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1. Ξένη λογοτεχνία

1 100289
DANTE, Alighieri. Ἡ θεία κωμωδία, στά ἑλ λη νι κά ἀ -
π’ τόν Ν. Καζαντζάκη. Α θή να, Κύκλος, 1934. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 500 αριθμημένα
αντίτυπα. 527 σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση
(«Στους πολυ αγαπημένους γειτόνους της ζωής
μου, / στον κ. και την κα Ι. Αγγελάκη, / με αγάπη,
με χαρά και πίστη. / Αίγινα, 21-5-38 Ν. Καζαντζά-
κης»). Δερμάτινη ράχη (αξάκριστο και εν μέρει άκο-
πο αντίτυπο). Κασίνης, II, 1374, Λαγανάς 1983.
€ 300-400

2 100289
ELIOT, T. S. Ἡ ἔρημη χώρα καί ἄλλα ποιήματα, εἰ -
σα γω γή, σχό λια, με τά φρα ση Γιώρ γου Σε φέ ρη. Α -
θή να, Ίκα ρος, 1949.Δεύ τε ρη έκ δο ση, πε ριο  ρι σμέ-
 νη σε 400 α ριθ μη μέ να α ντί τυ πα. 129 σ. (αφιέρωση στο
πρώτο (λευκό) φύλλο). Αρχικά εξώφυλλα (φθο ρές,
λίγο λερωμένα).
€ 80-120

3 100289
ÉLUARD, Paul. Ποιήματα, ἑλληνική ἀπόδοση Ὀδυσ  -
σέα Ἐλύτη, [στη σ. 4:] Ἀπό τό «Δημόσιο ρό δο». Αθή-
να, Σεργιάδης, 1936.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟ ΣΗ, περιορι-
σμένη σε 50 αριθμημένα αντίτυπα εκτός εμπορίου. 14
σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση, εν μέρει σβησμένη
(«[...] / πού ἄρχισε νά ἐνδιαφέρεται / Ἐλύτης»). Χω-
ρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα (ελαφρά οξειδωμένη η ράχη).
€ 600-700

2. Νεοελληνική λογοτεχνία

4 100289
ΑΙΣΩΠΟΣ. Αἰσώπου μῦθοι, καταπολλά σκεπτικώ-
τατοι, μεταγλωττισθέντες εἰς κοινήν γλῶσσαν, διά τήν
πάντων ὠφέλειαν, παρά τοῦ ἱεροδιδασκάλου Ἰωάν-
νου Πατούσα. Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1803.
12ο (142 x 80 mm.), 119 σ. (λεκέδες από νερό στο εξω-
τερικό περιθώριο). Με μια ξυλογραφία στον τίτλο
(πορτραίτο του συγγραφέα) και 13 μικρές ξυλο-
γραφίες εντός κειμένου. Απόδετο. Ηλιού 1803.3 (ένα
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μόνο αντίτυπο). [μαζί, του ιδίου:] Fabulæ Aesopi, nunc
denuo selectæ. Άμστερνταμ, J. Rave steyn, 1672.  μι-
κρό 8ο, 158 σ. (λεκές από νερό). Ελληνικό κείμενο και
λατινική μετάφραση σε 2 στήλες, ξυλόγραφο τυ-
πογραφικό σήμα στον τίτλο, πολυάριθμες ξυλο-
γραφίες εντός κειμένου. Περγαμηνή της εποχής της
έκδοσης (λερωμένη).
€ 400-600

5 100289
Μυθολογικόν Συντίπα τοῦ φιλοσόφου, τά πλεῖστα
περίεργον, ἐκ τῆς περσικῆς γλώσσης μεταφρασθέν.
Βενετία, Φοίνιξ, 1875.  8ο, 80 σ. Πάνινη ράχη.
Ηλιού & Πολέμη, 1875.443 (3 μόνο αντίτυπα). 
€ 80-120

6 100409
ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν., και Émile LEGRAND. Les Exploits de
Digénis Akritas, épopée byzantine du dixième siècle, pub-
liée 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. (ελαφρά οξειδωμένα κάποια φύλλα). Ελληνικό



