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1. Ξένη λογοτεχνία

1
ELUARD, Paul. Ποιήματα, εἰσαγωγή καί ἀπόδοση
Ὀδυσσέα Ἐλύτη. Ἀθήνα, Σεργιάδης, 1936.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 50 ἀριθμημένα ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 22 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο τό
τελευταῖο φύλλο). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
€ 500-700

2
GOLL, Ivan. Μαλαισιακά τραγούδια, μεταφραστικό δοκίμιο Ἐ. Χ. Γονατᾶ. Ἀθήνα, Πρώτη Ὕλη,
1960.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 350
ἀριθμημένα ἀντίτυπα. [56] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση στόν Μίλτο Σαχτούρη («Στό Μίλτο / μέ
τήν ἀγάπη μου / Νώντας Γονατᾶς 5.2.60»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. [μαζί:] WOLS. Ποιήματα, σχέδια, πίνακες, φωτογραφίες. Παρουσίαση - μετάφραση Ἐ. Χ.
Γονατᾶς. Ἀθήνα, Καστανιώτης, 1983.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 158 σ. Μέ ἀναπαραγωγές ἔργων καί φωτογραφιῶν τοῦ Wols ἐκτός κειμένου (συνυπολογίζονται στή σελιδαρίθμηση), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση στόν Μίλτο Σαχτούρη («Στόν Μίλτο / μέ
τήν ἀγάπη μου / Νώντας Γονατᾶς»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. [μαζί:] FLAUBERT, Gustave.
Βιβλιομανία καί ἕνα σχεδίασμα μυθιστορήματος: Ἡ
σπεῖρα, εἰσαγωγή - μετάφραση Ἐ. Χ. Γονατᾶς. Ἀθήνα, Στιγμή, 1985.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 93 σ. Ἀντίτυπο
μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Μίλτο Σαχτούρη / μέ
τήν ἀγάπη μου / Ἐ. Χ. Γονατᾶς, Ὀκτ. 85»). Ἀρχικά
εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. (3)
€ 100-150

6

3
HEARN, Lafcadio. Japanese fairy tales [rendered into
english] by Lafcadio Hearn, [printed in color by hand
from japanese wood blocks]: The boy who drew cats –
The old woman who lost her dumpling – Chin chin
Kobakama – The goblin spider – The fountain of youth.
Τόκιο, T. Hasegawa, [1898-1922].  5 τεύχη (πλήρης
σειρά), [12], [11], [12], [9] καί [9] φ. Τυπωμένο σέ
διπλά φύλλα ζαρωμένου χαρτιοῦ (crêpe), εἰκονογράφηση μέ ἔγχρωμες ξυλογραφίες. Λείπει τό περικάλυμμα.
€ 800-1.200

1

4
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Κωνσταντῖνος, μεταφραστής. Τό
δράμα πού ἐσύνθεσε ὁ περίφημος Καλιδάσας, τό
ὀνομαζόμενο Ὁ ἀναγνωρισμός τῆς Σακούνταλας.
Κέρκυρα, χρωμοτυπολιθογραφεῖο Κ. Γ. Ἀσπιώτη,
1908.  90 σ. Πανί (ἀπομίμηση δέρματος). Κασίνης, II, 132.
€ 50-70

2. Νεοελληνική λογοτεχνία

5
Ἄνθος χαρίτων, αὐξημένον μέ διδασκαλίας καί παραδείγματα ἁρμόδια εἰς τάς ἀρετάς, καί κακίας,
βιβλίον ὠφελιμώτατον εἰς ὅποιον ἐπιποθεῖ νά γυμνάζεται εἰς τήν ἰταλικήν καί γραικικήν γλῶσσαν.
Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1819.  8ο, 136 σ. (μικρή
φθορά στό ἐξωτερικό περιθώριο ἑνός φύλλου καί τό
πάνω περιθώριο τῶν τελευταίων φύλλων, ἐλαφρά
λερωμένα λίγα φύλλα). Τίτλος στά ἑλληνικά καί ἰταλικά, ἰταλικό κείμενο καί ἑλληνική μετάφραση σέ 2
στῆλες. Ἀρχικά εὔκαμπτα χαρτόνια (μικρές φθορές,

3

ὑπολείμματα ταινίας χαρτιοῦ στή ράχη, χρωματισμένες οἱ ἀκμές). Ἠλιού, 1819.13.
€ 200-300

6
LEGRAND, Émile, ἐκδότης. Δημοτικά τραγούδια, Ὁ
Χαρτζιανῆς καί ἡ Ἀρετή, Ὁ υἱός τοῦ Ἀνδρονίκου, Ἡ
ἐκδίκησις τοῦ ἀνδρός, ἐκδιδόντος Αἰμυλίου Λεγρανδίου (Collection de monuments, ἀρ. 12). Ἀθήνα,
Γραφεῖο τῆς Πανδώρας, 1870.  8ο, 31 σ. (λίγο ὀξειδωμένο τό πάνω περιθώριο 2 φύλλων). Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐπιδιορθώσεις μέ σελοτέιπ στή
ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1870.86, Λαγανᾶς 1259.
€ 50-70
7
LEGRAND, Émile, ἐκδότης. Ὁμήρου Ἰλιάς, μεταβληθεῖσα πάλαι εἰς κοινήν γλῶσσαν παρά Νικολάου
τοῦ Λουκάνου, ἐκδίδοντος Αἰμυλίου Λεγρανδίου
(Collection de monuments, ἀρ. 5). Ἀθήνα, Α. Κτενᾶς
& Σ. Οἰκονόμος, 1870.  8ο, λα΄ + 112 σ. (λείπει ὁ τίτλος σειρᾶς, ὀξειδωμένο τό τελευταῖο φύλλο). Πανί.
Ἠλιού & Πολέμη, 1870.401, Λαγανᾶς 1275.  Τά
τεύχη ἀπό τό 7ο καί μετά καταστράφηκαν κατά τή
διάρκεια τῆς Κομμούνας καί ὡς ἐκ τούτου ἀπουσιάζουν ἀπό ὅλα τά ἀντίτυπα (τό κείμενο διακόπτεται στή σ. 112).
€ 60-80

9

8
ΕΠΑΡΧΟΣ, Ἀντώνιος. Ἀντωνίου Ἐπάρχου τοῦ Κερκυραίου εἰς τήν Ἑλλάδος καταστροφήν θρῆνος, κατά
τήν ἐν Βενετία ἔκδοσιν τοῦ 1544, ἐπιμελείᾳ καί διορθώσει Αἰμυλίου Λεγρανδίου. Παρίσι 1870.  16ο, 15 σ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1870.33, Legrand
& Pernot, 2720 («Fut tiré à cinquante exemplaires»), Λαγανᾶς 1255.
€ 50-70

9
ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν., καί Émile LEGRAND. Les Exploits
de Digénis Akritas, épopée byzantine du dixième siècle,
publiée pour la première fois d’ après le manuscrit
unique de Trébizonde (Collection de monuments pour
servir à l’ étude de la langue néo-hellénique, nouvelle
série, no. 6). Παρίσι, Maisonneuve & Cie, 1875.  8ο,
CLII + 299 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα).
Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες. Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἔχουν
διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἐπιδιορθωμένα,
ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1875.368,
Λαγανᾶς 1363.
€ 120-160
10
WAGNER, W. Ἀλφάβητος τῆς ἀγάπης. Das ABC der
Liebe, eine Sammlung rhodischer Liebeslieder, zum ersten
Male herausgegeben, metrisch übersetzt und mit einem

7

Στεφάνου Α. Ξανθουδίδου. Ἡράκλειο, Σ. Μ. Ἀλεξίου, 1915.  CLXXXX + 784 σ. (ἀφιέρωση στόν τίτλο,
2 μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο στούς πίνακες, μικρή
φθορά στούς 2 τελευταίους). Μέ 8 φωτοτυπικούς πίνακες στό τέλος. Δερμάτινη ράχη. Λαγανᾶς 1744.
€ 80-120

13
PASSOW, Arnold. Τραγούδια ρωμαίικα. Popularia
carmina graeciae recentioris. Λειψία, B. G. Teubner,
1860.  8ο, XI + 650 σ. Νεότερη δερμάτινη ράχη
(ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Λαγανᾶς 1160.
€ 100-150

14

Wörterbuche versehen. Λειψία, B. G. Teubner, 1879. 
8ο, 87 σ. Ἑλληνικό κείμενο καί γερμανική μετάφραση
σέ ἀντικρυστές σελίδες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο καί ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1879.42.
[μαζί:] HESSELING, D. C. καί H. Pernot. Ἐρωτοπαίγνια (Chansons d’ amour) publiées d’ après un manuscrit
du XVe. siècle, avec une traduction, une étude critique sur
les Ἑκατόλογα (Chansons des cent mots), des observations grammaticales et un index (Bibliothèque grecque vulgaire, tome dixième). Παρίσι & Ἀθήνα 1913.  8ο,
XXXV + 187 σ. Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες, μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο στοιχειοθετημένο πίνακα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ἀξάκριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). (2)
€ 70-90
11
WAGNER, W. Trois poèmes grecs du Moyen-âge inédits, recueillis par feu le professeur W. Wagner. Βερολίνο, S. Calvary & Cie, 1881.  8ο, XX + 349 σ. (μικρό
ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στόν τίτλο). Προμετωπίδα
(ἐπικολλημένο πορτραῖτο τοῦ W. Wagner). Πανί.
Ἠλιού & Πολέμη, 1881.746, Λαγανᾶς 1434.
€ 40-60

8

12
ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Βιτσέντζος. Ἐρωτόκριτος, ἔκδοσις
κριτική, γενομένη ἐπί τῇ βάσει τῶν πρώτων πηγῶν,
μετ’ εἰσαγωγῆς, σημειώσεων καί γλωσσαρίου ὑπό

14
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, ἱερομόναχος, ὁ Πάμπερις. Ποίημα
καρκινικόν, μετά σχολίων καί τῶν ἐμπεριεχομένων
αὐτῷ ἱστοριῶν, εἰς πλείστην ὠφέλειαν τοῖς ἀκριβῶς
καί μετά προσηκούσης προσοχῆς αὐτό μετιοῦσι, νῦν
πρῶτον τύποις ἐκδοθέν. Βιέννη, Γ. Βεντότης, 1802.
 8ο, VIII + 151 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Μέ
μία χαλκογραφία ἐκτός κειμένου (πορτραῖτο τοῦ
αὐτοκράτορα τῆς Ρωσίας Ἀλεξάνδρου Α΄). Δέρμα
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λερωμένο, μικρές φθορές).
Ἠλιού 1802.51.
€ 200-300

15
ΚΟΝΤΟΣ, Πολυζώης. Ἠθικαί φαντασίαι τοῦ ἐν
ἱερεῦσιν ἐλλογίμου διδασκάλου κυρίου Πολυζώη
Κοντοῦ, ἐπί τῆς κατά Πλοέστιον διατριβῆς αὐτοῦ,
προσφωνηθεῖσαι τῷ πανιερωτάτῳ καί θεοπροβλήτῳ
ἁγίῳ μητροπολίτῃ Οὐγγροβλαχίας κυρίῳ Διονυσίῳ. Βουκουρέστι, Νεοσύστατο Τυπογραφεῖο, 1820.
 8ο, 28 + (5-42) σ. (λεκές ἀπό νερό). Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα (ἐπιδιόρθωση στό πάνω, λείπουν
μικρά τμήματα). Ἠλιού 1820.52.  ΣΠΑΝΙΟ.
€ 100-150
16
[ΦΙΛΗΜΩΝ, Γ. Ι.]. Δικηγόρου πάρεργα. Ἡμερολόγιον ἀπόρου ἀγωνιστοῦ τοῦ 1821, ὑπό Γ. Ι. Φ.
[πάνω:] Παράρτημα τῆς «Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης».
Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ἑλληνικής Ἀνεξαρτησίας,
1870.  8ο, 45 σ. (λεκές σ’ ἕνα φύλλο). Νεότερα
ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1870.433.
€ 40-60
17
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Ἰωάννης. Ἡ Ἀκρόπολις, ποίημα. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τοῦ Ἰλισσού, 1871.  8ο,

19

71 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στόν Μάρκο
Ρενιέρη. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα.
Ἠλιού & Πολέμη, 1871.235.
€ 50-70

18
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Β. Ἀλῆ-Χουρσχήδ Μπέης, ἐπεισόδιον τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Παρίσι, FirminDidot, 1882.  Δεύτερη ἔκδοση, 12ο, 162 σ. (λείπουν
δύο λευκά φύλλα, ἕνα στήν ἀρχή καί ἕνα στό τέλος,
ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λείπει τό πάνω, στή θέση του νεότερο).
Ἠλιού & Πολέμη, 1882.26, Λαγανᾶς 1435.
€ 50-70

19
ΣΙΜΟΣ, Σπυρίδων Μ. Οἱ κολασμένοι βοσκοί, εἰδύλλιον ποιμενικόν. Ἀθήνα, Π. Β. Μωραϊτίνης, 1888. 
μικρό 8ο, 71 σ. Κατάλογος συνδρομητῶν. Λείπουν τά
ἐξώφυλλα (σελοτέιπ στή ράχη). Ἠλιού & Πολέμη,
1888.891 (3 μόνο ἀντίτυπα).
€ 40-60

20
LEGRAND, Émile, ἐκδότης. Morceaux choisis en grec
savant du XIXE siècle, réunis et publiés par Émile
Legrand, textes en prose (Bibliothèque de l’ École des
langues orientales vivantes, tome troisième). Παρίσι,
Imprimerie Nationale, 1903.  8ο, XI + 448 σ. Ἀρχικά

23

ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο καί ἄκοπο ἀντίτυπο). Λαγανᾶς 1640.
€ 50-70

21
ΒΑΚΑΛΟ, Ἑλένη. Στή μορφή τῶν θεωρημάτων. Ἀθήνα, 1951.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 350
ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 54 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη, ἀξάκριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο).
[μαζί τῆς ἰδίας:] Περιγραφή τοῦ σώματος. Ἀθήνα, Δίφρος, 1959.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 27 σ. Ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο καί ἄκοπο ἀντίτυπο). (2)
€ 50-70

22
ΒΗΛΑΡΑΣ, Ἰωάννης. Ἅπαντα Ἰωάννου Βηλαρᾶ,
ἤτοι ποιήματα καί πεζά τινα, τό δεύτερον ἐκδιδόμενα μετά προσθήκης ἀνεκδότων. Ζάκυνθος, τυπογραφεῖο Ὁ Παρνασσός Σ. Χ. Ραφτάνη, 1871.  8ο,
256 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα λίγα φύλλα). Ξυλόγραφες βινιέτες. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1871.52, Legrand & Pernot, 2757, Λαγανᾶς 1283.
€ 60-80

23
ΓΚΑΤΣΟΣ, Νίκος. Ἀμοργός. Ἀθήνα, Ἀετός, 1943.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 308 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. [40] σ. (κατά τόπους ὀξειδωμένα τό

9

27
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μπολιβάρ. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1944.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 340
ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 23 σ. (κτητορική σημείωση
στόν ψευδότιτλο). Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή
ζωγραφικοῦ ἔργου τοῦ ποιητῆ). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(σπασμένη ἡ ραφή τῆς ράχης).
€ 200-300

28
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἡ ἐπιστροφή τῶν πουλιῶν. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1946.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ,
περιορισμένη σέ 285 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 96 σ.
Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή σχεδίου τοῦ ποιητῆ).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη).
€ 200-300

26

δεύτερο καί τό προτελευταῖο φύλλο). Ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα.
€ 200-300

24
ΓΟΝΑΤΑΣ, Ἐπαμ. Χ. Ἡ κρύπτη. Ἀθήνα 1959. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 223 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 37 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο).
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Οἱ ἀγελάδες. Ἀθήνα, Πρώτη Ὕλη,
1963.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 109 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). (2)
€ 60-80

25
ΔΕΛΤΑ, Π. Σ. Παιδικές σελίδες. Γιά τήν πατρίδα.
Ἀθήνα, Δημητράκος, 1936.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 138 σ.
Μέ εἰκόνες ἐκτός κειμένου τοῦ Ν. Λύτρα (μία ἔγχρωμη). Ἀρχικό πανί.
€ 80-120
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26
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μήν ὁμιλεῖτε εἰς τόν
ὁδηγόν. Ἀθήνα, Κύκλος, 1938.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ,
περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 54 σ. (σβησμένη σφραγίδα στό δεύτερο λευκό φύλλο). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (μικρό σχίσιμο στήν κάτω ἕνωση, ἐν μέρει
ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 250-350

29
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μπολιβάρ, τρίτη ἔκδοσις. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1968.  59 σ. Μέ 8 ἔγχρωμες
ἐπικολλημένες ἀναπαραγωγές ἔργων τοῦ ποιητῆ.
Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («à Mademoiselle /
Martine Rubin, / avec mes salutations / les plus amicales
/ Νῖκος Ἐγγονόπουλος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν
μέρει ἄκοπο).
€ 200-300

30
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Σποράδες. Ἀθήνα, Σεργιάδης, 1938.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 50
ἀριθμημένα ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 21 σ. (κατά
τόπους ὀξειδωμένο τό πρῶτο φύλλο). Ἀντίτυπο
ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν ποιητή στή σ. [3]. Χωρίς
ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
€ 600-700

31
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἕξη καί μία τύψεις γιά τόν
οὐρανό. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1960.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ,
περιορισμένη σέ 550 ἀντίτυπα. 25 σ. Λιθόγραφη
προμετωπίδα (τοῦ Γ. Μόραλη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 80-120

32
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἄσμα ἡρωικό καί πένθιμο
γιά τόν χαμένο ἀνθυπολοχαγό τῆς Ἀλβανίας.
Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1962.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 1599
ἀντίτυπα. 36 σ. Μέ μιά ἔγχρωμη λιθογραφία τοῦ
Γιάννη Μόραλη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ξεθωριασμένη
ἡ ράχη).
€ 80-120

30

33
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ἀνδρέας. Ἐνδοχώρα, 1934-1937,
[σ. 4:] Ἐκδότης τό Τετράδιο, ἀριθμός ἐκδόσεως 6.
Ἀθήνα 1945.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ
470 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 88 σ. (κτητορική σημείωση στόν ψευδότιτλο). Ἕνα ἀπό τά 50 ἀντίτυπα
ἐκτός ἐμπορίου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κατά τόπους
ξεθωριασμένα, μικρές φθορές στή ράχη).
€ 350-450

34
[ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος] «ΔΙΓΕΝΗΣ, Ὀρέστης». Ἐλεύθερο πνεῦμα, δοκίμιο. Ἀθήνα, Α. Ι. Ράλλης, 1929.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 123 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα λίγα
φύλλα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό / Λουκᾶ Καστανάκη / μέ πολλή φιλία κ’ ἐκτίμηση
/ Γιῶργος Θεοτοκᾶς / Ἀθήνα 1929»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη).  Τό Ἐλεύθερο πνεῦμα θεωρεῖται τό «μανιφέστο» τῆς γενιᾶς τοῦ ’30.
€ 80-120

35
ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος. Ὧρες ἀργίας. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1931.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
125 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση. Πανί (ἀπομίμηση δέρματος). [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Τό δαιμόνιο, μυθιστόρημα. Ἀθήνα, Πυρσός,
1938.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 187 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λείπει μικρό τμῆμα ἀπό τή βάση τῆς ράχης). (2)
€ 50-70

33

36
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα. Ἀλεξάνδρεια 1910.
 42 σ. (λείπει τό τελευταῖο –λευκό– φύλλο, μικρή
τρύπα ἀπό ἔντομο). Ἀπόδετο. Σαββίδης Β2.
€ 400-600

37
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας
Σεγκοπούλου. Ἀλεξάνδρεια, Ἀλεξανδρινή Τέχνη,
1935.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 191 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές).
€ 150-200

38
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. — ΜΑΛΑΝΟΣ, Τίμος. Περί
Καβάφη (συμπληρωματικά σχόλια). Ἀθήνα, Σεργιάδης, 1935.  61 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένο τό πάνω, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Καβάφης – Ἔλιοτ [Εἶναι πράγματι παράλληλοι;], κριτική μελέτη. Ἀλεξάνδρεια, τυπογραφεῖο
τοῦ Ἐμπορίου, 1953.  48 σ. Ἔκδοση περιορισμένη
σέ 275 ἀντίτυπα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί:] ΛΕΧΩΝΙΤΗΣ, Γ. Καβαφικά αὐτοσχόλια, μέ εἰσαγωγικό
σημείωμα Τίμου Μαλάνου. Ἀλεξάνδρεια, Μητσάνης, 1942.  45 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 300
ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ Τ.
Μαλάνου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). (3)
€ 80-120
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εἰκονογραφημένο περίβλημα, ἐπιδιορθώσεις στήν
πάνω πλευρά του).
€ 60-80

42
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Ὀδυσσέας. Ἀθήνα, Στοχαστής, 1928.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 104 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο καί ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί,
τοῦ ἰδίου:] Χριστός. Ἀθήνα, Στοχαστής, 1928. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 105 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο καί ἄκοπο ἀντίτυπο). (2)
€ 100-150

43

39
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. — KEELY, Edmund. Cavafy’ s
Alexandria, study of a myth in progress. Cambridge, Harvard University Press, 1977.  Δεύτερη ἔκδοση, viii +
196 σ. (ὑπογραμμίσεις στό κείμενο). Πανί, εἰκονογραφημένο περίβλημα (μικρές φθορές). [μαζί:] PINCHIN
LAGOUDIS, Jane. Alexandria still, Forster, Durrell, and
Cavafy. Princeton, Princeton University Press, 1977.  xi
+ 245 σ. Πανί, εἰκονογραφημένο περίβλημα. (2)
€ 50-70

40
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος. Μαραμποῦ, δεύτερη ἔκδοση.
Ἀθήνα, Α. Καραβίας, 1947.  60 σ. Ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στή Φρόσω Καραπάνου, τό /
καλλίτερο κορίτσι ἀπ’ ὅσα ξέρω, / γιά ὅλα τά μεσογειακά μας / ταξίδια, γιά τήν καλή της καρδιά / Μέ
ὅλη μου τήν ἀγάπη / ὁ τρελλάρας Ναύτης / Ν. Καββαδίας. / From Genova to Marseille / 23.9.1950 s/s
“IONIA”»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα
τοῦ Σπ. Βασιλείου (μικρές φθορές).
€ 150-200
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41
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος Βάρδια. Ἀθήνα, Α. Καραβίας, 1954.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 178 σ. Πανί (ἀναπαραγωγή τοῦ περιβλήματος ἐπικολλημένη στή
ράχη καί τά καλύμματα, ἔχουν διατηρηθεῖ τά
ἀρχικά ἐξώφυλλα, λίγο λερωμένο τό πάνω καί τό

43
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Ὀδύσεια. Ἀθήνα, Πυρσός, 1938.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300
ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὅλα μέ τήν ὑπογραφή τοῦ
συγγραφέα. 4ο (367 x 255 mm.), 835 σ. Λυτό φύλλο μέ
παροράματα. Λινάτσα (ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα). [μαζί:] «Λεξιλόγιο τῆς Ὀδύσειας» (10 σ.). (2)
€ 1.200-1.600

44
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δημ. Γρ. Παλαιαί ἁμαρτίαι, λυρική συλλογή Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου 1874.
Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑνώσεως, 1882.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 24 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα, μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1882.644.
€ 40-60

45
ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος. Σημεῖο, ποιήματα. Ἀθήνα,
1955.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 21 σ. (σβησμένη σφραγίδα στόν τίτλο). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν
μέρει σβησμένη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Εἴκοσι ποιήματα. Ἀθήνα, 1955.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 100 ἀντίτυπα. 27 σ. (μικρή
φθορά ἀπό σβήσιμο στό πρῶτο φύλλο). Ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:]
Διάλογοι. Ἀθήνα, Ἐκδοτική Φιλολογική Ἑταιρεία,
1956.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [16] σ. (σβησμένη σφραγίδα στόν ψευδότιτλο). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3)
€ 100-150
46
ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος. Ποιήματα. Ἀθήνα 1961. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα. 96
σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ποιητή
Μίλτο Σαχτούρη, / μέ ἰδιαίτερη ἐκτίμηση καί ἀγάπη,
/ Ν. Δ. Καροῦζος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικροί λεκέδες ἀπό νερό κυρίως στή ράχη, μικρές φθορές, λίγο
λερωμένο τό πάνω). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Πενθήματα.

Ἀθήνα 1969.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 600 ἀντίτυπα.
53 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ποιητή
Μίλτο Σαχτούρη, / μέ ἰδιαίτερη ἐκτίμηση καί / φιλία,
Ν. Δ. Καροῦζος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικροί λεκέδες
ἀπό νερό). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Μονολεκτισμοί καί ὀλιγόλεκτα, μέ ζωγραφική τοῦ Ἀπόστολου Γιαγιάννου.
Ἀθήνα, Ἑξάντας, 1980.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [60] σ.
Μέ ὁλοσέλιδες ἀναπαραγωγές ἔργων τοῦ Γιαγιάννου,
ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ποιητή /
Μίλτο Σαχτούρη / μέ πολλούς καί / ἐγκάρδιους / χαιρετισμούς / Ν. Δ. Καροῦζος»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (σπασμένη ἡ πάνω σύνδεση). (3)
€ 150-200

47
ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος. Ὁ ὑπνόσακκος. Ἀθήνα, Ζάρβανος, 1964.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 600 ἀντίτυπα.
58 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Παῦλο
Πρόγια μέ πολλή φιλία. Ν. Δ. Καροῦζος»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, ἐλαφρά λερωμένο τό
πάνω). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Φαρέτριον. Ἀθήνα, Ὕψιλον/βιβλία, 1981.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 78 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ποιητή / Παῦλο
Πρόγια / μέ πολλή φιλία / Ν. Δ. Καροῦζος»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. (2)
€ 60-80

48
ΚΑΡΥΔΗΣ, Νίκος. Ἡ τελευταία θάλασσα. Ἀθήνα,
Ἴκαρος, 1945.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ
250 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 29 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή σχεδίου τοῦ Γ. Τσαρούχη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ χαμένη βροχή. Ἀθήνα,
Ἴκαρος, 1947.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ
200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. [24] σ. Προμετωπίδα
(ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ Σπ. Βασιλείου), ἀντίτυπο
μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 60-80

49
ΚΥΡΟΥ, Κλεῖτος. Τά πουλιά καί ἡ ἀφύπνιση. Ἀθήνα,
Νεφέλη, 1987.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 59 σ. Ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («στόν κύριο Γιώργη Γιατρομανωλάκη / –μικρό ἀντίδωρο– πολύ / ἐγκάρδια / Κλ.
Κύρου / Ἀπρ. 1987»), κάρτα μέ παροράματα στό τέλος.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἀπολογία, ποιήματα. Θεσσαλονίκη 1966.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα. 82 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
[μαζί:] ELIOT, T. S. Τέσσερα κουαρτέτα, μετάφραση
Κλείτου Κύρου (ἀνάτυπο ἀπό τό περιοδικό Διαγώνιος, 1980/6). Θεσσαλονίκη 1980.  31 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3)
€ 70-90

52

50
ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ, Μενέλαος. Περιμένοντας τό οὐράνιο τόξο. Ἀθήνα, Θ. Γεωργακόπουλος, 1940. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 118 σ. Μέ 4 ὁλοσέλιδες εἰκόνες
τοῦ Ἀντώνη Κανᾶ, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν δα Ἄρτω πού ἡ / φωτογραφία της μοῦ
θύμη- / σε ἕνα κουρασμένο στενο- / σόκακο, κοντές
μελανω- / μένες ποδιές, ντροπαλωσύνες, / καί νιότη,
πολλή ἀπερίσκεπτη / νιότη.. / Μενέλαος Λουντέμης
/ 1/İ/42»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, σχισίματα
στίς ἑνώσεις).
€ 50-70
51
ΜΑΡΚΟΡΑΣ, Γεράσιμος. Ποιητικά ἔργα. Κέρκυρα, Ι. Ναχαμούλης, 1890.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο,
395 σ. (σβησμένη σημείωση στόν ψευδότιτλο, δύο μικρές τρύπες στό πάνω περιθώριο τῶν πρώτων φύλλων). Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἔχει διατηρηθεῖ τό
πάνω ἀρχικό ἐξώφυλλο, ἐπικολλημένο σέ ἐπιπρόσθετο φύλλο). Ἠλιού & Πολέμη, 1890.132, Legrand
& Pernot, 3663.
€ 60-80

52
ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ, Στέφ. Ballades, ποιήματα ὑπό Στεφάνου Μαρτζώκη. Ζάκυνθος, Σ. Καψοκέφαλος,
1889.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 39 σ. (λεκέδες στό
πάνω περιθώριο κάποιων φύλλων). Ἀντίτυπο μέ
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ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῷ εὐπαιδεύτῳ καί εἰλικρινεῖ
/ φίλῳ / Ἰ. Ζίση [;] / Τεκμήριον ἀδελφικῆς ἀγάπης /
Στ. Μαρτζώκης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο).
Ἠλιού & Πολέμη, 1889.91, Legrand & Pernot, 3618.
 Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑ-

ΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΤΖΩΚΗ.

€ 80-120

53
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Σπύρος Ι. Εἰκοσιπέντε χρόνων
ζωντανά τραγούδια, 1897-1922. Ἀθήνα, χ.χ. [1922].
 158 σ. Εἰκόνες ἐντός κειμένου (κάποιες ὁλοσέλιδες). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στούς
ἀρχηγούς μας / Σεῖς ὅλοι μαζί μ’ ἀγάπη / φτάνετε
τό Θεό... / Κι’ ἐμεῖς κάτω ἀπό Σᾶς / ἀγαπημένοι τή
Νίκη. / Σ. Ματσούκας»). Ἀρχικό πανί. [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του
(«Σπύρος Ἰ. Ματσούκας») πρός τόν Πρόεδρο τῆς
Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. χ.τ. καί χ.  Γραμμένη
στίς σ. [1] καί [3] δίφυλλου, 214 x 132 mm. (2)
€ 60-80

54
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Τό πράσινο βιβλίο, [πάνω:]
Στράτη Μυριβήλη διηγήματα. Ἀθήνα, Κασταλία,
1934.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 220 σ. (κομμένη ἡ πάνω
ἐξωτερική γωνία λίγων φύλλων, λυμένο τό πρῶτο –
λευκό– φύλλο). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στόν καλλιτέχνη κ. / Κλεμάν Σερβό / θύμιση ἀπό /
τήν Ἑλλάδα μας / Σ. Χ. Μυριβήλης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές στή ράχη, ἀξάκριστο καί ἐν
μέρει ἄκοπο).
€ 80-120

55
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Τό γαλάζιο βιβλίο, πρώτη
χιλιάδα. Ἀθήνα, Πυρσός, 1939.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ,
σέ 2205 ἀντίτυπα. 215 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα λίγα
φύλλα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λείπουν μικρά τμήματα,
ἐλαφρά λερωμένα).
€ 40-60
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56
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, Θεόδωρος Γ. Χίος δούλη, ποίημα
ἐπικόν εἰς ᾄσματα πέντε, καί Τίρι-Λίρι ἤ τό κυνηγέσιον ἐν νήσῳ Σύρῳ, ποίημα ἡρωικοκωμικόν εἰς
ᾄσματα ἑπτά. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Λακωνίας,
1858.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, 8ο, ις΄ + 280 σ. (ἐλαφρά
ὀξειδωμένα λίγα φύλλα). Μέ 6 μικρές ξυλογραφίες
ἐντός κειμένου καί ξυλόγραφες βινιέτες. Νεότερη
δερμάτινη ράχη. Γκίνης & Μέξας, 7763.
€ 60-80

57
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Μ. Οἱ σκληροί καιροί, ἡ
τραγωδία τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα. Ἀθήνα, Οἱ Ἐκδόσεις
τῶν φίλων, 1972.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 150 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ἀξάκριστο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἀντιλεγόμενα, ἡ μοναξιά τοῦ ἀνθρώπου κι ἄλλα παράλληλα
θέματα. Ἀθήνα, Οἱ Ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1974. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 225 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο καί ἄκοπο
ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ σιωπή καί ὁ λόγος.
Ἀθήνα, Ἀλκαῖος, 1974.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 224 σ.
(λερωμένο τό τελευταῖο λευκό φύλλο). Ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο
καί ἄκοπο ἀντίτυπο). (3)
€ 100-150

58
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Μ. Τά ποιήματα τοῦ Ι.
Μ. Παναγιωτόπουλου. Ἀθήνα, Οἱ Ἐκδόσεις τῶν
φίλων, 1970.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 378 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή σχεδίου τοῦ Γ. Γουναρόπουλου), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο).
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἀσφυξία, διηγήματα. Ἀθήνα, Οἱ
Ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1978.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 169
σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). (2)
€ 60-80

59
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Νίκος Γαβριήλ. Πραγματογνωσία,
[στό κάτω ἐξώφυλλο:] ἀνατύπωση ἀπό τό περιοδικό
«Μορφές». Θεσσαλονίκη 1950.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
74 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα ἐντός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἔφυγε
στίς 8 καί 10΄μ.μ. (ἀνάτυπο ἀπό τό περιοδικό Διαγώνιος, 1959/2). Θεσσαλονίκη 1959.  4 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό
ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 50-70

60
ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Ἀποχαιρετισμός. Οἱ τελευταῖες
ὧρες τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου μές στή φλεγόμενη
σπηλιά. Ἀθήνα, Κέδρος, 1957.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
30 σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τῆς Β.
Κατράκη, ἐλαφρά λερωμένα, σπασμένη ἡ κάτω
σύνδεση).
€ 40-60
61
ΡΟΪΔΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ — ΡΟΪΔΗΣ, Ε. Δ. Περί

62

συγχρόνου ἑλληνικῆς ποιήσεως, [πάνω:] Παράρτημα τῆς Ἑστίας. Ἀθήνα, Γραφεῖον τῆς Ἑστίας,
1877.  43 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά
ἐξώφυλλα). Ἠλιού & Πολέμη, 1877.127. [δεμένο
μαζί, τοῦ ἰδίου:] Περί συγχρόνου ἐν Ἑλλάδι κριτικῆς, [πάνω:] Παράρτημα τῆς Ἑστίας. Ἀθήνα, Γραφεῖον τῆς Ἑστίας, 1877.  60 σ. (μικρά σχισίματα
σέ ἀρκετά φύλλα). Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά
στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1877.344. [δεμένο
μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τά κείμενα, [πάνω:] Παράρτημα
τῆς Ἑστίας. Ἀθήνα, Γραφεῖον τῆς Ἑστίας, 1877. 
32 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων τό πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο). Ἠλιού &
Πολέμη, 1877.680. [δεμένο μαζί:] ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ὀλίγαι σελίδες ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς μεταξύ τῶν κκ. Ε. Δ. Ροΐδου καί Ἀγγέλου Βλάχου
ἀναφυείσης φιλολογικῆς ἔριδος, [πάνω:] Παράρτημα Ἐφημερίδος τῶν Συζητήσεων. Ἀθήνα, Ἐφημερίδα τῶν Συζητήσεων, 1878.  52 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1878.542. [δεμένο
μαζί:] ΒΛΑΧΟΣ, Ἄγγελος. Ἡ φυσιολογική σχολή
καί ὁ Ζολά. [Ἐπιστολή πρός ἐπαρχιώτην] (Βιβλιοθήκη τῆς Ἑστίας, ἀριθ. 10). Ἀθήνα, Γραφεῖον τῆς
Ἑστίας, 1880.  52 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα
(μέ μορφή ἐξωφύλλων τό πρῶτο καί τό τελευταῖο
φύλλο). Ἠλιού & Πολέμη, 1880.452. [δεμένο μαζί:]

64

Ὀλίγα τινά κατά Ροΐδου ὑπό Ν. Κ [ορεσσίου(;)].
[1877].  7 σ. Ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου.
Xωρίς ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1877.489 (δύο
μόνο ἀντίτυπα). Μεταξύ τῶν δύο πρώτων ἔργων δεμένα 3 λευκά φύλλα μέ ἐπικολλημένο ἀπόκομμα
ἐφημερίδας σχετικό μέ τό πρῶτο ἔργο.
€ 80-120

62
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, Μίλτος. Μέ τό πρόσωπο στόν τοῖχο.
Ἀθήνα 1952.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ
200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 47 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στή Ρέα Καράβα / μέ θερμή φιλία
/ Μ. Σαχτούρης / 52»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 50-70

63
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, Μίλτος. Σφραγίδα, ἤ ἡ ὄγδοη σελήνη. Ἀθήνα 1964.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 600 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 43 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κατά
τόπους ξεθωριασμένο τό πάνω, ἄκοπο).
€ 40-60

64
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Ἡμερολόγιο καταστρώματος. Ἀθήνα 1940.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 317 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 49 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. Δασκαλόπουλος Α45.
€ 250-350
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68
[ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος] «ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Μαθιός». Τά
ἐντεψίζικα, φιλολογική ἐπιμέλεια: Γ. Π. Εὐτυχίδης
[=Σαββίδης]. Ἀθήνα, Λέσχη, 1989.  4ο, 73 σ.
Ἔκδοση περιορισμένη σέ 490 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ἕνα ἀπό τά 50 ἀντίτυπα σέ χαρτί Amalfi. Περγαμηνή στή ράχη, θήκη. Δασκαλόπουλος Α202.
€ 150-200

73

65
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Ποιήματα, 1. Στροφή, Ἡ
Στέρνα, Μυθιστόρημα, Γυμνοπαιδία. Ἀθήνα 1940.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 525 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 99 σ. Δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, μικρό ἐπιδιορθωμένο
σχίσιμο στό κάτω). Δασκαλόπουλος Α46.
€ 150-200

66
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Ἡμερολόγιο καταστρώματος
β΄. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1945.  Δεύτερη ἔκδοση, περιορισμένη σέ 313 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 43 σ. Δερμάτινη
ράχη (μικρές φθορές, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά
ἐξώφυλλα, ἐλαφρά ὀξειδωμένα). Δασκαλόπουλος
Α63. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Κίχλη. Ἀθήνα, Ἴκαρος,
1947.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 25 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Δασκαλόπουλος Α70. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] ...Κύπρον, οὗ μ’
ἐθέσπισεν... Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1955.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 1030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 55 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. Δασκαλόπουλος Α93.
€ 500-700
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67
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Κίχλη. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1947. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 25 σ. Δερμάτινη ράχη (ξεθωριασμένη, ἔχουν
διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). Δασκαλόπουλος Α70.
€ 200-300

69
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος — ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Γ. Π. Σχεδίασμα χρονολογίας Γιώργου Σεφέρη (1873-1962)
(ἀνάτυπο, μέ προσθῆκες καί διορθώσεις, ἀπό τίς
Ἐποχές, 8, 1963, σ. 15-20). Ἀθήνα 1963.  33 σ.
Ἔκδοση περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. Δασκαλόπουλος Δ251. [μαζί:] LEVI,
Reter. In memory of George Seferis. Ἀθήνα, Κέδρος,
[1971].  [8] σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 200 ἀντίτυπα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). Δασκαλόπουλος Δ464. (2)
€ 100-150

70
ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. Ἅπαντα Διονυσίου Σολωμοῦ, ἤτοι τά μέχρι σήμερον ἐκδοθέντα, μετά προσθήκης πλείστων ἀνεκδότων, προλεγομένων καί
σημειώσεων [προλεγόμενα καί σημειώσεις Σπυρίδωνος Δέ Βιάζη]. Ζάκυνθος, τυπογραφεῖο Ὁ Παρνασσός Σ. Χ. Ραφτάνη, 1880.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
8ο, νξ΄[=ξδ΄] + 428 σ. (μικρό σχίσιμο σ’ ἕνα φύλλο:
σ. 87-8). Κατάλογος συνδρομητῶν. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1880.62, Legrand &
Pernot, 3192, Λαγανᾶς 1407.
€ 60-80

71
ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. Ἅπαντα τά εὑρισκόμενα,
μετά προλόγου περί τοῦ βίου καί τῶν ἔργων τοῦ
ποιητοῦ ὑπό Κωστῆ Παλαμᾶ (Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ παράρτημα ἀρ. 11). Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1901.  ξβ´ + 352 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος).
Μέ 5 φωτοτυπικές ἀναπαραγωγές ἔργων τῶν Γ.
Ἰακωβίδη καί Ν. Γύζη. Πανί (σέ χαρτόνι ἐπενδυμένο μέ μαλακό ὑπόστρωμα, χρυσωμένες οἱ ἀκμές).
Σέ κουτί. Λαγανᾶς 1605.
€ 80-120
72
ΣΟΥΤΣΟΣ, Ἀλέξανδρος. Ὁ Περιπλανώμενος, ποίημα εἰς ᾄσματα τρία, Μενιππεία τις ποίησις καί Ἡ
Ἀγγελία. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Προόδου Γ.
Βλασσαρίδου, 1839.  16ο, η΄ + 232 σ. (ἐλαφρά ὀξει-

δωμένο). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές). Ἠλιού 1839.142.
€ 50-70

73
ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος Π. Πρῶτοι στίχοι.
Ἀθήνα, Πάσσαρης & Βεργιανίτης, 1890.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 46 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά ὀξειδωμένα,
φθορές στή ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1890.171.
€ 40-60

74
ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας. Καφενεῖο τό Βυζάντιο κι’
ἄλλα ποιήματα, 1950-1956. Ἀθήνα, Ἑρμείας, 1972.
 62 σ. Μέ ὁλοσέλιδες ἀναπαραγωγές σχεδίων τοῦ
Ἀλ. Ἀκριθάκη, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στή Φρόσω Καραπάνου / μέ τούς χαιρετισμούς
μου / Κ. Ταχτσής / Ἀθ. 1972»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα.
€ 50-70

75
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κώστας Ε. Τελικά κείμενα Α΄:
Τά ποιητικά. Ἀθήνα, Μέγας Ἀστρολάβος/Εὐθύνη,
1992.  450 σ. Λιθόγραφη προμετωπίδα τοῦ Ν. Χ.
Γκίκα, ἕνα ἀπό τά 550 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν συγγραφέα καί τόν καλλιτέχνη. Ἀρχικό πανί (ἀπομίμηση δέρματος). [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Τελικά κείμενα Β΄: Κανονισμός βίου. Ἀθήνα,
Μέγας Ἀστρολάβος/Εὐθύνη, 1992.  408 σ. Λιθόγραφη προμετωπίδα τοῦ Γ. Μόραλη, ἕνα ἀπό τά
550 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν
συγγραφέα καί τόν καλλιτέχνη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ἐν μέρει ἄκοπο). (2)
€ 100-150
76
ΧΑΓΕΡ - ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ, Νίκος. Τραγούδια σέ μοντέρνους σκοπούς. Ἀθήνα 1918.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
22 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στόν Ἄγγελο
Δόξα («Στόν φίλο μου / καί ποιητή / Ν. Ν. Δρακουλίδη / μέ πίστη / Ν. Χάγερ Μπουφίδης / Κοδρικτῶνος
12»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα).  Η ΠΡΩΤΗ

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΓΕΡ-ΜΠΟΥΦΙΔΗ.

€ 40-60

77
[ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μιχάλης]. «ΑΛΙΘΕΡΣΗΣ,
Γλαῦκος». Βασίλης Μιχαηλίδης. Ἀλεξάνδρεια 1957.
 Ἔκδοση περιορισμένη σέ 250 ἀντίτυπα. 29 σ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Νίκος Νικο-

78

λαΐδης. Ἀλεξάνδρεια 1958.  Ἔκδοση περιορισμένη
σέ 250 ἀντίτυπα. 37 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Σωτήρης Σκίπης. Ἀλεξάνδρεια, Θ. Κασιμάτης, 1960.  Ἔκδοση περιορισμένη σέ 250 ἀντίτυπα.
24 σ. (λείπει τό φύλλο τίτλου). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3)
€ 60-80

78
ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ, Χρῆστος. Διηγήματα τῆς στάνης. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1898.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 8ο , 77 σ. (κομμένα μικρά τμήματα ἀπό τό
πάνω περιθώριο δύο φύλλων). Μ’ ἕνα πορτραῖτο
τοῦ συγγραφέα καί 2 εἰκόνες ἐντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (χρωματισμένες οἱ ἀκμές). Ἠλιού & Πολέμη, 1898.1003.
€ 80-120

79
ΨΥΧΑΡΗΣ, Γιάννης. Τό ταξίδι μου. Ἀθήνα, Σ. Κ.
Βλαστός, 1888.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, δ´ + 270 σ.
(ὑπογραμμίσεις καί χειρόγραφες σημειώσεις μέ μολύβι στά περιθώρια τῶν τευχῶν 2-6). Πανί (μικρές
φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1888.1100. [δεμένο μαζί:]
ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ, Σπυρίδων. Ἀθηναϊκαί νύκτες. Ἀθήνα,
Α. Παπαγεωργίου, 1888.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο,
304 σ. (διορθώσεις μέ μελάνι, μικρή τρύπα στό
πάνω περιθώριο κάποιων φύλλων). Ἠλιού & Πολέμη, 1888.892.
€ 80-120
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μετωπίδα (πορτραῖτο τοῦ Γαζῆ), χαλκόγραφες βινιέτες στούς τίτλους, κατάλογος συνδρομητῶν.
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές,
λίγο λερωμένο, σχίσιμο στήν κορυφή τῆς ράχης τοῦ
Β´ τόμου, ἐμπίεστη διακόσμηση στά καλύμματα).
Ἠλιού 1809.2, 1812.4 & 1816.11, Legrand & Pernot,
801, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1396 (τ. Α´ & Γ´). (3)
€ 250-350

81

80
ΦΑΚΙΝΟΣ, Ἄρης, Γ. ΔΙΚΑΙΟΣ, Τατιάνα ΓΚΡΙΤΣΗ
ΜΙΛΛΙΕΞ, κ.ἄ. Κραυγές, σελίδες ἀπό τήν ἀδούλωτη
ἑλληνική λογοτεχνία, 1967-1971. Παρίσι, Ἔξοδος,
1971.  43 σ. Πολυγραφημένη ἔκδοση. Ἀρχικά
εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. [μαζί:] Πολυγραφημένη ἐπιστολή τῶν Ἐκδόσεων Ἔξοδος πρός τόν
γαλλικό τύπο μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Ἄρη Φακίνου.
χ.τ. καί χ. [Παρίσι, Σεπτέμβριος 1971].  1 σ.,
264 x 210 mm. (2)
€ 80-120

3. Λεξικά
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81
ΓΑΖΗΣ, Ἄνθιμος. Λεξικόν ἑλληνικόν, πρός χρῆσιν
τῶν περί τούς παλαιούς συγγραφεῖς ἐνασχολουμένων, ἔκδοσις πρώτη, ἐπιστασίᾳ καί διορθώσει
Σπυρίδωνος Βλαντῆ. Βενετία, Μιχαήλ Γλυκύς, 18091816.  3 τόμοι, 4ο, κ΄ σ. + 1994 στ., 1774 στ. καί
1312 + 76 στ. + 41 σ. (ὀξειδωμένο τό πάνω περιθώριο στόν Β´ τόμο καί στό μεγαλύτερο μέρος τοῦ Α´
τόμου, λεκέδες ἀπό νερό κυρίως στόν Β´ τόμο,
τρύπες ἀπό ἔντομο στόν ἴδιο τόμο μέ μικρή ἀπώλεια κειμένου στά τελευταῖα τεύχη, ὁμοιόμορφα
ὀξειδωμένα τά τελευταῖα φύλλα τοῦ Γ´ τόμου: σ.
1-41, τά περισσότερα λυμένα). Χαλκόγραφη προ-

82
ΓΑΖΗΣ, Ἄνθιμος. Λεξικόν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης
τρίτομον, νῦν τό δεύτερον ἐκ διαφόρων νεωτέρων
ἑλληνικογερμανικῶν καί ἑτέρων λεξικῶν ἐπεξεργασθέν [...] καί ἐκδοθέν ἐπιστασίᾳ, ἐπιμελείᾳ καί δαπάνῃ Κωνσταντίνου Γκαρπολᾶ καί Χριστοδούλου
Ματακίδου, [στό τέλος τοῦ Γ΄ τόμου:] Λεξικόν τῶν
ἀρχαίων κυρίων ὀνομάτων τῆς μυθολογίας, ἱστορίας
καί γεωγραφίας, ὡς παράρτημα τοῦ παρόντος ἑλληνικοῦ λεξικοῦ, νῦν τό πρῶτον ἐκ τοῦ γερμανικοῦ
[τοῦ G. Ch. Crusius] μεταφρασθέν καί πλείσταις λέξεσι καί ἑρμηνείαις ἐπαυξηθέν ὑπό Νικολάου Λωρέντη. Βιέννη, Haykul (τ. 1), 1835, καί Benko (τ. 2-3 &
παράρτημα), 1836-1837.  3 τόμοι, 4ο, 8 φ. + (9-815)
σ., 931 καί 532 + 329 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, κομμένη ἡ κάτω ἐξωτερική γωνία ἑνός φύλλου
στόν Α´ τόμο: σ. 285-6). Κείμενο σέ 3 στῆλες, χαλυβόγραφη προμετωπίδα στόν A´ τόμο (πορτραῖτο τοῦ
Ὄθωνα), κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού
1835.101, 1836.126, 1837.128 & 130, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1459-1460, Λαγανᾶς 962-4. (3)
€ 300-400

4. Ἐφημερίδες - Περιοδικά

83
Ἀποθήκη τῶν ὠφελίμων γνώσεων. Σμύρνη, H. Halloc (1839) καί G. Griffith (1841).  τά τεύχη 26, 29,
35-36 τοῦ ἔτους 1839 καί τά 51-53, 55-56 καί 58 τοῦ
ἔτους 1841 δεμὲνα σ᾽ ἕνα τόμο, 4ο, 16 σ. ἕκαστο
τεῦχος (λείπουν 2 φύλλα τοῦ τεύχους 52 καί 3
φύλλα τοῦ τεύχους 56). Κείμενο σέ δύο στῆλες, ξυλογραφίες ἐντός κειμένου. Πανί (μικρές φθορές).
Δρούλια & Κουτσοπανάγου, Ι, σ. 252-3.  Τό πρῶτο
ἑλληνικό περιοδικό πού ἐκδίδεται στή Σμύρνη (ἀπό
ἀμερικανούς ἱεραποστόλους, μέλη τῆς American
Board of Commissioners for Foreign Mission), μέ
καινοτομίες στήν τυπογραφική ἐμφάνιση καί τό περιεχόμενο.
€ 100-150

84

84
Ὁ φιλόκαλος Σμυρναῖος. Σμύρνη, 11 Ἰανουαρίου –
26 Δεκεμβρίου 1858.  τά τεύχη 1-26 τοῦ Α´ ἔτους
[ἀπό τά 3] δεμένα σ’ ἕναν τόμο, 344 σ. (κομμένο τό
μεγαλύτερο τμῆμα ἑνός φύλλου τοῦ δεκάτου τεύχους καί μεγάλο τμήμα ἑνός φύλλου τοῦ ἐνδέκατου
τεύχους, κομμένα μικρότερα τμήματα μέ ἀπώλεια
κειμένου σέ λίγα τεύχη (συμπληρωμένα στό πρῶτο
τεῦχος), λεκέδες ἀπό νερό, φθορές στήν πρόσθια
ἀκμή). Κείμενο σέ δύο στῆλες, εἰκόνες ἐντός κειμένου (κάποιες ὁλοσέλιδες). Νεότερο δέρμα (ὁ τίτλος
σέ διακοσμητικό πλαίσιο στό πάνω κάλυμμα, ἀξάκριστα).
€ 150-200

85
Εὔριπος, ἐκδίδεται ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος κατά Σάββατον. Χαλκίδα, 23 Ἰουλίου 1865 - 15 Ἰουλίου
1867.  τά φύλλα 1-104 τῶν δύο πρώτων ἐτῶν δεμένα σ’ ἕναν τόμο (λείπει τό φύλλο 71, μικρά σχισίματα στό φύλλο 84, ἐλαφρά λερωμένα λίγα φύλλα).
Κείμενο σέ 3 στῆλες. Ἁπλά ἐξώφυλλα (λερωμένα,
λυμένη ἡ ράχη). Δρούλια & Κουτσοπανάγου, ΙΙ, σ.
283-4.
€ 80-120
86
Βύρων, μηνιαῖον περιοδικόν σύγγραμμα ἐκδιδόμενον ὑπό τοῦ φιλολογικοῦ συλλόγου Βύρωνος, τῇ

87

ἐπιστασίᾳ ἑπταμελοῦς ἐπιτροπῆς. Ἀθήνα 1878. 
τά τεύχη 2-3 καί 5-12 τοῦ Γ´ ἔτους, (66-192) καί
(250-696) σ. Κείμενο σέ δύο στῆλες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά ὀξειδωμένα, λυμένη ἡ ράχη στά περισσότερα τεύχη, λείπει τό κάτω ἐξώφυλλο τοῦ
δεύτερου τεύχους). (10)
€ 150-200

87
Σαπφώ, ἤτοι συλλογή ποικίλης, τερπνῆς καί ὠφελίμου ὕλης, τόμος πρῶτος περιέχων δώδεκα τεύχη.
Μυτιλήνη, τυπογραφεῖο Ἡ Λέσβος Γεωργίου Ἀρχοντοπούλου, 1881.  τά τεύχη 1-12 τοῦ Α´ ἔτους (Ἰανουάριος – Δεκέμβριος 1881) δεμένα σ’ ἕναν τόμο,
288 σ. (ὀξειδωμένα λίγα φύλλα, βαθιά ξακρισμένο τό
πάνω περιθώριο 2 φύλλων μέ ἀπώλεια τῆς σελιδαρίθμησης). Εἰκόνες ἐντός κειμένου (κάποιες ὁλοσέλιδες). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές). Δρούλια & Κουτσοπανάγου, ΙV, σ. 63. 
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.

€ 200-300

88
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Ι. Ἡμερολόγιον τῶν
φιλοτέχνων τοῦ ἔτους 1898, ἔτος Β΄. Ἀθήνα, Μ. Ι.
Σαλίβερος, 1897.  8ο, 110 σ. Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο
πορτραῖτο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ταινία χαρτιοῦ στή
ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1897.228.
€ 40-60
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καί μέ περιεχόμενα ἔχει ἐντοπιστεῖ γιά τό 1909»).
(11)
€ 150-200

91
Ἡ Μοῦσα, ἑλληνικόν μαθητικόν περιοδικόν. Ὀδησσός, Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 1918.  τά φύλλα
1-2 τοῦ Α´ ἔτους, 8 καί (9-20) σ. (λίγο ὀξειδωμένα).
Κείμενο σέ δύο στῆλες, εἰκόνες ἐντός κειμένου. (2)
 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ.
€ 150-200

91

89
Ἀκρίτας, δεκαπενθήμερος ἐπιθεώρησις, διευθυντής: Σωτήριος Σκίπης. Ἀθήνα, 1 Μαρτίου 1904 –
Φεβρουάριος 1906.  οἱ τόμοι Α´ καί Β´ τοῦ Α´
ἔτους καί οἱ τόμοι Γ´ καί Δ´ τοῦ Β´ ἔτους δεμένοι
μαζί. 8ο, 480 καί 392 σ. (λείπει ἕνα δεκαεξασέλιδο
στόν Α´ τόμο: σ. 192-208, στή θέση του ἐπαναλαβάνεται τό προηγούμενο: σ. 177-192, ἐπιδιορθωμένα σχισίματα στά 2 τελευταῖα φύλλα τοῦ Β´
τόμου). Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα ὅλων τῶν τευχῶν τοῦ Β´
ἔτους ἐκτός τοῦ τελευταίου διπλοῦ τεύχους: ἀρ. 2930). Δρούλια & Κουτσοπανάγου, Ι, σ. 156-7. 
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.

€ 200-300
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90
Ἡ Νίκη, γυμναστική ἐπιθεώρησις εἰκονογραφημένη, ἐκδιδομένη κατά μῆνα, ἰδιοκτήτης Ἄγγελος
Ι. Φέτσης [—στρατιωτική καί γυμναστική ἐπιθεώρησις]. Αθήνα 1909.  τά τεύχη 1-12 τοῦ Α´ ἔτους
(τό «11-12» διπλό), 16 σ. (τεύχη 1-7), 12 σ. (τεῦχος
8), 8 σ. (τεύχη 9-10), 20 σ. (τεῦχος 11-12). Κείμενο σέ
δύο στῆλες, πολυάριθμες εἰκόνες ἐντός κειμένου.
Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, ἐλεύθερα στό τεῦχος 2, λερωμένα στό τεῦχος 6,
στά τεύχη 7-12 μέ μορφή ἐξωφύλλων τό πρῶτο καί
τό τελευταῖο φύλλο). Δρούλια & Κουτσοπανάγου,
ΙΙΙ, σ. 329-331. («Ἕνα μόνο τεῦχος δεκαεξασέλιδο

92
Κομμουνιστική Ἐπιθεώρησις, μηνιαῖον θεωρητικόν
ὄργανον τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Ἐργατικοῦ Κόμματος
τῆς Ἑλλάδος (Κομμουνιστικοῦ). Ἀθήνα, Ἰανουάριος – Δεκέμβριος 1921.  τά τεύχη 1-12 τοῦ Α´
ἔτους δεμένα σ’ ἕναν τόμο, 464 σ. (κομμένο μικρό
τμῆμα ἀπό τό ἐξωτερικό περιθώριο ἑνός φύλλου
τοῦ ἐνάτου τεύχους). Πανί (λερωμένο, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα ὅλων τῶν τευχῶν,
ἐλεύθερο τό πάνω ἐξώφυλλο τοῦ πρῶτου τεύχους).
Δρούλια & Κουτσοπανάγου, ΙΙ, σ. 591-593.
€ 70-90
93
Ἀρχεῖον μαρξισμοῦ, δεκαπενθήμερο περιοδικό. Ἀθήνα, 1 Μαΐου 1923 - 1 Ἰανουαρίου 1928.  τά τεύχη 124, 1-24 (25-48) καί 1-12 (49-60) τῶν ἐτῶν Α´- Γ´
καθώς καί τά 1-21 (49-69) τῆς Β´ περιόδου τοῦ Γ´
ἔτους δεμένα σέ 3 τόμους, 384, 552 καί 498 σ. (μικρά
σχισίματα σέ λίγα φύλλα, λεκέδες ἀπό νερό σέ κάποια φύλλα τοῦ Β´ τόμου). Κείμενο σέ δύο στῆλες.
Πανί στή ράχη καί τίς γωνίες. Δρούλια & Κουτσοπανάγου, Ι, σ. 287-9 (δέν ἀναφέρονται τά τεύχη 1-12
(49-60), 1 Μαΐου - 15 Ὀκτωβρίου 1925 τοῦ Γ´ ἔτους).
(3)  ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.
€ 200-300
94
Ἡ Νίκη, δεκαπενθήμερος ἐπιθεώρησις εἰκονογραφημένη, ἐγκυκλοπαιδική–ἀθλητικογυμναστική καί
φυσιολατρική. Ἀθήνα 1924.  τά τεύχη 1-24 τοῦ
Ε´ ἔτους τῆς Β´ περιόδου, (τά «7-8», «11-12», «1314», «19-20», «21-22» & «23-24» διπλά), 332 σ. (λυμένα τά φύλλα τοῦ τεύχους 16). Στή σελιδαρίθμηση
συνυπολογίζονται καί τά ἐξώφυλλα. Κείμενο σέ
δύο στῆλες, πολυάριθμες εἰκόνες ἐντός κειμένου.
Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (μικρές φθορές). Δρούλια & Κουτσοπανάγου, ΙΙΙ, σ. 329-331.
(18)  Στά τεύχη 9-15 καλύπτονται λεπτομερῶς οἱ
Θερινοί Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες τοῦ 1924 πού διεξήχ-

θησαν στό Παρίσι, γνωστοί καί ὡς Ἀγῶνες τῆς VIII
Ὀλυμπιάδος.
€ 200-300

95
Ὁ Τοξότης, ἑβδομαδιαία σατυρική ἐφημερίς, διευθυντής Ἄγγ. Βουτσινᾶς. Ἀθήνα, 18 Φεβρουαρίου –
4 Αὐγούστου 1928.  τά φύλλα 1-9, 11-14, 16, 1819, 21 καί 23-25 τοῦ Α´ ἔτους, 8 σ. ἕκαστο (μικρές
φθορές). Κείμενο σέ δύο στῆλες, εἰκόνες ἐντός κειμένου, διαφημίσεις στήν τελευταία σελίδα. Ἄκοπα
τά φύλλα 5-25. (20)
€ 300-400

96
Ἡ ὑγεία τοῦ ἐργάτου, μηνιαῖον εἰκονογραφημένον
ὄργανον ὑγιεινῆς, ἐκδιδόμενον παρά τοῦ Συνδέσμου τῶν Ἑλλήνων βιομηχάνων & βιοτεχνῶν, συνεργασίᾳ τοῦ Ὑπουργείου Ὑγιεινῆς διά τήν ἐκλαΐκευσιν
τῆς ὑγιεινῆς εἰς τάς ἐργατικάς τάξεις, διευθυντής:
Κωνστ. Τρανακίδης. Ἀθήνα, Ἰανουάριος 1930. 
τό τεῦχος 1 τοῦ Α´ ἔτους, 16 σ. Κείμενο σέ δύο
στῆλες, εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα.  ΣΠΑΝΙΟ.
€ 50-70
97
Νέα Ζωή, Ζωντανή τέχνη - Κοινωνική ἐπιστήμη Ἐκλαΐκευση, τεχνικός διευθυντής Πέτρος Πικρός.
Ἀθήνα, πρῶτο δεκαπενθήμερο Ἀπριλίου – πρῶτο
δεκαπενθήμερο Ἰουλίου 1945.  τά τεύχη 1-7 [ἀπό
τά 8], 251 σ. (ἀπό τό δεύτερο τεῦχος καί μετά τά
ἐξώφυλλα συνυπολογίζονται στή σελίδαρίθμηση).
Κείμενο σέ δύο στῆλες. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα
ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα, μικρές φθορές). (7)
€ 120-160

98
Γειά σας Πουλιά, μηνιαία ἔκδοση. Ἀθήνα, Ἰανουάριος 1947 – Δεκέμβριος 1950.  τά τετρασέλιδα τῶν
ἐτῶν Β´- Ε´ δεμένα σ’ ἕναν τόμο (ἐπιδιορθωμένα
σχισίματα σέ λίγα φύλλα τοῦ Β´ ἔτους, λυμένο ἕνα

95

τετρασέλιδο τοῦ ἴδιου ἔτους). Κείμενο σέ δύο
στῆλες, εἰκόνες ἐντός κειμένου. Πανί.  Τό «Γειά
σας Πουλιά» ἐντασσόταν ὡς τετρασέλιδο στό μηνιαῖο περιοδικό «Ἡ Ὁδηγός» κατά τά ἔτη 19461957.
€ 60-80

99
Διαγώνιος, τρίμηνο λογοτεχνικό καί καλλιτεχνικό
περιοδικό, ἐκδότης: Ντίνος Χριστανόπουλος, γραφική ἐπιμέλεια: Κάρολος Τσίζεκ, περίοδος δεύτερη. Θεσσαλονίκη 1965-1969.  τά τεύχη 1-20 τῆς
Β´ περιόδου δεμένα σέ 3 τόμους, 256, 224, 224, 184
καί 276 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου, δεμένα στό
τέλος τοῦ 20οῦ τεύχους: «Ἐκδόσεις καί ἀνάτυπα Διαγωνίου, 1957-1969», 7 σ. καί «Περιεχόμενα- Εὑρετήριο», 23 σ. Πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά
ἐξώφυλλα). (3)
€ 100-150
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101

5. 16ος - 17ος αἰώνας

101
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, Φλάβιος ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ, ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ ὁ πρεσβύτερος, ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ ὁ νεότερος, καί ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ. Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷδε
τῷ βιβλίῳ: Λουκιανοῦ – Φιλοστράτου εἰκόνες – τοῦ
αὐτοῦ ἡρωϊκά – τοῦ αὐτοῦ βίοι σοφιστῶν – Φιλοστράτου νεωτέρου εἰκόνες – Καλλιστράτου ἐκφράσεις. Βενετία, Aldus Manutius, 1503.  folio (297 x 190
mm.), 571 [572] σ. (λίγο λερωμένα κάποια φύλλα,
ὁμοιόμορφη ὀξείδωση). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί
λατινικά, ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο
καί στό τελευταῖο φύλλο. Νεότερο μπλέ σκοῦρο μαροκινό (ἐλαφρά λερωμένο τό πάνω κάλυμμα, χρυσωμένες οἱ ἀκμές). Renouard (Alde), σ. 39, ἀρ. 3, Adams
L-1602, Brunet, III, στ. 1206, Hoffmann, II, σ. 536, Ahmanson-Murphy, 73, Στάικος (Ἄλδος) 34, Οἰκονομόπουλος, σ. 590.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ
ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ.

€ 6.000-8.000
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102
ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ. Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ παρούσῃ βίβλῳ:
Θεοκρίτου εἰδύλλια, ἕξ καί τριάκοντα – τοῦ αὐτοῦ
ἐπιγράμματα ἐννεακαίδεκα – τοῦ αὐτοῦ Πέλεκις καί
Πτερύγιον – σχόλια τά εἰς αὐτά εὑρισκόμενα ἐκ διαφόρων ἀντιγράφων εἰς ἕν συλλεχθέντα. Ρώμη, Ζα-

102

χαρίας Καλλιέργης, 1516.  2 μέρη σ’ ἕνα τόμο, 8ο
(160 x 105 mm.), [204] φ. (λεκέδες ἀπό νερό στά περιθώρια κυρίως τῶν πρώτων καί τῶν τελευταίων
φύλλων, ἐλαφρά ὀξειδωμένος ὁ τίτλος καί κάποια
ἄλλα φύλλα). Ξυλόγραφα τυπογραφικά σήματα στό
πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο. Δέρμα τοῦ 18ου
αἰώνα (μικρές φθορές, ξαναφτιαγμένη ἡ ράχη).
Legrand (15ος-16ος αἰ., I) 49 («édition rare et très recherchée»), Adams T-460, Mortimer (Italian) 497, Brunet,
V, στ. 781, Hoffmann, III, σ. 474-5, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 24, Οἰκονομόπουλος, σ. 321, Λαγανᾶς 6.  Η

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΡΩΜΗ.

