και δυσπρόσιτο αν όχι, απρόσιτο.
Το φως σε κυρίαρχο ρόλο εξαϋλώνει το χρώμα, προσδίδοντάς του μία λαμπρότητα και ένταση μη πραγματική σε συνδυασμό με την απεραντοσύνη
του χώρου και την μυστηριώδη και αινιγματική ατμόσφαιρα.

ΣΗΜ. Το έργο είναι καταχωρημένο στο αρχείο της ειδικής επί του Στέρη ιστορικού τέχνης κας Μ. Κουμπαρέλου
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42.  ΠΑΡΑΛΗΣ Γεώργιος  (1908-1975)
‘Καρνάγιo’

Λάδι σε καμβά 76×105 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.000 - 3.000 

PARALIS Georgios (1908-1975)
‘Shipyard’

Signed oil on canvas 76×105 cm

Ο σημαντικός αυτός καλλιτέχνης αποτυπώνει και περιγράφει εδώ με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη διαχρονική σύνδεση Ελλήνων με τη
θάλασσα αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη σχέση της άρρηκτης σύνδεσης τους. 
Με διάθεση λιτή και στιβαρή και εμφανή στην πλαστική έξοχη απόδοση των όγκων, μεταποιεί σε νοερούς και φαντασιακούς πλόες, καράβια
προσαραγμένα, σε επισκευή, που διασχίζουν διαγώνια τον καμβά, με επιβλητική προοπτική. Εικόνα αποσπασματική και συγχρόνως απόλυτα
ολοκληρωμένη, εστιάζει στην κεντρική περιγραφική ιδέα.  Με πινελιά-καταλύτη, με αφαιρετική διάθεση και καθαρότητα στην εύγλωττη απόδοση
των όγκων δημιουργεί εντυπωσιακές συμπαγείς φόρμες με φως και χρώμα.
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44

43.  ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Βασίλειος  (1879-1977)
‘Όλυμπος – από τη Σκούρτα στις κορφές’

Λάδι σε σελοτέξ 33×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.000 - 1.500

ITHAKISIOS Vassilios  (1879-1977)
‘Mt Olympus-from Skourta to the peaks’

Signed oil on hardboard 33×50 cm

44.  ΠΑΠΑΖΩΡΖ Αριστείδης 
(Παπαγεωργίου) (1899-1983)
‘Τοπίο’

Λάδι σε χαρτόνι 64×48 εκ υπγρμ κ.α

€ 700 - 1.200 

PAPAGEORGE Aristide (1899-1983)
‘Landscape’

Signed oil on board 64×48 cm
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45.  ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1889-1977) 
‘Ονειρικό τοπίο’

Λάδι σε καμβά 70×100 εκ υπγρμ π.α

€ 4.000 - 5.000 

GOUNAROPOULOS Georgios (GOUNARO) (1889-1977)
‘Dream landscape’

Signed oil on canvas 70×100 cm

ΠΡΟΕΛ / PROV: Ιδιωτ. συλλ. Θεσσαλονίκη / Private coll. 
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46. ΠΑΡΘΈΝΗΣ  Κωνσταντίνος  (1878-1967)
‘Κανάτι και φρούτα σε καρό τραπεζομάντηλο’

Λάδι σε καμβά 46×38 εκ υπγρμ κ.δ

€ 4.000 - 7.000

PARTHENIS (1878-1967)
‘Jug and fruits on a chequed tablecloth’

Signed oil on canvas 46×38 cm

Ένα πολύ αντιπροσωπευτικό ιδιαίτερο τρυφερό έργο του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Σαν ένας μικρόκοσμος, που συμπυκνώνει όμως και ενέχει
όλες εκείνες τις αρετές που συνθέτουν το θελκτικό εικαστικό του ιδιόλεκτο. Με τον δικό του λιτό τρόπο καταφέρνει με άνεση να προσδώσει μια
ιδιότυπη μαγεία στη πανέμορφη αυτή σύνθεση. Οι φόρμες μέσα στην απέριττη λιτότητά τους, αιωρούνται σε μία ποιητική πνευματική ατμό-
σφαιρα γεμάτη από ένα ιδιαίτερο πνεύμα κομψότητας και λυρισμού. Διαγράφοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο αχνά τους όγκους και πλου-
τίζοντας το σύνολο με απαλές καμπύλες, σχηματοποιημένα και ταυτόχρονα τρυφερά, κομψά, λιτά, απέριττα, στοιχεία προσδίδει ένα πνευματικό
περιεχόμενο στο έργο, την μαγεία μιας εξωκοσμικής χροιάς.
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Μία τρυφερή αντιρεαλιστική και ταυτόχρονα αρχέγονη απόδοση γυναικείας μορφής από το γνωστό ρεπερτόριο της ανθρωπόμορφης θεματικής του ιδιό-
τυπου εξπρεσιονιστή Μπουζιάνη σε ένα χώρο διαμορφωμένο με αδρές πινελιές και πλατιές χρωματικές επιφάνειες. Παραμορφωμένο πρόσωπο και σώμα,
χωρίς καμία διάθεση ωραιοποίησης, με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά αποδομένα με τραχύτητα, διαγράφουν μια εικόνα, παραπέμποντας μεν στον πρω-
τοκυβισμό του Πικάσο αλλά επιπλέον και στην συναισθηματική αποτύπωση της αλήθειας της, με έναν βαθύ αισθητικό συμβολισμό, υποκειμενισμό και εν-
δοστρέφεια. Χειρονομιακή γραμμή, χρωματική λιτότητα, με τους όγκους να πλάθονται από φως και το ανάλαφρο χρώμα της υδατογραφίας μετατρέπουν
τη φιγούρα σε φορέα συναισθηματικών καταστάσεων. Το σχέδιο αναγνωρίσιμο στο χώρο της ζωγραφικής επιφάνειας του καλλιτέχνη, σύμφωνα με τις
προσταγές του μοντερνισμού λειτουργεί με αυτονομία απελευθερωμένο από τον βοηθητικό του ρόλο στην υπηρεσία του χρώματος σε μία διαυγή απο-
τύπωση μιας ποιητικής πραγματικότητας που υπάρχει μόνο μέσω του φωτός.

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ.συλλ. Αθήνα / Priv. coll.

47.  ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γιώργος (1885-1959)
’Πορτρέτο γυναίκας’ Παρίσι 1931
Υδατογραφία και μολύβια σε χαρτί 34.5×24.5 εκ  υπογρμ. κ.δ 

€ 2.500 - 3.000

BOUSIANIS Georgios  (1885-1959)
‘Portrait of a woman’ 1931
Signed & inscribed watercolor 34.5×24.5 cm
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48. ΓΚΙΚΑΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)
‘O κήπος με τα δένδρα’ 1958
Σέπια/μικτή τεχνική 1.33×41 εκ υπγρμ & χρνλγμ. κ.δ

€ 2.000 - 2.500 

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994)  
‘The garden with the trees’ 1958
Signed & dated sepia /mix.media on paperboard 133x41 cm
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49.  ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης  (1910-1989)
‘Έρωτας’ 1972
Παστελ & κραγιόνια σε χαρτόνι 45×60 εκ
υπγρμ χρνλγμ & αφιερμ. κ.δ 

€ 1.500 - 2.000

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989)
‘Eros’ 1972
Signed dated & dedicated pastel & crayons
on brown paperboard 45×60 cm

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

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Ε. Ν. Αθήνα / Priv.coll. Athens
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50.  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Διαμαντής
(1914-1995)
‘Κοπέλα με κίτρινο μπλουζάκι’

Λάδι σε σελοτέξ 40×30 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.000 - 3.000

DIAMANTOPOULOS Diamantis (1914-1995)
‘Girl in a yellow t-shirt’

Signed oil on hardboard 40×30 cm

Εντυπωσιακή γυναικεία νεανική μορφή που μέσα από την λιτότητα στους τόνους, την εξπρεσιονιστική παραμόρφωση μοτίβων και την ογκομε-
τρική καθαρότητα προερχόμενα από τον κυβισμό, μεταφέρει μία έντονη αισθησιακή διατύπωση. Η ανθρωπιστική προσέγγιση των θεμάτων του
και η ηθική του στάση απέναντι στον κόσμο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του χαρισματικού καλλιτέχνη. Στα αδρά σχήματα, τους στιβαρούς όγ-
κους και τη γραμμική απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου έρχεται το ροδαλό χρώμα της σάρκας που σε συνδυασμό με τις καμπύλες
του νεανικού σώματος εκπέμπει μια γλυκειά τρυφερότητα. Το ύφος, λιτό και αναγνωρίσιμο τόσο στο χρώμα όσο και στον τρόπο γραφής, είναι
απότοκο πειραματισμών πολλών χρόνων και υποστηρίζει αβίαστα την αλήθεια που ενέχει η αποτύπωση των απλών ανθρώπων. 

