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Δημοπρασία Nεοελληνικής Ζωγραφικής και Γλυπτικής
19oυ και 20ού αιώνα

Δημοπρασίες Έργων Τέχνης & Βιβλίων
Νεοφύτου Δούκα 10, αθήνα 106 74 | Τηλ.: 210 36 14 897, Fax: 210 36 20 382

paintings@vergosauctions.com | www.vergosauctions.com

Δημοπρασία

zaππειο μεγαρο
Tετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Έκθεση 

Κυριακή 27 Νοεμβρίου, 12:00 μ.μ. έως 9:00 μ.μ.

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, 10:00 π.μ. έως 9:00 μ.μ.

Τρίτη 29 Νοεμβρίου, 10:00 π.μ. έως 9:00 μ.μ.

Γραπτές προσφορές

Τηλ.: 210 36 14 897, Fax: 210 36 20 382
paintings@vergosauctions.com

εικόνες εξωφύλλων:
Νο 144 (λεπτομέρεια) & Νο 54



Δημοπράτης
Ανδρέας Βέργος

επιλογή έργων
Δημήτρης Μουρκάκος

Σύνταξη καταλόγου
Κωνσταντίνα Ντακόλια 

πληροφορίες - διεκπεραίωση
Μαρία Σκαπινάκη
Κατερίνα Χατζή
Κωνσταντίνα Πιτζά

Γιώτα Καρακατσάνη
Νατάσα Μπέσικου
Εύη Μπλέσιου

Γιάννης Αντωνόπουλος

Φωτογράφηση
Natalia Sidorenko

αρχιτεκτονικός σχεδιασμός & κατασκευές
ARCHITECTONOFILIA

παραγωγή καταλόγου
Indigo Graphics

Σημαντική σημείωση

Τα προς δημοπράτηση έργα προσφέρονται «ως έχουν», με την εξαίρεση της περίπτωσης
πλαστότητας, για την οποία βλέπε τους όρους της δημοπρασίας στο τέλος του καταλόγου. οι
ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εξετάζουν τα έργα αυτοπροσώπως πριν από τη δημοπρασία.
Λεπτομερής έκθεση κατάστασης παρέχεται για όποιο έργο ζητηθεί.

οι ενδιαφερόμενοι για τηλεφωνική συμμετοχή στη δημοπρασία παρακαλούνται να επικοινω-
νούν μαζί μας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξή της, ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη
τηλεφωνική γραμμή.

Τα δημοπρατηθέντα έργα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας την επομένη της δημοπρασίας.

Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 29 και 68 του Νόμου 2121 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καταβάλλεται
από τον αγοραστή ποσοστό 5% επί της τιμής πωλήσεως ενός έργου, αν ο δημιουργός του
βρίσκεται εν ζωή ή αν έχει αποβιώσει μετά το 1952. 



Λαχνοί  1-145

Έναρξη 6:00 μ.μ.

Δημοπρασία Nεοελληνικής Ζωγραφικής και Γλυπτικής

Ζάππειο Μέγαρο | 30 Νοεμβρίου 2022 | 6:00 μ.μ.



30 Νοεμβρίου 2022

1 
Ακρόπρωρο
(Σύρος, β´ μισό 19ου αιώνα) |  ξύλο και ίχνη χρυσού χρώματος 

80 x 40 εκ.

€ 12.000-16.000
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30 Νοεμβρίου 2022

2 116541
Γυναίκα σε αρχαιοελληνική κολώνα |  λάδι σε μουσαμά, 74,5 x 58 εκ.

€ 3.000-4.000
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3 115214
Προσωπογραφία του στρατηγού Χρήστου Φωτομάρα |  λάδι σε μουσαμά, 81 x 61 εκ.

€ 4.000-6.000



30 Νοεμβρίου 2022

4 118385
Βουλή |  φρέσκο (αποτοίχιση), 106 x 140 εκ. 

€ 3.000-4.000

ΠροeλευΣη:

Μικρά Ασία, αδραμυτινά παράλια.



10 |  11

5 117534
Peder Mørk Mønsted (1859-1941)
εθνικός κήπος |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: P. Monsted 1893

λάδι σε μουσαμά, 32 x 42,5 εκ.
€ 20.000-25.000



30 Νοεμβρίου 2022

6 117517+117518
Νικόλαος Ξυδιάς Τυπάλδος (1826-1909)
α) Πορτρέτο γυναίκας |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: N. Xydias

λάδι σε μουσαμά, 61 x 39 εκ.
β) Πορτρέτο νεαρού άνδρα |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: N. Xydias

λάδι σε μουσαμά, 61 x 39 εκ. 
€ 5.000-7.000 (2)

α β
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7 116480
Δημήτρης Κοκότσης (1894-1961)
Προσωπογραφία 
του ελευθέριου Βενιζέλου |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Δ. Κοκoτσάκης

κάρβουνο και υδατογραφία σε χαρτί 
επικολλημένο σε μουσαμά, 145 x 92 εκ. 

€ 4.000-6.000

εΚΘεΣεΙΣ:
«Ομάδα Τέχνη» 100 χρόνια, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 
Αθήνα 7/6-29/10/2017. εικονίζεται στον κατάλογο στη σελ. 27.



30 Νοεμβρίου 2022

8 115226
Περικλής Βυζάντιος (1893-1972)
Ιστιοφόρο, Ύδρα |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Π. Βυζάντιος

λάδι σε μουσαμά, 100 x 80 εκ.
€ 7.000-9.000
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9 116623
Κωνσταντίνος Βολανάκης (1837-1907)
Βαρκάδα στο ποτάμι |  υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Κ. Βολανάκης

λάδι σε μουσαμά, 45,5 x 30,7 εκ.
€ 15.000-20.000

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:
Στέλιος λυδάκης, Κωνσταντίνος Βολανάκης, εκδ. ΑΔΑΜ, Αθήνα 1997, σ. 39.



30 Νοεμβρίου 2022

10 118199
Νικόλαος Γύζης (1842-1901)
Το Τάμα (1875) |  υπογεγραμμένο δεξιά μέσα στο θέμα: Ν. Gyzis / Munchen

λάδι σε μουσαμά, 155 x 100 εκ.
€ 200.000-250.000

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:

Marcel Montandon, Gysis, 1902, σ. 57, 69, εικ. 23.
Μανώλης λυδάκης, Οι Έλληνες ζωγράφοι, Η ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής, τ.3, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1976, σ. 192.
Konstantinos Didaskalou, Genre- und allegorische Malerei von Nikolaus Gysis, Munchen 1991. Αναφέρεται σ. 39. 

Νέλλη Μισιρλή, Νικόλαος Γύζης 1842-1901, εκδ. ΑΔΑΜ, Αθήνα 1995, σ. 97.

Το 1875 ο Γύζης ζωγραφίζει ένα από τα εμβληματικότερα έργα του, Το Τάμα. Πρόκειται για μια ηθογραφική σκηνή που
απεικονίζει την πορεία μιας νεαρής κοπέλας, υποβασταζόμενης από τη μητέρα της, για την εκπλήρωση του τάματός της
στο απόκρημνο ξωκκλήσι. η αλυσίδα με την καρδιά που κρατάει στα χέρια της υπονοεί πως το τάμα αφορά τον χαμένο
της αρραβωνιαστικό. η λύπη της νεαρής γυναίκας καθρεφτίζεται στα ζοφερά χρώματα του ουρανού και στο άγονο σκο-
τεινό περιβάλλον, στο οποίο βαδίζει με γυμνά πόδια. Το πρόσωπό της, όμως, λάμπει, από ένα φως προερχόμενο από
άγνωστη πηγή, εντείνοντας με τον τρόπο αυτό τη δραματικότητα της στιγμής. Αναμφίβολα είναι η πρωταγωνίστρια του
ερωτικού δράματος. η ηλικιωμένη μάνα στέκεται αρωγός στη θέληση της κόρης να φτάσει στο εκκλησάκι και μαζί με τη
θρησκεία αποτελούν τα μοναδικά στηρίγματά της τη θλιβερή αυτή στιγμή. 

ο ζωγράφος πραγματοποίησε τρεις παραλλαγές του ίδιου θέματος (1874, 1875, 1886), γεγονός που μαρτυρά την αγάπη
του για την απεικόνιση δραματικών καθημερινών στιγμών και, ειδικότερα, τη συγκίνησή του για την ερωτική απογοή-
τευση. Με Το Τάμα ο Γύζης ξεπερνά τα όρια τόσο της απλής ηθογραφίας όσο και της γερμανικής χρωματικής παλέτας για
να κινηθεί σε καθαρά προσωπικές διατυπώσεις που εσωκλείουν το ελληνικό συναίσθημα με όχημα την Πίστη. Το έργο
πραγματοποιήθηκε μετά από ένα σύντομο ταξίδι του Γύζη στην ελλάδα και τον Δεκέμβριο του 1875 πέρασε στα χέρια του
Άγγλου εμπόρου τέχνης Wallis και έπειτα σε ιδιωτική συλλογή στην Αθήνα. 
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30 Νοεμβρίου 2022

11 118205
Αιμίλιος Προσαλέντης (1859-1926)

α) Πλοία στη θάλασσα |  υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: α. Προσαλέντης
λάδι σε μουσαμά, 26 x 38 εκ.

β) Πλοία στη θάλασσα |  υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: α. Προσαλέντης
λάδι σε μουσαμά, 27 x 38 εκ. 

€ 4.000-6.000 (2)

αα

β
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12 115773
Κωνσταντίνος Μαλέας (1879-1928)
Πηγές του Νείλου |  υπογεγραμμένο 

κάτω αριστερά: Κ. Μαλέας
κάρβουνο σε χαρτί
36 x 37,5 εκ.

€ 4.000-6.000

13 116483
Κωνσταντίνος Παρθένης (1878-1967)
Μορφές |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: C.P. 

σφραγίδα στο πίσω μέρος
σαγκίνα σε χαρτί 
59 x 43,5 εκ.

€ 4.000-6.000



30 Νοεμβρίου 2022

14 115083
Επαμεινώνδας Θωμόπουλος (1878-1974)
Κόρες του βουνού |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Επ. Θωμόπουλος

λάδι σε μουσαμά, 44 x 128 εκ. 
€ 5.000-7.000

15 116624
Γιαννούλης Χαλεπάς (1851-1938)
Προτομή 
Καλλιόπης Παπαδημητρακοπούλου |  πήλινο πρόπλασμα, 49 x 20 εκ.

€ 15.000-20.000

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:

Μαρίνος Καλλιγάς, Γιαννούλης Χαλεπάς, η ζωή και το έργο του, 
εκδ. εμπορικής Τράπεζας της ελλάδος, Αθήνα 1972. εικονίζεται αρ. 89. 
Γιάννης Μπόλης, Γιαννούλης Χαλεπάς, [Σύγχρονοι Έλληνες Εικαστικοί],
Αθήνα 2009, σ. 68.