€ 2.000-3.000

103
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, κ.ἄ. Δημοσθένους λόγοι δύο καί
ἑξήκοντα –Λιβανίου σοφιστοῦ, ὑποθέσεις εἰς τούς
αὐτούς λόγους – βίος Δημοσθένους, κατ’ αὐτόν Λιβάνιον – βίος Δημοσθένους, κατά Πλούταρχον. Βενετία, Aldus, «Νοέμβριος 1504» [Ὀκτώβριος 1520 Μάρτιος 1527].  Δεύτερη ἔκδοση, 2 μέρη σ’ ἕνα
τόμο, 285 x 180 mm., 320 καί 286 σ. (λείπουν τά φ.
[*]1-3, τά [*]4-10 δεμένα μετά τό τεῦχος aa, λεκές ἀπό
νερό στήν πάνω ἐξωτερική γωνία). Ὁ τίτλος στά
ἑλληνικά καί λατινικά, ξυλόγραφο τυπογραφικό
σῆμα στό φ. aa. Γερμανικό χοιρόδερμα τοῦ 16ου
αἰώνα (λίγο λερωμένο, μικρές φθορές, ἐμπίεστη διακόσμηση στά καλύμματα). Renouard (Alde), σ. 47-8,

ἀρ. 7, Adams D-260, Brunet, II, στ. 586-7, Hoffmann, I,
σ. 507, Ahmanson-Murphy, 191, Στάικος (Ἄλδος) 43 (ἡ
δεύτερη ἔκδοση), Οἰκονομόπουλος, σ. 234 (ἡ δεύτερη ἔκδοση).  Ἡ πρώτη ἔκδοση τυπώθηκε τό 1504
σέ πολύ μικρό ἀριθμό ἀντιτύπων. Τό κείμενο ξανατυπώθηκε διορθωμένο μετά τό 1520, ἀλλά μέ χρονολογία ἐπίσης 1504. Οἱ δυό ἐκδόσεις ἀναγνωρίζονται
μεταξύ ἄλλων ἀπό τό διαφορετικό τυπογραφικό
σῆμα. Ἄς σημειωθεῖ ὅτι μέ βάση τίς ὑδάτινες γραμμές, τό ἀντίτυπο αὐτό εἶναι τυπωμένο σέ 4ο σχῆμα
(στή βιβλιογραφία ἀναφέρεται συνήθως ὡς folio).
€ 2.000-3.000

104
GILLES, Pierre. Lexicon graecolatinum, supra omneis
omnium hactenus accesssiones multis milib(us) vocabulorum, annis iam aliquot ex assidua scriptorum omnium
lectione congestis, auctum. Βασιλεία, Valentin Curio,
1532.  folio (316 x 200 mm.), [468] φ. (λίγο λερωμένα
μερικά φύλλα). Κείμενο σέ 2 στῆλες, ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο καί στό τελευταῖο
φύλλο. Νεότερο δέρμα. VD16 L1400.  ΣΠΑΝΙΟ.
Ὁ Pierre Gilles (1490-1556) διεξήγαγε ἀρχαιολογικές καί τοπογραφικές ἔρευνες στήν Κωνσταντινούπολη στό διάστημα 1544-1547, ἀπεσταλμένος
τοῦ Γάλλου βασιλιᾶ Φραγκίσκου Α΄. Καρπός τῶν
μελετῶν του ἦταν τά ἔργα De Bosporo Thracio libri
III καί De topographia Constantinopoleos et de illius
antiquitatibus libri IV, πού δημοσιεύθηκαν μετά θάνατον (1561).
€ 1.500-2.000

105
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ, «ἐπίσκοπος Τρίκκης», καί ΑΡΕΘΑΣ, ἐπίσκοπος Καισαρείας. Ἐξηγήσεις παλαιαί
καί λίαν ὠφέλιμοι, βραχυλογίαν τε καί σαφήνειαν
τοῦ λόγου ἔχουσαι θαυμαστήν, ἐκ διαφόρων τῶν
ἁγίων πατέρων ὑπομνημάτων ὑπό Οἰκουμενίου καί
Ἀρέθα συλλεχθεῖσαι εἰς τάς τῆς νέας διαθήκης
πραγματείας τάςδε: τοῦ μέν Οἰκουμενίου εἰς τάς
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, εἰς τάς ἑπτά Καθολικάς
λεγομένας ἐπιστολάς, εἰς τάς Παύλου πάσας – τοῦ
δέ Ἀρέθα εἰς τήν Ἰωάννου Ἀποκάλυψιν. Verona, Stefano & fratelli da Sabbio, 1532.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
folio (348 x 220 mm.), 1014 σ. (λείπει τό τελευταῖο
(λευκό) φύλλο, κομμένα τμήματα ἀπό τά περιθώρια τῶν πρώτων καί τῶν τελευταίων φύλλων, συντηρημένο). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί λατινικά,
δίχρωμη ἐκτύπωση στή σ. 1, κτητορική σημείωση
στόν τίτλο. Μεταγενέστερο δέρμα (φθορές, ξαναφτιαγμένη ἡ ράχη). Adams O-111, Hoffmann, III, σ. 3,
Οἰκονομόπουλος, σ. 960.
€ 3.000-4.000

105

106
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, κ.ἄ. Isocrates nuper accurate recognitus et auctus. Ἰσοκράτης. Isocrates – Ἀλκιδάμας. Alcidamas – Γοργίας. Gorgias – Ἀριστείδης. Aristides –
Ἁρποκρατίων. Harpocration. Βενετία, in aedibus
haeredum Aldi Manutii et Andreae Asulani, 1534. 
folio (305 x 195 mm.), 115 φ. (κομμένο μικρό τμῆμα
ἀπό τό κάτω περιθώριο τοῦ φ. Ι6, ἐλαφρά ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ξυλόγραφο τυπογραφικό
σῆμα στόν τίτλο καί στό τελευταῖο φύλλο. Μεταγενέστερη περγαμηνή (λερωμένη, σχισμένη ἡ πάνω
ἕνωση). Renouard (Alde), σ. 111-2, ἀρ. 4, Adams O245, Brunet, III, στ. 466, Hoffmann, II, σ. 471, Ahmanson-Murphy, 271.  ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ.
€ 2.000-3.000
107
ΛΑΣΚΑΡΙΣ, Κωνσταντῖνος. Constantini Lascaris
Byzantii De octo orationis partibus una cum eiusdem authoris et aliorum opusculis. Βενετία, G. A. di Nicolini
da Sabbio γιά τόν Melchiorre Sessa, 1539.  8ο (146 x
90 mm.), a-z, A-X8: [352] φ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα μερικά φύλλα, λεκές ἀπό νερό πρός τό τέλος, λυμένος
ὁ τίτλος). Ἑλληνικό κείμενο καί λατινική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες, ξυλόγραφα τυπογραφικά σήματα στόν τίτλο καί στό φ. X8, χωρίς
τήν ὀκτασέλιδη εἰσαγωγή στήν ἑβραϊκή γλώσσα
πού ὑπάρχει σέ ὁρισμένα ἀντίτυπα. Δερμάτινη
ράχη τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰώνα (μικρές φθορές).
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107

Παπαδόπουλος (Ἑλληνική) 77.  ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ.
€ 1.000-1.500

108
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ. Ἀπολλωνίου τοῦ Ροδίου Ἀργοναυτικά, μετά τῶν παλαιῶν τε καί πάνυ ὠφελίμων
σχολίων. Φραγκφούρτη, P. Braubach, 1546.  8ο (178
x 110 mm.), 24 [248] φ. (λεκέδες ἀπό νερό). Δίχρωμη
ἐκτύπωση, ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί λατινικά. Χοιρόδερμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λερωμένο, φθορές στό κάτω κάλυμμα). Adams A-1314, Brunet, I, στ.
348, Hoffmann, I, σ. 206-7, Οἰκονομόπουλος, σ. 296,
Λαγανᾶς 80.
€ 800-1.200
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109
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. Ἀριστοφάνους εὐτραπελωτάτου κωμῳδίαι ἕνδεκα. Aristophanis facetissimi comœdiæ undecim. Βενετία, G. Farri, 1542  8ο (160 x 105
mm.), [290] φ. (ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στόν τίτλο,
κομμένη καί συμπληρωμένη ἡ κάτω ἐξωτερική
γωνία του μέ μικρή ἀπώλεια, λερωμένα μερικά
φύλλα). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο, χειρόγραφες σημειώσεις στά λατινικά. Περγαμηνή τοῦ 16ου αἰώνα (λερωμένη). Adams Α-1712,
Brunet, I, στ. 452, Hoffmann, I, σ. 253, Οἰκονομόπουλος, σ. 134.
€ 300-400

110
ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ. Θεοκρίτου εἰδύλλια, τουτέστι μικρά
ποιήματα ἕξ καί τριάκοντα – τοῦ αὐτοῦ ἐπιγράμματα ἐννεακαίδεκα – τοῦ αὐτοῦ Πέλεκυς καί Πτερύγιον [– Σχόλια παλαιά εἰς τά Θεοκρίτου εἰδύλλια,
ἐκ διαφόρων ἀντιγράφων συλλεχθέντα]. Βενετία, G.
Farri [– Bartolomeo Zanetti], 1543[-1539].  2 μέρη σ’
ἕνα τόμο, 8ο (154 x 100 mm.), 78 καί [104] φ. (λείπει τό
τελευταῖο (λευκό) φύλλο τοῦ πρώτου μέρους, λεκές
ἀπό νερό σέ μερικά φύλλα, λίγο λερωμένο ἀντίτυπο).
Τίτλοι στά ἑλληνικά καί λατινικά, ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο καί στό τελευταῖο φύλλο
κάθε μέρους. Δέρμα τοῦ 16ου αἰώνα (ἐμπίεστη διακόσμηση στά καλύμματα). Legrand (15ος-16ος αἰ., III)
444 & 387, Adams T-465 & T-477, Hoffmann, III, σ. 475,
Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 80 (ἡ ἔκδοση τοῦ 1543), Οἰκονομόπουλος, σ. 321 (ἡ ἔκδοση τοῦ 1539), Λαγανᾶς 51
(τά Σχόλια).  Ἕνα ἀπό τά ἀντίτυπα στά ὁποῖα τά
Σχόλια τοῦ Καλλέργη προέρχονται ἀπό ἀδιάθετα
ἀντίτυπα τῆς ἔκδοσης τοῦ Zanetti (1539).
€ 400-600

111
ΣΟΦΟΚΛΗΣ. Σοφοκλέους τραγωδίαι ἑπτά, μετά
σχολίων παλαιῶν καί πάνυ ὠφελίμων. Sophoclis tragoediae septem, cum interpretationibus vetustis & valde
utilibus. Φραγκφούρτη, Peter Braubach, 1544.  4ο (221
x 145 mm.), 193 φ. (λείπει τό τελευταῖο φύλλο μέ τό τυπογραφικό σῆμα, οἱ σελίδες τοῦ τεύχους r τυπωμένες
σέ λάθος σειρά). Δίχρωμος ὁ τίτλος. Μεταγενέστερη
περγαμηνή. Adams S-1443, Brunet, V, στ. 446, Hoffmann,
III, σ. 412, Οἰκονομόπουλος, σ. 119, Λαγανᾶς 74.
€ 300-400

112
ΗΡΩΔΙΑΝΟΣ. Ἡρωδιανοῦ ἱστοριῶν βιβλία Η.
Herodiani De imperatorum romanorum præclare gestis
libri VIII. Βασιλεία, Heinrich Petri, 1549.  8ο (144 x
95 mm.), 647 σ. (λείπουν μικρά τμήματα ἀπό τά περιθώρια τοῦ τίτλου, τρύπα ἀπό ἔντομο στό ἐσωτερικό περιθώριο τῶν τευχῶν Nn & Oo, ὀξειδωμένα
μερικά φύλλα). Ἑλληνικό κείμενο καί λατινική μετάφραση σέ 2 στῆλες, ξυλόγραφο τυπογραφικό
σῆμα στό τελευταῖο φύλλο. Νεότερο δέρμα. Adams
H-385, Hoffmann, I, σ. 222, Οἰκονομόπουλος, σ. 540.
€ 300-400

113
HORAPOLLO. Ὤρου Ἀπόλλωνος Νειλώου ἱερογλυφικά. Ori Apollinis Niliaci, De sacris notis & sculpturis
libri duo, ubi ad fidem vetusti codicis manu scripti restituta sunt loca permulta, corrupta ante ac deplorata, quibus
accessit versio recens per Io. Mercerum. Παρίσι, G. Morel
γιά τόν J. Kerver, 1551.  8ο (151 x 90 mm.), 240 σ. (λεί-

πει τό τελευταῖο φύλλο μέ τό τυπογραφικό σῆμα, τρύπες ἀπό ἔντομο κυρίως στό ἐσωτερικό περιθώριο τῶν
πρώτων καί τῶν τελευταίων φύλλων, ἐπιδιορθωμένες, λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Ἡ πρώτη μορφή (μέ
τήν ξυλογραφία τῆς σ. 95 τυπωμένη ἀνάποδα), 195
μικρές ξυλογραφίες ἀποδιδόμενες στόν Jean Cousin ἤ
στόν Jean Goujon, καθεμία πάνω ἀπό τό ἀντίστοιχο
ἑλληνικό καί λατινικό κείμενο. Νεότερη δερμάτινη
ράχη. Adams H-850, Pettegree & Walsby, 74164, Mortimer (French) 315, Brunet, III, στ. 343, Hoffmann, II, σ.
384.  Πρώτη εἰκονογραφημένη ἔκδοση τῆς ἑλληνικῆς μετάφρασης τοῦ Φιλίππου, μέ ἀπόδοσή της στά
λατινικά ἀπό τόν J. Mercier.
€ 800-1.200
114
ΟΜΗΡΟΣ. Ποιήσεις Ὁμήρου ἄμφω, ἥτε Ἰλιάς καί
ἡ Ὀδύσσεια, ὑπό τε Ἰακώβου τοῦ Μικύλλου καί
Ἰωαχείμου Καμεραρίου, σπουδαίως πρός τήν νυνί
ἔκδωσιν παρασκευασθεῖσαι [– Ὁμήρου Ὀδύσσεια,
μετά Διδύμου τοῦ παλαιοτάτου ἐξηγήσιως]. Βασιλεία, Johann Herwagen, 1551.  2 μέρη σ’ ἕνα τόμο,
folio (278 x 175 mm.), 394 [410] καί 314 σ. (κομμένη
καί συμπληρωμένη ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία τοῦ γενικοῦ τίτλου, κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό τό κάτω περιθώριο τῶν πρώτων φύλλων τοῦ πρώτου μέρους,
τρύπες ἀπό ἔντομο στό ἐσωτερικό περιθώριο τοῦ
δεύτερου μέρους). Ἐπιμέρους τίτλος στήν ἀρχή τοῦ
δεύτερου μέρους, οἱ τίτλοι στά ἑλληνικά καί λατινικά, ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο καί
στό τελευταῖο φύλλο κάθε μέρους. Νεότερο δέρμα.
Adams H-754, Hoffmann, II, σ. 316, Λαγανᾶς 97.
€ 800-1.200

115
ΔΙΟΔΩΡΟΣ, ὁ Σικελιώτης. Βιβλιοθήκης ἱστορικῆς βίβλοι πεντεκαίδεκα ἐκ τῶν τεσσαράκοντα. Γενεύη, H.
Estienne, 1559.  folio (324 x 205 mm.), 847 σ. (λείπει
μικρό τμῆμα ἀπό τό ἐσωτερικό περιθώριο τοῦ φ. ii1,
λεκές ἀπό νερό στήν κάτω ἐσωτερική γωνία τῶν πρώτων φύλλων). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί λατινικά,
μέ ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα. Μεταγενέστερο
δέρμα (φθορές στά καλύμματα, ξαναφτιαγμένη ἡ
ράχη). Schreiber 147, Renouard (Estienne), σ. 117, ἀρ. 1,
Adams D-472, Brunet, II, στ. 715, Hoffmann, I, σ. 558,
Οἰκονομόπουλος, σ. 497-8, Λαγανᾶς 118.  Πρώτη ἔκδοση τῶν βιβλίων 1-5 καί 11-15. Τά βιβλία 16-20 εἶχαν
ἤδη ἐκδοθεῖ ἀπό τόν J. Oporinus τό 1539.
€ 1.000-1.500
116
ΙΩΑΝΝΗΣ, ὁ τῆς Κλίμακος. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός
ἡμῶν Ἰωάννου, Καθηγουμένου τῶν ἐν τῷ Σινᾷ Ὄρει
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μοναχῶν, Κλίμαξ τοῦ Παραδείσου, ἤ λόγοι ἀσκητικοί μέ τούς ὁποίους διδάσκεται κάθε εἷς χριστιανός
πῶς χρεωστεῖ νά πολιτεύεται, διά νά ἀνέβη εἰς τήν τελειότητα τῆς μοναχικῆς καί χριστιανικῆς ζωῆς, νῦν
πρῶτον εἰς ὠφέλειαν τοῦ χριστωνύμου λαοῦ ἐκ τῆς
ἑλληνικῆς διαλέκτου εἰς κοινήν φράσιν μεταγλωττισθέντες παρά Μαξίμου τοῦ Μαργουνίου, ταπεινοῦ
Ἐπισκόπου Κυθήρων. Βενετία, Francesco Giuliano,
1590.  μικρό 4ο (192 x 133 mm.), α10 β-χ6 ψ4, τμε΄ + [9]
σ. (λείπουν τά φ. γ1, χ7 & χ8, τρύπες ἀπό ἔντομο στά
περιθώρια, μεγαλύτερες πρός τό τέλος, ἐνισχυμένα τά
περιθώρια τοῦ τίτλου καί τῶν τελευταίων φύλλων,
λερωμένο ἀντίτυπο). Μέ μιά ὁλοσέλιδη ξυλογραφία
στή σ. ις΄. Πάνινη ράχη τοῦ 19ου αἰώνα (φθορές στά
καλύμματα). Legrand (15ος-16ος αἰ., II) 185.
€ 400-600

117
ΑΘΗΝΑΙΟΣ. Ἀθηναίου δειπνοσοφιστῶν βιβλία
πεντεκαίδεκα. Athenaei Deipnosophistarum libri XV,
Isaacus Casaubonus recensuit, & ex antiquis membranis
supplevit, auxitque. [Γενεύη, H. Estienne γιά τόν] Jérôme
Commelin, 1597.  folio (334 x 210 mm.), 702 σ. (λείπει τό πρῶτο (λευκό) φύλλο, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο).
Ἑλληνικό κείμενο καί λατινική μετάφραση σέ 2
στῆλες, ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο
(τοῦ Commelin). Μεταγενέστερη περγαμηνή (λερωμένη). Schreiber 286, Adams A-2100, Hoffmann, I,
σ. 396, Οἰκονομόπουλος, σ. 583, Λαγανᾶς 190.
€ 300-400
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δοσης (μικρές φθορές, χρυσή μπορντούρα στά καλύμματα, μαρμαρογραφημένες οἱ ἀκμές). Ἠλιού
1804.32-3, Λαγανᾶς 534. (2).
€ 100-150

7. Ἑλληνική γλώσσα

120
LEGRAND, Émile. Grammaire grecque moderne,
suivie du Panorama de la Grèce d’ Alexandre Soutsos,
publié d’ après l’ édition originale. Παρίσι, Maisonneuve & Cie, 1878.  8ο, LI + 320 σ. Νεότερο δέρμα
στή ράχη καί τίς γωνίες (ἀξάκριστο ἀντίτυπο).
Ἠλιού & Πολέμη, 1878.213, Λαγανᾶς 1398.
€ 80-80

122

6. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς

118
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Les Caractères de
Théophraste, d’après un manuscrit du Vatican contenant des additions qui n’ ont pas encore paru en France,
traduction nouvelle, avec le texte grec, des notes ctitiques & un discours préliminaire sur la vie & les écrits
de Théophraste par Coray. Παρίσι, J. J. Fuchs, 1799.
 8ο, lxxv + 343 σ. (ὀξειδωμένα ἀρκετά φύλλα, σχισίματα σ’ ἕνα φύλλο: σ. 29-30). Ἑλληνικό κείμενο
καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες, μέ
μιά χαλκογραφία ἐκτός κειμένου. Μεταγενέστερη
δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Λαδᾶς & Χατζηδῆμος, IΙ, 182, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1325-6,
Λαγανᾶς 507.
€ 80-120
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119
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Ἡλιοδώρου Αἰθιοπικῶν βιβλία δέκα, ἅ χάριν Ἑλλήνων ἐξέδωκε μετά
σημειώσεων, προσθείς καί τάς ὑπό τοῦ Ἀμιότου συλλεγείσας, τέως δέ ἀνεκδότους, διαφόρους γραφάς,
προτροπῇ καί δαπάνῃ Ἀλεξάνδρου Βασιλείου, ὁ Δ.
Κοραῆς. Παρίσι, J.-M. Eberhart, 1804.  2 τόμοι, 8ο,
πη΄ + 446 καί 418 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος τοῦ Α´
τόμου, σχίσιμο στό ἐσωτερικό περιθώριο 2 φύλλων
στόν ἴδιο τόμο, ἐλαφρά ὀξειδωμένος, ὁμοιόμορφη
ὀξείδωση στόν Β´ τόμο). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκ-

121
ΓΙΑΝΝΙΟΣ, Νίκος. Πώς θά ὑπάρξῃ νεοελληνική
φιλολογία (Συζητήσεις σοσιαλιστῆ μ’ ἕναν αἰσθητιστή), [πάνω:] Ἐκδόσεις «Σοσιαλιστικῶν Φύλλων». Ἀθήνα, Ἀδελφοί Μπλαζουδάκη, 1915.  16
σ. (λεκές στό ἐξωτερικό περιθώριο κάποιων φύλλων). Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀποκολλημένα ἀπό τή ράχη).
€ 40-60

122
ΔΟΥΚΑΣ, Νεόφυτος. Ἐπιστολαί πρός τινας ἐν
διαφόροις περιστάσεσι. Αἴγινα, Α. Κορομηλᾶς,
1835.  2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, 256 καί 351 σ.
(χειρόγραφες σημειώσεις σέ μερικά φύλλα, λεκές
ἀπό νερό στό πάνω περιθώριο τῶν τελευταίων φύλλων τοῦ Β´ τόμου, λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μέ
ψευδότιτλο, χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου ὁ δεύτερος τόμος. Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ ὑπολείμματα παλαιότερης, μικρές φθορές
στά καλύμματα, χρωματισμένες οἱ ἀκμές). Ἠλιού
1835.65-6. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἐπιστολαί πρός τινας
ἐν διαφόροις περιστάσεσι, ὡς ἀκολουθία τῶν κατά
τό 1835 προεκδεδομένων. Αἴγινα, Α. Κορομηλᾶς,
1839.  2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 12ο, 281 καί 285 σ.
(μικρά ἐπιδιορθωμένα σχισίματα στό πάνω περιθώριο τριῶν φύλλων τοῦ Α´ τόμου, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού 1839.61-2. [μαζί,
τοῦ ἰδίου:] Ἐπιστολαί πρός τινας ἐν διαφόροις περιστάσεσι, ὡς ἀκολουθία τῶν κατά τό 1839 προεκδεδομένων. Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς, 1844 & 1843.
 2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 12ο, 288 καί 296 σ. (λεκές
ἀπό νερό στόν Α´ τόμο, ὑπόλειμμα τοῦ κάτω ἐξωφύλλου ἐπικολλημένο στό ἐσωτερικό περιθώριο

τοῦ τελευταίου φύλλου στόν ἴδιο τόμο, μέ μικρή
ἀπώλεια γραμμάτων, ὁ πρῶτος τόμος δεμένος μετά
τό δεύτερο). Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα τοῦ Β´ τόμου καί τό
πάνω τοῦ Α´ τόμου, μικρές φθορές, λερωμένο).
Ἠλιού 1844.79 & 1843.59. (3).
€ 150-200

123
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος. Ἀπάνθισμα ἐπιστολῶν
Ἀδαμαντίου Κοραῆ, ἐκδιδόντος Ἰακώβου Ρώτα.
Ἀθήνα, Κ. Ράλλης, 1839.  8ο, ιθ´ + 314 σ. (λερωμένος ὁ τίτλος καί τά πρῶτα φύλλα, ὀξειδωμένα
κάποια ἄλλα, μικρό ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο σ’ ἕνα
φύλλο). Κατάλογος συνδρομητῶν. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού 1839.15, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1468, Λαγανᾶς 998. [μαζί, τοῦ ἰδίου, δεμένο
ὁμοιόμορφα:] Ἀπάνθισμα δεύτερον ἐπιστολῶν
Ἀδαμαντίου Κοραῆ, ἐκδιδόντος Ἰακώβου Ρώτα.
Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς, 1841.  8ο, β´ + 242 σ.
(μικρή τρύπα ἀπό ὀξείδωση σέ δύο φύλλα). Κατάλογος συνδρομητῶν. Ἠλιού 1841.14, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1470, Λαγανᾶς 998. (2)
€ 100-150

124
ΨΥΧΑΡΗΣ, Γιάννης. Un pays qui ne veut pas de sa
lanque (Extrait du Mercure de France). Παρίσι 1928.
 63 σ. (λεκέδες στό ἐσωτερικό περιθώριο κάποιων
φύλλων). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στό
πάνω ἐξώφυλλο («Τῆς λατρεμένης μου»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἀποκολλημένα, ὀξείδωση καί σελοτέιπ
στή ράχη, ἀξάκριστο ἀντίτυπο).
€ 50-70

8. Παιδεία

125
Συλλογή μαθημάτων ἑλληνικῶν, ἐκ διαφόρων συγγραφέων συλλεχθέντων χάριν τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας παρά Κωνσταντίνου Κυριαζίδου Τόμπρα ἐκ
Κυδωνιῶν, ἔκδοσις δευτέρα. Ναύπλιο, Κ. Τόμπρας,
Κ. Ἰωαννίδης & Γ. Α. Μελισταγής, 1832.  8ο, 312
σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού 1832.120.
€ 80-120
126
CAMPE, Joachim Heinrich. Ἠθική πρός χρῆσιν τῶν
παίδων, ἐκ τοῦ γερμανικοῦ ὑπό Α. Ρ. Ραγκαβῆ, με-
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ταφρασθεῖσα, καί ἐκδοθεῖσα ἐπιμελείᾳ τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρίας. Ἀθήνα, Κ. Ἀντωνιάδης, 1839.
 241 σ. (λεκέδες ἀπό νερό, ἐντονότεροι πρός τό
τέλος, λερωμένο τό ἐσωτερικό περιθώριο κάποιων
φύλλων). Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα (φθορές, λερωμένη ἡ ράχη, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού
1839.78, Ντελόπουλος 181.
€ 50-70

127
ΚΟΚΚΩΝΗΣ, Ι. Π. Ἐγχειρίδιον ἤ Ὁδηγός τῆς
ἀλληλοδιδακτικῆς μεθόδου νέος, τελειοποιημένος
καί πληρέστερος τοῦ μέχρι τοῦδε ἐν χρήσει ὁδηγοῦ
τοῦ Σ[αραζίνου], πρός χρῆσιν τῶν δημοτικῶν σχολείων τῆς Ἑλλάδος, ἔκδοσις τρίτη. Ἀθήνα, Χ. Ν.
Φιλαδελφεύς, 1860.  8ο, ιστ΄ + 332 σ. (σχίσιμο μέ
μικρή ἀπώλεια γραμμάτων στόν δεύτερο πίνακα).
Μέ δύο ἀναδιπλούμενους στοιχειοθετημένους πίνακες στό τέλος. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας, 8161.
€ 50-70

128
Ἑλληνικόν ἀναγνωσματάριον ὑπό Χαρισίου Παπαμάρκου καί Φιλίππου Δ. Γεωργαντᾶ, ἔκδοσις
δευτέρα, [πάνω:] Τετάρτη τάξις δημοτικοῦ σχολείου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1893. 
176 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές στή ράχη,
ἀξάκριστο), Ἠλιού & Πολέμη, 1893.839 (ἕνα μόνο
ἀντίτυπο).
€ 60-80

129
Ἐκθέσεις ἐπί τῶν ἀπολογισμῶν καί τῶν ἐργασιῶν
ἐν γένει τῶν γεωργικῶν σχολείων κατά τό ἔτος
1896, [πάνω:] Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν, Τμῆμα
Γεωργίας. Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο καῖ Λι-

27

γραφίες καί 6 δίχρωμες εἰκόνες ἐντός κειμένου.
Ἀρχικά χρωμολιθόγραφα χαρτόνια μέ παράσταση
κατσίκας (ἡ πάνω πλευρά ξακρισμένη κατά τό περίγραμμα τῆς παράστασης).
€ 80-120
132
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Γεώργιος. Τά ἰδανικά τῆς δημοκρατικῆς παιδείας, [στόν ψευδότιτλο:] Ὁμιλία τοῦ
Ὑπουργοῦ τῆς Παιδείας Γ. Παπανδρέου. Ἀθήνα,
1931.  15 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα).
€ 40-60

9. Θρησκεία

135

θογραφεῖο, 1897.  8ο, 176 σ. (χειρόγραφες διορθώσεις σέ 3 φύλλα, μικρό σχίσιμο σ’ ἕνα ἄλλο). Μέ
6 ἀναδιπλούμενους στοιχειοθετημένους πίνακες.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). Ἠλιού & Πολέμη, 1897.770.
€ 40-60

130
Παιδαγωγικόν δελτίον, ἐκδιδόμενον ὑπό τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἑλληνικοῦ Διδασκαλικοῦ Συλλόγου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἐφημερίδος «Τό κράτος» (τ. 1-2), Π.
Λεώνης (τ. 3), Ραφτάνης-Παπαγεωργίου (τ. 4-5), 19061910.  οἱ τόμοι Α´- Ε´ [ἀπό τούς 7], 324, 288, 266, 280
καί 272 σ. (λυμένα τά τελευταῖα 3 φύλλα τοῦ Α´ τόμου,
τό τελευταῖο φύλλο τοῦ Γ´ τόμου καί δύο πορτραῖτα).
Μέ 5 φωτοτυπικά πορτραῖτα καί 2 πίνακες ἐκτός κειμένου. Πανί (φθορές, ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο τοῦ Ε´ τόμου, σπασμένη ἡ πάνω σύνδεση στόν
Δ´ τόμο). (5)
€ 150-200
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131
[Ἡ κατσίκα]. Ἀθήνα, Γ. Παπαδημητρίου, χ.χ. [δεκαετία 1930].  125 x 180 mm., (ἡ πάνω πλευρά ξακρισμένη κατά τό περίγραμμα τῆς παράστασης τῶν
καλυμμάτων), [10] σ. Ἐξολοκλήρου λιθογραφημένη ἔκδοση, χωρίς τίτλο, τό κείμενο ἀρχίζει στό
ἐσωτερικό τοῦ πάνω καλύμματος καί τελειώνει στό
ἐσωτερικό τοῦ κάτω, μέ 4 ὁλοσέλιδες χρωμολιθο-

133
ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ, ὁ Ξανθόπουλος, Νικηφόρος. Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξαντοπούλλου, Συναξάρια εἰς
τάς ἐπισήμους ἑορτάς τοῦ Τριωδίου, καί τοῦ Πεντηκοσταρίου, μεταφρασθέντα εἰς κοινήν γλῶσσαν,
παρά τοῦ ἐν ἱερεῦσι ἐλαχίστου, Ματθαίου Κιγάλα τοῦ
Κυπρίου. Βενετία, Jovanni Antonio Giuliani, 1650.  4ο,
90 σ. (ἐκτενεῖς φθορές στό ἐξωτερικό περιθώριο τῶν 3
τελευταίων φύλλων μέ μικρή ἀπώλεια γραμμάτων,
τρύπες ἀπό ἔντομο κυρίως στό ἐσωτερικό περιθώριο
ὀρισμένων φύλλων μέ μικρή ἀπώλεια γραμμάτων, λερωμένο ἀντίτυπο, χειρόγραφες σημειώσεις στό πάνω
ἀκρόφυλλο). Ὁ τίτλος δίχρωμος καί μέ ξυλόγραφο
τυπογραφικό σῆμα. Ἀρχικά χαρτόνια (ἐκτενεῖς φθορές, λερωμένα, ἐλεύθερο τό πάνω). Legrand (17ος αἰ.
II) 396, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 945  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΠΑΝΙΟ.

€ 200-300

134
[SEGNERI, Paolo]. Ὁ πνευματικός διδασκόμενος, πρός
τόν ὁποῖον ἀποδείχνεται ἡ πρᾶξις διά νά ὑπηρετῇ μέ
καρπόν τό μυστήριον τῆς μετανοίας, σύνταγμα μεταφρασθέν εἰς τήν ἡμετέραν κοινήν διάλεκτον παρά
Ἐμμανουήλ Ῥωμανίτου τοῦ Κρητός. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1742.  8ο, 271 σ. (σημειώσεις μέ μελάνι
στόν ψευδότιτλο, ἀμυδρός λεκές ἀπό νερό στό ἐξωτερικό περιθώριο). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα
στόν τίτλο. Χωρίς ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη). Legrand
(18ος αἰ.) 292, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1006.  Ὁ τίτλος τοῦ πρωτοτύπου εἶναι: Il confessore istruito (Brescia
1672).
€ 200-300
135
[ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ, ἐπίσκοπος Ἑλενουπόλεως]. Λαυ-
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σαϊκόν, ἤτοι βίβλος περιέχουσα διηγήσεις ἀσκητικάς
ἀνδρῶν καί γυναικῶν, προσφωνηθεῖσα τῷ αἰτήσαντι Λαύσῳ πραιποσίτῳ παρά τοῦ Ἡρακλείδους ἐπισκόπου, αἵ καί νεωστί μεταφρασθεῖσαι ἐκ τῆς
ἑλληνίδος διαλέκτου εἰς ἁπλῆν παρά τινος φράσιν,
καί ὡς εὕρηνται διορθωθεῖσαι, τύποις νῦν πρῶτον
ἐξεδόθησαν, σπουδῇ τε καί δαπάνῃ τοῦ Πανοσιωτάτου καί Σοφολογιωτάτου ἐν ἱεροδιδασκάλοις κυρίου Ἐφραίμ. Βενετία, A. Bortoli, 1758.  4ο, ιε΄ + 256
σ. (λερωμένο ἀντίτυπο, λεκέδες ἀπό νερό πρός τό
τέλος, μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο στά περιθώρια
λίγων φύλλων). Δίχρωμος ὁ τίτλος, ὁλοσέλιδη χαλκογραφία στή σ. δ´ («Ἡ Ἐλεοῦσα τοῦ Κύκκου»).
Νεότερο δέρμα. Legrand (18ος αἰ.) 520.  Η ΣΠΑΝΙΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.

€ 500-700

136
ΣΑΜΟΥΗΛ, Χαντζερῆς, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Διαταγαί γάμων. Κωνσταντινούπολη, Παναγιώτης Κυριακίδης, 1767.  4ο, πη΄ σ. (λίγο λερωμένα
δύο φύλλα). Ὁ τίτλος σέ ξυλόγραφο ἀρχιτεκτονικό
πλαίσιο. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (τρύπες ἀπό
ἔντομο, λερωμένο, φθορές, ἐμπίεστη διακόσμηση στά
καλύμματα). Legrand (18ος αἰ.) 657, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1044, Λαγανᾶς 425.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ.

€ 700-900

138

137
Ὑμνολόγιον σύν Θεῷ Ἁγίῳ, περιέχον τήν παρακλητικήν ἀκολουθίαν εἰς τόν Τίμιον καί Ζωοποιόν
Σταυρόν, τούς κδ.΄ κοσμοχαρμοσύνους οἴκους πρός
τήν νοητήν σκάλαν, μετά καί ἄλλων τινῶν εὐχῶν, τά
νῦν τό πρῶτον φιλοπονηθέντα, καί συλλεχθέντα ἐκ
πολλῶν παλαιῶν βίβλων, σπουδῇ καί ἐπιμελείᾳ τοῦ
πανοσιωτάτου Γρηγορίου ἀρχιμανδρίτου τοῦ Ἁγιοπαυλίτου. Βενετία, Δημήτριος Θεοδοσίου, 1770. 
8ο, 48 σ. (ὀξειδωμένο καί λερωμένο ἀντίτυπο, ἐνισχυμένα τά ἐσωτερικά περιθώρια 3 φύλλων). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο καί μία ὁλοσέλιδη
ξυλογραφία στή σ. 2. Νεότερο δέρμα (τά ἀρχικά
χαρτόνια ἐπικολλημένα στό ἐσωτερικό τῶν καλυμμάτων). Legrand (18ος αἰ.) 738.
€ 150-200

138
ΠΕΠΑΝΟΣ, Δημήτριος. Δημητρίου Πεπάνου Δομεστίκου τοῦ Χίου, τά εὑρισκόμενα. Demetrii Pepani
Domestici Chii, opera quae reperiuntur, e graeco in latinum vertit et adnotationes adiecit Bernardus
Stephanopolus, accedit praefatio Ioannis Christophori
Amadutii. Ρώμη, Typographia Salomoniana, 1781.  2
τόμοι, 4ο, LXXXIII + 624 καί IV + 456 σ. (λεκέδες ἀπό
νερό κυρίως στήν κάτω ἐξωτερική γωνία, ἐνισχυμένα τά ἐσωτερικά περιθώρια τῶν πρώτων καί τῶν
τελευταίων φύλλων, κομμένο καί συμπληρωμένο
μικρό τμῆμα τοῦ τελευταίου φύλλου τοῦ Α´ τόμου,
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μικρή τρύπα σ’ ἕνα φύλλου τοῦ Β´ τόμου: σ. 285-6).
Ἑλληνικό κείμενο καί λατινική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες, οἱ τίτλοι δίχρωμοι καί μέ χαλκόγραφη βινιέτα, 2 ἀναδιπλούμενοι χαλκόγραφοι
πίνακες στόν δεύτερο τόμο. Νεότερα χαρτόνια (διάστικτες οἱ ἀκμές). Legrand (18ος αἰ.) 1034. (2)
€ 400-600

139
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, παπᾶ Παναγιωτόπουλος, ἱερομόναχος. Τόμος ἐκκλησιαστικός, ὀνομαζόμενος
θησαυρός νέος, καί παλαιός τῆς Ἁγίας Γραφῆς,
πάνυ ὠφέλιμος τῆς ψυχῆς, καί τῶν ἁγίων πατέρων
ποιήματα ἐκκλησιαστικά, καί ἅγια ὠφέλιμα λόγια
τοῦ δεσπότου Χριστοῦ καί τῆς κυρίας Θεοτόκου,
πρός κοινήν ὠφέλειαν τῶν ψυχῶν, καί ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1802. 
4ο, ιδ´ + 254 σ. (μικρές φθορές στό ἐξωτερικό περιθώριο 2 φύλλων: σ. 115-8, ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένα
λίγα φύλλα). Δίχρωμος ὁ τίτλος, μέ μία χαλκογραφία (πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα) καί 4 ὁλοσέλιδες
ξυλογραφίες, 14 ξυλόγραφες βινιέτες μέ σκηνές
τοῦ βίου τοῦ Ἰησοῦ σέ θέση ἐπιτίτλων, φύλλο μέ
παροράματα στό τέλος. Νεότερα χαρτόνια. Ἠλιού
1802.55, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1152-3.
€ 400-600

140
Τά Βιβλία, τουτέστιν ἡ Θεία Γραφή τῆς Παλαιᾶς τε
καί Καινῆς Διαθήκης, καί ἡ μέν Παλαιά κατά τούς
Ἑβδομήκοντα, ἐκ τοῦ ὡς οἷόν τε ἀκριβῶς ἐκδοθέντος ἀρχαίου ἀλεξανδρινοῦ χειρογράφου, ἡ δέ Καινή
ἐκ τῆς κατ’ ἐπικύρωσιν τοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως
πατριάρχου Κυρίλλου ἐκδόσεως, ἔτει αωι΄ γενομένης. Μόσχα, τυπογραφεῖο τῆς Ἁγιωτάτης Συνόδου,
1821.  5 μέρη σ’ ἕναν τόμο, 4ο, 248 + 334 + 225 +
173 + 231 + II + XII + XXVIII + XVIII + XIV σ. (τρύπες ἀπό ἔντομο στά πρῶτα καί τά τελευταῖα φύλλα,
στίς σ. 227-231 τοῦ πέμπτου μέρους καί τά ἑπόμενα
7 φύλλα (σ. ΙΙ καί I-XII) μέ μικρή ἀπώλεια γραμμάτων (οἱ περισσότερες συμπληρωμένες), ἔντονος
λεκές πρός τό τέλος, ἐλαφρά ὀξειδωμένα μερικά
φύλλα, ἐντονότερα λίγα ἄλλα, σφραγίδα στόν τίτλο,
στήν ἀρχή τοῦ πέμπτου μέρους καί τήν τελευταία
σελίδα). Κείμενο σέ 2 στῆλες, ἀντίτυπο μέ τή σ. 334
τοῦ δεύτερου μέρους τυπωμένη στή σωστή θέση.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (τρύπες
ἀπό ἔντομο, ἐπιδιόρθωση μέ ταινίες πανιοῦ στήν κορυφή της κατά μῆκος τῶν ἑνώσεων, φθορές στά καλύμματα). Ἠλιού 1821.43, Darlow & Moule, 4796.
€ 250-350
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141
Τυπικόν ἐκκλησιαστικόν κατά τήν τάξιν τῆς τοῦ
Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μακρᾶς τῆς πείρας,
καί πολλῶν σημειώσεων τῶν κατά καιρούς χρηματησάντων Πρωτοψαλτῶν συλλεγέν, καί ἐκδοθέν
παρά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, νῦν δέ μετατυπωθέν ἀπαραλλάκτως ὑπό Ν. Δ. Φορμάνου. Ἀθήνα,
Χρ. Ἀναστασίου, 1842.  8ο, 175 σ. (ὀξειδωμένα τά
πρῶτα καί τά τελευταῖα φύλλα, λεκές ἀπό νερό στά
τελευταῖα 5 τεύχη). Πάνινη ράχη (φθορές, χαλαρωμένη ἡ ραφή της, σπασμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού,
1842.230.
€ 40-60
142
ΒΑΡΟΥΧΑΣ, Ἀθανάσιος. Λόγοι ψυχωφελεῖς εἰς τό
σωτήριον πάθος καί εἰς τήν ἔνδοξον ἀνάστασιν τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, συντεθέντες παρά
Ἀθανασίου ἱερομονάχου Βαρούχα τοῦ Κρητός, νῦν
δέ ἐπιμελῶς διορθοθέντες ὑπό Πολυχρονίου Φιλιππίδου. Βενετία, Ν. Γλυκῆς, 1848.  μικρό 8ο, 176 σ.
(βαθιά ξακρισμένο τό πάνω περιθώριο, μέ μερική
ἀπώλεια τῆς ἐπικεφαλίδας καί τῆς σελιδαρίθμησης
σέ ὁρισμένα φύλλα, λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Γκίνης & Μέξας, 4768 (δύο μόνο ἀντίτυπα).
€ 40-60

143
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ — Ψαλτήριον, Γιάνι Ζεπούρ,
Ἰμπρανίτζετεν τερτζουμέ ὀλούπ. Κωνσταντινούπολη,
Α. Μινασιάν, 1866.  μικρό 8ο, 299 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Ἀρχικό πανί (φθορές, ἐμπίεστη διακόσμηση στά καλύμματα). Ἠλιού 1866.529,
Salaville & Dalleggio, 153.
€ 60-80

144
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ὁ Ἁγιορείτης. Ἐξομολογητάριον,
ἤτοι βιβλίον ψυχωφελέστατον, περιέχον διδασκαλίαν σύντομον πρός τόν πνευματικόν πῶς νά ἐξομολογῇ μέ καρπόν· τούς κανόνας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Νηστευτοῦ ἀκριβῶς ἐξηγημένους· συμβουλήν
γλαφυράν πρός τόν μετανοοῦντα πῶς νά ἐξομολογῆται καθώς πρέπει· καί λόγον ψυχωφελῆ περί
μετανοίας, συνερανισθέν μέν ἐκ διαφόρων διδασκάλων καί εἰς ἀρίστην τάξιν ταχθέν παρά τοῦ ἐν
τῷ Ἁγίῳ Ὄρει ἀσκήσαντος ἀοιδίμου διδασκάλου
Νικοδήμου, οὗ τινος ὁ βίος καταχωρίζεται ἐν ταύτῃ
τῇ ὀγδόῃ ἐκδόσει. Βενετία, Ἑλληνικό Τυπογραφεῖο
Ἁγίου Γεωργίου, 1866.  8ο, 288 σ. (ὁμοιόμορφα

ὀξειδωμένα ἀρκετά τεύχη). Ταινία πανιοῦ στή ράχη
(φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1866.133.
€ 80-120

145
ΒΑΛΕΤΤΑΣ, Ἰωάννης Ν. Ἐπιστολιμαία διατριβή
κατά τῶν λεγόντων, ὅτι ἐννοητέον ἐστί πρό τοῦ Θ΄
ἄρθρου τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως τό ῥῆμα «πιστεύω». Λονδίνο, Clayton & Co., 1871.  8ο, κγ΄ +
244 σ. (μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο κυρίως στά περιθώρια, λυμένα τά δύο πρῶτα φύλλα). Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (σελοτέιπ, σχισμένη ἡ
πάνω ἕνωση). Ἠλιού & Πολέμη, 1871.207.
€ 50-70

10. Μουσική

146
ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΥ, Θεόδωρος, Φωκαεύς. Κρηπίς τοῦ θεωρητικοῦ καί πρακτικοῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, [...], νῦν δέ τό τέταρτον ἐκδίδεται
παρά Μηνᾶ Δομενίκου. Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1872.  128 σ. (λερωμένο ἀντίτυπο, ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο σ’ ἕνα φύλλο, μικρά σχισίματα σέ
λίγα φύλλα). Ἠλιού & Πολέμη, 1872.349.
€ 50-70

147
Μουσική ἀνθοδέσμη Α, συλλογή μελῳδιῶν ἐφηρμοσμένων εἰς ᾄσματα τοῦ Α. Ρ. Ραγκαβῆ. Παρίσι,
Durand, Schœnewerk & Cie, χ.χ. [1876].  4ο, 128 σ.
(ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, λεκέδες ἀπό νερό). Ἐξολοκλήρου λιθογραφημένη ἔκδοση. Μεταγενέστερη
δερμάτινη ράχη (λείπουν ἡ κορυφή καί ἡ βάση της)
Ἠλιού & Πολέμη, 1876.434 (1 μόνο ἀντίτυπο).
€ 80-120

148
ΜΑΥΡΑΚΗΣ, Δημήτριος. Μουσικόν ἀπάνθισμα,
ἐρανισθέν κατ’ ἐκλογήν καί γραφέν ὑπό Δημ. Μαυράκη Ἑλληνοδιδασκάλου. Ἐν Τήνῳ, 1893.  Χειρόγραφο σέ χαρτί, 10-13 διπλοί στίχοι ἀνά σελίδα,
16ο (167 x 121 mm.), [2] + 160 σ. (ἐπιδιορθώσεις μέ
ταινίες χαρτιοῦ κυρίως στό ἐσωτερικό περιθώριο,
λεκέδες ἀπό τόν ἀποχρωματισμό τοῦ κόκκινου μελανιοῦ). Χρονολογημένο καί ὑπογεγραμμένο στό
τέλος: «Ἐν Τήνῳ τῇ 14 Αὐγούστου 1893 / Δημ.
Μαυράκης», ὁ τίτλος στή σ. [1]. Πανί σύγχρονο μέ

150

τή γραφή (μικρές φθορές, σπασμένες οἱ συνδέσεις,
τίτλος στό πάνω κάλυμμα: «ΜΟΥΣΙΚΟΝ / ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ / 1893 / Δ. ΜΑΥΡΑΚΗ»).
€ 150-200

149
ΚΑΙΣΑΡΗΣ, Σ. Ὁ γυιός τοῦ Ψηλορείτη, ἐμβατήριον δι’ ἆσμα καί κλειδοκύμβαλον, [πάνω ἀριστερά:] Ἀφιεροῦται εἰς τόν Μεγάλον Ἀρχηγόν. χ.τ.
καί χ. [Ἀθήνα, π. 1917].  4ο, 5 σ. (μικρές φθορές).
Λιθόγραφη παρτιτούρα, χρωμολιθόγραφος τίτλος
στή σ. [1], ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῷ
Κυρίῳ Ἐμ. Μπενάκῃ / [...] Συνθέτης / Σ. Καίσαρης»). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλου ὁ τίτλος).
€ 200-300

150
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, Δημήτριος, ἀρχιμουσικός Φιλαρμονικῆς Αἰγίου, 1909-1917 καί 1925-1926. Μουσικόδραμα τῆς Ἑλλην. Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ὑπό
Δημητρίου Ἀργυριάδου, 1933.  Χειρόγραφη παρτιτούρα, πλάγιο 4ο (250 x 350 mm.), 35 σ. Τοποθετημένη σέ δίφυλλο μέ τόν τίτλο στήν πρώτη σελίδα.
[μαζί:] Πάρτες τῆς εἰσαγωγῆς καί σχέδια.  23 συνολικά σελίδες.
€ 150-200
31

152

11. Φιλοσοφία

151
ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Εὐγένιος. Ἡ λογική, ἐκ παλαιῶν τε
καί νεωτέρων συνερανισθεῖσα, ἧς προτέτακται
ἀφήγησις προεισοδιώδης περί ἀρχῆς καί προόδου
τῆς κατά τήν φιλοσοφίαν ἐνστάσεως, καί προδιατριβαί τέτταρες εἰσαγωγικαί, εἰς ἅπασαν ἐν γένει
τήν φιλοσοφίαν προτελεστικαί. Λειψία, Breitkopf,
1766.  8ο, 586 σ. (λείπει τό πορτραῖτο, ὁμοιόμορφα
ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, μικροί λεκέδες ἀπό νερό σέ
λίγα φύλλα). Χαλκόγραφη βινιέτα στό δεύτερο
φύλλο. Νεότερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές,
ἔχουν διατηρηθεῖ παλαιότερα μαρμαρογραφημένα
ἀκρόφυλλα). Legrand (18ος αἰ.) 645, Legrand & Pernot, 388, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1223, Λαγανᾶς 423.
€ 250-350
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152
ΠΑΜΠΛΕΚΗΣ, Χριστόδουλος, ὁ Ἀκαρνάν. Ἡ
ἀληθής πολιτική, ἥτις διαιρεῖται εἰς διάφορα κεφάλαια ὡς ἐν τῷ πίνακι φαίνεται, χρήσιμα καί ἀναγκαῖα πρός διακόσμησιν καί στολισμόν τῶν εὐγενῶν
ἀνδρῶν, διδάσκουσα ἕκαστον οὐ μόνον ἀποφεύγειν
τά ἐλαττώματα, καί τά ἐξ αὐτῶν ἐναντία, ἀλλά μήν
ὡς οἷον τε, καί τήν ἀρετήν ἀσπάζεσθαι, μεταφρασθεῖσα ἐκ τῆς γαλλικῆς εἰς τήν ἡμετέραν ἁπλῆν διάλεκτον, νῦν τό πρῶτον τυπωθεῖσα, καί ἐπιμελῶς

διορθωθεῖσα. Βιέννη, Νικόλαος Γλυκύς, 1781.  8ο,
15 + 176 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, λεκέδες
ἀπό νερό κυρίως στά περιθώρια τῶν 3 τελευταίων
τευχῶν). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο
καί κτητορική σημείωση («Καί τόδε σήν τις άλης
Παναγιώτη Π(α)παδόπουλου»). Ἀρχικά εὔκαμπτα
χαρτόνια (λίγο λερωμένα, σπασμένη ἡ κάτω σύνδεση, χαλαρωμένη ἡ πάνω). Legrand (18ος αἰ.) 1042,
Λαγανᾶς 443.  ΣΠΑΝΙΟ. Πρόκειται γιά τό πρῶτο
ἔργο τοῦ Ξηρομερίτη μοναχοῦ καί φιλοσόφου Χριστοδούλου Παμπλέκη, ἐκπροσώπου τῆς δεύτερης
γενιᾶς τῶν Ἑλλήνων Διαφωτιστῶν. Τό ἔργο κυκλοφόρησε ἀνώνυμα καί ἀποδόθηκε στόν Παμπλέκη
ἀπό τόν Γεώργιο Ζαβίρα. Κατά πάσα πιθανότητα
ἀποτελεῖ μετάφραση τῆς ἐπίσης ἀνώνυμης γαλλικῆς
ἔκδοσης τοῦ 1692 (La veritable politique des personnes
de qualité), ἡ ὁποία ἀποδίδεται στόν Nicolas Remond
Des Cours. Οὐσιαστικά πρόκειται γιά μία μετάφραση
- διασκευή τοῦ πρωτοτύπου ἀπό τόν Παμπλέκη, μέ
προσθήκη καί δικῶν του ἀπόψεων. Μέ τό παρόν
ἔργο εἰσάγεται γιά πρώτη φορά ἡ ἔννοια τῆς πολιτικῆς στή νεοελληνική βιβλιογραφία ὡς ἕνα πρότυπο ὁδηγιῶν γιά ὅσους κατέχουν ἤ θέλουν νά
ἀποκτήσουν πολιτικά ἀξιώματα ἤ νά εἶναι ἐνάρετοι
πολίτες, ὄντας εὐγενεῖς εἴτε ἐκ καταγωγῆς εἴτε κατ’
ἀξίαν. Πρβ. Γ. Σ. Μπαρμπαρούσης, Οἱ φιλοσοφικές
ἀπόψεις τοῦ Χριστοδούλου Παμπλέκη, [διδακτορική διατριβή], Ἀθήνα 2011.
€ 1.500-2.000
153
GRAVESANDE, Willem Jacob Storm van’s. Εἰσαγωγή
εἰς τήν φιλοσοφίαν Γ. Ι. Σ’ Γραβεζάνδου, περιέχουσα τήν μεταφυσικήν καί τήν λογικήν, ἐξελληνισθεῖσα ἐκ τῆς λατινίδος φωνῆς ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου κυρίου Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως,
ἐπιστασίᾳ Σ. Δ[εστούνη]. Μόσχα, τυπογραφεῖο τῆς
Κοινότητος, 1805.  8ο, 324 σ. (μικρό σχίσιμο στό
κάτω περιθώριο ἑνός φύλλου: σ. 1-2, μικρή τρύπα
ἀπό ἔντομο στό ἐξωτερικό περιθώριο τῶν πρώτων
τεσσάρων καί τῶν τελευταίων ὀκτώ τευχῶν). Δέρμα
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, λείπουν
μικρά τμήματα τῆς ράχης, σπασμένες οἱ συνδέσεις).
Ἠλιού 1805.39, Legrand & Pernot, 697, Λαγανᾶς 540.
€ 200-300

154
ΒΑΜΒΑΣ, Νεόφυτος. Στοιχεῖα φιλοσοφίας. Ἀθήνα,
Γ. Πολυμέρης, 1838.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ιε΄ + 347
σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα μερικά φύλλα, ὑπογραμμίσεις
στό κείμενο). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο. Νεότερη
δερμάτινη ράχη. Ἠλιού 1838.173, Λαγανᾶς 995.
€ 80-120

156

155
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀθαν. Πολιτικά παράλληλα.
Παρίσι, C. Eberhart, 1833.  8ο, 192 σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, μικρές φθορές,
ἀξάκριστο). Ἠλιού 1833.71, Λαγανᾶς 946.
€ 200-300

12. Ἐπιστῆμες

156
ΜΠΑΛΑΝΟΣ, Κοσμᾶς, ἐπιμελητής. Ἀντιπελάργησις, ἤ συλλογή τῶν σωζομένων ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων
Ἑλλήνων τῶν ἐκπεπονηκότων διαφόρως περί τό Δήλιον πρόβλημα εἰς εὕρεσιν δύω μέσων ἀναλόγων
γραμμῶν ἐν συνεχεῖ γεωμετρικῇ ἀναλογίᾳ, καί ἐκ
τῶν νεωτέρων ὑπό τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου κυρίου Μπαλάνου Βασιλοπούλου. Βιέννη, J. B.
Zweck, 1816.  μικρό folio, 74 σ. (μικρές τρύπες ἀπό
ἔντομο στήν ἀρχή, ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένα τά τελευταῖα δέκα φύλλα). Γεωμετρικά σχήματα ἐντός
κειμένου καί σέ 3 χαλκόγραφους πίνακες στό τέλος.
Ἀρχικά χαρτόνια (μικρές φθορές, τρύπες ἀπό ἔντομο
στό πάνω). Ἠλιού 1816.14, Λαγανᾶς 633.  Ὁ Μπαλάνος Βασιλόπουλος (1694 - π. 1760), διδάσκαλος
τῆς σχολῆς τῶν Ἰωαννίνων, πίστευε ὅτι εἶχε λύσει τό
Δήλιο πρόβλημα, ἕνα ἀπό τά προβλήματα πού ἐπι-

160

χείρησαν χωρίς ἐπιτυχία νά λύσουν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες. Τή λύση του ἔστειλε στίς σημαντικότερες ἀκαδημίες τῆς Εὐρώπης καί τελικά τύπωσε στή Βενετία
τό 1756. Ὁ γιός του Κοσμᾶς συγκεντρώνει σ’ αὐτόν
τόν τόμο κάποιες ἀπό τίς μεθόδους ἀντιμετώπισης
τοῦ προβλήματος πού ἔχουμε ἀπό τήν ἀρχαιότητα,
τή λύση τοῦ πατέρα του, κριτική θεώρησή της ἀπό
τόν Νικηφόρο Θεοτόκη καί τόν Εὐγένιο Βούλγαρη,
καθώς καί τή σχετική μέ τό ζήτημα ἀλληλογραφία.
Τήν ἀπόδειξη ὅτι τό Δήλιο πρόβλημα δέν ἐπιδέχεται
λύση ἔδωσε ὁ A. F. Möbius τό 1829. Βλ. Μ. Λάμπρου,
«Μία προσπάθεια διπλασιασμοῦ τοῦ κύβου τήν
ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας καί τό κείμενο τῆς Ἀντιπελάργησης», Εὐκλείδης Γ΄, τ. 40-41 (Μάιος-Δεκέμβριος 1994), σ. 41-67.
€ 600-800
157
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, Κωνσταντῖνος. Variationsprechnung und partielle Differentialgleichungen erster Ordnung. Λειψία καί Βερολίνο, B. G. Teubner, 1935. 
XI + 407 σ. (μικρή φθορά ἀπό σβήσιμο στόν τίτλο).
Ἀρχική πάνινη ράχη (νεότερο πανί στά καλύμματα).
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Elementare Theorie des Spiegelteleskops von B. Schmidt (Hamburger mathematische
Einzelschriften, 28. Heft / 1940). Λειψία καί Βερολίνο,
B. G. Teubner, 1940.  36 σ. Ἀρχικό πανί. (2).
€ 100-150
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ΣΑΡΑΚΩΜΕΝΟΣ, Διομήδης Σ. Περί χημικῶν λιπασμάτων, μέρος πρῶτον, Ἀζωτοῦχα λιπάσματα
[δέν ἐκδόθηκε ἄλλο], [πάνω:] Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν, Τμῆμα Η´ (Γεωργική Βιβλιοθήκη, ἀριθ. 6).
Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο καῖ Λιθογραφεῖο,
1898.  8ο, 88 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1898.168.
€ 40-60

159
ΣΑΡΡΗΣ, Α. Π. Ἡ ἀστρονομία διά τόν λαόν. Ἀθήνα,
τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1897.  8ο, 151 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λείπει τό κάτω, λερωμένο τό πάνω, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1897.351.
€ 50-70
160
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Δημ. Α. Ἀνατομία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Ἀθήνα, Κ. Ράλλης, 1836.  8ο, ξγ΄ +
799 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος, λεκέδες ἀπό νερό, σχίσιμο σ’ ἕνα φύλλο: σ. 399-400). Ξυλόγραφη βινιέτα
στόν τίτλο. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές). Ἠλιού 1836.15.  ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ.