Πρβλ. ‘Διαμαντόπουλος’ Π. Κουνενάκη εκδ. ΑΔΑΜ 2005, βλ. πρλγ. σελ. 111
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51

52

51.  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης  (1912-1990)
‘Τοπίο’ 

Λάδι σε σελοτέξ 80×40 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.500 - 2.500 

SPYROPOULOS Yannis  (1912-1990) 
‘Landscape’

Signed oil on hardboard 80×40 cm

52. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Αντώνης (MAYO) (1906-1990)
Σύνθεση

Λάδι σε χαρτόνι 70×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 - 1.000

MALLIARAKIS Antoine (MAYO) (1906-1990) 
Composition

Signed oil on board 70×50 cm



ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 | 41

53.  ΣΙΚΈΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος (1917-1984)
‘Ζευγάρι ερωτευμένων’

Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπγρμ κ.α 

€ 2.500 - 3.000 

SIKELIOTIS Georgios  (1917-1984)
‘A couple in love’

Signed oil on canvas 50×70 cm

Βαθιά ανθρωποκεντρικός ζωγράφος, με ένα καθαρό προσωπικό ύφος, αποδίδει το ζευγάρι με εξαίρετη απλότητα αμεσότητα και ζωγραφικό δυ-
ναμισμό, επιτυγχάνοντας την απόδοση καταπληκτικών εκφραστικών προεκτάσεων και τη δημιουργία μιας υποβλητικής ατμόσφαιρας με μια εν-
τυπωσιακή 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 απασχο-
λήσει 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 παραπληρωματικού τύπου, επιτυγχάνει τη μνημειοποίηση των εκπληκτικά
στέρεων μορφών του.
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54

55

54.  ΣΈΜΈΡΤΖΙΔΗΣ Βάλιας  (1911-1983) 
‘Ορεινό τοπίο’ 1971
Λάδι σε χαρτόνι 50×70 εκ υπγρμ κ.α. & κ.δ 

€ 1.300 - 1.800 

SEMERTZIDIS Valias (1911-1983) 
‘Mountainous landscape’ 1971
Signed oil on board 50×70 cm

55.  ΣΙΚΈΛΙΩΤΗΣ Γιώργος (1917-1984) 
‘Τρεις γυναίκες γύρω απ’ το πυθάρι’

Λάδι σε γυαλί 38×40 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 700 - 1.200 

SIKELIOTIS Georgios  (1917-1984) 
‘Three women around the clay pot’

Signed oil on glass 38×40 cm
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56.  ΑΛΈΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Αλέξανδρος (1913-1968)
‘Έπείγουσα διαταγή’ 

Λάδι σε καμβά επικλμ σε σελοτέξ 37×53 εκ υπγρμ κ.δ & πίσω 

€ 2.000 - 3.000

ALEXANDRAKIS Alexandros (1913-1968)
‘Urgent order’ 

Signed front & rear oil on canvas laid on hardboard 37×53 cm
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57

58

57.  ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923-1984)
‘Ανατομίες’ 1949
Λάδι σε χάρτινη επιφάνεια επικλμ. σε καμβά  36x50 εκ
υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 1.500 - 2.000

58.  ΚΑΝΙΑΡΗΣ Βλάσσης  (1928-2011)
‘Αφηρημένη σύνθεση’  π1957
Λάδι & μικτή τεχνική σε χαρτόνι 
37×51 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

CANIARIS Vlassis  (1928-2011)
‘Abstract composition’ c1950s
Signed oil /mixed media
on paperboard 37×51 cm

GAΪTIS Yannis (1923-1984)
‘Anatomies’ 1949
Signed & dated oil on paper laid on canvas
36×50 cm
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59.  ΠΡΈΚΑΣ Πάρις  (1926-1999)
‘Φορτηγά’  π1990
Λάδι σε καμβά 76×76 εκ υπγρμ κ.α

€ 3.500 - 5.000 

PREKAS Paris (1926-1999)
‘Tankers’ c1990s
Signed oil on canvas 76×76 cm

Ένα ιδιαίτερο 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 αναζήτησης
και της απόδρασης. Οι χρωματικοί του δυναμικοί συνδυασμοί και η δεινότητα στην λειτουργία των διαθλάσεων του φωτός, ζωντανεύουν 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 εσωτερικότητα η οποία, χωρίς να
αλλοιώνει την οπτική πραγματικότητα, μετατρέπει τους όγκους των τάνκερς υπαινικτικά σε οχήματα φυγής, αποδέσμευσης και προσωπικής
ελευθερίας.



46 | HELLENIC AUCTIONS

60.  ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ Κώστας (1902-1969)
Σύνθεση

Λάδι σε χαρτόνι 50×70 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.500 - 2.000

60

PLAKOTARIS Costas (1902-1969) 
Composition

Signed oil on board 50×70 cm
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61. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912-1990)
‘Σπίτια στη Μύκονο’

Λάδι σε σελοτέξ 65×45 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.000 - 2.500 

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990) 
‘Landscape with houses in Myconos’

Signed oil on hardboard 65×45 cm

Η αριστοτεχνική απόδοση του τοπίου με τις εσωτερικές αισθήσεις, του κατεξοχήν αφαιρετικού Έλληνα ζωγράφου καλλιτέχνη Γιάννη Σπυρόπουλου
ενός λυρικού ποιητή με συμφωνίες χρωματολογίας με ένα γεωμετρικό ιδίωμα που συνάδει με την μοναδικής ομορφιάς δωρική αρχιτεκτονική
του τοπίου. Με έμφυτη ευαισθησία, εξοβελιζοντας την συμβατική προοπτική, ελαχιστοποιεί 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 κόκκινα και κεραμιδί σαν ανεπάισθητους ψιθύρους ενός χαμηλό-
φωνου εσωτερικού διαλόγου. Η ζωγραφική επιφάνεια διαχωρίζεται από ένα μωσαϊκό ευαίσθητων χρωμάτων μια τεκτονικής πειθαρχίας αλλά
και ονειρικής διάχυσης. Μία βιωμένη μεταμόρφωση του τοπίου όπως ο Σπυρόπουλος αποδίδει το τοπίο είτε πρόκειται για «Μύκονο», «Ύδρα»,
«Ξερολιθιές», «Αναφιώτικα» είτε «λιμάνι των Χανίων».

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ.συλλογή Ν.Υόρκη / Priv.collection Ν.Υork
Ιδιωτ. συλλ. Αθήνα – Με αγορά απo τον παραπάνω
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Μαγευτική μεταμόρφωση του το-
πίου σε ένα θεατρικό σκηνικό, μια
πολιτεία ονείρου, δομημένη με αρ-
τιότητα σύνθεσης και εμφανή την
αγωνία συσχετισμών με γεωμετρικές
εκφράσεις. Ένας δαιδαλώδης κόσμος,
ένας εκπληκτικός ποιητικός συνδυα-
σμός σκιάς-περιγράμματος-χρώμα-
τος, με διασταυρώσεις τεκτονικών
σχέσεων, μεταβολές τόνων και το
φως ως κυματοειδές ίχνος, να δίνει
μια αίσθηση εξαΰλωσης. Με συνεχείς
γειτνιάσεις στα περιγράμματα και τις
καμπυλώσεις των τοίχων, συνθέτει
ένα αρχιτεκτονικό ιστό αφήγησης, με
εναλλαγές εντάσεων και σιωπών με
μουσικότητα, ρυθμολογία αναδιπλώ-
νοντας το μοναδικό ελληνικό νησιώ-
τικο τοπίο. Με έντονη αντιπαράθεση
ψυχρών και θερμών χρωμάτων, ορ-
γανώνει τον χώρο του, σε μια δική
του παραμυθένια, εικονική πραγμα-
τικότητα, επιτυγχάνοντας μία ποι-
ητική ερμηνεία του χώρου, ένα
συμβολισμό έγκλειστων επιθυμιών
που ανιχνεύουν τη διαφυγή, την από-
δραση.

62. ΓΚΙΚΑΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)
‘Τοπίο’ 1967
Ακρυλικό/τέμπερα σε χαρτόνι 48×34 εκ υπγρμ & χρνλγμ π.α

€ 2.000 - 2.500 

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994) 
‘Landscape’ 1967
Signed & dated acrylic/tempera on paperboard 48×34 cm
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63

64

63.  ΜΑΥΡΟΙΔΗΣ Γιώργος  (1912 - 2003)
'Νεκρή Φύση'  2000
Λάδι σε καμβά 51x41 εκ υπγρμ  & χρνλγ κ.δ

€ 1.500 – 2.000 

MAVROIDES Georgios  (1912-2003)
'Still life'  2000  
Signed  & dated oil on canvas 51x41  cm

64. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος  (1914-1965)
‘Σύνθεση’ 1953;
Λάδι σε σελοτέξ 30×40 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ
& πίσω

€ 800 - 1.200 

TSINGOS Thanos (1914-1965)
‘Composition’ 1953
Signed & dated oil on hardboard 30×40 cm
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65

66

65. ΜΑΡΘΑΣ Τάκης (1905-1965) 
‘Βάρκες σε λιμανάκι’  

Λάδι σε καμβά 50×40 εκ υπγρμ κ.δ

€ 600 - 1.000

MARTHAS Takis (1905-1965)
‘Boats on a harbor’ 

Signed oil on canvas 50×40 cm

66. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΈΤΡΈΑ Αμφιτρίτη (1913 - ;)
‘Παραθαλάσσιο τοπίο’ 1955
Λάδι σε καμβά 65×50 εκ υπγρμ π.δ

€ 400 - 700

ANAGNOSTOPOULOU - PETREA Amfitriti (1913 - ;)
‘Seascape’  1955
Signed oil on canvas 65×50 cm

*Μαθήτρια του Παρθένη που διέπρεψε στο Παρίσι 
Τα έργα της πολύ σπάνια. Το παρόν έργο εκτέθηκε στο Παρίσι το 1955
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67. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης  (1923-1984)
‘Έγχρωμα προφίλ και η σκιά τους’  1977
Λάδι σε καμβά συντηρημένο σε νέο καμβά 50×61 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 2.500 - 4.000