η Καλλιόπη Παπαδημητρακοπούλου ήταν ανιψιά του Δημητρίου Μουτσό -
πουλου, ευεργέτη του Χαλεπά. Το έργο μεταφέρθηκε σε μάρμαρο από τον ίδιο
τον γλύπτη και αποτελεί το μοναδικό έργο σε μάρμαρο που πραγματοποίησε
μετά την ασθένειά του. 
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30 Νοεμβρίου 2022

α
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16 117201
Θεόφιλος [Χατζημιχαήλ] (1871-1934)
α) «Άραψ» |  τέμπερα σε ξύλο, 38 x 43 εκ.
β) η θεά του Αέρος Ήρα |  τέμπερα σε ξύλο, 39 x 43 εκ.

€ 20.000-30.000 (2)

ΠροελευΣη:
Τα έργα ανήκαν στη συλλογή του Τάκη ελευθεριάδη.

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:

Θεόφιλος, εκδ. εμπορικής Τράπεζας της ελλάδος, Αθήνα 1967, αρ. 118, 119.

Τα έργα προστατεύονται με την υπ’ αρ. πρωτ. υΠΠε/ ΑρΧΑΙοΤ/Α/ Φ31/42348/4015/5-8-1976 υπουργική Απόφαση (ΦεΚ1025/Β/13-8-1976). Σύμφωνα
με το άρθρο 34 Ν. 4858/2021 απαγορεύεται η εξαγωγή τους από την ελληνική επικράτεια χωρίς την άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών του υΠΠο. 

β



30 Νοεμβρίου 2022

17 111199
Θεόφραστος Τριανταφυλλίδης (1881-1955)
Κτίριο |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: 

Θ. ΤριαΝΤαφυλλιδΗΣ
λάδι σε hardboard, 25 x 19 εκ.

€ 3.000-4.000
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18 114992
Απόστολος Γεραλής (1886-1983)
Δυσάρεστα νέα |  υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: α. Γεραλής

λάδι σε κόντρα πλακέ, 57 x 69 εκ. 
€ 5.000-7.000



30 Νοεμβρίου 2022

19 116336
Κωνσταντίνος Παρθένης (1878-1967)
Αλληγορική Σύνθεση – Νίκη |  λάδι σε μουσαμά, 74 x 82 εκ.
€ 90.000-120.000

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των αλληγορικών συνθέσεων που πραγματοποίησε ο
Παρθένης κατά τη δεκαετία του ’50.

Προσχέδιο του έργου βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή (Sotheby’s: Lot 103,
November 18, 2003 και Lot 65, December 12, 2005, μολύβι σε χαρτί, 76 x 84 εκ.).

Στον πρόσφατο κατάλογο της εθνικής Πινακοθήκης που εκδόθηκε με
αφορμή την έκθεση του Παρθένη (20 Ιουνίου-28 Νοεμβρίου 2022), δημοσιεύεται
ως αυτόνομο έργο η φρίζα με τις τέσσερις ορθογώνιες σκηνές (αρ. έργου 13720,
λάδι, μολύβι και μολυβοκάρβουνο σε καμβά, 18 x 87,5 εκ.) και το σχετικό προ -
σχέδιο (αρ. έργου 13721, μολύβι σε ρυζόχαρτο, 18 x 87,5 εκ.). Στην πρώτη σκηνή
αριστερά εικονίζονται αντιμέτωπα πλοία. Πιθανώς να πρόκειται για νικηφόρα
ναυμαχία που έλαβε χώρα κατά την αρχαιότητα, αφού τα εν λόγω πλοία θυμίζουν
τριήρεις. Ακολουθεί η σκηνή με τον έφιππο στρατιώτη, ο οποίος πιθανόν να
απεικονίζει τον Κωνσταντίνο κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους. η τρίτη σκηνή
προέρχεται πάλι από τη σύγχρονη πολεμική ιστορία της ελλάδας αν κρίνουμε
από τη στολή του στρατιώτη και τη σημαία. η τελευταία σκηνή δεξιά παραμένει
ημιτελής. Ωστόσο, στο βάθος διακρίνεται η Ακρόπολη με τον Παρθενώνα. 

Μία μικρότερων διαστάσεων εκδοχή του δημοπρατούμενου έργου συνοδευόμενη
από πλήθος σχετικών προπαρασκευαστικών σπουδών ανήκει στη συλλογή της
εθνικής Πινακοθήκης (αρ. έργου 6665, 47,5 x 52 εκ.). η εντατική μελέτη του εν λόγω
θέματος, οδηγεί στο συμπέρασμα πως επρόκειτο για ένα ιδιαίτερο έργο που
απασχόλησε τον Παρθένη, του οποίου όμως το περιεχόμενο παραμένει αινιγματικό. η
εκδοχή της εθνικής Πινακοθήκης φέρει τον τίτλο «Νίκη», αλλά η μικρότερη ζώνη
στο κάτω μέρος με τα ορθογώνια τμήματα, παραμένει ανολοκλήρωτη. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται πως η αλληγορική σύνθεση – Νίκη απασχό -
λησε έντονα τον Παρθένη, αφού όχι μόνο εκτέλεσε αρκετά προσχέδια σε χαρτί
(είτε για τη συνολική σύνθεση, είτε για τμήματά της) αλλά μετέφερε το θέμα και
στον καμβά, σε διαφορετικές διαστάσεις. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που
καταπιάνεται με το θέμα της «Νίκης», ενώ την ίδια περίοδο επεξεργάστηκε και
άλλα θέματα σχετιζόμενα με την «Πατρίδα» (βλ. Νίκη, εΠΜΑΣ, Θρησκεία και
Πατρίδα, εΠΜΑΣ, Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός σηκώνει το λάβαρο της Επανά στασης,
ιδιωτική συλλογή, κ.ά).

ΠροελευΣη:
οικογένεια του καλλιτέχνη

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:

Άννα Καφέτση, Σχέδια του Κωνσταντίνου Παρθένη στην Εθνική Πινακο θή κη,
Αθήνα 1989.
ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος, Κωστής Παρθένης, Αθήνα 2008.
Κωνσταντίνος Παρθένης, Η ιδανική Ελλάδα της ζωγραφικής του, κατά λο γος
έκθεσης, εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Αθήνα 2022. 

Το έργο προστατεύεται ως νεότερο κινητό μνημείο βάσει της με αρ. πρωτ. υΠΠο/ΔΙλΑΠ/Β/ 2036/28874/02-
06-1999 υπουργικής Απόφασης Χαρακτηρισμού (ΦεΚ 1367/Β/05-07-1999). επίσης, βάσει της παρ. 1 του
άρθρου 34 Νόμου 4858/2021 απαγορεύεται η εξαγωγή του από την ελληνική επικράτεια χωρίς την άδεια
των αρμόδιων υπηρεσιών του υΠΠο. 
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20 116628
Λυκούργος Κογεβίνας (1887-1940)
α) Μονή Χιλανδαρίου |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: L. Kogévinas

υδατογραφία σε χαρτί, 24 x 33 εκ. 

β) Μονή Βατοπεδίου |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: L. Kogévinas
υδατογραφία σε χαρτί, 20,5 x 36 εκ. 

€ 3.000-4.000 (2)

εΚΘεΣεΙΣ:
λυκούργος Κογεβίνας, χαράκτης και ζωγράφος, Πινακοθήκη Αβέρωφ, 
Μέτσοβο, 2 οκτωβρίου-29 Νοεμβρίου 2004. εικονίζονται στον κατάλογο στις σελ. 92, 93.

α

β
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21 118324
Μιχάλης Οικονόμου (1884-1993)
Μartique |  λάδι σε μουσαμά

40 x 59 εκ.
€ 30.000-50.000



30 Νοεμβρίου 2022

22 117542
Γιώργος Μπουζιάνης (1885-1959)
Νεκρή φύση με μήλα |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Γ. Μπουζιάνης

τίτλος κάτω αριστερά
υδατογραφία και μολύβι σε χαρτί, 48 x 63 εκ.

€ 10.000-15.000

ΕΚΘΕΣΕΙΣ:
Γιώργος Μπουζιάνης, Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1977, αρ. 116.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Στέλιος Λυδάκης, Οι  Έλληνες Ζωγράφοι, τ. Β´, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1974, σ. 206.
Δημήτρης Δεληγιάννης, Γεώργιος Μπουζιάνης, εκδ. ΑΔΑΜ, Αθήνα 1996. Αναφέρεται αρ. κατ. 385. 
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23 117542
Γιώργος Μπουζιάνης (1885-1959)
Γυναικεία μορφή |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά

τίτλος κάτω αριστερά
υδατογραφία και μολύβι σε χαρτί, 29 x 17,5 εκ.

€ 6.000-8.000

εΚΘεΣεΙΣ:

Γιώργος Μπουζιάνης, εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, 
Αθήνα Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1977, αρ. 114.
«Galerie Ζυγός», 30 οκτωβρίου-12 Νοεμβρίου 1979, αρ. 4.

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:

Μπουζιάνης, ακουαρέλλες, εισαγωγή Γιάννη Τσαρούχη, Αθήνα 1982, σ. 71.
Georges Mourélos, Bouzianis, ou à la recherche de l´humain, Αθήνα 1985, αρ. 25.



30 Νοεμβρίου 2022

24 118441
Σπύρος Παπαλουκάς (1892-1957)
Αίγινα |  υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Σ. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ

στο πίσω μέρος τίτλος, ημερομηνία (1923) 
και διαστάσεις από την Μίνα Παπαλουκά 
λάδι σε χαρτί, 24 x 20 εκ.

€ 8.000-12.000
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25 116396
Σπύρος Παπαλουκάς (1892-1957)
Πάρος |  λάδι σε μουσαμά 

28 x 29 εκ. 
€ 7.000-9.000



30 Νοεμβρίου 2022

26 118232
Φώτης Κόντογλου (1895-1965)
η του Χριστού γέννησις |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω στο μέσον: 

δια ΧΕιρΟC/ φΩΤιΟυ ΚΟΝΤΟΓλΟυ / ᾳϠΝΔ´
αυγοτέμπερα σε ξύλο, 50 x 40 εκ. 

€ 8.000-12.000
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27 118303
Φώτης Κόντογλου (1895-1965)
λουίζος Μαρότος |  αυγοτέμπερα σε ξύλο, 33 x 28 εκ. 