€ 150-200

161
Διατίμησις τῶν φαρμάκων, κατ’ ἔγκρισιν τοῦ Βασιλικοῦ Ἰατρικοῦ Συμβουλίου. Ἀθήνα, Βασιλική
Τυπογραφία, 1838.  4ο, 31 σ. Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἠλιού 1838.38.
€ 50-70

162
LANDERER, X. Ἐγχειρίδιον τῆς βοτανικῆς. Ἀθήνα,
Κ. Ἀντωνιάδης, 1845.  8ο, ιβ´ + 220 σ. (δύο μικρά
εἰκονογραφημένα ἀποκόμματα ἐπικολλημένα στήν
κάτω πλευρά τῶν σ. γ´ καί δ´, ὀξείδωση, λερωμένα
λίγα φύλλα). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο, ἀναδιπλούμενος στοιχειοθετημένος πίνακας στό τέλος.
Μαρμαρογραφημένα τά καλύμματα (λείπουν τμήματα ἀπό τή ράχη). Γκίνης & Μέξας, 4145.
€ 80-120
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ΠΑΡΛΑΠΑΣ, Γεώργιος Χ. Περί μεταναστεύσεως
φυτῶν καί ζώων. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1888.
 8ο, 114 σ. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ συγγραφέα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά ὀξειδωμένα, χα-

λαρωμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1888.796.
€ 40-60

164
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Ν. Χ. La pêche en Grèce, [πάνω:]
Ministère de l’ Intérieur. Grande exposition internationale
de pêche de 1883 à Londres. Ἀθήνα, Ἀδελφοί Περρῆ,
1883.  8ο, 87 σ. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης.
€ 50-70

165
BECCARIA, Cesare Bonesana, marchese di. Περί ἀδικημάτων καί ποινῶν, μεταφρασμένον ἀπό τήν ἰταλικήν γλῶσσαν [ὑπό Α. Κοραῆ], δευτέρα ἔκδοσις,
διορθωμένη καί αὐξημένη μέ σημειώσεις καί πίνακα
στοιχειακόν. Παρίσι, Didot, 1823.  8ο, ρι΄ + 261 σ.
(ἐλαφρά λερωμένα λίγα φύλλα). Μ’ ἕνα ἀναδιπλούμενο πανομοιότυπο ἐπιστολῆς τοῦ A. Morellet. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Ἠλιού 1823.3, Λαγανᾶς 710.
€ 60-80

13. Χειρόγραφα - Ἔγγραφα
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Ψευδο-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, κ.ἄ. Ἀθανασίου τοῦ ἁγιωτάτου πατρ(ιάρ)χ(ου) Ἀλεξανδρεί(ας) σήνοψις ἀκριβεστάτι εἰς τό παλαιόν. [ἀρχές 16ου αἰώνα]. 
Χειρόγραφο σέ χαρτί, 22-27 στίχοι ἀνά σελίδα, 4ο (210
x 130 mm.), [α]7 [β]8 γ-δ8 ς-ι8 ια4 ιβ-ιγ8 ιδ2 ιε(=α)-κδ(=ι)8
κε(=ια)10 κς(=ιβ)2 κη(=ιγ)8 κθ(=ιδ)4 λ(=ιε)8 [1]1 λα(=ις)λε(=κ)8 λς(=Α)-λη(=Γ)6 λθ(=Δ)8 μ(=Ε)2 μβ(=Ζ)5: 287 φ.
(ἀριθμοῦνται 2 παράφυλλα στήν ἀρχή καί 6 στό
τέλος, λείπουν 2 τεύχη (ε & μα) καί 25 περίπου φύλλα
ἀπό τά τεύχη α, ιδ, κς, κθ, μ & μβ, κομμένα καί συμπληρωμένα τμήματα κυρίως ἀπό τά περιθώρια τῶν
πρώτων καί τῶν τελευταίων φύλλων, ἔντονοι λεκέδες στήν ἀρχή καί τό τέλος, σέ λάθος θέση δεμένο τό
φ. 208). Τά κείμενα στά φ. 3-95v γραμμένα ἀπό τόν
Γαβριήλ Ἀγαπητό, τά ὑπόλοιπα ἀπό ἄλλο χέρι, ἡ «Σύνοψις» στά φ. 3-74v (ἀρχίζει: «Πρό πάντων καί σύν
πᾶσι καί διά πάντων χρῆ τόν ἀληθῆ χριστιανόν, ἐπίστασθαι τί θ(εό)ς,...», τελειώνει: «... Ταῦτα δα(υί)δ καί
ἕτερα πλήονα· ἐν παραδρομῆ ταῦτα παρωσάμενοι,
δόξα χ(ριστ)ῶ ἀναπέμψωμεν, σύν τῶ π(ατ)ρί [...] εἰς
τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν»), ὁ τίτλος στήν ἀρχή
τοῦ κειμένου κάτω ἀπό πολύχρωμο ἐπίτιτλο, διάφορα μικρά κείμενα στά φ. 75-95v (ἑρμηνευτικά σέ
τροπάρια καί ἁγιογραφικά χωρία, ἀποσπάσματα
λόγων τοῦ Χρυσοστόμου, ἐρωταποκρίσεις τοῦ Ἀνα-

στασίου Σιναΐτου, κ.ἄ.), δίχρωμο ἐπίτιτλο στό φ. 75,
βιβλιογραφικό σημείωμα στό φ. 95v («Ἐτελειόθην τό
παρόν βιβλήο διά χειρός ἐμοῦ τοῦ ἀμαρ- / τολοῦ καί
ἐλεηνοῦ μάλον καί σφαλτογράφου ἱ- / εροδιακόνου
Γαβριήλ τοῦ ἀγαπιτοῦ. / ΜΗΝΙ γεναρίου ις ἡμέρα
πέμπτει»), «Συλλογιστικά κεφάλαια πρός λατίνους»
τοῦ Μάρκου Εὐγενικοῦ στά φ. 136v-160r (κεφ. α΄λζ΄), πολυάριθμες εὐχές, στίχοι καί λόγοι στά φ. 96v136r καί 160v-281v (Γενναδίου Σχολαρίου, Γρηγορίου
Θεολόγου, Ἰσαάκ Σύρου, Μεγάλου Βασιλείου, κ.ἄ.),
κτητορικό σημείωμα στό φ. 276v («1685 / ετουτο το
βηβλιο ηνε εμενα / του νηκολακι τζακαρελο»), μονοκονδυλιά στά φ. 3 & 281v, ἀρίθμηση τευχῶν ἀπό τόν
Γαβριήλ στά τεύχη α-ιδ καί ἀπό τό γραφέα τους στά
ὑπόλοιπα (α-κ καί Α-Ζ), συνεχής ἀρίθμηση τῶν
τευχῶν ἀπό μεταγενέστερο χέρι (α-μβ), νεότερη φυλλαρίθμηση. Νεότερο δέρμα (μίμηση βιβλιοδεσίας alla
greca, μικρές φθορές στή ράχη, πάνινο κουτί).  Ἡ
Σύνοψις ἀκριβεστάτη εἰς τό παλαιόν, ἔργο ἀγνώστου
συγγραφέα τοῦ 9ου ἤ τοῦ 10ου αἰώνα, γνώρισε
μεγάλη διάδοση στίς σλαβικές χῶρες, ὅπου κυκλοφόρησε σέ σλαβονικές μεταφράσεις. Τό ἑλληνικό
κείμενο ἐκδόθηκε ἀπό τόν A. Vassiliev, Anecdota
graeco-byzantina, pars prior, Μόσχα 1893, σ. 188-292 (μέ
τίτλο: «Ἱστορία παλαιοῦ περιέχων περί τοῦ Ἀδάμ»).
Πρβ. F. Stegmüller, Repertorium biblicum medii aevi, τ.
Α´: Initia biblica, apocrypha, prologi, Μαδρίτη 1981, σ.
100-1, ἀρ. 126 (Palaea historica).
€ 8.000-12.000
167
Relatione dell’Isola di Candia del Cl(arissi)mo Gio(vanni)
Gritti. [τέλη 16ου αἰώνα].  Χειρόγραφο σέ χαρτί, 15
στίχοι ἀνά σελίδα, folio (279 x 210 mm.), [1]-[4]10: [40]
φ. (ὀξείδωση). Ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου, τό
κείμενο στά φ. [1]/1r-[4]/7v (ἀρχίζει: «L’Isola di Candia
ha forma più longa che larga...», τελειώνει: «... si può dire
all’ insatiabil’ ingordigia Turchesca, dalla quale prego Iddio
ci voglia liberare», τά φ. [4]/8r-10v λευκά), χωρίς ἀρίθμηση φύλλων ἤ σελίδων. Εὔκαμπτα χαρτόνια.  Οἱ
Giovanni Gritti καί Giulio Garzoni βρέθηκαν στήν
Κρήτη ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 1582 μέχρι τά μέσα τοῦ 1583,
μέ τήν ἰδιότητα τῶν συνδίκων τῆς Ἀνατολῆς (Sindici,
Provveditori et Avogatori di Commun nelle Isole di Levante). Κατ’ ἐντολή τους ὁ Πέτρος Καστροφύλακας
συνέταξε τό 1583 τήν πολύτιμη γιά τήν ἱστορία τοῦ
νησιοῦ «Περιγραφή τῆς Κρήτης». Πλήρη καί ἀξιόπιστα χειρόγραφα τῶν ἐκθέσεων πού ὑπέβαλαν κατά
τήν ἐπιστροφή τους στή Βενετία, δέν ἔχουν μέχρι σήμερα ἐντοπιστεῖ. Ἀπόσπασμα τῆς ἔκθεσης τοῦ Gritti
βρίσκεται στά Κρατικά Ἀρχεῖα τῆς Βενετίας, ἐνῶ
ἀτελές μεταγενέστερο ἀντίγραφο τῆς ἔκθεσης τοῦ
Garzoni ὑπάρχει στή Μαρκιανή Βιβλιοθήκη. Βλ. Χ.
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Α. Μαλτέζου, «Νέο ἄγνωστο χειρόγραφο τῆς «Περιγραφῆς τῆς Κρήτης» τοῦ Πέτρου Καστροφύλακα
(1583) καί τό πρόβλημα τῆς κριτικῆς ἐκδόσεώς της»,
Πεπραγμένα τοῦ Γ΄ Κρητολογικοῦ Συνεδρίου, τ. Β´,
Ἀθήνα 1974, σ. 176, σημ. 2. Τό παρόν χειρόγραφο περιέχει μιά ἐνδιαφέρουσα περιγραφή τῆς Κρήτης, ὁ
συντάκτης τῆς ὁποίας φαίνεται νά ἀπευθύνεται στή
Βενετική Σύγκλητο. Θά πρέπει νά σχετίζεται μέ κείμενο τοῦ τέλους τοῦ 16ου αἰώνα, πού σώζεται σέ πολλές παραλλαγές καί φέρεται ὡς ἔργο διαφόρων
συγγραφέων, γιά τό ὁποῖο βλ. G. Gerola, Monumenti
veneti nell’Isola di Creta, τ. Α´, Βενετία 1905, σ. XV,
σημ. 2. Πέραν τῶν ἐκεῖ ἀναφερομένων, ἐμφανίζεται
ἐπίσης ὑπό τό ὄνομα τοῦ Latino Orsini (βλ. T. Gar
(ἐκδ.), Storia arcana ed altri scritti inediti di Marco Foscarini, Φλωρεντία 1843, σ. 377, ἀρ. 258).
€ 3.000-4.000

168
Εἰκονογραφημένο δίπλωμα προξένου τοῦ Βασιλείου
τῆς Σικελίας στήν Κεφαλληνία (τοῦ Στεφάνου Καρούσου). Μεσσήνη, 1 Σεπτεμβρίου 1733.  Σέ τεῦχος
4 φύλλων περγαμηνῆς, 215 x 155 mm., [8] σ. (οἱ [5] & [6]
λευκές). Τό κυρίως κείμενο στίς σ. [3]-[4] (μέ ἀνάγλυφη
ἐπικολλημένη σφραγίδα καί τήν ὑπογραφή τοῦ Hierolamus Cacia, R. M. N. [Regius Magister Notarius]), στήν
πρώτη σελίδα σέ διακοσμητικό πλαίσιο τό οἰκόσημο
τοῦ Καρούσου καί ἐπιγραφή («SENATUS / Nob(ilis) &
Exemplaris / Urbis Messanæ / Regiusq(ue) Consil(iuriu)s»),
στή δεύτερη σελίδα σονέτο καί στήν ἕβδομη ἀντί-

35

170

γραφο ἐγγράφου τοῦ νοταρίου Μεσσήνης Johannes
Cianciolo πού ἀφορᾶ τόν Antonino Caruso (22 Σεπτεμβρίου 1722). [μαζί:] Ἔγγραφο τοῦ κυβερνήτη Μεσσήνης μέ τήν ὑπογραφή του («Matteo Giuseppe Lucini,
Gov(ernator)e»), πού συνόδευε γεννεαλογικό δένδρο
τοῦ Στ. Καρούσου. Μεσσήνη, 20 Δεκεμβρίου 1722. 
1 σελίδα, 288 x 383 mm. Ὑπολείμματα σφραγίδας. (2)
€ 1.500-2.000
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ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ — Projet de réforme de
l’acte constitutionnel de la république rédigé par le
conseil législatif d’après un autre projet du ministère
impérial de l’auguste cour de Russie protectrice des
Îles ioniennes, et les notes officielles adressées au conseil par son excellence Monsieur le comte Mocenigo
ministre plénipotentiaire au Suprême corps législatif,
avec les documens justificatifs, dans sa session extraordinaire du 10 décembre 1806. V.S. [1806].  Γραμμένο στίς σ. [1]-[4] τεύχους 4 φύλλων (δυό λυτά
δίφυλλα τοποθετημένα τό ἕνα μέσα στό ἄλλο), 350
x 233 mm. (ἐλαφρά λερωμένη ἡ πρώτη σελίδα). 
Τό κείμενο τῶν 15 πρώτων ἄρθρων τοῦ σχεδίου
ἀναθεώρησης τοῦ συντάγματος τοῦ 1803, γραμμένο στά γαλλικά σέ δύο διαφορετικές μορφές
(παράλληλα σέ 2 στῆλες ἀπό διαφορετικά χέρια).
Ἡ ἀναθεώρηση ψηφίστηκε ἀπό τό Νομοθετικό
Σῶμα στίς 15 Δεκεμβρίου 1806.
€ 1.500-2.000
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ὁ ἐκ Φουρνᾶ, 1670-π. 1746, ἁγιογράφος. [Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης]. [α΄ μισό
19ου αἰώνα].  Χειρόγραφο σέ χαρτί, 31-33 στίχοι
ἀνά σελίδα, 4ο (223 x 160 mm.), Α18 Β-Γ32 [Δ]22: [104]
φ. (λείπουν τουλάχιστον 12 φύλλα στήν ἀρχή καί 10
στό τέλος, καθώς καί 2 φύλλα μεταξύ τῶν Α7 καί
Α8, κομμένο τμῆμα ἀπό τό πάνω περιθώριο τῶν 4
πρώτων φύλλων καί τμήματα τοῦ τελευταίου, ἔντονοι λεκέδες στήν ἀρχή). Τό κείμενο ἀρχίζει: «[...]όν
ἀνθρακοφόρον λα-[...] ἐν τῇ ἀριστερᾷ βαστών
χαρτί...» [Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ἑρμηνεία...,
σ. 67, §105 (Ὅρασις τοῦ προφήτου Ἠσαΐου)] καί τελειώνει: «...Τό ἅγιον Μανδύλ[...]» [Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ἑρμηνεία..., σ. 227, §19 (Τά ἐπίθετα
ὀνόματα ὁποῦ γράφονται εἰς τάς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ)]. Ἀρίθμηση τευχῶν ἀπό τό γραφέα, χωρίς
ἀρίθμηση φύλλων ἤ σελίδων.  Ἡ Ἑρμηνεία τῆς
ζωγραφικῆς τέχνης τοῦ Διονυσίου ἐκ Φουρνᾶ ἀποτέλεσε τό βασικό ἐγχειρίδιο ἁγιογραφίας στόν ἑλληνικό χῶρο ἀπό τά μέσα τοῦ 18ου αἰώνα. Γνώρισε
τεράστια ἐπιτυχία καί συνέβαλε στήν ἐπιστροφή σέ
πρότυπα τῆς παλαιολόγειας ζωγραφικῆς. Ἐνδεικτικό τῆς εὐρείας διάδοσής της εἶναι ὅτι σώζεται σήμερα σέ τουλάχιστον 41 κώδικες. Βλ. G. Kakavas,
Dionysios of Fourna (c.1670–c.1745). Artistic Creation
and Literary Description, Leiden 2008, Appendix I. Σέ
σύγκριση μέ τό κείμενο πού δημοσίευσε ὁ Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, κάποια κεφάλαια στό παρόν χειρόγραφο εἶναι συντετμημένα.
€ 4.000-6.000
171
Ἀκολουθία τῆς θείας καί ἱερᾶς λειτουργίας τῆς τε
μεγάλης τεσσαρακοστῆς καί τοῦ πάσχα, μελισθεῖσα παρά διαφόρων μουσικῶν διδασκάλων.
[δεκαετία 1820].  Χειρόγραφο σέ χαρτί, 14-15 διπλοί στίχοι ἀνά σελίδα, 4ο (196 x 122 mm.), 1-58 66 7168 16[bis]8 17-238 249 25-428: [343] φ., 684 + [2] σ.
(λείπει τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ τελευταίου φύλλου, σβησμένη σφραγίδα στό πρῶτο, λερωμένα μερικά φύλλα). Ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου,
ἀρίθμηση τευχῶν ἀπό τό γραφέα, μεταγενέστερη
σελιδαρίθμηση. Δερμάτινη ράχη τῶν μέσων τοῦ
19ου αἰώνα (φθορές στά καλύμματα).
€ 800-1.200
172
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ὁ Λαμπαδάριος,
κ.ἄ. [Ἀνθολογία τῆς Λειτουργίας]. [π. 1820].  Χειρόγραφο σέ χαρτί, 14 διπλοί στίχοι ἀνά σελίδα, 4ο
(196 x 140 mm.), [116] φ. (λευκό τό [52]). Μεταγενέ-

στερη σελιδαρίθμηση (μέ λάθη), χωρίς ἀρίθμηση
τευχῶν. Νεότερο δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες.
€ 800-1.200
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ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Δημήτριος, 1793-1832, ἀγωνιστής.
Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή του («Δημήτριος Ὑψηλάντης / Πληρεξούσιος τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτρόπου»)
σχετικά μέ τή συγκέντρωση ξυλείας καί οἰκοδομικῶν ὑλικῶν ἀπό τά σπίτια τῶν Τούρκων μετά τήν
ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς. Τρίπολη, 12 Ὀκτωβρίου
1821.  1 σελίδα, 150 x 211 mm. (ἐπιδιορθωμένο
σχίσιμο, ὁμοιόμορφη ὀξείδωση). Σφραγίδα [Μαζαράκης 1076].  «Κύριοι ἔφοροι τῆς Τριπολιτζᾶς.
Ἰδοῦ διορίζομεν τούς ἐπιφέροντας τήν παροῦσαν
μας προσταγήν, τόν Παναγιωτάκην Γοῦτον καί
Ἀθανάσην, μέ διωρισμένους στρατιώτας νά περιέλθουν καί νά συνάξουν ἀπό ὅλα τά ὀσπήτια καί μέρη
τά τούρκικα τήν ξυλικήν καί ἀσβέστην καί ἄλλας
ὕλας ἁρμοδίας διά τήν οἰκοδομικήν ὁποῦ ἐκεῖ εὑρίσκονται, ὁμοίως νά συνάξουν καί ὅσην τοιαύτην
ὕλην τουρκικήν εὑρίσκεται εἰς χριστιανικά ὀσπήτια
καί μέρη. Αὐταί αἱ ὕλαι νά συνάγωνται καί νά ἀποταμιεύωνται ἐγγράφως καί ἀσφαλῶς εἰς σίγουρα
τουρκικά ὀσπήτια, ὁποῦ ἔχουν νά χρησιμεύσουν αἱ
ἄνωθεν ὕλαι εἰς τάς ἐκκλησίας μας καί εἰς ἄλλας
ἀναγκαίας κοινάς οἰκοδομάς. Ὅποιος δέ ἤθελε τολμήσει τήν μικράν ἀντίστασιν εἰς τούς διορισθέντας
νά συνάξουν τάς ἄνωθεν ὕλας τῆς οἰκοδομικῆς,
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ἔχει νά παιδεύεται αὐστηρῶς καί διττῶς, καί ὡς παραβάτης τῆς προσταγῆς μας καί ὡς καταφρονητής
τῶν κοινῶν ἀναγκαίων οἰκοδομῶν...».
€ 1.000-1.500
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ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Δημήτριος, 1793-1832, ἀγωνιστής.
Δυό σημειώματα μέ τήν ὑπογραφή του («Δημήτριος
Ὑψηλάντης») μέ ὁδηγίες γιά τήν ἀπελευθέρωση
ἀγγλικοῦ πλοίου «ἀφ’ οὗ πρῶτον ὅμως εὐγάλει τάς
γραικικάς φαμιλίας ὁποῦ ἔχει μέσα καί τά πράγματά των». Ἄργος, 23 Νοεμβρίου 1821.  1 σελίδα
τό καθένα, 128 x 211 mm. Σφραγίδα [Μαζαράκης
1076]. (2)
€ 800-1.200
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ὁ Λαμπαδάριος.
Εἴρμολόγιον τῶν καταβασήων τῶν αειδήμων δηδασκάλον Πέτρου λανπαδαρίου καί γριγορίου εἰς την
κίμησην τής εἰπεραγίας δεσπήνης εἰμόν θεοτόκου
καί τον ληπόν θεομητορικῶν καί δεσποτηκῶν ἐορτῶν.
[δεκαετία 1820].  Χειρόγραφο σέ χαρτί, 11 διπλοί
στίχοι ἀνά σελίδα, 8ο (170 x 115 mm.), 54 φ. Ὁ τίτλος
στήν ἀρχή τοῦ κειμένου, νεότερη φυλλαρίθμηση,
χωρίς ἀρίθμηση τευχῶν. Νεότερο δέρμα στή ράχη
καί τίς γωνίες.
€ 600-800
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πατρίδος μας. Ὅθεν σᾶς δίδομεν τήν εἴδησιν καί
σᾶς λέγομεν νά ἑτοιμασθῆτε ἀγαπητοί ὁποῦ τήν
δευτέραν τοῦ πάσχα νά καταβῆτε χωρίς ἄλλο μετά
τοῦ εἰρημένου ὑποχιλιάρχου σας καί τῶν καπιτανέων νά κάμετε τό χρέος σας πρός τήν πατρίδα.
Δέν εἶναι χρεία νά σᾶς παρακινήσωμεν περισσότερον, ὡσάν ὁποῦ στοχαζόμεθα ὅτι καί μόνοι σας
γνωρίζετε πῶς πρέπει πλέον νά τρέξωμεν ἐκεῖ ὅπου
καί οἱ λοιποί ἀδελφοί μας χριστιανοί ἀγωνίζονται
καί πολεμοῦν διά τήν ἐλευθερίαν μας...».
€ 500-700
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Ἔγγραφο τῆς Πελοποννησιακῆς Γερουσίας μέ τίς
ὑπογραφές τῶν Ἀσημάκη Φωτήλα καί Νικολάου
Σπηλιάδη, πρός τούς Δημήτριο Ταγκόπουλο καί
Ἀβραμάκη Σάββα στή Γρανίτσα. Τρίπολη, 16 Σεπτεμβρίου 1822.  1 σελίδα, 288 x 195 mm. (τρύπα
στή δεξιά πλευρά). Σφραγίδα [Μαζαράκης 140]. 
«... Ἅμα ὁποῦ λάβετε τό παρόν ἀμέσως νά συκωθῆτε νά πηγαίνετε νά ἀνταμωθῆτε μέ τόν Καπετάν Γεωργάκη Πετμεζᾶν ὅστις διετάχθη καί θέλει
σᾶς δεχθῇ, καί χωρίς ἀργοπορίαν νά βάλετε εἰς
πρᾶξιν τό ἔργον σας, προθυμοποιούμενοι εἰς τήν
ταχυτάτην ἀποστολήν τῶν γεννημάτων εἰς τό
στρατόπεδον...».
€ 250-350
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Ἐπιστολή τοῦ ἐπισκόπου Κερνίκης Προκοπίου καί
τῶν προκρίτων Καλαβρύτων Ἀσημάκη Ζαΐμη,
Γιάννη Παπαδόπουλου, Δημητράκη Ζαΐμη καί
Σωτηρίου Θεοχαρόπουλου, πρός τούς ἐφόρους καί
στρατιῶτες τοῦ σεμτίου Κατσάνας. Καλάβρυτα,
31 Μαρτίου 1822.  1 σελίδα, 219 x 155 mm. 
«... Μετά τόν χαιρετισμόν μας σᾶς φανερώνομεν
ὅτι ἐδιωρίσθη ὁ καπ(ετάν) Γκολφῖνος Πετμεζᾶς
ὑποχιλίαρχος εἰς τό σέμτι σας, ὁμοίως καί οἱ καπιταναῖοι οἱ ὁποῖοι διορίζονται νά συνάξωσι τούς
στρατιῶτας διά νά καταβοῦν εἰς Πάτρας νά ἀγωνισθοῦν μετά τῶν λοιπῶν διά τήν ἐλευθερίαν τῆς
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ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Θεόδωρος, 1770-1843, ἥρωας
τοῦ ’21. Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («θ. κολοκοτρόνης») πρός τόν στρατηγό Βασίλειο Πετμεζᾶ.
Ναύπλιο, 22 Μαΐου 1827.  1 σελίδα, 250 x 200 mm.
Σφραγίδα [Μαζαράκης 1116].  «... Διορίζεσαι ἅμα
λάβεις τήν παρούσαν μου νά παραλάβης τούς
ἐνταῦθα ὑπό τήν ὁδηγίαν σου στρατιώτας, καί
νἀπέλθης ὅσον τάχιστα εἰς Καλάβρυτα νά στρατολογήσῃς τήν ἀναλογίαν τῶν στρατιωτῶν αὐτῆς κατά
τάς προλαβούσας πρός τήν Γενναιότητά σου, καί
πρός τούς Δημογέροντας καί Καπετανέους αὐτῆς
διαταγάς μου, καί συνεννοηθεῖς μετά τῶν στρατηγῶν Δημ. Μελετόπουλου καί Θάνου Χρυσαντακόπουλου, καί τοῦ ἀντιστ. Παναγ. Νοταρᾶ, οἵτινες
διατάττονται ταυτοχρόνως, νἀπέλθης εἰς Νεζερά καί
νά συστήσετε ἐκεῖ, ἤ εἰς ὅποιαν ἄλλην ὀχυράν καί
ἀναγκαίαν ἐγκρίνετε θέσιν, στρατόπεδον διά τοῦ
ὁποίου νά βλάπτετε καί ἐμποδίζετε τάς ἐπιδρομάς
τοῦ ἐχθροῦ, ἄχρις οὗ διορισθεῖ ἀρχηγός αὐτοῦ τοῦ
στρατοπέδου...». Ἀκολούθως ἀναφέρει ὅτι ὁ ἐφοδιασμός τῶν στρατιωτῶν μέ τρόφιμα θά γίνεται «ἀπό
τήν ἐπαρχίαν, καθά περί τούτου διετάχθησαν οἱ Δημογέροντες αὐτῆς» καί δίνει, τέλος, ὁδηγίες γιά τήν
ἀντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων προδοσίας: «... θέλετε προσέχει μ’ ὅλην τήν δυνατήν προσοχήν, διά νά
μή συνεννοῆται τινάς ἐκεῖ μετά τῶν ἐχθρῶν. Καί ἄν
πληροφορηθῆτε κανένα τοιοῦτον βεβαίως [μέ ἀποδεικτικά στοιχεῖα], θέλετε προσπαθεῖ παντοιοτρόπως
νά τόν συλλαμβάνετε, καί νά τόν στέλλετε εἰς τό
Γ(ενικόν) Στρατόπεδον, ἄν δέ ἀντισταθῆ θέλετε μεταχειρίζεσθαι πρός αὐτόν καί τήν βίαν, ἀλλά καί νά
τόν σκοτώνετε, ὁποῖος καί ἄν ᾗ...».
€ 3.000-4.000
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ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Θεόδωρος, 1770-1843, ἥρωας
τοῦ ’21. Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («θ. κολοκοτρόνης») πρός τόν στρατηγό Βασίλειο Πετμεζᾶ.
Ἅγιος Γεώργιος, 21 Ὀκτωβρίου 1822.  1 σελίδα,
302 x 203 mm.  «... Ἔλαβον τό γράμμα Σου καί
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ἴδον ὅσα μέγραφες, μάλιστα περί Σαλόνων, τό
ὁποῖον εἶναι πιθανόν καί τό πιστεύω. Θέλω μ’ ὅλον
τοῦτο νά μοῦ γράψῃς καί ἐκ δευτέρου περιέργως
ὅ,τι βέβαιον μάθεις, καί τό περιμένω ἀνυπομόνως.
Γράφω καί τοῦ ἀντιπροέδρου Φωτίλα, νά μέ εἰδοποιήσῃ ἡ εὐγενεία του ὅ,τι ἠξεύρει καί μάθει. Ἐν τοσούτῳ, εἰ μέν ἀληθές, συνάξατε τούς στρατιώτας
καί στέκου ἕτοιμος εἰς ὅποιον μέρος κρίνεις εὔλογον, ἕως νά σοῦ δώσω δευτέραν γνώμην. Γράψε μου
ὅμως ὅσον τάχος. Εἰ δέ καί εἶναι ψευδές, τότε παίρνεις τά στρατεύματα καί ἔρχεσαι ἐδῶ ὅσον τάχος.
[...] Ἴδον καί τά ὅσα μοῦ γράφεις περί φίλων. Ἄφες
τους νά δαιμονίζονται. Αὐτά εἶναι ἐκεῖνα ὁποῦ ἔφεραν τήν πατρίδα μας εἰς αὐτήν τήν κατάστασιν. Ἄν
ἔχουν ὄρεξιν ἄς πᾶν ὅπου τούς ἀρέσκει...».
€ 2.000-3.000
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ΜΑΧΗ ΚΑΥΚΑΡΙΑΣ — ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ, Δημήτριος, 1786-1864, ἀγωνιστής. Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Δημητράκης Πλαποῦτας») πρός τόν
στρατηγό Βασίλειο Πετμεζᾶ στό Μέγα Σπήλαιο. Καυκαριά, 27 Αὐγούστου 1827.  2 σελίδες, 220 x 164 mm.
 «...Ἔλαβον ταύτην τήν στιγμήν τό γράμμα σας σημειωμένον τήν ἀπό χθές, καί ἴδον τά ὅσα μοί σημειοῖς.
Ἐγώ πρό μιᾶς ὥρας ἀφοῦ ἔλαβον τό γράμμα σου σᾶς
ἔγραφον ἐκτεταμένως ὁμοῦ καί τοῦ καθηγουμένου τά
περί τῶν ἐχθρῶν. Ἰδού καί τώρα ἐν συντομίᾳ καί αὖθις
σᾶς λέγω, ὅτι οἱ ἐχθροί, ἀφοῦ χθές ἔφθασαν ἐνταῦθα,
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ἐκινήθησαν σήμερον ἐφορμητικῶς κατ’ ἐπάνω μας.
Ἀλλ’ οἱ Ἕλληνες ὄντες ἐμψυχωμένοι ἐκ τῆς θείας χάριτος, δέν ἔλλειψαν νά κάμουν τό χρέος των, ὥστε οἱ
μέν ἐχθροί ὀπισθοδρομήσαντες μέ μεγάλην των καταισχύνην, ἐφονεύθησαν καί ἀρκετοί. Δύω σημαῖαι
των ἔπεσον κατά γῆς ὁμοῦ μέ τούς ἐπιφέροντας αὐτάς.
Οἱ δ’ Ἕλληνες ἔμειναν ὡς καί πρότερον μέ τήν αὐτήν
Γενναιοψυχίαν των εἰς τά ταμπούρια. Στρατηγέ! Ὁ
καιρός εἰς τήν παροῦσαν περίστασιν εἶναι πολλά ἐπωφελής εἰς ἡμᾶς. Διά τοῦτο συντελέσητε ὅσον τάχιστα
νά προφθάσουν ὅλα τά εὑρισκόμενα αὐτόθι ἅρματα,
διά νά καταστρέψωμεν τούς ἐπαράτους σατράπας,
καθ’ ὅτι αὐτοί φαίνεται νά σκοπεύουν καί πάλιν κατ’
ἐπάνω μας, ἤδη δέ εὑρίσκονται τύρον κανονιοῦ [tiro di
cannone = σέ ἀπόσταση βολῆς] ἀντίκρυς μας, ἀπ’ ὅπου
καί μᾶς κανονοβολοῦν. Νά μᾶς προφθάσητε πρός
τούτοις καί ἀπό τάς κάσσας τά φυσέκια ὅσας σᾶς
ἔγραφον σήμερον, καί ἀλεῦρι ὅσον ἐμπορέσητε νά
εὐγάλετε, διότι εἴμεθα δύω ἡμέρες νηστικοί. Στέλλω αὐτοῦ καί τρεῖς πληγωμένους, τούς ὁποίους νά
ἐξοικονομήσετε ἀπό τά ἀναγκαῖα των, καί νά ἐπισκεφθοῦν καλῶς καί ἀπό τούς ἰατρούς...».
€ 1.000-1.500
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Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΠΕΤΜΕΖΑΙΩΝ — Ἔγγραφο μέ
τίς ὑπογραφές τῶν Βασιλείου Πετμεζᾶ, Ἀσημάκη
Σκαλτσᾶ, Γκολφίνου Πετμεζᾶ, Γεωργίου Πετμεζᾶ,
Σπύρου Σταθόπουλου, Νικολάου Χριστόπουλου,
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γένη ἡ ἐκλογή ἀπό τά ἴδια ἄρματά μας μέ χωρίς χατίρι μέ χωρίς τυραννία καί ὅτι κρίνουν εὔλογο τά
ἄρματα κατά τόν βαθμόν ὁποῦ ἤθελε δώσουν τοῦ
καθενός, νά μένη ἀναπαϊμένος τόσον μεγάλος ὅσον
καί μικρός. Καί διά ἀσφάλειαν ἔγινε τό παρόν συμφωνητικόν τῆς ἀναμεταξύ μας συμφωνίας ὑπογεγραμμένον ἰδιοχείρως μας, καί ἐδόθη εἰς χεῖρας τοῦ
καπ(ετάν) Βασίλη Πετιμεζᾶ, καί ἄλλο ἕνα ὅμοιον καί
ἐδόθη εἰς χεῖρας τοῦ καπ(ετάν) Ἀσημάκη Σκαλτζᾶ...
[ὀρθογραφημένη μεταγραφή]».
€ 1.500-2.000
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Παναγιωτάκη Πετμεζᾶ, Χονδρογιάννη, Γεωργίου
Κοντοβαζαινίτη καί Γεωργάκη Γκίνη, μέ τό ὁποῖο
δεσμεύονται μέ ὅρκο νά ἑνωθοῦν καί νά γίνουν «γνήσιοι ἀδελφοί», νά πᾶνε «ἐναντίον τῶν τυράνων», καί
γιά τά «δίκια» τους καί τά «ὀφίκια» τους, νά κάνουν
ἐκλογές «ἀπό τά ἴδια ἄρματά» τους καί νά σεβαστοῦν τό ἀποτέλεσμα. Σουδενά, 14 Ἀπριλίου 1822. 
1 σελίδα, 350 x 242 mm.  «... Διά τοῦ παρόντος ἀποδεικτικοῦ γράμματος δῆλον γίνεται ὅτι ἡμεῖς οἱ κάτοθεν ὑπογεγραμμένοι, ἐπειδή καί ἐγνωρίζομε τήν
ἀκαταστασίαν ὁποῦ τρέχει εἰς τό βιλαέτι μας καί εἰς
τόν ἑαυτόν μας, πρῶτον τήν ἀτιμίαν μας καί ἔπειτα
τόν ἀφανισμόν τῆς πατρίδος μας καί τοῦ ἑαυτοῦ μας,
διά τοῦτο μέ καθαράν μας γνώμην καί μέ καθαρά
σπλάγνα ἀποφασίσαμε καί ἑνωθήκαμεν μέ ὅρκον
φρικτόν. Ὁρκωνόμεθα εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν ὁποῦ
ὅποιος ἀπό ἡμᾶς θέλει νά χαλάση τό ὀρος[;] καί τόν
ὅρκον ὁποῦ ἀποφασίζομε, νά εἶναι ἄπιστος, νά μήν
λογίζεται χριστιανός νά εἶναι ἄτιμος, νά μήν ἔχει τήν
ἰσχύν εἰς τιμήν στρατιώτου καί νά κατατρέχεται ἀπό
ὅλους τούς ἀδελφούς ἕως τήν ζωήν του, ἡ κρίσι του
νά εἶναι ἄκυρη ἐν παντί κριτηρίω καί τιμίω προσώπω.
Τήν ὁποίαν συμφωνίαν ὁποῦ ἐκάμαμεν δέν ἀποβλέπει εἰς τό νά κατατρέξομε κανένα μεγάλον πρόσωπον
ἀλλά οὔτε μικρόν, ἀλλά ἑνωνόμεθα καί γινόμεθα
γνήσιοι ἀδελφοί καί ἀποφασίζομε διά νά πάμε ἀναντίον τῶν τυράννων μέ ἐκείνην τήν ὀλίγην πολλήν δύναμιν ὁποῦ ἔχει ὁ καθ’ εἷς, καί διά τά δίκια μας καί
ὀφίκια μας. Θέλει κράξομε καί τούς λοιπούς ἀδελφούς καί συναγωνιστάς ὅλης τῆς ἐπαρχίας μας, νά
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ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, Γεώργιος, 1782-1858, ἀγωνιστής. Ἔγγραφο τοῦ Ἐκτελεστικοῦ μέ τήν ὑπογραφή
του («Γεώργιος Κουντουριώτης»), πρός τόν στρατηγό Δῆμο Καλτζᾶ [Σκαλτσᾶ]. Ἄργος, 16 Μαρτίου
1825.  1 σελίδα, 322 x 209 mm. Προσυπογράφει ὁ
Γραμματεύς Κ. Πολυχρόνης, σφραγίδα [Μαζαράκης 150].  «... Διατάττεσαι μέ τό ὑπό τήν ὁδηγίαν
σου Σῶμα νά μεταβῆς εἰς τήν ἀνατολικήν Ἑλλάδα
διά νά πιάσῃς τάς ἀναγκαίας θέσεις εἰς τά σύνορα,
τοποθετῶν τό στρατόπεδόν σου κατά τάς περιστάσεις, ὅπου εἶναι ἡ μεγαλυτέρα ἀνάγκη, καί συνεννοούμενος μετά τοῦ στρατηγοῦ Γκούρα, θέλετε συνεργεῖ
εἰς τήν ματαίωσιν τῶν σχεδίων τοῦ ἐχθροῦ...».
€ 500-700
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Marsch der Besatzung von Missolunghi. [π. 1830]. 
Γραμμένο στήν πρώτη σελίδα τόμου μέ 18 χειρόγραφες παρτιτοῦρες, πλάγιο 4ο (228 x 307 mm.),
(ὀξείδωση). Δερμάτινη ράχη σύγχρονη μέ τή
γραφή (φθορές).  Τό Ἐμβατήριο τῆς φρουρᾶς
τοῦ Μεσολογγίου κυκλοφόρησε σέ χειρόγραφη
μορφή μετά τήν πτώση τοῦ Μεσολογγίου ὡς ἔργο
τοῦ Beethoven. Ἔχει ἐπίσης ἀποδοθεῖ στόν κόμη
Joseph Ludwig von Armansperg, πρόεδρο τῆς τριμελοῦς Ἀντιβασιλείας τοῦ Ὄθωνα. Στή μοναδική
ἔκδοση τοῦ ἔργου, ὁ δημιουργός του σημειώνεται
μέ τά ἀρχικά «L. von A.» (Drey griechische Maersche
für das Piano Forte von L. von A. Der Erlös ist den
unglücklichen Griechen geweiht, Karlsruhe, Lith. von C.
Wagner, χ.χ.).
€ 800-1.200
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Δίπλωμα πλοίου μέ τίς ὑπογραφές τῶν μελῶν τῆς Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἑλλάδος Α. Ζαΐμη, Δ.
Τσαμαδοῦ, Π. Μαυρομιχάλη, Π. Δ. Δημητρακόπουλου, Κ. Ζώτου, Ι. Βάχου, Α. Χατζηαναργύρου
καί Α. Μοναρχίδη. Ναύπλιο, 4 Ὀκτωβρίου 1826. 
1 σελίδα, 230 x 387 mm. Προσυπογράφει ὁ Γεν.

Γραμματεύς Γ. Γλαράκης, σφραγίδα [Μαζαράκης 178].  «Ἀριθ. 3482. Ἡ Διοικητική
Ἐπιτροπή τῆς Ἑλλάδος, Δηλοποιεῖ, Ὅτι τό
Πλοῖον ὀνομαζόμενον Ξενοφῶν, ὁπλισμένον
μέ κανόνια δώδεκα, ἀριθ. 12, καί ἕτερα ψιλά
ὅπλα καί ἐφόδια πολεμικά ἀναγκαῖα εἰς
μάχην, καί μέ τούς κατά νόμον Θαλάσσιον
ἀξιωματικούς καί Ναύτας, κυβερνούμενον
παρά τοῦ Καπ(ετάν) Ἀνδρέα Κεφάλα, πέμπεται παρά τῆς Διοικήσεως εἰς τόν Κόλπον τῆς
Εὐβοίας, διά νά παραπλέῃ καί φυλάττῃ
ἐκεῖνα τά μέρη ὁποῦ εὑρίσκονται οἱ ἐχθροί.
Διό παρακαλοῦνται οἱ ἐντυγχάνοντες αὐτό
Διοικηταί καί κυβερνῆται τῶν Σ. Εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων, οὐχί μόνον μή ἐνοχλῆσαι
τήν διάπλευσιν αὐτοῦ, ἀλλά χρείας τυχούσης
χορηγῆσαι αὐτῷ τήν ἀπαιτουμένην ἀντίληψιν, ὡς καί ἡμεῖς τά αὐτά εἰώθαμεν πράττειν
ταῖς φιλικαῖς δυνάμεσιν...».
€ 800-1.200
185
Ἔγγραφο τῆς Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς
Ἑλλάδος μέ τίς ὑπογραφές τῶν Α. Ζαΐμη, Π.
Μαυρομιχάλη, Π. Δ. Δημητρακόπουλου, Σ.
Τρικούπη, Κ. Ζώτου, Ι. Βάχου, Α. Μοναρχίδη καί Α. Χατζηαναργύρου, πρός τόν
πλοίαρχο Ἀνδρέα Ι. Κεφάλα. Αἴγινα, 8 Δεκεμβρίου 1826.  1 σελίδα, 254 x 200 mm.
Προσυπογράφει ὁ Γεν. Γραμματεύς Γ. Γλαράκης, σφραγίδα [Μαζαράκης 178].  «... Ὁ
Κ. Ἀνδρέας Ἰωάννου Κεφάλα Κυβερνήτης
τοῦ Βρικίου Ξενοφῶν, διωρισμένος νά διαπλέῃ εἰς τά παρά τῶν Κόλπων Θερμαϊκοῦ
καί Μαλλιακοῦ, διά νά κρατῇ στενόν ἀποκλεισμόν αὐτῶν τῶν παραλίων, ἐμποδίζων
τήν συγκοινωνίαν τῶν ἐχθρικῶν στρατοπέδων, καί τήν εἰς ταῦτα μετακόμισιν ζωοτροφιῶν καί πολεμεφοδίων καί ἐν γένει πᾶν
εἶδος λαθρεμπορίου, καί νά εὐκολύνῃ τά
κατά τά μέρη ἐκεῖνα πολεμικά κινήματα τῶν
ἡμετέρων. Διά τόν διάπλουν τοῦτον ἐσυμφώνησε μετά τῆς Διοικήσεως ὡς ἐφεξῆς. Αον.
Τό Μηνιαῖον του λογίζεται πρός γρόσια ἑπτά
χιλιάδας τόν μῆνα. Βον. Ὑποχρεοῦται ν’ ἀποδίδῃ εἰς τό Ἐθνικόν Ταμεῖον ἀπό ὅσας λείας
ἤθελε κάμει τό δικαίωμα τῶν δέκα πέντε εἰς
τά ἑκατόν. Γον. Κάθε λείαν ὑπόσχεται νά διευθύνῃ πρός τήν Διοίκησιν διά νά κρίνεται
πρῶτον ἀπό τό Θαλάσσιον Δικαστήριον, καί
νά ἀποφασίζεται ἐάν ᾖναι τοιαύτη...».
€ 800-1.200
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Φρουράν ὡς εἰκοσιπένταρχος, φέρων πάντοτε
σέβας καί ὑπακοήν πρός τούς ἀνωτέρους του...».
€ 1.000-1.500
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ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Ἰωάννης, 1797-1864, ἥρωας
τοῦ ’21. Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή του («μακριγιάνις») καί τίς ὑπογραφές τῶν Θ. Γρίβα, Ν. Κριεζώτη καί Κ. Λαγουμιτζῆ, μέ τό ὁποῖο πιστοποιοῦν
τίς ὑπηρεσίες στόν Ἀγώνα τοῦ Νικολάου Μουστάκα. Ἀθήνα, 21 Φεβρουαρίου 1844.  1 σελίδα,
285 x 198 mm. Σέ χαρτοσημασμένο χαρτί, ἐπικύρωση τοῦ γνησίου τῶν ὑπογραφῶν ἀπό τόν Δήμαρχο Ἀθηναίων Ἀν. Πετράκη (9 Μαρτίου 1844).
Σέ κορνίζα.  «Πιστοποιητικόν. Οἱ ὑποφαινόμενοι πιστοποιοῦμεν ὅτι ὁ Κύριος Νικόλαος Α. Μουστάκας Ἀθηναῖος ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ Ἱεροῦ μας ἀγῶνος
δράξας τά ὅπλα μέ τούς ὑπό τήν ὁδηγίαν του εἰκοσιπέντε στρατιώτας, ἐβρέθη εἰς τήν θέσιν Κολοπίεζαν ὅπου οἱ ἡμέτεροι ἐφύλαγον τήν εἴσοδον τοῦ
ἐχθροῦ εἰς τήν Ἀττικήν ὑπό τήν ὁδηγίαν τοῦ Ἀρχηγοῦ Ι. Γκούρα, παρευρεθείς καί εἰς διαφόρους
ἄλλας μάχας εἰς τήν θέσιν Μαραθῶνος, ὑπό τήν
ὁδηγίαν τοῦ ἀνωτέρου Ἀρχηγοῦ, κατά τοῦ Ὀμέρ
πασσᾶ τῆς Εὐβοίας Ἀρχηγοῦ τῶν Γιανιτζάρων,
δείξας ἔνθερμον ζῆλον καί πατριωτισμόν, παρευρεθείς καί εἰς τήν πολιορκίαν τοῦ Φρουρίου τῶν
ἀθηνῶν ὑπό τήν ὁδηγίαν τῶν ἐκεῖσε παρευρεθέντων Ἀρχηγῶν Μακρυγιάννη Κριετζιώτου καί
λοιπῶν, φέρων πάντοτε καί τούς ὑπό τήν ὁδηγίαν
Στρατιώτας μεθ’ ἑαυτοῦ, μετά δέ τήν διάλυσιν τοῦ
Φρουρίου μεταβάς ὁ εἰρημένος Ν. Α. Μουστάκας
εἰς πελοπόννησον ἐχρησίμευσε ὑπό τήν ὁδηγίαν
τοῦ Ἀρχηγοῦ Μακρυγιάννη εἰς τήν Πολιτικήν

187
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Νικήτας, ὁ Νικηταρᾶς,
1782-1849, ἥρωας τοῦ ’21. Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή του («Νικίτας Σταματελόπουλος») καί τίς
ὑπογραφές τῶν Π. Μαυρομιχάλη, Χατζηχρήστου,
Γ. Ἀγαλόπουλος, κ.ἄ., μέ τό ὁποῖο πιστοποιοῦν τίς
ὑπηρεσίες στόν Ἀγώνα τοῦ Κωνσταντίνου Τοπαλόπουλου. Ἀθήνα, 3 Ὀκτωβρίου 1843.  1 σελίδα, 286
x 201 mm. (λεκέδες ἀπό ὑγρασία). Σέ χαρτοσημασμένο χαρτί, ἐπικύρωση τοῦ γνησίου τῶν ὑπογραφῶν ἀπό τόν Δημαρχικό Πάρεδρο Σ. Βενιζέλο
(9 Δεκεμβρίου 1843).  «Πιστοποιητικόν. Πιστοποιοῦμε οἱ ὑποφαινόμενοι ὅτι ὁ Κύριος Κωνσταντῖνος Τοπελόπουλος Θεσσαλός, ἀπό ἀρχῆς τοῦ
ἱεροῦ ἀγῶνος τοῦ ὑπέρ ἀνεξαρτησίας μας δράξας τά
ὅπλα εἰς χεῖρας του ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ, μπουλουξῆς μέ ἀρκετούς στρατιώτας ὑπό τήν ὁδηγίαν
του, καταταγμένος ὑπό τήν ὁδηγίαν διαφόρων
ὁπλαρχηγῶν ἐπαρευρέθη εἰς τάς περισσοτέρας συμπλοκάς καί μάχας κατά τῶν ἐχθρῶν, εἰς τήν πολιορκίαν καί πτώσεως τῆς Τριπόλεως, εἰς τήν μάχην τοῦ
Δερβενακίου κατά τοῦ Δράμαλη, εἰς τήν πολιορκίαν
καί πτώσεως Ναυπλίας, εἰς τήν πολιορκίαν τῆς Κορίνθου, εἰς τήν ἐκστρατείαν τοῦ Νεοκάστρου κατά
τῶν Ἀράβων, εἰς τήν μάχην τῆς Ταβήας[;], εἰς τάς
μάχας τῆς Ἐλευσῖνος, εἰς τήν μάχην τοῦ Χαϊδαρίου
κατά τοῦ Κυταχῆ, εἰς τήν μάχην τῆς Τουμπρενας
[Δομβραίνας], εἰς τήν μάχην τοῦ Διστόμου κατά τοῦ
Ὀμέρ πασιᾶ Καρυστινοῦ, εἰς τήν φρικτήν μάχην τῆς
Ἀράχωβας κατά τοῦ Μουστάμπεη, εἰς τάς μάχας τοῦ
Πειραιῶς καί Σπέντζου [Φιλοπάππου] κατά τοῦ Κυταχῆ... [ὀρθογραφημένη μεταγραφή]».
€ 600-800
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ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ — LASTEYRIE DU
SAILLANT, Charles-Philibert, comte de, 1759-1849,
ἀντιπρόεδρος τοῦ Φιλελληνικοῦ Κομιτάτου. Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Le Cte de
Lasteyrie») πρός τόν ὑπουργό τῶν Ναυτικῶν τῆς
Γαλλίας [Henri de Rigny], σχετικά μέ τήν ἐπιστροφή
στήν Ἑλλάδα τῶν Θεμιστοκλῆ Κανάρη καί Λεωνίδα
Παλάσκα. Παρίσι, 2 Ἰουλίου 1833.  2 σελίδες,
247 x 197 mm. Ἔντυπη ἐπικεφαλίδα («Société Philanthropique / en faveur des Grecs»), ὑστερόγραφο. 
«... Deux jeunes Grecs, Canaris et Palascas retournent en
Grèce à la fin de cette semaine. Ils avaient été confiés aux
soins du Comité Grec qui s’était chargé de leur éducation. Cette éducation étant terminée, jusqu’ à un certain

point, et le comité ayant épuisé les fonds qu’il avait reçu
pour cet objet, ces jeunes gens sont rendu à leur famille.
J’ai pensé que votre Excellence permettrait qu’ils fussent
transportés de Toulon en Grèce sur un batiment de l’état
[...]. Dans le cas où votre Excellence accorderait cette
faveur au fils du brave Canaris et à son Camarade, je la
pri<e>rai de vouloir bien donner des ordres en conséquence, et de me le faire savoir... [Δυό νέοι Ἕλληνες,
ὁ Κανάρης καί ὁ Παλάσκας, ἐπιστρέφουν στήν
Ἑλλάδα στό τέλος αὐτῆς τῆς ἑβδομάδας. Εἶχε ἀνατεθεῖ ἡ φροντίδα τους στό Φιλελληνικό Κομιτάτο,
τό ὁποῖο εἶχε ἀναλάβει τήν ἐκπαίδευσή τους.
Ἐπειδή ἡ ἐκπαίδευσή τους αὐτή τελείωσε, ὥς ἕνα
βαθμό, καί τό Κομιτᾶτο ἐξάντλησε τά χρήματα πού
εἶχε λάβει πρός τό σκοπό αὐτό, οἱ νεαροί ἐπιστρέφονται στήν οἰκογένειά τους. Σκέφθηκα ὅτι ἡ Ἐξοχότης σας θά ἐπέτρεπε νά μεταφερθοῦν ἀπό τήν
Τουλόν στήν Ἑλλάδα μ’ ἕνα κρατικό πλοῖο [...].
Στήν περίπτωση πού ἡ Ἐξοχότης σας θά ἔκανε αὐτή
τή χάρη στό γιό τοῦ γενναίου Κανάρη καί στό συμμαθητή του, θά παρακαλοῦσα νά δώσετε τίς σχετικές ἐντολές καί νά μέ ἐνημερώσετε σχετικά]». Σέ
ὑστερόγραφο γράφει: «Je confie la conduite des deux
jeunes élèves à Mr Pelatinos [Palatianos], Grec recommandable· je solliciterai également le passage pour lui si
la chose est possible [Ἀναθέτω τή συνοδεία τῶν δυό
νεαρῶν μαθητῶν στόν κ. Παλατιανό, Ἕλληνα ἄξιο
ἐμπιστοσύνης· θά παρακαλοῦσα νά ἐξασφαλιστεῖ
καί γι’ αὐτόν ἡ μετάβασή του στήν Ἑλλάδα, ἄν εἶναι
δυνατόν]».
€ 800-1.200

189
ΑΡΙΘ. ... ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΟ
ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤ. ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ. Πρός
τόν Κύριον ... Δυνάμει τῆς ἀπό 27. Ἰανουαρίου ὑπ’
ἀριθ. 1319. διαταγῆς τῆς ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας λαμβάνομεν τήν τιμήν νά
ἀπευθύνομεν πρός ὑμᾶς τό ἔγκλειστον Ἀριστεῖον τῆς
3. Σεπτεμβρίου διά τά ὁποῖα ἐδείξατε λαμπρά αἰσθήματα ἐν τῇ Πρωτευούσῃ κατ’ ἐκείνην τήν ἐθνοσωτήριον ἡμέραν, μέ τήν ἄδειαν νά φέρητε αὐτό, μέχρι τῆς
παρά τῆς ἁρμοδίου Ἀρχῆς ἐκδόσεως τοῦ τακτικοῦ
διπλώματος. Ἐν Ἀθήναις τήν ... 1844. Ὁ Στρατ. Διοικητής τῆς Πρωτευούσης.  Συνοδευτικό ἔγγραφο
τοῦ ἀριστείου τῆς Γ´ Σεπτεμβρίου, 299 x 200 mm. Ἐν
μέρει ἔντυπο καί συμπληρωμένο μέ τό χέρι (γιά τόν
Γεώργιο Κυριάκου Φούρα στίς 17 Φεβρουαρίου),
ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν Δημ. Καλλέργη, σφραγίδα. [μαζί:] Τό ἀριστεῖο («ἀστήρ Ἀθηνῶν»). Xαλκός,
διάμετρος: 32 mm. (μικρές φθορές, ἐπιχρυσωμένο σέ
μεταγενέστερο χρόνο, χωρίς τήν ταινία). (2)
€ 500-700
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ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ, Δημήτριος, 1805-1877, ἀγωνιστής
καί πολιτικός. Κτηματολόγιον περιληπτικόν. [μέσα
19ου αἰώνα].  Γραμμένο στίς σ. [1]-[7], [15]-[17] &
[19] τεύχους 101 φύλλων, 260 x 200 mm. (οἱ ὑπόλοιπες σελίδες λευκές). Ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου, κατάλογος 29 ἰδιοκτησιῶν τοῦ Χατζίσκου
στίς σ. [1]-[7], «Χρέη ἅτινα ἐπιβαρύνουν ἅπασαν
τήν περιουσίαν Μας ἄνευ ἐξαιρέσεως» στίς σ. [15][17] & [19]. Κόκκινο μαροκινό δέρμα σύγχρονο μέ
τή γραφή (μικρές φθορές, χρυσή διακόσμηση στά
καλύμματα, ἐσωτερική ἐπένδυση ἀπό μετάξι, χρυσωμένες οἱ ἀκμές, στό πάνω ἀκρόφυλλο: «Ἡ /
χρυσή οἰκιακή βίβλος»). [μαζί:] Ἀντίγραφο ἐπιστολῆς πρός ἐκπρόσωπο ξένης ἑταιρίας («Κύριε
Φρέζερ») σχετικά μέ δυό μεταλλεῖα τοῦ Χατζίσκου
(χαλκοῦ καί χρωμίου). 3 σελίδες, 295 x 207 mm. (2)
€ 500-700
191
ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ — Διδακτορικό δίπλωμα
ἰατροῦ. Κέρκυρα, Αὔγουστος 1854.  Γραμμένο
καί διακοσμημένο μέ μελάνι σέ περγαμηνή, 362 x
600 mm. Συμπληρωμένο γιά τόν Σπυρίδωνα Π.
Μπόϊκο ἀπό τούς Παξούς, ὑπογράφουν οἱ «τῆς
Ἀκαδημίας Σύνεδροι» καί ὁ «Γραμματεύς τῶν τῆς
Δημοσίας Παιδεύσεως Ἐπιμελητῶν», σφραγίδες.
€ 600-800
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ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, Στέφανος, 1836-1907, νομικός
καί διπλωμάτης, γραμματέας καί ἐπιτετραμμένος τῆς
διπλ. ἀποστολῆς τῆς Ὀθωμ. Αὐτοκρατορίας στήν
Πετρούπολη, 1865-1871. Mission à St Pétersbourg,
1865-1870. 16/28 Μαρτίου 1865 - 16 Δεκεμβρίου 1868,
καί 19 Ἰουλίου - 16 Νοεμβρίου 1870.  Τόμος 219
φύλλων στόν ὁποῖο ἔχει ἀντιγραφεῖ ἡ ἀλληλογραφία
του μέ τούς προϊσταμένους του ὑπουργούς (Aali
Pacha καί Fuad Pacha) καί ἄλλα ἔγγραφα, 334 x 220
mm. (τά 75 τελευταῖα φύλλα λευκά). Δέρμα σύγχρονο μέ τή γραφή στή ράχη καί τίς γωνίες (φθορές,
σπασμένη ἡ πάνω σύνδεση, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα, ex-libris Στ. Καραθεοδωρῆ). [μαζί:] Rapports,
1867[-1870].  Ἀντίγραφα σέ ἡμιδιαφανές χαρτί
τῶν ἐκθέσεων του τῶν ἐτῶν 1867-1870 δεμένα σέ 4
τόμους, 285 x 230 mm. (κάποια φύλλα ἀναδιπλούμενα). Δέρμα σύγχρονο μέ τή γραφή στή ράχη καί
τίς γωνίες (μικρές φθορές, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα, ex-libris Στ. Καραθεοδωρῆ). (5).
€ 3.000-4.000
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Προσφώνημα ἐκφωνηθέν κατά τήν δοξολογίαν τήν
ψαλεῖσαν τήν 22 ὀκτωβρίου 1867, ἐν τῷ ναῷ τῶν
εἰσοδίων κατά τό Σταυροδρόμιον, ἐπί τοῖς αἰσίοις
γάμοις τῶν Α. Α. Μ. Μ. τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων Γεωργίου Α΄ καί τῆς Βασιλίσσης Ὄλγας. 
Γραμμένο στίς σ. [1]-[4] δίφυλλου, 349 x 217 mm.
(λείπουν τμήματα ἀπό τό ἐσωτερικό περιθώριο στό
σημεῖο πού περνοῦν κόκκινη καί πράσινη ὑφασμάτινη ταινία, λεκέδες ἀπό νερό). Ὁ τίτλος σέ διακοσμητικό πλαίσιο στό πάνω μισό τῆς πρώτης σελίδας,
μέ τήν πάνω πλευρά του μέ μορφή ἀψίδας πού σχηματίζουν δυό ἄγγελοι πού κρατοῦν κλαδιά δάφνης.
€ 200-300
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CAZENOVE, Capitaine, Γάλλος ἀξιωματικός, ὑπασπιστής τοῦ διοικητῆ τῶν Διεθνῶν Στρατευμάτων
τῆς Κρήτης, 1904-1909. Historique de l’Occupation internationale de la Crète, par le Capitaine Cazenove, adjoint
au Commandant supérieur des troupes internationales.
[Χανιά 1908].  Γραμμένο σέ 3 τόμους 1167 συνολικά φύλλων, folio (320 x 215 mm.), 431, (432-948) +
([949]-[998]) φ. καί (996-1225) + ([1226]-[1289]) σ. (οἱ
πίσω ὄψεις λευκές, σχισίματα στόν τελευταῖο χάρτη
τοῦ τρίτου τόμου). Χρονολογημένο καί ὑπογεγραμμένο στό τέλος τοῦ δεύτερου τόμου: «Canée, le 25 decembre 1908 / Cazenove», ὁ τίτλος καλλιγραφημένος
σέ κυκλικό διακοσμητικό στήν ἀρχή τοῦ πρώτου
44
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τόμου, 5 καλλιγραφημένοι ἐπιμέρους τίτλοι (δύο
μετά τό γενικό τίτλο: «Historique [...] de la Crète, première partie» καί «Première partie, exposé succinct des
événements qui ont provoqué l’occupation internationale
de la Crète», ἕνας πρίν τό φ. 124: «Historique [...] de la
Crète, deuxième partie» [στό φ. 124: «Deuxième partie,
Action des Amiraux en Crète pendant l’insurrection de
1897-1898»], ἕνας στήν ἀρχή τοῦ δεύτερου τόμου:
«Historique [...] de la Crète, troisième partie» [στό φ. 432:
«Troisième partie, l’Autonomie de la Crète»] καί ἕνας
στήν ἀρχή τοῦ τρίτου τόμου: «Historique [...] de la
Crète, Annexes»), στήν πίσω ὄψη τοῦ γενικοῦ τίτλου
ἔχει ἀντιγραφεῖ διαταγή τοῦ διοικητῆ τῶν στρατευμάτων Delarue μέ ἡμερομηνία 15 Ἀπριλίου 1909 (κοινοποιεῖ ἔγγραφο τοῦ ὑπουργείου Πολέμου σχετικά
μέ τό παρόν σύγγραμμα τοῦ Cazenove), στήν πίσω
ὄψη τοῦ πρώτου ἐπιμέρους τίτλου ἐπικολλημένο φωτογραφικό πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωσή του («A la mémoire / de mon père venéré /
Cazenove») καί στήν πίσω ὄψη τοῦ δεύτερου ἐπιμέρους τίτλου: «Bibliographie», 133 φωτογραφίες διαστάσεων ἀπό 34 x 27 ἕως 125 x 175 mm. ἐπικολλημένες
ἐντός κειμένου (οἱ περισσότερες τυπωμένες μέ τή μέθοδο τῆς φωτοτυπίας (collotype), ἀνάμεσά τους κάποιες κάρτ ποστάλ), 9 χειρόγραφοι χάρτες καί
τοπογραφικά ἐκτός καί 28 ἐντός κειμένου (16 ἀναδιπλούμενα, τά περισσότερα ἀπό τά ἐντός κειμένου
ἐπικολλημένα), 3 μεγάλοι ἀναδιπλούμενοι χάρτες
στό τέλος τοῦ τρίτου τόμου («Ile de Crète, [κάτω ἀρι-

στερά:] Dessiné et héliogravé au Service Géographique
de l’Armée», 317 x 780 mm., «Canea e dintorni, [κάτω
δεξιά:] 1903, [στό μέσο:] 1904», 518 x 770 mm., καί
«Ἐνεκρίθη ὑπό τοῦ Ἡγεμ. Συμβουλίου. Κρήτη, γεωγραφικός χάρτης συνταχθείς ὑπό Α. Ι. Μπικάκη»,
540 x 960 mm., ὁ πρῶτος καί ὁ τρίτος χρωμολιθόγραφοι, ὁ δεύτερος λιθόγραφος), αὐτόγραφες διορθώσεις, αὐτόγραφες συμπληρώσεις στίς ἀπέναντι
λευκές σελίδες καί σέ 11 παρέμβλητα φύλλα (3 μετά
τό φ. 24, 2 μετά τό φ. 80, 2 μετά τό φ. 202 καί ἀπό
ἕνα μετά τά φ. 355, 483, 813 & 818). Δερμάτινη ράχη
σύγχρονη μέ τή γραφή (φθορές). [μαζί:] Copie du feuillet de campagne du Colonel Cazenove, Marengo 1933. 12
σ. Ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν Cazenove. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (4)  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΠΗΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Ὁ
Cazenove πῆγε στήν Κρήτη στίς 10 Ὀκτωβρίου 1904
καί ἔμεινε δίπλα στόν ἑκάστοτε διοικητή τῶν
διεθνῶν στρατευμάτων μέχρι τό 1909. Τό ἔργο του
ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία γιατί πλήν τῆς αὐτοπρόσωπης παρουσίας του στό νησί, εἶχε προφανῶς πρόσβαση σέ
ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα πού ἦταν ἀπαραίτητα γιά τή
συγγραφή του. Ἀντίγραφο τοῦ ὀγκώδους πονήματός του ἔστειλε στό γαλλικό ὑπουργεῖο Πολέμου, τό
ὁποῖο στήν ἀπάντησή του δηλώνει ὅτι θά τό ἀποθέσει στήν ἱστορική ὑπηρεσία τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου.
Δέν ἀποκλείεται νά σκόπευε ὁ Cazenove νά προχωρήσει στήν ἔκδοσή του, κάτι πού δέν ἔκανε τελικά.
€ 8.000-12.000

194

195
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α΄, 1868-1923, Βασιλεύς τῶν
Ἑλλήνων. Συγχαρητήρια ἐπιστολή στά γαλλικά μέ
τήν ὑπογραφή του («Constantine R») πρός τόν νεοεκλεγέντα πρόεδρο τῆς Κούβας Mario García Menocal. Ἀθήνα, 5/28 Αὐγούστου 1913.  2 σελίδες,
309 x 198 mm. Προσυπογράφει ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Λ. Α. Κορομηλᾶς.
€ 300-400

196
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 1872-1938, πρίγκιψ τῆς Ἑλλάδος. Βιβλίο ἐπισκεπτῶν. δ.τ. [κυρίως Παρίσι], 31 Ἰουλίου
1926 - 26 Φεβρουαρίου 1929.  220 x 180 mm., 77 φ.
(τό τελευταῖο πρόσθετο, παρέμβλητα στυπόχαρτα).
Δέρμα σύγχρονο μέ τή γραφή (φθορές, λείπουν τμήματα τῆς ράχης, χαλαρωμένη ἡ ραφή της, στό πάνω
κάλυμμα: «LL. AA. RR. / LE PRINCE ET LA PRINCESSE
NICOLAS DE GRÈCE»).
€ 500-700
197
ΚΑΒΑΦΗΣ, Πέτρος-Ἰωάννης, 1814-1870, ἔμπορος.
Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του «Π. Ι.
Καβάφης» πρός τόν Δ. Φωτιάδη καί τούς ἀδελφούς
του στήν Κωνσταντινούπολη. Λονδίνο, 9 Ἰουλίου
1841.  3 σελίδες, 255 x 204 mm. (τρύπες ἀπό δια-
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200

τρητική μηχανή).  Ὁ πατέρας τοῦ ποιητῆ ἀπαντᾶ
σέ πρόταση τῶν ἀδελφῶν Φωτιάδη νά ἀνοίξουν κατάστημα στό Μάντσεστερ καί θέτει τούς ὅρους τῆς
συνεργασίας. Ἕνας ἀπό τούς ἀδελφούς, ὁ Γεώργιος
Φωτιάδης, θά γίνει ἀργότερα πεθερός του.
€ 800-1.200
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198
ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ, Ναπολέων, 1888-1944, ποιητής.
Αὐτόγραφο ἀντίγραφο ἐπιστολῆς του πρός τό περιοδικό «Ἡ διάπλασις τῶν παίδων». Ἀθήνα, 26 Αὐγούστου 1901.  1 σελίδα, 180 x 114 mm.  «Ἀγαπητή
μου «Διάπλασις», Ἀτυχέστατον καί ὡς ἰδέα καί ὡς
ἐκτέλεσις ἦτο τό παιδικόν πνεῦμα τοῦ Μεσολογγιτακιοῦ, ὅπερ ἐδημοσιεύθη ἐν τῷ νεωτέρῳ φυλλαδίῳ
σου. Δέν ἐννοῶ, ὅτι μέ ἐπείραξεν! Ἅπαγε, διότι καί
ἄλλοτε ἔχει δημοσιευθῇ παιδικόν πνεῦμα εἰς βάρος
μου, μόνον ἠπόρησα πῶς δέχεται ἡ ἀγαπητή μας
«Διάπλασις» ἡ πάντοτε συγκειμένη ἐξ ἐκλεκτῆς ὕλης,
τοιαύτας ἀληθῶς σαχλαμάρας, αἱ ὁποῖαι βεβαίως
οὔτε τόν γέλωτα εἶναι ἱκαναί νά προκαλέσωσι οὔτε
τήν εὐχαρίστησιν, ἀλλά τήν ἀηδίαν καί τόν ἔμετον τῶν
ἀναγνωστῶν. Δέν παραπονοῦμαι ὅμως· τίποτε καλλίτερον δέν ἐπερίμενα νά γεννηθῇ ἀπό τόν ἐγκέφαλον
τοῦ ἀξιοτίμου Μεσολογγιτακιοῦ, ἀφοῦ μάλιστα ἕνεκα
τοῦ ψευδωνύμου, κατά τήν κοινήν πεποίθησιν, δύναται κάλλιστα νά ὀνομασθῇ ψαρόμυαλος... ».
€ 150-200

201

199
ΒΛΑΧΟΣ, Γεώργιος, 1886-1951, δημοσιογράφος
καί θεατρικός συγγραφέας. Ἡ Δις Κυκλών, κωμῳδία
εἰς πρᾶξιν.  Γραμμένο στίς σ. 1-22, 22/1, 22/2, 22/3,
22/4 & 23-32 τεύχους 22 φύλλων, 205 x 150 mm. (3
φύλλα χωρίς σελιδαρίθμηση στήν ἀρχή καί ἕνα στό
τέλος, τά 2 πρῶτα καί τό τελευταῖο λευκά, στό τρίτο
ὁ τίτλος). Χρονολογημένο καί ὑπογεγραμμένο
στίς σ. 1 καί 32: «22[-23] Φεβρουαρίου 1917 / Δ. Σ.
Λυμπερόπουλος / ὑποβολεύς», σημείωση στή σ. 1:
«Πρώτη φορά 22 Μαρτίου 1917 / ὑπέρ συσσιτίου
Σπετσῶν», μέ κάποιες αὐτόγραφες σημειώσεις τοῦ
Βλάχου καί τή μονογραφή του στό τέλος. Πάνινη
ράχη σύγχρονη μέ τή γραφή (φθορές στά καλύμματα, ἐτικέτα μέ τόν τίτλο στό πάνω κάλυμμα).
€ 200-300
200
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κωνσταντίνος, 1863-1933, ποιητής.
Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Ἐπιθυμίες».  1
σελίδα, 248 x 160 mm. Ὑπογεγραμμένο: «Κ. Π. Καβάφης».
€ 8.000-12.000
201
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965, ἁγιογράφος
καί λογοτέχνης. Αὐτόγραφο ἄρθρου του μέ τίτλο
«Τέχνη ἑλληνική».  Γραμμένο μέ μολύβι στά φ.