ΣΗ, σε 600 αντίτυπα, 152 σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέ-
ρωση («Στόν ἀγαπητό φίλο / κ. Μιχ. Δαμιράλη / ὁ φίλος
/ Γιάννης Βλαχογιάννης»). Αρχικά εξώφυλλα. (3)
€ 100-150

9 100833
ΔΕΛΤΑ, Π. Σ. Παιδικές σελίδες. Τρελαντώνης. Αθή -
να, τυπογραφείο της Εστίας, 1932.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 245 σ. Ο τίτλος σε διακοσμητικό πλαίσιο της Σ.
Λασκαρίδου, με εικόνες εντός κειμένου της Μ. Παπ-
παρηγοπούλου. Αρχικά εξώφυλλα (μικρές φθορές,
άκοπο αντίτυπο).
€ 80-120

10 0100289
ΔΕΛΤΑ, Π. Σ. Μάγκας. Αθήνα, Κασταλία, 1935. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 302 σ. Ο τίτλος σε διακοσμητικό
πλαίσιο της Σ. Λασκαρίδη, με εικόνες εντός και εκτός
κειμένου των Δ. Π. Ζωγράφου, Αντ. Πολυκαν-
δριώτη και Δ. Λ. Κωνσταντινίδη. Πάνινη ράχη (το
πάνω αρχικό εξώφυλλο επικολλημένο στο αντίστοιχο
κάλυμμα).
€ 80-120

11 1100289
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Τά κλειδοκύμβαλα τῆς
σιωπῆς.Αθήνα, Ιππαλεκτρυών, 1939. ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 200 αριθμημένα αντίτυπα.
96 σ. Με μία αναπαραγωγή έργου του συγγραφέα,
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κείμενο και γαλλική μετάφραση σε αντικρυστές σε-
λίδες. Νεότερη δερμάτινη ράχη (έχει διατηρηθεί το
πάνω αρχικό εξώφυλλο, λίγο λερωμένο). Ηλιού &
Πολέμη, 1875.368, Λαγανάς 1363.
€ 120-160

7100289
ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Διονύσιος. Νέος Ἐρωτόκριτος. Σμύρ νη, τυ-
πογραφείο της Αμαλθείας, 1864. 2 τόμοι δεμένοι σ’
έναν, 12ο, 231 και 290 σ. (οξειδωμένα ορισμένα φύλλα).
Μεγάλη ξυλόγραφη βινιέτα στον τίτλο και 9 ξυλο-
γραφίες εκτός κειμένου. Δερμάτινη ράχη της εποχής της
έκδοσης (φθορές, λείπει μικρό τμήμα από την κορυφή
της). Ηλιού & Πολέμη, 1864.321 & 322.
€ 150-200

8 100289
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γιάννης. Τοῦ χάρου ὁ χαλασμός,
πεζή σάτυρα. Αθήνα 1923.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σε 500
αντίτυπα, 102 σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση
(«Στό φίλο Ρῶμο Φιλλύρα / Γιάννης Βλαχογιάννης»).
Αρχικά εξώφυλλα (λίγο λερωμένα, χαλαρωμένη η ραφή
της ράχης, σπασμένη η κάτω σύνδεση). [μαζί, του ιδί-
ου:] Ἔρμος κόσμος, διήγημα. Αθήνα 1923.ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ, σε 500 αντίτυπα, 91 σ. Αντίτυπο με ιδιόχει-
ρη αφιέρωση («Κύριον Μιχ. Δα μι ράλη / φιλικώτατο χά-
ρισμα / τοῦ φίλου του / Γιάννη Βλα χο γιάννη»). Αρχι-
κά εξώφυλλα. [μαζί, του ιδίου:] Λόγοι κι’ ἀντίλογοι, μι-
κρά πεζά, 1902-1914. Αθήνα 1925.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟ-
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ένα από τα 20 αντίτυπα σε χαρτί parchemin finnois,
με ιδιόχειρη αφιέρωση, εν μέρει σβησμένη («τοῦ κυ-
ρίου / [...] / πολύ φιλικά / Ν. Ἐγγονόπουλος / 39»).
Αρχικά εξώφυλλα (μικρές φθορές, χαλαρωμένη η
ραφή της ράχης). 
€ 600-800