€ 12.000-16.000

εΚΘεΣεΙΣ:

φώτης Κόντογλου, υπουργείο Πολιτισμού και επιστημών-εθνική Πινακοθήκη 
Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου, Αθήνα 1978/79. εικονίζεται στον κατάλογο, αρ. 120. 
φώτης Κόντογλου, αναδρομική έκθεση, Μακεδονικό κέντρο Σύγχρονης Τέχνης,
Θεσσαλονίκη 1986. εικονίζεται στον κατάλογο, αρ. 34. 
φώτης Κόντογλου, Ταξίδεμα στο νησί της Μεγαλόχαρης, Κέντρο Παράδοσης «Φώτης
Κόντογλου», Δήμος Τήνου, 15/8-10/9/2000. εικονίζεται στον κατάλογο, αρ. 9. 
φώτης Κόντογλου, Κυδωνιέως φαντασία και χειρ, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 
Αθήνα 2015/2016. εικονίζεται στον κατάλογο, αρ. 139.

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:

Φώτης Κόντογλου, αδάμαστες Ψυχές, εκδ. ΑΣΤηρ, 1976, σ. 11.
Φώτης Κόντογλου, φημισμένοι άντρες και λησμονημένοι, εκδ. ΑΣΤηρ, 1987, σ. 76.
Νίκος Ζίας, φώτης Κόντογλου, ζωγράφος, Αθήνα 1991, αρ. 99.



30 Νοεμβρίου 2022

28 116112
Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (1906-1994)
Πορτρέτο νέας γυναίκας |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 

στο μέσο δεξιά: Ghika / 42
λάδι σε μουσαμά, 22 x 17,5 εκ. 

€ 8.000-12.000

εΚΘεΣεΙΣ:
Ο κόσμος του διονύση φωτόπουλου, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2005. 
εικονίζεται στον κατάλογο, αρ. 498.
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29 118373
Νίκος Χατζηκυριακός-Γκίκας (1906-1994)
Χωρίς τίτλο |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: Ghika/65

και στην πίσω όψη: Ghika / 65
τέμπερα σε χαρτί, 34 x 23 εκ.

€ 7.000-9.000



30 Νοεμβρίου 2022

30 111686
Σπύρος Βασιλείου (π. 1902-1985)
Νεκρή φύση σε τραπέζι |  υπογεγραμμένο στο μέσο: Σπύρος Βα/ σιλείου / 65

ακρυλικό και κολλάζ σε ξύλο, 79 x 113 εκ. 
€ 12.000-16.000
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31 118197
Νίκος Εγγονόπουλος (1907-1985)
Σπίτι της Αθήνας (1948) |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Ν. Εγγονόπουλος

τέμπερα σε χαρτί, 47 x 56 εκ.
€ 20.000-30.000

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:
Κατερίνα Περπινιώτη Αγκαζίρ, Νίκος Εγγονόπουλος, ο ζωγραφικός του κόσμος,
Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2008. εικονίζεται στη σελ. 171.  



30 Νοεμβρίου 2022

32 117331
Νίκος Εγγονόπουλος (1907-1985)
Μακέτες κοστουμιών για την παράσταση 
του Αισχύλου Προμηθέας Δεσμώτης 
(Θυμελικός Θίασος του λίνου Καρζή, 1959) |  τέμπερα σε χαρτί και δείγματα υφασμάτων, 

διάφορες διαστάσεις π. 18 x 15 εκ. το κάθε ένα.
€ 4.000-6.000
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33 118028
Νίκος Εγγονόπουλος (1907-1985)
Μακέτες κοστουμιών για την παράσταση 
του Αισχύλου Προμηθέας Δεσμώτης
(Θυμελικός Θίασος του λίνου Καρζή, 1959) |  τέμπερα σε χαρτί και δείγματα υφασμάτων, 

διάφορες διαστάσεις π. 18 x 15 εκ. το κάθε ένα.
€ 4.000-6.000



30 Νοεμβρίου 2022

34 118270
Νίκος Νικολάου (1909 - 1986)
Καθιστό παιδί |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Ν. Νικολάου

στο πίσω μέρος: Σπουδή εργαστήρι αργυρού 1933
γνήσιο έργο Ν. Νικολάου /  ι. Μόραλης 58
λάδι σε μουσαμά, 100,5 x 68 εκ.

€ 5.000-7.000
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35 118130
Νίκος Νικολάου (1909 - 1986)
Χωρίς τίτλο |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο πάνω δεξιά: Ν. Νικολάου / 76

λάδι σε μουσαμά, 68 x 100 εκ.
€ 4.000-6.000



30 Νοεμβρίου 2022

36 116120
Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989)
Τοπίο από το σκηνικό για την παράσταση
Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα (1962-63) |  υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Τσαρούχης

υδατογραφία και κόλλα σε πανί, 73 x 51 εκ.
€ 8.000-12.000

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:
Τσαρούχης, Ενθυμήματα από τον Γιάννη Τσαρούχη της συλλογής του διονύση φωτόπουλου, 
Αθήνα 1991, σ. 144.
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37 115792
Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989)
Πορτρέτο |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: Τσαρούχης 77

κραγιόνια σε χαρτί επικολλημένο σε μουσαμά, 48 x 33 εκ.
€ 10.000-15.000

Στο πίσω μέρος φέρει σημείωμα γνησιότητας του καλλιτέχνη.



30 Νοεμβρίου 2022

38  118209
Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989)
Ναύτης |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω αριστερά: Τσαρούχης 82

κραγιόνια σε χαρτί, 49 x 32 εκ.
€ 7.000-9.000
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39 112264
Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989)
Ίρις Μπαρντέλ |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: Τσαρούχης 76

τέμπερα σε χαρτί, 30,5 x 23 εκ.
€ 7.000-9.000



30 Νοεμβρίου 2022

40 111072
Γεώργιος Μαυροΐδης (1912 - 2003)
Γυναικεία μορφή |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 

κάτω αριστερά: 92 / Γ. Μαυροΐδης
λάδι σε μουσαμά, 80 x 60 εκ. 

€ 6.000-8.000
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41 116394
Γεώργιος Μαυροΐδης (1912 - 2003)
Κοιτώντας στο βάθος |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: Μαυροΐδης 81

λάδι σε μουσαμά, 65,5 x 93 εκ.
€ 6.000-8.000



30 Νοεμβρίου 2022

42 115915
Γιάννης Σπυρόπουλος (1912-1990)
Παναγία η Θαλασσινή - Άνδρος |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: ι. Σπυρόπουλος

λάδι σε κόντρα πλακέ, 28,5 x 38 εκ.
€ 4.000-6.000
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43 118432
Γιάννης Σπυρόπουλος (1912-1990)
Χωρίς τίτλο |  υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Ι. Σπυρόπουλος

λάδι και κολλάζ σε μουσαμά
65 x 55 εκ.

€ 20.000-30.000



30 Νοεμβρίου 2022

44 115831
Διαμαντής Διαμαντόπουλος (1914-1995)
Σύνθεση |  υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος: διαμαντόπουλος

λάδι σε μουσαμά, 96 x 90 εκ. 
€ 10.000-15.000

εΚΘεΣεΙΣ:
διαμαντής διαμαντόπουλος, εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου, Αθήνα 1978. 
εικονίζεται στον κατάλογο, αρ. 268.
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45 111497
Διαμαντής Διαμαντόπουλος (1914-1995)
Προσωπογραφία |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: διαμαντόπουλος

λάδι σε μουσαμά επικολλημένο σε νοβοπάν
65 x 38 εκ. 

€ 8.000-12.000

εΚΘεΣεΙΣ:
διαμαντής διαμαντόπουλος, εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλέξανδρου 
Σούτζου, Αθήνα 1978. εικονίζεται στον κατάλογο, αρ. 177.



30 Νοεμβρίου 2022

46 115833
Διαμαντής Διαμαντόπουλος (1914-1995)
Κοπέλα στο παράθυρο 
(1949-1978) |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: διαμαντόπουλος

λάδι σε χαρτόνι επικολλημένο σε νοβοπάν, 65 x 41 εκ.
€ 6.000-8.000

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:

Πέγκυ Κουνενάκη, διαμαντής διαμαντόπουλος, εκδ. ΑΔΑΜ, Αθήνα 2005, σ. 116.
Πέγκυ Κουνενάκη, διαμαντής διαμαντόπουλος [Σύγχρονοι Έλληνες Ζωγράφοι],
Αθήνα 2007, σ. 88.
Μάνος Στεφανίδης, Το δράμα του σώματος, διαμαντής διαμαντόπουλος. αισθητική
και ιδεολογία μιας εποχής, Θεσσαλονίκη 2021, σ. 193.
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47 118203
Νίκος Κεσσανλής (1930-2004)
Χωρίς τίτλο |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω στο μέσο: Νίκος 62

μικτή τεχνική σε μουσαμά, 130 x 89 εκ. 
€ 8.000-12.000



30 Νοεμβρίου 2022

48 118314
Θανάσης Τσίγκος (1914-1965)
λιμάνι |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: TSINGOS 62

λάδι σε μουσαμά, 90 x 116,5 εκ.

€ 18.000-24.000
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49 118322
Γιάννης Γαΐτης (1923-1984)
Πληγωμένος άγγελος |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Gaitis

λάδι σε μουσαμά, 95 x 130 εκ.
€ 25.000-35.000

εΚΘεΣεΙΣ:
Το έργο έχει εκτεθεί στις ατομικές εκθέσεις του καλλιτέχνη το 1966, 1969, 1975 και 1978.

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:
Γιάννης Γαΐτης, Κριτικός Κατάλογος, Αθήνα 2003, σ. 349.



30 Νοεμβρίου 2022

50 116116
Γιάννης Μόραλης (1916-2009)
Αίγινα |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: ι. Μόραλης 1950

υδατογραφία σε χαρτί, 23 x 33 εκ.
€ 15.000-20.000
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51 118323 
Γιάννης Μόραλης (1916-2009)
Πορτρέτο νέας |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: ι. Μόραλης 49

λάδι σε μουσαμά, 54 x 40 εκ.
€ 30.000-50.000



30 Νοεμβρίου 2022

52 116115
Γιάννης Μόραλης (1916-2009)
Τοπίο |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: ι. Μόραλης 66

υδατογραφία και μολύβι σε χαρτί, 24,5 x 26,5 εκ.
€ 7.000-9.000
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53 116119
Γιάννης Μόραλης (1916-2009)
Κεραμικό για τη ρόδο
Μακέτα για κεραμική σύνθεση |  υπογεγραμμένη 

και χρονολογημένη 
κάτω αριστερά: 
ι.Μόραλης / αίγινα 1964
υδατογραφία σε χαρτί 
26 x 16,5  εκ. 

€ 8.000-12.000

εΚΘεΣεΙΣ:
ι. Μόραλης, Άγγελοι - Μουσική - Ποίηση, Μουσείο Μπενάκη, 
Αθήνα 2001. εικονίζεται στον κατάλογο, αρ. 175.



30 Νοεμβρίου 2022

H μακέτα της παράστασης «Πλούτος» του Αριστοφάνη (1957). Ανήκει σε ιδιωτική συλλογή.