GAΪTIS Yannis (1923-1984)
‘Profils de couleur et leur ombre’ 1977
Signed & dated oil on canvas laid on new
canvas 50×61 cm

Ένα ιδιαίτερα επίκαιρο διαχρονικό και λαμπερό έργο του Γαΐτη, με τη διαπραγμάτευση της αναγνωρίσιμης φόρμας που τον απασχόλησε σε διά-
φορες μορφές. Έντονα καθαρά χρώματα υπογραμμίζουν την τυποποίηση την επανάληψη, την ανωνυμία, μαρτυρώντας τις υπαρξιακές ανησυχίες
του ουμανιστή καλλιτέχνη. Με την αγάπη του για τον άνθρωπο αναζητά το βλέμμα, το πρόσωπο, υπογραμμίζοντας την απειλητική απώλειά του.
Δημιουργεί ένα σύμβολο, ένα μέσο ειρωνείας και κοινωνικής κριτικής, ώστε να επιτελεσθεί η αναγωγή των αφηγημάτων και των επεισοδίων
της φόρμας, σε ΛΟΓΟ. Ένα Λόγο με σαφή αναφορά στην υπαρξιακή μοναξιά των ανθρώπων που οφείλεται στον καταναλωτισμό και τη μαζικο-
ποίηση της σύγχρονης κοινωνίας. Με την ιδιότυπη εσωτερικότητα, αινιγματική και συνάμα ποιητική διάσταση της φόρμας η αφηγηματική ανα-
παράσταση με το ανθρωπάκι μαρτυρεί καρέ καρέ την αλλοτρίωση, την ισοπέδωση του σύγχρονου ανθρώπου δίνοντας τελικά μορφή στην πίκρα
μιας προαναγγελλόμενης ολοκληρωτικής απομόνωσης. Ο ίδιος αναφέρει: «Έδώ εγώ κάνω μια μαρτυρία και σας λέω: Φροντίστε να σωθείτε, να

σωθούμε. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο εγώ εκτός απ’ αυτήν τη μαρτυρία».
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68.  ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος  (1914-1965)
‘Λουλούδια σε πρασινωπό φόντο’

Λάδι σε χαρτόνι 38×53 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.500 - 2.200

TSINGOS Thanos (1914-1965)
‘Flowers in a greeny background’

Signed oil on board 38×53 cm

68
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69. ΒΑΣΙΛΈΙΟΥ Σπύρος (1902-1985)
‘Ανοικοδόμηση στην Αθήνα’

Ακρυλικό/τέμπερα σε σελοτέξ 70×50 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.500 - 4.000

VASSILIOU Spyros (1902-1985)
Building works in Athens‘

Signed & dated acrylic/tempera on board 70×50 cm

Ένα μνημειακό έργο, με την γνωστή ποιητική του Βασιλείου, σε μία ταυτόχρονη απεικόνιση ερειπίων του αρχαίου και σύγχρονου ελληνικού πο-
λιτισμού. Ένα σχόλιο συγκατοίκησης του αρχαίου με το σύγχρονο, που αντλεί ο Βασιλείου από την θεματική της ελληνικής καθημερινής ζωής,
χρησιμοποιώντας υφολογικά πρότυπα που ανάγονται στη λαϊκή και βυζαντινή τέχνη, μέσα στο πλαίσιο της «ελληνικότητας» της γενιάς του 30,
αλλά και στις επιταγές των σύγχρονών του τάσεων.
Με απαλές τονικές χρωματικές αυξομειώσεις, σχεδιάζει ανάλαφρα περιγράμματα, με πολύ λεπτό πινέλο, με ιδιόμορφη χρήση του φωτός και
ποιότητα σχεδίου, καταφέρνει μέσα από την τρυφερή εμπλοκή των ερειπίων του αρχαίου κόσμου με αυτά του σύγχρονου να νοηματοδοτήσει
την μεταβλητότητα και το εφήμερο των πραγμάτων, αγγίζοντας ταυτόχρονα το θέμα εθνικής ταυτότητας και της συνέχειας του ελληνικού πολι-
τισμικού γίγνεσθαι.

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα / Priv. collection Athens
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70.  ΚΈΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930-2005) 
‘Σύνθεση’ 

Μικτή τεχνική σε καμβά 90×70 εκ υπγρμ κ.α 

€ 2.500 - 3.000

NIKOS (KESSANLIS) (1930-2005)
‘Composition’ 

Signed mixed media on canvas 90×70 cm

Έξοχο έργο της περιόδου μετά τους περίφημους “Τοίχους” όπου ο πίνακας γίνεται τρισδιάστατος με πολύ χρωματική πάστα, σύμφωνα με την
τεχνική που με πυκνώσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες υλικών επεξεργάζεται με δεξιοτεχνία και άνεση τα υλικά, εδώ πασπαλισμένα με χρωστική
ουσία, μετατρέποντας σε ζωντανό πεδίο δράσης, την πολύπαθη ζωγραφική επιφάνεια. Ανήκει στην εποχή που με επιδράσεις από τον Jean
Fautrier και με ανάλογη δραματικότητα του υλικού, μεταμορφώνει τη φόρμα, ακόμη και στην υλική της υπόσταση, προσδίδοντάς της δυναμισμό
αφαιρετικού εξπρεσιονισμού με ιερογλυφική εξέλιξη-αποτύπωση σχεδόν σαν μία άτυπη art informel.
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71.  ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης (1939-1994)
‘Βαλίτσες μέσα από θάλασσες και βουνά‘

Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπγρμ κ.δ & πίσω

€ 3.000 - 4.000 

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)
‘Bags through the seas and mountains’

Signed front & back oil on canvas 50×70 cm

Έργο με μια λεπταίσθητη ποιητική φλέβα, μιλά για τη ζωή ταξιδεύοντας και προσκαλώντας το θεατή να εισχωρήσει στην οπτική του μυθολογία
και την υπονομευτική του αδεξιότητα, σε ένα κόσμο παραμυθένιο, μαγικό, ιδιοφυή και εκκεντρικό, στον οποίο κεντρικό ρόλο έχει το ταξίδι, η
περιπέτεια και ο κοινωνικοπολικός σχολιασμός. Με μια ζωγραφική μελετημένη στις αναγωγές της, παιχνιδιάρικη, ελκυστική, που γλυκαίνει τη
διάθεση. Με σταθερή παραστατική αναφορά, παρουσιάζεται για μία ακόμη φορά εδώ, το μοτίβο της βαλίτσας ένα από τα μόνιμα μοτίβα-σύμ-
βολα που σηματοδοτούν την ζωγραφική του Ακριθάκη, το συγκεκριμένο θέμα, που άλλωστε τον έχει απασχολήσει έντονα γενικότερα, ως κίνηση
ταξίδι, φυγή, αναζητά το αγνό των παιδιών, το ανόθευτο. να ξαναβρεί την όραση της περασμένης παιδικής του ηλικίας. Το 1970 χρησιμοποιεί
το μοτίβο της βαλίτσας που γίνεται έκτοτε ένα από τα πιο εμβληματικά στοιχεία της δουλειάς του.
Αναμφισβήτητα ένα υπέροχο αντιπροσωπευτικό έργο ενός από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα, με
την αναγνωρίσιμη παιδική του αφηγηματικότητα, την ειρωνική αφέλεια και με έντονες εννοιολογικές προεκτάσεις.
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72.  ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος (1904-1975) 
‘Το φιλί’  

Λάδι σε πανί 80×100 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 2.500 - 3.000 

CONDOPOULOS Alecos (1904-1975)
‘The kiss’ 

Signed oil on canvas 80×100 cm 

Μία εξαιρετική και ιδιαίτερα ευαίσθητη σύνθεση του Κοντόπουλου  με αντιφυσιοκρατική αναπαράσταση, επιπεδότητα της απεικόνισης και υπο-
κατάσταση του μοτίβου από μιά γενικευτική απόδοση στην αναγωγή των λεπτομερειών μέσω χρωματικών μορφωμάτων. Ο Κοντόπουλος με το
χρώμα ως δομικό στοιχείο του έργου υποδηλώνει και πλάθει τους όγκους πάνω στην επιφάνεια του πίνακα μορφοποιώντας ταυτόχρονα τις
φόρμες και τον χώρο. Οι μορφές αποσπασματικές και αινιγματικές αποδίδονται με αποσιωπήσεις που ενδυναμώνουν την ισορροπία των στοι-
χείων και την εσωτερική οργάνωση. Τα δυσδιάκριτα ίχνη των όγκων, μεταφρασμένα σε χρωματικές αξίες, συνθέτουν ένα αποπνευματωμένο
σύνολο. Με απαλές διαβαθμίσεις υπογραμμίζει εμφαντικά την τρυφερότητα της στιγμής αποδίδοντας στο σύνολο του εξαίρετου αυτού έργου,
με συνέπεια, μία ψυχολογική αρμονική εντύπωση. 
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73.  ΠΡΑΣΙΝΟΣ Μάριος  (1916-1985) 
‘Χωρίς τίτλο’ 1968 
Λάδι σε σελοτέξ 50×65 εκ υπγρμ & χρνλμ π.α 

€ 2.000 - 3.000

PRASSINOS Marios (1916-1985)
‘Sans title’ 1968
Signed & dated oil on hardboard 50×65 cm
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74

75

74. ΒΑΣΙΛΈΙΟΥ Σπύρος (1902-1985)
‘Στην παραλία’