1-11 τεύχους 12 φύλλων (6 λυτά δίφυλλα τοποθετημένα τό ἕνα μέσα στό ἄλλο), 211 x 161 mm. (τό
τελευταῖο φύλλο καί οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Ὑπογεγραμμένο: «Φ. Κόντογλους», ὁ τίτλος στήν ἀρχή
τοῦ κειμένου, αὐτόγραφες διορθώσεις, αὐτόγραφες συμπληρώσεις στίς ἀπέναντι λευκές σελίδες.
€ 600-800
202
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965, ἁγιογράφος
καί λογοτέχνης. Αὐτόγραφο κειμένου του μέ τίτλο
«Ναός ἁγίου Ἐλευθερίου (Γοργοεπίκοος)». [π.
1953].  Γραμμένο μέ μολύβι σέ 8 λυτά φύλλα
ἀριθμημένα 1-8 (πιασμένα μέ καρφίτσα στήν πάνω
ἀριστερή γωνία τους), 197 x 148 mm. (οἱ πίσω ὄψεις
λευκές). Ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου, αὐτόγραφες διορθώσεις.  Πρόταση ἁγιογράφησης
τῆς Παναγίας Γοργοεπηκόου (δέν πραγματοποιήθηκε).
€ 400-600
203
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος, 1911-1991, ποιητής.
Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Ἐλεγεῖο γιά τό θάνατο τοῦ Τζών Κέννεντυ».  Γραμμένο σ’ ἕνα δίφυλλο καί ἕνα φύλλο, 285 x 190 mm. (οἱ πίσω ὄψεις
λευκές). Ὑπογεγραμμένο στό τέλος: «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» καί χρονολογημένο ἀπό ἄλλο χέρι:
«6. 12. 63 / τ’ Αη Νικολάου», αὐτόγραφες διορθώσεις.  Δημοσιεύθηκε στήν Ἐπιθεώρηση Τέχνης, τ.
108 (Δεκέμβριος 1963), σ. 743-5.
€ 300-400

204
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ἀνδρέας, 1901-1975, ποιητής καί
πεζογράφος. Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Ὁ
δρόμος».  Γραμμένο σέ 7 λυτά φύλλα ἀριθμημένα
1-7, 248 x 172 mm. (ἀπό τετράδιο σπιράλ, οἱ πίσω
ὄψεις λευκές). Χρονολογημένο στό τέλος μέ μολύβι
ἀπό ἄλλο χέρι: «4/10/1974».
€ 2.000-3.000

204

205
ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης, 1909-1990, ποιητής. Πρόσκληση
τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Θεσσαλονίκης γιά τίς ἐκδηλώσεις στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν γεγονότων
τοῦ Μαΐου 1936. Θεσσαλονίκη 1984.  Δίφυλλο, 174
x 99 mm. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ ποιητῆ στή
Μαρία Τούση-Μπόχαλη, ἀδελφή τοῦ πρώτου νεκροῦ τῶν γεγονότων Χρήστου Τούση («Στή Μαρία
/ Μέ ὅλη μου τήν καρδιά / Γιάννης Ρίτσος»).
€ 150-200

206
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης, 1929-2010, ζωγράφος, ἁγιογράφος καί λογοτέχνης. Αὐτόγραφο τοῦ «Μικρά
ἐπιτύμβια γιά τόν θανόντα φίλο Γιῶργο Ἰωάννου,
τόν ἐκ Θεσσαλονίκης».  1 σελίδα, 247 x 173 mm.
Καλλιγραφημένο καί εἰκονογραφημένο μέ μελάνι
ἀπό τόν ἴδιο, ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο:
«Ράλλης Κοψίδης / ὁ πονήσας / Γεν. 90». Σέ κορνίζα.
€ 150-200
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209

14. Ἱστορία

207
Τό πανόραμα τοῦ κόσμου. Λεπτομερής περιγραφή
πάσης χώρας, παντός κράτους, πάσης πόλεως – Καταγωγή τῶν διαφόρων λαῶν – Λαοί καί βασιλεῖς [...] Ὡραῖαι τέχναι – Στρατός καί ναυτικόν κ.τ.λ., μετάφρασις καί
συμπλήρωσις Ἡλία Ι. Οἰκονομοπούλου, [πάνω:] Συνεργασίᾳ τῶν διασημοτέρων συγγραφέων τῆς ὑφηλίου.
Ἀθήνα, Γ. Δ. Φέξης, 1897.  1188 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένος ὁ τίτλος, οἱ σ. 381-580 δεμένες στό τέλος). Μέ πολυάριθμες εἰκόνες ἐντός κειμένου (πολλές ὁλοσέλιδες).
Πανί. Ἠλιού & Πολέμη, 1897.701.
€ 80-120

208
ΡΕΝΙΕΡΗΣ, Μάρκος. Ἱστορικαί μελέται: Ὁ Ἕλλην
Πάπας Ἀλέξανδρος Ε΄ – Τό Βυζάντιον καί ἡ ἐν Βασιλείᾳ σύνοδος. Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς, 1881.  8ο,
192 σ. (λεκές ἀπό νερό στό ἐσωτερικό περιθώριο
τῶν πρώτων φύλλων). Δίχρωμος ὁ τίτλος, μέ μία λιθογραφία ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λείπει μικρό τμῆμα ἀπό τήν κορυφή τῆς ράχης). Ἠλιού
& Πολέμη, 1881.463, Λαγανᾶς 1426.
€ 50-70
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209
Ἐπιτομή τῆς ἱστορίας Γεωργίου τοῦ Καστριώτου, τοῦ

ἐπονομασθέντος Σκεντέρμπεη, βασιλέως τῆς Ἀλβανίας, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ, μετά προσθήκης τοῦ γεννεαλογικοῦ καταλόγου τῶν Ὀθωμανῶν
Σουλτάνων συνερανισθέντος παρά τοῦ σοφωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως. Μόσχα,
N. S. Vsevolovski, 1812.  8ο, 351 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, κομμένη ἡ κάτω ἐξωτερική γωνία 2
φύλλων: σ. 257-8 καί 291-2 καί μικρό τμῆμα ἀπό τήν
πάνω ἐξωτερική γωνία τοῦ τίτλου, λίγο λερωμένα τά
2 τελευταῖα φύλλα). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη
(μαρμαρογραφημένα τά καλύμματα). Ἠλιού 1812.28,
Legrand (Albanaise) 131.  Περιληπτική μετάφραση
τοῦ ἔργου τοῦ Duponcet, στήν ὁποία ἔχουν παρεμβληθεῖ κάποιες λεπτομέρειες χωρίς ἰδιαίτερη σημασία,
καθώς καί φανταστικοί λόγοι τοῦ ἥρωα πρός τούς
στρατιῶτες του. Βλ. Τ. Π. Γιοχάλας, Ὁ Γεώργιος Καστριώτης - Σκεντέρμπεης εἰς τήν νεοελληνικήν ἱστοριογραφίαν καί λογοτεχνίαν, Θεσσαλονίκη 1975, σ.
27-39.
€ 600-800

210
PAGANEL, Camille. Ἱστορία Γεωργίου Καστριώτου, τοῦ ἐπιλεγομένου Σκεντέρμπεη, ἐπεξεργασθεῖσα κατά Παγανέλ ὑπό Ν. Δραγούμη. Ἀθήνα,
Κ. Ἀντωνιάδης, 1861.  4ο, VIII + β´ + 104 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, κομμένο μικρό τμῆμα
ἀπό τήν κάτω ἐξωτερική γωνία τῶν πρώτων φύλλων). Παράρτημα τῆς Πανδώρας, κείμενο σέ 2
στῆλες. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές). Γκίνης & Μέξας, 8680. [δεμένο μαζί:]
NEALE, J. M. Θεοδῶρα Φραντζῆ ἤ Ἡ πτῶσις τῆς
Κωνσταντινουπόλεως, μετεφράσθη ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ ὑπό Χ. Α. Παρμενίδου. Ἀθήνα, Σ. Παυλίδης,
1860.  4ο, 144 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο).
Κείμενο σέ 2 στῆλες. Γκίνης & Μέξας, 8246.
€ 80-120
211
[ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ, Κοσμᾶς]. Ἑρμηνεία τῶν χρησμῶν
τοῦ Ἀγαθαγγέλου ὑπό Κ. Φ. Ἀθήνα, Θ. Β. Χ. Παναγιώτου, 1849.  8ο, ιγ´ + (18-92) σ. (λεκέδες ἀπό
νερό). Δεμένη στό τέλος θρησκευτική ἔκδοση
(β´+160 σ., λείπει ὁ τίτλος). Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Γκίνης &
Μέξας, 4940.
€ 80-120
212
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, Ἀπ. Β. Ἡ Μάνη καί ἡ Ὀθωμανική
Αὐτοκρατορία, 1453-1821, (οἱ ἐπί Τουρκοκρατίας
ἀγῶνες τῶν Μανιατῶν διά τήν ἀνεξαρτησίαν των

καί τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος). Ἀθήνα, Ε. &
Ι. Μπλαζουδάκης, 1923.  244 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός
κειμένου (πολλές ὁλοσέλιδες). Δερμάτινη ράχη
(ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἀρχικό ἐξώφυλλο). Λαγανᾶς 1798.
€ 60-80

213
ΞΑΝΘΟΣ, Ἐμμανουήλ. Ἀπομνημονεύματα περί
τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας. Ἀθήνα, Α. Γκαρπολᾶς, 1845.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, δ´ + 239 σ. (κομμένο μικρό
τμῆμα ἀπό τήν κάτω ἐξωτερική γωνία τῶν πρώτων
8 φύλλων, ἐλαφρά ὀξειδωμένος ὁ τίτλος). Φύλλο
μέ παροράματα στό τέλος. Νεότερη δερμάτινη
ράχη. Γκίνης & Μέξας, 4114, Λαγανᾶς 1040.
€ 300-400

214
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Σακελλάριος Γ. Φιλική Ἑταιρεία.
Ὀδησσός, Ε. Χρυσόγελος, 1909.  288 σ. (ὀξειδώσεις). Ἀρχικά τυπωμένα χαρτόνια (ὀξειδωμένα),
πάνινη ράχη. Λαγανᾶς 1691.
€ 80-120

215
Σ[ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ], Π. Α. Τό Σοῦλι, ἤτοι τά ἡρωικά
θαύματα τῶν Σουλιωτῶν καί Σουλιωτίδων, ὑπό Π.
Α. Σ. Ἀθήνα, Γ. Καρυοφύλλης, 1860.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, γ´ + 7 + ιδ´ + 304 σ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μέ μιά ἀναδιπλούμενη ξυλογραφία σέ θέση προμετωπίδας («Τό ὄρος Σοῦλι καί
ὁ ποταμός Ἀχέρων»). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας,
8474, Λαγανᾶς 1158. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ
Πάργα, ἤτοι μονογραφία αὐτῆς ἀπό τῆς κτίσεως
μέχρι τῆς παρά τῶν Ἄγγλων πωλήσεώς της εἰς τούς
Τούρκους. Ἀθήνα, Γ. Καρυοφύλλης, 1861.  8ο,
367 σ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Γκίνης
& Μέξας, 8664, Λαγανᾶς 1165.
€ 200-300

216
[ΣΑΛΑΠΑΝΤΑΣ, Π. Α]. Τά ἡρωικά θαύματα τῶν
Σουλιωτῶν καί Σουλιωτίδων, ὑπό Ε. Δ. Μ., ἔκδοσις
δευτέρα. Λονδίνο, 1886.  8ο, ιστ΄ + ιε΄ + 379 σ.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Ἠλιού &
Πολέμη, 1886.731.
€ 50-70

217
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Ξενοφῶν. Γεωργίου Γενναδίου
βίος, ἔργα, ἐπιστολαί. Παρίσι, Les Βelles Lettres, 1926.

213

 2 τόμοι, κδ´ + 272 καί (276-543) σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο τό πάνω περιθώριο). Μέ 4 εἰκόνες ἐκτός κειμένου καί ἕνα ἀναδιπλούμενο πανομοιότυπο. Πανί.
Λαγανᾶς 1839. (2)
€ 50-70

218
POUQUEVILLE, F. C. H. L. Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπαναστάσεως, ἤτοι ἡ ἀναγέννησις τῆς Ἑλλάδος, μεταφρασθεῖσα ὑπό Ξενοφῶντος Δ. Ζυγούρα. Ἀθήνα,
Ἀν. Τρίμης (τ. 1, 3-4), 1890-1891, καί Γ. Σταυριανός
(τ. 2), 1890.  4 τόμοι δεμένοι σέ 2, 8ο, 295, η´ + 319,
351 καί 546 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, σχισίματα σέ
λίγα φύλλα, ἐπιδιορθωμένα σ’ ἕνα φύλλο τοῦ Β´
τόμου, φθορές στό ἐξωτερικό περιθώριο 3 φύλλων
τοῦ Γ´ τόμου). Μέ πολυάριθμες ὁλοσέλιδες ξυλογραφίες, ὁ πρόλογος καί ἡ βιογραφία τοῦ Pouqueville
(σ. γ´-η´) στήν ἀρχή τοῦ Β´ τόμου. Νεότερη δερμάτινη ράχη (φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1890.355-7 καί
1891.325, Λαγανᾶς, 1520. (2)
€ 100-150
219
PROKESCH-OSTEN, A. F. Ἱστορία τῆς ἐπαναστάσεως τῶν Ἑλλήνων κατά τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους ἐν ἔτει 1821 καί τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ
Βασιλείου, διπλωματικῶς ἐξεταζομένη, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γερμανικοῦ πρωτοτύπου ὑπό Γ. Ἐμ.
Ἀντωνιάδου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἀθηνᾶς,

49

221

1868-1869.  2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, 453 καί
564 σ. Μ’ ἕνα ἀναδιπλούμενο λιθόγραφο τοπογραφικό («Τοποθεσία τοῦ Μεσολογγίου μετά τῶν πολιορκητικῶν ἔργων τῶν Τούρκων ἐν ἔτει 1826»).
Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (φθορές). Ἠλιού
& Πολέμη, 1868.240 & 1869.210, Λαγανᾶς 1238.
€ 80-120

220
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ, Λάμπρος. Γενική ἱστορία τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Δ. Καρακατζάνη, 1863-1864. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, ιδ´ +
198 καί κε´ + 391 + ζ´ σ. (κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό
τό κάτω περιθώριο τοῦ τίτλου στόν Α´ τόμο καί τό
πάνω περιθώριο 2 φύλλων στόν Β´ τόμο, ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένα λίγα φύλλα τοῦ Β´ τόμου, δεμένο σέ λάθος θέση ἕνα φύλλο στόν ἴδιο τόμο: σ.
363-4). Φύλλο μέ παροράματα στόν Α´τόμο (μικρό
σχίσιμο). Νεότερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές,
ἀξάκριστος καί ἐν μέρει ἄκοπος ὁ Β´ τόμος). Γκίνης & Μέξας, 9528, Ἠλιού & Πολέμη, 1864.44, Λαγανᾶς 1184.
€ 100-150
221
ΜΕΤΑΞΑΣ, Σπυρίδων. Βιογραφική ἱστορία τοῦ ἀθανάτου ἥρωος Μάρκου Μπότζαρη, συντεθεῖσα, καί
ἐκδοθεῖσα παρά Σπυρίδωνος Μεταξᾶν, Ζακυνθίου.
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Κέρκυρα, Τυπογραφία τῆς Διοικήσεως, 1831.  8ο, 23
σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, δύο μικρές τρύπες
στό δεύτερο φύλλο). Δερμάτινη ράχη (λείπει ἡ κορυφή της, φθαρμένα τά καλύμματα). Ἠλιού 1831.24,
Λαγανᾶς 935. [δεμένο μαζί:] Ὁ Ἀθανάσ. Διάκος, τραγωδία εἰς τρεῖς πράξεις. Ἀθήνα, Ι. Χ. Βαρβαρρῆγος,
1884.  8ο, 80 σ. (κομμένο μεγάλο τμῆμα ἀπό ἕνα
φύλλο: σ. 31-2, καί μικρότερα τμήματα ἀπό τρία ἄλλα
φύλλα: σ. 9-10, 17-8 καί 53-4 (συμπληρωμένο τό τελευταῖο), τρύπα στόν τίτλο, ἕνα λευκό φύλλο δεμένο
μεταξύ τῶν σ. 32 καί 33). Ἠλιού & Πολέμη, 1884.647.
[δεμένο μαζί:] CROCE, Giulio Cesare, detto dalla Lira.
Πανουργίαι ὑψηλόταται Βερτόλδου, εἰς τάς ὁποίας
φανερόνεται ἕνας χωριάτης πανοῦργος καί ὀξύνους
ὁ ὁποῖος, ὕστερα ἀπό διάφορα παθήματα, διά τόν
πολύν καί ὀξύτατόν του νοῦν, γίνεται βασιλικός σύμβουλος. Βενετία, Ἑλληνικό Τυπογραφεῖο τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, 1873.  8ο, 80 σ. (κομμένο τό μεγαλύτερο
τμῆμα ἀπό ἕνα φύλλο: σ. 67-8, λερωμένο ἀντίτυπο).
Μέ μιά ὁλοσέλιδη καί 10 μικρές ξυλογραφίες ἐντός
κειμένου. Ἠλιού & Πολέμη, 1873.536. [δεμένο μαζί:]
CROCE, Giulio Cesare, detto dalla Lira. Βίος τοῦ Μπερτολδίνου, υἱοῦ τοῦ πανούργου Μπερτόλδου, καί αἱ
γελοιόταται αὐτοῦ ἁπλότητες, ἅμα δέ καί αἱ ὀξεῖαι
καί φρόνιμοι γνῶμαι τῆς Μαρκόλφας. Βενετία,
Φοῖνιξ, 1879.  8ο, 80 σ. (χειρόγραφες σημειώσεις
στήν πίσω ὄψη τοῦ τίτλου, λεκές στό ἐξωτερικό περιθώριο κάποιων φύλλων). Μέ μιά ξυλογραφία στή σ. 5.
Ἠλιού & Πολέμη, 1879.125. [δεμένο μαζί:] Μυθολογικόν Συντίπα τοῦ φιλοσόφου, τά πλεῖστα περίεργον,
ἐκ τῆς περσικῆς γλώττης μεταφρασθέν. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1832.  8ο, 84 σ. (λεκές ἀπό νερό,
ἐντονότερος πρός τό τέλος). Ἠλιού 1832.85.
€ 400-600
222
Ὁ ἑλληνικός ἀγών, ἤτοι σύντομος καί ἀκριβής ἐξιστόρησις τῶν μεγάλων θυσιῶν, παθημάτων καί
λαμπρῶν κατορθωμάτων τῶν Ἑλλήνων κατά ξηράν
καί θάλασσαν, ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους τοῦ ὑπέρ
αὐτονομίας ἀγῶνος, πρός χρῆσιν ὅλων τῶν τάξεων
τοῦ λαοῦ, ἰδίως δέ τῆς εἰς τά δημοτικά σχολεῖα φοιτώσης νεολαίας, ὑπό Σ. Α. Ἀθήνα, Κ. Ἀντωνιάδης,
1860.  8ο, δ´ + 99 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα (τό φύλλο τίτλου (σ. α´-β´) ἐπικολλημένο στό πάνω ἐξώφυλλο, φθορές στή ράχη).
Γκίνης & Μέξας, 8329.
€ 40-60
223
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Μιχαήλ. Ἱστορικά τῆς Ἑλληνικῆς
Παλιγγενεσίας, ἤ ὁ ἱερός τῶν Ἑλλήνων ἀγών.
Ἀθήνα, Θ. Παπαλεξανδρῆς, 1873.  8ο, 888 σ.

226

(λεκές στό ἐξωτερικό περιθώριο 4 φύλλων: σ. 163170). Κατάλογος συνδρομητῶν. Νεότερη δερμάτινη
ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1873.281, Λαγανᾶς 1328.
€ 50-70

224
PRADT, Dominique Dufour de. De la Grèce dans ses
rapports avec l’ Europe. Παρίσι, Bechet ainé, 1822. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, XV + 111 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά χαρτόνια
(μικρές φθορές). Droulia 196, Λαγανᾶς 696.
€ 200-300

225
ΙΑΤΡΙΔΗΣ, Πέτρος Ε. Ἡ πρώτη νικητήριος μάχη
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἤ ὁ Ἀναγνώστης
Στριφτόμπολας, ποίημα Π. Ε. Ἰατρίδου, ἐκδοθέν δαπάνῃ Γεωργίου Α. Στριφτόμπολα. Πάτρα, Α. Σ.
Ἀγαπητός, 1860.  8ο, 123 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο,
κομμένα μικρά τμήματα ἀπό τό ἐξωτερικό περιθώριο 2 φύλλων: σ. 37-40). Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα
(μικρές φθορές, μικρός λεκές στό πάνω). Γκίνης &
Μέξας, 8237.
€ 80-120
226
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μητροπολίτης Παλαιῶν Πατρῶν.
Ὑπομνήματα περί τῆς ἐπαναστάσεως τῆς Ἑλλά-

228

δος, ἀπό τό 1820 μέχρι τοῦ 1823, συγγραφέντα
παρά τοῦ Μητροπολίτου Π. Πατρῶν Γερμανοῦ, καί
ἐκδιδόμενα παρά τοῦ κυρίου Καλλινίκου Καστόρχη, Σχολάρχου Καλαμῶν. Ἀθήνα, Π. Μαντζαράκης, 1837.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ξ΄ + 232 σ.
(ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(μικρές φθορές στά καλύμματα). Ἠλιού 1837.216.
€ 200-300

227
VOUTIER, Olivier. Des Obersten Voutier Gemälde aus
Griechenland oder der Kampf der Menschheit gegen
Tyranney in fortlaufender Geschichte von seinem Ursprunge bis auf die neuesten Zeiten, mit interessanten Scenen, pittoresken Ansichten und mit beständiger Rücksicht
auf das classische Alterthum, uebersetzt vom Professor
Dr. Heidemann. Ilmenau, B. F. Voigt, 1824.  8ο, VI +
222 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Λιθόγραφη προμετωπίδα (μέ 4 πορτραῖτα σέ σχέδια τοῦ συγγραφέα).
Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα (λείπει ἡ ράχη, ἐλεύθερο τό
κάτω, λερωμένο τό πάνω). Droulia 742.
€ 200-300

228
Le Klephte, romance de Mr A. Bétourné, musique de
Théodore Labarre. Παρίσι, E. Troupenas, [π. 1825]. 
μικρό folio (337 x 255 mm.), [4] σ. (ὀξείδωση, λεκέδες
ἀπό νερό στίς κάτω ἐσωτερικές καί ἐξωτερικές γω-

51

μένο τόν τίτλο σέ 4 γλῶσσες (ἑλληνικά, γαλλικά, γερμανικά καί ἀγγλικά) καί 39 λιθογραφίες μέ τίντα
(ὅλες χρονολογημένες 1890), καθεμία σέ διακοσμητικό πλαίσιο μέ ἐνσωματωμένες λεζάντες σέ 4
γλῶσσες καθώς καί ἐπεξηγηματικό κείμενο στά ἑλληνικά στό κάτω περιθώριο, χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τήν ἀφιέρωση καί
τίς λιθογραφίες). Ἀρχικό πανί (μικρές φθορές στή
ράχη, σχισμένη καί ξανακολλημένη ἡ πάνω ἕνωση,
τίτλος στό πάνω κάλυμμα: «Ἡ / Παλιγγενεσία / ΤΗΣ
/ ΕΛΛΑΔΟΣ»).  ΚΑΛΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ.
€ 2.000-3.000

230

νίες). Δίφυλλο, χαλκόγραφη παρτιτούρα στίς σ. [2][3] (οἱ [1] & [4] λευκές), λιθόγραφη βινιέτα καί ὁ τίτλος στή σ. [2]. Amandry (Partitions) 13.
€ 150-200

229
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ἰωάννης. Ἀρχεῖον τοῦ στρατηγοῦ Ἰωάννου Μακρυγιάννη (Ἀρχεῖα τῆς Νεωτέρας
Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, Β´). Ἀθήνα, Σ. Κ. Βλαστός,
1907.  2 τόμοι, ϟα´ + 470 καί μθ´ + 584 σ. (μικρές
φθορές ἀπό σβήσιμο στούς τίτλους, κομμένο τμῆμα
ἀπό τό κάτω περιθώριο ἑνός φύλλου τοῦ Α´ τόμου
καί τό ἐξωτερικό περιθώριο τοῦ τελευταίου φύλλου
τοῦ Β´ τόμου). Μέ εἰκόνες ἐκτός κειμένου (2 ἀναδιπλούμενες). Δερμάτινη ράχη. Λαγανᾶς 1670. (2)
€ 80-120

230
HESS, Peter von. Ἡ Ἀναγέννησις τῆς Ἑλλάδος.
Βραΐλα, Περικλῆς Μ. Πεστεμαλτζιόγλου, 1895. 
folio (590 x 438 mm.) (μικρή φθορά στήν πάνω ἐξωτερική γωνία τῶν τριῶν πρώτων φύλλων, μικρά σχισίματα στό ἐξωτερικό περιθώριο λίγων φύλλων).
Χρωμολιθόγραφο φύλλο μέ ἀφιέρωση τοῦ ἐκδότη
κάτω ἀπό πορτραῖτο του («Τῇ ἁπανταχοῦ Φερέλπιδι
Ἑλληνίδι Νεολαίᾳ καί τῇ σεπτῇ τῶν Φιλελλήνων χορείᾳ τόδε τό Ἐθνικόν Λεύκωμα ἐξ ἀντιγραφῆς
ἐκδούς ἀνατίθησι»), φύλλο μέ λιθόγραφη συμβολική
παράσταση σέ διακοσμητικό πλαίσιο μέ ἐνσωματω52

231
LÜDEMANN, W. von Lehrbuch der neugriechischen
Sprache. Λειψία, F. A. Brockhaus, 1826.  8ο, XX +
200 σ. (ἀρκετά ἔντονη ὀξείδωση, σφραγίδα στόν
τίτλο). Χαρτόνια τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές
φθορές, χρωματισμένες οἱ ἀκμές). Droulia 1561. 
Προσαρμογή στά γερμανικά τοῦ ἔργου τοῦ Jules
David Méthode pour étudier la langue grecque moderne
(Παρίσι 1821).
€ 80-120

232
PRADT, Dominique Dufour de. L’ Europe par rapport à
la Grèce et à la réformation de la Turquie. Παρίσι,
Béchet ainé, 1826.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 4 + 271 σ.
(ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, ἐν μέρει σχισμένη ἡ
κάτω ἕνωση). Atabey 995, Droulia 1452, Λαγανᾶς 791.
€ 150-200

233
ROSSINI, Gioachino. Le Siège de Corinthe, opéra en trois
actes, paroles de Messieurs A. Soumet, de l’Académie
francaise, et Balochi, musique de Mr G. Rossini, avec Acc.
de Piano ou Harpe par l’Auteur. Παρίσι, Troupenas,
[1826].  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Χαλκόγραφη παρτιτούρα, 4ο (323 x 252 mm.), 11 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένη).
Ἀπόδετο. Droulia 1682.
€ 200-300

234
Περιληπτική βιογραφία τοῦ φιλέλληνος Ἑλβετοῦ
Ι. Γ. Ἐϋνάρδου, μεταφρασθεῖσα ἐλευθέρως ἐκ τῆς
γαλλικῆς. Γενεύη, J. G. Fick, 1863.  31 σ. (κομμένη
ἡ κάτω ἐξωτερική γωνία τῶν τελευταίων 4 φύλλων). Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα,
κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό τό κάτω, λυμένη ἡ
ράχη). Γκίνης & Μέξας, 9850.
€ 50-70

235
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Ἰωάννης Θ. Ἑλληνικά ὑπομνήματα, ἤτοι ἐπιστολαί καί διάφορα ἔγγραφα
ἀφορῶντα τήν ἑλληνικήν ἐπανάστασιν, ἀπό 1821
μέχρι 1827. Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1856.  8ο, 9
[11] + 622 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα λίγα φύλλα). Νεότερη δερμάτινη ράχη. Γκίνης & Μέξας, 6914, Λαγανᾶς 1121.  Τά περισσότερα ἀντίτυπα αὐτοῦ τοῦ
ἔργου εἶναι ἐλλιπῆ. Στό ἀντίτυπο τῆς Γενναδείου Βιβλιοθήκης (τελειώνει στή σ. 640) τά ἀρχικά ἐξώφυλλα
περιβάλλονται ἀπό μεταγενέστερα (μέ χρονολογία
1884) στά ὁποῖα ὑπάρχει ἡ πληροφορία ὅτι ἡ συλλογή
«...ἐτυπώθη μέν ἐν ἔτει 1856, ἡ δημοσίευσις ὅμως
αὐτῆς περιορισθεῖσα τότε, πολλῶν ἕνεκα λόγων, εἰς
ὀλίγα ἀντίτυπα μεταξύ φίλων διανεμηθέντα, ἀνεβλήθη μέχρι σήμερον...». Στό ἴδιο ἀντίτυπο ἔχει κολληθεῖ ἀπόκομμα ἀπό ἔντυπο τῆς ἐποχῆς, στό ὁποῖο ἡ
ἔκδοση παρουσιάζεται νά ἔχει 9 + 662 σελίδες.
€ 80-120

236
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Ἰωάννης Θ. Ἑλληνικά ὑπομνήματα, ἤτοι ἐπιστολαί καί διάφορα ἔγγραφα
ἀφορῶντα τήν ἑλληνικήν ἐπανάστασιν, ἀπό 1821
μέχρι 1827. Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1856.  8ο,
9 [11] + 640 σ. Πάνινη ράχη (μικρές φθορές). Γκίνης
& Μέξας, 6914, Λαγανᾶς 1121. [δεμένο μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Ὀλίγαι λέξεις τοῦ στρατηγοῦ Ι. Θ. Κολοκοτρώνου (Γενναίου) εἰς ἀνασκευήν ἡμαρτημένης
τινός περικοπῆς τοῦ 4. τόμου τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας τοῦ Κ. Σ. Τρικούπη. Ἀθήνα, Τυπογραφεῖο τῆς
Κυβερνήσεως, 1857.  8ο, 32 σ. (λείπουν τά 3 τελευταῖα φύλλα: σ. 33-38, λεκέδες ἀπό νερό). Γκίνης
& Μέξας, 7321, Λαγανᾶς 1133.
€ 120-160

237
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ἰωάννης. Correspondance du comte J. Capodistrias, Président de la Grèce, comprenant les
lettres diplomatiques, administratives et particulières,
écrites par lui depuis le 20 avril 1827 jusqu’ au 9 octobre
1831, recueillies et mises en ordre par les soins de ses
frères et publiées par Ι.-A. Bétant. Γενεύη & Παρίσι, A.
Cherbuliez, 1839.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4 τόμοι, 8ο,
vij + 567, 551, 551 καί 560 σ. (λείπει τό πορτραῖτο
τοῦ Καποδίστρια, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο,
λεκές ἀπό νερό στά τελευταῖα φύλλα τοῦ δεύτερου
τόμου). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («À Monsieur Mr le Docteur Gennatas / Les Éditeurs»). Μεταγενέστερο πανί (φθορές ἀπό ὑγρασία στό πάνω
κάλυμμα τοῦ τέταρτου τόμου). Blackmer 898, Legrand
& Pernot, 1308. (4)
€ 200-300

238

238
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ἰωάννης. Ἐπιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος, διπλωματικαί, διοικητικαί καί ἰδιωτικαί, γραφεῖσαι ἀπό 8 Ἀπριλίου
1827 μέχρις 26 Σεπτεμβρίου 1831, συλλεγεῖσαι μέν
καί καταταχθεῖσαι φροντίσι τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, ἐκδοθεῖσαι δέ παρά Ε. Α. Βετάν, μεταφρασθεῖσαι ἐκ
τοῦ γαλλικοῦ παρά Μιχαήλ Γ. Σχινᾶ. Ἀθήνα, Κ.
Ράλλης (τ. 1-2), 1841, καί Γ. Χαρτοφύλαξ (τ. 3-4),
1842-1843.  4 τόμοι, 8ο, γ΄ + 406, 394, 411 καί 452 σ.
(λείπει τό τελευταῖο φύλλο στούς δύο πρώτους τόμους: σ. 407-8 καί 395-6 ἀντίστοιχα, κομμένο τμῆμα
ἀπό τό τελευταῖο φύλλο τοῦ Γ´ τόμου, λεκές ἀπό
νερό στήν ἀρχή τοῦ ἴδιου τόμου, μικρή φθορά ἀπό
σβήσιμο στόν τίτλο καί τό τελευταῖο φύλλο τοῦ Δ´
τόμου). Χαλκόγραφη προμετωπίδα στόν πρῶτο τόμο
(πορτραῖτο τοῦ Καποδίστρια), ἀντίτυπο με ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση τοῦ ἐκδότη («Πρός τόν Ἄρχοντα Ποστέλνικον Κύριον / Κύριον Ν. Σοῦτσον, Σύμβουλον τῆς /
Α. Υ. τοῦ Ἡγεμόνος Μολδαυΐας / κτλ. κτλ. κτλ. / Ὁ
ἐκδότης / Π. Δ. Στεφανίτζης»), κατάλογος συνδρομητῶν. Κόκκινο μαροκινό τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(μικρές φθορές, χρυσή διακόσμηση στά καλύμματα,
χρυσωμένες οἱ ἀκμές). Ἠλιού 1841.66-7, 1842.63 &
1843.58, Λαγανᾶς 1016. (4)
€ 200-300
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ὁποῖο ἐπαναλαβάνονται τά τρία τελευταῖα φύλλα. 
Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα. [μαζί:] Domine! Salvos
fac Reges nostros, Ludovicum et Ottonem, zum Maximilians Jahrtage, 1832. [Μόναχο] 1832.  16ο, [12] σ. Λιθόγραφη παρτιτούρα, ὁ τίτλος στήν ἀρχή τῆς
παρτιτούρας. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. [μαζί:] Gebeth zum Maximilians Jahrtage, 1832. [Μόναχο] 1832.
 16ο, [12] σ. Λιθόγραφη παρτιτούρα. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. (4)
€ 150-200

239

239
ΜΙΝΩΪΔΗΣ, Μηνᾶς. Κανάρις, ἆσμα πινδαρικόν.
Παρίσι, Bobée & Hingray, 1830.  μικρό 4ο, 71 σ.
(ἐλαφρά ὀξειδωμένα λίγα φύλλα). Ὁ τίτλος στά
ἑλληνικά καί γαλλικά, ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες. Ἀρχικά
τυπωμένα ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, κομμένη ἡ
κάτω ἐξωτερική γωνία τοῦ πάνω ἐξωφύλλου, φθορές στή ράχη, ἀξάκριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). Droulia 2704, Ἠλιού, 1830.42.
€ 100-150

240
ΣΟΥΤΣΟΣ, Ἀλέξανδρος. Ὁ ἐξόριστος τοῦ 1831,
κωμικοτραγικόν ἱστόρημα. Ἀθήνα, Βασιλική Τυπογραφία, 1835.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ς΄ + 282 σ.
(σημείωση μέ μελάνι στόν τίτλο, λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές στά καλύμματα). Ἠλιού, 1835.121.
€ 50-70

54

241
Erster Verbrüderungs Act bayerischer Schulkinder mit der
Schuljugend in Griechenland, am Maximilians Jahrtage
in der Magdalenen Capelle zu Numphenburg am 13. Nov.
1832. Μόναχο, 1832.  16ο, 22 σ. Ἀρχικά τυπωμένα
ἐξώφυλλα. Droulia 2981 (μόνο ἡ παρούσα ἔκδοση).
[μαζί:] Ἕνα δεύτερο ἀντίτυπο τῆς ἴδιας ἔκδοσης, στό

242
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Τρύφων Ε. Ἱστορία τοῦ Ὄθωνος,
Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος (1832-1862), κατά τάς νεωτάτας πηγάς ξένων τε καί ἡμετέρων ἱστορικῶν.
Ἀθήνα, Α. Γ. Γαλανός, 1893.  8ο, 845 σ. (μικρά ἐπιδιορθωμένα σχισίματα σέ 3 φύλλα: σ. 681-6, κομμένο
μικρό τμῆμα ἀπό τήν πάνω ἐξωτερική γωνία 8 φύλλων: σ. 785-800). Μέ πολλές ὁλοσέλιδες εἰκόνες. Νεότερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Ἠλιού &
Πολέμη, 1893.887. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τά μετά τόν
Ὄθωνα, ἤτοι ἱστορία τῆς μεσοβασιλείας καί τῆς βασιλείας Γεωργίου τοῦ Α΄ (1862-1898). Ἀθήνα, Γ. Δ.
Φέξης, 1898.  8ο, 796 σ. (κομμένη ἡ κάτω ἐξωτερική
γωνία καί μικρό τμῆμα ἀπό τό ἐξωτερικό περιθώριο
τῶν 4 τελευταῖων φύλλων). Νεότερη δερμάτινη
ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1898.961, Λαγανᾶς 1583. (2)
€ 100-150

243
[ΠΑΡΡΗΣΙΑΔΗΣ, Δ.] Εἰδοποίησις καί Πρόγραμμα
περί τοῦ ἐν Μονάχῳ τῆς Παυαρίας Ἑλληνικοῦ Βασιλικοῦ Λυκείου, οἷς ἐπισυνάπτεται καί λογίδριον
πρός τούς μαθητάς ἐκφωνηθέν παρά τοῦ κυρίου Μιχαήλ Σχινᾶ. Μόναχο, G. Jaquet, 1834.  4ο, 58 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα λίγα φύλλα). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά
καί γερμανικά, ἑλληνικό κείμενο καί γερμανική μετάφραση σέ 2 στῆλες, μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο στοιχειοθετημένο πίνακα («Σχέδιον τῶν μαθημάτων»).
Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). Ἠλιού,
1834.36.
€ 150-200
244
MENDELSSOHN BARTHOLDY, Karl. Ἱστορία τῆς
Ἑλλάδος, ἀπό τῆς ἐν ἔτει 1453 ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν Τούρκων μέχρι τῶν καθ’
ἡμᾶς χρόνων, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γερμανικοῦ ὑπό Ἀγγέλου Βλάχου. Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς, 18731876.  2 τόμοι, 8ο, κη΄ + 326 + (329-763) καί η΄ + 805
σ. (λεκέδες ἀπό νερό στά τελευταῖα φύλλα τοῦ πρώ-

του τόμου). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1873.306 &
1876.312, Λαγανᾶς 1329. (2)
€ 80-120
245
ΠΡΙΝΑΡΗΣ, Γεώργιος Χρ. Ὠδαί δύο, [σ. 3:] Ὠδή ἐπί
τῇ ἡμέρα τῆς Στέψεως τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος
Ὄθωνος, Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος, συντεθεῖσα ἐν
Ἀγκῶνι τῇ 8 Μαΐου 1835, [σ. 11:] Ὠδή ἐπί τῇ διά τῆς
Νεαπόλεως ἐλεύσει τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος Ὄθωνος, Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος. χ.τ. καί χ. [1835].  2
μέρη σ’ ἕναν τόμο, 8ο, 10 καί (11-19) σ. (λεκές ἀπό νερό,
ἐλαφρά ὀξειδωμένο). Ἐπιμέρους τίτλοι. Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα (ἀποκολλημένα ἀπό τή ράχη, λερωμένα, φθορές). Ἠλιού, 1835.31.
€ 80-120

246
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ὁ «Φωτάκος».
Ἀπομνημονεύματα περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ὑπό Φωτάκου, πρώτου ὑπασπιστοῦ τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνου. Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος,
1858.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ζ´ + 286 σ. (λείπει ἕνα
σχεδιάγραμμα, ἐπιδιορθωμένα σχισίματα στά ὑπόλοιπα πλήν ἑνός, ἐλαφρά ὀξειδωμένο καί λερωμένο
ἀντίτυπο, μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο στό ἐξωτερικό
περιθώριο τῶν πρώτων 4 τευχῶν). Μέ 6 ἀναδιπλούμενα λιθόγραφα σχεδιαγράμματα, κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές στά καλύμματα). Γκίνης & Μέξας, 7463,
Λαγανᾶς 1137.
€ 250-350

247
ΣΠΑΝΙΟΛΑΚΗΣ, Γ. Παρατηρήσεις ἐπί τῆς ἀπολογίας Ι. Ὀρλάνδου καί Ἀνδρ. Λουριώτου εἰς τήν
κατ’ αὐτῶν ἀπόφασιν τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου
περί τῶν ἐν Λονδίνῳ διαπραγματευθέντων δύω δανείων κατά τό 1824 καί 1825. Ἀθήνα, Α. Ἀγγελίδης,
1840.  8ο, 84 σ. (ὀξειδωμένος καί μέ μικρές φθορές ὁ τίτλος). Λείπει τό πάνω ἀπό τά μεταγενέστερα ἐξώφυλλα πού περιβάλλουν τόν τόμο καί
τμήματα ἀπό τό κάτω. Ἠλιού, 1840.165. [δεμένο
μαζί:] Ὁ Ὀρλάνδος ἀπολογούμενος ἐνώπιον τοῦ
κοινοῦ. Ἀθήνα, Χ. Ἀναστασίου, 1841.  8ο, 106 σ.
(ὀξειδωμένος κατά τόπους ὁ τίτλος, κομμένα μικρά
τμήματα ἀπό τό πάνω περιθώριο λίγων φύλλων).
Ἀξάκριστο ἀντίτυπο. Ἠλιού, 1841.117. [δεμένο
μαζί:] ΜΟΥΡΙΚΙΔΗΣ, Μελέτιος Α. Ἡ ἀπάνθρωπος σκληρότης. Πρός τήν Α.Μ. τόν βασιλέα τῆς

Ἑλλάδος Ὄθωνα. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ἡ Ἀγαθή
Τύχη, 1843.  8ο, 16 σ. (ὀξειδωμένα καί μέ μικρές
φθορές τό ἐξωτερικό καί τό κάτω περιθώριο). Ἀξάκριστο ἀντίτυπο. Ἠλιού, 1843.66. [δεμένο μαζί:]
Ἔκθεσις τῆς περί τοῦ χωρίου Δυμηνίου ὑποθέσεως,
καί αἱ περί αὐτῆς ἀποδείξεις τῶν κληρονόμων τοῦ
Νικολάου καί Σωτηρίου Περροῦκα. [1840].  8ο,
120 σ. (μικρή τρύπα σ’ ἕνα φύλλο: σ. 17-8). Μ’ ἕναν
ἀναδιπλούμενο στοιχειοθετημένο πίνακα στό
τέλος. Ἀξάκριστο ἀντίτυπο. Ἠλιού, 1840.75. [δεμένο μαζί:] Ἡ κατ’ ἐμοῦ ἐπιβουλή ἐξελεγχθεῖσα καί
στηλιτευθεῖσα ὑπό τοῦ ἐπιβουλευθέντος αὐτοῦ.
Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς, 1837.  8ο, ι΄ + 30 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἠλιού, 1837.89. [δεμένο μαζί:] Δίκη καί ἀπόφασις κατά τῶν δικηγόρων
Ζαβογιάννη καί Παππαμανόλη κατ’ ἔγκλησιν τῆς
ἐν Χαλκίδι ὁλομελείας τοῦ δικαστηρίου πρός ὠφέλιμον γνῶσιν τοῦ κοινοῦ. Ἀθήνα, Φιλόλαος Τυπογραφία, 1842.  8ο, 32 σ. Ἀξάκριστο ἀντίτυπο.
Ἠλιού, 1842.37. (δύο μόνο ἀντίτυπα). [δεμένο μαζί:]
Ἔγγραφοι προτάσεις Σπυρίδωνος Παππασίμου
κατά Χ. Νικολαΐδου, ἐνώπιον τῆς μικτῆς ἐπιτροπῆς.
Ἀθήνα, Φιλόλαος Τυπογραφία, 1842.  8ο, 16 σ.
(ὀξειδωμένο τό ἐξωτερικό περιθώριο τοῦ τίτλου).
Ἠλιού, 1842.40. (δύο μόνο ἀντίτυπα). [δεμένο
μαζί:] Ὑπόμνημα περί τῆς ὑποθέσεως Σπυρίδωνος
Παππασίμου καί Χρηστ. Νικολαΐδου, δικασθείσης
παρά τῆς μικτῆς ἐπιτροπῆς. Ἀθήνα, Φιλόλαος Τυπογραφία, 1841.  8ο, 35 σ. (κομμένη ἡ κάτω ἐσωτερική γωνία τῶν τελευταίων 5 φύλλων μέ μικρή
ἀπώλεια κειμένου). Ἠλιού, 1841.191 (τρία μόνο ἀντίτυπα). [δεμένο μαζί:] Ἀπάντησις Χρήστου Νικολαΐδου εἰς τό ὑπό τοῦ Σπυρίδωνος Παπᾶ Σίμου
ἐκδοθέν ὑπόμνημα περί τήν μεταξύ ἡμῶν δίκης ἐνώπιον τῆς μικτῆς ἐπιτροπῆς. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ὁ
Ἀνεξάρτητος, 1842.  8ο, 61 σ. Ἀξάκριστο ἀντίτυπο.
Ἠλιού, 1842.10 (δύο μόνο ἀντίτυπα). [δεμένο μαζί:]
[ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ, Χριστόφορος]. Ἐπίκρισις εἰς τήν
ἱστορίαν τοῦ πρωτοσυγκέλου Φραντζῆ. Ἀθήνα, Κ.
Γκαρπολᾶς, 1840.  (3-29) σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο
ἀντίτυπο). Ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα,
ἀξάκριστο. Ἠλιού, 1840.82.
€ 150-200
248
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, Ι. Δ. Πίναξ χρονολογικός, περιέχων ἐν περιλήψει τά πλέον ἄξια λόγου καί μνήμης
συμβάντα ἀπό κτίσεως κόσμου μέχρι τῶν ἡμερῶν μας.
Ἀθήνα, Κ. Ἀντωνιάδης, 1841.  8ο, στ΄ + 194 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος, ὀξειδωμένα ἀρκετά φύλλα, λυμένα
δύο ἄλλα). Κατάλογος συνδρομητῶν. Πανί (μικρά
σχισίματα στήν πάνω ἕνωση). Ἠλιού 1841. 131.
€ 60-80
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Didot, 1847.  8ο, 452 σ. (μικρός λεκές ἀπό νερό στό
πάνω περιθώριο τῶν πρώτων φύλλων). Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο λιθόγραφο χάρτη στό τέλος καί 4 ἀναδιπλούμενους στοιχειοθετημένους πίνακες. Πάνινη
ράχη. Blackmer 996, Contominas 400, Λαγανᾶς 1056.
€ 150-200

252
CUMMING, John. Ὁ Μοσλήμ καί τό τέλος αὐτοῦ, ἤ ἡ
πτῶσις τῆς Τουρκίας, ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ ὑπό Ἀγαθοκλέους Χριστιανοῦ, ἔκδοσις δευτέρα μετ’ ἐπιδιορθώσεων καί προσθηκῶν. Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς,
1855.  16ο, 160 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Γκίνης
& Μέξας, 6501.
€ 40-60

251

249
[ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Π.] Τά Συντάγματα τῆς
Γαλλίας καί Τροιζῆνος. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς
Προόδου, 1843.  16ο, 64 σ. (κομμένο τμῆμα ἀπό τό
ἐσωτερικό περιθώριο τοῦ τελευταίου φύλλου μέ
μικρή ἀπώλεια γραμμάτων, κομμένη ἡ κάτω ἐξωτερική γωνία ἑνός φύλλου, λερωμένη καί μέ φθορές ἡ
πάνω ἐξωτερική γωνία τῶν τελευταίων φύλλων).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, λείπουν τμήματα
κυρίως ἀπό τό κάτω, ἀξάκριστο). Ἠλιού, 1843.221
(ἕνα μόνο ἀντίτυπο).
€ 50-70

250
Τά κατά τήν κηδείαν τοῦ μακαρίτου Θ. Κολοκοτρώνου, ἀποθανόντος τήν 4 Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους
1843. Ἀθήνα, Ν. Παππαδόπουλος, 1843.  8ο, (4-135)
σ. (ὀξείδωση, κάποιες χειρόγραφες διορθώσεις μέ
μολύβι). Μέ 2 λιθογραφίες τοῦ Σ. Φουσκίδη ἐκτός
κειμένου. Νεότερη δερμάτινη ράχη (μικρή φθορά
στή βάση της, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ὀξειδωμένα, λείπει μικρό τμῆμα ἀπό τό
πάνω). Ἠλιού, 1843.219, Λαγανᾶς 1026.
€ 100-150
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251
LECONTE, Casimir. Étude économique de la Grèce, de
sa position actuelle, de son avenir, suivie de documents
sur le commerce de l’ Orient, sur l’ Égypte, etc. Παρίσι,

253
ΚΑΛΕΒΡΑΣ, Π. Ἡ ρωσσοφοβία καί ὁ πανσλαβισμός, ἤ ἡ πολιτική πορεία τῆς Δύσεως καί Ῥωσσίας
ὡς πρός τήν Ἑλλάδα καί τῆς Ἑλλάδος ὡς πρός ἑαυτήν μέχρι σήμερον. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ἡ Καρτερία, 1860.  8ο, 38 + β´ σ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένα
δύο φύλλα, κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό τήν κάτω
ἐξωτερική γωνία ὁρισμένων φύλλων). Φύλλο μέ παροράματα στό τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, ἀξάκριστο). Γκίνης & Μέξας, 8238.
€ 40-60

254
ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΚΩΠΑΪΔΑΣ—Ἀριθ. πρωτ. τῶν
ἀναφ. 38. Πρός τό προεδρεῖον τῆς Ἑλλην. Βουλῆς.
Ἐνώπιον τῆς Βουλῆς. Ὄχι μόνον δέν εἴμεθα ἐναντίοι
εἰς τήν ἀποξήρανσιν τῆς Κωπαΐδος λίμνης, ἀλλά μάλιστα καί ὑπό τήν ἐπαρχιακήν καί ὑπό τήν ἐθνικήν
ἔποψιν ἐνδιαφερόμεθα ἰδιαζόντως εἰς τήν ὡς τάχιστα
ἀποξήρανσιν αὐτῆς, ἐξ ἧς τά μέγιστα ἐλπίζεται πρός
τοῖς ἄλλοις καί ἡ βελτίωσις τῆς ὑγείας, πρό πάντων
τῆς ἐπαρχίας Λεβαδείας, ἀλλ’ ὅσον καί ἄν ἐνδιαφερώμεθα περί τούτου, τόσῳ ἐξ ἄλλου εὐχόμεθα ὥστε ἡ
τῆς ἀποξηράνσεως ἐργολαβία νά ἐκχωρηθῇ ὑπό
ὅρους ὄχι τόσῳ ἐπιζημίους εἰς τό ἔθνος καί δυσπλόκους ... [τελειώνει:] Ἐν Λεβαδείᾳ, τῇ 31 Αὐγούστου
1865. Ὑποσημειούμεθα βαθυσεβάστως. Οἱ εὐπειθέστατοι πολῖται (ἕπονται 34 ὑπογραφαί).  Δίφυλλο, 3
σ. (316 x 222 mm). Σέ γαλάζιο χαρτί. [μαζί:] 4 ἀκόμα
σχετικά ἔγγραφα (Ἔκθεσις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, Σύμβασις μεταξύ τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καί τοῦ κυρίου Σαῤῥαζίνου Μομφεῤριέρου /
Νομοσχέδιον, Ἡ ἐπί τῶν δημοσίων ἔργων κλπ. ἐπιτροπή πρός τήν Βουλήν, Περίληψις περί ἀποξηράνσεως τῆς Κωπαΐδος). (5)
€ 150-200

255
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Ἐπαμεινώνδας Ι. Δεύτερον ἀπορράπισμα τοῦ διαστροφέως καί παραχαράκτου τῆς
κατά τήν Ἑλληνικήν Ἐπανάστασιν Ἱστορίας τῆς
Σάμου Γεωργίου Δημητριάδου. Ἀθήνα, Λ. Μηλιάδης
& Σ. Οἰκονόμου, 1868.  8ο, 59 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο). Λείπουν τά ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο καί ἐν μέρει
ἄκοπο ἀντίτυπο, λυμένος ὁ τίτλος καί τά δύο τελευταῖα φύλλα). Ἠλιού & Πολέμη, 1868.80.
€ 40-60
256
ΔΟΣΙΟΣ, Λέανδρος Κ. Μελέται περί τινων συγχρόνων ζητημάτων, μέρος πρῶτον [δέν ἐκδόθηκε
ἄλλο]: Περί παραχωρήσεως μεταλλείων, περί κατωτέρας καί μέσης ἐκπαιδεύσεως, περί μέσων τῆς
συγκοινωνίας. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἐφημερίδος τῶν Συζητήσεων, 1874.  8ο, 104 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (σφραγίδα στό πάνω, ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1874.462.
€ 50-70

257
ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ, Κ. Π. Ἱστορικαί σελίδες, Ἰωακείμ
ὁ Γ΄. Κωνσταντινούπολη, Ἀδελφοί Γεράρδοι, 1902.
 407 σ. (μικρά σχισίματα στό ἐσωτερικό περιθώριο ἑνός τεύχους: σ. 65-80). Μέ 5 πορτραῖτα ἐκτός
καί πολυάριθμες εἰκόνες ἐντός κειμένου. Πανί στή
ράχη καί τίς γωνίες (μικρές φθορές).
€ 70-90
258
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, Γεώργιος Ν. Ἀγορεύσεις καί ἄρθρα
κατά τοῦ Εἰρηνοπολέμου. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1886.  83 σ. Πάνινη ράχη (μικρές φθορές).
Ἠλιού & Πολέμη, 1886.128.
€ 40-60

259
ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ἰωάννης Δ. Ἡ δίκη τῶν ἐπί ἐγκαταλείψει θέσεως ἐν Κούτρᾳ καί αὐτομολίᾳ ἐνώπιον
τοῦ ἐχθροῦ καταδικασθέντων ἀξιωματικῶν, [πάνω:]
Συνεδρίασις Α΄ Διαρκοῦς Στρατοδικείου. Ἀθήνα, Γ.
Σταυριανός, 1887.  8ο, 191+178 σ. (ὁμοιόμορφα
ὀξειδωμένος ὁ τίτλος). Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1887.797.
€ 50-70
260
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Β. Γ. Αἴγλη ἐν ζόφῳ, ἤτοι τό μαρτυρολόγιον τῶν δύο συγχρόνων ἐθνομαρτύρων Φιλιππίδου καί Πασχίδου, τόμος Α΄ [πιθανότατα δέν

261

κυκλοφόρησε ἄλλος]. Τεργέστη 1900.  8ο, 266 σ.
(μικρός λεκές ἀπό νερό στόν τίτλο καί τό ἑπόμενο
φύλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, λείπουν μικρά
τμήματα, λυμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1899.14.
€ 60-80
261
ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Ἀριστείδης. Ἱστορία τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου, γραφεῖσα ἐπί τῇ βάσει πολλῶν διπλωματικῶν καί ἱστορικῶν ἐγγράφων. Ἀθήνα, Β. Κ.
Τσαγγάρης, [1909].  592 σ. (λυμένα μερικά φύλλα).
Μέ πολυάριθμες ὁλοσέλιδες εἰκόνες. Ἀρχικά χρωμολιθόγραφα ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, ἄκοπο
ἀντίτυπο). Δούρβαρης, σ. 72.
€ 80-120

262
Κηφησιά 25 Μαΐου 1901. Menu. Potage à la Reine...
[τελειώνει:] Τό Σῶμα τοῦ ἱππικοῦ ἐπί τῇ κατατάξει
τῆς Α. Β. Υ. τοῦ πρίγκηπος Ἀνδρέου. 1901.  Μονόφυλλο, 315 x 210 mm. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένο,
μικρά ἐπιδιορθωμένα σχισίματα, ταινία χαρτιοῦ
ἐπικολλημένη στήν πάνω πλευρά).
€ 40-60

263
Ἔκκλησις πρός τούς ἁπανταχοῦ Ἕλληνας καί φιλέλληνας. Μία ἀπό τάς ἐξεχούσας φυσιογνωμίας τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως εἶνε καί ἡ τοῦ στρατηλά-

57

Στρασβοῦργο, Berger-Levraut, 1919.  VII + 639 σ.
(πρόχειρη ἐπιδιόρθωση σχισιμάτων σέ 16 φύλλα
πρός τό τέλος, ὀξείδωση κόλλας, λεκές στά τελευταῖα 7 φύλλα). Πάνινη ράχη (μέ τόν τίτλο στά ἑλληνικά, μικρές φθορές).
€ 80-120

266
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α., & Σα, ἐκδότες. Πανόραμα τοῦ πολέμου 1912-1913. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο
τῆς Ἑστίας, 1913.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. πλάγιο 4ο,
XXVIII σ. Δεύτερη μορφή, 152 πίνακες σέ 76 φύλλα
μέ πολλές ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν (ἀριθμημένοι 1-152). Ἀρχικό πανί (χρυσή παράσταση στό
πάνω κάλυμμα μέ φωτογραφικό πορτραῖτο τοῦ
Κωνσταντίνου ἐπικολλημένο στό κέντρο της, μικρές φθορές).
€ 150-200

267

του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Τό ἀριπρεπές καί ἡρωϊκόν παράστημα τοῦ πρωτεργάτου τῆς Ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας, τοῦ ἐνδόξου στρατάρχου, ἐφιλοτέχνησεν ἡ
ἔνδοξος σμίλη τοῦ ἐν Παρισίοις ἐπιφανοῦς Ἕλληνος καλιτέχνου Λαζάρου Σώχου, ἔφιππον καί εἰς ὑπερφυσικόν
μέγεθος... [τελειώνει:] Ἡ Ἐπιτροπή, Κ. Ν. Μανιάκης,
Ἀντιεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου, Ταμίας, ὁδός Ἀριστοτέλους ἀριθ. 29, Τ. Μουτσόπουλος, Δήμαρχος Πειραιῶς [...] Ἰωάννης Δ. Μακρόπουλος, Δικηγόρος,
[κάτω:] Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον “Ἑστία”. Μονόφυλλο, 431 x 299 mm. [π. 1903]. Μέ μία ἀναπαραγωγή
φωτογραφίας τοῦ ἀγάλματος.  Ἔρανος τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ἀνδριάντα τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη στήν Ἀθήνα.
€ 50-70

264
ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Νικόλαος. Ἐπί τῷ πατριωτικῷ θανάτῳ τοῦ Παύλου Μελᾶ, δι’ ᾆσμα καί κλειδοκύμβαλον. Ἀθήνα, Κ. Μυστακίδης & Θ. Εὐσταθιάδης,
[π. 1904].  352 x 263 mm., 5 σ. (μικρά ἐπιδιορθωμένα σχισίματα). Λιθόγραφη παρτιτούρα, ὁ τίτλος
στή σ. 1. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
€ 40-60

58

265
Rapports et enquêtes de la comission interalliée sur les
violations du droit des gens commises en Macédoine
orientale par les armées bulgares. Νανσύ, Παρίσι,

267
CAUER, Wilhelm. Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν. Ἔκθεσις περί τῶν σιδηροδρομικῶν συνδέσεων καί τοῦ διά
σιδηροδρόμου ἐφοδιασμοῦ τῶν λιμένων Πειραιῶς
καί Θεσσαλονίκης, ὑποβληθεῖσα ἐντολῇ τῆς Β. Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, μετάφρασις ἐκ τοῦ γερμανικοῦ.
Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1914.  4ο, 40 σ. Μέ 4
ἀναδιπλούμενους πίνακες στό τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά ὀξειδωμένα, ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 70-90
268
Ἀναμνηστικόν λεύκωμα τοῦ ὑπό τήν ὑψηλήν προστασίαν τῆς Α. Μ. τῆς βασιλίσσης μητρός Ὄλγας Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικῶν, 1912-1914. Ἀθήνα,
[π. 1915].  4ο, 114 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο).
Μέ πολυάριθμες εἰκόνες ἐντός καί ἐκτός κειμένου.
Ἀρχικό εἰκονογραφημένο πανί (λερωμένο, μικρές
φθορές).
€ 80-120
269
Κυριακόν Σχολεῖον Ἐργατριῶν – ἐπαγγελματικόν
– μορφωτικόν ἵδρυμα – Κανονισμός, [πάνω:]
Ἐργατικόν Κέντρον Ἀθηνῶν. Ἀθήνα 1914.  7 σ.
Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
€ 40-60

270
ΚΡΑΤΕΡΟΣ, Στέφ. Γκαῖρλιτς. Ἀθήνα, Π. Α. Πετράκος, 1918.  μικρό 8ο, 14 + [2] + (16-1) σ. [στίς
σ. 16 ἕως 1, τυπωμένο ἀνάποδα τό]: ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Π. Οἱ Γερμανοέλληνες (Ἀπόσπασμα ἀπό

τήν πολιτική μελέτη: Ὁ Ψυχάρης καί ἡ πολιτική).
Ἀθήνα, Π. Α. Πετράκος, 1918.  Χωρίς ἰδιαίτερα
ἐξώφυλλα (σελοτέιπ στή ράχη).
€ 40-60
271
Τό βιβλίον τοῦ μετανάστου, χρήσιμον εἰς κάθε
Ἕλληνα μετανάστην, ἀπό τήν ὥρα ποῦ θά σκεφθῇ
τό ταξεῖδι τῆς Ἀμερικῆς ἕως τήν ὥρα ποῦ θά γυρίσῃ. Νέα Ὑόρκη, 1916.  60 σ. (φθορές στό πρῶτο
–λευκό– φύλλο, μικροί λεκέδες ἀπό ὀξείδωση τῶν
συνδετήρων, ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λερωμένα, φθορές στή ράχη).
€ 40-60

272
Ἔκκλησις Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικῶν. Θεσσαλονίκη 1917.  7 σ. (μικρές φθορές). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων τό πρῶτο καί
τό τελευταῖο φύλλο). [μαζί:] Παράρτημα τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικῶν. Ὑπέρ τῶν μικρῶν
κορασίων προσφύγων. Θεσσαλονίκη 1917.  13 σ.
(ἐλαφρά ὀξειδωμένα τά 3 πρῶτα φύλλα). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων τό πρῶτο
καί τό τελευταῖο φύλλο). [μαζί:] Τό πρῶτον γυναικεῖον σωματεῖον ἐν Ἑλλάδι. Ἀθήνα, Σ. Κ. Βλαστός,
1920.  22 σ. (κομμένη ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία τῶν
πρώτων 5 φύλλων). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένο τό
πάνω). (3)
€ 50-70

273
Ὑπουργεῖον ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν. Διπλωματικά
ἔγγραφα, 1913-1917. Ἑλληνοσερβική συνθήκη συμμαχίας – Εἰσβολή Γερμανοβουλγάρων εἰς Μακεδονίαν. Ἀθήνα 1917.  124 σ. Ἡ μορφή μέ τό τελευταῖο
ἔγγραφο (ἀριθ. 77) νά τελειώνει στή σ. 124. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἀφιέρωση στό πάνω). [μαζί:] Ὑπουργεῖον ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν. Διπλωματικά ἔγγραφα,
1913-1917. Ἑλληνοσερβική συνθήκη συμμαχίας –
Εἰσβολή Γερμανοβουλγάρων εἰς Μακεδονίαν (συμπλήρωμα). Ἀθήνα 1917.  129 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ἀφιέρωση στό πάνω). (2)
€ 50-70

274
Greece before the Peace Congress, [στό τέλος:] Paris,
December 30, 1918 / E. K. Vénisélos. χ.τ. καί χ. [1919].
 25 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων ὁ τίτλος καί τό τελευταῖο φύλλο, λερωμένα).
€ 40-60

275
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Γ. Α. Ἡ πάλη τῶν τάξεων ἐν Ἑλλάδι,
[πάνω:] Κομμουνιστικαί μελέται. Ἀθήνα, Ἐκδοτικό
τμῆμα Σοσιαλιστικοῦ Ἐργατικοῦ Κόμματος τῆς
Ἑλλάδος, 1921.  88 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 40-60

276
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Νικηφόρος. La question de
Thrace ou le mensonge bulgare. Ἀθήνα 1922.  509 σ.
(τό 18ο τεῦχος δεμένο μετά τό 19ο). Μέ 3 ἀναδιπλούμενους χάρτες (σχίσιμο στόν τελευταῖο). Πάνινη
ράχη (χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). [μαζί:] ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Ἀλέξανδρος. Le développement éconimique
de la Thrace, le passé – le présent – l’ avenir. Ἀθήνα
1922.  Δεύτερη ἔκδοση, 228 σ. Μέ πολυάριθμες
ὁλοσέλιδες εἰκόνες. Πάνινη ράχη. [δεμένο μαζί:]
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δημ. Κ. Ἡ Θράκη ὑπό τήν ἑλληνικήν διοίκησιν. Κωνσταντινούπολη 1922.  117 σ.
Μέ πολυάριθμες ὁλοσέλιδες εἰκόνες. (2)
€ 100-150
277
Ἑλληνική Δημοκρατία. Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Οἰκονομίας – Γενική Στατιστική Ὑπηρεσία τῆς Ἑλλάδος. Πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος κατά τήν ἀπογραφήν
τῆς 15-16 Μαΐου 1928, πραγματικός πληθυσμός κυρωθείς διά τοῦ ἀπό 23 Νοεμβρίου 1928 Διατάγματος. Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1929.  ιη΄ +
474 σ. Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (μικρές φθορές).
€ 50-70

278
Ὁ κομμουνισμός στήν Ἑλλάδα, [πάνω:] Ἔκδοσις
«Ἐθνικῆς Ἑταιρείας». Ἀθήνα, 1937.  216 σ. Μέ
ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν ἐντός κειμένου.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικροί λεκέδες ἀπό ὑγρασία
κατά μῆκος τῆς ράχης).
€ 40-60

279
Ὑποθῆκαι τοῦ ἀρχηγοῦ πρός τούς σπουδαστάς
(Ἐκδόσεις Ε.Ο.Ν., ἀρ. 1). Ἀθήνα 1939.  43 σ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά ὀξειδωμένα). [μαζί:] 9
ἀκόμα ἐκδόσεις τῆς Ε.Ο.Ν. (ἀρ. 13, 27, 30, 33, 34, 43,
47, 48 καί 61). [μαζί:] Τό κατάντημα τοῦ μπολσεβικισμοῦ, [πάνω ἀριστερά:] Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος.
Ἐθνική Ὀργάνωσις Νεολαίας. Κεντρική διοίκησις.
(Ἐκδόσεις Ε.Ο.Ν., ἀρ. 8). [Ἀθήνα], 1939. (11)
€ 200-300