α

β
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54 118317
Γιάννης Μόραλης (1916-2009)
α) Γοργόνα |  τμήμα σκηνικού για την παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη (1957)

ακρυλικό σε ξύλο, 65 x 65 εκ. (χωρίς τη βάση του).
β) σπουδή για τη Γοργόνα |  υπογεγραμμένο κάτω στο μέσο: Ι.Μ.

μολύβι σε χαρτί, 29,5 x 21 εκ.
γ) σπουδή για το Περιστέρι |  μολύβι σε χαρτί, 29,5 x 21 εκ.
δ) Περιστέρι |  τμήμα σκηνικού για την παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη (1957)

ακρυλικό σε ξύλο, 52 x 62 εκ. (χωρίς τη βάση του).

€ 12.000-16.000

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:
Γιάννης Μόραλης, επιμ. Βασίλης Φωτόπουλος, Όμιλος εταιριών εμπορικής Τράπεζας, Αθήνα 1988, σ. 545.
Ι. Μόραλης, Άγγελοι, Μουσική, Ποίηση, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2001, σ. 91, 278.

δ

γ



55 
Τάκης [Βασιλάκης] (1925-2019)
Σινιάλο (1970) |  υπογεγραμμένο στη βάση

σίδηρος, 63 x 11 εκ.
€ 25.000-35.000

Το έργο συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας 
του Ιδρύματος του καλλιτέχνη (registration S. 339).

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:
Takis, Monographies, Paris 1984. 
Αναφέρεται στη σελ. 29 κ.ε. (Signaux, idoles et fleurs).30 Νοεμβρίου 2022
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56   
Τάκης [Βασιλάκης] (1925-2019)
Fleur |  υπογεγραμμένο και αριθμημένο στη βάση: 

Takis 2/4 FONDERIA TESCONI/ PIETRASANTA

σίδηρος, ύψος 238 εκ.
€ 80.000-120.000

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:
Takis, Monographies, Paris 1984. 
Αναφέρεται στη σελ. 29 κ.ε. (Signaux, idoles et fleurs).

Τα Σινιάλα και τα Λουλούδια αποτελούν φετιχιστικές δη-
μιουργίες του Takis, κατασκευασμένες από σίδερο. η
ανάμειξη αυτών των θεμάτων δικαιολογείται, καθώς ο
καλλιτέχνης θεωρεί τα λουλούδια ως «σινιάλα» ύπαρξης
γύρης για τις μέλισσες. Τα Λουλούδια και τα Σινιάλα δεν
είναι πλέον τρωτά στον άνεμο. Τα Σινιάλα, αρχικά άκαμ-
πτα, σταδιακά αλλάζουν μορφή και γίνονται πιο ευέλι-
κτα. Τo Λουλούδι, ένα υβριδικό ηλιοτρόπιο, αποτελείται
ουσιαστικά, από ένα χειροποίητο τροχό με σπείρες και
ενσύρματο ύπερο.



30 Νοεμβρίου 2022

57 116554
Παύλος [Διονυσόπουλος] (1930 - 2019)
Pot des fleurs |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο στο πίσω μέρος: Pavlos / 2004

χαρτί αφίσας και plexiglass, 157 x 133,5 εκ. 
€ 50.000-70.000

(λεπτομέρεια)



66 |  67



30 Νοεμβρίου 2022

58 116401
Παύλος [Διονυσόπουλος] (1930 - 2019)
Laissez passer |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο στο πίσω μέρος: Pavlos / 2004 

χαρτί αφίσας και plexiglass
104 x 107 εκ.

€ 20.000-30.000
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59 116400
Παύλος [Διονυσόπουλος] (1930 - 2019)
Μπαρ |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο στο πίσω μέρος: Pavlos / 75

χρωματιστά μολύβια και κολλάζ σε χαρτόνι, 100 x 66 εκ.

€ 12.000-16.000

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:
Connaissance des Arts, Ιανουάριος 1976, εικονίζεται στη σελ. 74.



30 Νοεμβρίου 2022

60 118275-118276-118277
Χρύσα [Βαρδέα] (1933-2013)
α) Χωρίς τίτλο |  υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Chryssa

μικτή τεχνική σε χαρτί, 25 x 80 εκ. (σε πλεξιγκλάς)
β) Χωρίς τίτλο |  υπογεγραμμένο δεξιά: Chryssa

μικτή τεχνική σε χαρτί, 20 x 80 εκ. (σε πλεξιγκλάς)
γ) Χωρίς τίτλο |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Chryssa

μικτή τεχνική σε χαρτί, 25 x 80 εκ. (σε πλεξιγκλάς)
€ 7.000-9.000 (3)

α

β

γ
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61 115688
Νίκος Στεφάνου (γ. 1933)
εργοστασιάρχης |  υπογεγραμμένο πάνω δεξιά: Ν. Στεφάνου 

λάδι σε μουσαμά, 130 x 150 εκ. 
€ 7.000-9.000

εΚΘεΣεΙΣ: 
Πυξίδες, επιλογή έργων από τη συλλογή του Μάρκου Κόγια, Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας, Καρδίτσα 2004. 
εικονίζεται στον κατάλογο στη σελ. 91.



30 Νοεμβρίου 2022

62 115686
Νίκος Στεφάνου (γ. 1933)
ο μπλε (1989) |  υπογεγραμμένο πάνω δεξιά: Ν. Στεφάνου

λάδι σε μουσαμά, 105 x 100 εκ. 
€ 5.000-7.000

εΚΘεΣεΙΣ:
Πυξίδες, επιλογή έργων από τη συλλογή του Μάρκου Κόγια, Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας, Καρδίτσα 2004. 
εικονίζεται στον κατάλογο στη σελ. 90.
Νίκος Στεφάνου, Μουσείο Μπενάκη, 23 Δεκεμβρίου 2009 – 14 Φεβρουαρίου, Αθήνα 2010. 
εικονίζεται στον κατάλογο στη σελ. 376. 
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63 115687
Νίκος Στεφάνου (γ. 1933)
Τοπίο |  υπογεγραμμένο πάνω δεξιά: Ν. Στεφάνου

λάδι σε μουσαμά, 80 x 90 εκ.
€ 4.000-6.000

εΚΘεΣεΙΣ: 
Πυξίδες, επιλογή έργων από τη συλλογή του Μάρκου Κόγια, Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας, Καρδίτσα 2004. 
εικονίζεται στον κατάλογο στη σελ. 90.



30 Νοεμβρίου 2022

64 118127
Βασίλης Φωτόπουλος (1934-2007)
Χωρίς τίτλο |  λάδι σε μουσαμά, 150 x 150 εκ.

€ 4.000-6.000

εΚΘεΣεΙΣ:
Βασίλης φωτόπουλος, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 4/12/2007-27/1/2008. 
εικονίζεται στον κατάλογο στη σελ. 274.



74 |  75

65 118128
Βασίλης Φωτόπουλος (1934-2007)
Χωρίς τίτλο |  λάδι σε μουσαμά, 100 x 100 εκ.

€ 2.000-3.000



30 Νοεμβρίου 2022

66 118133
Αλέκος Φασιανός (1935-2022)
η εορτή του αιθέρος |  υπογεγραμμένο πάνω αριστερά: α. φασιανός

ο τίτλος πάνω στο μέσο
λάδι σε μουσαμά, 60 x 65 εκ.

€ 12.000-16.000
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67 118321
Αλέκος Φασιανός (1935-2022)
η επιφοίτηση |  χρονολογημένο και υπογεγραμμένο πάνω αριστερά: 98.04 α. φασιανός

ο τίτλος πάνω δεξιά
λάδι και φύλλο χρυσού σε μουσαμά, 85,5 x 104,5 εκ.

€ 30.000-40.000



30 Νοεμβρίου 2022

68 115693
Αλέκος Φασιανός (1935-2022)
Δωμάτιο |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: A. Fassianos 1963

τέμπερα, γκουάς και κραγιόνια σε χαρτί 
επικολλημένο σε μουσαμά, 55 x 43 εκ.

€ 5.000-7.000
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69 115683
Δημήτρης Μυταράς (1934-2017)
Κίτρινος δρόμος (1997) |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: δ. ΜυΤαραΣ

ακρυλικό σε μουσαμά, 70 x 100 εκ. 
€ 5.000-7.000

εΚΘεΣεΙΣ:
Πυξίδες, επιλογή έργων από τη συλλογή του Μάρκου Κόγια, Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας, Καρδίτσα 2004. 
εικονίζεται στον κατάλογο στη σελ. 78.



30 Νοεμβρίου 2022

70 115676
Χρίστος Καράς (γ. 1930)
εσπερινός |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: Καράς 81

λάδι σε μουσαμά, 130 x 81 εκ. 
€ 5.000-7.000

εΚΘεΣεΙΣ:
Πυξίδες, επιλογή έργων από τη συλλογή του Μάρκου Κόγια, 
Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας, Καρδίτσα 2004. 
εικονίζεται στον κατάλογο στη σελ. 28.

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:
εμμανουήλ Μαυρομάτης, Χρίστος Καράς, Αθήνα 1982, αρ. 66.
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71 115673
Δανιήλ [Παναγόπουλος] (1924-2008)
Χωρίς τίτλο |  λάδι σε μουσαμά, 170 x 120 εκ. 

€ 5.000-7.000



30 Νοεμβρίου 2022

72 118325
Παναγιώτης Τέτσης (1925-2016)
Σίφνος |  υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Π. Τέτσης

λάδι σε hardboard, 80 x 37 εκ.

€ 8.000-12.000
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73 115985
Ντίκος Βυζάντιος (1924 - 2007)
Personage ΧΙΙ (1985) |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Βυζάντιος

λάδι σε μουσαμά, 162 x 130 εκ.
€ 5.000-7.000

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:
Κωνσταντίνος Βυζάντιος, εκδ. Ωκεανίδα, Αθήνα 1992, σ. 57.
Κωνσταντίνος Βυζάντιος, εκδ. ΑΔΑΜ, Αθήνα 2007, σ. 99.
Gerald Gassiot-Talabot, Κωνσταντίνος Βυζάντιος [Σύγχρονοι Έλληνες Ζωγράφοι], Αθήνα 2007, σ. 79.



74 115678
Δημοσθένης Κοκκινίδης (1929-2020)
Μαύρο ραδιόφωνο  |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: δ. Κοκκινίδης 71

ακρυλικό σε μουσαμά, 126,5 x 150 εκ.
€ 7.000-9.000

εΚΘεΣεΙΣ:
δ. Κοκκινίδης, αναδρομική έκθεση, Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1989. 
εικονίζεται στον κατάλογο, αρ. 24.