Ακρυλικό σε σελοτέξ 38×53 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.500 - 2.000

VASSILIOU Spyros (1902-1985)
“At the beach‘

Signed acrylic on hardboard 37×53 cm

75. ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης (1939-1994)
‘Οι ορίζοντες‘ 1985
Τέμπερα σε χαρτόνι 22×36 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 1.000 - 1.500

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)
‘The horizons’ 1985
Signed & dated tempera on paperboard 22×36 cm
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76.  ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης  (1923-1984)
‘Αγγελος’

Κατασκευή από ζωγραφισμένο ξύλο σε επιτοίχιο
ξύλινο πανελ 108×83 εκ υπγρμ μ.α. στο φτερό

€ 3.000 - 4.000 

GAΪTIS Yannis (1923-1984)
‘Angel’

Signed& painted wooden construction laid
on framed wooden panel 1.08×83 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Θεσσαλονίκη / Priv. collection Thessaloniki
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77. ΒΑΡΛΑΜΗΣ Έυθύμιος  (1942-2016) 
‘Χειμερινό τοπίο’ 1964
Μικτή τεχνική / ακουαρέλα 30x40 εκ υπγρμ 
κ.δ & χρνλγμ κ.α

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

WARLAMIS Efthimios (1942-2016) 
‘Winterlandschaft‘ 1964
Signed titled & dated  mix.med / watercolour
30×40 cm

78.  ΚΟΝΤΗΣ Ι. (20ος αι.)
‘Ποντικονήσι και Βλαχερνά’

Λάδι σε καμβά επικλμ σε ξύλο 25×30 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

CONTI I. (20th C) 
‘Mouse island - Corfu’

Signed oil on canvas laid on board 25×30 cm

79.  ΣΓΟΥΡΟΣ Στέφανος (1924)
‘Παραλία στην Κέρκυρα’

Ακουαρέλα 40×60 εκ υπγρμ κ.α

€  300 - 500 

SGOUROS Stefanos (1924) 
‘Beach in Corfu’

Signed watercolour 40×60 cm
79
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80.  ΓΈΡΜΈΝΗΣ Βάσος (1896-1964)
‘Μύκονος’

Λάδι σε καμβά 80×58 εκ υπγρμ κ.δ

€  1.800 - 2.500

GERMENIS Vasos  (1896-1964)
‘Myconos’

Signed oil on canvas 80×58 cm
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81

81. ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης (1916-2010)
‘Μελέτη για Πανσέληνο Έ’  π1975
Λαδοπαστελ σε χαρτί επικλμ. σε χαρτόνι 25×33  εκ υπγρμ. κ.δ 

€ 1.500 - 2.000

MORALIS Yannis  (1916-2010)
‘Study for Full Moon E’ c.1970s
Signed oil-pastel on paper laid on board 25×33 cm

Ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και τρυφερό σχέδιο του Μόραλη για τη σειρά Πανσέ-
ληνος. Η διαπραγμάτευση που τον απασχολούσε την περίοδο αυτή διαφαίνεται
στο έργο, όπως και   σε όλη τη σειρά της Πανσελήνου με ενάργεια, μέσα από το
μπλε και την μορφή του γυναικείου σώματος. 

(Αγορά ‘ΚΟΧΛΙΑΣ’ & Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη / ‘Kochlias’ & Priv.coll. Thessaloniki)

82. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος (1947)
‘Βάρκες’

Λάδι σε χαρτόνι 25×81 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

ILIOPOULOS Georgios (1947)
‘Boats’ 

Signed acrylic on board 25×81 cm

82
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83.  ΧΡΥΣΑ (ΒΑΡΔΈΑ) (1933-2013)
‘Έρως’  

Λάδι/μικτή τεχνική σε καμβά 75×75 εκ υπγρμ κ.δ

€  2.000 - 3.000

CHRYSSA (VARDEA) (1933-2013)
‘Eros’  
Signed oil/mixed media on canvas 75×75 cm

Έργο τρυφερό, με τίτλο «έρως», όπως καταγράφει στο κάτω μέρος του έργου, της διεθνούς φήμης Ελληνοαμερικανίδας Χρύσας, λιτό όπως την
πρόθεσή της, να έχει ως «στόχο την απόλυτη λιτότητα».  

Γνωστή κυρίως από τα φωτιστικά γλυπτά της, ιδιαίτερα πρωτοπόρα και η ζωγραφική της δουλειά με έντονα μινιμαλιστικά και γεωμετρικά χαρα-
κτηριστικά. Εστιάζει κυρίως την προσοχή της στο γεωμετρικό χώρο που δομείται μέσα από την επαναληπτικότητα, το ασυνεχές και την ποικιλο-
μορφία της οπτικής πληροφορίας, ως επικοινωνιακού κώδικα με βασική πηγή έμπνευσής της, την απεικόνιση του φωτός. Στο παρόν έργο
σχηματοποιεί και μεταγράφει  με το εικαστικό της ιδιόλεκτο, τις δύο ερωτευμένες ανθρώπινες μορφές, με αρνητικές και θετικές απολήξεις που
λειτουργούν συμπληρωματικά, έτοιμα για την επερχόμενη ένωση. Το περίφημο αυτό έργο της ενέχει την καθαρότητα που κάνει λόγο: «Προτιμώ

να κάνω λόγο για μια πνευματική κατάσταση απόλυτης καθαρότητας, σαν μια ευλογία που σε κάνει να εφεύρεις μεθόδους,η οποία δεν έχει

συμβεί περισσότερες από επτά φορές στη ζωή μου...».

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ.συλλογή Λονδίνο / Priv.coll. London
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84. Jeff KOONS (1955)
‘Puppy’ 1992
Hand signed with initials sculpture hand-made with flowers and metal
20x19 x11 cm In its original case

€  2.000 - 2.500

Τζεφ ΚΟΥΝΣ (1955)
‘Κουτάβι’ 1992
Χειροποίητο γλυπτό από αποξηραμένα λουλούδια μέταλλο και ρυτίνη
20x19 x11 εκ υπγρμ δια χειρός με αρχικά. Στην αυθεντική του θήκη

Σπάνια συλλεκτική μικρογραφία του διεθνούς φήμης έργου «Κουτάβι» του μεγάλου Αμερικανού καλλιτέχνη Jeff Koons, από αποξηραμένα λου-
λούδια στην υπογεγρμ. αυθεντική του θήκη. Μόλις ελάχιστα φιλοτεχνήθηκαν και είναι έργο μεγάλης συλλεκτικής και καλλιτεχνικής αξίας στους
συλλέκτες ανά τον κόσμο.
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 «επικοινωνούν 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 δημι-
ούργησε για να εμπνεύσει αισιοδοξία και να ενσταλάξει, με τα δικά του λόγια, «εμπιστοσύνη και ασφάλεια». Χρησιμοποιώντας εξελιγμένα μον-
τέλα υπολογιστών δημιούργησε ένα έργο με σαφή αναφορά στα γλυπτά των ευρωπαϊκών 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. 

A minιature version of the famous Jeff Koons Flower Sculpture which stands guard outside the Gugenheim, Bilbao. Hand- made (Hecho a Mano)
from dried flowers, s/steel and resin, and still in its original clear display box. Only a handful of these puppies were ever created they are very rare
and highly desirable by collectors around the world. 

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Αθήνα - Private collection Athens
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85.  ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης (1916-2010)
‘Συνάντηση’  2002
Γλυπτό από ειδικά βαμμένο σίδηρο συνολ.Yψος 1.48 εκ στη βάση,
πλάτος 40×40 εκ  (57 εκ. ύψος τα κεφάλια)  υπγρμ. & αριθμ. κ. 

€ 2.500 - 3.000

MORALIS Yiannis (1916-2010)  
‘Meeting’ 2002
Signed and numbered steel sculpture overall height on plinth 
1.48 cm, width 40×40 cm (heads alone height 57 cm)

86. ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ Αριστείδης (1941) 
‘Κορίτσι με τροχό’
Γλυπτό από πατιναρισμένο μπρούτζο Υψ.26 εκ  x Πλ.12 εκ υπγρμ κ. 