59

46») καί ἐκτενεῖς χειρόγραφες σημειώσεις στά περιθώρια τοῦ 1979 περίπου (μέ ἀναφορές στόν Στέλιο Σκλάβαινα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα,
σχισίματα στή ράχη).
€ 70-90
282
Π.Ε.Α.Ν. Τί πιστεύουμε. Ἀθήνα 1942.  21 σ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα.  Τό παρόν θεωρεῖται τό καταστατικό τῆς ὀργάνωσης.
€ 40-60

281

280
ΚΟΚΙΔΗΣ, Ν. ΙΦ. Στρατιωτική γεωγραφία Ἀλβανίας. Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1939.  68 σ.
Πανί. [δεμένο μαζί:] ΠΩΠ, Ἀλέξανδρος Γ. Αὐτή εἶναι
ἡ Ἀλβανία (Ἔρευνα δημοσιευθεῖσα εἰς τήν ἐφημερίδα
«Ἔθνος» εἰς ἀπάντησιν τῶν ἀλβανικῶν ψευδολογιῶν). Ἀθήνα 1946. 79 σ. Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο πορτραῖτο.
Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων τό
πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο, ἀξάκριστο). [δεμένο
μαζί:] La vérité des faits. La participation de l’ Albanie à la
guerre mondiale, 1939-1945, [κάτω:] Edition de la ligue
“La paix par la justice”. χ.τ., 1946.  43 σ. Εἰκόνες ἐντός
κειμένου. [μαζί, δεμένο ὁμοιόμορφα:] ΚΕΡΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ἰωάννης Γ. Chronologie albanaise, faits historiques, politiques, économiques, données statistiques etc.
depuis le Ve siècle av. J.-C. jusqu’ à nos jours (Extrait de la
Revue “Les Balkans”). Ἀθήνα, ἐκδόσεις Flamma, 1937.
 83 σ. Πανί. [δεμένο μαζί:] La vérité des faits. La participation de l’ Albanie à la guerre mondiale, 1939-1945,
[κάτω:] Edition de la ligue “La paix par la justice”. χ.τ.
1946.  43 σ. Εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἀρχικό ἐξώφυλλο. (2)
€ 120-160

60

281
Ἀκροναυπλία, διαλέξεις (Ἐκδόσεις Κεντρικῆς
Ἐπιτροπῆς ΚΚΕ, 3). Ἀθήνα, 1945.  69 σ. Ἀντίτυπο μέ ἀφιέρωση («Στό σ. Κώστα / Γιά νά μέ
θυμᾶται / Στέλιος / Φυλακές Μεσολογγιοῦ / 6-1-

283
Διάγγελμα πρός τόν Ἑλληνικόν Λαόν τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Κ. Λογοθετόπουλου. Ἡ Ἑλλάς μετά τό
πέρας τοῦ πολέμου θά παραμείνῃ ἐλευθέρα καί ἀνεξάρτητος μέ μόνον κυρίαρχον τόν Ἑλληνικόν λαόν.
Δέν πρόκειται νά κατεργασθῶμεν τό μέλλον τῆς
Πατρίδος μας ὑπό οἱονδήποτε ζυγόν. Τό καθῆκον
ὅλων μας εἶνε πειθαρχία καί τάξις πρός ἀποφυγήν
ἀθώων θυμάτων καί συμφορῶν... [τελειώνει:] [...]
ἐπικαλοῦμαι εἰς βοήθειάν μου τόν συνετόν πατριωτισμόν ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων καί τῶν Ἑλληνίδων.
Ἀθῆναι 30 Ἰανουαρίου 1943. Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ. Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. 
Μονόφυλλο, 598 x 395 mm. (κομμένο καί συμπληρωμένο μικρό τμῆμα στό ἀριστερό περιθώριο). Κείμενο σέ 2 στῆλες.
€ 50-70

284
Ἀνακοίνωσις τῆς Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως. Ἡ Ἐθνική
Κυβέρνησις ἀνακοινώνει πρός τόν ἑλληνικό λαόν:
Στρατιωτικός Διοικητής Ἀττικῆς διωρίσθη ὁ ὑποστράτηγος Π. Σπηλιωτόπουλος... [...] Ὁ Στρατηγός
SCODIE, διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. 132)201)19.9.44 διαταγῆς
του πρός τόν κ. Σπηλιωτόπουλον διατάσσει: «Θά
εἶσθε ὑπεύθυνος διά τήν τήρησιν τῆς τάξεως καί θ’
ἀναλάβητε τόν ἔλεγχον τῆς περιοχῆς Ἀττικῆς μέχρι
τῆς ἀφίξεως τῶν Βρεττανικῶν στρατευμάτων»... [τελειώνει:] Μέχρι τῆς τελευταίας στιγμῆς παραμείνετε
ἤρεμοι εἰς τάς θέσεις σας. Ζήτω ἡ Ἑλλάς. [1944]. 
Μονόφυλλο, 309 x 221 mm. [μαζί:] Προκήρυξις, ἐν
ὀνόματι τῆς Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ Ἀρχιστρατήγου τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων Μεσογείου.
Ἡ Πατρίς ἀνέστη. Οἱ βάρβαροι δέν πατοῦν πλέον
τό ἱερόν ἔδαφός μας... [...] Ἀναλαβών κατά διαταγήν τῆς Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ Συμμαχικοῦ
Στρατηγείου Μέσης Ἀνατολῆς, δυνάμει τῶν ὑπ’
ἀριθ. ΑΠ 4)4-VIII-44 καί 02)1031)4 15-VII-44 διαταγῶν ὡς καί τῆς ὑπ’ ἀριθ. 131)201) 19-IX-44 διαταγῆς τοῦ Διοικητοῦ τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων
Ἑλλάδος Στρατηγοῦ Scobie, τό ἔργον τοῦ Στρατιω-

τικοῦ Διοικητοῦ Ἀττικῆς, ἔχω ὡς κυρίαν ἀποστολήν
τήν τήρησιν τῆς τάξεως καί τόν ἔλεγχον τῆς περιοχῆς ταύτης μέχρι ἀφίξεως τῶν Βρεττανικῶν
Στρατευμάτων... [...] Πρός τοῦτο: Καλῶ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς πολίτας νά παραμείνουν προσωρινῶς
εἰς τάς συνοικίας των ἐν ψυχραιμίᾳ ἀναμένοντες τό
σύνθημα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἀπελευθερώσεως, ἀπαγορευομένης αὐστηρῶς πάσης μετακινήσεως ἀτόμων ἤ ὁμάδων πρός τό κέντρον τῆς πόλεως...
[τελειώνει:] Ζήτω ἡ Ἑλλάς. Ὁ Στρατιωτικός Διοικητής Π. Σπηλιωτόπουλος (Ὑποστράτηγος). [1944].
Μονόφυλλο, 397 x 274 mm. (2 τρύπες ἀπό διατρητική μηχανή στό κάτω περιθώριο). (2)
€ 60-80

285
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ—Ἐν Ἀθήναις τῇ 12 Ὀκτωβρίου 1944. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος Δαμασκηνός πρός τόν εὐσεβῆ Ἑλληνικόν
λαόν. Ἀδελφοί, Εὐφραινέσθω πᾶν τό ἑλληνικόν·
πάντες κροτήσατε χεῖρας· ἀλλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν
φωνῇ ἀγαλλιάσεως, ὅτι ἐμακροθύμησεν ἐπί τόν
εὐσεβῆ Ἑλληνικόν Λαόν καί ἐπήκουσε τήν εὐλαβῆ
δέησιν αὐτοῦ... [τελειώνει:] [...] πειθαρχοῦντες εἰς
τήν Κυβέρνησιν τῆς Ἐθνικῆς Ἑνότητος πρός κατάκτησιν τῶν Πεπρωμένων τοῦ Ἔθνους ὑπό τήν
σκέπην τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας καί τήν εὐλογίαν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ. Εὐχέτης πάντων
ὑμῶν πρός Κύριον, † Ὁ Ἀθηνῶν Δαμασκηνός. 
Μονόφυλλο, 476 x 269 mm. Κείμενο σέ 2 στῆλες.
€ 60-80

286
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣ. ΑΡΙΘ. Α. Π.
131. Κύριε Σκόμπυ σταματεῖστε τή θυσία τοῦ ἑλληνικοῦ καί βρεττανικοῦ αἵματος! Πρός τήν Α. Ε.,
Ἀντιστράτηγον Σκόμπυ, Διοικητήν τῶν ἐν Ἑλλάδι
Βρεττανικῶν δυνάμεων. Ἔχομεν τήν τιμήν νά φέρωμεν εἰς γνῶσιν σας τά κάτωθι: Παρά τάς διαμαρτυρίας μας τάς διαβιβασθείσας ὑμίν μέ τά υπ’ ἀριθμ. Α.
Π. 21/5/12/44 καί 65/12/44 ἔγγραφά μας διά τῶν
ὁποίων ἐτονίζαμεν ὅτι τά συμμαχικά Βρεττανικά
ὅπλα δέν ἔχουν καμμίαν θέσιν διά τήν ἐπίλυσιν τῶν
ἐσωτερικῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ζητημάτων καί μάλιστα τασσόμενα εἰς τό πλευρόν τῆς μερίδος ἐκείνης
πού συνηργάσθη ἀνοικτά καί συνεπολέμησε μέ τόν
φασίστα κατακτητήν, ἀπό τῆς πρωΐας τῆς 7ης τρέχοντος Βρεττανικά τάνκς, πυροβολικόν καί ἀεροπορία ἐκτύπησαν μέ ὅλην τους τήν δύναμιν τάς δυνάμεις
τοῦ ΕΛΑΣ ἐντός τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν... [...] Οὕτω
διετάξαμεν, ἀπαγόρευσιν πάσης μετακινήσεως μαχίμων δυνάμεών σας καθ’ ἅπασαν τήν χώραν καί θά
ἀντιμετωπίσωμεν διά τῶν ὅπλων οἱανδήποτε ἀπόβα-
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σιν δυνάμεών σας, καί ταῦτα προσωρινῶς μέχρις
ἐκκαθαρίσεως τῆς πολιτικῆς μας καταστάσεως... [τελειώνει:] 9/12/44. Ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή τοῦ ΕΛΑΣ.
Στρατηγός Ε. Μάντακας, Μ. Χατζημιχάλης, Γ. Σιάντος.  Μονόφυλλο, 280 x 222 mm. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο, ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο κάτω δεξιά).
€ 50-70

287
Σπᾶμε τήν ἄτιμη τήν ἁλυσσίδα, [πάνω:] Ἑνιαία Πανελλαδική Ὀργάνωση Νέων (Ε.Π.Ο.Ν.), Συμβούλιο περιοχής Πειραιᾶ. Πειραιάς, Ν. Λ. Βουτεράκος,
1945.  29 σ. Πολυάριθμες εἰκόνες ἐντός κειμένου.
Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. [μαζί:] Δέν
ξεχνᾶμε!.. 17 Αὐγούστου. 1944!! χ.τ., 1945.  Δίφυλλο, 170 x 120 mm., ἔκδοση τῆς Ε.Π.Ο.Ν. Κοκκινιᾶς, κείμενο γιά τό Μπλόκο τῆς Κοκκινιᾶς καί τό
ποίημα «Ἥρωες νεκροί» στίς σ. [2] καί [3], εἰκονογραφημένος ὁ τίτλος στή σ. [1]. (2)
€ 60-80

288
ΜΑΛΑΦΟΥΡΗΣ, Μπάμπης. Ἕλληνες τῆς Ἀμερικῆς, 1528-1948. Νέα Ὑόρκη 1948.  365 σ. Μέ
πολυάριθμες εἰκόνες σέ φύλλα ἐκτός κειμένου,
ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικό πανί (ὁ
τίτλος στό πάνω κάλυμμα), εἰκονογραφημένο περίβλημα (σχισμένο, φθορές).
€ 40-60

61

291

290

289
Βασιλική Αὐλή. [1953].  [43] φ. (οἱ πίσω ὄψεις
λευκές, χειρόγραφες διορθώσεις). Ἔκδοση στά
ἑλληνικά καί γαλλικά. Ἀρχικά χρωμολιθόγραφα
ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). [μαζί:] Συνοδευτικό
δακτυλογραφημένο σημείωμα ἀπό τό Μέγα Βασιλικόν Αὐλαρχεῖον. [μαζί:] Ὁ βασιλικός οἶκος τῆς
Ἑλλάδος. [ἀρχές δεκαετίας 1950].  [9] φ. (οἱ πίσω
ὄψεις λευκές). Ἀρχικά χρωμολιθόγραφα ἐξώφυλλα
(ταινία πανιοῦ στή ράχη). (3)
€ 60-80

15. Ὀλυμπιακά

290
Δ´ ΟΛΥΜΠΙΑ — ΛΥΤΡΑΣ, Νικηφόρος. ΕΠΙ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΥ Α΄ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΖΑΠΠΑ
ΙΔΡΥΘΕΝΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ, ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΒΡΑΒΕΙΟΝ [Ἔπαινος]
ΤΩ [Γ. Ῥοϊλῷ ] ΕΚΘΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ [Ἀθηναίων]
ΝΟΜΟΥ [Ἀττικῆς καί Βοιωτίας] ΔΙΑ Τ[ΗΝ] ΕΝ ΤΗ
ΣΥΝΑΓΩΓΗ [ΙΔ´] ΤΑΞΕΙ [ΝΑ´] ΔΙΑΚΡΙΘΕ[ΙΣΑΝ
προσωπογραφίαν]. ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ
[ΚΕ΄] ΜΗΝΟΣ [ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΩΠΘ´] [Ἀ. Βαλέττας]
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ.
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Παρίσι, Lemercier & Cie, [1888].  Δίπλωμα ἀπονομῆς βραβείου, 480 x 460 mm. (κομμένα καί συμπληρωμένα τμήματα ἀπό τή δεξιά καί τήν ἀριστερή
πλευρά, συντηρημένο). Λιθογραφημένο σέ σχέδιο
τοῦ Λύτρα, συμπληρωμένο μέ τό χέρι γιά τόν Γεώργιο Ροϊλό (ὑπογράφει ὁ Ἀριστομένης Βαλέττας).

Σέ κορνίζα.  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ. Τοῦ διπλώματος τῶν Δ´ Ὀλυμπίων δέν ἔχουν ἐντοπιστεῖ περισσότερα ἀπό δύο ἄλλα ἀντίτυπα. Ὁ ζωγράφος
Γεώργιος Ροϊλός (1867-1928) συμμετεῖχε στά Δ´
Ὀλύμπια μέ τά ἔργα: «Προσωπογραφία» καί «Ὁ
Βασιλεύς καί ἡ Βασίλισσα, σκιαγραφίαι». Βλ. Δ´
Ὀλυμπιάς. Κατάλογος ἐκθετῶν καί ἐκθεμάτων,
Ἀθήνα 1888, σ. 117, ἀρ. 98, καί σ. 125, ἀρ. 226-7.
€ 4.000-6.000
291
ΡΩΜΑΪΔΗ, Ἀδελφοί. Τό Παναθηναϊκό Στάδιο πρό τῆς
ἀνακατασκευῆς του. [ἀρχές δεκαετίας 1890].  Φωτοτυπία (collotype) ἐπικολλημένη σέ χαρτόνι, 205 x 289 mm.
€ 150-200

292
ΒΕΝΙΕΡΗΣ, Μιχαήλ. Τό Στάδιο κατά τούς Α΄
Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες. [1896].  Ὑπογεγραμμένη
στό πασπαρτού, τύπωμα ἀλμπουμίνας, 300 x 407
mm. (λερωμένο τό πασπαρτού)
€ 1.200-1.600

293
MEYER, Albert. Ὁ Ὀλυμπονίκης Hermann Weingärtner
στήν ἀναρρίχηση ἐπί κάλῳ. [1896].  Πλατινοτυπία
(platinotype) ἐπικολλημένη σέ πασπαρτού, 187 x 128
mm. Χειρόγραφη λεζάντα στά γερμανικά στήν πίσω
ὄψη.  Στόν Albert Meyer (1857-1924) ὀφείλουμε τή
σημαντικότερη φωτογραφική καταγραφή τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 1896. Οἱ φωτογραφίες του εἶναι
σήμερα ἰδιαίτερα σπάνιες, μολονότι ὁ ἴδιος ἦταν
ἐνεργό μέλος τῆς πρώτης γερμανικῆς ὀλυμπιακῆς ἐπιτροπῆς καί οἱ λήψεις του ὑπερβαίνουν σέ ἀριθμό τίς
56. Κάποια πολυτελῆ λευκώματα φαίνεται πώς προσέφερε σάν δῶρο σέ ἐπισήμους καί Εὐρωπαίους εὐγενεῖς, ἐνῶ στούς πελάτες του διέθετε τυπώματα τύπου

296
292

cabinet, ὅπως τό παρόν. Τό γεγονός ὅτι ὁ Meyer πούλησε τό φωτογραφεῖο του στό Βερολίνο το 1901, δηλ.
πέντε χρόνια μετά τούς Ἀγῶνες, ἐξηγεῖ ἴσως τή μεγάλη σπανιότητα τῶν φωτογραφιῶν του. Τό ἀρχεῖο
του καταστράφηκε κατά τόν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο.
€ 800-1.200
294
MEYER, Albert. Ὁ Ὀλυμπονίκης Hermann Weingärtner στούς κρίκους. [1896].  Πλατινοτυπία (platinotype) ἐπικολλημένη σέ πασπαρτού, 185 x 127 mm.
Χειρόγραφη λεζάντα στά γερμανικά στήν πίσω ὄψη.
€ 800-1.200

293

295
MEYER, Albert. Ὁ Ὀλυμπονίκης James Connolly.
[1896].  Πλατινοτυπία (platinotype) ἐπικολλημένη
σέ πασπαρτού, 185 x 127 mm. Χειρόγραφη λεζάντα
στά γερμανικά στήν πίσω ὄψη.
€ 600-800

296
MEYER, Albert. Οἱ βασιλεῖς Γεώργιος τῆς Ἑλλάδας
(μέ τούς γιούς του) καί Ἀλέξανδρος τῆς Σερβίας
στο ποδηλατοδρόμιο τοῦ Ν. Φαλήρου. [1896]. 
Πλατινοτυπία (platinotype) ἐπικολλημένη σέ πασπαρτού, 127 x 185 mm. Χειρόγραφη λεζάντα στά
γερμανικά στήν πίσω ὄψη.
€ 400-600

294

295
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299

298

297
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Ἀνδρέας. Λόγος ὀλυμπιακός,
ἐκφωνηθείς κατ’ἐντολήν τῆς ἀκαδημαϊκῆς Συγκλήτου
τῇ 4 Μαΐου 1875, ἐπί τῇ Γ΄ ἑορτῇ τῶν ὑπό τοῦ ἀοιδίμου
Εὐαγγέλη Ζάππα ἱδρυμένων Ὀλυμπίων. Ἀθήνα, Ἀδελφοί Περρῆ, 1875.  8ο, 35 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένο τό πάνω). Ἠλιού & Πολέμη, 1875.407.
€ 60-80

298
Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες.  μεγάλο 4ο, 42 σ. (λίγο λερωμένα
κάποια φύλλα). Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος
στήν ἀρχή τοῦ κειμένου), εἰκόνες ἐντός κειμένου. Πάνινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, ἔχει διατηρηθεῖ χρωμολιθόγραφο ἐξώφυλλο τοῦ Γ. Ν. Ροϊλοῦ). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.Ἀνάτυπο μέ δική του σελιδαρίθμηση
τῶν σ. 93-134 τοῦ: Ἡ Ἑλλάς κατά τούς Ὀλυμπιακούς
Ἀγῶνας τοῦ 1896, πανελλήνιον εἰκονογραφημένον λεύκωμα, Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1896.
€ 600-800

64

299
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀντώνιος Θ. Ἡ γυμναστική
διά μέσου τῶν αἰώνων, οἱ ἀγῶνες παρ’ Ἕλλησι, Ρωμαίοις, Βυζαντινοῖς καί Φράγκοις, ἀρματωλικοί καί
νεώτεροι χρόνοι, [πάνω:] Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς «Κορίννης», 1896.  139 σ. (ἐλαφρά λερωμένο). Μέ μία δισέλιδη ξυλογραφία ἐκτός
καί εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικό πανί (λερωμένο,
μικρές φθορές, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά χρωμολιθόγραφα ἐξώφυλλα). Ἠλιού & Πολέμη, 1896.801.
€ 70-90
300
ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Παν. Σ. Λεύκωμα τῶν ἐν Ἀθήναις Β΄
Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, 1906. Ἀθήνα 1907.  πλάγιο
4ο (218 x 310 mm.), 163 σ. Μέ πολυάριθμες εἰκόνες ἐντός κειμένου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό
ἀγαπημένο μου παιδί Σάββα / γιά νά μέ θυμᾶται καί
/ νά προσπαθῇ νά γίνῃ καλλί- / τερος ἀπό τόν πατέρα
του. / Π. Σ. Σαββίδης / 31/XII/41»). Ἀρχικό μπλέ πανί
μέ λευκή διακόσμηση (σύνθεση τοῦ Νίκου Λύτρα,
μικρές φθορές, χαλαρωμένη ἡ ράχη).  Κυκλοφόρησε δεμένο σέ διάφορα χρώματα, ἀπό τά ὁποῖα τό
μπλέ φαίνεται πώς εἶναι τό σπανιότερο.
€ 400-600
Δές καί τό 94.

16. Ναυτικά - Στρατιωτικά

301

301
Πορτολάνος, ἤτοι βιβλίον ὁποῦ περιέχει τούς λιμένας τῆς θαλάσσης, τό διάστημα ὁποῦ εἶναι ἀπό
τόπον εἰς τόπον, καί ἄλλα πολλά χρήσιμα εἰς ταύτην
τήν ὑπόθεσιν, νῦν πρῶτον τύποις τυπωθείς. Βενετία,
Νικόλαος Γλυκύς, 1780.  4ο, 183 σ. (λεκέδες ἀπό
νερό). Ἀρχικά εὔκαμπτα χαρτόνια (λερωμένα, μικρές φθορές). Λαδᾶς & Χατζηδῆμος (18ος αἰ.) 162.
€ 800-1.200

302
ΧΑΤΖΗΑΝΑΡΓΥΡΟΥ, Ἀνάργυρος Α. Τά Σπετσιωτικά, ἤτοι συλλογή ἱστορικῶν ἐγγράφων καί
ὑπομνημάτων ἀφορώντων τά κατά τήν ἑλληνικήν
ἐπανάστασιν τοῦ 1821, ἀρυσθεῖσα ἐκ τῶν ἀρχείων
τῆς νήσου Σπετσῶν, συμπληρωθεῖσα δέ ἐκ τῶν τοῦ
Κράτους ἀρχείων καί ἄλλων πηγῶν, τόμος πρῶτος.
Ἀθήνα, Δ. Α. Μαυρομμάτης, 1861.  8ο, ρλδ´ + 1231
[1131] σ. (λεκές ἀπό νερό στά τεύχη 1-18, ὀξείδωση).
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές
φθορές, διάστικτες οἱ ἀκμές). Γκίνης & Μέξας, 8889,
Λαγανᾶς 1170.  Οἱ τόμοι Β´ καί Γ´ δημοσιεύτηκαν
τό 1925 καί τό 1926 ἀντίστοιχα.
€ 150-200
303
ΚΡΙΕΖΗΣ, Γεώργιος Δ. Histoire de l’ île d’ Hydra

303

(jusqu’ à la Révolution de 1821), traduite du grec moderne par Théodore Blancard, suivie d’ un précis historique contemporain et d’ une carte par le traducteur.
Marseille, H. Chassefiere fils, 1888.  8ο, IX + 212 σ.
Ὁ τίτλος δίχρωμος καί σέ τυπογραφικό πλαίσιο, μ’
ἕναν ἀναδιπλούμενο χάρτη στό τέλος (μικρό σχίσιμο, ἐπιδιόρθωση μέ σελοτέιπ), κατάλογος συνδρομητῶν. Πανί (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἀρχικό
ἐξώφυλλο).
€ 80-120
304
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, Κωνσταντῖνος. Ὑπόμνημα τῆς νήσου Ψαρῶν. Ἀθήνα, Δ. Α. Μαυρομμάτης, 1862. 
8ο, 2 τόμοι, κς´ + 630 καί ιδ´ + 382 σ. (λείπουν 2 φύλλα
τοῦ Β´ τόμου: σ. ζ´- ι´, ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένος ὁ
Α´ τόμος, κομμένη ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία ἑνός
φύλλου τοῦ Α´ τόμου: σ. 391-2). Μέ 3 σχεδιαγράμματα (ἐπιχρωματισμένα μέ τό χέρι). Νεότερη δερμάτινη ράχη. Γκίνης & Μέξας, 9459, Λαγανᾶς 1181.
[δεμένο στό τέλος τοῦ δεύτερου τόμου, τοῦ ἰδίου:]
Ἀπομνημονεύματα ἐκστρατειῶν καί ναυμαχιῶν τοῦ
ἑλληνικοῦ στόλου. Ἀθήνα, Δ. Α. Μαυρομμάτης,
1862.  8ο, η´ + (7-126) σ. (λείπει τό τελευταῖο φύλλο
τοῦ καταλόγου συνδρομητῶν). Μέ 3 πίνακες (ἔχουν
δεθεῖ μεταξύ τῶν σ. 240 καί 241 τοῦ Β´ τόμου), κατάλογος συνδρομητῶν. Γκίνης & Μέξας, 8984, Λαγανᾶς 1173. (2)
€ 120-160

65

καλύμματα). Ἀρχικό πανί (φθορά ἀπό ὑγρασία στό
κάτω κάλυμμα, ὁ τίτλος στό πάνω).
€ 50-70

308
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Η. Φ. Ἐγχειρίδιον τοῦ θωρακίτου, ἐξελληνισθέν καί δημοσιευθέν τῇ ἐπιταγῇ
τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν. Πειραιάς, τυπογραφεῖο Ἡ Σφαῖρα, 1887.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, 8ο,
622 σ. (ὀξειδωμένος ὁ τίτλος). Ξυλογραφίες ἐντός
κειμένου. Πανί (φθορές, νεότερη ταινία πανιοῦ στή
ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1887.181.
€ 80-120
309
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, Κωνστ. Θ. Ὁ χαρακτηρισμός
πλοίων ὡς πειρατικῶν καί ἡ ἐν Νυόν συνδιάσκεψις
διά τήν ἀσφάλειαν ἐν τῇ Μεσογείῳ. Ἀθήνα 1939.
 59 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἄκοπο).
€ 40-60

307

305
ΔΟΣΙΟΣ, Ἀριστείδης. Κρίσεις καί σκέψεις περί τῆς
Ἑλληνικῆς Ἀτμοπλοΐας. Ἀθήνα, Ν. Πάσσαρης,
1869.  8ο, 160 σ. (σφραγίδα στόν τίτλο). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (κομμένα μικρά τμήματα ἀπό τό κάτω,
σφραγίδα καί σχίσιμο στό πάνω, λυμένη ἡ ράχη,
ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1869.255.
€ 80-120

306
ΔΟΣΙΟΣ, Κωνσταντῖνος Α. Ἡ κατά θάλασσαν
Ἑλλάς. Ἀθήνα, Ἀθ. Δεληγιάννης, 1900.  8ο, 42 σ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές στή ράχη). Ἠλιού
& Πολέμη, 1900.430.
€ 40-60
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307
Βιβλιάριον σημάτων. χ.τ., 1924.  163 x 110 mm.
(λίγο λερωμένο). Ἔκδοση ἀποτελούμενη ἀπό 4 χρωμολιθόγραφους καί 4 λιθόγραφους πίνακες ἐπικολλημένους σέ 5 χαρτόνια (ὁ πρῶτος καί ὁ τελευταῖος
στό ἐσωτερικό τοῦ πρώτου καί τοῦ τελευταίου χαρτονιού ἀντίστοιχα, τά ὁποία χρησιμεύουν καί σάν

310
Κανονισμός τῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Βασιλικοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ τῆς Ξηρᾶς. Ἀθήνα, Ν. Παππαδόπουλος, 1839.  8ο, 253 σ. (λείπει ὁ πίνακας περιεχομένων
στό τέλος: σ. 1-23). Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού,
1839.103 (δύο μόνο ἀντίτυπα).
€ 60-80

311
ΑΞΕΛΟΣ, Ι. Ἐγχειρίδιον περί καθηκόντων τῶν ἐπί
τῆς στρατολογίας στρατιωτικῶν ἐπιτρόπων, μέ ἐπισυνημμένην συλλογήν τῶν περί ἀπογραφῆς νόμων.
Ναύπλιο, Κ. Τόμπρας & Κ. Ἰωαννίδης, 1841.  8ο,
β´ + Γ´ + 80 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο στοιχειοθετημένο πίνακα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο). Ἠλιού, 1841.54.
€ 40-60

312
ΓΟΝΑΤΑΣ, Δημοσθένης Σ. Μαθήματα ὁδοποιητικῆς, ἐρανισθέντα ἐκ διαφόρων Γάλλων συγγραφέων. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τοῦ Ὑπουργείου
τῶν Στρατιωτικῶν καί Π. Δ. Σακελλάριος, 1885. 
8ο, ιστ΄ + 135 σ. (ὀξειδωμένος ὁ τίτλος, ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στήν πάνω ἐσωτερική γωνία 4 φύλλων, κομμένη ἡ κάτω ἐξωτερική γωνία σέ 2 φύλλα
καί ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία σέ 2 ἄλλα). Μέ 6 ἀναδιπλούμενους λιθόγραφους πίνακες στό τέλος (μι-

κρές φθορές, ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στόν τελευταῖο) καί ξυλoγραφίες ἐντός κειμένου. Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Ἠλιού & Πολέμη, 1885.540.
€ 60-80

313
ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ, Λεωνίδας Θ. Στρατιωτικοί κώδικες ἤτοι συλλογή τῶν διεπόντων τόν στρατόν νόμων,
διαταγμάτων καί διαταγῶν [—Κατάστασις —Συντάξεις —Περί ἀνικάνων ὁπλιτῶν —Ὀργανικά —
Προβιβασμοί —Σχολεῖα]. Ἀθήνα, 1900.  τά τεύχη
1-3 καί 5-7 [ἀπό τά 12], 135, 120, 112, 112, 208 καί 222
σ. (κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό τό ἐξωτερικό περιθώριο 2 φύλλων τοῦ Β´ τεύχους: σ. 93-96, σχίσιμο σ’ ἕνα
φύλλο τοῦ Α´ τεύχους: σ. 101-2). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(μικρές φθορές, λείπει τό πάνω ἐξώφυλλο τοῦ Α΄
τεύχους, ἀξάκριστα καί ἄκοπα ἀντίτυπα). Ἠλιού &
Πολέμη, 1900.656-8 καί 660-2. (6)
€ 100-150

314
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ, Σωκράτης Α. Κῶδιξ μονομαχίας, ἔκδοσις δευτέρα (βελτιωμένη). Πειραιάς, τυπογραφεῖο καί λιθογραφεῖο τοῦ «Χρονογράφου»,
1901.  ζ´+ 122 σ. Μ’ ἕνα λιθόγραφο πορτραῖτο
τοῦ συγγραφέα ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λίγο λερωμένα, λυμένη ἡ ράχη).
€ 40-60
315
Ὑπουργεῖον Στρατιωτικῶν. Ἐπετηρίς τῶν ἀξιωματικῶν καί ἀνθυπασπιστῶν τοῦ κατά γῆν στρατοῦ,
1915. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν, 1915.  506 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κομμένα μικρά τμήματα ἀπό τό πάνω, φθορές στή ράχη).
€ 60-80
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318
Ἀθηναϊκή Λέσχη. Ἐσωτερικός κανονισμός. Ἀθήνα,
1934.  11 σ. (μικροί λεκέδες ἀπό ὀξείδωση τῶν συνδετήρων). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί:] Ἀθηναϊκή Λέσχη.
Καταστατικόν ὡς ἐτροποποιήθη ὑπό τῶν μέχρι τοῦ
1939 Γενικῶν Συνελεύσεων. Ἀθήνα, 1939.  31 σ. (χειρόγραφες διορθώσεις, μικροί λεκέδες ἀπό ὀξείδωση
τῶν συνδετήρων). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 40-60

17. Τοπικά

316

316
Ὁδηγοί Ἐλευθερουδάκη. Στερεά Ἑλλάς [–Θεσσαλία, –Βορειοδυτική Ἑλλάς, –Μακεδονία, –Κρήτη].
Ἀθήνα, Ἐλευθερουδάκης, 1930.  71, 53, 52, 96
καί 68 σ. Μέ χάρτες καί σχέδια ἐκτός κειμένου.
Ἀρχικά εἰκονογραφημένα χαρτόνια (τοῦ Π. Βυζάντιου). Πάνινη ράχη (στήν Κρήτη, ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα). (5)
€ 60-80

Ἀττική

68

317
«Καστρί» (προάστειον Κηφισσίας), [πάνω:] Ἀνώνυμος Οἰκοδομική Ἑταιρία «Καστρί». Ἀθήνα 1931.
 πλάγιο 8ο (165 x 245 mm.), 24 φ. (οἱ πίσω ὄψεις
λευκές). Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος
στό ἐξώφυλλο), μέ 20 ὁλοσέλιδες βαθυτυπικές ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν τῆς Nelly’s. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κατά τόπους ξεθωριασμένα).
€ 50-70

319
Ἐπί τῶν ἔργων διαρρυθμίσεως τοῦ λιμένος Πειραιῶς, 1923-1930, [πάνω:] Ἐπιτροπεία λιμένος Πειραιῶς. Πειραιάς 1930.  211 σ. (μικρές φθορές στόν
τίτλο). Μέ 10 ἀναδιπλούμενα σχεδιαγράμματα.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές). [μαζί:] Στατιστικόν δελτίον τῆς ἐμπορικῆς καί ναυτιλιακῆς κινήσεως
τοῦ λιμένος Πειραιῶς, τοῦ ἔτους 1935, μετά παραρτήματος Α.΄ ἑξαμήνου 1936. [πάνω:] Βασίλειον τῆς
Ἑλλάδος. Ὀργανισμός λιμένος Πειραιῶς. Διεύθυνσις ἐκμεταλλεύσεως, Γραφεῖον μελετῶν καί στατιστικῆς. Πειραιάς, [1936].  66 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο
φύλλο τίτλου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο ξεθωριασμένα). [μαζί:] 4 φωτογραφίες ἀπό τό λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ, ἡ καθεμία: 115 x 170 mm. [π. 1930]. (6)
€ 80-120

320
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δ. Γρ. Μνημεῖα τῆς ἱστορίας
τῶν Ἀθηναίων. Ἀθήνα, Π. Λεώνης (τ. 1), 1891, Ἀλ.
Παπαγεωργίου (τ. 2), 1890, καί Π. Δ. Σακελλάριος (τ.
3), 1892.  3 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, 443, 392 καί 272
+ νς΄ + (329-332) σ. (σχίσιμο σ’ ἕνα φύλλο τοῦ Γ´ τόμου:
σ. 135-6). Ὁ πρῶτος τόμος ἀντίτυπο τῆς δεύτερης
ἔκδοσης. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1891.540, 1890.635 & 1892.642, Λαγανᾶς 1529.
€ 100-150
321
Κατάλογος συνδρομητῶν τηλεφώνου 1949, [κάτω:]
Ἀθηνῶν - Πειραιῶς - Περιχώρων. Ἀθήνα, Πυρσός,
[1949].  288 σ. Ἔκδοση τῆς Ἀνωνύμου Ἑλληνικής
Τηλεφωνικῆς Ἑταιρίας. Ὁ τίτλος στό πάνω ἀκρόφυλλο, διαφημίσεις ἐντός κειμένου, σέ λεπτό χαρτόνι
μεταξύ τῶν σ. 8 καί 9 (δίχρωμη) καί στά ἀκρόφυλλα.
Ἀρχικά χαρτόνια (μικρές φθορές), πάνινη ράχη.
€ 150-200

324

321

322
Καταστατικόν τοῦ Πανελληνίου Γυμναστικοῦ Συλλόγου ἱδρυθέντος ἐν Ἀθήναις τῇ 10 Φεβρουαρίου
1891. [Ἀθήνα], 1939.  19 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (χειρόγραφες σημειώσεις στήν τελευταία –
λευκή– σελίδα). [μαζί:] Κανονισμός λειτουργίας τοῦ
γυμναστηρίου, [πάνω:] Πανελλήνιος Γυμναστικός
Σύλλογος. Ἀθήνα, Α. Σ. Ρακόπουλος, 1939.  15 σ.
Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. (2)
€ 40-60

323
Μέγας ὁδηγός Πειραιῶς, 1928-1929, ἐπίσημος ἔκδοσις. Πειραιάς, Ἄρτια, [1928].  344 σ. Πολυάριθμες διαφημίσεις ἐντός κειμένου. Ἀρχικό πανί
(φθορές).
€ 50-70

324
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ, Πάνος. Γενικός κανονισμός ὑπηρεσίας ἐκμεταλλεύσεως τῶν Σιδηροδρόμων Ἀττικῆς.
Ἀθήνα, Ι. Νικολαΐδης, 1906.  372 + (372-441) +
(410-624) σ. (λερωμένα μερικά φύλλα). Ξυλόγραφη
βινιέτα στόν τίτλο, ξυλογραφίες ἐντός κειμένου μεταξύ τῶν σ. 375 καί 429 (λεπτομέρειες χρωματισμένες μέ τό χέρι). Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές).
€ 40-60

325
ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ, Μελέτιος Α. Ψήγματα μεγαρικῶν
Α΄, Μυθολογικά - ἱστορικά [–Β΄ , Μεγαρεῖς καί
Δερβενοχωρῖται]. χ.τ., 1936.  216 καί 270 σ. (λίγο
λερωμένος ὁ τίτλος τοῦ Β´ τόμου). Μέ εἰκόνες
ἐντός κειμένου. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (κατά τόπους ξεθωριασμένα, μικρές φθορές, ἀξάκριστα καί ἄκοπα ἀντίτυπα). (2)
€ 80-120
326
Τηλεφωνικός κατάλογος Οἰκιακοῦ Κέντρου Α.Ε.Τ.Ε.,
1947. [Ἀθήνα 1947].  29 σ. Ἀρχικά εὔκαμπτα χαρτόνια (ἐλαφρά λερωμένα), πάνινη ράχη.
€ 40-60

327
Ὁδοιπορικόν τοῦ Σιδηροδρόμου Πειραιῶς - Ἀθηνῶν
- Πελοποννήσου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τοῦ Ἀνατολικοῦ Ταχυδρόμου, 1888.  16ο, 48 σ. Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο καί στό ἐξώφυλλο, ἀναδιπλούμενος
χάρτης στό τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές,
λυμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1888.701.
€ 80-120
Δές καί τό 267.
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331
ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ, Παναγιώτης. Λεύκωμα Γερακίου,
ἔκδοσις τῆς Ἑνώσεως τῶν ἁπανταχοῦ Γερακιτῶν.
χ.τ., 1940.  πλάγιο 8ο (170 x 243 mm.), 20 σ. Χωρίς
ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο),
τίτλος καί κείμενο στά ἑλληνικά καί ἀγγλικά, μέ 36
φωτοτυπικές ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν σέ ἰσάριθμους πίνακες στό τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 40-60
332
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντῖνος Χρ. Ἱστορία
τοῦ Ζυγοβιστίου. Ἀθήνα, Π. Λεώνης, 1905.  63
σ. Πανί (ἀπομίμηση δέρματος, ἔχουν διατηρηθεῖ τά
ἀρχικά ἐξώφυλλα).
€ 50-70

330

Πελοπόννησος

328
Ἀρκαδικά, ἐφημερίς τῶν ἀρκαδικῶν συμφερόντων,
διευθυντής Θάνος Κ. Βαγενᾶς. Ἀθήνα, 20 Ἰανουαρίου 1956 – 15 Δεκεμβρίου 1961.  4ο, τά φύλλα 173 τῶν ἐτῶν Α´-ΣΤ´ δεμένα σέ 2 τόμους. Κείμενο σέ
5 στῆλες, εἰκόνες ἐντός κειμένου. Πάνινη ράχη
(ἀπόκομμα τῆς ἐφημερίδας μέ τόν τίτλο ἐπικολλημένο στό πάνω κάλυμμα τοῦ Α´ τόμου). (2)
€ 60-80

329
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Στέφανος Ν. Ἱστορία τῆς πόλεως Πατρῶν, ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι
τοῦ 1821. Ἀθήνα, Βασιλική Τυπογραφία Ν. Γ.
Ἰγγλέση, 1888.  8ο, 431 σ. Πάνινη ράχη (μικρές
φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1888.483.
€ 60-80

70

330
ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ, Ἰωάννης Κ. Ἱστορία τοῦ Ἄργους,
ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρις ἡμῶν. Ἀθήνα,
τυπογραφεῖο Ὁ Παλαμήδης, 1892.  8ο, 509 σ. (λίγο
ὀξειδωμένος ὁ τίτλος). 48 πίνακες στό τέλος (ἕνας
δισέλιδος καί 2 δίχρωμοι). Ἀρχικά χαρτόνια (λίγο
λερωμένα, πανί στή ράχη, μικρές φθορές). Ἠλιού
& Πολέμη, 1892.450.
€ 60-80

333
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Ἀθηνᾶ. Κάστρα καί πολιτεῖες τοῦ
Μοριᾶ. Ἀθήνα, Π. Δημητρᾶκος, χ.χ. [1934].  4ο,
260 + 3 σ. (λυμένο ἕνα φύλλο: σ. 137-8, σελοτέιπ στό
ἐσωτερικό του περιθώριο). Ἔκδοση εἰκονογραφημένη ἀπό τή συγγραφέα, μέ 4 ἔγχρωμες ἀναπαραγωγές ἔργων της ἐπικολλημένες σέ φύλλα ἐκτός
κειμένου καί πολυάριθμες ἀναπαραγωγές σχεδίων
της καί παλιῶν χαρακτικῶν ἐντός κειμένου, πίνακας περιεχομένων στά γαλλικά στό τέλος. Πανί
(λίγο λερωμένο, τίτλος καί παράσταση κάστρου
στό πάνω κάλυμμα).
€ 100-150
334
ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Χρῆστος. Μυκῆναι καί μυκηναϊκός
πολιτισμός. Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, 1893.
 8ο, ς΄ + 264 σ. Μέ 11 πίνακες στό τέλος. Δερμάτινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1893.594.
€ 50-70
Δές καί τά 212 καί 470.

Στερεά Ἑλλάς

335
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, Χρῆστος Γ., δήμαρχος Μεσολογγίου. Ὁ διαχειριστικός καθρέπτης τοῦ Δήμου
Μεσολογγίου τῆς χρήσεως 1936-1937 [—(19371938)]. χ.τ. καί χ., [Μεσολόγγι 1937-1938].  2 τεύχη,
22 καί 26 σ. (λεκέδες ἀπό ὀξείδωση τῶν συνδετήρων). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, ἀποκολλημένα
ἀπό τή ράχη αὐτά τοῦ δεύτερου τεύχους). (2)
€ 50-70

336
Τά ἰαματικά ὕδατα τοῦ Μουρστιάνου ὑπό Γ. Μ.
Πάτρα, Ὁ Κάδμος, 1894.  8ο, 48 σ. (ὀξειδωμένος
ὁ τίτλος καί τό τελευταῖο φύλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ὀξειδωμένα). Ἠλιού & Πολέμη, 1894.880 (1
μόνο ἀντίτυπο).
€ 40-60

337
ΧΑΒΕΛΛΑΣ, Θεόδωρος Α. Ἱστορία τῶν Αἰτωλῶν,
ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοῦ 1829, [—
Ἱστορίας τῶν Αἰτωλῶν συνέχεια, (στήν ἀρχή τοῦ κειμένου:) Βιβλίον δεύτερον]. Ἀθήνα, Β. Κ. Βαλέττας,
1883.  2 μέρη σ’ ἕνα τόμο, 8ο, η´ + 168 καί 150 σ.
(μικρές φθορές στά περιθώρια μερικῶν φύλλων κυρίως στό Β´ μέρος, ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στό τελευταῖο φύλλο τοῦ Β´ μέρους). Τό Β´ μέρος χωρίς
ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου. Νεότερη δερμάτινη ράχη
(ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἀρχικό ἐξώφυλλο τοῦ Α´
μέρους). Ἠλιού & Πολέμη, 1883.467-8.
€ 60-80

Ἑπτάνησα

338
Li nobili Signori proveditori alle finanze [e] Fondi pubblici
di Corfù, fanno noto quanto segue. Convenendo ai riquardi
del pubblico interesse disponere in abboccamento gl’ infrascritti Dazi, che tuttavia corrono in Esattoria, ed erano prima
abboccati dal Sig. Felice di Leo esecutivemente anco all’ ossequiate deliberazioni dell’ Eccellentiss... [τελειώνει:] Data
dal Magistrato Finanze, e Fondi pubblici li 15. quindici
Aprile 1803. Corfu. Zuanne Dondi Proveditor. Vettor Gangadi Proveditor. Stelio Chiriachi Proveditor. Mag. Spiridion
Machiedo Rag., [κάτω:] In Corfù (1803.) Nella pubblica
Stamperia.  Μονόφυλλο, 565 x 415 mm. (λεκέδες ἀπό
νερό). Ξυλόγραφο ἔμβλημα τῆς Ἑπτανήσου Πολιτείας
στήν πάνω πλευρά. Legrand & Pernot, 640.  Ἀνακοίνωση σχετική μέ τή δημοπράτηση φόρων.
€ 200-300

339
Ὁ Ἐξοχώτατος Πρύτανις τῆς Κορυφῶν, κάμνει δημοσίως γνοστόν. Οἱ προκηρυγμένοι ἐξορισμένοι
ἐστάθησαν ἀπό τήν Δικαιοσύνην τῆς Διοικήσεως.
Αὐτοί δέν ὑπρεπε πλέον νά μιάνουν μέ τά ἐγκλήματά τους τήν περιοχήν τῆς Πολιτείας ὁποῦ τόσαις
φοραῖς ἐβρεξαν ἐκεῖνοι οἱ σκληροί μέ τό ἄπταιστον
αἷμα τῶν συναδελφῶν τους... [τελειώνει:] Ἀπό τό
Πρυτανεῖον εἰς τάς 15. Μαρτίου 1805. ἸΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΝΙΑΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΣ. Ἀναστάσιος Καῤῥέρης.

339

Ἐξ ἀποῤῥήτων, [κάτω:] Nella Stamperia Nazionale.
Per Dionisio Sarandopoulo Direttore.  Μονόφυλλο,
540 x 400 mm. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο). Κείμενο σέ 2
στῆλες (ἰταλικό κείμενο δεξιά καί ἑλληνική μετάφραση ἀριστερά), ξυλόγραφο ἔμβλημα τῆς Ἑπτανήσου Πολιτείας στήν πάνω πλευρά. Legrand &
Pernot, 713.  Διάταγμα σχετικό μέ τήν ἐπικήρυξη
κακοποιῶν, τούς ὁποίους καί κατονομάζει.
€ 200-300
340
Estratto del registro dei decreti del Commissariato Imperiale. In nome di Sua Maestà l’ Imperator de’ Francesi, Re
d’ Italia, e protettore de la confederazione del Reno. Il Commissario imperiale nelle Isole Ionie. [...] Decreta. Art.1. I
decreti Imperiali dei 21 Novembre 1806, 23 Novembre 1807
e 17 Decembre 1807. concernenti il blocco delle Isole Brittaniche saranno ristampati, e spediti a tutti gli amministratori commissasj di Polizia, e tribunali delle Isole Ionie...
[τελειώνει:] Al palazzo reale di Milano li 17 Decembre
1807. Segnato NAPOLEONE. Per l’ Imperatore, Il segret.
di Stato segnato Hugues B. Marlt.  Μονόφυλλο, 470 x
385 mm. Κείμενο σέ 3 στῆλες.  ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
Συγκεντρωτική ἔκδοση στά ἰταλικά 3 μονοφύλλων
(Μπῶκος (Τετράδια III) 32, Μοσχονᾶς (Ἐρανιστής
III) Α320, Γκίνης & Μέξας, 480). Σχετικά μέ τήν ἀπαγόρευση εἰσαγωγῆς ἀγγλικῶν ἐμπορευμάτων.
€ 150-200

71

343
ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΠΑΝΩΛΟΥΣ — ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΙΣ.
ΟΦΦΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΑΣ. ΚΟΡΦΟΙ, 1 Ἀπριλλίου 1816. Κατά τό ὕστερον Κεφάλαιον τοῦ Προκηρύγματος τῆς ΑΥΤΟΥ
ΕΞΟΧΟΤΗΤΟΣ, σημειωμένου 26 Φευρουαρίου 1816,
ἐκδίδεται ἡ παρούσα εἰδοποίησις πρός τό Κοινόν περί
τῆς σωζομένης Πανώλης εἰς τήν Περιοχήν τοῦ Λεύκιμου,... [τελειώνει:] ΚΑΤ’ ΕΠΙΤΑΓΗΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ
ΕΞΟΧΟΤΗΤΟΣ. ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΜΕΓΙΕΡ, Ὁ Δημόσιος ἐξ
Ἀποῤῥήτων. [κάτω:] ΚΟΡΦΟΙ. ΕΝ ΤΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.  Μονόφυλλο, 325 x 213 mm.
Ἰταλικό καί ἑλληνικό κείμενο σέ 2 στῆλες, ξυλόγραφο
ἔμβλημα, μέ 3 κενές στῆλες γιά νά συμπληρωθοῦν μέ
τό χέρι (μέ τά στοιχεῖα τῶν θυμάτων τῆς ἐπιδημίας).
Μπῶκος (Τετράδια III) 190.
€ 80-120

344

341
Προκήρυξις. Κεφαλλῆνες, Εἰς τό πρός τήν Γερουσίαν
Διάγγελμά μου συσταίνων τήν ἀμνηστείαν διά τά συμβάντα τοῦ Σεπτεμβρίου 1848—ἐξέφρασα τά αἰσθήματα
τά ὁποῖα μοί ἐνέπνευσεν ἡ πρώτη ἐπίσκεψις εἰς τήν Νῆσον
σας—τήν ἐντύπωσιν τήν ὁποίαν μοί ἔκαμεν ἡ βιομηχανία
καί τό ἐκτυλιθέν ἐπιχειρητικόν πνεῦμα—καί τήν ἐλπίδα
μου, ὅτι ἡ νέα ἐποχή εἰς τήν ὁποίαν ἡμεῖς ἐμβαίναμεν
ἤθελε διακριθῆ ἐκατέροθεν διά πεποιθήσεως καί εἰρήνης...
[τελειώνει:] Κεφαλληνίᾳ—Ἀργοστόλιον, τῇ 5 Σεπτεμβρίου 1849. Ἐνρῖκος Γεώργιος Οὔαρδ, Λόρδος Μέγας
Ἀρμοστῆς. Υ.Γ. Σύγκρουσις ἔλαβε χώραν εἰς Ἐλιό χθές
τό ἑσπέρας μεταξύ τῶν στρατιωτῶν καί τῶν κακούργων.
Μέχρι τοῦδε γνωρίζεται θετικῶς, ὅτι ἐννέα τῶν τελευταίων κατεκρατήθησαν καί περιμένουσι τήν ἀνήκουσαν
αὐτῶν τιμωρίαν. Ε. Γ. Ο.  Μονόφυλλο, 395 x 258 mm.
(σχίσιμο μέ μικρή ἀπώλεια κειμένου κατά μῆκος τοῦ ὁριζοντίου τσακίσματος, ἴχνη ἀπό σελοτέιπ, κομμένο μικρό
τμῆμα ἀπό τήν πάνω δεξιά γωνία, ἐπιδιορθώσεις). Κείμενο σέ 2 στῆλες.  Περιγραφή τῆς ἐξέγερσης στήν Κεφαλλονιά καί μέτρα γιά τήν καταστολή της.
€ 80-120
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342
ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ & ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ —
Parte presa nell’ Eccellentissmo Cons. di Pregadi à 20.
Agosto 1608, in materia di Uve passe. Βενετία, Calle
dalle Rasse, [1608].  4ο (200 x 147 mm.), [8] σ. Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο (ὁ Λέων τῆς Βενετίας).
€ 300-400

344
Costituzione della Repubblica Settinsulare, Corfù 24. Novembre 1803. Κέρκυρα, Stamperia Nazionale, [1803].
 4ο, 71 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, τρύπα ἀπό ὀξείδωση στό ἐσωτερικό περιθώριο τοῦ τελευταίου φύλλου μέ μικρή ἀπώλεια κειμένου, λεκέδες ἀπό νερό
στό κάτω περιθώριο τῶν περισσότερων φύλλων,
ἐντονότεροι πρός τό τέλος, λυμένο τό τελευταῖο
φύλλο, λερωμένο τό πρῶτο). Ξυλόγραφο ἔμβλημα
τῆς Ἑπτανήσου Πολιτείας στή σ. [1]. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο). Legrand & Pernot, 627.
 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕ-

ΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

€ 1.500-2.000

345
BOTTA, Carlo Giuseppe Guglielmo. Storia naturale e
medica dell’ isola di Corfù, seconda edizione (Biblioteca
scelta di opere italiane antiche e moderne, 137). Μιλάνο,
G. Silvestri, 1823.  8ο, XVI + 300 σ. (λεκέδες ἀπό νερό
στά πρῶτα τεύχη). Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα
ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα (μικρές
φθορές, λυμένη ἡ ράχη, ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο).
Legrand & Pernot, 1036, Blackmer 176.
€ 80-120

346
DORA D’ ISTRIA. Αἱ Ἰόνιοι Νῆσοι ὑπό τήν δεσποτείαν τῆς Ἑνετίας καί τήν Ἀγγλικήν Προστασίαν
καί ἡ ἐν αὐταῖς ἑλληνική ποίησις, μετά περιλήψεώς
τινος τῆς ἀρχαίας αὐτῶν ἱστορίας, μεταφρασθέντα
ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό Μ. Κ. Ράλλη. Ἀθήνα, Δ. Εἰρηνίδης, 1859.  8ο, θ´ + 110 + 63 σ. (ἐλαφρά ὀξειδω-

348

μένος ὁ τίτλος). Ἀπόδετο (ἀξάκριστο ἀντίτυπο).
Γκίνης & Μέξας, 7774, Legrand & Pernot, 2023.
€ 50-70

347
GUILLAUME DE VAUDONCOURT, F. Memoirs on the
Ionian Islands, considered in a commercial, political and
military point of view, in which their advantages of position
are described, as well as their relations with the Greek continent, including the life and character of Ali Pacha, translated from the original inedited MS. by William Walton.
Λονδίνο, Baldwin, Cradock & Joy, 1816.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, xv + 502 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα,
σφραγίδα). Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο χαλκόγραφο
χάρτη. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λερωμένη, χειρόγραφη ἐτικέτα μέ τόν τίτλο). Blackmer
765, Atabey 536, Legrand & Pernot, 887.
€ 200-300

348
NAPIER, Charles James. The colonies: treating of their value
generally – of Ionian Islands in particular, the importance of
the latter in war and commerce – as regards Russian policy
– their finances – why an expense to Great Britain – detailed
proofs that they ought not to be so – Turkish government –
battle of Navarino – Ali Pacha – Sir Thomas Maitland – strictures on the administration of Sir Frederick Adam. Λονδίνο,
Thomas & William Boone, 1833.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8o,
xv + 608 σ. Μέ 16 λιθόγραφους πίνακες καί 2 σχεδια-

γράμματα ἐκτός κειμένου. Ἀρχικό πανί (ξεθωριασμένη
ἡ ράχη, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Blackmer 1181,
Legrand & Pernot 1201, Droulia 2018, Contominas 500.
€ 500-700

349
[ΒΑΡΟΥΧΑΣ, Ἀλέξανδρος Σ.] Οἰκογένεια Βαρούχα. χ.τ. καί χ. [π. 1900].  4ο (261 x 189 mm.), 27
σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο), στό τέλος δισέλιδο φωτογραφικό ἀντίγραφο
ἐντύπου («Copia dal Libro in Bergamina de Catastici di
Feudi di Rettimo [...]», ἀλμπουμίνα), ἀναδιπλούμενο
λιθόγραφο γενεαλογικό δένδρο καί τετρασέλιδο πανομοιότυπο ἐγγράφου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές
φθορές, ἀξάκριστο ἀντίτυπο).  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ. Ὁ Ἀλκ. Χαραλαμπίδης τό τοποθετεῖ στό 1892
(μέ ἐρωτηματικό) καί ἡ Παν. Τζιβάρα περί τό 1900.
Βλ. Α. Χαραλαμπίδης, «Μιά προσωπογραφία τοῦ
ζωγράφου Γεωργίου Βαρούχα: Ὁ “Κ. Δόσιος” τῆς
Βιβλιοθήκης Κοζάνης», Μακεδονικά, 13 (1973), σ.
392, σημ. 8, καί Π. Τζιβάρα, «Βυζαντινοί “ἀρχοντόπουλοι” καί “εὐγενεῖς” Βενετοί ὑπήκοοι: Μέ ἀφορμή
τήν ἐπανάγνωση τοῦ προνομίου τῆς οἰκογένειας
Σκορδίλη», Θησαυρίσματα, 38 (2008), σ. 409-10.
€ 200-300
350
ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Νικόλαος. Ἀληθής ἔκθεσις περί τοῦ ἐν
Κερκύρᾳ θαυματουργοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Σπυ-
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ρίδωνος, ἐν ᾗ δεικνύεται πῶς ἀπό Κωνσταντινουπόλεως μετηνέχθη εἰς Κέρκυραν, καί πῶς ἡ οἰκογένεια
τῶν Βουλγάρεων ἔχει τό ἐπ’ αὐτοῦ πατρωνικόν δικαίωμα, νῦν δέ ἐξελληνισθεῖσα μετά σημειώσεων καί
προσθηκῶν ὑπό Ν. Τ. Βουλγάρεως καί Ν. Β. Μάνεση.
Βενετία, Φοῖνιξ, 1880.  8ο, 80 σ. (λερωμένο τό τελευταῖο φύλλο). Κατάλογος συνδρομητῶν. Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα (λείπει τό κάτω, ἐλεύθερο τό πάνω,
λερωμένο, μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1880.31,
Legrand & Pernot, 3189.
€ 70-90

351
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΛΗΣ, Δημήτριος. Risposta al
pamfletto pubblicato dal Dr. N. Zambelli, basata sui relativi documenti uffiziali. Κέρκυρα, Τυπογραφία τῆς
Κυβερνήσεως, 1853.  8ο, 61 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα
ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων τό πρῶτο καί τό
τελευταῖο φύλλο, λερωμένα, ἀξάκριστο καί ἄκοπο
ἀντίτυπο). Legrand & Pernot, 1764.
€ 60-80
352
ΠΕΤΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος. Seguito delle
medaglie Leucadie. Padova, Seminario, 1815.  8ο, 62 σ.
Μέ 2 ἀναδιπλούμενους χαλκόγραφους πίνακες. Νεότερη περγαμηνή στή ράχη. Legrand & Pernot, 879.
€ 80-120

353
ΡΩΜΑΣ, Γεώργιος Κανδιανός. Tre canti sulla Grecia, del Conte Giorgio De-Roma. Αθήνα 1843.  8ο,
32 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ξυλόγραφη βινιέτα
στόν τίτλο. Νεότερα ἐξώφυλλα. Pierris 306.
€ 40-60

354
ΤΥΠΑΛΔΟΣ, Ἰούλιος. Ποιήματα διάφορα Ἰουλίου
Τυπάλδου. Ζάκυνθος, τυπογραφεῖο Ὁ Παρνασσός Σ.
Χ. Ραφτάνη, 1856.  8ο, 200 σ. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (ξαναφτιαγμένη, μικρές φθορές, ἐμπίεστη σφραγίδα στό πάνω κάλυμμα). Γκίνης & Μέξας,
7039, Legrand & Pernot, 1876.
€ 50-70
Δές καί τά 8, 51, 168, 169, 191, 484, 547, 548, 549 καί
587.
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Ἤπειρος - Θεσσαλία

355
ΠΑΧΥΣ, Γεώργιος. Τό ἐν Ἠπείρῳ ἀγροτικόν ζήτημα. Ἀθήνα, Ἀδελφοί Περρῆ, 1882.  85 σ. (λεκές
ἀπό νερό στό ἐξωτερικό περιθώριο λίγων φύλλων,
ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Λείπουν τά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1882.839.
€ 40-60

356
DAVENPORT, R. A. Βίος τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ ἐκ Τεπελενίου τῆς Ἠπείρου, ἐπονομασθέντος Ἀσλάν ἤ Λέοντος, μεταφρασθείς ὑπό τοῦ Καθηγητοῦ τῆς ἤδη
καταργηθείσης ἐν Ἀργοστολίῳ Ἀγγλικῆς Σχολῆς
Ἀναστ. Κ. Μπίτζη, τόμος πρῶτος [δέν ἐκδόθηκε
ἄλλος]. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία,
1866.  8ο, η΄ + 141 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο,
μικρή τρύπα ἀπό ἔντομο στό πάνω καί τό κάτω περιθώριο). Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1866.61.
€ 50-70

357
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Π. Ἠπειρωτικόν γλωσσάριον.
Ἀθήνα, Π. Α. Πετράκος, 1909.  102 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, ξεθωριασμένο τό κάτω).
[μαζί:] ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΥ, Ἐλπινίκη Μ. Ἡ Ἤπειρος, λεύκωμα ἐτήσιον, ἔτος Α΄. Κωνσταντινούπολη,
Τυπογραφικά Καταστήματα «Ἡ Ἀνατολή», 1910. 
191 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, λίγο λερωμένο τό κάτω). (2)
€ 50-70
358
ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΥ, Ἐλπινίκη. Ἡ Ἤπειρος, λεύκωμα εἰκονογραφημένον, ἔτος Γ΄. Κωνσταντινούπολη, Τυπογραφικά Καταστήματα «Ἡ Ἀνατολή»,
1912.  197 + XV σ. Μ’ ἕνα ἀναδιπλούμενο πανόραμα καί πολυάριθμες ὁλοσέλιδες εἰκόνες, διαφημίσεις στό τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (σφραγίδα στό
πάνω, μικρά σχισίματα στή ράχη).
€ 50-70
359
ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ, Χ. Ἡ δύναμις τοῦ ἑλληνισμοῦ
ἐν Ἠπείρῳ καί τά δίκαια αὐτοῦ. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1902.  16 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου, ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο στά ἑλληνικά καί
γαλλικά. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀποκολλημένα ἀπό τή
ράχη, ἐπιδιορθώσεις μέ σελοτέιπ, λεκές στό πάνω).
€ 50-70

356

360
Νόμος ΑΜΗ΄ περί κυρώσεως συμβάσεως περί κατασκευῆς, συστάσεως καί χρήσεως σιδηρογραμμικῶν
γραμμῶν ἀπό Βώλου διά Βελεστίνου εἰς Λάρισσαν
καί ἀπό Βελεστίνου εἰς Καλαμπάκαν, σύμβασις –
συγγραφή. Ἀθήνα, Γ. Σ. Βλαστός, 1903.  4ο, 36 σ.
(λίγο λερωμένα κάποια φύλλα). Νεότερα χαρτόνια
(ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἀντίγραφο
τοῦ τίτλου ἐπικολλημένο στό πάνω κάλυμμα).
€ 40-60

361
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ, Ἰωάννης Α. Νεωτάτη τῆς Θεσσαλίας χωρογραφία, συνταχθεῖσαι κατ’ ἰδιαιτέραν τινα
μέθοδον γεωγραφικῶς καί περιηγητικῶς. Πέστη,
Trattner & Karolyi, 1836.  8ο, ιδ´ + 190 σ. (λείπει ἡ
προμετωπίδα, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μέ 5
λιθογραφίες ἐκτός κειμένου κι ἕναν ἀναδιπλούμενο
λιθόγραφο χάρτη (μεταξύ τῶν σ. ιδ´ καί 1 δεμένη
μία ὀξυγραφία ἀπό ἔργο τοῦ Pouqueville), κατάλογος συνδρομητῶν. Ἀρχικά τυπωμένα χαρτόνια (λίγο
λερωμένα). Ἠλιού 1836.139.
€ 150-200

362
ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ, Βίκτωρ. Ἱστορία τῆς Θεσσαλίας,
ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς.
Ἀθήνα, Γκρέκα, 1925-1926.  2 τόμοι δεμένοι σ’
ἕναν, 222 καί 215 σ. (τό τελευταῖο φύλλο τοῦ Α´
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τόμου ἐν μέρει κολλημένο μέ τό κάτω ἀκρόφυλλο).
Μέ 5 ἀναδιπλούμενα σχεδιαγράμματα στό τέλος
τοῦ Β´ τόμου. Πανί (ἀπομίμηση δέρματος, ἔχουν
διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα).
€ 50-70

363
Τό σανατόριον Πηλίου Ἡ «Ζωοδόχος Πηγή», ἱδρυθέν τῷ 1909, ὑψόμ: 1.200. Ἀθήνα, [π. 1933].  πλάγιο
8ο (167 x 246 mm.), 24 σ. Κείμενο στά ἑλληνικά καί γαλλικά, εἰκόνες ἐντός κειμένου, κάποιες ὁλοσέλιδες.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί:] Ἐσωτερικός κανονισμός
τοῦ σανατορίου Πηλίου Ἡ «Ζωοδόχος Πηγή», ὑψόμ:
1.200 μ., ἔτος ἱδρύσεως 1909, ἰδιοκτήτης – διευθυντής:
Γεώργιος Κ. Καραμάνης, ἰατρός. Ἀθήνα, Στ. Ν. Ταρουσόπουλος, 1933.  16 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 40-60
Δές καί τά 215 καί 216.