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:
δ. Κοκκινίδης, επιμ. Μαργαρίτα Κρεμμύδα-Κατερίνα Κοκκινίδου, εκδ. ΑΔΑΜ, Αθήνα 2002, σ. 169.

Το έργο δημιουργήθηκε την περίοδο της δικτατορίας, τότε που ο Κοκκινίδης επεξεργάστηκε όχι μορφές αλλά συναισθή-
ματα, όπως ο φόβος, η αγωνία, η στέρηση, η απειλή. Αποτελεί μέρος της ενότητας «Μητρότητες», η οποία περιλαμβάνει
έργα όπου εικονίζεται η μάνα με το παιδί σε ιδιωτικό χώρο. Τα μουντά, άτονα γκρι χρώματα είναι δηλωτικά της απειλής και
του θανάτου. Και οι μορφές πράγματι απειλούνται από τα μαύρα όπλα που έχουν στρέψει πάνω τους οι λευκές γεωμετρι-
κές φιγούρες. ο πατέρας απουσιάζει. Πιθανών θα είναι νεκρός ή φυλακισμένος. ο χώρος κενός. ο μόνος τρόπος επικοι-
νωνίας με τον πραγματικό κόσμο είναι το ραδιόφωνο, το οποίο έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην πληροφόρηση την εποχή
εκείνη. ο Κοκκινίδης φαίνεται με τα έργα αυτά να κάνει μια βουβή διαμαρτυρία για το μέλλον, το άγνωστο μέλλον, και την
αβεβαιότητα που αυτό επιφυλάσσει σε μια ολόκληρη κοινωνία.  

30 Νοεμβρίου 2022
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75 115677
Δημοσθένης Κοκκινίδης (1929-2020)
Προσφυγικό – Μνήμη από τον Πειραιά |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 

κάτω δεξιά: δ. Κοκκινίδης 63-73
ακρυλικό σε μουσαμά, 160 x 150 εκ.

€ 7.000-9.000

εΚΘεΣεΙΣ:
Πυξίδες, επιλογή έργων από τη συλλογή του Μάρκου Κόγια, Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας, Καρδίτσα 2004. 
εικονίζεται στον κατάλογο στη σελ. 50.



30 Νοεμβρίου 2022

76 118196
Δημοσθένης Κοκκινίδης (1929-2020)
Χωρίς τίτλο |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: δ. Κοκκινίδης 64

λάδι σε μουσαμά, 100 x 110 εκ. 
€ 6.000-8.000
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77 118123
Βλάσης Κανιάρης (1928-2011)
Cronaca di Roma |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 

πλάγια αριστερά: Caniaris 58
επιζωγραφισμένη εφημερίδα
59 x 42 εκ. 

€ 2.000-3.000



30 Νοεμβρίου 2022

78 101632
Μάριος Πράσινος (1916-1985)
Abstract |  υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Prassinos

τέμπερα και κραγιόνια σε χαρτόνι, 65 x 51 εκ. 
€ 3.000-4.000
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79 117148
Τζων Χριστοφόρου (1921-2014)
Πορτρέτο |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω αριστερά: Xristoforou ’53

λάδι σε μουσαμά, 116 x 89 εκ. 
€ 3.000-4.000



30 Νοεμβρίου 2022

80 111550
Χρίστος Καράς (γ. 1930)
Γυμνό |  υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Kαράς

υδατογραφία και μολύβι σε χαρτί, στερεωμένο σε ξύλο, 117 x 82 εκ.

€ 4.000-6.000
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81 107853
Θεόδωρος Μανωλίδης (γ. 1940)
Γυμνό σε καναπέ |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: ΜαΝΩλιδΗΣ

λάδι σε μουσαμά, 59 x 79 εκ. 
€ 4.000-6.000



30 Νοεμβρίου 2022

82 106581
Γιάννης Γαΐτης (1923-1984)
Χωρίς τίτλο (1958;) |  λάδι σε μουσαμά, 85 x 47 εκ. 

€ 5.000-7.000

Το έργο συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητος 
της κας λορέττας ΓαÀτη.
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83 114990
Δημήτρης Μυταράς (1934-2017)
Γυναικεία μορφή |  υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: δ. ΜυΤαραΣ

ακρυλικό σε μουσαμά, 70 x 50 εκ.
€ 4.000-6.000



30 Νοεμβρίου 2022

84 118340
Σωτήρης Σόρογκας (γ. 1936)
Μάρμαρα |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Σόρογκας

ακρυλικό σε μουσαμά,  50 x 59 εκ.
€ 3.000-4.000



94 |  95

85 116102
Μάκης Θεοφυλακτόπουλος (γ. 1939)
Μορφή |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο στο πίσω μέρος: Μ. Θεοφυλακτόπουλος 1975

ακρυλικό σε μουσαμά, 100 x 80 εκ. 
€ 6.000-8.000



30 Νοεμβρίου 2022

86 118326
Μάκης Θεοφυλακτόπουλος (γ. 1939)
Ανάδυσις |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο στο πίσω μέρος: Μ. Θεοφυλακτόπουλος 76

λάδι σε μουσαμά, 180 x 135 εκ. 
€ 7.000-9.000
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87 118279
Μάκης Θεοφυλακτόπουλος (γ. 1939)
Πορτρέτο του Δημήτρη Πιερίδη |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο στο πίσω μέρος: 

Μ. Θεοφυλακτόπουλος 1985 
λάδι σε μουσαμά, 200 x 160 εκ.

€ 15.000-20.000



30 Νοεμβρίου 2022

88 115988
Χρόνης Μπότσογλου (1941-2022)
Άνδρας |  υπογεγραμμένο πάνω αριστερά: Χρόνης / 1  1987

λάδι σε μουσαμά, 160 x 110 εκ.

€ 8.000-12.000
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89 115681
Χρόνης Μπότσογλου (1941-2022)
Καλημέρα κύριε Μπέικον |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 

στο πίσω μέρος: Χρόνης 3/03
λάδι σε μουσαμά, 155 x 95 εκ. 

€ 7.000-9.000

εΚΘεΣεΙΣ:
Πυξίδες, επιλογή έργων από τη συλλογή του Μάρκου Κόγια, Δημοτική Πινακοθήκη
Καρδίτσας, Καρδίτσα 2004. εικονίζεται στον κατάλογο στη σελ. 74.



30 Νοεμβρίου 2022

90 117379
Χρόνης Μπότσογλου (1941-2022)
Γυμνή γυναίκα |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: Χρόνης 12/98

λάδι σε hardboard, 70 x 50 εκ. 
€ 3.000-4.000
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91 111454+111455
Ράλλης Κοψίδης (1929-2010)

α) Τοπίο |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: ράλλης Κοψίδης 73
τέμπερα σε μουσαμά επικολλημένο σε hardboard, 28 x 42 εκ.

β) Σπίτια |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω αριστερά: 
ράλλης Κοψίδης 69
τέμπερα σε μουσαμά, 34,5 x 44 εκ.

€ 3.000-4.000 (2)



30 Νοεμβρίου 2022

92 112911
Απόστολος Γεραλής (1886-1983)
Αναμονή |  υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: α. Γεραλής

τίτλος και βεβαίωση γνησιότητας του καλλιτέχνη στην πίσω όψη
λάδι σε κόντρα πλακέ, 73,5 x 55,5 εκ.

€ 5.000-7.000
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93 115084
Απόστολος Γεραλής (1886-1983)
Προσευχή |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: α. Γεραλής

λάδι σε μουσαμά, 90 x 70 εκ.

€ 5.000-7.000



30 Νοεμβρίου 2022

94 118247
Περικλής Βυζάντιος (1893-1972)
Γεφύρι |  υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Π. Βυζάντιος

λάδι σε χαρτόνι, 41 x 34  εκ. 
€ 3.000-4.000
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95 115777
Όθων Περβολαράκης (1887-1974)
Από την Ύδρα |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά

λάδι σε μουσαμά, 61 x 81 εκ.
€ 3.000-4.000



30 Νοεμβρίου 2022

96 118254
Γεώργιος Γουναρόπουλος (1889-1977)
Γυναίκες στην παραλία |  υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: G. Gounaro

μολύβι σε χαρτί, 58,5 x 99 εκ. 
€ 4.000-6.0000
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97 108432
Μάριος Πράσινος (1916-1985)
Alpilles |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά και χρονολογημένο κάτω αριστερά: 18 juillet 68

λάδι σε μουσαμά, 100 x 150 εκ.
€ 6.000-8.000

εΚΘεΣεΙΣ:
Μario Prassinos. αναδρομική-Retrospective, 1935-1985, Πινακοθήκη Κυκλάδων [ερμουπόλεια 2008], ερμούπολη. 
εικονίζεται στον κατάλογο.



30 Νοεμβρίου 2022

98 115122
Βασίλειος Γερμενής (1896-1966)
Γυναίκες που μαγειρεύουν |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Β. Γερμενής

λάδι σε μουσαμά, 105 x 74  εκ.
€ 4.000-6.000
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99 116923
Αγήνωρ Αστεριάδης (1898-1977)
Σπίτια |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: αστεριάδης /925

λάδι σε hardboard, 37 x 35 εκ.
€ 2.000-3.000



30 Νοεμβρίου 2022

100 118319
Σπύρος Βασιλείου (π. 1902-1985)
η συνάντηση |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο στο μέσο δεξιά: Σπύρος Βα/σιλείου/59

λάδι σε hardboard, 114 x 145 εκ.
€ 10.000-15.000

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:
φώτα και σκιές, Σπύρος Βα/σιλείου/ 29-69, Αθήνα 1969, εικονίζεται στη σελ. 156.
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101 118202
Σπύρος Βασιλείου (π. 1902-1985)
Καΐκια |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο δεξιά στο μέσο: Σπύρος Βα/σιλείου 75

λάδι και ασημένιο φύλλο σε μουσαμά, 58 x 79  εκ.
€ 4.000-6.000



30 Νοεμβρίου 2022

102
Γιάννης Παππάς (1913-2005)
Γυμνό |  υπογεγραμμένο στη βάση: Παππάς

μπρούτζος, 41 x 10 εκ. (η μορφή), 
115 εκ. (ύψος βάσης)

€ 3.000-4.000

103
Γιάννης Παππάς (1913-2005)
Κουκουβάγια |  μπρούτζος, ύψος 137 εκ. 

στο πάνω μέρος της βάσης σφραγίδα
χυτηρίου: Fonderie/ TEP/ Gréce
και στο κάτω αρίθμηση: 369. 

€ 3.000-4.000



104 
Γιώργος Ζογγολόπουλος (1903-2004)
Αποτυπώματα |  υπογεγραμμένο στη βάση: G. Zongolopoulos

ανοξείδωτος χάλυβας, γυαλί και ζελατίνα,
ύψος 105 εκ.