€ 280 - 380 

PATSOGLOU Aristides  (1941) 
‘Girl with a wheel’

Signed patinated bronze sculpture H 34 cm
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87

Χαρακτηριστικές γυναικείες μορφές, ό-
πως αυτές που αποτελούν το κυρίως
θέμα των έργων του Νικολάου ενός από
τους σημαντικότερους εκπροσώπους
της γενιάς του ‘30.
Επιλέγει μια ιδεαλιστική απεικόνισή του
γυναικείου προσώπου την αρμονία και
την απλότητα της αρχαϊκής γλυπτικής,
το λιτό σχέδιο της κλασικής αγγειογρα-
φίας, τον εσωτερισμό των πορτρέτων
Φαγιούμ, τον πνευματισμό και τη δισ-
διάστατη μετωπική απεικόνιση των βυ-
ζαντινών αγιογραφιών, ενώ παράλληλα
διαμορφώνει έναν ελληνικό μοντερνι-
σμό. Με διαχρονικούς συμβολισμούς
και πρότυπα της κλασικής αρχαιότητας
διεξάγει ένα ποιητικό διάλογο ανάμεσα
στη μνήμη και την ιστορία με το παρόν,
σχολιάζοντας το βάρος της πολιτισμικής
παρακαταθήκης του νεοέλληνα

88

88. ΜΑΥΡΟΪΔΗΣ Γιώργος  (1912 - 2003)
‘Πορτρέτο γυναίκας΄ 1966
Λάδι σε καμβά 50×40 εκ υπγρμ & χρνλγ κ.α

€ 1.000 - 1.500 

MAVROΪDΙS Georgios  (1912-2003) 
‘Portrait of a woman’  1966  
Signed  & dated oil on canvas 50×40  cm 

87.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος (1909-1986)
‘Γυναικείες μάσκες’ 1985
Τέμπερα σε χαρτόνι 34×50 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 1.300 - 1.800 

NICOLAOU Nikolaos  (1909-1986)
‘Women’s masks’ 1985
Signed & dated tempera on board 34×50 cm
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89. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης  (1934-2007)
‘Η μεγάλη αγκαλιά’

Λάδι σε χαρτόνι 200×65 εκ υπγρμ κ.α

€  1.500 - 2.500 

FOTOPOULOS Vassilios (1934-2007) 
‘The large embrace’

Signed oil on board 200x65 cm

ΠΡΟΕΛ/ PROV: Ιδιωτ. συλλ. Αθήνα / Priv,collection Athens

90. ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σαράντης (1932-2011)
‘Νεκρή φύση με μπουκάλι & φρούτα’ 

Λάδι σε χαρτόνι 40×35 εκ 

€  1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

KARAVOUZIS Sarantis  (1932-2011)
‘Still life with bottle & fruits’ 

Signed oil on board 40×35 cm 
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91.  ΤΈΤΣΗΣ Παναγιώτης (1925-2016)
‘Σίφνος π 1970
Λάδι σε χαρτόνι 70×50 εκ υπγρμ κ.δ 

€  2.500 - 3.000

TETSIS Panagiotis  (1925-2016) 
‘Sifnos’  c 1970s
Signed oil on board 70×50 cm

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 στα-
θερά τα τοπία και τα αντικείμενα της καθημερινότητας. Ακροβατεί συναρπαστικά ανάμεσα στο οικείο, το πραγματικό και την αφαίρεση.

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ. συλλογή Πειραιάς / Priv.collection Piraeus 
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92.  ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης 
(1934-2017)
Γυναικεία φιγούρα

Παστελ σε χαρτόνι 81×62 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.500 - 2.000

MYTARAS Dimitris (1934-2017) 
‘Female figure’ 

Signed pastel on cardboard 81×62cm
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93. ΓΚΑΡΟΥΔΗΣ Μιχάλης (1940)
Αιγαιοπελαγίτικη σύνθεση

Μικτή τεχνική & ζωγραφική σε καμβά 97×97 εκ υπγρμ κ.δ

€  1.500 - 1.800

GAROUDIS Michalis (1940)
Aegean composition

Signed mixed media and painting on canvas 97×97 cm 
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94

95

94. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1944)
‘Έρωτευμένοι σε άλογο’ 1998
Ακρυλικά σε καμβά 86×1.20 εκ υπγρμ κ.α

€  1.300 - 1.800 

STATHOPOULOS Georgios (1944) 
GREEK
‘Loving couple on horseback’ 1998 
Signed & dated acrylics on canvas  86×120 cm  

95.  ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος  (1935)
‘Ζευγάρι και πουλιά’ 

Λάδι σε καμβά 25×20 εκ υπγρμ π.δ

€ 1.500 - 2.000 

FASSIANOS Alecos (1935) 
“Young couple and birds’

Signed oil on canvas 25×20 cm 
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96

96.  ΑΠΈΡΓΗΣ Αντώνης (1938)
‘Σύνθεση’

Λάδι σε καμβά 80×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.500 - 2.000

APERGIS Antonis  (1938) 
‘Composition’

Signed oil on canvas 80×50 cm

97

97. ΒΈΝΙΟΣ Μάρκος (1946)
‘Έκκλησάκι σε Κυκλαδίτικο τοπίο’ 

Τέμπερα/μικτή τεχν. σε ξύλο 33×40 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 600 - 800

VENIOS Markos (1946)
Chapel in Cycladic landscape’ ‘
Signed tempera/mixed media on wood panel
33×40 cm



ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 | 75

98.  ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης  (1934-2017)
‘Καράβια εν πλω’

Ακρυλικό σε καμβά 100×150 εκ υπγρμ κ.δ

€ 8.000 - 12.000

MYTARAS Dimitris (1934-2017)
‘Ships at sea’ 

Signed acrylic on canvas100×150 cm

Ένα από την μικρή σειρά με τάνκερς που φιλοτέχνησε ο πρόσφατα  μεγάλος απών, ένα πραγματικά λαμπερό έργο του δάσκαλου Δημήτρη Μυ-
ταρά. Μία σύνθεση με αριστοτεχνική μουσικότητα, ένα ζωγραφικό πεντάγραμμο, μια χρωματική μουσική σύνθεση με ένα εσωτερικό θελκτικό
ρυθμό που το βλέμμα ταξιδεύει με ένταση και ταχύτητα πέρα από τις δυο διαστάσεις. Ξεπερνά την τεχνική και τη λογική.  Με μία ελευθερία τα
σχήματα, οι όγκοι του το σχέδιό του, τα καθαρά του χρώματα, δομούν μία δυναμική σύνθεση, που αντανακλά αισθήσεις. Με τον χρωστήρα του
αφήνει στον καμβά τα ίχνη της αλήθειας του έξω από τα περιγράμματα πέρα από την εξωτερική μορφή και την πλαστική διατύπωση των όγκων
μια σκέψη γεμάτη φινέτσα. Η αφαιρετική διάθεση, η δύναμη της γραμμής του και οι χρωματικές εντάσεις συνυπάρχουν με την οξύτητα της πα-
ρατήρησης και φανερώνουν τη βαθύτερη εσωτερική σχέση του, με τις παραδοσιακές αξίες της ζωγραφικής.

«Αν βγάλεις τον Μυταρά από την ελληνική ιστορία της τέχνης, τότε καταλαβαίνεις ότι θα μείνει φτωχή» έχει δηλώσει για τον Μυταρά η διευ-
θύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα.

ΠΡΟΕΛ/ Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα / Priv. collection Athens
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99

100

99.  ΚΑΠΡΑΛΟΣ Χρήστος (1909-1993)
‘Στοργή’ 1953
Γλυπτό από πατιναρισμένο ορείχαλκο Υψ.19 εκ  x Πλ.16 εκ υπγρμ κ.δ

€ 400 - 500

KAPRALOS Christos (1909-1993) 
“Affinity’ 1953
Signed & numbd.46/50 patinated bronze sculpture H.19 cm x W.15 cm

101

101. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος  (1942)
‘Γυναικεία φιγούρα’ 
Μπρούτζινο γλυπτό  υπογρμ, & αρθμ. Υψ.18 εκ.x Πλ.16

€ 300 - 400

PAPAYIANNIS Theodoros (1942)
‘Female figure’

Signed & numbd. 25-50 bronze sculpture H.18 cm x W.16 cm

100. ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης (1916-2010)
‘Δύο φιγούρες’ 

Γλυπτό ορείχαλκου (μπρούντζος) Υψ.16 εκ  x Πλ.12 εκ 
υπγρμ. & αριθμ. 19-55 

€ 400 - 500

MORALIS Yiannis (1916-2010)  
‘Two figures’

Signed and numbered ltd ed. bronze sculpture H.16 cm 
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104

103

103. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Βαγγέλης  (1930)
«Για την ‘Ακτική’ τύχη» 1987
Μπρούτζινο γλυπτό Υψ.17 εκ  υπγρμ. 

€ 300 - 400

MOUSTAKAS Vangelis (1930)
‘For Aktiki tychi’

Signed dated & titled bronze sculpture H 17 cm

104. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νίκος  (1909-1986)
‘Κορίτσι στην παραλία’ 1981
Ζωγραφική σε πέτρα 24×14×5 εκ υπγρμ & χρνλγμ πίσω

€ 400 - 700

NICOLAOU Nikos  (1909-1986)
‘A girl at the beach’ 1981
Signed & dated painting on a sea rock 24×14×5 cm cm

102

102.  ΣΚΛΑΒΟΣ Γεράσιμος (1927-1967)
‘Το φως της γης’

Γλυπτό από ορείχαλκο Υψ. 25 εκ στη βάση υπογρμ κ. 