Μακεδονία

364
PRÉJELAN, René. Croquis d’ aviation en Macédoine,
dessins, croquis & aquarelles. Παρίσι, Devambez, χ.χ.
[1917].  πλάγιο 4ο (320 x 410 mm.). Ἔκδοση περιο-

75

364

ρισμένη σέ 285 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὅλα ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν καλλιτέχνη, μέ 32 φωτοτυπικές
ἀναπαραγωγές ἔργων του ἐπικολλημένες σέ 28 λυτά
φύλλα, ἐπιχρωματισμένες μέ pochoir, ἀρχικό πάνινο
portfolio (λερωμένο, σχισίματα). Contominas 583.
€ 600-800

365
TAFEL, Th. L. F. De Thessalonica eiusque agro dissertatio geographica. Βερολίνο, A. Reimer, 1839. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 18 + CIX + 553 σ. Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, σχίσιμο στήν πάνω ἕνωση).
€ 150-200
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366
ΔΗΜΙΤΣΑΣ, Μαργαρίτης Γ. Ἡ Μακεδονία ἐν λίθοις
φθεγγομένοις καί μνημείοις σωζομένοις, ἤτοι πνευματική καί ἀρχαιολογική παράστασις τῆς Μακεδονίας ἐν συλλογῇ 1409 ἑλληνικῶν καί 189 λατινικῶν
ἐπιγραφῶν καί ἐν ἀπεικονίσει τῶν σπουδαιοτέρων
καλλιτεχνικῶν μνημείων (Μακεδονικά, μέρος Γ´).
Ἀθήνα, Ἀδελφοί Περρῆ, 1896.  2 τόμοι, 8ο, μ΄ + 576
καί (577-1046) σ. (ἐπιδιορθωμένα σχισίματα στήν
ἀρχή τοῦ πρώτου τόμου). Ὁ δεύτερος τόμος χωρίς
ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου, 13 [ἀπό τούς 24] πίνακες
(ἀρκετοί ἀναδιπλούμενοι, 2 χρωμολιθόγραφοι), εἰκό-

νες ἐντός κειμένου. Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἔχουν
διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα τοῦ Β´ τόμου καί τό
πάνω τοῦ Α´ τόμου, λερωμένα καί ἐπιδιορθωμένα).
Ἠλιού & Πολέμη, 1896.673 & 440. (2)
€ 80-120

367
Διαμαρτυρίαι, ἐκθέσεις καί ὑπομνήματα περί τῶν
βουλγαροκρατουμένων ἑλληνικῶν ἐπαρχιῶν, (Ἰούνιος 1941 – Νοέμβριος 1942), [πάνω:] Ἐπιτροπή Μακεδόνων καί Θρακῶν ἐν Ἀθήναις. χ.τ. 1942.  84 φ.
(οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Δακτυλογραφημένο τό κείμενο, μ’ ἕναν χάρτη στό τέλος. Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα (λερωμένα).
€ 100-150

368
ΣΧΙΝΑΣ, Νικόλαος Θ. Ὁδοιπορικαί σημειώσεις
Μακεδονίας, Ἠπείρου, νέας ὁροθετικῆς γραμμῆς
καί Θεσσαλίας, συνταχθεῖσαι τῇ ἐντολῇ τοῦ ἐπί τῶν
Στρατιωτικῶν ὑπουργοῦ: Ὁροθετική γραμμή. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τοῦ Messager d’ Athènes, 1886.
 16ο, 274 σ. Ἀρχικά χαρτόνια (ἐλαφρά ὀξειδωμένα, πανί στή ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1886.536.
€ 50-70
Δές καί τά 267, 272 καί 507.

Ἅγιον Ὄρος

369
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ, Ἰβηρίτης, ἀρχιμανδρίτης. Λεύκωμα
Ἁγ. Ὄρους Ἄθω. χ.τ., 1928.  3 τόμοι, πλάγιο 8ο (158
x 230 mm.). 114 φωτοτυπικές ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν, τίτλοι, εἰσαγωγικά σημειώματα καί λεζάντες στά ἑλληνικά καί ἀγγλικά. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3)
€ 150-200

370
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ὁ Ξηροποταμηνός. Ἐγχειρίδιον
περιέχον τόν παρακλητικόν κανόνα καί τούς ΚΔ΄
οἴκους εἰς τόν Τίμιον καί Ζωοποιόν Σταυρόν, ἐν ᾧ
καί τά χρυσόβουλλα τῶν ἀοιδίμων Βασιλέων
Ῥωμανοῦ καί Ἀνδρονίκου, μεθ’ ὧν καί διαθήκη
Ἀναστασίας, τῆς μετονομασθείσης Ἀγάθης, ἐπί δέ
τούτοις καί τό Χάτ Σερίφ τοῦ Σουλτάν Σελήμ, τά
νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέν, σπουδῇ μέν τοῦ Πανοσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Χριστοφόρου
τοῦ Ξηροποταμηνοῦ, δαπάνῃ δέ τοῦ τιμιωτάτου κυρίου Θεοδώρου Ῥοδόλφου ἐκ πόλεως Μπρασσόβ
τῆς Τρανσυλβανίας. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς,
1776.  8ο, 92 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Δίχρωμη ἔκδοση, ὁ τίτλος σέ τυπογραφικό πλαίσιο
ἀπό ἐπαναλαμβανόμενο ἀστερίσκο, τό κείμενο σέ
πλαίσιο ἀπό ἁπλή γραμμή. Ἀντίτυπο μέ μία ἀναδιπλούμενη χαλκογραφία. Νεότερο πανί (ἀπομίμηση
δέρματος). Legrand (18ος αἰ.) 853 («ouvrage de la plus
extrême rareté»).  Ἡ χαλκογραφία δέν ἀναφέρεται ἀπό τόν Legrand.
€ 300-400
Δές καί τά 480 καί 520.

Νησιά Αἰγαίου

371
HILLER VON GAERTRINGEN, J. F. W. R. A. Ὁ ἀρχαϊκός πολιτισμός τῆς νήσου Θήρας, ἀνακοίνωσις γενομένη τήν 30 Σεπτεμβρίου 1897 ἐν τῇ ἐν Δρέσδῃ 44
Συνελεύσει Γερμανῶν φιλολόγων καί παιδαγωγῶν,
μεταφρασθεῖσα ὑπό Ἱερωνύμου Ν. Δελένδα. [Σαντορίνη], τυπογραφεῖο τῆς Θήρας, 1898.  8ο, 36 σ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1898.683.
€ 40-60
372
Τό νησί, μηνιαῖο φιλολογικό & καλλιτεχνικό περιοδικό, ἐκδίδεται ἀπό ἐπιτροπή. Χίος, Ἰούνιος
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1937 - Ὀκτώβριος 1939.  τά τεύχη 1-27 τῶν ἐτῶν
Α´ -Γ´, (τά «7-8», «18-19», «20-21» & «22-23» διπλά),
528 καί 48 σ. (λείπουν πιθανότατα τά 2 τελευταῖα
φύλλα τοῦ τεύχους 25 καί ἕνα φύλλο τοῦ τεύχους 24,
ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια τεύχη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (τά περισσότερα λίγο ὀξειδωμένα, ἐντονότερη
ἡ ὀξείδωση σέ κάποια τεύχη), πάνινο κουτί.  ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ. (22)
€ 400-600

373
ΡΑΛΛΗΣ, Μ. Χλωρίς τῆς νήσου Χάλκης, ἤτοι περιγραφή τῶν ἀνά τήν νῆσον ἀγρίων φυτῶν, μετά
κλειδός πρός ἀνεύρεσιν τῶν φυσικῶν οἰκογενειῶν,
πρός χρῆσιν τῆς Ε΄ τάξεως τοῦ γυμνασίου, ὑπό Μ.
Ράλλη. χ.τ. [Χάλκη], 1888.  4ο, 211 σ. (μικρή
τρύπα ἀπό ἔντομο στά πρῶτα φύλλα καί στό πάνω
περιθώριο τῶν τελευταίων φύλλων). Ἐξολοκλήρου
λιθογραφημένη ἔκδοση, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ. Πρβ.
Ἠλιού & Πολέμη, 1886.818.
€ 80-120
374
Ὑπόμνημα ἱστορικόν περί τῆς κατά τήν Χάλκην
Μονῆς τῆς Θεοτόκου, ἐκ πολλῶν μέν συλλεγέν παρά
Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ τοῦ Ἰμβρίου.
Κωνσταντινούπολη, A. Κορομηλᾶς & Π. Πασπαλλῆς,
1846.  8ο, 188 σ. (τρύπες ἀπό ἔντομο στό ἐσωτερικό
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περιθώριο, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λείπει μικρό τμῆμα ἀπό
τήν κορυφή της, μικρές φθορές στά καλύμματα). Γκίνης & Μέξας, 4481.
€ 40-60

Δές καί τά 87, 138, 439, 457, 533, 534, 537, 552 καί 586.

Κρήτη

375
ΚΡΙΑΡΗΣ, Παναγιώτης Κ. Ἱστορία τῆς Κρήτης,
ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τέλους τῆς
ἐπαναστάσεως τοῦ 1866, ἐκδοθεῖσα ἐπιμελείᾳ καί
δαπάνῃ Ἀριστείδου Κ. Κριάρη. Χανιά, τυπογραφεῖο Ἡ Πρόοδος Ε. Δ. Φραντζεσκάκη, 1902.  [2
μέρη σ’ ἕναν τόμο], ζ´ + 312 + (255-318) + (377-798)
σ. Πανί (μικρές φθορές, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα καί ἡ ἔνδειξη «ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ / Δ. ΓΕΡΑΡΔΟΥ, ΧΑΝΙΑ» στό κάτω, χαλαρωμένη ἡ πάνω
σύνδεση, σπασμένη ἡ κάτω).
€ 80-120
376
Ὁ πόλεμος ἕνεκα τοῦ κρητικοῦ ζητήματος, ἀναμνήσεις ἐκ τῆς δημοσιογραφίας, Α΄ : Ἐκ τῶν ἐφημερίδων
«Ἐφημερίδος»», «Ἀκροπόλεως», «Ἄστεως», «Ἑστίας»,
«Σκρίπ» καί «Ἐμπρός» [—Βον : Ἡ «Πρωία» πρός φαύλην κακοπιστίαν καί χυδαίαν ὕβριν]. Ἀθήνα, Δεληγιάννης & Ἀδελφοί Καλέργη, 1898.  2 μέρη σ’ ἕναν
τόμο, 508 καί 525 σ. (σχισίματα σ’ ἕνα φύλλο τοῦ Α´
μέρους, κομμένο μικρό τμῆμα του: σ. 487-8). Πάνινη
ράχη (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἀρχικό ἐξώφυλλο τοῦ
Α´ μέρους). Ἠλιού & Πολέμη, 1898.741-2.
€ 150-200
Δές καί τά 12, 149, 167, 194, 431, 499 καί 500.

Μικρά Ἀσία
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377
TORNAUW, Nikolai Egorovich. Μουσουλμανικόν
δίκαιον, κατά τάς πηγάς του, συγγραφέν μέν ρωσσιστί, μεταφρασθέν δέ εἰς τήν γαλλικήν ὑπό Μ.
Ἔσβαχ καί μεταγλωττισθέν εἰς τήν ἑλληνικήν ὑπό
Ν. Σακοπούλου. Σμύρνη, τυπογραφεῖο τῆς «Σμύρνης», 1871-1872.  2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, 191
καί 143 σ. (λείπει ὁ κατάλογος συνδρομητῶν στό
τέλος τοῦ Β´ τόμου: σ. 145-156). Δερμάτινη ράχη

τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού &
Πολέμη, 1871.453 & 1872.437.
€ 60-80

378
Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί
πανευφήμου Εὐφημίας σύν τῇ τῆς ὁσίας Θεοφανοῦς
τῆς Βασιλίδος, συντεθεῖσαι ἀμφότεροι ὑπό τινος
εὐσεβοῦς ἐξεδόθησαν μέν τό πρῶτον τῷ 1808 ἔτει,
νῦν δέ τό δεύτερον ἐπιμελῶς διορθωθεῖσαι, καί προλεγομένοις ἐπαυξηθεῖσαι, ἐκδίδονται ὑπό Δανιήλ
Ἱεροδιακόνου τοῦ ἐκ Μετζόβου Πορτάρη τῆς τοῦ
Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχικό Τυπογραφεῖο, 1857.  8ο, ι΄ + 65 σ. (ἔντονη
ὀξείδωση). Μέ 2 λιθογραφίες ἐκτός κειμένου, ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο, κατάλογος
συνδρομητῶν. Ἀρχικά μαρμαρογραφημένα χαρτόνια (κομμένα μικρά τμήματα, λυμένη ἡ ράχη). Petit, σ.
80, ἀρ. 2, Γκίνης & Μέξας, 7119.
€ 60-80

379
Ἔγγραφα διαμειφθέντα μεταξύ τῆς Ὑ. Πύλης καί
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπί τοῦ ζητήματος
τῶν ἐκκλησιαστικῶν προνομίων καί τῶν βερατίων
τῶν σχισματικῶν ἀρχιερέων. Τεργέστη, τυπογραφεῖο
τοῦ Αὐστρουγγρικοῦ Λόϋδ, 1890.  8ο, 25 σ. Ἀρχικά
τυπωμένα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1890.194.
[μαζί:] Ἔγγραφα μεταξύ τῆς Ὑψηλῆς Πύλης καί τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀφορῶντα εἰς τήν
λύσιν τῶν δύο ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, τοῦ τε
προνομιακοῦ καί τοῦ βουλγαρικοῦ, (ἀπό 22 Ἰουνίου
1890 μέχρι 31 Ἰανουαρίου 1891). Τεργέστη, τυπογραφεῖο τοῦ Αὐστροουγγρικοῦ Λόϋδ, 1891.  8ο, 118
σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς
ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1891.180,
Λαγανᾶς 1525. (2).
€ 50-70
380
Ἑλληνικός Γυμναστικός Σύλλογος. Κανονισμός.
Κωνσταντινούπολη, Ἀριστόβουλος & Ἀναστασιάδης, 1906.  15 σ. Ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο ἀπό
τόν Πρόεδρο καί τόν Γενικό Γραμματέα τοῦ συλλόγου στό τέλος. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ
μορφή ἐξωφύλλων ὁ τίτλος καί τό τελευταῖο φύλλο,
μικρές φθορές). [μαζί:] Κανονισμός Πανιωνίου
Γυμν. Συλλόγου Σμύρνης, ἱδρυθέντος τῷ 1890. χ.τ.,
1906.  26 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, μικρές
τρύπες στό πάνω). (2).
€ 70-90

381

381
Ἡμερολόγιον «Ἐλπίς» τοῦ 1912, ἔτος δεύτερον, ἐπιμελείᾳ τῶν μαθητῶν τοῦ Ζωγραφείου. Κωνσταντινούπολη, Τυπογραφικά Καταστήματα «Ἡ Ἀνατολή»,
[1911].  131 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου, διαφημίσεις στήν ἀρχή καί τό τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (σφραγίδες στό πάνω, ἐλαφρά λερωμένο).
€ 50-70

382
ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ, Μιλτιάδης Γ.Μ. Κλείς τῆς συνήθους ὀθωμανικῆς νομοθεσίας. Κωνσταντινούπολη, Βουτυρᾶς καί Σία, 1882.  8ο, ιβ´ + 432 σ. Μ’
ἕνα πρωτότυπο φωτογραφικό πορτραῖτο (τοῦ Γ.
Μ. Καραβοκυροῦ) ἐπικολλημένο σέ παρένθετο
φύλλο μεταξύ τοῦ δεύτερου καί τοῦ τρίτου φύλλου,
κατάλογος συνδρομητῶν. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη,
1882.434.
€ 50-70
383
ΛΥΓΙΑΣ, Μιχαήλ. Τουρκικόν ἀλφαβητάριον κατά
νέαν μέθοδον, ἔκδοσις τρίτη. Κωνσταντινούπολη,
Βιβλιοπωλεῖον Π. Ἀγγελίδου, Μ. Μαρκοπούλου &
Σας, 1905.  12 + 68 σ. (λεκέδες ἀπό ὀξείδωση τῶν
συνδετήρων). Ἑλληνικό καί τουρκικό κείμενο μέ
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ἀραβική γραφή στίς σ. 1-68. Ἀρχικά χαρτόνια (λερωμένα, μικρές φθορές, σπασμένες οἱ συνδέσεις),
πανί στή ράχη.
€ 40-60

384
ΡΙΖΟΣ, Ν. Σ. Καππαδοκικά ἤτοι δοκίμιον ἱστορικῆς
περιγραφῆς τῆς Ἀρχαίας Καππαδοκίας, καί ἰδίως
τῶν ἐπαρχιῶν Καισαρείας καί Ἱκονίου. Κωνσταντινούπολη, τυπογραφεῖο Ἡ Ἀνατολή Εὐαγγελινοῦ
Μισαηλίδου, 1856.  8ο, 150 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο
ἀντίτυπο). Νεότερα ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη). Γκίνης & Μέξας, 6961.
€ 50-70

385
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Περικλῆς. Ἡ ἐν Πόντῳ
ἑλληνική φυλή, ἤτοι τά Ποντικά, ᾗ προσετέθησαν
καί λόγοι τινές ἐν Τραπεζοῦντι ἐκφωνηθέντες.
Ἀθήνα, Λ. Δ. Βιλαρᾶς, 1866.  8ο, 314 σ. (λεκές στό
πάνω περιθώριο τῶν πρώτων φύλλων, ἐντονότερος
στόν τίτλο καί τό ἑπόμενο φύλλο, μικρό ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στό ἐξωτερικό περιθώριο λίγων φύλλων). Κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1866.164, Λαγανᾶς 1218.
€ 60-80
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386
ΤΣΑΚΥΡΟΓΛΟΥ, Μ. Τά σμυρναϊκά, ἤτοι ἱστορική
καί τοπογραφική μελέτη περί Σμύρνης, μέρος
πρῶτον [—δεύτερον], [πάνω:] Μουσεῖον καί Βιβλιοθήκη Εὐαγγελικῆς Σχολῆς. Σμύρνη, Ν. Α. Δαμιανός,
1876-9.  2 τόμοι, 8ο, 89 καί 72 σ. Ἀφιέρωση στόν
τίτλο τοῦ Α´ τόμου (μέ ἀπώλεια γραμμάτων κατά τό
ξάκρισμα): («Ἀξιοτίμῳ Κυρίῳ / Παν. Ματαράγγα, /
Προξένῳ τῆς Ἑλλάδος / ἐν Χίῳ. / Σμύρνῃ, [...]»).
Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου ὁ δεύτερος τόμος, ὁ
τίτλος στό ἐξώφυλλο. Στό τέλος τοῦ Β´ τόμου δεμένη
ἀνατύπωση τοῦ: Συνοπτική ἔκθεσις τῆς πνευματικῆς
ἀναπτύξεως τῶν νεοτέρων Ἑλλήνων ἀπό τῆς ἀναγεννήσεως αὐτῶν μέχρι τοῦδε, ὑπό Κ. Ξανθοπούλου,
Κωνσταντινούπολη 1880, [Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο Δ.
Ν. Καραβία, 1988]. Νεότερη δερμάτινη ράχη (διαφορετική στόν Β´ τόμο). Ἠλιού & Πολέμη, 1876.431
καί 1879.579. (2)
€ 60-80
387
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Κλεάνθης. Ἐπιστολάριον
ὀθωμανικόν, περιέχον τύπους παντοειδῶν συναλλακτικῶν ἐγγράφων κλπ. ἀναφορῶν καί ἐπιστολῶν
μετ’ ἰδιαιτέρων λεξιλογίων πρός χρῆσιν τῶν ὁμογενῶν. Κωνσταντινούπολη, Α. Κ. Γεράρδος, 1895.
 8ο, 55 + 87 σ. (μικροί λεκέδες ἀπό μελάνι σ’ ἕνα
φύλλο, σφραγίδα στόν τίτλο). Ὁ τίτλος στά τουρκικά μέ ἀραβική γραφή καί στά ἑλληνικά, τουρκικό
κείμενο μέ ἀραβική γραφή στίς σ. 1-87. Πάνινη
ράχη (φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού
1895.324 (τρία μόνο ἀντίτυπα).
€ 60-80

388
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ — Ἰλαχιλέρ Ἀλλαχήν ἰπατετιντέ, οὐμουμί βέ χουσουσί. Κωνσταντινούπολη, A.
H. Boyadjian, 1894.  Τρίτη ἔκδοση, 16ο, 256 σ. +
[10] φ. Ἀρχικό πανί (μικρές φθορές, νεότερο πανί
στή ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1894.442 (2 μόνο ἀντίτυπα), Salaville & Dalleggio, 289 ([12] φ. στό τέλος μέ
διαφορετική διάρθρωση περιεχομένων καί εὑρετηρίου).
€ 70-90

80

389
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ — Ταμασάϊ Δουνγιά βέ Δζεφακιάρ-ου Δεσφακές. Κωνσταντινούπολη, Εὐαγγελινός Μισαηλίδης, 1871-1872.  4 τόμοι δεμένοι σ’
ἕναν, 8ο, 292, (293-628), (629-900) καί (901-1097) σ.
(λείπει ὁ τίτλος καί 8 ἀκόμα φύλλα τοῦ Α´ τόμου: σ.
3-10, 87-90 καί 193-196, τρύπες ἀπό ἔντομο κυρίως

391

στόν Α´ τόμο, ὁ τίτλος τοῦ Β´ τόμου δεμένος στήν
ἀρχή τοῦ Α´). Μέ ὁλοσέλιδες εἰκόνες στόν Α´ τόμο,
κατάλογος συνδρομητῶν στό τέλος τοῦ Δ´. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές,
λερωμένα τά καλύμματα). Ἠλιού & Πολέμη, 1871.
717 & 1872.692-4, Salaville & Dalleggio, 175.
€ 150-200

390
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ – Χριστιάν γιολτζηληγή, Τζόν
Πηνιανήν. Κωνσταντινούπολη, A. H. Boyadjian, 1879.
 4ο, 304 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα λίγα φύλλα). Νεότερο πανί (τό ἀρχικό ἐπικολλημένο στά καλύμματα,
ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα). Ἠλιού & Πολέμη,
1879.927, Salaville & Dalleggio, 204.
€ 80-120

Κύπρος

391
GIANNOTTI, Gasparo. Parere di Gasparo Giannotti
scritto al Signor Giulio Cesare Catelmi, sopra il
Ristretto delle revoluzioni del Reame di Cipri, e ragioni
della Serenissima Casa di Savoia sopra di esso, e sopra
un breve trattato del titolo regale dovuto a S. A. Serenis-

sima, stampati in Turino, senza nome d’Autore. «Francofort», 1633.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio (310 x 208
mm.), 111 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ἡ τρίτη
μορφή. Ἀρχικά χαρτόνια (λερωμένα). Ioannou, σ.
209, Cobham & Jeffery, σ. 22.  ΣΠΑΝΙΟ.
€ 800-1.200

392
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Γ. Μ. Ἱστορία τῆς Κύπρου,
ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῆς ἀγγλικῆς
κατοχῆς. Λάρνακα 1910.  108 σ. (λερωμένος ὁ
τίτλος ἀπό ἀποχρωματισμό τοῦ ἐξωφύλλου). Νεότερα μώβ χαρτόνια (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά
ἐξώφυλλα). Cobham & Jeffery, σ. 31.
€ 40-60

393
ΒΕΡΒΕΡΗΣ, Δημ. Φ. Οἱ ἡρωϊκοί ἀγῶνες τῆς Κύπρου, [πάνω:] Ἀπό τούς τιτανείους ἀγώνας ἑνός
γενναίου καί ὑπερηφάνου λαοῦ. Θεσσαλονίκη 1956.
 16 σ. Μέ μιά ὁλοσέλιδη εἰκόνα. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο ἀντίτυπο). [μαζί:]
ΑΣΤΕΡΗΣ, Τώνης. Τά θλιμμένα τραγούδια τῶν
ἐκτελεσθέντων, [στό ἐξώφυλλο:] Οἱ ἔνδοξοι ἐκτελεσθέντες, Χαρίλαος Μιχαήλ, Ἰάκωβος Πατάτσος,
Ἀνδρέας Ζάκος. Ἀθήνα 1956.  [12] σ. Ἀρχικά
εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. (2)
€ 40-60
Δές καί τά 398, 404, 420, 479 καί 563.

Παλαιστίνη - Σινᾶ

394
ΣΜΥΡΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δαμασκηνός. Ἐνθύμιον τῶν
Ἁγίων Τόπων, Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης. Ἱεροσόλυμα 1908.  πλάγιο 8ο (139 x 225
mm.), ιβ´ + 238 σ. Μέ 63 βαθυτυπικές ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν ἐκτός κειμένου (οἱ περισσότερες
συνυπολογίζονται στή σελιδαρίθμηση). Ἀρχικό
πανί (χρυσή διακόσμηση πού περιβάλλει τόν τίτλο
στό πάνω κάλυμμα).
€ 40-60
395
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, Περικλῆς. Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ
Σινᾶ, κατά τήν τοπογραφικήν, ἱστορικήν καί διοικητικήν αὐτῆς ἔποψιν. Ἱεροσόλυμα, τυπογραφεῖο

396

τοῦ Π. Τάφου, 1875.  8ο, θ´ + 226 σ. (ὁμοιόμορφη
ὀξείδωση, λερωμένα τρία φύλλα). Πανί (λερωμένο,
μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1875.283.
€ 60-80

18. Διάφορα

396
Πειράματα ἐκ τῆς φυσικῆς. Μαγικά παίγνια, ἐκτελούμενα μέ τά προχειρότερα οἰκιακά σκεύη [πάνω:]
Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας. Ἀθήνα, Γ. Κασδόνης,
1891.  187 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ξυλογραφίες ἐντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1891.97.
€ 60-80

397
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, Ἰωάννης Η. Τό αὐτοκίνητον.
Σμύρνη, τυπογραφεῖο Ἑρμῆς, 1920.  124 σ. (λερωμένα τά πρῶτα φύλλα, λυμένοι οἱ πίνακες). Μέ
8 ἀναδιπλούμενους πίνακες στό τέλος. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λείπει τό κάτω, λερωμένο καί μέ μικρές
φθορές τό πάνω).
€ 50-70
81

399

19. Γεωγραφικά – Ταξιδιωτικά

82

398
VENIER, Maffio, 1550-1586, αὐλικός ποιητής, ἀρχιεπίσκοπος Κερκύρας. Descrittione dell’Imperio Turchesco di Monsigre Veniero, Arcivescovo di Corfù. [τέλη
16ου αἰώνα].  Χειρόγραφο σέ χαρτί, 14-17 στίχοι ἀνά σελίδα, folio (279 x 210 mm.), [1]-[5]10 [6]12
[7]4: [66] φ. (ὀξείδωση). Ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ
κειμένου, τό κείμενο στά φ. [1]/1r-[7]/3v (ἀρχίζει:
«Dello sito di Costantinopoli sono le qualità maravigliose, la grandezza, la vaghezza...», τελειώνει: «... et
perche mi par d’haver supplito all’obligo che mi havevo preso di rifferire le cose dell’Imperio Turchesco
fo fine», τό φ. [7]/4 λευκό), χωρίς ἀρίθμηση
τευχῶν, φύλλων ἤ σελίδων. Εὔκαμπτα χαρτόνια.
 Ὁ Maffio Venier θεωρεῖται ἕνας ἀπό τούς πιό
χαρισματικούς Βενετούς ποιητές τοῦ 16ου αἰώνα.
Ἔζησε κυρίως στίς αὐλές τοῦ Φραγκίσκου Α´ τῶν
Μεδίκων καί τοῦ πάπα Σίξτου Ε´. Τήν ἄνοιξη τοῦ
1580 ἐπισκέφθηκε τήν Κωνσταντινούπολη καί
ἐντυπωσιαμένος καθώς φαίνεται μέ ὅσα εἶδε, συνέταξε ἐπί τόπου τήν Descrittione dell’Imperio
Turchesco. Στό ἔργο του αὐτό, ἀφοῦ μιλήσει μέ
ἐνθουσιασμό γιά τήν πρωτεύουσα καί ἐξάρει τή

στρατηγική της θέση, δίνει στή συνέχεια μιά
ἀκριβή εἰκόνα τόσο τῶν θεσμῶν καί τῆς ὀργάνωσης τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὅσο καί τῆς
ζωῆς τῶν κατοίκων της. Ἀναφέρεται ἐπίσης σέ
Ὀθωμανούς ἀξιωματούχους πού γνώρισε ἐκ τοῦ
πλησίον, ὅπως γιά παράδειγμα ὁ κατακτητής τῆς
Ἀμμοχώστου Μουσταφᾶς πασᾶς, τοῦ ὁποίου παρέχει ἕνα διεισδυτικό ψυχογραφικό πορτραῖτο (φ.
[5]/4v-5r). Μέρος τῆς Descrittione, ἡ ὁποία ἔχει
ἀναμφίβολα καί λογοτεχνική ἀξία, δημοσίευσε ὁ
E. Alberi, Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, serie 3a, τ. Α´, Φλωρεντία 1840, σ. 437-68 (χωρίς
τήν περιγραφή τῆς Κωνσταντινούπολης). Γιά τόν
Venier καί τό ἔργο του, βλ. N. Ruggieri, Maffio Venier
(Arcivescovo e letterato Veneziano del cinquecento),
studio storico-critico, Udine 1909.
€ 6.000-8.000
399
ALBRIZZI, Girolamo. Esatta notitia del Peloponeso,
volgarmente penisola della Morea, divisa in otto provincie, descritte geograficamente, dove si legge l’ origine de
primi habitanti con li nomi, che diedero alle provincie,
città, & altro con sue istorie, & acquisti fatti dalla
Serenissima Republica di Venetia, dall’ anno 1684 sino

400

al dì presente. Βενετία, G. Albrizzi, 1687.  4ο (234 x
163 mm.), A6 B-S4, 143 σ. (λεκέδες ἀπό νερό, ἐλαφρά ὀξειδωμένο). Δίχρωμος ὁ τίτλος, χαλκόγραφο
οἰκόσημο ἐκτός κειμένου (τοῦ Christian Ernst von
Brandenburg-Bayreuth), ἀναδιπλούμενος χάρτης
(«Morea», 435 x 545 mm., [Zacharakis 90]) καί 5 ἀναδιπλούμενες χαλκογραφίες, 15 χαλκόγραφες ἀπόψεις ἐντός κειμένου (μία ὁλοσέλιδη, οἱ ὑπόλοιπες
ἡμισέλιδες ἤ μικρότερες, κάποιες τοποθετημένες 2
ἀνά σελίδα). Πάνινη ράχη τῶν μέσων τοῦ 19ου
αἰώνα (λείπουν τμήματά της, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Weber, II, 740.  ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ. Οἱ ἀναδιπλούμενες χαλκογραφίες εἶναι: 1) «Vero disegno delli
dardanelli di Lepanto», 2) «Citta di Patra», 3) «Coron,
preso dall’Arme Ven.», 4) «Navarino, preso dalle Arme
Venette» καί 5) «Citta di Modon, assediata e presa dall’Armi della Serma Repca di Venetia l’an(n)o 1686».
€ 2.500-3.500
400
CORONELLI, Vincenzo Maria. Description géographique
et historique de la Morée, reconquise par les Vénitiens,
du Royaume de Negrepont, des lieux circonvoisins et de
ceux qu’ils ont soumis dans la Dalmatie & dans l’Epire,
depuis la guerre qu’ils ont déclarée aux Turcs en 1684
iusqu’en 1687. Παρίσι, Nicolas Langlois, 1687. 
Πρώτη ἔκδοση στά γαλλικά, folio (360 x 240 mm.), AC, A-Z, Aa-Hh2: [68] φ., 10 + [2] + 122 + [2] σ. (τρύπα
ἀπό ἔντομο στήν κάτω ἐσωτερική γωνία τῶν τευχῶν

L-Q, λερωμένα κάποια φύλλα, ὁμοιόμορφη ὀξείδωση). Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο χαλκόγραφο χάρτη
(«Disegno topografico del Canale di Cattaro», 440 x 740
mm.) καί 73 χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου (22 δισέλιδες, 23 φύλλα μέ 2 ἡμισέλιδες τό καθένα, μιά ἀναδιπλούμενη μέ 2 ἐπάλληλες ἀπόψεις τῆς Κέρκυρας
καί 4 ἡμισέλιδες). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές, ξαναφτιαγμένη ἡ ράχη, ἔχουν διατηρηθεῖ
ὑπολείμματα τῆς ἀρχικῆς). Armao 41, Zacharakis 1049
κ.ἑ.  ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ 250 ΑΝΤΙΤΥΠΑ.
€ 5.000-7.000

401
Cyaneae, oder die am Bosphoro Thracico ligende hohe
Stein-Klippen, von welchen zu sehen seyn, gegen Mittag das Vor-Meer Propontis, mitternachts aber das
Schwartze-Meer, Pontus Euxinus, mit denenselben umbligenden Ländern, wie auch denen beeden Königlichen
Insulen Cypern und Candien, darinnen befindtlichen
Stätten, Vestungen, Bergen, Wassreflüssen, Thieren, Vöglen, Fischen, Früchten, Antiquitäten und Raritäten.
Augsburg, Thomas Astaler γιά τόν Jacob Enderlin,
1687.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο (159 x 90 mm.), 74 σ.
(ἐλαφρά ὀξειδωμένο). Δίχρωμος ὁ τίτλος, μέ 28
χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου (21 ἀναδιπλούμενες). Νεότερη περγαμηνή. VD17 23:279658Z, Ioannou, σ. 157.  ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ.
€ 2.000-3.000

83
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402
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ. Παυσανίου τῆς Ἑλλάδος περιήγησις, hoc est, Pausaniae Graeciae descriptio accurata,
cum latina Romuli Amasaei interpretatione, accesserunt
Gul. Xylandri & Frid. Sylburgii annotationes, ac novae
notae Ioachimi Kuhnii. Λειψία, Thomas Fritsch, 1696.
 Τέταρτη ἔκδοση, folio (329 x 205 mm.), 898 σ. +
(899-943) στ. (λεκέδες ἀπό νερό στά περιθώρια μερικῶν φύλλων). Ἑλληνικό κείμενο καί λατινική μετάφραση σέ 2 στῆλες, ὁ τίτλος δίχρωμος καί μέ
χαλκόγραφο τυπογραφικό σῆμα. Περγαμηνή τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λίγο λερωμένη, μικρές φθορές,
χρυσή διακόσμηση στά καλύμματα, τό ἔμβλημα τῆς
πόλης τοῦ Ἄμστερνταμ στό κέντρο τους). Blackmer
1273, Hoffmann, III, σ. 49, Brunet, IV, στ. 455 («édition
estimée»), Contominas 533, Οἰκονομόπουλος, σ. 636,
Λαγανᾶς 339.
€ 300-400

84

403
ΜΕΛΕΤΙΟΣ, μητροπολίτης Ἀθηνῶν. Γεωγραφία
παλαιά καί νέα, συλλεχθεῖσα ἐκ διαφόρων συγγραφέων παλαιῶν τε καί νέων, καί ἐκ διαφόρων
ἐπιγραφῶν, τῶν ἐν λίθοις, καί εἰς κοινήν διάλεκτον
ἐκτεθεῖσα χάριν τῶν πολλῶν τοῦ ἡμετέρου γένους,
τανῦν πρῶτον ἐκδοθεῖσα τύποις καί μετ’ ἐπιμελείας
διορθωθεῖσα. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1728. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio (350 x 230 mm.), 620 σ. (οἱ
σ. 610 & 611 τυπωμένες ἀνάποδα καί σέ λάθος θέση,

ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στήν πάνω ἐσωτερική γωνία
τῶν τευχῶν 6I-6L, λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Κείμενο σέ 2 στῆλες, ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα
στόν τίτλο, χωρίς τή χαλκόγραφη προμετωπίδα πού
ὑπάρχει σέ ὁρισμένα ἀντίτυπα. Δέρμα τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (συντηρημένο). Legrand (18ος αἰ.) 179.
€ 2.000-3.000

404
POCOCKE, Richard. A description of the East, and
some other countries. Λονδίνο, W. Bowyer, 17431745.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι δεμένοι σέ 3 (τά
2 μέρη τοῦ δεύτερου τόμου χωριστά), folio (410 x 250
mm.), vi + 310, xi + 268 καί vii + 308 σ. (λείπει τό τελευταῖο (λευκό) φύλλο τοῦ πρώτου τόμου, λεκέδες
ἀπό νερό στά περιθώρια, ὀξειδωμένα μερικά φύλλα).
178 χαλκόγραφοι πίνακες (75 στόν πρῶτο τόμο ἀριθμημένοι I-XXXII & XXXIV-LXXVI καί 103 στό δεύτερο ἀριθμημένοι I-CIII, 12 πίνακες ἀναδιπλούμενοι),
χαλκόγραφο φύλλο μέ ἀφιέρωση στό δεύτερο τόμο,
ἐπιμέρους τίτλοι. Νεότερο δέρμα. Blackmer 1323,
Atabey 965, Ioannou, σ. 418-9, Chatzipanagioti 829,
Weber, II, 513, Contominas 561, Cobham & Jeffery, σ.
51, Zacharakis 1743-5 & 1747-9. (3).
€ 3.000-4.000

405
FRIESEMAN, Hendrik. Description historique et géographique de l’Archipel, rédigée d’après de nouvelles

408

observations, & particuliérement utile aux négocians &
aux navigateurs. Neuwied, Société Typographique,
1789.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 143 σ. (σχίσιμο στήν
πάνω ἐξωτερική γωνία τοῦ τίτλου, ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα
(φθορές, ἀξάκριστο). Chatzipanagioti 365, Weber, I,
784.  Βασισμένο στό ἔργο τοῦ Tournefort.
€ 400-600

406
SAPIEHA, Alexander. Lettre sur les bords de l’Adriatique, adressée à Monsieur Gilibert. Παρίσι 1808. 
8ο, 62 σ. Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα.
€ 150-200

404

407
BARTHÉLEMY, Jean Jacques. Ἄτλας τῆς Περιηγήσεως τοῦ Ν. Ἀναχάρσιδος, ἐπιτμηθείς κατά τόν παρά
τοῦ βαρβιέ δοῦ Βοκάγε, χαραχθείς τε καί τυπωθείς
ἐν Βιέννῃ τῷ ΑΩΚ ἔτει.  8ο (206 x 135 mm.), (λυμένοι οἱ ἀναδιπλούμενοι χάρτες καί κάποιοι πίνακες).
Ἡ μορφή μέ τίς χαλκογραφίες ἀριθμημένες 1-34,
ἀντίτυπο σέ γαλάζιο χαρτί, δισέλιδος στοιχειοθετημένος τίτλος, 2 ἀναδιπλούμενοι χαλκόγραφοι χάρτες
τῆς Ἑλλάδος μέ τίς ἀποικίες της (ἀρ. 1) καί τῆς Πελοποννήσου (ἀρ. 29) καί 32 δισέλιδοι χαλκόγραφοι
πίνακες (οἱ περισσότεροι χάρτες καί τοπογραφικά).
Δερμάτινη ράχη τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰώνα (μικρές
φθορές στά καλύμματα). Ἠλιού 1820.23.  Ὁ σπάνιος ἄτλας τῆς ἑπτάτομης μετάφρασης τοῦ Χρυσοβέργη Κουροπαλάτη (Βιέννη 1819).
€ 800-1.200

408
POMARDI, Simone. Viaggio nella Grecia, fatto da Simone Pomardi negli anni 1804, 1805 e 1806. Ρώμη, Vincenzo Poggioli, 1820.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 8ο
(205 x 130 mm.), VII + 183 καί 171 σ. (μικρή τρύπα
ἀπό ἔντομο στήν κάτω ἐσωτερική γωνία, ὁμοιόμορφη ὀξείδωση στά φύλλα κειμένου, σφραγίδα:
«Biblioteca Gerosolimitana», ἀκυρωμένη). Μέ 92 χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου χαραγμένες σέ σχέδια
τοῦ συγγραφέα (57 στόν Α´ τόμο καί 35 στόν Β´,
ἀνάμεσά τους ἀναδιπλούμενος χάρτης: «Carta generale della Grecia, per servire al Viaggio di Simone Pomardi», ἀναδιπλούμενο τοπογραφικό: «Pianta di Atene
– Plan de la ville d’Athènes» καί 10 ἀναδιπλούμενα πανοράματα). Περγαμηνή τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης στή
ράχη. Contominas 566 (88 χαλκογραφίες μόνο), Weber,
I, 90. (2)  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ. Ὁ Ἰταλός ζωγράφος S. Pomardi (1757-1830) συνόδευσε τόν Edward
Dodwell στό δεύτερο ταξίδι του στήν Ἑλλάδα τό
1805-6. Σχέδια του χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν εἰκονογράφηση ἔργων τοῦ Dodwell, ὅπως τό: A classical
and topographical tour through Greece, during the years
85
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1801, 1805 and 1806 (Λονδίνο 1819). Τό Viaggio nella
Grecia, πού ἀποτελεῖ τή δική του περιγραφή τοῦ ταξιδιοῦ, σώζεται σήμερα σέ ἐλάχιστα ἀντίτυπα (ἡ L.
Navari ὑποθέτει ὅτι αὐτό ἴσως ὀφείλεται στή δυσαρέσκεια πού προκάλεσε ἡ ἔκδοση στόν Dodwell, ὁ
ὁποῖος πιθανῶς προχώρησε σέ μέτρα ἐναντίον της).
Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι ὁ κατάλογος τοῦ Servizio Bibliotecario Nazionale δίνει μόνο ἕνα ἀντίτυπο τοῦ Β´
τόμου σέ ἰταλική βιβλιοθήκη (στήν Biblioteca Mariana
στό Anagni). Ἀντίτυπα τοῦ ἔργου στήν Ἑλλάδα ὑπάρχουν στή Γεννάδειο, στή Βιβλιοθήκη Finlay, στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Συλλογή
Τρικόγλου) καί στό Ἵδρυμα Αἰκ. Λασκαρίδη (ὁ Α´
τόμος). Οἱ τίτλοι τῶν πανοραμάτων εἶναι: 1) «Atene
verso Tebe – Athènes vûe du côté de Thèbes», 2) «Pianura
di Tebe – Plaine de Thebes», 3) «Vellestino – Vellestin», 4)
«Atene verso Sunio – Athènes vûe du côté de Sunium», 5)
«Argo – Argos», 6) «Altra veduta di Metana – Autre vue
de Methana», 7) «Penisola di Metana – Presqu’Ile de
Methana», 8) «Itaca e Porto Vathi – Ithaque et Port Vathi»,
9) «Sta Maura – Ste Maure» καί 10) «Veduta Generale di
Corfu – Vûe Générale de Corfou».
€ 5.000-7.000
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409
[JOLY, Alexis Victor]. Vues de la Grèce moderne, lithographiées par A. J[oly], accompagnées d’ un texte descriptif par E. L. Παρίσι, C. de Lasteyrie, Dondey-Dupré
καί Treuttel & Wurtz, 1824.  πλάγιο folio (268 x 385

mm.), 24 σ. (κομμένη ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία ἑνός
φύλλου: σ. 11-12, μετά τή σ. 8 τά φύλλα κειμένου καί
οἱ λιθογραφίες δεμένα ἀπό τό τέλος πρός τήν ἀρχή,
ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Λιθόγραφη βινιέτα στόν
τίτλο, μέ 10 λιθογραφίες (ἡ πρώτη: «Souvenez vous
de Marathon»). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, τά ἀρχικά «A. F.» στό πάνω κάλυμμα).
Blackmer 881, Droulia 676, Contominas 350.
€ 800-1.200

410
STUART, James, καί Nicholas REVETT. The antiquities of Athens, a new edition. Λονδίνο, Priestley &
Weale, 1825-1830.  4 τόμοι, folio (462 x 315 mm.),
82, 112, 128 καί [62] σ. (ὀξειδωμένες οἱ χαλκογραφίες καί τά γειτονικά τους φύλλα, λεκές ἀπό νερό
στό τέλος τοῦ δεύτερου τόμου). Χαλκόγραφες βινιέτες στούς τίτλους, 2 χαλκόγραφα πορτραῖτα καί
191 χαλκόγραφοι πίνακες (4 δισέλιδοι), κατάλογος
συνδρομητῶν στόν τέταρτο τόμο. Πάνινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, ἐλεύθερα τά καλύμματα, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Πρβ. Blackmer 1617 (ἡ
πρώτη ἔκδοση). (4)
€ 1.000-1.500
411
ΚΕΦΑΛΑΣ, Νικόλαος. Descrizione della città di
Benares nell’India, dell’ indiano politeismo, suo culto,
e costumi di quei popoli, fatta dal viaggiatore Cap. Nic-

colò Chiefalà, Greco di Zante, nel suo viaggio nell’ anno
1824, dal medesimo pubblicata e corredata d’ una carta
geografica dell’ Indie da esso disegnata. Λιβόρνο,
Glauco Masi, 1826.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 117 σ.
Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο χαλκόγραφο χάρτη σχεδιασμένο ἀπό τό συγγραφέα. Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Legrand &
Pernot, 1075.  Σπάνιο ἔργο τοῦ Ζακυνθινοῦ τυχοδιώκτη Νικολάου Κεφαλᾶ, πού ὑπῆρξε συγχρόνως ἀξιόλογος θαλασσοπόρος καί χαρτογράφος.
€ 800-1.200

412
ROTTIERS, Bernard Eugène Antoine. Description des
monumens de Rhodes [– Monumens de Rhodes]. Βρυξέλλες, Tencé frères, 1828.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ,
πρώτη μορφή. 2 τόμοι, 4ο (τό κείμενο), 261 x 198 mm.,
426 σ. & πλάγιο folio (ὁ ἄτλας), 311 x 427 mm. (μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο στά περιθώρια τοῦ τόμου
κειμένου, ἐπιδιόρθωση στό ἐξωτερικό περιθώριο
τοῦ δεύτερου φύλλου τοῦ ἄτλαντα, ὀξειδωμένα μερικά φύλλα κειμένου καί κάποιες λιθογραφίες). 75
λιθογραφίες ἀριθμημένες I-LXXV στόν ἄτλαντα, λιθόγραφος τίτλος καί λιθόγραφο φύλλο μέ πίνακα
τῶν λιθογραφιῶν στήν ἀρχή, ἀντίτυπο σέ papier
vélin, μέ 7 λιθογραφίες ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι
(XXVIII, XLI & LXI-LXV), χωρίς τό πορτραῖτο τοῦ
συγγραφέα πού ὑπάρχει στόν τόμο κειμένου κάποιων ἀντιτύπων. Νεότερη πάνινη ράχη (στά πάνω
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καλύμματα ἔχουν ἐπικολληθεῖ οἱ ἀντίστοιχες ἐτικέτες ἀπό τά ἀρχικά χαρτόνια, φθορές). Blackmer
1450, Atabey 1056, Weber, I, 163-4, Droulia 2184 &
2309, Brunet, IV, στ. 1415, Contominas 624.
€2.000-3.000
413
ΠΥΡΡΟΣ, Διονύσιος. Γεωγραφία μεθοδική καί καταγραφή ἁπάσης τῆς Οἰκουμένης, ἐκ παλαιῶν τε καί
νεωτέρων σοφῶν συγγραφέων συνερανισθεῖσα καί
συντεθεῖσα παρά τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καί Ἰατροδιδασκάλου Διονυσίου Πύῤῥου τοῦ Θετταλοῦ, νεωστί
δέ διορθωθεῖσα καί ἐπαυξηθεῖσα μέ τά διατρέξαντα
τοῦ νέου Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος καί λοιπῶν βασιλείων, ἐκδίδεται τό δεύτερον, πρός ὄφελος τῶν
αὐτοῦ φίλων μαθητῶν καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους.
Ναύπλιο, Α. & Ν. Ἀγγελίδης, 1834.  8ο, ιδ´ + 376 σ.
(λείπουν τά 2 τελευταῖα φύλλα τοῦ καταλόγου συνδρομητῶν, ἔντονος λεκές στό κάτω περιθώριο ἑνός
φύλλου: σ. 161-2, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, λυμένος ὁ
νομισματικός πίνακας). Μέ 2 ἀναδιπλούμενους λιθόγραφους χάρτες στό τέλος («Χάρτα μ<ε>ρική τοῦ
Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος ὑπό Δ. Π. Θ.» καί «Ἄτλας
γενικός διά τήν γεωγραφ. Δ. Π.», τά περιγράμματα
χρωματισμένα μέ τό χέρι) καί ἕναν ἀναδιπλούμενο
πίνακα («Χάρτα νομισματική λιθοχαραχθεῖσα ὑπό
Δ. Πύρρου διά τήν ἑαυτοῦ γεωγραφίαν, ἐν ἔτει 1834
– Ἐν Ναυπλίῳ»), κατάλογος συνδρομητῶν. Ἀρχικά
τυπωμένα χαρτόνια (μικρές φθορές, χαλαρωμένη ἡ
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κάτω σύνδεση). Ἠλιού 1834.18.  Η ΣΠΑΝΙΑ ΔΕΥ-

ΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ.

€ 800-1.200

414
BLOUET, Guillaume Abel. Expédition scientifique de
Morée, ordonnée par le Gouvernement Français. Architecture, sculptures, inscriptions et vues du Péloponèse, des Cyclades et de l’ Attique. Παρίσι, Firmin
Didot, 1831-1838.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 3 τόμοι, μεγάλο folio (600 x 430 mm.), XXII + 72, 174 καί 68 +
78 σ. (σχισίματα στά περιθώρια τῶν τελευταίων
φύλλων τοῦ πρώτου τόμου καί τοῦ τελευταίου
φύλλου τοῦ τρίτου, ὀξειδωμένα μερικά φύλλα).
Xαλκόγραφοι ἐπιπρόσθετοι τίτλοι, 262 χαλκόγραφοι πίνακες (6 ἀναδιπλούμενοι, ἕνας δεμένος ἀνάποδα), ὅλοι οἱ πίνακες τοῦ δεύτερου τόμου καί 2
πίνακες τοῦ τρίτου τυπωμένοι σέ κινέζικο ἐπικολλημένο χαρτί. Νεότερη δερμάτινη (ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Blackmer 153, Brunet, II, 1135-6. (3)  Πολύ
καλό ἀντίτυπο αὐτοῦ τοῦ σημαντικοῦ ἔργου, στό
ὁποῖο συγκεντρώθηκαν τά ἀποτελέσματα τῶν
ἐρευνῶν τοῦ τμήματος ἀρχιτεκτονικῆς καί γλυπτικῆς τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἀποστολῆς τοῦ Μοριᾶ.
Περιέχει ἐπίσης ὑλικό ἀρχαιολογικοῦ ἐνδιαφέροντος, δεδομένου ὅτι τό τμῆμα ἀρχαιολογίας διαλύθηκε λίγο μετά τήν ἔλευσή του στήν Ἑλλάδα.
€ 8.000-12.000

88

415
FENGER, Johannes Ferdinand. Om det nygræske folk og
Sprog, erindringer fra en Reise i Grækenland i Aaret
1831. Κοπενχάγη, C. Græbe & Søn, 1832.  8ο, VIII +
(9-151) σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά τυπωμένα χαρτόνια (λερωμένα, σχισμένες οἱ ἑνώσεις,
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χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις, ἀξάκριστο). Droulia 3008.
€ 200-300

416
GIFFARD, Edward. A short visit to the Ionian Islands,
Athens and the Morea. Λονδίνο, John Murray, 1837. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 12ο, vi + 399 σ. Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο, λιθόγραφη προμετωπίδα, ἕνας
χάρτης καί 5 λιθογραφίες ἐκτός κειμένου (σέ σχέδια
τοῦ F. W. Newton), ξυλόγραφο πορτραῖτο (ὁλόσωμο)
τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη στή σ. 188. Ἀρχικό πανί. Blackmer 683, Weber, I, 252, Contominas, 288, πρβ. Legrand
& Pernot, 1291.
€ 300-400

417
DU MONCEL, Théodose Achille Louis, vicomte. De
Venise à Constantinople à travers la Grèce et retours par
Malte, Messine, Pizzo et Naples. Παρίσι, V. Delarue,
Gide, L. Hocdé, χ.χ. [π. 1846].  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
πλάγιο folio (436 x 602 mm.), 21 + 9 σ. (σχίσιμο στόν
ἀναδιπλούμενο πίνακα, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Κείμενο σέ 3 στῆλες, λιθόγραφος τίτλος μέ 2
τίντες (μέ βινιέτα: «Lépante»), ἐνδιάμεσος τίτλος μεταξύ κειμένου καί πινάκων («De Venise à Constantinople à travers la Grèce, Album», μέ βινιέτα: «Épisode
de la guerre de l’indépendance»), δίχρωμος λιθόγραφος χάρτης ἀριθμημένος 1 καί 47 λιθόγραφοι πίνακες μέ 2 τίντες ἀριθμημένοι 2-4, 6-17, 19-22, 25-36,
36bis-51 (ἀπό τούς 51, λείπουν οἱ 5, 18 & 23-24), χαραγμένοι ἀπό τόν Du Moncel σέ σχέδια τοῦ ἴδιου
(καί τῶν H. de Rossi, A. Bayot καί Férogio γιά τίς
ἀνθρώπινες μορφές), 5 πίνακες μέ 2 λιθογραφίες ὁ καθένας (οἱ 7, 14, 29, 30 & 32), ὁ 43 μέ 3 πανοράματα (ἀναδιπλούμενος), ξυλογραφίες ἐντός
κειμένου. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
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(λείπουν τμήματά της, φθορές, ἐλεύθερο τό πάνω
κάλυμμα, στό κέντρο του τά ἀρχικά: «C. P. D.», χρυσωμένες οἱ ἀκμές, ex-libris Γεωργίου Ζαρίφη).
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ.
€ 8.000-12.000
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418
CRÉPIN, Joseph, baron du Havelt, 1808-1874. [Συλλογή
9 ἔργων διαφόρων συγγραφέων δεμένων μαζί μέ ἐπιστολές τους πρός τόν βαρῶνο σ’ ἕνα τόμο:]
CHENAVARD, Antoine Marie. Relation du voyage fait en
1843-44, en Grèce et dans le Levant, par A. M. Chenavard
[...], et E. Rey [...], et J. M. Dalgabio. Λυών, Léon Boitel,
1846.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 173 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο). Στήν ἀρχή δεμένη ἐπιστολή τοῦ συγγραφέα
πρός τόν βαρῶνο du Havelt (27 Ἰουνίου 1846, 3 σ.).
Δερμάτινη ράχη τοῦ 1870 περίπου (στή βάση της τό
ἀρχικό «H» κάτω ἀπό ἀστερίσκο, στήν ἀρχή τοῦ
τόμου δυό χειρόγραφα φύλλα μέ τίτλο καί πίνακα περιεχομένων τῆς συλλογῆς, ὁ τίτλος (καί στή ράχη):
«Orient. Brochures diverses, offertes par les auteurs au Bon
et à la Bne du Havelt, 1846-1865», ἔχουν διατηρηθεῖ τά
ἀρχικά ἐξώφυλλα ὅλων τῶν ἔργων). Blackmer 332,
Weber, I, 377. [δεμένο μαζί:] ARTAUD DE MONTOR,
Alexis François. Considérations sur Jérusalem et le
tombeau de Jésus-Christ. Παρίσι, A. Le Clere & Cie, 1846.
 8ο, 64 σ. Στήν ἀρχή δεμένες 5 ἐπιστολές πρός τόν
βαρῶνο du Havelt (μία στά ἰταλικά τοῦ Luigi da Loreto,
17 Φεβρ. 1846, 2 σ., μαζί καί γαλλική μετάφραση, 2
τοῦ συγγραφέα, 2 Ὀκτ. 1845 καί 13 Μαΐου 1846, 3 καί
1 σ., καί 2 τοῦ P. Lasagni, 29 Σεπτ. 1843 καί 28 Ὀκτ.
1845, 3 καί 3 σ.). Röhricht 2112. [δεμένο μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Considerazioni sopra Gerusalemme e’l Sepolcro
di Gesù-Christo, traduzione italiana con note del P. Antonio da Rignano. Παρίσι, A. Le Clere & Cie, 1847.  8ο, 91
σ. Στήν ἀρχή δεμένη ἐπιστολή στά ἰταλικά τοῦ μεταφραστῆ πρός τόν βαρῶνο du Havelt (16 Ἀπριλίου
1847, 1 σ., μαζί καί γαλλική μετάφραση). Röhricht
2112. [δεμένο μαζί:] BORÉ, Eugène. Question des Lieux
Saints. Παρίσι, J. Lecoffre & Ce, 1850.  8ο, 75 σ. Μέ 3
ἀναδιπλούμενες λιθόγραφες κατόψεις, στήν ἀρχή δεμένη ἐπιστολή τοῦ συγγραφέα πρός τόν βαρῶνο du
Havelt (28 Ἰουνίου 1867, 2 σ.). Röhricht 1919.4. [δεμένο
μαζί:] POUJOULAT, J. J. F. Fondation d’un Noviciat de
Franciscains en France. Παρίσι, Ch. Douniol, 1852. 
8ο, 14 σ. [δεμένο μαζί:] GENTIL, Émile. Mort d’un pèlerin à Jérusalem en 1852, notice sur les derniers moments
du comte Charles du Coëtlosquet. Παρίσι, Plon frères,
1854.  8ο, 42 σ. Μέ 2 εἰκόνες ἐκτός κειμένου, στήν
ἀρχή δεμένη ἐπιστολή τοῦ Coëtlosquet πρός τόν
βαρῶνο du Havelt (17 Ἰουλίου 1852, 4 σ.) καί φυλλάδιο του («Rapport sur la pétition des Religieux du Grand
Saint-Bernard», χ.χ. [1852], 8 σ.). [δεμένο μαζί:] Oeuvre
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des Écoles d’Orient. Règlement général. χ.χ. [1856]. 
[4] σ. [δεμένο μαζί:] [Ἀγγελία γιά τή συνδρομή τοῦ
Oeuvre des Écoles d’Orient]. 1856.  [4] σ. [δεμένο
μαζί:] GAGARIN, J. L’Avenir de l’Église grecque-unie,
extrait des Études religieuses, historiques et littéraires,
Mars-Avril 1862 – numéro 2. Παρίσι, Ch. Douniol, 1862.
 8ο, 20 σ. Στήν ἀρχή δεμένη ἐπιστολή τοῦ συγγραφέα πρός τόν βαρῶνο du Havelt (4 Ἀπριλίου 1860, 1
σ.). [δεμένο μαζί:] COMBONI, Daniele. Piano per la
rigenerazione dell’Africa. Βενετία, Gaspari, 1865.  8ο,
36 σ. Στήν ἀρχή δεμένη ἐπιστολή τοῦ συγγραφέα
πρός τόν βαρῶνο du Havelt (15 Αὐγ. 1866, 4 σ.).
€ 800-1.200
419
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ἰάκωβος Ρίζος. Τά Ἑλληνικά, ἤτοι περιγραφή γεωγραφική, ἱστορική, ἀρχαιολογική καί
στατιστική τῆς ἀρχαίας καί νέας Ἑλλάδος, συνταχθεῖσα ὑπό Ἰακώβου Ρ. Ραγκαβῆ εἰς τρεῖς τόμους, ὧν
ὁ Α΄ διαλαμβάνει τήν Στερεάν, Ἀνατολικήν καί Δυτικήν Ἑλλάδα, ὁ Β΄ τήν Πελοπόννησον καί ὁ Γ΄ τάς
νήσους τάς τε ἐλευθέρας καί μή, καί τόν πίνακα.
Ἀθήνα, Κ. Ἀντωνιάδης, 1853-1854.  3 τόμοι, 8ο, ι΄ +
784, 736 καί 791 [799] σ. (λερωμένα μερικά φύλλα,
σχίσιμο σ’ ἕνα φύλλο τοῦ δεύτερου τόμου: σ. 227-8).
Νεότερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). Γκίνης & Μέξας, 6135
& 6354. (3)
€ 250-350

422

420
RADA Y DELGADO, Juan de Dios de la. Viaje á Oriente de la fragata de guerra Arapiles y de la comisión
científica que llevó a su bordo, escrito por Juan de Dios
de la Rada y Delgado. Βαρκελώνη, Emilio Oliver y
Compañía, 1876-1882.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 3 τόμοι,
4ο (358 x 245 mm.), 767, 727 καί 233 σ. Δίχρωμοι οἱ
τίτλοι καί οἱ ψευδότιτλοι, μέ 65 πίνακες σέ σχέδια
καί φωτογραφίες κυρίως τοῦ Ricardo Velasquez (35
λιθογραφίες, οἱ περισσότερες μέ 1 ἤ 2 τίντες, 16
χρωμολιθογραφίες καί 14 χαλκογραφίες). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Atabey 1008 (63 πίν.), Ioannou, σ. 438-9 (63 πίν.). (3)
 Ὁ συγγραφέας ἦταν ἐπικεφαλῆς τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς πού ἀπέστειλε τό 1871 γιά ἔρευνες
στήν Ἀνατολή ὁ βασιλιάς Ἀμεδαῖος Α´ τῆς Ἰσπανίας. Περιγράφει τό ταξίδι τῆς ἐπιτροπῆς στήν Ἰταλία, τήν Ἀθήνα, τήν Κωνσταντινούπολη, τή Ρόδο,
τήν Κύπρο, τό Λίβανο, τή Συρία, τήν Παλαιστίνη,
τήν Ἀλεξάνδρεια καί τή Μάλτα.
€ 1.500-2.000
421
Voyage en Egypte, Janvier 1893 [– Voyage en Orient,
Mercredi, 15 février 1893].  Χειρόγραφο, 2 μέρη
γραμμένα στίς σ. [1]-[136] καί [139]-[292] τεύχους
146 φύλλων, 224 x 173 mm. (οἱ σ. [137]-[138] λευκές). Οἱ τίτλοι στήν ἀρχή τοῦ κειμένου. Δερμάτινη
ράχη σύγχρονη μέ τή γραφή (τά ἀρχικά τῆς συγ-

γραφέως στό πάνω κάλυμμα: «C. L.»).  Ἐντυπώσεις Γαλλίδας πού ταξίδεψε μόνη της στήν Αἴγυπτο (13-23 Ἰανουαρίου) καί στήν Τουρκία (15-22
Φεβρουαρίου). Τό ταξίδι ξεκίνησε ἀπό τόν Πειραιά.
€ 800-1.200

422
PICKARD-CAMBRIDGE, Hilda Margaret, 1873-1955.
Hellenic Travellers Club, April 1928 [στή σ. [7]:] ...Diary,
[στή σ. [11]:] ...Cruise of the Lotus.  Γραμμένο στίς σ.
[6]-[93] τόμου 90 φύλλων πού δέθηκε τό 1833 γιά νά
γίνει ἀναμνηστικό λεύκωμα τῆς ἐπίσκεψης τοῦ πρίγκιπα καί τῆς πριγκίπισσας τῆς Οὐαλίας στό Whitminster House τό 1750 (τελικά τό λεύκωμα παρέμεινε κενό
μέχρι τό 1928), 392 x 275 mm. (τά τελευταῖα 43 φύλλα
λευκά). Εἰκονογραφημένο μέ 29 ἐπικολλημένες ὑδατογραφίες διαστάσεων ἀπό 60 x 107 ἕως 133 x 275
mm. (ὑπογεγραμμένες μέ ἀρχικά: «H. M. P. C»), στίς σ.
[1] καί [3] σημειώσεις σχετικά μέ τήν ἱστορία τοῦ λευκώματος τῶν J. S. Brinchwood (1833) καί H. M. PickardCambridge (1928). Πράσινο μαροκινό δέρμα τοῦ 1833
περίπου (μικρές φθορές, χρυσή διακόσμηση στά καλύμματα, στό πάνω κάλυμμα: «ACCOUNT OF THE /
VISIT / OF THE / PRINCE & PRINCESS / OF / WALES
/ TO / WHITMINSTER HOUSE / IN JOULY 1750 / &
OTHER PAPERS», χρυσωμένες οἱ ἀκμές, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις, νεότερα ἀκρόφυλλα).
€ 1.500-2.000

91

424α

424β

20. Χάρτες
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423
Schöne fremde Welt. Tagebuch einer Mittelmeer - Reise.
Frühling 1929. [1929].  Δακτυλογραφημένο τεῦχος
41 φύλλων ἀριθμημένων 1-2 & 4-41 (τό τελευταῖο
φύλλο χ.ἀ.), 250 x 185 mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές, τό
πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο λευκά, λείπει τό φ. 3).
Ὁ τίτλος στό φ. 2, μονογραφή καί ὑπογραφή στά φ.
14 & 41, μέ 32 πρωτότυπες φωτογραφίες καί 16
κάρτ-ποστάλ ἐπικολλημένα ἐντός κειμένου καί στίς
λευκές ὄψεις, ἔντυπη ἐτικέτα ἐπικολλημένη στήν
πίσω ὄψη τοῦ φ. 4 («Fahrplan zu Scherls Großer Mittelmeerfahrt 1929, Griechenland, Konstantinopel und
Tunesien»). Εὔκαμπτο μπλέ δέρμα (μέ χρυσή καί πολύχρωμη διακόσμηση).  Ἀκολουθήθηκε ἡ διαδρομή: Βενετία (5 Μαΐου) – Κέρκυρα – Ἀθήνα –
Κωνσταντινούπολη – Μάλτα – Σφάξ – Τύνιδα – Παλέρμο – Νάπολη – Γένοβα (23 Μαΐου).
€ 300-400