€ 5.000-7.000

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:

Δημήτρης Παυλόπουλος, Ζογγολόπουλος, 
εκδ. ΑΔΑΜ, Αθήνα 2007, πρβ. σ. 84.
Δωροθέα Κοντελεντζίδου, Γεώργιος Ζογγολόπουλος, 
[Σύγχρονοι Έλληνες Εικαστικοί], Αθήνα 2009, πρβ. σ. 135. 

112 |  113



30 Νοεμβρίου 2022

105 114037
Γεώργιος Μαυροΐδης (1912 - 2003)
Ανδρική μορφή σε καρέκλα |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: 96 / Γ. Μαυροΐδης

λάδι σε μουσαμά, 90 x 70 εκ. 
€ 4.000-6.000
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106 118201
Αλέκος Κοντόπουλος (1904-1975)
Διαμαρτυρία |  υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: α. Kontopoulos Athénes

μικτή τεχνική σε χαρτί, 95 x 55 εκ. 
€ 4.000-6.000



30 Νοεμβρίου 2022

107 111799
Χρήστος Καπράλος (1909-1993)
η λυγερή (1956) |  τερακότα, 31 x 16 εκ. 

€ 3.000-4.000
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108 116526
Νίκος Εγγονόπουλος (1907-1985)
Μακέτα |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Ν. ΕΓΓ

τέμπερα σε χαρτί, 18 x 24 εκ. 
€ 6.000-8.000

Το έργο ανήκει στη σειρά αρχιτεκτονικών και εσωτερικών χώρων 
που πραγματοποίησε ο εγγονόπουλος την περίοδο 1934-35. 



30 Νοεμβρίου 2022

109 110983
Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989)
Τοπίο |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: Τσαρούχης 66

λάδι σε μουσαμά, 21,5 x 34 εκ.
€ 3.000-4.000

110 108059
Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989)
Νέος με μπλε κορδέλα |  υπογεγραμμένο 

κάτω δεξιά: Τσαρούχης
υδατογραφία σε χαρτί
38,5 x 28 εκ.

€ 4.000-6.000
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111 115155
Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989)
Τρεις μακέτες σκηνικών 
για την Αγριόπαπια
του Χένρικ Ίψεν |  υπογεγραμμένες και χρονολογημένες 

κάτω δεξιά: Τσαρούχης 42
τέμπερα σε χαρτί, 8 x 14-15 εκ. η κάθε μία.

€ 4.000-6.000 (3)

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:
Γιάννης Τσαρούχης 1910-1989, κατάλογος έκθεσης Μουσείο Μπενάκη, 
Αθήνα 2009, εικονίζονται στη σελ. 302.



30 Νοεμβρίου 2022

112 118439
Παύλος Σάμιος (1912-1990)
Γυναίκα ξαπλωμένη με κόκκινες γόβες |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω αριστερά: Samios 07

μικτή τεχνική σε μουσαμά, 63 x 90 εκ.
€ 6.000-8.000



120 |  121

113 118434
Παύλος Σάμιος (1912-1990)
Νεκρή φύση |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: Σάμιος 97

φρέσκο, 70 x 50 εκ.
€ 7.000-9.000
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114 116535
Παύλος Παντελάκης (1914-1973)
εκκλησία |  υπογεγραμμένο 

κάτω αριστερά: P. Pantelakis
λάδι σε μουσαμά, 70 x 60 εκ.

€ 2.000-3.000

115 114948
Γιάννης Καραβάς (γ. 1946)
Δωδεκάνησα |  υπογεγραμμένο μέσα 

στο θέμα κάτω δεξιά: 
Γιάννης Καραβάς
αυγοτέμπερα σε ξύλο
61 x 60 εκ.

€ 5.000-7.000
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116 116629
Μποστ [Χρύσανθος Μποσταντζόγλου] (1915-1995)
ο Νώε με την σήζυγόν του και άλα ζώα, 
ολίγον πριν τον κατακλησμόν |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Μποστ

τίτλος πάνω αριστερά
λάδι σε μουσαμά, 60 x 79 εκ.

€ 4.000-6.000
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117 116113
Γιάννης Μόραλης (1916-2009)
επιθαλάμιο |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: ι. Μόραλης

και κάτω αριστερά ι. Μόραλης 65
μολύβι σε χαρτί, 18 x 17 εκ.

€ 6.000-8.000
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118 118272
Γιάννης Μόραλης (1916-2009)
Πορτρέτο παιδιού |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 

κάτω δεξιά: Paris/ 1938/ I. Μόραλης
υδατογραφία σε χαρτί, 42 x 31 εκ.

€ 6.000-8.000
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119 112925
Γιώργος Σικελιώτης (1917-1984)
ερωτικό |  υπογεγραμμένο πάνω δεξιά: Σικελιώτης

λάδι σε νοβοπάν, 96 x 36  εκ.
€ 3.000-4.000
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120 116546
Θεόδωρος Παπαγιάννης (γ. 1942)
Σκεπτόμενη |  υπογεγραμμένο στο πίσω μέρος: Θ. ΠαΠαΓιαΝΝΗΣ

μπρούτζος, 20 x 12 εκ.
€ 2.000-3.000



30 Νοεμβρίου 2022
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121 116395
Γιώργος Λαζόγκας (1945-2022)
ολυμπία, τρίπτυχο |  υπογεγραμμένα όλα κάτω δεξιά: LAZONGAS

λάδια σε μουσαμά
100 x 70 εκ. το κάθε ένα. 

€ 6.000-8.000 (3)
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122 115690
Γιάννης Ψυχοπαίδης (γ. 1945)
Το γράμμα που δεν έφτασε. 
Αφιέρωμα στον Π. Πανταζή (1996) |  υπογεγραμμένο στο μέσον αριστερά

και στο πίσω μέρος: I. PSYCHOPEDIS
μικτή τεχνική 
74 x 85 εκ. με την κορνίζα.

€ 4.000-6.000

εΚΘεΣεΙΣ:
Πυξίδες, επιλογή έργων από τη συλλογή του Μάρκου Κόγια, Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας, Καρδίτσα 2004. 
εικονίζεται στον κατάλογο στη σελ. 101.

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:
Γιάννης Ψυχοπαίδης, Το γράμμα που δεν έφτασε, επιλογές 1977-1996, εκδ. ΑΔΑΜ, Αθήνα 2001, σ. 242.
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123 115692
Γιάννης Ψυχοπαίδης (γ. 1945)
Το γράμμα που δεν έφτασε. 
οι Κύπριοι αγνοούμενοι |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο στο πίσω μέρος: ι. Psychopedis 96

μικτή τεχνική σε μουσαμά, 120 x 130 εκ.
€ 8.000-12.000

εΚΘεΣεΙΣ:
Πυξίδες, επιλογή έργων από τη συλλογή του Μάρκου Κόγια, Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας, Καρδίτσα 2004.
εικονίζεται στον κατάλογο στη σελ. 103.

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:

Γιάννης Ψυχοπαίδης, Το γράμμα που δεν έφτασε, επιλογές 1977-1996, εκδ. ΑΔΑΜ, Αθήνα 2001, σ. 263.
Πατριδογνωσία, Ψυχοπαίδης, Τέχνη Κοινωνία Πολιτική 1964-2004, Αθήνα 2005, σ. 296. 
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124 115788
Γιάννης Ψυχοπαίδης (γ. 1945)
Γυμνό στον καναπέ |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 

κάτω αριστερά: Jannis Psychopedis /1984
χρωματιστά μολύβια σε χαρτί, 87 x 70 εκ.

€ 6.000-8.000

Έργο από τη θεματική ενότητα του καλλιτέχνη Polaroids.
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125 118066
Απόστολος Γεωργίου (γ. 1952)
Χωρίς τίτλο |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο στο πίσω μέρος: απ. Γεωργίου 04

λάδι σε μουσαμά, 110 x 130 εκ. 
€ 12.000-16.000
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126 107913
Γιάννης Κόττης (γ. 1949)
Σπίτια στη θάλασσα |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: ι. Κόττης 94

μικτή τεχνική σε μουσαμά, 220 x 168 εκ. 
€ 5.000-7.000
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127 115088
Γιάννης Κόττης (γ. 1949)
λεμονιά |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: ι. Κόττης 97

μικτή τεχνική σε μουσαμά, 163 x 130 εκ. 
€ 7.000-9.000



30 Νοεμβρίου 2022

128 115097
Γιάννης Κόττης (γ. 1949)
Ναύτης που ονειρεύεται |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: Y. Kottis 07

μικτή τεχνική σε μουσαμά, 97 x 130 εκ.
€ 6.000-8.000

129 115680
Γιάννης Κόττης (γ. 1949)
Συκιά |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: ι. Κόττης 95

μικτή τεχνική σε μουσαμά, 223 x 170 εκ. 
€ 12.000-16.000

εΚΘεΣεΙΣ:
Πυξίδες, επιλογή έργων από τη συλλογή του Μάρκου Κόγια, 
Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας, Καρδίτσα 2004. 
εικονίζεται στον κατάλογο στη σελ. 60.
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130 115557
Γιώργος Λάππας (1950-2016)
Σύνθεση |  υπογεγραμμένο στην αριστερή βάση: LAPPAS

σίδερο, 55,5 x 85 εκ. 
€ 3.000-4.000

131 115801
Γιώργος Λάππας (1950-2016)
Κόκκινη φιγούρα |  υπογεγραμμένο στη βάση: LAPPAS

διάφορα υλικά, π. 83 x 43 εκ. με τη βάση
€ 7.000-9.000
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132 118359
Βαγγέλης Τζερμιάς (γ. 1960)
Χωρίς τίτλο |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά και πίσω: Β/ Τζερμιάς / 10

λάδι σε μουσαμά, 180 x 140 εκ.
€ 7.000-9.000
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133 118129
Γιάννης Λασηθιωτάκης (γ. 1956)
Ιστορίες του ανέμου (1996) |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: ι. λασηθιωτάκης

μικτή τεχνική σε μουσαμά, 240 x 180 εκ. 
€ 6.000-8.000

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:
Πέγκυ Κουνενάκη, Γιάννης λασηθιωτάκης [Σύγχρονοι Έλληνες Ζωγράφοι], Αθήνα 2007, σ. 78.
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134 115993
Εδουάρδος Σακαγιάν (γ. 1957)
Διπλή αυτοπροσωπογραφία |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 

αριστερά στο μέσο: σακαγιάν 88-9
λάδι σε μουσαμά, 100 x 100  εκ.

€ 5.000-7.000

εΚΘεΣεΙΣ:
Edouard Sacaillan, peintures 1985-1989, Gallerie eonnet-Dupuy, 22 Νοεμβρίου-19 Ιανουαρίου 1991. 
εικονίζεται στον κατάλογο.