€ 350 - 500 

SKLAVOS Gerassimos  (1927-1967)
‘’Lumiere terrestre’

Signed bronze sculpture H:25 cm on the stand

Το γλυπτό αναπαριστά την φλόγα που κατευθύνεται στα σύννεφα στο σημείο συνάντησης

με το ουράνιο φως.
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106

105

105. ΤΈΤΣΗΣ Παναγιώτης (1925-2016)
‘Νεκρή φύση σε γκρι-μπλε’ 

Λάδι σε χαρτόνι  20×20 εκ υπγρμ κ.α 

€  600 - 1.000 

TETSIS Panagiotis (1925-2016) 
‘’Still life in grey-blue’’

Signed oil on paperboard 20×20 cm 

ΠΡΟΕΛ/PROV. Γκαλερί ‘ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ’ Αθήνα 1987 

106. ΤΈΤΣΗΣ Παναγιώτης (1925-2016)
‘Νεκρή φύση σε γκρι-πρασινο’ 

Λάδι σε χαρτόνι 22×22 εκ υπγρμ κ.α 

€ 600 - 1.000 

TETSIS Panagiotis  (1925-2016)
‘’Still life in grey-green’’

Signed oil on paperboard 22×22 cm 

ΠΡΟΕΛ/PROV. Γκαλερί ‘ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ’ Αθήνα 1987 

107. ΚΈΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS)  (1930-2005)
‘Χωρίς τίτλο’ 1958
Λάδι; σε καμβά 28×20 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 - 1.000

NIKOS (KESSANLIS) (1930-2005)
‘No title’  1958
Signed & dated oil on canvas 28×20 cm

107
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108.  ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
‘Ποδηλάτες’ 

Eπιτοίχιο γλυπτό με ζωγραφική 75×70 εκ υπγρμ κ

€  2.500 - 4.000

FASSIANOS Alecos (1935)
‘The cyclists’ 

Rare and highly collectable signed painted
plaster wall sculpture 75×70 cm

Μια ιδιότυπη και ιδιαίτερα τρυφερή κατασκευή του Αλέκου Φασιανού στο πλαίσιο της εικονοποιητικής αφηγηματικότητάς του, με την κυρίαρχη
ανθρωποκεντρική του θεματολογία και αναφορές στη μυθολογία, την αρχαία ελληνική ζωγραφική και αγγειογραφία, τη βυζαντινή και λαϊκή πα-
ράδοση αλλά και σε τύπους της σύγχρονης τέχνης που βρίσκονται στο υπόβαθρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μέσα από την ιδιότυπη παρα-
μόρφωση στην οποία υποβάλλει τις πληθωρικές του μορφές, σύμβολα της ιστορίας της ελληνικής μικροαστικής μεταπολεμικής κοινωνίας της
Αθήνας, η φιγούρα του, αρχετυπική μορφή φόρμας, με απλότητα, αμεσότητα και αυθορμητισμό αποκτά κίνηση, μόνο από την θέση των χεριών,
το ανέμισμα της κόμης και το ανάλαφρο ανασήκωμα των δακτύλων από το έδαφος. Το διακοσμητικό μοτίβο ποδηλάτου εκτός από σύμβολο ανε-
μελιάς παραπέμπει στο σχήμα τροχού που συμβολοποιεί τον χρόνο, την ρευστότητα και την ενδεχομενικότητα της ίδιας της ζωής.
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109

109. ΑΓΓΈΛΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ) (1943)
‘Κορίτσι στα κόκκινα’ 1993
Λάδι σε καμβά 50×40 εκ

€  1.800 - 2.500

ANGELOS (Panaghiotou) (1943) 
GREEK
‘A girl in red dress’ 1993
Signed & dated oil on canvas 50×40 cm 

110

110. ΠΑΝΤΑΛΈΩΝ Θεόδωρος (1945)
‘Πορτρέτο κοπέλας’ 

Ακρυλικό σε καμβά 32×32 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 400 - 600 

PANTALEON Theodoros (1945)
‘Portrait of a girl’ 2001
Signed acrylic on canvas 32×32 cm



ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 | 81

111. ΚΟΤΤΗΣ Γιάννης (1949)
‘Καλοκαιρινή σύνθεση με καρπούζι’  2004
Ακρυλικό / μικτή τεχν. σε καμβά 100×1.20 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€  4.000 - 6.000

KOTTIS Yiannis (1949)
‘Summery composition with watermelon’ 2004
Signed & dated acrylic / mix.media on canvas 100×1.20 cm
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112

112.  ΣΑΜΑΡΑΣ Λουκάς (1936)
‘Σύνθεση με χέρι’ 1975
Μικτή τεχνική σε plexiglas 56.5×49.5 εκ
υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 1.000 - 1.500

SAMARAS Lucas (1936)
‘Composition with a hand’ 1975
Signed & dtd. mixed media on plexiglass
56.5×49.5 cm

Με την επανάληψη μιας συγκεκριμένης φόρμας, ο
πολυσχιδής Λουκάς Σαμαράς δημιουργεί ένα ιδιό-
μορφο φόντο προσδίδοντας έναν τελετουργικό χα-
ρακτήρα στο πολύ ιδιαίτερο αυτό δυσεύρετο έργο.
Το ρυθμικά επαναλαμβανόμενο γεωμετρικό μοτίβο
αναδιπλώνεται, περικλείοντας την κεντρική φόρμα
του χεριού, που έχει επί μακρόν απασχολήσει τον
καλλιτέχνη, σαν εργόχειρο, σαν πλεκτό συλλογι-
σμών, αναζητήσεων, αισθήσεων - παραισθήσεων,
μυστικών κωδίκων, αραβουργημάτων, εμμονών, βα-
σισμένων στην παντοδυναμία του ονείρου, στο ανι-
διοτελές παιχνίδι της σκέψης, συνθέτοντας μία
εντυπωσιακή ποιητική κατασκευή

113

113.  ΚΟΥΝΈΛΛΗΣ Γιάννης
(1936-2017)
‘Ατιτλο’  π 2007
Λάδι σε χαρτόνι 14×20 εκ υπγρμ κ.δ

€ 700 - 1.200 

KOUNELLIS Jannis (1936-2017)
GREEK
‘Untilted’ c 2007
Signed oil on paperboard14×20 cm
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114.   ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης (1939-1994)
‘Ανθισμένη αγάπη‘ 1979
Κατασκευή και ζωγραφική σε ξύλο 55×62×10εκ υπγρμ κ.δ & πίσω

€  2.500 - 3.000

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)
‘Blossoming love’ 1979
Signed front & back construction and painting on wood 55×62 cm
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115

116

115. ΠΈΝΤΖΙΚΗΣ Νίκος- Γαβριήλ  (1908-1993)
‘Τρείς φιγούρες στην παραλία της Αθύτου’ 1950
Ακουαρέλα σε χαρτί 11×16.5  εκ

€ 350 - 550

PENTZIKIS Nikos-Gabriel (1908-1993)
‘Three figures in Athytos shore‘ 1950
Watercolour on paper  11×16,5 cm 

116. ΠΑΠΑΝΑΚΟΣ Πάνος (1930-1999)
‘Παλιές γειτονιές στη Θεσ/νίκη’ 1966
Τέμπερα σε χαρτί 25×33 εκ υπγρμ κ.α

€  350 - 500

PAPANAKOS Panos (1930-1999)
‘Our old neighborhoods’ 1966
Signed dated  & titled tempera 25×33 cm
*ΣΗΜ. H παλιά πλατεία Αγ.Δημητρίου; 

ΣΗΜ. Σε χειρόγραφο κατάλογο εργων
του Πεντζίκη σημειώνεται πως στο
παρόν έργο υπήρξε επέμβαση του
Μπουζιάνη

ΕΚΘ/EXHIB. Εκθεση ‘Ν.Γ.Πεντζίκης’,
ΜΙΕΤ Θεσ/νίκη 2013 
Εικον. στον κατάλογο της έκθεσης με
αρ.93, σελ.66
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117.  ΚΟΥΝΈΛΛΗΣ Γιάννης (1936-2017)
‘Ατιτλο’ 1989
Μικτή τεχνική σε καμβά 40×40 εκ υπγρμ  κ.δ & πίσω

€  7.000 - 10.000 

KOUNELLIS Jannis (1936-2017)
‘Untilted’ 1989
Signed front & signed & dated verso mixed
media on canvas 40×40 cm

Ιδιαίτερο έργο του ευαίσθητου και αυτοεξόριστου Γιάννη Kουνέλλη,  του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη και διανοητή, από τους πρωτεργάτες
της arte povera, που το έργο του έχει φιλοξενηθεί στις σημαντικότερες γκαλερί και στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου.
Εδώ με ένα ιδιότυπο λεξιλόγιο, με τρυφερότητα και μια ποιητική διάθεση απεικονίζει αναπαραστάσεις επεισοδίων της ύλης και της φόρμας,
καθώς ένα από τα ερωτηματά του ήταν πάντα η ανίχνευση σ αυτό που ανέφερε ως «το πρόβλημα είναι η φόρμα, το γιατί μιας φόρμας», με την
άσκηση, την παρατήρηση, τη μοναξιά, τον λόγο, την εικόνα, την εξέγερση.