424
α) Plan général de la victoire remportèe sur les Turcs par la Flotte
de S. M. I. de Toutes les Russies, sous les ordres de S. E. Mr le
Comte Orlow, Général Commandant etc. etc., le 5m Juillet 1770.
[...] Publiè par ordre et avec approbiation de S. E. Mr le Comte
Orlow, β) Plan du combat navale dela Flotte de S. M. I. de Toutes
les Russies, sous les ordres de S. E. Mr le Comte Orlow, Général
Commandant etc. etc., contre celle des Ottomans du 5me Juillet
1770. [...] Avec approbiation de S. E. Mr le Comte Orlow, γ)La destruction de la FlotteOttomanne par l’Escadre Russe, sousles ordres de S. E. Mr le Comte Orlow, dans le port de Chisme, la nuit
du 7m Juillet 1770. [...] avec approbiation de S. E. Mr le Comte
Orlow, καί δ) Vuë du port de Chisme avec la destruction de la
Flotte Ottomanne par l’Escadre Russe, sous les ordres de S. E. Mr
le Comte Orlow, Général Commandant etc. etc., la nuit du7m Juillet 1770. [...] avec approbiation de S. E. Mr le Comte Orlow.[Πετρούπολη, Ἀκαδημία ᾽Επιστημῶν, 1770]. Χαλκογραφίες,
ἡ καθεμία: 381 x 532 mm. Χαραγμένες ἀπό τόν N. F.
Chelnakov, οἱ τίτλοι καί τά ὑπομνήματα στά ρωσικά
καί γαλλικά, χωρίς τά 4 φύλλα μέ ἐπεξηγηματικά κείμενα
πού τίς συνόδευαν. [μαζί:] План Победы одержанной
Императорским Российским флотом под командою
Генерала Графа Орлова над турецким, совершенному онаго
истреблению,которыйсостоялиз15 линейныхкораблей, из
коихшестьот80 до90 пушек, прочиебылиот70 до60, те...
фрегатов, нескольких шебек и брегантин, мно[жес]тва
полугалер, фелукидругихмалыхсудов, авсехвообщеоколоста
судов. Сие знаменитое произшествие последовало месяца
Июня 24 дня 1770 года. [Πετρούπολη, Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν, 1770].  Χαλκογραφία (ὁ τίτλος καί τό ὑπόμνημα τυπωμένα ἀπό ἄλλη πλάκα), τό θέμα: 412 x405 mm.
(μικρή τρύπα). Χαραγμένη ἀπό τόν N. F. Chelnakov. (5)
 ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ.
€ 6.000-8.000
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ALDENHOVEN, Ferdinand. Athènes. [Ἀθήνα, Βασιλική Λιθογραφία], 1837.  Λιθόγραφο τοπογραφικό, 232 x 350 mm. Χαραγμένο ἀπό τόν Α. Φόρστερ
καί τυπωμένο ἀπό τόν Χ. Χριστοδούλου.
€ 300-400

426
HELLERT, J. J. Nouvel atlas physique, politique et historique
de l’ Empire Ottoman er de ses états limitrophes en Europe,
en Asie et en Afrique, avec un beau plan topographique de la
ville actuelle de Constantinople, plusieurs plans des villes les
plus importantes de l’ Empire, et ceux des sièges et batailles
mémorables soutenus par les Ottomans, dressé sur les documents les plus récents et les plus authentiques, pour servir
à l’ intelligence de l’ histoire de l’ Empire Ottoman, de ses
démembrements successifs et des évènements politiques accomplis en Orient. Παρίσι, Bellizard, Dufour & Cie, 1843. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. μεγάλο folio (543 x 350 mm.), (λεκές
ἀπό νερό στήν πάνω ἐξωτερική γωνία, ὀξείδωση). Χαλκόγραφος καλλιγραφικός τίτλος, χαλκόγραφος πίνακας περιεχομένων καί 39 χαλκόγραφοι χάρτες καί
τοπογραφικά (ἀνάμεσά τους δισέλιδος χάρτης μέ τά
περιγράμματα χρωματισμένα μέ τό χέρι, 2 ἀναδιπλούμενοι χάρτες καί ἀναδιπλούμενο τοπογραφικό τῆς

Κωνσταντινούπολης). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (φθορές). Blackmer 788, Atabey 569 (πρβ. 557),
Phillips (Atlases) 3158.  Ὁ πολύ σπάνιος ἄτλας τοῦ
Hellert, πού προοριζόταν γιά τή γαλλική μετάφραση τῆς
Ἱστορίας τῆς Ὀθωμ. Αὐτοκρατορίας τοῦ J. HammerPurgstall, ἀλλά κυκλοφόρησε καί αὐτοτελῶς.
€ 1.000-1.500

21. Φωτογραφία

427
Πανόραμα τῆς Ἀθήνας. [π. 1890].  Σέ 4 μέρη, τυπώματα ἀλμπουμίνας, ὁλικές διαστάσεις: 200 x 1040 mm.
Σέ πασπαρτού.
€ 800-1.200

428
DISDÉRI, A. A. E., E. LANGE, G. E. HANSEN, κ.ἄ.
Ἄλμπουμ μέ φωτογραφίες τοῦ βασιλέως Γεωργίου
Α΄ καί μελῶν τῆς οἰκογένειάς του. [δεκαετία 1860].
 Μέ 13 πορτραῖτα (cdv), ἀνάμεσά τους 2 τοῦ Γεωργίου, 1 τῆς Ὄλγας (κομμένο καί ἐπικολλημένο σέ
χαρτόνι), 4 τῶν γονέων καί ἀδελφῶν του, 2 τῶν
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Ὄθωνα καί Ἀμαλίας (ἀπό λιθόγραφα πορτραῖτα
τους) καί 4 ἀκόμα πορτραῖτα διαφόρων προσώπων.
Πανί (μεταλλικά κλεῖστρα, χρυσωμένες οἱ ἀκμές), 8ο
(155 x 122 mm).
€150-200
429
SÉBAH, Pascal, κ.ἄ. Ἄλμπουμ μέ 39 φωτογραφίες ἀπό
τήν Ἀθήνα (10), τήν Κωνσταντινούπολη (14) καθώς
καί φωτογραφίες μέ ἑλληνικές καί τουρκικές ἐνδυμασίες (15). [δεκαετίες 1870 & 1880].  Tυπώματα
ἀλμπουμίνας διαστάσεων ἀπό 182 x 248 ἕως 260 x 337
mm. (οἱ φωτογραφίες μέ τίς ἐνδυμασίες ἀπό 132 x 96
ἕως 141 x 99 mm. καί τοποθετημένες ἀπό 3 ἕως 4 ἀνά
σελίδα), 7 φωτογραφίες τῆς Κωνσταντινούπολης καί 7
μέ τουρκικές ἐνδυμασίες μέ ἀριθμό, τίτλο στά γαλλικά
καί ὑπογραφή τοῦ Sébah στό ἀρνητικό, 2 φωτογραφίες
τῆς Ἀθήνας καί μία μέ ἑλληνική ἐνδυμασία μέ ἀριθμό
στό ἀρνητικό, χειρόγραφες λεζάντες στά ὀλλανδικά.
Νεότερο πανί (ἔχει ἐπικολληθεῖ στά καλύμματα ἡ ἐπένδυση παλαιότερης βιβλιοδεσίας, ἡ ἔνδειξη «Album»
στό πάνω κάλυμμα), folio (402 x 312 mm.).
€ 800-1.200
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Ἄλμπουμ μέ 38 φωτογραφίες ἀπό τήν κατασκευή
τῆς σήραγγας τοῦ ἠλεκτρικοῦ σιδηροδρόμου μεταξύ Θησείου καί Ὁμονοίας. [π. 1889].  Τυπώματα ἀλμπουμίνας, 31 φωτογραφίες διαστάσεων
ἀπό 164 x 219 ἕως 164 x 227 mm., καί 7 φωτογραφίες ἀρχιτεκτονικῶν σχεδίων στό τέλος, διαστάσεων ἀπό 74 x 241 ἕως 130 x 240 mm. (λεκές ἀπό
νερό στά περιθώρια). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, ἐμπίεστη καί χρυσή διακόσμηση στά καλύμματα, χρυσωμένες οἱ ἀκμές,
τίτλος στό πάνω κάλυμμα: «ALBUM / Α. Μ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ»), πλάγιο 8ο (218 x 292 mm.).
€ 5.000-7.000

431
KRÜGER, Rich. G., κ.ἄ. Ἄλμπουμ μέ 81 φωτογραφίες ἀπό τή Διεθνή Κατοχή τῆς Κρήτης. [18961898].  Τυπώματα ἀλμπουμίνας διαστάσεων ἀπό
112 x 144 ἕως 213 x 290 mm., ὅλες ἐκτός ἀπό 2 μέ
χειρόγραφες λεζάντες στά γερμανικά, 3 ὑπογεγραμμένες στό ἀρνητικό (2 ἀπό τόν Krüger, ἡ τρίτη
καί χρονολογημένη («Suda, 15/3/1897, Hupert»), μεταξύ τῆς 49ης καί τῆς 50ῆς φωτογραφίας, μία φωτογραφία ζωγραφικοῦ ἔργου («S. M. S. Tiger im
Sturm»). Λείπουν τά καλύμματα (λυμένο ἕνα χαρτόνι), πλάγιο 4ο (239 x 365 mm.).  Ἐξαιρετικά
ἐνδιαφέρουσα ἑνότητα φωτογραφιῶν ἀπό τήν τε-

431

431

λευταία φάση τοῦ Κρητικοῦ Ζητήματος καί τήν
παρέμβαση τῶν Ξένων Δυνάμεων. Περιλαμβάνει
μεταξύ ἄλλων λήψεις ἀπό τήν ἀπόβασή τους στά
Χανιά, φωτογραφίες ἀγημάτων Ἰταλῶν, Ἄγγλων,
Ρώσων, Γερμανῶν κ.ἄ., παρελάσεων, ἐξορμήσεων, καταλήψεων φρουρίων καί ἐπάρσεως σημαιῶν, πολυπρόσωπα πορτραῖτα ἀξιωματικῶν,
φωτογραφίες πολεμικῶν πλοίων καί Κρητῶν ἐπαναστατῶν.
€ 8.000-12.000
432
NEWTON & Co, ἐκδότης. 189 γυάλινα θετικά ἀπό
τή Μακεδονία. [1917-1918].  82 x 82 mm. (ὁρισμένα μέ μικρές φθορές). Τοποθετημένα σέ δύο
ξύλινα κουτιά (99 στό πρῶτο, ἀριθμημένα 1-96 &
95-97 καί 90 στό δεύτερο), τά περισσότερα μέ
ἀριθμό σέ ἐπικολλημένη ἐτικέτα (αὐτά στό πρῶτο
κουτί καί μέ τίτλο), τά ἀριθμημένα 1-91 μέ τήν
ἔνδειξη τοῦ ἐκδότη, μαζί χειρόγραφες λίστες τῶν
περιεχομένων πλακῶν.  Περιλαμβάνει λήψεις
ἀπό τή Θεσσαλονίκη, τό Κιλκίς, τή λίμνη τῆς Δοϊράνης, κ.ἄ. (ἀνάμεσά τους πολλές μέ σκηνές ἀπό
τήν καθημερινή ζωή τῶν κατοίκων). (2)
€ 3.000-4.000

433
Ἄλμπουμ μέ 202 φωτογραφίες ἀπό ταξίδια στό Τιρόλο (62), τήν Ἑλλάδα (47) καί τήν Τουρκία (44), καί
τή Σκωτία (49). [1902].  Τοποθετημένες ἀπό 4 ἕως
7 ἀνά σελίδα, τυπώματα κολλοδίου/ζελατίνας διαστάσεων ἀπό 72 x 41 ἕως 90 x 105 mm. Χειρόγραφες
λεζάντες στά ἀγγλικά, μαζί 25 λυτές φωτογραφίες
καί ἕνα σχέδιο μέ μελάνι. Δερμάτινη ράχη (σχισμένες οἱ ἑνώσεις, τίτλος μέ μελάνι στό πάνω κάλυμμα:
«Tyrol / Greece & Constantinople / Scotland»), πλάγιο
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4ο, 240 x 315 mm.  Οἱ φωτογραφίες ἀπό τήν Ἑλλάδα
περιλαμβάνουν λήψεις ἀπό τήν Ἀθήνα, τό Μέγα Σπήλαιο, τό Ναύπλιο, τήν Ὀλυμπία, κ.ἄ.
€ 400-600

434
Ὁ Κωνσταντίνος Α΄ στό θωρηκτό «Ἀβέρωφ». 1920. 
Ὑπογεγραμμένη ἀπό τόν Κωνσταντίνο («Κωνσταντίνος Β.») στό πασπαρτού, χειρόγραφη λεζάντα («Εἰς
ἀνάμνησιν τῆς εἰς Ἑλλάδα ἐπανόδου μου / Ἐπί τοῦ
«Ἀβέρωφ» τῇ 6η Δ/βρίου 1920»), τύπωμα ἀργύρου
ἐπικολλημένο σέ λεπτό χαρτόνι καί πασπαρτού, 160 x
85 mm. Σέ κορνίζα.
€ 200-300
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ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ν. Πορτραῖτο τοῦ Νικολάου Πλαστήρα. 1924.  Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητόν φίλον καί / ἐνθουσιώδη πατριώτην κ. / Πουλίδην Γ.
μέ ἐκτίμησιν. / Ν. Πλαστήρας / Ἀθῆναι / 1-1-24») καί
σφραγίδα στήν εἰκόνα, τύπωμα ἀργύρου ἐπικολλημένο σέ πασπαρτού, 250 x 171 mm.
€ 100-150

436
NELLY’S. Ἐλευθέριος Βενιζέλος. [π. 1930].  Ἀνάγλυφη σφραγίδα στήν εἰκόνα, σφραγίδα μέ μελάνι στήν
πίσω ὄψη, τύπωμα ἀργύρου, 220 x 160 mm. Σέ κορνίζα.
€ 150-200
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437
Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος στή Χάγη. 1929.  Ὑπογραφή, τόπος καί χρονολογία ἀπό τόν Βενιζέλο στήν
εἰκόνα («Ἐλευθ. Κ. Βενιζέλος / Χάγη, 7 Αὐγούστου
/ 1929»), τονισμένα σέ μεταγενέστερο χρόνο, τύπωμα
ἀργύρου ἐπικολλημένο σέ πασπαρτού, 216 x 149 mm.
(μικρές φθορές).
€ 150-200
438
NELLY’S. Δελφικές Ἑορτές. 1930.  22 φωτογραφίες
(μεταξύ τῶν ὁποίων 18 ἀπό τόν «Προμηθέα δεσμώτη» καί 3 ἀπό τίς «Ἱκέτιδες»), τυπώματα ἀργύρου διαστάσεων ἀπό 136 x 199 ἕως 160 x 220 mm.,
ὅλες ὑπογεγραμμένες μέ μολύβι στό κάτω περιθώριο,
σφραγίδες μέ μελάνι (τῆς Nelly’s καί τοῦ Φεστιβάλ
τῶν Δελφῶν) στήν πίσω ὄψη. Ἀρχικό χάρτινο portfolio (τίτλος καί στοιχεῖα τῆς φωτογράφου στό πάνω
κάλυμμα στά ἑλληνικά καί γαλλικά, ex-libris στό ἐσωτερικό τοῦ πάνω καλύμματος). [μαζί:] 3 φωτοκάρτες
(οἱ 2 τῆς Nelly’s) καί 16 φωτογραφίες ἀπό τίς Δελφικές Ἑορτές, 80 x 130 mm. (20)
€ 800-1.200
439
ΧΟΥΤΖΑΙΟΣ, Σίμος. «Πύργος» στ’ Ἀκρωτήρι Λέσβου. [π. 1930].  Τίτλος καί ἡ ἔνδειξη «Λαογραφική Συλλογή Σ. Χοτζαίου – Μυτιλήνη» στό
πασπαρτού, τύπωμα ἀργύρου, 237 x 180 mm. Σέ
κορνίζα.
€ 80-120

441

440
Ἄλμπουμ μέ 17 ἀεροφωτογραφίες ἀπό τήν Ἀθήνα
καί τήν Τῆνο. 1931.  Τυπώματα ἀργύρου διαστάσεων ἀπό 102 x 150 ἕως 154 x 226 mm., σφραγίδα
(«Τοπογραφική Ὑπηρεσία Ὑπουργείου Συγκοινωνίας - Τμῆμα Φωτοτοπογραφικόν») καί ἀφιέρωση
στόν ὑπουργό τῆς Ἀεροπορίας Ἀλεξ. Ζάννα στή σ.
[1]. Δέρμα (ex-libris στό ἐσωτερικό τοῦ πάνω καλύμματος), πλάγιο 8ο (224 x 316 mm.).
€ 100-150
441
Ἐπιστασία Φωτογραφίας τῆς Ναυτικῆς Ἀεροπορικῆς Βάσης Φαλήρου: Ἄλμπουμ μέ 38 φωτογραφίες. [1931].  Τοποθετημένες μία ἤ δύο ἀνά σελίδα,
τυπώματα ἀργύρου διαστάσεων ἀπό 102 x 163 ἕως
173 x 240 mm., χειρόγραφες λεζάντες. Δέρμα (ex-libris στό ἐσωτερικό τοῦ πάνω καλύμματος), πλάγιο 4ο
(230 x 310 mm.).  Περιλαμβάνει μεταξύ ἄλλων 28
ἀεροφωτογραφίες ἀπό τό λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ καί τήν
εὐρύτερη περιοχή (Δραπετσώνα, Καστέλλα, Πασαλιμάνι), τή Ναυτική Ἀεροπορική Βάση Φαλήρου, τή
Σχολή Ναυτικῶν Δοκίμων, γυμνάσια πλοίων κ.ἄ.
€ 300-400
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442
Ἐπιστασία Φωτογραφίας τῆς Ναυτικῆς Ἀεροπορικῆς
Βάσης Φαλήρου: Ἄλμπουμ μέ 8 φωτογραφίες ἀπό
τήν Προκεχωρημένη Βάση Βόλου (Βαθούδι) κατά τά
γυμνάσια μετά τοῦ Στόλου. [π. 1931].  Τυπώματα
ἀργύρου διαστάσεων ἀπό 109 x 163 ἕως 166 x 221
mm., ἔντυπες λεζάντες. Χάρτινα καλύμματα (ἐτικέτα
μέ τήν ἔνδειξη «ΙΙ Διοίκησις Ἀεροπορίας» ἐπικολλημένη στό πάνω), πλάγιο 4ο (247 x 320 mm.). Μαζί 3 πολυπρόσωπα πορτραῖτα τῆς Ἀεροπορικῆς Σχολῆς
(1932). (4)
€ 100-150

443
Ἄλμπουμ μέ 34 ἀεροφωτογραφίες ἀπό τό Ἅγιον
Ὄρος, τή Μακεδονία καί τή Θράκη. 1932.  Δύο ἀνά
σελίδα, τυπώματα ἀργύρου διαστάσεων 91 x 140 mm.
(πλήν μίας: 142 x 90 mm.), οἱ περισσότερες μέ χειρόγραφες λεζάντες, ἐπικολλημένη ἐτικέτα («Ὑπουργεῖον
Συγκοινωνίας - Τοπογραφική Ὑπηρεσία - Τμῆμα
Φωτοτοπογραφικόν») καί ἡ χειρόγραφη ἔνδειξη «Μ.
Παπαδόπουλος / 1932» στή σ. [1]. Πανί (ἀπομίμηση
δέρματος, ex-libris στό ἐσωτερικό τοῦ πάνω καλύμματος), πλάγιο 8ο (223 x 306 mm.).  Περιλαμβάνει 22 λήψεις ἀπό μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί 12 λήψεις ἀπό
τή Δράμα, τήν Ἔδεσσα, τήν Ξάνθη, τήν Καβάλα κ.ἄ.
Μαζί 2 φωτογραφίες τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπό τήν
πρώτη Ἀεροπορική Ἔκθεση Ἀθηνῶν (1932). (3)
€ 150-200

447

446

444
Δώδεκα φωτογραφίες ἀπό τό Στρατιωτικό Μουσεῖο τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων. [π. 1932-1934].  Τυπώματα ἀργύρου, 226 x 165 mm. καί ἀντίστροφα.
(12)  Οἱ φωτογραφίες προέρχονται ἀπό τό ἀρχεῖο
τοῦ Ὑποστρατήγου Γ. Δελαγραμμάτη, ὑπό τή διοίκηση τοῦ ὁποίου, ἱδρύθηκε τό Στρατιωτικό Μουσεῖο τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων τό 1932.
€ 300-400

445
NELLY’S. Athènes – Le Parthénon. [δεκαετία 1930]. 
Τίτλος καί ὑπογραφή μέ μολύβι στό πασπαρτού,
σφραγίδες μέ μελάνι στήν πίσω ὄψη τῆς φωτογραφίας
καί τοῦ πασπαρτοῦ, τύπωμα ἀργύρου, 220 x 161 mm.
€ 150-200

446
Τρία ἄλμπουμ μέ φωτογραφίες ἀπό τή ζωή καί τή
δράση τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. [π. 1936].  128
φωτογραφίες (οἱ περισσότερες φωτογραφικές ἀντιγραφές) τοποθετημένες ἀπό 1 ἕως 3 ἀνά σελίδα, τυπώματα ἀργύρου διαστάσεων ἀπό 99 x 68 ἕως 165 x
216 mm. Δεμένα ὁμοιόμορφα, πανί (μεταλλικό βυζαντινόμορφο διακοσμητικό μέ τό ὄνομα τοῦ Βενιζέλου στό πάνω κάλυμμα), πλάγιο 8ο (194 x 280 mm.).
(3)  Περιλαμβάνει 51 φωτογραφίες ἐπιστολῶν τοῦ
Ἐλ. Βενιζέλου.
€ 400-600

448

447
ΒΕΡΒΕΡΗΣ, Ἀπόστολος. Ἄλμπουμ μέ 103 φωτογραφίες ἀπό τή Μακρόνησο καί τό πεδίο τῆς μάχης
στή Χαλανδρίτσα καί τόν Γράμμο. 1948.  Τυπώματα ἀργύρου διαστάσεων ἀπό 100 x 165 ἕως 110
x 168 mm., χειρόγραφες λεζάντες, χειρόγραφοι ἐπιμέρους τίτλοι καί μικρά ἐπεξηγηματικά κείμενα,
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ συνταγματάρχη Γ. Μπαϊρακτάρη στόν ὑπουργό Μ. Μαυρογορδᾶτο στό φ.
[1]. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, φωτογραφία
ἐπικολλημένη στό πάνω κάλυμμα καί ἐτικέτα τοῦ

99

φωτογράφου ἐπικολλημένη στό ἐσωτερικό του),
πλάγιο 8ο (193 x 300 mm.).  Κυκλοφόρησε στό
πλαίσιο τῆς κρατικῆς προπαγάνδας γιά τή συμβολή
τῆς Μακρονήσου στήν «ἀναμόρφωση» τῶν ἐξορίστων ἀριστερῶν.
€ 250-350

448
BAUD-BOVY, Daniel, καί Fred. BOISSONNAS. En
Grèce par monts et par vaux. Γενεύη, Fr. Boissonnas,
καί Ἀθήνα, Κ. Ἐλευθερουδάκης, 1910.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 230 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. folio (504 x 404 mm.), 167 σ. (μικρή φθορά
ἀπό σβήσιμο στό κάτω περιθώριο τοῦ τίτλου, μικρό
ὑπόλειμμα ἐπικολλημένου χαρτιοῦ στό πρῶτο –
λευκό– φύλλο). Ὅλα τά ἀντίτυπα ὑπογεγραμμένα
ἀπό τόν συγγραφέα καί τόν καλλιτέχνη, μ’ ἕνα
χάρτη, 40 ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν ἐκτός κειμένου (φωτοχαλκογραφίες) καί 134 ἐντός κειμένου
(collotypes). Ἀρχική περγαμηνή (λίγο λερωμένη, ὁ
τίτλος στό πάνω κάλυμμα, χρυσωμένη ἡ πάνω
ἀκμή, ἀξάκριστες οἱ ὑπόλοιπες).
€ 2.000-3.000

449
BAUD-BOVY, Daniel, καί Fred. BOISSONNAS. In
Greece, journeys by mountain and valley, with a preface
by Théophile Homolle, translated from the French by
Charles Frederic Hardy. Γενεύη, Fr. Boissonnas, 1920.
 Πρώτη ἔκδοση στά ἀγγλικά, περιορισμένη σέ
300 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 4ο, 132 σ. Μ’ ἕνα χάρτη,
39 ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν ἐκτός καί 86
ἐντός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα,
λυμένη ἡ ράχη, λεκές ἀπό νερό στή βάση της).
€ 400-600

450
BOISSONNAS, Fred. Visions de Grèce, Exposition placée sous le haut patronage de S. Exc. M. Vénizélos, Catalogue, [κάτω:] Du 1 au 27 Février 1919, Salle de la
Boétie – 64bis , rue de la Boétie, Paris. Γενεύη 1919. 
23 σ. (κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό τό πάνω περιθώριο). Μέ ὁλοσέλιδες ἀσπρόμαυρες ἀναπαραγωγές
φωτογραφιῶν. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κομμένο μικρό
τμῆμα ἀπό τήν πάνω πλευρά, λίγο λερωμένα).
€ 50-70
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22. Τέχνες

451
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Εὐγένιος Μ. Ἔκφρασις τῆς Ἁγίας
Σοφίας (ἔκδοση τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ). Ἀθήνα,
Π. Δ. Σακελλάριος, 1907-1909.  3 τόμοι, 4ο, γ΄ + 179,
360 καί 268 σ. Μέ πολυάριθμες εἰκόνες ἐντός κειμένου καί σέ 100 πίνακες (4 δισέλιδοι, κάποιοι ἔγχρωμοι). Πολυτελής βιβλιοδεσία τοῦ J. Bumpus, μαροκινό
δέρμα (σταυρός σέ πλαίσιο ἐμπνευσμένο ἀπό τήν κάτοψη τοῦ ναοῦ στό πάνω κάλυμμα, χρυσωμένες οἱ
ἀκμές). Λαγανᾶς 1671. (3)
€ 300-400

452
ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ, Φῶτος. Ἡ ἑλληνική ξυλογραφία (18211950), μελέτη, ξανατυπωμένη ἀπό τή «Φιλολογική
Πρωτοχρονιά» τοῦ 1951. Ἀθήνα, Μαυρίδης, 1951. 
27 σ. Μέ ἀναπαραγωγές ξυλογραφιῶν ἐντός κειμένου
καί σέ 3 φύλλα στό τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Ὁ χαράκτης Γιάννης Κεφαλληνός, ἀνάτυπο ἀπό
τή «Φιλολογική Πρωτοχρονιά» 1959. Ἀθήνα 1959. 
14 σ. Μέ ἀναπαραγωγές ξυλογραφιῶν ἐντός κειμένου
καί σ’ ἕνα φύλλο ἐκτός κειμένου στήν αρχή. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. (2)
€ 60-80

23. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις

453
[PIA, Pascal] «BAUDELAIRE, Charles». A une courtisane. [1943].  4ο (367 x 285 mm.), φ. [15]. Ἔκδοση
περιορισμένη σέ 25 ἀριθμημένα ἀντίτυπα (σύμφωνα
μέ χειρόγραφη σημείωση στό ἐσωτερικό τοῦ πάνω
καλύμματος), ΜΕ 13 ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ
ΜΟΛΥΒΙ ΤΟΥ TAVY NOTTON, ὅλα ὑπογεγραμμένα
(«Ming») καί ἐπικολλημένα στά φ. [3]-[15], στήν ἀπέναντι σελίδα κάθε σχεδίου ἐπικολλημένο ἕνα φύλλο
μέ τυπωμένο τό ἀντίστοιχο κείμενο (τό πρῶτο σχέδιο χωρίς κείμενο), κάποια ἀπό τά φύλλα κειμένου
μέ χειρόγραφα ἀρχικά γράμματα καί / εἴτε πρωτότυπα σχέδια σέ θέση βινιέτας (συνολικά 7 ἀρχικά
γράμματα καί 7 σχέδια), στό φ. [2] ἐπικολλημένος
χειρόγραφος τίτλος μέ σχέδιο, τό πρῶτο φύλλο μέ
τυπωμένο εἰσαγωγικό σημείωμα τοῦ Notton. Πάνινη
ράχη (λερωμένα καί μέ μικρές φθορές τά καλύμματα).  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ.
€ 2.000-3.000

453

454
ARETINO, Pietro. Sonnets luxurieux de Pietro Aretino dit
L’ Arétin avec accompagnement de gravures au burin d’
après la description des gravures de Giulio Pippi de Giannuzzi dit Jules Romain. χ.τ., [Παρίσι], Aux dépens de
quelques amateurs, 1948.  8ο, [48] σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 250 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ 16 ἀνυπόγραφες χαλκογραφίες τοῦ TAVY NOTTON ἐντός
κειμένου, ἰταλικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ
ἀντικρυστές σελίδες, σέ ἄρραφα δίφυλλα (ὅπως κυκλοφόρησε). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, περικάλυμμα, θήκη.
€ 300-400

455
KÖHLER-HAUSSEN, Ernst. Abu Hamida, [στό φ. 4:]
Arabishe Liebeszeilen. Δρέσδη & Βιέννη, Der Büchermann, χ.χ. [1925].  68 φ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό τήν κάτω ἐξωτερική
γωνία ἑνός φύλλου). Μέ 32 ὁλοσέλιδες ξυλογραφίες
τοῦ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, ἐν μέρει σχισμένη ἡ πάνω ἕνωση, τά καλύμματα
ἐπενδυμένα μέ περγαμηνή (λίγο ὀξειδωμένη), χρωματισμένη ἡ πάνω ἀκμή, ἀξάκριστες οἱ ὑπόλοιπες).
€ 80-120
456
MAURRAS, Charles. Jarres de Biot. Παρίσι, Pierre

455

Lanauve de Tartas, 1951.  107 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 250 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ 18 χαλκογραφίες ἐντός κειμένου τοῦ Tavy NOTTON (2 ὁλοσέλιδες),
ἕνα ἀπό τά 7 ἀντίτυπα σέ χαρτί rives ἐλαφρά χρωματισμένο, μ’ ἕνα πρωτότυπο σχέδιο καί μιά σειρά τῶν
χαλκογραφιῶν τυπωμένη σέ χαρτί B.F.K., ἀντίτυπο σέ
ἄρραφα τεύχη (ὅπως κυκλοφόρησε). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, περικάλυμμα, θήκη.
€ 250-350

457
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ. Α. Χίος. Ἀθήνα 1939.  4ο (324 x
244 mm.). Ἔκδοση περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, 20 λυτές λιθογραφίες, δίφυλλο μέ εἰσαγωγή τοῦ Κ. Θ. Δημαρᾶ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο χάρτινο portfolio (ἐπιδιορθώσεις μέ σελοτέιπ
στό ἐσωτερικό του), μεταγενέστερο δερμάτινο portfolio (λεκέδες ἀπό νερό, παραλλαγή τῆς εἰκονογράφησης τοῦ χάρτινου portfolio μέ χρυσό στό πάνω
κάλυμμα).
€ 250-350
458
ΒΙΚΕΛΑΣ, Δημήτριος. Διηγήματα, ἔκδοσις νέα.
Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1897.  8ο, στ΄ + 287 σ.
(μικρό σχίσιμο σ’ ἕνα φύλλο: 273-4). Μέ εἰκονογράφηση τῶν ΓΙΑΛΛΙΝΑ, ΓΥΖΗ, ΛΥΤΡΑ, ΙΑΚΩ-

101

460

ΒΙΔΗ, ΡΑΛΛΗ, ΡΙΖΟΥ καί ΦΩΚΑ. Νεότερο πανί.
Ἠλιού & Πολέμη, 1897.213.
€ 80-120

459
ALLARD, Roger. Inscriptions pour un album des péchés
capitaux. Παρίσι, Lucien Vogel, 1922.  205 x 215
mm., [28] σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 42 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, εἰκονογραφημένη ἀπό τόν Δ. ΓΑΛΑΝΗ
(μέ 2 ὁλοσέλιδες ξυλογραφίες καί 8 ξυλόγραφες βινιέτες), ἕνα ἀπό τά 7 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου, ἀριθμημένο καί ὑπογεγραμμένο άπό τόν συγγραφέα.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο). Γαλάνης (Εἰκονογραφημένα) 1922/5.
€ 300-400

102

460
LACRETELLE, Jacques de. La mort d’ Hippolyte, texte remanié et augmenté. Παρίσι, Eos, 1926.  123 σ. Ἔκδοση
περιορισμένη σέ 411 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ 9 ὁλοσέλιδες χαλκογραφίες καί 3 χαλκόγραφες βινιέτες τοῦ
Δ. ΓΑΛΑΝΗ (καλέμι καί ὀξύ), ἕνα ἀπό τά 10 ἀντίτυπα
(ἀρ. 2-11) τυπωμένα σέ χαρτί Japon impérial, μέ 1
σουίτα τῶν χαλκογραφιῶν στό τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀξάκριστo). Γαλάνης (Εἰκονογραφημένα)
1926/4.
€ 300-400

462

461
GIDE, André. Le Roi Candaule. Παρίσι, Aux Aldes,
1927.  4ο (286 x 231 mm.), XXI + 153 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 320 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ μιά
ξεστή χαλκογραφία σέ θέση προμετωπίδας καί 8
χαλκόγραφες βινιέτες τοῦ Δ. ΓΑΛΑΝΗ (καλέμι καί
ὀξύ), ἕνα ἀπό τά 12 ἀντίτυπα (ἀρ. 16-27) τῆς Librairie
Champion τυπωμένο σέ χαρτί Vieux Hollande, μέ μία
σουίτα τῶν χαλκογραφιῶν στό τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλκόγραφη βινιέτα στό πάνω, ἀξάκριστo).
Γαλάνης (Εἰκονογραφημένα) 1927/2.
€ 400-600
462
COCTEAU, Jean, A. Malraux, P. Valéry κ.ἄ. Tombeau de
Jean-Sébastien Galanis, disparu en mer pour la France.
[Παρίσι, Daragnès], 1949.  51 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 150 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ μία ὁλοσέλιδη ὀξυγραφία (L’ enfant au cheval mécanique, 1920),
μία ὁλοσέλιδη ξυλογραφία καί ξυλόγραφες βινιέτες τοῦ Δ. ΓΑΛΑΝΗ, καθώς καί μία ὁλοσέλιδη
ὀξυγραφία τοῦ J. G. DARAGNÈS, ἀντίτυπο χωρίς
ἀρίθμηση, τυπωμένο γιά τά ἀρχεῖα τοῦ τυπογραφείου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο). Γαλάνης
(Εἰκονογραφημένα) 1949/1.
€ 200-300

463
MORAND, Paul. Rien que la terre. Παρίσι, À la Sphère,
1926.  πλάγιο 4ο (251 x 323 mm.), 82 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 306 ἀριθμημένα ἀντίτυπα μέ 12
ἔγχρωμες χαλκογραφίες (ἀκουατίντες) ἐκτός κειμένου τοῦ Δ. ΓΑΛΑΝΗ, ἕνα ἀπό τά 25 ἀντίτυπα τυπωμένο σέ χαρτί Japon impérial, μέ μία σουίτα τῶν
χαλκογραφιῶν (ἀπό τίς ἀκυρωμένες πλάκες), τό
συγκεκριμένο ἕνα ἀπό τά 6 γιά τήν Librairie DorbonAiné, μέ πρωτότυπες ὑδατογραφίες στά περιθώρια
τῶν χαλκογραφιῶν πλήν τῆς πρώτης (μέ stencil) καί
μία σουίτα τους τοποθετημένη σέ δίφυλλο μαζί μ’
ἕνα ὑπογεγραμμένο πρωτότυπο σχέδιο μέ μολύβι,
ΑΝΤΙΤΥΠΟ Μ’ ΕΝΑ ΟΛΟΣΕΛΙΔΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ
ΓΑΛΑΝΗ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ, μελάνι,

μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Pour Willy Michel / en très
amical souvenir. / D. Galanis») καί 2 μονοτυπίες (παραλλαγή τῆς προμετωπίδας καί μία ἀπορριφθεῖσα).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο), ἀρχικό portfolio (φθορές, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα). Γαλάνης (Εἰκονογραφημένα) 1926/8.
€ 3.000-4.000

464
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Ν. Πούσι, ποιήματα. Ἀθήνα, Α.
Καραβίας, 1947.  [64] σ. (ἀφιέρωση στήν πίσω
ὄψη τῆς σ. [4]). Ἔκδοση σέ 1000 ἀντίτυπα, μέ ξυλογραφίες σέ ὄρθιο ξύλο τῶν Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ,

Α. ΤΑΣΣΟΥ, Ι. ΜΟΡΑΛΗ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ,

463

Γ. ΜΟΣΧΟΥ, Γ. ΒΑΚΑΛΟ καί Γ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗ.

Πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα).
€ 250-350

465
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δ. Γρ. Αἱ Ἀθῆναι πού φεύγουν. Ἀθήνα, Κογεβίνας, 1933.  93 σ. Μέ 12 ἐπικολλημένες ὀξυγραφίες τοῦ Λυκούργου ΚΟΓΕΒΙΝΑ (4
τυπωμένες μέ σέπια, οἱ ὑπόλοιπες ἐπιχρωματισμένες
μέ ποσουάρ), σχέδια τοῦ καλλιτέχνη ἐντός κειμένου.
Ἀρχικό πανί (ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα).
€ 200-300

466
ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ. Χίμαιρα, μυθιστόρημα. Ἀθήνα,
Ἀετός, 1942.  161 σ. (ἐλαφρά λερωμένο). Μέ ξυλογραφίες τοῦ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ἀνάμεσά τους 8 ὁλοσέλιδες), ἕνα ἀπό τά 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα
πολυτελείας. Ἀρχικό πανί (λίγο λερωμένο, ὁ τίτλος
στό πάνω κάλυμμα).
€ 80-120

467
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ταξείδια σέ διάφορα μέρη
τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Ἀνατολῆς, περιγραφικά τοῦ τί
ἀπόμεινε ἀπό τά χρόνια τῶν Βυζαντινῶν, τῶν Φράγκων, τῶν Βενετσάνων καί τῶν Τούρκων. Ἀθήνα 1928.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 137 σ. (δύο σφραγίδες στόν
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468

τίτλο καί μία στή σ. 3). Εἰκονογράφηση τοῦ συγγραφέα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά ὀξειδωμένα, μικρές
ἐπιδιορθώσεις στή ράχη).
€ 80-120

468
ΚΑΡΑΒΙΑΣ, Πάνος. Ἡ διπλή μορφή: Δελφοί –
Ὀλυμπία. Ἀθήνα 1938.  4ο, 26 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ 5 εἰκόνες
ἐκτός κειμένου τῆς Σελέστ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ, ἕνα
ἀπό τά 50 ἀντίτυπα μέ τίς εἰκόνες «τυπωμένες καί
ξαναδουλεμένες μέ τό χέρι ἀπ’ τήν ἴδια». Δέρμα
(ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά εἰκονογραφημένα
ἐξώφυλλα, λίγο λερωμένα).
€ 500-700
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469
ΚΟΥΚΗΣ, Κώστας. Στρατουλιάσματα. Χαλκίδα
1925.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [46] σ. Μέ ξυλογραφίες
τοῦ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ (3 ἐντός κειμένου καί μία στό
κάτω ἐξώφυλλο) κι ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα,
ἔντυπη ἐπιστολή πρός τόν ποιητή ἐπικολλημένη στό
τρίτο φύλλο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρά ἐπιδιορθωμένα σχισίματα, λίγο λερωμένο τό κάτω, ἀξάκριστο ἀντίτυπο).  ΣΠΑΝΙΟ.
€ 150-200

474

470
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης. Μάνη ἡ Πολύπυργος, συναισθηματική ἀναφορά γιά ἐλαχίστους (Ἔκδοση τοῦ
Κάνιστρου, ἀρ. 1). Ἀθήνα 1972.  4ο, 15 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα, ὅλα ἀριθμημένα
καί ὑπογεγραμμένα, μέ ξυλογραφίες τοῦ συγγραφέα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 100-150

471
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ, Γιῶργος. Τό ψάρεμα στά ἑλληνικά ἀκρογιάλια: τά σύνεργα, οἱ τρόποι, τά ψάρια.
Ἀθήνα 1941.  206 σ. Μέ ξυλογραφίες τοῦ Σπύρου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο
ἀντίτυπο).
€ 150-200

472
Λεύκωμα γελοιογραφικόν ὑπό Θ. Α. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας, 1874. 
8ο, 40 φ. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Τίτλος καί 39 ὁλοσέλιδες γελοιογραφίες. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα
ἐξώφυλλα (λείπει ἡ ράχη, μικρές φθορές, ἐλεύθερο
τό κάτω). Ἠλιού & Πολέμη, 1874.420.  Πιθανῶς
τοῦ Θέμου Ἄννινου.
€ 80-120

476

473
ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ, Παντελῆς. Ὁ θάνατος τοῦ Μεδίκου. Ἀθήνα 1939.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη
σέ 369 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 52 σ. Μέ ξυλογραφίες
τοῦ Γ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ, ἕνα ἀπό τά 19 ἀντίτυπα σέ
ὀλλανδικό χαρτί, ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν συγγραφέα καί τόν χαράκτη. Δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες
(ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἐλαφρά
ὀξειδωμένα, ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 200-300
474
ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Sechs Grafiken zu dem Anfang des
Gedichtzyklus «Romiosini» von Jannis Ritsos. [1979]. 
folio (540 x 390 mm.). Ἔκδοση περιορισμένη σέ 30
ἀντίτυπα, μέ 3 λυτά ἔγχρωμα χαρακτικά μικτῆς τεχνικῆς τοῦ ΜΙΧΑΛΗ ΑΡΦΑΡΑ καί 3 ὀξυγραφίες τοῦ
FRANK REIMANN, ὅλα ἀριθμημένα, ὑπογεγραμμένα καί χρονολογημένα ἀπό τούς καλλιτέχνες, 3
λυτά φύλλα κειμένου στήν ἀρχή (τίτλος, ἑλληνικό
κείμενο καί γερμανική μετάφραση). Ἀρχικό portfoliο.
€ 500-700
475
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Ποιήματα 1934-1937.
Ἀθήνα, Ἄγρα, 1980.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 115 σ. Μέ
ὁλοσέλιδες ἀναπαραγωγές 3 ὑδατογραφιῶν ἐντός
κειμένου καί 19 σχεδίων σέ 5 ἀναδιπλούμενους πί-

νακες, ἀντίτυπο μ’ ἕνα πρωτότυπο σχέδιο μέ κραγιόνι καί ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ Γ. Τσαρούχη στή
σ. [1]. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 250-350

476
ΦΩΚΑΣ, Δημ. Γ. Καράβια τοῦ Ἀγῶνος. Ἀθήνα,
Κογεβίνας, 1938.  πλάγιο 4ο (283 x 380 mm.), 26 σ.
Ἔκδοση περιορισμένη σέ 180 ἀντίτυπα, μέ μιά μονόχρωμη καί 11 ἔγχρωμες χαλκογραφίες (ὀξύ καί
ἀκουατίντα) τοῦ Λυκ. ΚΟΓΕΒΙΝΑ, τυπωμένες ἀπό
πλάκες μελανωμένες μέ τή μέθοδο «à la poupée»,
ὅλα τά ἀντίτυπα ἀριθμημένα καί ὑπογεγραμμένα
ἀπό τόν καλλιτέχνη. Ἀρχική περγαμηνή (λερωμένη,
ἀξάκριστο ἀντίτυπο, ex-libris).
€ 1.500-2.000
477
ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ, Μάτση. 5 fois. Παρίσι, GLM,
1949.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 423 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 34 σ. Μέ 6 λυτές χαλκογραφίες
τοῦ J. VILATÓ, ὅλες ὑπογεγραμμένες καί ἀριθμημένες, ἕνα ἀπό τά 18 ἀντίτυπα σέ χαρτί vélin pur fil du
Marais μέ μία σουίτα τῶν χαλκογραφιῶν, ἀντίτυπο
σέ ἄρραφα δίφυλλα (ὅπως κυκλοφόρησε). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (μικρές φθορές).
€ 150-200
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478

24. Χαρακτικά 18ου-19ου αἰώνα –
Λαϊκές λιθογραφίες – Ἀφίσες

478
ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ — Ἡ Μονή Ἁγίου Παύλου.
Βιέννη 1798.  Χαλκογραφία, 620 x 465 mm. (ὀξείδωση, κυρίως στά περιθώρια). Σε κορνίζα. Παπαστράτου 501.
€ 800-1.200
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480

479

479
ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ — Ἡ Παναγία τοῦ Κύκκου.
Βενετία 1798.  Χαλκογραφία, 500 x 425 mm. (ὀξείδωση, μικρές τρύπες στήν πάνω καί τήν κάτω πλευρά).
Χαραγμένη ἀπό τόν Ἰωάννη Ἀντώνιο Τζουλιάνι σέ
σχέδιο τοῦ Χαραλάμπους ἱεροδιακόνου Κυκκιάτου,
χειρόγραφη ἔνδειξη κάτω στό μέσο: «Γαβριήλ Χ. Γαβριηλίδης». Σέ κορνίζα. Παπαστράτου 541 (δέν ἀναφέρεται ἡ χρονολογία καί ὁ ἁγιογράφος).
€ 1.000-1.500

481

482

480
ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ — Ὁ Ἅγιος Γεώργιος – Μονή
Ξενοφῶντος. [Ἅγιον Ὄρος], 1798.  Χαλκογραφία,
462 x 346 mm. (λεκέδες ἀπό ὑγρασία στό δεξιό περιθώριο). Χαραγμένη ἀπό τόν Νικηφόρο ζωγράφο.
Παπαστράτου 508.
€ 300-400

481
ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ — Ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα.
Ἅγιον Ὄρος, 1847.  Χαλκογραφία τυπωμένη σέ
ὕφασμα, 740 x 510 mm. (ὀξειδωμένη). Χαραγμένη
ἀπό τόν μοναχό Κύριλλο. Παπαστράτου 558.
€ 200-300

482
ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ — Ἀθανάσιος Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης
Παλαιστίνης. Ἡ μετριότης ἡμῶν ἀπό τῆς χάριτος δωρεᾶς τε καί ἐξουσίας τοῦ Παναγίου καί Zωαρχικοῦ
Πνεύματος... [τελειώνει:] ...καί πάντων τῶν Ἁγίων,
Ἀμήν. Μόσχα 1838.  Χαλκογραφία, 420 x 500 mm.
Ἠλιού (Τετράδια Χ) 328.
€300-400

483
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ — [Ἡμερολόγιο μέ ἀπεικονίσεις
ὀρθοδόξων ἁγίων]. Μόσχα 1832-1833.  12 χαλκογραφίες (μία γιά κάθε μήνα) ἐπικολλημένες σέ ἰσάριθμα λυτά χαρτόνια, 380 x 275 mm. (ὀξειδωμένες,
φθορές). Μέ ἀπεικονίσεις τῶν ἑορταζόντων ἁγίων
καί τῶν ἑορτῶν κάθε ἡμέρας, λεζάντες στά ἑλληνικά
καί ρωσικά, τίτλος στά ρωσικά στήν πάνω πλευρά
(τυπωμένος κόκκινος) καί τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης
στήν κάτω πλευρά στά ἑλληνικά καί ρωσικά («Ἡ ἐν
Μόσχᾳ Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία. Ὁ τῆς φιλοσο-

483

φίας διδάσκαλος Πρωτοιερεύς Θεόδωρος Γολουμπίνσκυ. Ἡ παροῦσα ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ τῶν ἁγίων
χαλκογραφία ἐχαλκοχαράχθη δι’ ἐπιμελείας καί δαπάνης τοῦ Μουσικολογιωτάτου Κυρίου Δημητρίου
νῦν ἀναγνώστου Ἀποστόλου Καραγιανίδη τοῦ ἐκ
τῆς νήσου Σάμου ἐκ τῆς κώμης Βουρλιώτων»). (12)
€ 300-400

484
ΠΙΤΖΑΜΑΝΟΣ, Γεράσιμος. Emblemi delle Isole
Ioniche, [κάτω:] Georgio Magnae Britanniae Principi
Regenti Georgii III. Regis filio. [π. 1817].  Χαλκογραφία ἐπικολλημένη σέ λεπτό χαρτόνι, 230 x 273 mm.
(λεκέδες ἀπό νερό, μικρές φθορές). Βλ. Α. Ρ. Κούλη,
Ἱππότης Γεράσιμος Πιτζαμάνος (1787-1825), Ἀθήνα
2013, τ. Β´, εἰκ. 156.
€ 200-300

484
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486

485γ

485
HESS, Peter von. (α) Panurjas erobert Akrokorinth, (β)
I. Tombasis verbrennt ein türkisches Linienschiff, (γ)
Londos beliegt bei Bostitza 3000 Türken durch Hunger,
(δ) A. Oeconomos erklärt die Freiheit auf Hydra.  4
λιθογραφίες μέ τίντα χαραγμένες ἀπό τόν H. Kohler
(ἡ τέταρτη ἀπό τόν Atzinger) μέ βάση ἔργα τοῦ
Hess, ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ τήν
ἐποχή τῆς ἔκδοσης, κάθε λιθογραφία σέ διακοσμητικό πλαίσιο μέ ἐνσωματωμένες λεζάντες στά
ἑλληνικά, γαλλικά, γερμανικά καί ἀγγλικά, ἡ καθεμία: 430 x 363 mm. (μικρός λεκές ἀπό νερό στήν
τρίτη λιθογραφία). Σέ κορνίζες.  Ἀπό τό λεύκωμα τοῦ Peter von Hess, Griechenlands Befreiung, in
XXXIX Bildern entworfen von Peter von Hess, Μόναχο, Kohler, [1845-1850]. (4)
€ 3.000-4.000
486
REINAGLE, George Philip. Illustrations of the Battle
of Navarin. Λονδίνο, Colnaghi & Son, 1828.  12
λυτές λιθογραφίες χαραγμένες ἀπό τόν Reinagle
καί τυπωμένες ἀπό τόν C. Hullmandel, ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι, ἡ καθεμία: 263 x 378 mm. Χωρίς
τό λιθόγραφο σχεδιάγραμμα καί τό δίφυλλο μέ τά
κείμενα. Σέ κορνίζες. (12).
€3.000-4.000

488
487

487
EASTLAKE, Charles Lock. Greek fugitives. Λονδίνο, F.
G. Moon, 1838.  Χαλκογραφία, 201 x 284 mm. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα τά περιθώρια). Χαραγμένη ἀπό τόν
J. Goodyear μέ βάση ἔργο τοῦ Eastlake στή συλλογή
M. White Ridley, ἀφιέρωση στόν τελευταῖο τῶν E. καί
W. Finden χαραγμένη στό κάτω περιθώριο.
€ 200-300

489

488
ΜΟΡΑΤΟΣ, Κ., α΄ μισό 20οῦ αἰώνα. Τό θωρηκτό
Ἀβέρωφ στήν Κωνσταντινούπολη.  Λάδι σέ χαρτόνι, 280 x 427 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Κ. Μοράτος / 1919». Σέ κορνίζα.
€ 200-300

489
Ζήτω ἡ Ἑλλάς, 1912-1913. [π. 1913]  Λάδι στήν
πίσω ὄψη γυάλινης ἐπιφάνειας, 392 x 964 mm. (μικρές φθορές). Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

490

490
Ἡ φιλόστοργος καρδιά τοῦ λατρευτοῦ μας βασιλιᾶ.
[π. 1913].  Λάδι σέ σατέν ὕφασμα, 515 x 945 mm.
Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

491
Ὁ μαῦρος καβαλάρης [Νικόλαος Πλαστήρας]. 
Κέντημα με μάλλινες κλωστές σέ λινό καμβά, 590 x
750 mm. Ἀρχικά καί χρονολογία πάνω δεξιά: «Κ.
Κ.» καί «1924». Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

491

109

492

492
ΧΑΟΥΠΤ, Κ. Οἱ βυζαντινοί αὐτοκράτορες. [δεκαετία 1900].  Χρωμολιθογραφία, 458 x 618 mm.
(κομμένα τά περιθώρια, ἐπιδιορθωμένα σχισίματα,
λείπουν μικρά τμήματα). Σέ κορνίζα.
€ 400-600

493

493
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Σκηνές τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης μέ βάση τίς λιθογραφίες τοῦ Peter von Hess.
Ἀθήνα, Δ. Κ. Κοκκινάκης & Γ. Δ. Φέξης, [ἀρχές 20οῦ
αἰώνα].  6 χρωμολιθογραφίες, 461 x 337 mm. (κομμένα τά περιθώρια), ἐπικολλημένες σέ ἰσάριθμα λυτά
χαρτόνια (δύο τρύπες ἀνάρτησης στήν πάνω πλευρά
κάθε χαρτονιοῦ).  Οἱ τίτλοι εἶναι οἱ ἑξῆς (σημειώνεται σέ παρένθεση ὁ ἐκδότης: ΔΚΚ = Δ. Κ. Κοκκινάκης, ΓΔΦ = Γ. Δ. Φέξης): «Ἡ ἅλωσις τῆς Τριπόλεως»
(ΓΔΦ), «Ὁ θάνατος τοῦ Μάρκου Μπότσαρη» (ΓΔΦ),
«Ἡ καταστροφή τοῦ Δράμαλη» (ΔΚΚ), «Ἡ μάχη τοῦ
Λάλα» (ΔΚΚ), «Ἡ μάχη τῆς Φοντάνας» (ΔΚΚ) καί
«Δημήτριος Ὑψηλάντης» (ΔΚΚ). (6)
€ 600-800

494
Ὁ θάνατος τοῦ Μάρκου Βότσαρη ἐν Καρπενησίῳ,
τῇ 8 Αὐγούστου 1823. Πειραιάς, Λιθογραφεῖο Ε.
Λοβέρδου & Γ. Γρύσπου. [δεκαετία 1900].  Χρωμολιθογραφία, 520 x 645 mm. (τρύπες στήν ἀριστερή πλευρά, ἐν μέρει κομμένα τά περιθώρια).
€ 250-350
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495
Τό ἐν Πειραιεῖ στρατόπεδον τοῦ Γ. Καραϊσκάκη
κατά τό ἔτος 1827. Πειραιάς, Χρωμολιθογραφεῖο
Ε. Λοβέρδου & Γ. Γρύσπου, [δεκαετία 1900]. 
Χρωμολιθογραφία, 514 x 680 mm. (κομμένο τμῆμα

495

496

ἀπό τήν πάνω πλευρά καί μικρά τμήματα ἀπό τό
κάτω περιθώριο, συντηρημένη). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά.
€ 400-600

496
ΧΑΟΥΠΤ, Κ. Ἡ 3 Σεπτεμβρίου 1843 ἤ ἡ ἀνακήρυξις τοῦ Συντάγματος. Ἀθήνα, Κεντρικό Βιβλιοπωλεῖο, [δεκαετία 1900].  Χρωμολιθογραφία, 498
x 625 mm. (λεκές ἀπό νερό στό κάτω περιθώριο,
συντηρημένη). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά.
€300-400

497

497
Ἐκ τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου 1897: Ἡ μάχη
τῶν Πέντε Πηγαδίων. Ἀθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου, [τέλη δεκαετίας 1890].  Χρωμολιθογραφία, 480 x 660 mm. (λίγο ὀξειδωμένη, μικρή τρύπα
πάνω δεξιά, λεκές ἀπό νερό στό κάτω περιθώριο).
Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά. Σέ κορνίζα.
€ 500-700
498
Ἡ μεγάλη μάχη τοῦ Δομοκοῦ. Πειραιάς, Λιθογραφεῖο Λοβέρδου & Γρύσπου, [π. 1898].  Χρωμολιθογραφία, 425 x 605 mm. (κομμένα τά περιθώρια,
ὀξείδωση, λεκέδες ἀπό νερό, σχισίματα, λείπουν
μικρά τμήματα). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά. Σέ κορνίζα.
€ 500-700

499
Ὁ βομβαρδισμός τῆς Τσικαλαριᾶς καί ἡ ἀνάστασις τῆς Κρήτης. Πειραιάς, Λιθογραφεῖο Ε. Λοβέρδου & Γ. Γρύσπου, [π. 1900].  Χρωμολιθογραφία,

498

499
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478 x 650 mm. (λείπουν τμήματα ἀπό τήν πάνω
πλευρά, μικρές τρύπες στήν κάτω). Σέ κορνίζα.
€ 500-700

500

500
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Ἡ ἐν Ἡρακλείῳ ὑποδοχή τοῦ
Πρίγκηπος Γεωργίου, Ὑπάτου Ἁρμοστοῦ Κρήτης,
30 Ἀπριλίου 1899. Ἀθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου, [π.
1899].  Χρωμολιθογραφία, 470 x 635 mm. (λείπουν μικρά τμήματα, σχίσιμο κάτω ἀριστερά, λίγο
λερωμένη ἡ πάνω πλευρά). Σέ κορνίζα.
€ 600-800
501
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Οἱ γάμοι τοῦ Πρίγκηπος Γεωργίου τῆς Ἑλλάδος μετά τῆς Πριγκηπίσσης Μαρίας
Βοναπάρτου. Ἀθήνα, Δ. Παπαδημητρίου, [1907].
 Χρωμολιθογραφία, 490 x 637 mm. (μικρές τρύπες στήν πάνω καί τήν κάτω πλευρά, λεκέδες ἀπό
νερό στό κάτω περιθώριο). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά
καί γαλλικά. Σέ κορνίζα.
€250-350

501

502
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503

502
Τό νέον ἑλληνικόν θωρηκτόν Γεώργιος Ἀβέρωφ.
Ἀθήνα, Δ. Παπαδημητρίου, [π. 1911].  Χρωμολιθογραφία, 464 x 660 mm. (ἐλαφρά ὀξειδωμένη). Ὁ
τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά. Σέ κορνίζα.
€ 500-700
503
ΑΡΙΣΤΕΥΣ, Φρῖξος. Ἡ μεγάλη μάχη τῶν Γιαννιτσῶν, 20 Ὀκτωβρίου 1912. Ἀθήνα, Ι. Ν. Γιαννίσης, [1912].  Χρωμολιθογραφία, 464 x 635 mm.
(λεκές ἀπό νερό στό κάτω περιθώριο, τοῦ λείπουν
μικρά τμήματα). Σέ κορνίζα.
€ 500-700
504
Ὁ Διάδοχος Κωνσταντῖνος, Ἀρχιστράτηγος τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, [πάνω:] Δόξα τοῖς Νικηταῖς, 1821-1912.
Ἀθήνα, Β. Μανωλέσος & Ι. Κυριακίδης, [1912]. 
Χρωμολιθογραφία, 605 x 420 mm. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

504

505
Ὁ Ἕλλην Καβούρ. Ἀθήνα, Γ. Στάγγελ & Σία, [1912].
 Χρωμολιθογραφία, 583 x 408 mm. (λίγο λερωμένη, μικρό σχίσιμο κάτω ἀριστερά). Σέ κορνίζα.
€ 150-200
506
Ἡ Ἑλλάς ἐλευθερώνουσα τήν Μακεδονίαν, 19121913. Πειραιάς, Λιθογραφεῖο Ε. Λοβέρδου & Γ.
Γρύσπου, [π. 1913].  Χρωμολιθογραφία, 598 x
401 mm. (λείπουν μικρά τμήματα, λεκές ἀπό νερό
στό κάτω περιθώριο). Σέ κορνίζα.
€ 350-450

505

506

κης εἰς τόν Νικητήν Στρατηλάτην Κωνσταντῖνον ἐν
Τοψίν, 26 Ὀκτωβρίου 1912. Ἀθήνα, Σ. Χρηστίδης,
[1912].  Χρωμολιθογραφία, 504 x 696 mm. (λείπουν τμήματα ἀπό τά περιθώρια, συντηρημένη).
€ 500-700

507
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Ἡ παράδοσις τῆς Θεσσαλονί-

508
Ἡ ἀγαλλιάσασα πᾶσαν ἑλληνικήν καί φιλελληνικήν ψυχήν μέ τά ἁγιασμένα νερά ἔνδοξος ναυμαχία πρό τῶν Δαρδανελλίων, τῇ 5ῃ Ἰανουαρίου 1913
ὑπό τόν ἀτρόμητον Κουντουριώτην μας. Ἀθήνα &
Πάτρα, Α. Β. Πάσχας, [1913].  Χρωμολιθογραφία, 506 x 648 mm. (τρύπες πάνω δεξιά, λεκές ἀπό
νερό στό κάτω περιθώριο). Σέ κορνίζα.
€ 250-350

507

508
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509

510

509
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. «Μολών λαβέ.» Κωνσταντῖνος
Β., [πάνω:] Ἡ πατρίς τούς νικητάς. [π.1913]. 
Χρωμολιθογραφία, 630 x 450 mm. (λίγο λερωμένη,
λείπουν μικρά τμήματα ἀπό τήν ἀριστερή πλευρά).
Σέ κορνίζα.
€ 350-450

114

511

511
Ἡ ἀνάστασις τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ἀθήνα,
Γ. Λαζόπουλος, [π. 1923].  Χρωμολιθογραφία,
603 x 389 mm. (συντηρημένη).
€ 250-350

510
Οἱ ἀρχηγοί τοῦ στρατοῦ μας, [κάτω:] Ἰωάννου,
Ἀντιστράτηγος. Ἀθήνα, Πατριωτική Ἕνωσις, [1920].
 Χρωμολιθογραφία, 572 x 418 mm. (λείπουν μικρά
τμήματα ἀπό τό κάτω περιθώριο, συντηρημένη).
€ 150-200

512
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Ἡ πανωλεθρία τῆς τουρκικῆς
ἀρμάδας καί ὁ μέγας θρίαμβος τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου (5 Ἰανουαρίου 1913). Ἀθήνα, Λιθογραφεῖο Γ.
Χατζη-Σάββα, [1913].  Χρωμολιθογραφία, 494 x
676 mm. (κομμένη ἡ πάνω δεξιά γωνία καί τμῆμα
τῆς πάνω ἀριστερῆς, ἐπιδιορθωμένα σχισίματα (σέ
κάποια ἴχνη ἀπό σελοτέιπ), λείπουν μικρά τμήματα,
ὀξείδωση πάνω δεξιά). Σέ κορνίζα.
€ 400-600

512

513

514

515

516

513
ΧΑΟΥΠΤ, Κ. Ἐκ τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Πολέμου
1921: Ἡ πολύνεκρος μάχη πρό τῆς Ἀγκύρας, ἡ κατατρόπωσις τῶν Τούρκων παρά τάς πηγάς τοῦ
Σαγγαρίου. Ἀθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου, [1921].
 Χρωμολιθογραφία, 475 x 622 mm. (μικρό σχίσιμο πάνω δεξιά, μικρή τρύπα πάνω ἀριστερά). Ὁ
τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά. Σέ κορνίζα.
€ 400-600
514
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Ἐλευθέριος Βενιζέλος. Ἀθήνα,
Λιθογραφεῖο Γ. Χατζη-Σάββα, [δεκαετία 1920]. 
Χρωμολιθογραφία, 600 x 399 mm. Σέ κορνίζα.
€ 100-150
515
Κρύο, ὁ παντοτεινός ἐχθρός του, [κάτω:] Βοηθῆστε
τήν Φανέλλα τοῦ Στρατιώτου, Ἔρανος 16 Δεκεμβρίου. Ἀθήνα, Ἶρις, [π. 1940].  Χρωμολιθόγραφη
ἀφίσα, 800 x 600 mm.
€ 200-300

516
25 Μαρτίου. Ἀθήνα, Ἀστήρ, Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου,
[π. 1944].  Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 700 x 503 mm.
€ 200-300

517

517
Τό ὄνειρον τῶν προσφύγων καί ἡ ἀπελευθέρωσις
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. [π. 1923].  Χρωμολιθογραφία,
487 x 680 mm. (ἐπιδιορθώσεις). Βασισμένη σέ παλιότερη χρωμολιθογραφία τοῦ Χρηστίδη («Ἡ Ἀνάστασις τῆς Κρήτης»).
€ 300-400
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518

519

518
DORIS. Loutraki, la source miraculeuse – séjour idéal.
Ἀθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης, 1938.  Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 996 x 702 mm. (μικρά σχισίματα στά
περιθώρια, σχίσιμο κάτω στό μέσο). Ἔκδοση τῆς
Γεν. Γραμματείας Τύπου & Τουρισμοῦ. Καραχρῆστος 291.
€ 400-600

519
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γ. Greece, [κάτω:] Island of Hydra.
Ἀθήνα, Ἀσπιώτη-ΕΛΚΑ, 1948.  Ἔγχρωμη ἀφίσα
(φωτολιθογραφία), 801 x 592 mm. Ἔκδοση τῆς Γεν.
Γραμματείας Τουρισμοῦ. Καραχρῆστος 300.
€ 600-800
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521

522

520

520
ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Mount of Athos, Greece.
Ἀθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης, 1949.  Χρωμολιθόγραφη
ἀφίσα, 798 x 600 mm. Ἔκδοση τῆς Γεν. Γραμματείας
Τουρισμοῦ. Καραχρῆστος 301.
€ 400-600
521
ΜΟΣΧΟΣ, Γ. Island of Andros, Greece. Ἀθήνα, Μ.
Πεχλιβανίδης, 1949.  Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα,
800 x 598 mm. Ἔκδοση τῆς Γεν. Γραμματείας Τουρισμοῦ. Καραχρῆστος 304.
€ 400-600

523

524

526

525

522
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Α. 1951, Homecoming Year,
[κάτω:] Greece. Ἀθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης, 1951. 
Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 801 x 603 mm. (λεκές ἀπό
νερό στήν κάτω πλευρά). Ἔκδοση τῆς Ὑπηρεσίας
τοῦ Ἔτους Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ.
€ 600-800

523
SHARLAND & NEGUS. Greece, [κάτω:] Parthenon of
Athens. Ἀθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης, 1952.  Ἔγχρωμη
ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 802 x 601 mm. Ἔκδοση
τοῦ Ε.Ο.Τ.
€ 200-300

524
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γ. Greece, [κάτω:] Acropolis of Mycenae: The lions gate. Ἀθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης, 1952. 

Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 801 x 599 mm.
(μικρό σχίσιμο στήν πάνω ἀριστερή γωνία). Ἔκδοση τοῦ Ε.Ο.Τ.
€ 300-400

525
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ, Γ. Grèce, [κάτω:] Athènes / Baie de
Castella. Ἀθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης, 1955.  Ἔγχρωμη
ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 799 x 552 mm. Ἔκδοση τοῦ
Ε.Ο.Τ. Καραχρῆστος 308.
€ 400-600

526
ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ, Κ. [Τό ἀρχαῖο θέατρο τῆς
Ἀσπένδου]. Ἀθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης, χ.χ. [δεκαετία 1950].  Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία),
1000 x 700 mm. Δοκίμιο (χωρίς γράμματα).
€ 300-400
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527

530

25. Νεοελληνική χαρακτική

527
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Ἐπιτραπέζιο. [1919].  Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 249 x 345 mm. Ἔκδοση σέ
25 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 600-800

528

528
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Μικρό γυμνό. [1923-1924].
 Χαλκογραφία, 190 x 152 mm. Ἡ ἔνδειξη «Epr. d’
artiste» καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 400-600
529
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Νεκρή φύση.  Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 173 x 138 mm. Ἔκδοση σέ 10
ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 300-400
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529

530
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Τοπίο τοῦ Cassis.  Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 247 x 340 mm. Ὑπογραφή
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ ἀρχικά
στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 600-800

532
531

531
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Τοπίο (Ἀττικῆς;). [1930-1935].
 Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 284 x 311 mm. Ἔκδοση σέ 15 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι,
ὑπογραφή μέ μονόγραμμα στήν πλάκα. Σέ κορνίζα. Δεληβορριᾶς
Ξ109.
€ 500-700
532
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Ἀχλάδια. [1934-1938].  Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 246 x 315 mm. Ἔκδοση σέ 25 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι,
ὑπογραφή μέ μονόγραμμα στήν πλάκα. Σέ κορνίζα. Δεληβορριᾶς Ξ155.
€ 400-600

533

533
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Αὐλή στήν Πάρο. [1963-1964].
 Χαλκογραφία (ἀκουατίντα), 388 x 278 mm. (λεκέδες ἀπό
νερό). Ἔκδοση σέ 15 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό
κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα. Δεληβορριᾶς Χ73.
€ 200-300
534
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Σαντορίνη (Ἡ Καμάρα). [1940].
 Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 317 x 254 mm. Ἔκδοση σέ 25
ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ μονόγραμμα στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.
Δεληβορριᾶς Ξ184.
€ 500-700

534
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536

535

535
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Τριαντάφυλλα.
[1945-1948].  Ἔγχρωμη ὀξυγραφία, 165 x 123
mm. Ἔκδοση σέ 15 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ πασπαρτού. Δεληβορριᾶς Χ51.
€ 200-300
537

536
ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ, Λυκοῦργος. Les Pyramides. [1934].
 Ὀξυγραφία, 154 x 206 mm. Ἔκδοση σέ 100 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα. Κούρια & Ὀράτη,
149 (εἰκονίζεται στή σ. 242).
€ 300-400
537
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. Μυκονιάτικο βουνίσιο
τοπίο.  Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 322 x 388 mm.
Χωρίς ὑπογραφή. Σέ πασπαρτού. Κάσδαγλης, σ.
522, ἀρ. 2.
€ 1.000-1.500
538
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. Ἡ Μπανανιά.  Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 490 x 380 mm. Χωρίς ὑπογραφή. Σέ πασπαρτού. Κάσδαγλης, σ. 523, ἀρ. 3.
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538

€ 700-900

540

539

539
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἀπό τήν Καθεδρική
τῆς Chartres.  Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 379 x 255 mm. Χωρίς
ὑπογραφή. Σέ κορνίζα. Κάσδαγλης, σ. 523, ἀρ. 9.
€ 800-1.200

540
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. Οἱ μαοῦνες (Τά τιμόνια). [1920-1924].
 Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 205 x 190 mm. Χωρίς ὑπογραφή.
Κάσδαγλης, σ. 521, ἀρ. 6.
€ 600-800

541

541
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ἕξι δοκίμια ἀπό εἰκονογραφήσεις βιβλίων
του.  Λιθογραφίες ἀπό 165 x 106 ἕως 178 x 121 mm., ὅλες μέ ὑπογραφή στήν πλάκα, οἱ 4 καί χρονολογημένες (1944). (6)
€ 250-350

542
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ὀκτώ δοκίμια ἀπό εἰκονογραφήσεις βιβλίων του.  Λιθογραφίες ἀπό 96 x 110 ἕως 194 x 130 mm., 5 μέ ὑπογραφή στήν πλάκα, οἱ 3 καί χρονολογημένες (1944). (8).
€ 300-400
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546

543

543
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εὐθύμης. Ρήγας Βελεστινλῆς. 1943.
 Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 363 x 280 mm. Τίτλος, ὑπογραφή καί ἡ σημείωση «δοκίμιο τοῦ καλλιτέχνη τυπωμένο
μέ τό χέρι» στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ
μονόγραμμα καί χρονολογία στήν πλάκα.
€ 800-1.200

544
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εὐθύμης. Προσφάγι. 1939.  Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 300 x 399 mm. Ἔκδοση σέ 25
ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος, ὑπογραφή καί χρονολογία
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
€ 700-900

544
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545

545
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εὐθύμης. Τριαντάφυλλα.  Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 150 x 125 mm. Ὑπογραφή στό
κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ μονόγραμμα
στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.  Μέ συνοδευτική αὐτόγραφη
ἐπιστολή τοῦ καλλιτέχνη μέ ἡμερομηνία «31-XII-51» ἐπικολλημένη στήν πίσω ὄψη.
€ 250-350

546
ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗΣ, Ἀντώνης. Ἕξι πορτραῖτα τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. [π. 1929].  Χαλκόγραφα πορτραῖτα (βελονογραφίες) ἀπό 157 x 119 ἕως 229 x 216 mm. (τά 3 ἐλαφρά
ὀξειδωμένα. Ὅλα μέ ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, 3 μέ τήν ἔνδειξη «epr. d’ artiste» καί τά ὑπόλοιπα μέ τήν
ἔνδειξη «1er état», τά 2 τοποθετημένα σέ πασπαρτού, μαζί
πανομοιότυπο ἐπιστολῆς τοῦ Βενιζέλου. (7)
€ 500-700

547

547
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Κέρκυρα, [Στήν Ἀνουντσιάδα].  Χαλκογραφία, 210 x 229 mm. Ἔκδοση σέ 20 ἀντίτυπα, τίτλος, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω
περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ ἀρχικά στήν πλάκα.
Σέ κορνίζα.
€ 500-700

548

548
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Κέρκυρα. 1941.  Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο μέ τίντα, 205 x 128 mm. Ἡ ἔνδειξη
«1η δοκιμή 25 Φεβρ. 1941» καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ ἀρχικά στήν πλάκα. Σέ
κορνίζα.
€ 600-800
549
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Τό καμπαναριό τοῦ Ἁγίου
Σπυρίδωνα. 1941.  Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο μέ τίντα,
247 x 135 mm. Ἡ ἔνδειξη «12 Ἀπριλ. 1941» καί ὑπογραφή
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ ἀρχικά στήν
πλάκα (ἀνεστραμμένα). Σέ κορνίζα.
€ 600-800

549
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550

551
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552

550
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος. Καρναβάλι. 1981.  Μεταξοτυπία σέ μεταλλικό δίσκο, 510 x 665 mm.
Ἔκδοση σέ 85 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή
σέ ἐτικέτα στήν πίσω ὄψη, ὑπογραφή καί χρονολογία στήν πλάκα.
€ 1.500-2.000
551
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπῦρος. Τέσσερα ἀδέρφια. 1943. 
Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 78 x 134 mm. Ὑπογραφή καί χρονολογία μέ μολύβι καί ἀφιέρωση μέ
μελάνι στό κάτω περιθώριο («Ὁ μπαρμπα-Σπῦρος
εὐχαριστεῖ / γιά τίς εὐχές καί εὔχεται / εὐτυχισμένο
τό 1943. / μπαρμπα-Σπῦρος»). Σέ κορνίζα.
€ 150-200
552
ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ, Κώστας. Μύκονος. 1945.  Λινόλαιο, 95 x 195 mm. Ἔκδοση σέ 50 ἀντίτυπα, τίτλος,
ἀρίθμηση, ὑπογραφή καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ μονόγραμμα στήν
πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 150-200

553

554

553
ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ, Κώστας. Ἐκκλησία. 1957.  Μεταξοτυπία, 130 x 167 mm. Ἔκδοση σέ 8 ἀντίτυπα,
ἀρίθμηση, ὑπογραφή καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ στυλό. Σέ κορνίζα.
€ 150-200
554
ΡΕΓΚΟΣ, Πολύκλειτος. Παναγία Χαλκέων.  Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 77 x 100 mm. Τίτλος καί
ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ μονόγραμμα στήν πλάκα. Σέ πασπαρτού.
€ 150-200

555

555
ΖΕΠΟΣ, Ἐμμανουήλ. Κοκκιναράς.  Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 124 x 158 mm. Ἡ ἔνδειξη «etat»,
τίτλος καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ μονόγραμμα στήν πλάκα. Σέ
κορνίζα.
€ 250-350
556
ΖΕΠΟΣ, Ἐμμανουήλ. Παναγιά.  Ξυλογραφία
σέ ὄρθιο ξύλο, 335 x 260 mm. Ἔκδοση σέ 40 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ μονόγραμμα στήν
πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

556

125

557

560

557
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ἀλέξανδρος. Ξελάκωμα. [1937].  Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 205 x 180 mm. Τίτλος καί ὑπογραφή
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ ἀρχικά στήν
πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 400-600

558

558
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ἀλέξανδρος. Θερίστριες. [1952].  Δίχρωμη ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 204 x 179 mm. Ἔκδοση σέ
50 ἀντίτυπα, τίτλος, ἀρίθμηση, σημείωση («Α´ βραβεῖο Biennale Ἀλεξανδρείας 1955») καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα. Ὀράτη & Στυλιανίδη, σ. 94-95.
€ 400-600

559
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ἀλέξανδρος. Παρθενών. 1945.  Ὀξυγραφία, 210 x 205 mm. Ἔκδοση σέ 40 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος, ὑπογραφή καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
Σέ κορνίζα. Ὀράτη & Στυλιανίδη, σ. 76-77.
€ 400-600

126

559

560
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ἀλέξανδρος. Οἰδίπους καί Ἀντιγόνη.
1961.  Ἔγχρωμη ξυλογραφία, 398 x 310 mm. Ἔκδοση σέ 40
ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος, ὑπογραφή καί χρονολογία στό κάτω
περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα. Ὀράτη & Στυλιανίδη, σ. 131.
€ 300-400

562

561

561
ΜΟΣΧΟΣ, Γιῶργος. Γεροσκυριανός. 1939. 
Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 286 x 217 mm.
Ἔκδοση σέ 40 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος,
ὑπογραφή καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ ἀρχικά στήν
πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

563

562
ΜΟΣΧΟΣ, Γιῶργος. Σκυριανό τοπίο. 1948. 
Δίχρωμη ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 253 x 352
mm. Ἔκδοση σέ 50 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος, χρονολογία καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 300-400
563
ΚΑΝΘΟΣ, Τηλέμαχος. Ἀγρότες. 1942.  Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 95 x 227 mm. Ἔκδοση σέ 50 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, ὑπογραφή καί
χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ
κορνίζα.
€ 250-350

564

564
ΔΗΜΟΥ, Γιῶργος, Γ. Ἄλεσμα ἐλαιοκάρπου. 1942.  Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 401 x 488 mm. Ἔκδοση σέ 16
ἀντίτυπα, ὑπογραφή, ἀρίθμηση καί χρονολογία στό κάτω
περιθώριο μέ μολύβι.
€ 400-600

127

565
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Ζωδιακός κύκλος.
1973.  Μεταξοτυπία, 1080 x 750 mm.
Ἔκδοση σέ 250 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση,
ὑπογραφή καί χρονολογία στό κάτω
περιθώριο μέ μολύβι.
€ 2.000-3.000

565
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566

566
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μακέτα σκηνικοῦ γιά τόν «Ἱππόλυτο» τοῦ Εὐριπίδη.
 Μεταξοτυπία, 397 x 678 mm. Ἔκδοση
σέ 100 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ
κορνίζα.
€ 300-400

567

567
ΤΑΣΣΟΣ, Α. Ὁ τρελλός. 1939.  Ἔγχρωμη ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο,
333 x 289 mm. (ὀξείδωση στήν ἀριστερή πλευρά). Τίτλος, χρονολογία καί
ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ ἀρχικό στήν
πλάκα.  Ἡ ἐκτύπωση μέ κόκκινο χρῶμα ἔγινε τό 1942. Ἡ παρουσίασή
της σέ ἔκθεση στό Ἐθνικό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο, εἶχε σάν ἀποτέλεσμα
τή σύλληψη τοῦ καλλιτέχνη ἀπό τούς Ἰταλούς.
€ 3.000-4.000
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568

568
ΤΑΣΣΟΣ, Α. Ἐπιστροφή. 1963.  Ξυλογραφία σέ
πλάγιο ξύλο, 690 x 990 mm. Ἔκδοση σέ 10 ἀντίτυπα, τόπος, χρονολογία, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000
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570

569

569
ΤΑΣΣΟΣ, Α. 1967, ἔφτασα ἕως ἐδῶ.  Ξυλογραφία
σέ πλάγιο ξύλο, Η ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΑΚΑ, 591 x
177 x 46 mm. (μικρές φθορές), στήν πάνω πλευρά τά
ἀρχικά «Λ. Η.»  Δέν ὑπάρχουν γνωστά τυπώματα.
€ 1.500-2.000

570
ΔΑΓΚΛΗΣ, Χρίστος. Φύτεμα καπνοῦ Ι. 1977.  Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 580 x 740 mm. Ἡ ἔνδειξη
«Δοκιμή 3η / 1ο» στό κάτω περιθώριο
μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ μονόγραμμα
καί χρονολογία στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 400-600

571

571
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Ψαράδικη φαμελιά. 1973. 
Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 450 x 143 mm. Τίτλος,
ὑπογραφή, ἀφιέρωση καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 700-900

572

572
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Σταφνοκάρι.  Ἔγχρωμη ξυλογραφία, 240 x 398 mm. Ἡ ἔνδειξη «Δοκίμιον»
καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ
κορνίζα.
€ 500-700

573
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Ἠλέκτρα.  Χάραγμα σέ
πέτρα, 1045 x 300 mm. Ἡ ἔνδειξη «E. A.» καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

573
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576

574

577

575
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνστ. Αἰγαῖον VIII.
1970.  Ἔγχρωμη ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 236
x 294 mm. Ἔκδοση σέ 50 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος, ὑπογραφή καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ plexiglass.
€ 100-150

575
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574
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνστ. Αἰγαῖο XXVI
(Ὕδρα I). 1980.  Ἔγχρωμη ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 597 x 447 mm. Ἔκδοση σέ 100 ἀντίτυπα,
ἀρίθμηση, τίτλος, ὑπογραφή καί χρονολογία στό
κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 500-700

576
ΒΑΡΛΑΜΟΣ, Γιῶργος. Τοπίο. 1960.  Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 336 x 416 mm. Ὑπογραφή καί
χρονολογία στήν εἰκόνα μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 300-400
577
ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗΣ, Μιχάλης. Τά ἄγρια ἄλογα τῆς
Παρακοπῆς. 1991.  Χαλκογραφία, 340 x 480 mm.
Ἡ ἔνδειξη «A. P.», τίτλος, ὑπογραφή καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 200-300

579

578

578
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Γυμνό Γ΄.  Μεταξοτυπία, 915 x 339 mm.
Ἔκδοση σέ 115 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 350-450

580

579
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Προσχέδιο γιά τή σύνθεση Νύφη.  Μεταξοτυπία, 200 x 489 mm.
Ἔκδοση σέ 150 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 400-600
580
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Σύνθεση Α΄.  Μεταξοτυπία, 463 x 480 mm.
Ἔκδοση σέ 180 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, ἀφιέρωση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
Σέ κορνίζα.
€ 200-300
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581

582

581
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος. Ὀπωροπωλεῖο.  Ἔγχρωμη
λιθογραφία, 578 x 455 mm. Ἔκδοση σέ 50 ἀντίτυπα,
ὑπογραφή καί ἀρίθμηση στήν εἰκόνα μέ μολύβι.
€ 300-400

583

582
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος. Ψαρᾶς.  Ἔγχρωμη λιθογραφία, 684 x 510 mm. Ἔκδοση σέ 40 ἀντίτυπα,
ὑπογραφή καί ἀρίθμηση στήν εἰκόνα μέ μολύβι.
€ 400-600
583
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος. Ζευγάρι.  Χαλκογραφία
ἐπιχρωματισμένη μέ τό χέρι, 320 x 245 mm. Σημείωση («Χαλκογραφία ἐπιχρωματισμένη μέ τό χέρι
μου»), ὑπογραφή καί δύο σφραγίδες τοῦ καλλιτέχνη στό κάτω περιθώριο. Σέ κορνίζα.
€ 200-300

584
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585

584
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος. Ποδηλάτης στήν ἐξοχή. 
Ἔγχρωμη λιθογραφία, 449 x 602 mm. Ἔκδοση σέ 15
ἀντίτυπα, ὑπογραφή, ἀρίθμηση καί ἡ ἔνδειξη «e. a.»
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
€ 300-400

585
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος. Ποδήλατο σέ δωμάτιο. 
Ἔγχρωμο λινόλαιο, 707 x 544 mm. Ὑπογραφή καί
ἡ ἔνδειξη «e. d. e.» στό πάνω περιθώριο μέ μολύβι.
€ 400-600

586

26. Ζωγραφική

587

586
ALLOM, Thomas, 1804-1872. Part of Rhodes, with the
channel between the island and Asia Minor.  Ἀραιωμένο μελάνι σέ χαρτί, 125 x 200 mm. Ὁ τίτλος σέ
ἐτικέτα τῶν Walker’s Galleries στήν πίσω ὄψη. Σέ
κορνίζα.
€ 250-350

587
BURR, Anne-Margaretta, 1817-1892. Corfu. [1839]. 
Ὑδατογραφία σέ χαρτί ἐπικολλημένη σέ χαρτόνι,
170 x 260 mm. Ὑπογεγραμμένη κάτω δεξιά: «A. M.
Burr», ὁ τίτλος καί ἡ χρονολογία στό χαρτόνι. Σέ πασπαρτού.  Σέ σχέδια τῆς Burr βασίστηκε τό λεύκωμα: Mrs. Burr’s sketches: twelve tinted lithograph
plates of fourteen views in Egypt, Jerusalem, Constantinople, Athens & Spain (Λονδίνο 1846).
€ 200-300
588
ΛΑΝΤΣΑΣ, Βικέντιος, 1822-1902. Παρθενώνας. 
Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 264 x 185 mm. Ὑπογεγραμμένη κάτω δεξιά: «V. Lanza».
€1.500-2.000

589
ΓΙΑΛΛΙΝΑΣ, Ἄγγελος, 1857-1939. Κωνσταντινούπολη.  Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 270 x 590 mm.
Ὑπογεγραμμένη καί χρονολογημένη κάτω ἀριστερά: «A. Giallinà 84». Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

588

589
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590α

591α

590β

590
ΓΙΑΛΛΙΝΑΣ, Ἄγγελος, 1857-1939. α) Ἀνάκτορα καί λιμάνι, Κέρκυρα, β) Πλεούμενα.  Ὑδατογραφίες σέ χαρτί
ἐπικολλημένες σέ χαρτόνια, ἡ καθεμία: 200 x 375 mm.
Ὑπογεγραμμένες κάτω ἀριστερά: «A. Giallinà». (2)
€ 1.500-2.000

591β

591
ΓΙΑΛΛΙΝΑΣ, Ἄγγελος, 1857-1939. α) Ψαρόβαρκα, β) Βάρκες μέ πανιά.  Ὑδατογραφίες σέ
χαρτί, ἡ καθεμία: 305 x 152 mm. Ὑπογεγραμμένες
κάτω ἀριστερά: «Γιαλλινᾶς». Σέ κορνίζες. (2)
€ 1.000-1.500

592α
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592β

592
ΓΙΑΛΛΙΝΑΣ, Ἄγγελος, 1857-1939. α) Ἀχίλλειο,
Κέρκυρα, β) Ποντικονήσι.  Ὑδατογραφίες σέ
χαρτί ἐπικολλημένες σέ χαρτόνια, ἡ καθεμία:
200 x 375 mm. Ὑπογεγραμμένες κάτω ἀριστερά:
«A. Giallinà». (2)
€ 1.500-2.000

593α

593
ΓΙΑΛΛΙΝΑΣ, Ἄγγελος, 1857-1939.
α) Ἡ Κέρκυρα ἀπό τό Βιρό,
β) Ἐλιά.  Ὑδατογραφίες
σέ χαρτί ἐπικολλημένες
σέ χαρτόνια, ἡ καθεμία:
200 x 375 mm.
Ὑπογεγραμμένες κάτω
ἀριστερά: «A. Giallinà». (2)
€ 1.500-2.000

593β

594α

594
ΘΩΝ, Μιλτιάδης, 1875-1945.
α) Ἀθήνα, β) Παραλιακό τοπίο.
 Ὑδατογραφίες σέ χαρτί, 202 x 400
καί 245 x 397 mm. Ἡ πρώτη ὑπογεγραμμένη
κάτω ἀριστερά: «Μ. Θών». (2)
€ 300-400

594β
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595

595
ΧΑΛΕΠΑΣ, Γιαννούλης, 1851-1938. Ὁ Ζωχιός ζαχαροπλάστης.  Μολύβι σέ χαρτί, 248 x 175 mm.
Ὁ τίτλος κάτω δεξιά.  Ἀπό τή συλλογή τοῦ Κίμωνα Θεοδωρόπουλου (1889-1957).
€ 1.000-1.500
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596

596
ΧΑΛΕΠΑΣ, Γιαννούλης, 1851-1938. Ὁ Κουμανταράκης ὁ ὑπηρετῶν τόν Ζαχαροπλάστην Ζωχιόν.
 Μολύβι σέ χαρτί, 248 x 175 mm. Ὁ τίτλος δεξιά.
 Ἀπό τή συλλογή τοῦ Κίμωνα Θεοδωρόπουλου
(1889-1957).
€ 1.000-1.500

597α

597
ΛΥΤΡΑΣ, Νικηφόρος, 1832-1904. α) Ὄρθια μορφή
[σχέδιο ἔργου του σέ κορνίζα], β) Ποδηλάτης.  Μολύβι σέ χαρτί, τό καθένα: 100 x 65 mm. Τό πρῶτο μέ
τήν ὑπογραφή του κάτω δεξιά. Σέ κοινή κορνίζα. (2)
 Δημοσιεύθηκαν στό: Θησαυροί τῆς νεοελληνικῆς
τέχνης. Ἡ συλλογή Γιάννη Περδίου, Ἀθήνα 1998, ἀρ.
60 & 61 (ἀπό τή συλλογή Ἑλένης Α. Λύτρα).
€ 1.000-1.500

598
ΛΥΤΡΑΣ, Νικηφόρος, 1832-1904. Μελέτη γιά τό
«Κόψιμο τοῦ γαρίφαλου».  Μολύβι σέ χαρτί, 210
x 145 mm. Σέ κορνίζα.  Δημοσιεύθηκε στό: Θησαυροί τῆς νεοελληνικῆς τέχνης. Ἡ συλλογή Γιάννη
Περδίου, Ἀθήνα 1998, ἀρ. 62 (ἀπό τή συλλογή Ἑλένης Α. Λύτρα).
€ 1.000-1.500

597β

598
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599

599
ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Παντελῆς Γ., 1878-1935. Ἡ Ἁγία Κοινωνία [δίπτυχο].
 Τέμπερα σέ χαρτόνι, κάθε μέρος: 195 x 310 mm.
Ὑπογεγραμμένα μέ ἀρχικά κάτω δεξιά: «Π. Γ. Ζ.». Σέ κορνίζες. (2)
€ 600-800

600
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601

600
TOURTE, Roger, 1903-1972. Προπύλαια.  Τέμπερα καί μολύβι σέ χαρτί, 186 x 280 mm. Ὑπογεγραμμένη κάτω δεξιά: «R. TOURTE / ACROPOLE
- ATHENES / GRECE».
€ 200-300

601
ΣΓΟΥΡΟΣ, Στέφανος, 1924-2017. Κέρκυρα. 
Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 480 x 640 mm. Ὑπογεγραμμένη καί χρονολογημένη κάτω ἀριστερά:
«Στ. Σγούρος Corfù 83». Σέ κορνίζα.
€ 300-400

602
Ἡ «Ἀσημίνα Μ. Ἐμπειρίκου». [α΄ μισό 20οῦ
αἰώνα].  Τέμπερα σέ χαρτί, 415 x 650 mm.
Τίτλος κάτω στό μέσο. Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

603
ΓΛΥΚΑΣ, Ἀριστείδης, 1870-1940. Τό πετρελαιοκίνητο «Ἁγ. Βαρβάρα» τοῦ Δ. Ραφιοῦ
(Κέα).  Τέμπερα, μελάνι καί μολύβι σέ
χαρτί, 460 x 590 mm. Ὑπογεγραμμένο καί
χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Γλύκας / 1926».
Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

604
ΓΛΥΚΑΣ, Ἀριστείδης, 1870-1940. Ἡ «Παναγία» τῶν Πλούτη & Πιλαρᾶ (Ἰκαρία).
 Τέμπερα, μελάνι καί μολύβι σέ χαρτί,
490 x 690 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Γλύκας / 1932». Σέ
κορνίζα.
€ 1.500-2.000

602

603

604
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605

605
ΡΟΪΛΟΣ, Γεώργιος, 1867-1928. Ἀγόρι [Μάριος
Τσοκόπουλος].  Λάδι σέ μουσαμά, 533 x 420 mm.
Ὑπογεγραμμένο πάνω δεξιά: «Γ. Ν. Ροϊλός». Σέ
κορνίζα.
€ 800-1.200

607
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606

606
ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ, Θάλεια, 1871-1960. Κοπέλα. 
Κραγιόνια καί κάρβουνο σέ χαρτί, 660 x 460 mm. Ὑπογεγραμμένo κάτω ἀριστερά: «Thalia Flora-Caravia».
Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

607
ΓΕΡΑΛΗΣ, Ἀπόστολος, 1886-1983.
Τοπίο. Λάδι σέ χαρτόνι, 345 x 497 mm.
Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο
κάτω ἀριστερά: «Α. Γεραλῆς 1950».
Σέ κορνίζα.
€ 2.000-3.000

608
ΔΟΥΚΑΣ, Ἕκτωρ, 1885-1969. Χωριατόσπιτο. 
Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Ε. Δούκας». Λάδι
σέ μουσαμά, 600 x 500 mm. Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

610
ΓΕΡΑΛΗΣ, Λουκᾶς, 1875-1958. Ψαρᾶς.
 Λάδι σέ μουσαμά ἐπικολλημένο
σέ χαρτόνι, 440 x 640 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω ἀριστερά: «Λουκᾶς
Γεραλῆς». Σέ κορνίζα.
€ 700-900

608

609

609
ΓΕΡΑΛΗΣ, Λουκᾶς, 1875-1958. Στήν αὐλή.  Λάδι
σέ ξύλο, 284 x 220 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά:
«Λ. Γεραλῆς». Σέ κορνίζα.
€ 300-400

610
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612

611

612
ΓΕΡΜΕΝΗΣ, Βασίλειος, 1896-1966. Ἀγρότισσα.  Λάδι σέ μουσαμά, 650 x 467 mm.
Ὑπογεγραμμένο κάτω ἀριστερά: «Β. Γερμενῆς». Σέ κορνίζα.
€ 2.000-3.000

611
ΓΕΡΜΕΝΗΣ, Βασίλειος, 1896-1966. Τό ἀεροπλάνο. 
Λάδι σέ μουσαμά, 905 x 600 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω
δεξιά: «Β. Γερμενῆς». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

144

613

613
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ, Ὄθων, 1887-1974. Τοπίο.
 Λάδι σέ hardboard, 332 x 420 mm. Ὑπογεγραμμένο πάνω δεξιά: «Ο. Περβολ—». Σέ
κορνίζα.
€ 600-800

615

615
ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος, 1895-1967. Καμέλιες.  Λάδι σέ hardboard, 261 x 340 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Kosm–». Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500
614

614
ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος, 1895-1967. Μύκονος.  Λάδι σέ hardboard, 410 x 355 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Kosm–». Σέ κορνίζα.
€ 2.000-3.000
616
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ, Κωνσταντίνος, 1884-1972. Ἱστιοφόρο. Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Κ. Ρωμανίδης». Λάδι σέ μουσαμά ἐπικολλημένο σέ χαρτόνι,
295 x 410 mm. Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

617
ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ, Ἀριστοτέλης, 1902-1972. Λιμάνι.
 Λάδι σέ κόντρα πλακέ, 240 x 330 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Α. ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ». Σέ
κορνίζα.
€ 500-700

616

617
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618

618
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Περικλῆς, 1893-1972. Λιμάνι.  Λάδι σέ μουσαμά, 730 x 1000 mm.
Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Π. Βυζάντιος». Σέ κορνίζα.
€ 3.000-4.000
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619

619
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Περικλῆς, 1893-1972. Ὕδρα.  Τέμπερα
καί κραγιόνια σέ χαρτί, 440 x 350 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω ἀριστερά: «Π. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ». Σέ κορνίζα.
€ 2.000-3.000

620

620
ΓΕΡΜΕΝΗΣ, Βασίλειος, 1896-1966. Ρόδος. 
Λάδι σέ μουσαμά, 448 x 615 mm. Ὑπογεγραμμένο
καί χρονολογημένο κάτω ἀριστερά: «Β. Γερμενῆς
/ Ρόδος 1947». Σέ κορνίζα.
€1.000-1.500

622
ΒΑΝΔΩΡΟΣ, Σπυρίδων, 1887-1940. Μονή
Ἁγ. Λαυρεντίου, Πήλιο.  Λάδι σέ μουσαμά,
802 x 605 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω ἀριστερά: «Σ. / ΒΑΝΔΩΡΟΣ». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

621

621
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ, Ἀγήνωρ, 1898-1977. Ἠλιούπολη Ἐλιές.  Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 235 x 320 mm.
Ὑπογεγραμμένη κάτω δεξιά: «Ἀστεριάδης». Σέ
κορνίζα.
€ 2.000-3.000

622

147

623

624
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625

623
ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, Μανώλης, 1923-2010.
Monopetro I. [1958].  Λάδι σέ μουσαμά,
650 x 810 mm. Ὑπογεγραμμένο πάνω
δεξιά: «MANOLIS CALLIYANNIS», ὁ
τίτλος καί ἡ χρονολογία στήν πίσω ὄψη.
Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

624
ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, Μανώλης, 1923-2010.
Lumière du soir I. [1958].  Λάδι σέ μουσαμά, 567 x 772 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω ἀριστερά: «MANOLIS CALLIYANNIS»,
ὁ τίτλος καί ἡ χρονολογία στήν πίσω ὄψη.
Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

625
ΡΕΓΚΟΣ, Πολύκλειτος, 1903-1984. Τοπίο.  Ὑδατογραφία καί μαρκαδόρος σέ χαρτί, 340 x 495 mm.
Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω δεξιά:
«Πολ. Ρέγκος Μαρμαρᾶς 9/8/71», σημείωση κάτω
ἀριστερά: «Δόξα τῷ παντοδυνάμω Θεῶ / Ἡ πρώτη
μου ἀκουαρέλλα ὕστερα ἀπό τό καλοκαῖρι τοῦ 1969».
Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

626

626
ΚΑΝΕΛΛΗΣ, Ὀρέστης, 1910-1979. Ἐλιές.  Λάδι σέ μουσαμά,
720 x 910 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω ἀριστερά: «Κανέλλης». Σέ
κορνίζα.
€ 1.000-1.500

627
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Βάλιας, 1911-1983. Ἀττάβυρος Ρόδου.  Μικτή
τεχνική σέ νοβοπάν, 693 x 360 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Β. Σεμερτζίδης / 1974». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

627

628
ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ, Κώστας, 1902-1969. α) Παραλία, β) Καμπαναριό. 
Ὑδατογραφίες σέ χαρτί, ἡ καθεμία: 363 x 510 mm. Ὑπογεγραμμένες καί
χρονολογημένες κάτω δεξιά: «Κ. Πλακωτάρης / 1967[-1966]». (2)
€ 500-700

628α

628β
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629

630
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631

629
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος Α., 1880-1967. Ἀρμενίζουν μαί τά πανιά πεταλούδα.  Λάδι σέ hardboard,
260 x 352 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο
πάνω δεξιά: «ἔργον του Ναυπηγού / Ν. Χριστοπούλου / 1880-1960 / Βόλος ΠΕΥΚΑΚΙΑ», ὁ τίτλος πάνω
ἀριστερά.
€ 500-700

630
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος Α., 1880-1967. Πρωτόγονος ταρσανᾶς.  Λάδι σέ hardboard, 327 x 355
mm. Σημείωση καί ὑπογραφή κάτω: «Ἔτσι ήτανε
πεδιά μου η παλή η ταρσανάδες. Ν. Α. Χριστόπουλος», τόπος πάνω δεξιά: «πευκάκια – Βόλος», ὁ τίτλος πάνω ἀριστερά.
€ 800-1.200

631
ΚΑΓΚΑΡΑΣ, Χρῆστος, 1918-2010. Λουλούδια καί πεταλοῦδες.
 Λάδι σέ μουσαμά, 550 x 445 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω στό μέσο: «Χρήστου Ἠλ. Καγκαρᾶ 1974».
Σέ κορνίζα.
€ 300-400

633

632

632
ΠΩΠ, Μαρία, 1925-2009. Τό παληό σπίτι μέ τό
φοίνικα.  Λάδι σέ μουσαμά ἐπικολλημένο σέ
hardboard, 272 x 204 mm. Τίτλος, ὑπογραφή καί
χρονολογία κάτω: «Τό παληό σπίτι μέ τό φοίνικα στό δρομάκι τῆς Αἴγινας / Μαρία Πώπ Καλοκαίρι 1974». Σέ κορνίζα.
€ 1.200-1.600
634
ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ, Νίκη, 1914-1986. Πασαλιμάνι
– Πλατεία Ἀλεξάνδρας. [1972].  Ἀβγοτέμπερα σέ ξύλο, 188 x 375 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω δεξιά: «ΝΙΚΗ Κ.». Σέ κορνίζα.  Βλ. Α.
Δεληβορριάς, Β. Βασιλικός, κ.ἄ, Νίκη Καραγάτση, Ἀθήνα 1997, εἰκ. 95.
€ 800-1.200
635
ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ, Νίκη, 1914-1986. Τό λιμάνι στά
Χανιά.  Λάδι σέ χαρτόνι, 253 x 355 mm.
Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω
ἀριστερά: «ΝΙΚΗ Κ. 1971 Χανιά Κρήτης». Σέ
κορνίζα.  Βλ. Α. Δεληβορριάς, Β. Βασιλικός,
κ.ἄ, Νίκη Καραγάτση, Ἀθήνα 1997, εἰκ. 101.
€ 800-1.200

633
ΠΩΠ, Μαρία, 1925-2009. Ἡ γειτονιά τοῦ Φάρου.  Τέμπερα σέ χαρτόνι, 235 x 328 mm. Τίτλος, ὑπογραφή καί
χρονολογία κάτω δεξιά: «Ἡ γειτονιά τοῦ Φάρου μέ τά
μαγαζιά καί / τούς ἀνθρώπους της ἕνα πρωινό καλοκαιριοῦ / Μαρία Πώπ - Αἴγινα 1975». Σέ κορνίζα.
€ 1.200-1.600

634

635

151

636

637

636
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος, 1883-1965. Πορτραῖτο.
 Λάδι σέ μουσαμά, 656 x 475 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω ἀριστερά: «Α. Ι. Θεοδωρόπουλος».
€ 1.000-1.500

638

637

ΦΩΤΙΑΔΗΣ, Βασίλης, 1900-1975. Κοπέλα.  Λάδι σέ
μουσαμά, 730 x 600 mm.
€ 2.000-3.000
638
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ, Σελέστ, 1904-1985. Οἱ τρεῖς Μοῖρες.
[1969-70].  Λάδι σέ hardboard, 545 x 490 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω ἀριστερά: «Σελέστ Πολυχρονιάδη», ὁ τίτλος καί ἡ χρονολογία στήν πίσω ὄψη. Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

639
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639
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος, 1880-1966. Γυμνό.  Σαγκίνα
σέ χαρτί, 563 x 382 mm. Μέ τή σφραγίδα τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ καλλιτέχνη. Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

640
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος, π. 1902-1985. Ἐρέτρια.  Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 175 x 710 mm.
Ὑπογεγραμμένη κάτω δεξιά: «Σπῦρος βα- / σιλείου». Σέ κορνίζα.
€ 2.000-3.000

640

641
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος, π. 1902-1985. Εἰκοσιτέσσερα
ἀρχικά γράμματα γιά τή «Ζωή ἐν τάφῳ» τοῦ Στρ.
Μυριβήλη. [1954].  Μελάνι σέ χαρτί, τό καθένα:
110 x 100 mm. Διορθώσεις μέ λευκό χρῶμα. Σέ κοινή
κορνίζα. (24)
€ 4.000-6.000

641

642

642
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος, π. 1902-1985. Ἐλευθερία.  Ὑδατογραφία σέ
χαρτί, 340 x 239 mm. Κάτω στροφή ἀπό τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν»
(«Λάμψιν ἔχει ὅλη φλογώδη...»).
€ 400-600

153

643α

643β

645

643
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965. α) Πορτραῖτο, β) Κεφαλή
ἀγγέλου.  Μολύβι σέ χαρτί, 98 x 111 καί 58 x 60 mm. (2)
€ 400-600
644
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης, 1929-2010. Μακέτα ἐξωφύλλου γιά
τά «Ἑλληνικά λαϊκά πανηγύρια» τοῦ Β. Πλατάνου. [1963].
 Τέμπερα σέ χαρτί, 212 x 153 mm.
€ 500-700

154

644

645
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, Μίνως, 1919-1998. Δώδεκα σχέδια γιά τήν
εἰκονογράφηση τῆς συλλογῆς διηγημάτων «Ἡ μεγάλη λιτανεία» τοῦ Μ. Καραγάτση. [1960].  Μελάνι σέ χαρτί,
τό καθένα: 145 x 145 mm. Ὅλα ὑπογεγραμμένα: «Μίνως
/ Ἀργυράκης». Σέ κοινή κορνίζα. (12)
€ 2.000-3.000

646

646
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης, 1910-1989. Κεφάλι ἄνδρα. 
Τέμπερα καί κραγιόνια σέ χαρτί, 190 x 140 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Τσαρούχης». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

647

647
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης, 1910-1989. Κεφάλι.  Λάδι
σέ χαρτί, 210 x 250 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω: «Τσαρούχης», μίξη χρωμάτων ἀριστερά. Σέ κορνίζα.
€ 2.000-3.000

648
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης, 1910-1989. Γυμνό ὄρθιο. 
Μολύβι σέ χαρτί, 340 x 240 mm. Ἀφιέρωση τοῦ καλλιτέχνη κάτω δεξιά: «A Brooks Jackson / Tsarouchis /
4 Ἰουλίου 1953». Σέ κορνίζα.  Ὁ χορευτής Brooks
Jackson ἄνοιξε τό 1955 μέ τόν Ἰόλα τήν Jackson-Iolas
Gallery στή Νέα Ὑόρκη.
€ 2.000-3.000

648
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650
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649
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Διαμαντῆς, 1914-1995. Αὐτοπροσωπογραφία.  Κάρβουνο σέ χαρτί, 695 x 495 mm.
Ὑπογεγραμμένο κάτω στό μέσο: «Διαμαντόπουλος».
Σέ κορνίζα.  Βλ. Ἐμμ. Σ. Στεφανίδης, Τό ἔργο τοῦ
ζωγράφου Διαμαντῆ Διαμαντόπουλου καί τό κοινωνικό καί αἰσθητικό του πλαίσιο, [διδακτ. διατριβή],
Ἀθήνα 2003, τ. Β´, σ. 240, ἀρ. 343 (εἰκονίζεται).
€ 2.000-3.000

650
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Διαμαντῆς, 1914-1995. α)
Μακέτες κοστουμιῶν καί β) Μακέτα σκηνικοῦ γιά
τήν Ἄλκηστη τοῦ Εὐριπίδη. [1934].  Ὑδατογραφία, μελάνι καί μολύβι σέ χαρτί, τό καθένα: 90 x
240 mm. Ὑπογεγραμμένα κάτω ἀριστερά καί κάτω
δεξιά: «Δ. Διαμαντόπουλος». Σέ κοινή κορνίζα. (2)
 Βλ. Π. Κουνενάκη, Διαμαντόπουλος, Ἀθήνα
2005 (εἰκονίζονται στίς σ. 82 & 83).
€ 1.500-2.000

651

651
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης, 1916-2009. Φύλλο μέ σπουδές.  Κραγιόνια καί μελάνι σέ
χαρτί, 250 x 165 mm. Ὑπογεγραμμένο μέ ἀρχικά κάτω δεξιά: «Ι. Μ.». Σέ κορνίζα.
€ 2.000-3.000

157

652

652
ΠΡΕΚΑΣ, Πάρις, 1926-1999. Σύνθεση μέ πολεμιστές. 
Μικτή τεχνική σέ ξύλο, 265 x 350 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω
δεξιά: «Π. Πρέκας». Σέ κορνίζα.
€ 2.000-3.000
654
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ, Γιῶργος, 1923-1988. Ζευγάρι.
 Μικτή τεχνική σέ χαρτί ἐπικολλημένο σέ
μουσαμά, 250 x 350 mm. Ὑπογεγραμμένο καί
χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Γ. Βακιρτζῆς 68».
Σέ κορνίζα.
€ 600-800

158

654

653

653
ΤΣΙΓΚΟΣ, Θανάσης, 1914-1965. Ἀφηρημένη σύνθεση.  Λάδι σέ hardboard,
180 x 140 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Tsingos / 55».
€ 800-1.200

655
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ, Γιῶργος, 1923-1988. Πορτραῖτο [ἀπό τή σειρά
Εἰρωνεῖες καί Ἐπικλήσεις].  Λάδι σέ μουσαμά, 660 x 510 mm.
Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο πάνω δεξιά: «Γ. Βακιρτζῆς
69 / Μάης». Σέ κορνίζα.  Βλ. Δ. Παπαστάμος, Γιῶργος Βακιρτζῆς, Ἀθήνα 1989 (εἰκονίζεται στή σ. 32).
€ 800-1.200

655

656α

656β

657

656
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Νέλλη, 1921-2014. α) Βίκος, β) Ἀρίστη.  Μελάνι σέ χαρτί, τό καθένα: 347 x 245 mm. Τίτλος καί χρονολογία κάτω
δεξιά: «Βίκος, Ἁγ. Παρασκευή Μονοδένδρι / 1414 / 15.8.83» καί «Ἀρίστη 15.8.83», τό πρῶτο ὑπογεγραμμένο μέ ἀρχικά: «Ν. Α.». (2)
€ 1.000-1.500

658
ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ, Ἀλέξης, 1939-1994.
Δυό λουλούδια.  Κραγιόνια σέ
χαρτί, τό καθένα: 450 x 300 mm.
Ὑπογεγραμμένα καί χρονολογημένα κάτω δεξιά: «Aurithakis 90».
Σέ κορνίζες. (2)
€ 1.500-2.000

657
ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ, Ἀλέξης, 1939-1994.
Βαλίτσες.  Μελάνι σέ χαρτί, 230 x
178 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Aurithakis
72». Σέ κορνίζα.
€ 500-700

658

658

159

659

660

160

661

659
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης, 1929-2010. Γυναικεία
μορφή.  Ἀκρυλικό σέ πέτρα, 170 x 190 x 95 mm.
Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω
ἀριστερά: «Ράλλης Κοψίδης 77».
€ 400-600

660
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης, 1929-2010. Λαύριο. 
Λάδι σέ μουσαμά ἐπικολλημένο σέ χαρτόνι,
250 x 350 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω ἀριστερά: «Ράλλης Κοψίδης 81».
Σέ κορνίζα.
€ 2.000-3.000

661
ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ, Βασίλης, γ. 1938. Χωρίς τίτλο.
 Κραγιόνια σέ χαρτί, 245 x 340 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Β. Σπεράντζας»,
ἀφιέρωση καί σχέδιο τοῦ καλλιτέχνη στήν
πίσω ὄψη. Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

662

662
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ, Ἀντώνης, γ. 1938. Ιφηγενια εν
Αυλιδη.  Ὑδατογραφία καί μελάνι σέ χαρτί,
διάμετρος: 201 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά:
«αν/κυριακούλης», κυκλική λεζάντα: «αγαμέμνων...
πως την καρυδωνουν τωρα τετοια νταρτανα... να
φυγη ο στολος... ????». Σέ κορνίζα.
€ 300-400

664
WALT DISNEY, Studios. Ὁ Γκούφυ στήν Ἀθήνα.
[β΄ μισό 20οῦ αἰώνα].  Τέμπερα καί ἀερογράφος,
570 x 440 mm.  Μακέτα πιθανῶς γιά ἡμερολόγιο
(μέ θέμα τό Orient Express).
€ 600-800

663

663
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ, Ἀντώνης, γ. 1938. Τό στεφάνι
τοῦ Μάη.  Ὑδατογραφία καί μελάνι σέ χαρτί,
570 x 450 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο
κάτω δεξιά: «αν/Κυριακούλης / 95». Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

664

161

665

665
ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗΣ, Μιχάλης, γ. 1940. Ρόδια.  Γαλάκτωμα ἀβγοῦ σέ χαρτί ἐπικολλημένο σέ ξύλο, 255 x
175 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω:
«Ρόδια. Μακρουλάκης, Αθήνα 17.12.98». Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

162

667

666

666
ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗΣ, Μιχάλης, γ. 1940. Παπαροῦνες.
 Γαλάκτωμα ἀβγοῦ σέ χαρτί ἐπικολλημένο σέ ξύλο,
255 x 175 mm. Τίτλος, ὑπογραφή, χρονολογία καί
τόπος κάτω: «Παπαροῦνες στό ποτήρι τοῦ Χ. Μακρουλάκης 13.3.14 Φοίνικας». Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

667
ΜΗΝΑΣ [Σεμερτζιάν],
γ. 1945. Νεκρή φύση.
 Λάδι σέ μουσαμά,
705 x 1005 mm.
Ὑπογεγραμμένο καί
χρονολογημένο κάτω
δεξιά: «MINAS 78».
Σέ κορνίζα.
€ 500-700

669

668

668
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Ἀχιλλέας, γ. 1959. Κωνσταντινούπολη. [2006].  Λάδι σέ μουσαμά, 1400 x 1200 mm.
Ὑπογραφή καί χρονολογία στήν πίσω ὄψη. 
Ἐκτέθηκε στήν Γκαλερί Νέες Μορφές τό 2006 (εἰκονίζεται στόν κατάλογο τῆς ἔκθεσης).
€ 2.000-3.000
669
ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ, Γιάννης, γ. 1945. Θέα ἀπό παράθυρο.  Κραγιόνια σέ χαρτί, 243 x 425 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω ἀριστερά: «J. Psychopedis». Σέ
κορνίζα.
€ 800-1.200
670
ΣΑΜΙΟΣ, Παῦλος, γ. 1948. Χωρίς τίτλο.  Λάδι σέ
μουσαμά, 600 x 600 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω ἀριστερά: «Samios 2000».  Βλ.
Samios. Ζωγραφική ἀπολογία, Ἀθήνα 2014 (εἰκονίζεται στή σ. 238).
€ 2.000-3.000
671
ΚΟΤΤΗΣ, Γιάννης, γ. 1949. Ρόδια.  Μικτή τεχνική
σέ μουσαμά, 500 x 650 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Γ. Κόττης ’07», χρονολο-

670

671

γία καί κάτω ἀριστερά: «25 Ἰουλίου 2007», ἀφιέρωση
τοῦ καλλιτέχνη στήν πίσω ὄψη. Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

163

672

673

674

672
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ, Δημοσθένης, γ. 1939. Μεταγραφή
[Γκωγκέν].  Λάδι σέ μουσαμά ἐπικολλημένο σέ
χαρτόνι, 250 x 180 cm. Χρονολογία κάτω δεξιά: 57,
τίτλος καί ὑπογραφή στήν πίσω ὄψη. Σέ κορνίζα.
 Ἐκτέθηκε στό Μουσεῖο Μπενάκη τό 2019 (εἰκονίζεται στόν κατάλογο τῆς ἔκθεσης).
€ 800-1.200
673
ΜΙΣΟΥΡΑΣ, Τάσος, γ. 1963. Χωρίς τίτλο. [2004].
 Λάδι σέ μουσαμά, 503 x 350 mm. Μονόγραμμα
μέ χρονολογία κάτω δεξιά: «Τ. Μ. 04». Σέ κορνίζα.
 Ἐκτέθηκε στό Μουσεῖο Φρυσίρα τό 2006 (εἰκονίζεται στόν κατάλογο τῆς ἔκθεσης).
€ 1.500-2.000
674
ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ, Γιάννης, γ. 1944. Λιοντάρι. 
Ἀκρυλικό σέ hardboard, 400 x 302 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Y. Amoryanos». Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

675

164

675
ΣΑΚΑΓΙΑΝ, Ἐδουάρδος, γ. 1957. Θεατές. Ἀκρυλικό
σε μουσαμά, 1193 x 802 mm. Ὑπογεγραμμένο πάνω
ἀριστερά: «Ε. Σακαγιάν». Σέ κορνίζα.
€ 2.500-3.500

30

676

676
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος, γ. 1935. Ἡ 28η Ὀκτωβρίου
1940.  Κραγιόνια σέ χαρτί, 333 x 120 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω ἀριστερά: «Ἀ. Φασιανός», ὁ τίτλος πάνω. Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

677

678

677
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος, γ. 1935. Les abeilles de l’été.
 Κραγιόνια σέ χαρτί, 244 x 180 mm. Ὑπογεγραμμένο πάνω ἀριστερά: «A. Fassianos», ὁ τίτλος πάνω.
Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

678
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος, γ. 1935. Πάσχα 1990.  Ἀκρυλικό σέ χαρτί, 205 x 155 mm. Ὑπογραφή καί ἀφιέρωση κάτω: «Ἀ. Φασιανός / στόν Χρίστο Γαβρᾶ»,
ὁ τίτλος πάνω. Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

679

679
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος, γ. 1935. Χρυσές μέλισσες. 
Ἀκρυλικό σέ χαρτί ἐπικολλημένο σέ μουσαμά, 210
x 180 mm. Ὑπογεγραμμένο πάνω ἀριστερά: «Ἀ.
Φασιανός». Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

165

680

680
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος, γ. 1935. Ραστώνη.  Κραγιόνια καί μολύβι σέ χαρτί, 225 x 345 mm.
Ὑπογεγραμμένο πάνω ἀριστερά: «Ἀ. Φασιανός». Σέ κορνίζα.
€ 1.200-1.600

681
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος, γ. 1935. Ἀγγελική. 
Ἀκρυλικό σέ χαρτί ἐπικολλημένο σέ μουσαμά,
283 x 218 mm. Ὑπογεγραμμένο πάνω δεξιά: «Ἀ.
Φασιανός», ὁ τίτλος πάνω. Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

682
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος, γ. 1935. Ροδάκινο καί κεράσια.  Ἀκρυλικό σέ χαρτί, 139 x 209 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω: «Ἀ. Φασιανός». Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

166

681

682

683

684

683
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος, γ. 1935. Ποδηλάτης.  Ἀκρυλικό σέ ξύλινη κατασκευή, κουτί plexiglass, 444 x 278 x 128 mm. Ὑπογεγραμμένο πάνω ἀριστερά: «Ἀ. Φασιανός», ἀρίθμηση «1/20
e.a.» πάνω δεξιά. Σέ κορνίζα.
€ 1.200-1.600

684
ΠΑΥΛΟΣ [Διονυσόπουλος], 1930-2019. Νεκρή φύση μέ μπουκάλια.  Χαρτί ἀφίσας, κουτί plexiglass, 435 x 295 x 185 mm.
Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο στή βάση: «Pavlos 76».
€ 3.000-4.000

685
ΠΑΥΛΟΣ [Διονυσόπουλος], 1930-2019. Γραβάτες.  Χαρτί
ἀφίσας, κουτί plexiglass, 614 x 214 x 63 mm. Ὑπογεγραμμένο
καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Pavlos 80 / E. A.».
€ 2.000-3.000

685
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686α

686β

687

686
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Πάνος, 1900-1986. Κορίτσια μέ
τσεμπέρι.  Κεραμεικά πλακάκια, τό καθένα: 203
x 100 mm. Ὑπογραφή μέ ἀρχικά: «π. β.». (2)
€ 200-300
687
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Πάνος, 1900-1986. Κορίτσι μέ
κίτρινο τσεμπέρι.  Κεραμεικό πανώ, 302 x 202 mm.
Ὑπογραφή μέ ἀρχικά: «π. β.».
€ 300-400

689

168

688

688
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Πάνος, 1900-1986. Γυναίκα μέ
παιδιά.  Κεραμεικό πανώ, 230 x 230 mm. Ὑπογραφή μέ ἀρχικά: «π. β.».
€ 200-300

689
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Πάνος, 1900-1986. Γυναῖκες μέ
δεμάτια.  Κεραμεικό πανώ, 268 x 400 mm. Ὑπογραφή μέ ἀρχικά: «π. β.».
€ 400-600

690

690
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Πάνος, 1900-1986. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος.  Κεραμεικό πλακάκι, 202 x 202 mm. Ὑπογραφή μέ ἀρχικά: «π. β.».
€ 300-400
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Δίνουμε πιο κάτω την ερμηνεία των διατυπώσεων που χρησιμοποιούνται
στον παρόντα κατάλογο σε σχέση με την πατρότητα ενός έργου ζωγραφικής
(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 μαθητές του, με ή χωρίς την καθοδήγηση του καλλιτέχνη.

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

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

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

(ΓΙΑ ΤΟ Α´ & Β´ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ)

Adams: Adams (H. M.) Catalogue of Books printed on
the Continent of Europe, 1501-1600, in Cambridge Libraries, 2 τ., Cambridge 1967.
Ahmanson-Murphy: The Aldine Press. Catalogue of the
Ahmanson-Murphy Collection of books by or relating
to the press in the Library of the University of California, Los Angeles, incorporating works recorded elsewhere, Berkeley 2001.
Amandry (Partitions): Amandry (A.) «Le Philhellénisme en France: Partitions de musique», Ὁ Ἐρανιστής, τ. ΙΖ´, Ἀθήνα 1981, σ. 25-45.

Armao: Armao (E.) Vincenzo Coronelli, Φλωρεντία 1944.

Atabey: Navari (L.) The Şefik E. Atabey Collection. The
Ottoman World, 2 τ., Λονδίνο 1998.

Blackmer: Navari (L.) Greece and the Levant. The Catalogue of the H. M. Blackmer Collection of Books and
Manuscripts, Λονδίνο 1989.
Brunet: Brunet (J. Ch.) Manuel du libraire et de l’ amateur de livres, cinquième édition, 8 τ., Παρίσι, 18601880.

Chatzipanagioti: Chatzipanagioti-Sangmeister (J.)
Griechenland, Zypern, Balkan und Levante, eine kommentierte Bibliographie der Reiseliteratur des 18.
Jahrhunderts, 2 τ., Eutin 2006.
Cobham & Jeffery: Cobham (C. D.) An Attempt at a
Bibliography of Cyprus, a new edition, edited by G. Jeffery, Λευκωσία 1929.

Contominas: Navari (L.) Greek Civilization through the
Eyes of Travellers and Scholars, Ἀθήνα 2003.

Γαλάνης (Εἰκονογραφημένα): Ὀράτη (Ε.), Α. Δρακογιῶργος & Γ. Δ. Ματθιόπουλος, Δημήτρης Γαλάνης. Τά εἰκονογραφημένα βιβλία, ἀναλυτικός
κατάλογος, 1904-1962, Ἀθήνα 2014.

Γκίνης & Μέξας: Γκίνης (Δ. Σ.) & Β. Γ. Μέξας,
Ἑλληνική βιβλιογραφία 1800-1863, 3 τ., Ἀθήνα,
1939-1957.

Darlow & Moule: Darlow (T. H.) & H. F. Moule, Historical Catalogue of the Printed Editions of Holy Scripture, 4
τ., Λονδίνο, 1903-1911.

Δασκαλόπουλος: Δασκαλόπουλος (Δ.) Βιβλιογραφία Γιώργου Σεφέρη (1922-2016), Ἀθήνα 2016.

Δεληβορριᾶς: Δεληβορριᾶς (Ἀνδ.) «“Πλήρης” κατάλογος ἔργων χαρακτικῆς», στό: Ἄγγελος Θεοδωρόπουλος, ζωγραφική - χαρακτική, γενική ἐπιμέλεια
Ν. Κυριαζῆ, [κατ. ἔκθεσης], Ἀθήνα 2000, σ. 169-244.

Δούρβαρης: Δούρβαρης (Α.) Ὁ Ἀριστείδης Ν. Κυριακός καί τό λαϊκό ἀνάγνωσμα, Ἀθήνα 1992.
Droulia: Droulia (L.) Philhellénisme. Ouvrages inspirés
par la guerre de l’ indépendance grecque, 1821-1833,
seconde édition revue et augmentée, Ἀθήνα 2017.

Δρούλια & Κουτσοπανάγου: Δρούλια (Λ.) & Γ.
Κουτσοπανάγου (ἐπιμ.), Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Τύπου, 1784-1974, 4 τ., Ἀθήνα 2008.

Ἑλληνική Βιβλιοθήκη: Ἑλληνική Βιβλιοθήκη. Ἡ
συλλογή βιβλίων τοῦ Κωνσταντίνου Σπ. Στάικου,
ἐφεξῆς ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος
Ἀλέξανδρος Σ. Ὠνάσης, Ἀθήνα 2010.
Ἠλιού: Ἠλιού (Φ.) Ἑλληνική βιβλιογραφία τοῦ
19ου αἰώνα, τ. Α´-Γ´ (1801-1844), Ἀθήνα, 1997-2016.
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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 δέσμευση για το τελικό αποτέλεσμα.
Τρόποι συμμετοχής: Υποψήφιοι πλειοδότες μπορούν να λάβουν μέρος στη
δημοπρασία αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως με προηγούμενη κατάθεση προς τον Δημοπράτη έγγραφης προσφοράς ή τηλεφωνικώς, σύμφωνα με την πιο κάτω ειδικώς περιγραφόμενη διαδικασία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής εξ αποστάσεως: Η συμμετοχή στη δημοπρασία
υποψήφιου πλειοδότη δια αντιπροσώπου προϋποθέτει την έγγραφη δήλωση στη Γραμματεία του Δημοπράτη των ακριβών στοιχείων του αντιπροσωπευόμενου πλειοδότη (όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας,
αριθμό τηλεφώνου, fax ή e-mail) το αργότερο μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη 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 διαθέσιμη 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 Δημοπράτης 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 Δημοπράτης,
ως διευθύνων την δημοπρασία, κρίνει ο ίδιος για την αμφισβήτηση αυτή,
για την οριστική κατακύρωση ή την εκ νέου δημοπράτηση του λαχνού.
Δικαιώματα Δημοπράτη: Ο Δημοπράτης δικαιούται κατά την κρίση του
να αρνηθεί την είσοδο ή την συμμετοχή οποιουδήποτε στη δημοπρασία. Ο
Δημοπράτης 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 καλόπιστα ότι ο πωλητής είναι κύριος του έργου ή αντικειμένου που δημοπρατείται. Για κάθε
δημοπρατούμενο έργο ή αντικείμενο ο πωλητής έχει προηγουμένως εγγυηθεί στον Δημοπρατη ότι αυτό είναι ελεύθερο οποιουδήποτε βάρους
υπέρ τρίτου καθώς και νομικού ή πραγματικού ελαττώματος, διεκδίκησης
και αξίωσης τρίτου επ’ αυτού.

Κατακύρωση λαχνού: Ο κάθε δημοπρατούμενος λαχνός κατακυρώνεται
στον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος καθίσταται έκτοτε Αγοραστής του.

Κατάσταση λαχνού: Κάθε λαχνός διατίθεται στην κατάσταση που βρίσκεται κατά την δημοπράτηση («ως έχει»). Η περιγραφή και οι δηλώσεις
που αναγράφονται στον κατάλογο της δημοπρασίας ως προς την προέλευση, χρονολόγηση, γνησιότητα και αποτίμηση της αξίας του λαχνού
αποτελούν απλή εκτίμηση 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 πλειοδότης οφείλει να εξετάζει
προηγουμένως τον λαχνό, για τον οποίο ενδιαφέρεται να πλειοδοτήσει, αυτοπροσώπως ή δια εντεταλμένου ειδικού κατά το διάστημα που οι προς
δημοπράτηση λαχνοί εκτίθενται στο κοινό προ της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Συμμετοχή του πλειοδότη στην δημοπρασία σημαίνει αυτομάτως
ότι ο λαχνός έχει προηγουμένως εξετασθεί 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 χρηματικά 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 Δημοπράτη.

(δ) Επί κατακύρωσης εικαστικού έργου, ποσό που αντιστοιχεί στο «δικαίωμα παρακολούθησης» του καλλιτέχνη που βρίσκεται εν ζωή ή έχει
αποβιώσει μέσα στα τελευταῖα εβδομήντα (70) χρόνια (άρθρο 5 του νόμου
2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει). Το ποσό

αυτό διαμορφώνεται σε ποσοστό 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 κατακύρωσης 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. Στον κατάλογο που εκδίδει ο Δημοπράτης πριν από τη δημοπρασία περιέχεται ειδική
σήμανση στα έργα επί των οποίων υπάρχει η ανωτέρω επιβάρυνση. Το τελικώς καταβλητέο ποσό του «δικαιώματος παρακολούθησης» επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% που βαρύνει επίσης τον Αγοραστή.

Παράδοση λαχνού / εξόφληση οφειλής Αγοραστή: Αφού προηγουμένως
γίνει πλήρης και ολοσχερής εξόφληση της αναφερόμενης ανωτέρω συνολικής οφειλής από τον Αγοραστή, ο λαχνός που κατακυρώθηκε είναι διαθέσιμος προς παράδοση στον Αγοραστή, από την επομένη της δημοπρασίας
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 δημοπρασίας.
Μεταβίβαση της κυριότητας επί του λαχνού επέρχεται μόνο με την εξόφλησή του και με την ταυτόχρονη παράδοσή του στον Αγοραστή.

Δικαιώματα Δημοπράτη επί αρνήσεως παραλαβής και εξόφλησης: Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του Αγοραστή 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 πενθήμερη προθεσμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής, να υπαναχωρήσει της πώλησης, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της νέας ως άνω προθεσμίας. Σε τέτοια περίπτωση 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 πραγματοποιηθεί είναι μικρότερη 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 αμοιβής που επιτεύχθηκε από την ελεύθερη πώληση του λαχνού και της Αμοιβής, χωρίς
τούτο να αποκλείει την διεκδίκηση τυχόν περαιτέρω αποζημίωσης.

Δικαίωμα του Αγοραστή για επιστροφή του λαχνού: Ο Δημοπράτης
εφαρμόζει τις διεθνώς παραδεδεγμένες αρχές της επιστήμης και της τέχνης κατά την εξέταση της γνησιότητας των λαχνών πριν την δημοπράτηση τους. Αν, παρά ταύτα, λαχνός αποδειχθεί εκ των υστέρων ως μη
γνήσιος με αδιάσειστα στοιχεία που βασίζονται στις διεθνώς παραδεδεγμένες μεθόδους εξέτασης αυθεντικότητας, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα
να επιστρέψει τον λαχνό. Σε ό,τι αφορά το ποσό της τιμής κατακύρωσης
του επιστρεφόμενου 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 Δημοπράτης έχει εξοφλήσει ήδη
τον πωλητή, τότε ο Αγοραστής θα δικαιούται να αναζητήσει την τιμή κατακύρωσης 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 ζητείται εγγράφως και
αιτιολογημένως η επιστροφή του, (β) το έγγραφο αυτό αίτημα να λαμβάνει χώρα μέσα σε δύο χρόνια 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 μεταβιβαστεί 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 προέρχεται 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 συμμετοχή στην
δημοπρασία σημαίνει αυτομάτως την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων στο σύνολό τους από τους συμμετέχοντες σε αυτόν υποψήφιους
πλειοδότες.

ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ
NEOEΛΛΗΝΙΚΗ XAΡΑΚΤΙΚΗ & ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Ξενοδοχείο ΑTHENS PLAZA | 24 και 25 Ιουνίου 2020
ΓΡΑΠΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΙΝΗΤΟ
FAX
EMAIL
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Ðáñáêáëþ íá ìå áíôéðñïóùðåýóåôå óôçí ðáñáðÜíù äçìïðñáóßá óáò ãéá ôïõò ðáñáêÜôù óçìåéïýìåíïõò ëá÷íïýò ìÝ÷ñé ôá ðïóÜ ðïõ áíáöÝñù.
Äçëþíù üôé Ý÷ù äéáâÜóåé ôïõò üñïõò ôçò äçìïðñáóßáò üðùò áõôïß åêôßèåíôáé óôoí êáôÜëïãï ôçò äçìïðñáóßáò, êáé üôé ôïõò áðïäÝ÷ïìáé
áíåðéöýëáêôá.
ΛΑΧΝΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΤΙΤΛΟΣ

(×ÙÑÉÓ ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ ÊÁÉ Ö.Ð.Á.)

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΒΕΡΓΟΣ ΙΚΕ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Alpha Bank : IBAN GR56 0140 1150 1150 0200 2038 360
Eurobank : IBAN GR85 0260 0630 0004 7020 0787 195
Πειραιώς : IBAN GR81 0172 0800 0050 8009 5218 450
Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 65 ôïõ íüìïõ 4446/2016 (Á´ 240), ï Ïßêïò åîáéñåßôáé áðü ôçí õðï÷ñåùôéêÞ äéÜèåóç POS.
Ðáñáêáëþ óõìðëçñþóôå ôçí áßôçóç êáé áðïóôåßëôå ôçí ôï óõíôïìüôåñï äõíáôü. Óå ðåñßðôùóç éóüðïóùí ðñïóöïñþí ëáìâÜíåôáé
õðüøç ç ðñïóöïñÜ ðïõ åëÞöèç ðñþôç. Ïé ðñïóöïñÝò èá ðñÝðåé íá êáôáôßèåíôáé ôïõëÜ÷éóôïí 24 þñåò ðñéí ôç äçìïðñáóßá.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΤΕ
Η ΣΤΕΙΛΤΕ FAX

Äçìïðñáóßåò ÂÅÑÃÏÓ
Íåïöýôïõ Äïýêá 10, ÁèÞíá 106 74
Ôçë.: 210 36 14 897, Fax: 210 36 20 382
books@vergosauctions.com
www.vergosauctions.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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Ξενοδοχεῖο Athens Plaza | Τρίτη 7 Ἀπριλίου 2020

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα & Ἔγγραφα
Σπάνια Βιβλία 7 & 8 Ἀπριλίου 2020

Δημοπρασίες Ἔργων Τέχνης & Βιβλίων
Νεοφύτου Δούκα 10, 10674 Ἀθήνα
Tηλ.: 210 36 14 897
books@vergosauctions.com
www.vergosauctions.com
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Nεοελληνική χαρακτική & Ζωγραφική