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:
Εδουάρδος Σακαγιάν, το βλέμμα του ζωγράφου, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα 2010, σ. 156.
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135 115984
Εδουάρδος Σακαγιάν (γ. 1957)
Στο λιμάνι (1990-92) |  υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: σακαγιάν

λάδι σε μουσαμά, 150 x 200 εκ.
€ 10.000-15.000

εΚΘεΣεΙΣ:
Εδουάρδος Σακαγιάν, Εικονογραφία 1990-1992, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, οκτώβριος 1993. 
εικονίζεται στον κατάλογο στη σελ. 22.

ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ:

Θανάσης Μουτσόπουλος, Εδουάρδος Σακαγιάν, [Σύγχρονοι Έλληνες Ζωγράφοι], Αθήνα 2007, σ. 112.
Εδουάρδος Σακαγιάν, το βλέμμα του ζωγράφου, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα 2010, σ. 252-3.
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136 115994
Τάσος Μαντζαβίνος (γ. 1958)
Καπνιστής |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: α. ΜαΝΤΖαΒιΝΟΣ

λάδι σε μουσαμά, 100 x 100 εκ.
€ 4.000-6.000
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137 115976
Τάσος Μαντζαβίνος (γ. 1958)
Γάτα |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: α. ΜαΝΤΖαΒιΝΟΣ

λάδι σε μουσαμά, 160 x 160 εκ. 
€ 5.000-7.000
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138 116476
Γιώργος Ρόρρης (γ. 1963)
Γυναικείο γυμνό |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: ρόρρης

λάδι σε μουσαμά, 45 x 60  εκ.   
€ 6.000-8.000
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139 115799
Γιώργος Ρόρρης (γ. 1963)
Κατερίνα με βιολέ τζάκετ |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: ρόρρης

λάδι σε μουσαμά, 40 x 45,5 εκ. 
€ 5.000-7.000
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140 115986
Γιώργος Ρόρρης (γ. 1963)
Ανδρικό γυμνό |  υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω αριστερά: ρόρρης 85

λάδι σε μουσαμά, 163 x 101 εκ. 
€ 8.000-12.000
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141 115793
Γιώργος Ρόρρης (γ. 1963)
Γυμνό σε κόκκινο φόντο |  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: ρόρρης

λάδι σε μουσαμά, 44 x 55 εκ.
€ 6.000-8.000
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142 115990
Εμμανουήλ Μπιτσάκης (γ. 1974)
Ανδρικό πορτρέτο |  λάδι σε ξύλο, 24,5 x 34,5 εκ. 

€ 4.000-6.000



143 115989
Εμμανουήλ Μπιτσάκης (γ. 1974)
Στρατιώτης |  λάδι σε ξύλο, 123 x 39,5 εκ. 

€ 6.000-8.000
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144 104211
Νίκος Αλεξίου (1960-2011)
Gate |  κομμένο χαρτόνι, 

167 x 71 εκ. με το plexiglass.

€ 6.000-8.000
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145 118442
Ελένη Βερναρδάκη (γ.1933)
Κολώνα |  κεραμικό, διάμετρος 48 εκ. και ύψος 23,5 εκ.

€ 8.000-12.000



ΓΛωΣΣΑριο

Δίνουμε πιο κάτω την ερμηνεία των διατυπώσεων που χρησιμοποιούνται
στον παρόντα κατάλογο σε σχέση με την πατρότητα ενός έργου ζωγρα-
φικής (υποθετική περίπτωση έργου του Νικηφόρου Λύτρα).

ΝιΚΗΦοροΣ ΛΥΤραΣ (1832-1904) ... :
πρόκειται για γνήσιο έργο του Νικηφόρου Λύτρα.

αποδίδεται στον ΝιΚΗΦορο ΛΥΤρα (1832-1904) ... :
Έργο που πιστεύουμε ότι είναι του Νικηφόρου Λύτρα, με μικρότερο όμως
βαθμό βεβαιότητας σε σύγκριση με την προηγούμενη περίπτωση.

εργαστήριο ΝιΚΗΦοροΥ ΛΥΤρα (1832-1904) ... :
Έργο που έγινε στο εργαστήριο του Νικηφόρου Λύτρα από μαθητή ή μα-
θητές του, με ή χωρίς την καθοδήγηση του καλλιτέχνη.

... υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Ν. Λύτρας ... :
Έργο υπογεγραμμένο από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, κατά το χρόνο της δη-
μιουργίας του ή αργότερα.

... φέρει υπογραφή κάτω δεξιά: Ν. Λύτρας ... :
γνήσιο έργο του Νικηφόρου Λύτρα, υπογεγραμμένο από άλλο πρόσωπο
σε μεταγενέστερο χρόνο.

30 Νοεμβρίου 2022
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Αλεξίου, Ν. 144
Αστεριάδης, Α. 99

Βασιλείου, Σ. 30, 100, 101
Βερναρδάκη, ε. 145
Βολανάκης, Κ. 9
Βυζάντιος, Π. 8, 94
Βυζάντιος, Ντ.73

Γαΐτης, Γ. 49, 82
Γεραλής, Α.  18, 92, 93
Γερμενής, Β.  98
Γεωργίου, Α. 125
Γκίκας [Χατζηκυριάκος], Ν. 28, 29
Γουναρόπουλος, Γ. 96
Γύζης, Ν. 10

Δανιήλ [Παναγόπουλος] 71
Διαμαντόπουλος, Δ. 44, 45, 46

εγγονόπουλος, Ν. 31, 32, 33, 108

Ζογγολόπουλος, Γ. 104

Θεόφιλος [Χατζημιχαήλ] 16
Θεοφυλακτόπουλος, Μ. 85, 86, 87
Θωμόπουλος, ε. 14

Κανιάρης, Βλ. 77
Καπράλος, Χρ. 107
Καραβάς, Γ. 115
Καράς, Χ. 70, 80
Κεσσανλής, Ν. 47
Κογεβίνας, λ. 20

Κοκκινίδης, Δ. 74, 75, 76
Kοκότσης, Δ. 7
Κόντογλου, Φ. 26, 27
Κοντόπουλος, Α. 106
Κόττης, Γ.126, 127, 128, 129
Κοψίδης, ρ. 91

λαζόγκας,  Γ.121
λάππας,  Γ. 130, 131
λασηθιωτάκης, Γ. 133

Μαλέας, Κ. 12
Μαντζαβίνος, Τ. 136, 137
Μανωλίδης, Θ.81
Μαυροΐδης, Γ. 40, 41, 105
Μόραλης, Γ.  50, 51, 52, 53, 54, 117,
118
Μπιτσάκης, ε. 142, 143
Μποστ [X. Mποσταντζόγλου], 116
Μπότσογλου, Χ. 88, 89, 90
Μπουζιάνης, Γ.  22, 23
Μυταράς, Δ.  69, 83

Νικολάου, Ν. 34, 35

Ξυδιάς-Τυπάλδος, Ν. 6

οικονόμου, Μ. 21

Παντελάκις, Π. 114
Παπαγιάννης, Θ. 120
Παπαλουκάς, Σπ. 24, 25
Παππάς, Γ.  102, 103
Παρθένης, Κ.  13, 19

Παύλος [Διονυσόπουλος] 57, 58, 59
Περβολαράκης, ο. 95
Πράσινος, Μ. 78, 97
Προσαλέντης, Αι. 11

ρόρρης, Γ. 138, 139, 140, 141

Σακαγιάν, ε. 134, 135
Σάμιος, Π. 112, 113
Σικελιώτης, Γ.119
Σόρογκας, Σ. 84
Σπυρόπουλος, Γ. 42, 43
Στεφάνου, Ν. 61, 62, 63

Τάκης [Βασιλάκης], 55, 56
Τέτσης, Π. 72
Τζερμιάς, Β. 132
Τριανταφυλλίδης, Θ. 17
Τσαρούχης, Γ.  36, 37, 38, 39, 109,
110, 111
Τσίγκος, Γ.  48

Φασιανός, Α. 66, 67, 68
Φωτόπουλος, Β. 64, 65

Χαλεπάς, Γ. 15
Χριστοφόρου, Τζ. 79
Χρύσα [Βαρδέα] 60

Ψυχοπαίδης, Γ. 122, 123, 124

Monsted, P. M. 5

ΕυρΕτηριο
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οροι τηΣ ΔηΜοΠρΑΣιΑΣ

Θέση του δημοπράτη: ο οίκος δημοπρασιών “Βέργος”
 (εφεξής αναφερόμενος ως «Δημοπράτης») ενεργεί ως
εντολοδόχος - αντιπρόσωπος του πωλητή (καταθέτη
του λαχνού – αντικειμένου προς δημοπράτηση).

Τιμές εκτίμησης: οι αναγραφόμενες στον κατάλογο
της δημοπρασίας τιμές είναι προϊόν προσωπικής
εκτίμησης του Δημοπράτη και δεν αποτελούν δέ-
σμευση για το τελικό αποτέλεσμα.

Τρόποι συμμετοχής: υποψήφιοι πλειοδότες μπορούν
να λάβουν μέρος στη δημοπρασία αυτοπροσώπως ή
δια αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως με προηγού-
μενη κατάθεση προς τον Δημοπράτη έγγραφης προ-
σφοράς ή τηλεφωνικώς, σύμφωνα με την πιο κάτω
ειδικώς περιγραφόμενη δια δικασία. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής εξ αποστάσεως: η συμμε-
τοχή στη δημοπρασία υποψήφιου πλειοδότη δια αν-
τιπροσώπου προϋποθέτει την έγγραφη δήλωση στη
Γραμματεία του Δημοπράτη των ακριβών στοιχείων
του αντιπροσωπευόμενου πλειοδότη (όνομα, ταχυ-
δρομική διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου,
fax ή e-mail) το αργότερο μία ώρα πριν από την προ-
γραμματισμένη έναρξη της δημοπρασίας. επίσης, η
συμμετοχή υποψήφιου πλειοδότη στη δημοπρασία
τηλεφωνικώς, προϋποθέτει την από τον πλειοδότη
επικοινωνία με τον Δημοπράτη και την εκ μέρους
του επιβεβαίωση των στοιχείων του, τουλάχιστον 24
ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της
δημοπρασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί διαθέ-
σιμη τηλεφωνική γραμμή κατά την δημοπρασία. 

διεξαγωγή της δημοπρασίας: Αρχική τιμή πλειοδοσίας
είναι η πρώτη τιμή της αναγραφόμενης στον κατάλογο
τιμής εκτίμησης. Συνεχίζοντας τη διαδικασία, ο Δη-
μοπράτης καθορίζει τις διαδοχικές προσφορές επί των
δημοπρατούμενων λαχνών σε ποσοστό 10% περίπου
πάνω από την αμέσως προηγούμενη προσφορά. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης ως προς την
διαδικασία ή την κατακύρωση κάποιου λαχνού, ο Δη-
μοπράτης, ως διευθύνων την δημοπρασία, κρίνει ο
ίδιος για την αμφισβήτηση αυτή, για την οριστική κα-
τακύρωση ή την εκ νέου δημοπράτηση του λαχνού. 