ΠΡΟΕΛ/PROV. Δώρο του καλλιτέχνη στην συνάδελφο και φίλη του Σωτηρία Ράλλη (1944-2011) 
Ιδιωτ. συλλογή Η.Σ. Πειραιάς- Με αγορά από την παραπάνω
Α gift by the artist to his friend neighbor and fellow artist Sotiria Rallis (1944-2011)
Priv. collection Piraeus -  By purchase from the family of the above
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119

118

118. ΔΙΑΛΈΤΗΣ Έυγνώμων (1939)
‘Προετοιμασία για έξοδο’ 

Λάδι σε χαρτόνι  50x40 εκ  υπγρμ κ.δ 

€ 250 - 350 

DIALETIS Evgnomon (1939)
’Dressing up for an outing’
Signed oil on board 50x40 cm

119. ΠΈΦΑΝΗΣ Γιώργος (1950)
‘Με στάχυα σίτου ’ 

Λάδι σε καμβά 50Χ40 εκ υπγρμ π.δ

€  150 - 300 

PEPHANIS Giorgos (1950) 
‘With grains of wheat’ 

Signed oil on canvas 50x40 cm 

120.  ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Γιάννης (1957)
‘Ζευγαράκια’ 

Λάδι σε καμβά  33×40 εκ  υπγρμ κ.δ 

€ 200 - 300 

VAKIRTZIS Yannis (1957)
’Young couples’

Signed oil on canvas 33×40 cm
120
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121

122

121. ΖΟΥΝΗ Οπυ (1941-2008)
‘Σύνθεση’ 

Ακρυλικό σε ξύλo 40×40 εκ υπογρμ π.κ

€  1.300 - 1.800

ZOUNI Opy (1941-2008) 
‘Composition’

Signed acrylic on wooden panel 40×40 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Αθήνα/Priv.coll. Athens

Φέρει βεβαίωση γνησιότητας

122. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Τάσος (1958)
‘Το έθιμο του γενίτσαρου και ο δράκος’ 2000
Λάδι σε καμβά 45×60 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α 

€  1.200 - 1.700

MANTZAVINOS Tassos (1958)
‘The custom of janissary & the dragon’ 2000
Signed titled & dated oil on canvas 45×60 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Γκαλερι Νέες Μορφές Αθήνα 2000 
Δημοπρ. Βέργος 3-12-2016
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123

125

124

123.  ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Αλέξανδρος (1952)
‘Μετρό Μοναστηρακίου’  π.δ 1970
Λάδι σε καμβά 50×40 εκ υπγρμ κ.δ

€  300 - 400 

VAKIRTZIS Alexandros (1952)
‘The Monastiraki  metro’  c1970s 
Signed oil on canvas 50×40 cm

124.  ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ Αχιλλέας (1948)
‘To παληό περίπτερο’ 

Λάδι σε χαρτόνι 50×36 εκ υπγρμ κ.δ

€  280 - 400

AIVAZOGLOU Achilleas (1948) 
‘The old kiosk’ 

Signed oil on board 50×36 cm 

125.  ΛΑΒΔΑΣ Απόστολος (1940)
‘Τοπίο’

Λάδι σε ξύλο 30×40 εκ υπγρμ κ.α

€  200 - 300

LAVDAS Apostolos (1940) 
‘Landscape’

Signed oil on panel 30×40 cm
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126

127

128

126. ΧΑΡΟΣ Μανώλης (1960)
‘Πορτοκάλια’

Λάδι σε καμβά  40×50 εκ υπγρμ κ.δ

€  600 - 900 

CHAROS Manolis (1960) 
‘Oranges’

Signed oil on canvas  40X×50 cm

PROV/ΕΚΘ. Lola Nikolaou Gallery - Θεσ/νικη

128.  ΑΓΓΈΛΗ Ηώ (1960)
Σύνθεση (Roll in the hay) 2005
Ακρυλικό σε καμβά 50×50 εκ υπγρμ κ.δ

€  400 - 600

ANGELI Io (1960)
Composition (Roll in the hay) 2005
Signed & dated acrylic on canvas 50×50 cm

127. ΣΤΑΥΡΟΥΔΗ ΚΑΙΤΗ (1930-2015)
‘Ιστιοφόρα’ 1998
Ακρυλικό & μικ.τεχν. σε καμβά 60×50 εκ υπγρμ κ.δ

€  250 - 350 

STAVROUDI Kate (1930-2015)
‘Sailing boats’ 1998
Signed acrylic & mix.media on canvas 60×50 cm

ΕΚΘ/EXHIB. ‘Βαφοπούλειο Πνευμ. Κέντρο’ Θεσ/νίκη Ιαν-Φεβρ. 2005
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129

130

131

129.  ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910-1989)
‘Αγγελος με κορδέλα’  1976  
Ακουαρέλα 41×30 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ. δ 

€ 1  ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE    

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989) 
‘Angel with a headband’ 1976
Signed & dated watercolour on paperboard 41×30 cm 

130. ΦΈΙΔΑΚΗΣ Πάνος (1956-2005)
‘Στο πάρτυ’ 

Μικτή τεχν/υδατογραφία 43×32 εκ υπγρμ κ.α

€  1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

FIDAKIS Panos (1956-2005) 
‘Αt he party’

Signed mix.media/watercolour 43×32 cm

131.  ΡΑΛΛΗ Σωτηρία (1944-2011)
‘Αυτοπροσωπογραφία’

Παστελ σε λεπτό χαρτόνι 65×50 εκ υπγρμ κ.δ 

€  1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE 

RALLI Sotiria (1944-2011)
‘Self portrait’ 

Signed pastel on paperboard 65×50 cm
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132

133

132. ΑΛΑΤΖΟ Αλέξανδρος (1984)
‘Αστραία η Θεία Δίκη’ 

Λάδι σε καμβά 60×110 εκ υπγρμ  κ.δ 

€ 600 - 800 

ALATZO Alex (1984) 
‘Astraea Goddess of Justice’   
Signed oil on canvas 60×1.10 cm 

133. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Δημήτριος
(1957)
‘Η Οικογένεια’

Λάδι σε καμβά 40×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 180 - 300 

NALMPANTIS Dimitrios (1957)
‘The Family’

Signed oil on canvas 40×50 cm



92 | HELLENIC AUCTIONS

134

136

135

134.  ΚΡΙΔΈΡΑΣ Νίκος (1933)
‘Λιμανάκι στη Μυτιλήνη’

Λάδι σε χαρτόνι 40×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 200 - 300 

KRIDERAS Nikos (1933)
‘Little shore in Mytilene’

Signed oil on canvas 40×50 cm

135.  ΠΑΠΑΝΑΚΟΣ Πάνος (1930-1999)
‘Τοπίο με εκκλησάκι’ 1988
Τέμπερα σε χαρτί 18×24 εκ υπγρμ κ.δ

€  350 - 500

PAPANAKOS Panos (1930-1999)
‘Landscape with a chapel’ 1988
Signed & dated tempera 18x24 cm

136. ΜΑΓΚΑΦΑΣ Μηνάς
(1939)
‘Γυναικείο γυμνό’

Λάδι σε καμβά  60×100 εκ  υπγρμ κ.δ

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

MANGAFAS Minas  (1939) ;
‘Female nude’

Signed oil on canvas 60×100 cm
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137

139

140

138.  ΛΈΦΑΚΗΣ Χρήστος (1906-1968) 
‘Σύνθεση’  1966;
Λιθογραφία 60×60 εκ φέρει υπογρφ με μολύβι κ.δ

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

LEFAKIS Christos  (1906-1968)
Composition 1966;
Hand signed litho 60×60 cm 

137. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1889-1977) 
‘Κορίτσι με καράβι’ 

Σπάνια λιθογραφία 95×79 εκ υπγρμ με μολύβι & αριθμ. Κ

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE   

GOUNAROPOULOS Georgios (1889-1977)
‘Girl with a ship’ 

Rare signed & numbd. litho 95×79 cm

139.  ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934-2017) 
‘Ξαπλωμένη γυναίκα’
Mεταξοτυπία περιορσμ. εκδοσης 55×75 εκ υπογρμ.κ.δ 

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE 

MYTARAS Dimitris (1934-2017)
Signed & numbd. ltd. edt. silkscreen 55×75 cm 

138

140.  ΑΓΓΈΛΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ) (1943)
‘Κορίτσι με λουλούδι’

Μεταξοτυπία σπάνια εκτός αρίθμησης 70×50 εκ υπογρμ. & αφιερμ. κ.δ

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

ANGELOS (Panaghiotou) (1943)
Signed & dated unique silkscreen 70×50 cm 
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ΈΥΡΈΤΗΡΙΟ       Lots

ΑΓΓΕΛΗ Η. 128

ΑΓΓΕΛΟΣ 109, 140
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ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ Α. 124
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ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Α. 123
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ.    69, 74

ΒΕΝΙΟΣ Μ.      97 
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ΒΩΚΟΣ Ν.    4

ΓΑΙΤΗΣ Γ. 57, 67, 76
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ΓΕΡΑΛΗΣ Λ.   18

ΓΕΡΜΕΝΗΣ Β.    80

ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Δ.   31

ΓΚΑΡΟΥΔΗΣ Μ.   93

ΓΚΙΚΑΣ-Χ’ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.  48, 62

ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  40, 45, 137

ΓΥΖΗΣ Ν.    12

ΔΙΑΛΕΤΗΣ Ευγν.   118

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 50

ΖΑΙΡΗΣ Ε.      8

ΖΟΥΝΗ Ο.   121

ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Β.   43

ΚΑΝΑΣ Α.    16, 20

ΚΑΝΙΑΡΗΣ Βλ. 58

ΚΑΠΡΑΛΟΣ Χρ. 99

ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σ.   90

ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ (ΝΙΚΟΣ)  70, 107
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ΚΟΝΤΗΣ Ι.    78

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ φ.   25, 35

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.  6, 72

ΚΟΤΤΗΣ Γ.   111

ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ Γ.   113, 117

ΚΡΙΔΕΡΑΣ Ν.  134

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ Α. 5

ΛΑΒΔΑΣ Α.   125

ΛΑΝΤΣΑΣ Στ.  24

ΛΕΦΑΚΗΣ Χ.    26, 138

ΛΥΤΡΑΣ Ν.        30

ΜΑΓΚΑΦΑΣ Μ.  136

ΜΑΙΠΑΣ Θ.   39

ΜΑΛΕΑΣ Κ.   23, 38

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α. (ΜΑΥΟ) 52

ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Τ. 122

ΜΑΡΘΑΣ Τ.  37, 65

ΜΑΥΡΟΙΔΗΣ Γ.   63, 88

ΜΟΡΑΛΗΣ Γ.   81, 85, 100

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γ. 33, 47

ΜΥΤΑΡΑΣ Δ. 92, 98, 139

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Δ. 133

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. 87, 104

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ.  28

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ Θ. 110

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Π. 13

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. 99

ΠΑΠΑΖΩΡΖ Α.  44

ΠΑΠΑΝΑΚΟΣ Π.   116, 135

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπ.    22, 32

ΠΑΡΑΛΗΣ Γ.           42

ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κ.   29, 46

ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ Ν.Γ.   115

ΠΕΦΑΝΗΣ Γ.     119

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ Κ.   60

ΠΡΑΣΙΝΟΣ Μ.    73

ΠΡΕΚΑΣ Π.    34, 59

ΡΑΛΛΗ Σ.       131

ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Κ.  14, 15

ΣΑΜΑΡΑΣ Λ.   112

ΣΓΟΥΡΟΣ Σ.   79

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Β. 54

ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γ.  53, 55

ΣΚΛΑΒΟΣ Γ.     102

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  51, 61

ΣΤΑΘΗΣ Κ.   19

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ.   94

ΣΤΑΥΡΟΥΔΗ Κ.  127

ΣΤΕΡΗΣ Γ.      41

ΤΕΤΣΗΣ Π.   91, 105, 106

ΤΗΝΙΑΚΟΣ Δ.    36

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Θ.   27

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γ.  49, 129

ΤΣΙΓΚΟΣ Θ.   64, 68

ΦΑΣΙΑΝΟΣ Α.  95, 108

ΦΕΙΔΑΚΗΣ Π.  130

ΦΩΚΑΣ Ο. 11

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. 89

ΧΑΡΟΣ Μ.   126

ΧΑΤΖΗΣ Β.          21

ΧΕΙΜΩΝΑΣ Ν.    17

ΧΡΥΣΑ (ΒΑΡΔΕΑ)   83

KOONS JEFF 84
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ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ / 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. Οι υποψήφιοι Αγοραστές ή Πωλητές δεσμεύονται και δηλώνουν πως έλαβαν

γνώση αυτών και τους αποδέχονται Ανεπιφύλακτα, 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 ερ-
γαζόμενοι, συνεργάτες ή πωλητές για τυχόν φθορές, ζημίες η σφάλματα σε περιγραφές ο δε Αγοραστής παραιτείται από κάθε δικαίωμα αναστροφής της πώλησης ή
αλλαγής του τιμήματος.

5. Στην τελική τιμή κατοχύρωσης/πωλήσεως (hammer price) εκάστου αντικειμένου ή έργου προστίθεται ποσοστό προμήθειας (buyers premium) 15% συν Φ.Π.Α. επ’
αυτού του ποσοστού προμήθειας ΜΟΝΟΝ και όχι επί του συνολικού ποσού αγοράς.Τα έργα που σημειώνονται στον κατάλογο με αστερίσκο (*) επιβαρύνονται με
επιπλέον ποσοστό 5% σύμφωνα με τα άρθρα 5, 29 & 68 του Ν.2121 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εργα 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. 

8. Η διαδικασία συμμετοχής στη δημοπρασία είναι ιδιαίτερα απλή γρήγορη και εύκολη. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν/υποψήφιοι Αγοραστές θα πρέπει έγκαιρα
και σαφώς πριν την έναρξη της Δημοπρασίας να δηλώνουν με την ταυτότητά τους τα στοιχεία τους στην γραμματεία από όπου παραλαμβάνουν την ειδική
καρτέλα/αριθμό συμμετοχής τους στην Δημοπρασία.

9. Ο Δημοπρατικός Οίκος παρέχει την διευκόλυνση, δωρεάν και κατόπιν συνεννοήσεως, να εκπροσωπεί διακριτικά και δεόντως όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη
Δημοπρασία (γραπτώς ή δια τηλεφώνου) διατηρώντας την ανωνυμία τους η χωρίς να παρουσιαστούν προσωπικώς. Οι υποψήφιοι αυτοί Αγοραστές θα πρέπει να δη-
λώνουν την συμμετοχή τους γραπτώς τουλάχιστον 24 ώρες πριν την Δημοπρασία, δηλώνουν δε δια του παρόντος πως έλαβαν γνώση των Όρων και ερμηνειών Όρων
της Δημοπρασίας και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δημοπρατικός Οίκος από τυχόν αδυναμία επιτυχούς υποβολής προσφορών και συ-
νιστάται όπως οι υποψήφιοι Αγοραστές παρίστανται προσωπικώς στην Δημοπρασία.                                                   

10. Αγοραστής’ είναι αυτός που πλειοδοτεί με την τελική τιμή και στον οποίο κατοχυρώνεται το αντικείμενο ή έργο με το τελικό πέσιμο του σφυριού ( hammer price) που
αποτελεί κατάρτιση συμβάσεως πώλησης μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή. Σε περίπτωση αμφιβολίας η αντιδικίας στην αίθουσα η απόφαση του Δημοπράτη υπερισχύει,
δεν αμφισβητείται και είναι τελεσίδικη.

11. Ο Αγοραστής υποχρεούται στην εξόφληση και παραλαβή του αντικειμένου η έργου απο την έδρα του Δημοπρατικού Οίκου ή την κατόπιν συνεννόησης αποστολή του
εντός πέντε ημερών από την ημέρα της Δημοπρασίας. Αντικείμενα ή έργα που δεν εξοφλούνται ή δεν παραλαμβάνονται εντός των πέντε ημερών θα επιβαρύνονται
με επιπλέον ημερήσια χρέωση φύλαξης ή ασφάλισης κλπ. Όσα δεν εξοφλούνται η δεν παραλαμβάνονται εντός 15 ημερών ο Δημοπρατικός Οίκος δικαιούται α) Να
διεκδικήσει δικαστικώς την εξόφληση εντόκως μαζί με όλα τα έξοδα που θα προκύψουν β) Να πωλήσει το αντικείμενο ή έργο σε τρίτον είτε δια δημοπρασίας είτε
ιδιωτικώς και να διεκδικήσει την ανάλογη αποζημίωση και την όποια διαφορά προκύψει στην τιμή απο την αδυναμία του αγοραστή να εξοφλήσει.

12. Οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε κατάλογο η όποιο άλλο έντυπο ή ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη αναφορά γραπτή η προφορική σχετικά με
την προέλευση, χρονολογία, τιμή, δημιουργό, υλικά, κατάσταση η γνησιότητα αντικειμένων η έργων ερευνώνται ιδιαίτερα προσεκτικά, επαγγελματικά και υπεύθυνα
από ειδικούς συνεργάτες, εμπειρογνώμονες ή ιστορικούς, αποτελούν όμως μόνον γνώμη ή εκτίμηση και σε ουδεμία περίπτωση εγγύηση, δέσμευση η ευθύνη του
Δημοπρατικού Οίκου ή συνεργατών του έναντι τρίτων. Κάθε υποψήφιος Αγοραστής οφείλει, έγκαιρα και σαφώς πριν την έναρξη της Δημοπρασίας, να έχει ελέγξει
με δική του δαπάνη και ευθύνη την ακρίβεια περιγραφών ή την γνησιότητα έργων και να συμμετάσχει μόνον και εφ όσον έχει ικανοποιηθεί πλήρως.

13. Ο Αγοραστής δικαιούται να επιστρέψει έργο τέχνης εντός δύο ετών από την ημερομηνία δημοπρασίας του εάν κατά τη διάρκεια αυτή αποδειχθεί με αναμφισβήτητα
στοιχεία και χωρίς διχογνωμίες με δύο γραπτές επιστημονικές βεβαιώσεις/πιστοποιήσεις από γνωστούς και αναγνωρισμένους ειδικούς της κοινής αποδοχής του Αγο-

ραστή και του Δημοπρατικού Οίκου ότι το έργο δεν είναι γνήσιο. Προυπόθεση για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος είναι να μην έχει μεταπωληθεί/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 διχο-
γνωμίας στην περιγραφή ή στην τελική παρουσίαση προς δημοπρασία και να είναι στην κατάσταση που ήταν όταν αγοράστηκε. Στην περίπτωση αυτή τα χρήματα
που πληρώθηκαν από τον Αγοραστή και μόνον εφ’όσον αυτά δεν έχουν αποδοθεί στον Πωλητή 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 υπο-
χρεούται να επιστρέψει άτοκα την αμοιβή που θα έχει εισπράξει από τον Αγοραστή. Τέλος, ο Δημοπρατικός Οίκος, οφείλει να παραδώσει στον Αγοραστή, τα στοιχεία:
ονοματεπώνυμο & διεύθυνση του Πωλητή, για το οποίο δια του παρόντος, ο Πωλητής συναινεί. O Αγοραστής ως συνέπεια παραιτείται από κάθε περαιτέρω διεκδίκηση
οικονομική ή άλλη εις βάρος του δημοπρατικού Οίκου ή των συνεργατών του. Ολες οι σχετικές επικοινωνίες διεκδικήσεις ή ότι σχετικό θα πρέπει να αιτιολογούνται
και να γίνονται εγγράφως μέσα στα χρονικά όρια και τις προυποθέσεις που ορίζονται παραπάνω.

14. Για οιαδήποτε νομική διαφορά αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
15. Έκθεση κατάστασης έργων (condition report) δίδεται προ της δημοπρασίας σε όσους το επιθυμούν.
16. Οι παραπάνω Όροι μπορεί να επηρεάζουν τους Γενικούς Όρους συναλλαγών.



96 | HELLENIC AUCTIONS

ΈΡΜΗΝΈΙΈΣ 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 /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.

Έργαστήριο 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./ 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.
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