δικαιώματα δημοπράτη: ο Δημοπράτης δικαιούται
κατά την κρίση του να αρνηθεί την είσοδο ή την συμ-
μετοχή οποιουδήποτε στη δημοπρασία. ο Δημο-
πράτης δικαιούται να αποσύρει ανά πάσα στιγμή και
για οποιαδήποτε αιτία οποιονδήποτε λαχνό από την
δημοπρασία χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει
τους λόγους της απόσυρσης αυτής. 

Κυριότητα επί του λαχνού: ο Δημοπράτης θεωρεί καλό-
πιστα ότι ο πωλητής είναι κύριος του έργου ή αντικει-
μένου που δημοπρατείται. Για κάθε δημοπρατούμενο
έργο ή αντικείμενο ο πωλητής έχει προηγουμένως εγ-
γυηθεί στον Δημοπρατη ότι αυτό είναι ελεύθερο οποι-
ουδήποτε βάρους υπέρ τρίτου καθώς και νομικού ή
πραγματικού ελαττώματος, διεκδίκησης και αξίωσης
τρίτου επ’ αυτού. 

Κατακύρωση λαχνού: ο κάθε δημοπρατούμενος λα-
χνός κατακυρώνεται στον τελευταίο πλειοδότη, ο
οποίος καθίσταται έκτοτε Αγοραστής του. 

Κατάσταση λαχνού: Κάθε λαχνός διατίθεται στην κα-
τάσταση που βρίσκεται κατά την δημοπράτηση («ως
έχει»). η περιγραφή και οι δηλώσεις που αναγρά-
φονται στον κατάλογο της δημοπρασίας ως προς την
προ έλευση, χρονολόγηση, γνησιότητα και αποτί-
μηση της αξίας του λαχνού αποτελούν απλή εκτί-
μηση του Δημοπράτη και δεν τον δεσμεύουν ούτε
δημιουργούν οποιαδήποτε ευθύνη του έναντι του
πλειοδότη ή τρίτων. ο Δημοπράτης δεν ευθύνεται
για πιθανά πραγματικά ελαττώματα ή φθορές του
λαχνού. Γι’ αυτό το λόγο, κάθε υποψήφιος πλειοδό-
της οφείλει να εξετάζει προηγουμένως τον λαχνό,
για τον οποίο ενδιαφέρεται να πλειο δοτήσει, αυτο-
προσώπως ή δια εντεταλμένου ειδικού κατά το διά-
στημα που οι προς δημοπράτηση λαχνοί εκτίθενται
στο κοινό προ της διεξαγωγής της δημο  πρασίας.
Συμμετοχή του πλειοδότη στην δημοπρασία σημαί-
νει αυτομάτως ότι ο λαχνός έχει προηγουμένως εξε-
τασθεί από αυτόν ή από αντιπρόσωπό του και ότι
είναι της απολύτου αρεσκείας του.

Σύνολο οφειλής αγοραστή: Με την κατακύρωση του
δημοπρατούμενου λαχνού, ο Αγοραστής (τελευταίος
πλειοδότης) οφείλει στον Δημοπράτη τα εξής χρη-
ματικά ποσά: 

(α) Την τιμή κατακύρωσης που αποτελεί το τίμημα
της πώλησης του λαχνού. 

(β) Αμοιβή, η οποία ανέρχεται σε ποσό 18% επί της
τιμής κατακύρωσης (εφεξής αναφερόμενη ως «η
Αμοιβή του Δημοπράτη»). 

(γ) ΦΠΑ 24% επί του ποσού της Αμοιβής του Δη-
μοπράτη. 

(δ) επί κατακύρωσης εικαστικού έργου, ποσό που
αντιστοιχεί στο «δικαίωμα παρακολούθησης» του καλ-
λιτέχνη που βρίσκεται εν ζωή ή έχει αποβιώσει μέσα
στα τελευτα α εβδομήντα (70) χρόνια (άρθρο 5 του
νόμου 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως



156 |  157

εκάστοτε ισχύει). Το ποσό αυτό διαμορφώνεται σε ποσο-
στό 5% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης έως 50.000
ευρώ, σε ποσοστό 3% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης
από 50.000,01 έως 200.000 ευρώ, σε ποσοστό 1% για το
τμήμα της τιμής κατακύρωσης από 200.000,01 έως 350.000
ευρώ, σε ποσοστό 0,5% για το τμήμα της τιμής κατα κύρω-
σης από 350.000,01 έως 500.000 ευρώ και σε ποσοστό
0,25% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης που υπερβαίνει
τα 500.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό του
«δικαιώματος παρακολούθησης» δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 12.500 ευρώ.  Το τελικώς καταβλητέο ποσό του
«δικαιώματος παρα κολούθησης» επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%
που βαρύνει επίσης τον Αγοραστή. 

Παράδοση λαχνού / εξόφληση οφειλής αγοραστή: Αφού προ-
ηγουμένως γίνει πλήρης και ολοσχερής εξόφληση της
αναφερόμενης ανωτέρω συνολικής οφειλής από τον Αγο-
ραστή, ο λαχνός που κατα κυρώθηκε είναι διαθέσιμος προς
παράδοση στον Αγοραστή, από την επομένη της δημο-
πρασίας εργάσιμη ημέρα, από τα γραφεία του Δημοπράτη
(ή ενδεχομένως από άλλο μέρος το οποίο ο Δημοπράτης
θα υποδείξει στον Αγοραστή) και για τις επόμενες είκοσι
(20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της δημοπρα-
σίας. Μεταβίβαση της κυριότητας επί του λαχνού επέρχε-
ται μόνο με την εξόφλησή του και με την ταυτόχρονη
παράδοσή του στον Αγοραστή. 

δικαιώματα δημοπράτη επί αρνήσεως παραλαβής και εξό-
φλησης: Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του Αγορα-
στή να προσέλθει για να παραλάβει και να εξοφλήσει το
έργο εντός της αναφερόμενης ανωτέρω προθεσμίας, ο
Δημοπράτης έχει τα ακόλουθα ισοδύναμα δικαιώματα :
είτε (α) να αξιώσει δικαστικά την συνολική οφειλή του
Αγοραστή, είτε (β) αφού ορίσει στον Αγοραστή νέα πεν-
θήμερη προθεσμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής, να
υπαναχωρήσει της πώλησης, σε περίπτωση άπρακτης πα-
ρέλευσης της νέας ως άνω προθεσμίας. Σε τέτοια περί-
πτωση ο Δημοπράτης θα μπορεί να πωλήσει τον λαχνό σε
τρίτο πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο ελεύθερα, ακόμα
και εκτός δημοπρασίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,
αν η τιμή πώλησης που θα πραγματο ποιηθεί είναι μικρό-
τερη της συνολικής οφειλής του Αγοραστή που θα έχει
διαμορφωθεί από την προηγηθείσα πλειοδοσία τούτου, ο
Δημοπράτης θα μπορεί να αξιώσει δικαστικώς από τον
Αγοραστή το διαφέρον μεταξύ της μειωμένης αυτής αμοι-

βής που επιτεύχθηκε από την ελεύθερη πώληση του λα-
χνού και της Αμοιβής, χωρίς τούτο να αποκλείει την διεκ-
δίκηση τυχόν περαιτέρω αποζημίωσης. 

δικαίωμα του αγοραστή για επιστροφή του λαχνού: ο Δημο-
πράτης εφαρμόζει τις διεθνώς παραδεδεγμένες αρχές της
επιστήμης και της τέχνης κατά την εξέταση της γνησιότη-
τας των λαχνών πριν την δημοπράτηση τους. Αν, παρά
ταύτα, λαχνός αποδειχθεί εκ των υστέρων ως μη γνήσιος
με αδιάσειστα στοιχεία που βασίζονται στις διεθνώς παρα-
δεδεγμένες μεθόδους εξέτασης αυθεντικότητας, ο Αγορα-
στής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τον λαχνό. Σε ό,τι
αφορά το ποσό της τιμής κατακύρωσης του επιστρεφόμε-
νου για την ανωτέρω αιτία λαχνού, αυτό θα το επιστρέψει
στον Αγοραστή ο Δημοπράτης άτοκα, αλλά μόνο εφόσον
δεν το έχει ήδη καταβάλει στον πωλητή. Αν, όμως, ο Δη-
μοπράτης έχει εξοφλήσει ήδη τον πωλητή, τότε ο Αγορα-
στής θα δικαιούται να αναζητήσει την τιμή κατα κύρωσης
αποκλειστικά και μόνο από τον πωλητή (που θα έχει ήδη
εισπράξει το τίμημα, κατά τα ανωτέρω), ο δε Δημοπράτης
θα υποχρεούται να επιστρέψει άτοκα την Αμοιβή που θα
έχει εν τω μεταξύ εισπράξει από τον Αγοραστή, καθώς και
να δώσει στον Αγοραστή τα στοιχεία του ονοματεπωνύμου
και της διεύθυνσης κατοικίας του πωλητή. Σωρευτικές
προϋποθέσεις επιστροφής του λαχνού είναι: (α) να ζητεί-
ται εγγράφως και αιτιολογημένως η επιστροφή του, (β) το
έγγραφο αυτό αίτημα να λαμβάνει χώρα μέσα σε δύο χρό-
νια από την παράδοσή του στον Αγοραστή, (γ) ο λαχνός να
βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά την
παράδοσή του στον Αγοραστή, (δ) να μην έχει μεταβιβα-
στεί εν τω μεταξύ από τον Αγοραστή σε τρίτο ούτε να έχει
τεθεί οποιοδήποτε βάρος επ’ αυτού και (ε) να μην υπήρχε
αναφορά στον κατάλογο της δημοπρασίας σε διχογνωμίες
ειδικών ως προς την γνησιότητά του. Σημειώνεται ειδικώς
ότι, αν στην περιγραφή του δημοπρατούμενου λαχνού στον
κατάλογο της δημοπρασίας αναφέρεται η φράση ότι το
έργο «αποδίδεται στον τάδε ή τον δείνα καλλιτέχνη» ή προ-
έρχεται από «εργαστήριο του τάδε ή του δείνα καλλιτέχνη»,
τούτο δεν αποτελεί στοιχείο μη γνησιότητας του έργου και
δεν γεννά δικαίωμα επιστροφής του. 

αποδοχή των όρων από τους υποψηφίους πλειοδότες: η συμ-
μετοχή στην δημοπρασία σημαίνει αυτομάτως την ανεπι-
φύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων στο σύνολό τους
από τους συμμετέχοντες σε αυτόν υποψήφιους πλειοδότες. 
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