12100289
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μπολιβάρ. Αθήνα, Ίκα  -
ρος, 1944. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 340
αριθμημένα αντίτυπα. 23 σ. (λείπει το λυτό φύλλο με
τα παροράματα). Προμετωπίδα (αναπαραγωγή έρ-
γου του ποιητή), αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση
(«γιά τήν "Marguerite des Princesses" / Ν. Ε. / 44»), ένα
από τα 32 αντίτυπα εκτός εμπορίου σε χαρτί vélin
chamois. Αρχικά εξώφυλλα (μικρές φθορές στη
ράχη, χαλαρωμένη η ραφή της).
€ 600-700

13 100437
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μπολιβάρ. Αθήνα, Ίκα-
 ρος, 1944.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 340
αριθμημένα αντίτυπα. 23 σ. (λείπει το λυτό φύλλο
με τα παροράματα, σβησμένη σφραγίδα στον ψευ-
δότιτλο). Προμετωπίδα (αναπαραγωγή ζωγραφι-
κού έργου του ποιητή). Αρχικά εξώφυλλα.
€ 200-300

14 100560
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἑπτά ποιήματα. Αθήνα,
Γλάρος, 1944.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη
σε 34 αριθμημένα αντίτυπα εκτός εμπορίου. 27 σ.
Έκδοση σε ροζ χαρτί parchemin finnois, αντίτυπο
χωρίς αριθμό. Αρχικά εξώφυλλα (μικρές φθορές,
κομμένα μικρά τμήματα). 
€ 400-600

15 100781
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἡ ἐπιστροφή τῶν που-
λιῶν. Α θή να, Ίκα ρος, 1946.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ,
πε ριο ρι σμέ νη σε 285 α ριθ μη μένα α ντί τυ πα. 96 σ.
Προμετωπίδα (σχέδιο του συγγραφέα), αντίτυπο
με ιδιόχειρη αφιέρωση («στήν μόνη Δόξα / Νῖκος»).
Αρ χι κά ε ξώ φυλ λα (λυμένη και με φθορές η ράχη,
σπασμένη η πάνω σύνδεση).
€ 400-600

16 100660
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἐν ἀνθηρῷ Ἕλληνι λόγῳ.
Αθήνα, Ίκαρος, 1957. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορι-
σμένη σε 500 αριθμημένα αντίτυπα. 37 σ. Μεταξύ
του τρίτου και του τέταρτου φύλλου δεμένο λεπτό
μπλε χαρτόνι με κρίση του P. Eluard για τον ποιητή.
Αρχικά εξώφυλλα (ελαφρά οξειδωμένη η ράχη και
κατά τόπους το πάνω εξώφυλλο, αξάκριστο και εν
μέρει άκοπο αντίτυπο). Η κρίση του Eluard («Nikos
Engonopoulos, qui taille à vif dans la réalité. Paul Eluard»)
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προέρχεται από αφιέρωση του Γάλλου ποιητή σε βι-
βλίο που προσέφερε στον Εγγονόπουλο το 1946.
€ 200-300

17 100429
ΕΛΥΤΗΣ, Οδυσσέας. Οἱ κλεψύδρες τοῦ ἀγνώστου.
Αθήνα, Σεργιάδης, 1937.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιο-
ρισμένη σε 50 αριθμημένα αντίτυπα εκτός εμπορίου.
14 σ. (ελαφρά λερωμένη η τελευταία σελίδα). Αντί-
τυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση (εν μέρει σβησμένη). Χω -
ρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα.
€ 500-700

18 100428
ΕΛΥΤΗΣ, Οδυσσέας. Προσανατολισμοί. Αθήνα, Πυρ-
 σός, 1940.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 310
αριθμημένα αντίτυπα. 177 σ. (σβησμένη σφραγίδα
στη σ. 3). Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση (εν μέρει
σβησμένη), ένα από τα 99 αντίτυπα εκτός εμπορίου.
Αρχικά εξώφυλλα (άκοπο).  Συγκεντρωτική έκ-
δοση σε οριστική μορφή ποιημάτων που είχαν
δημοσιευτεί στα περιοδικά Νέα Γράμματα και Μα-
κε δονικές ημέρες την περίοδο 1935-1939.
€ 200-300
19 100691
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ανδρέας. Ἐνδοχώρα, 1934-1937, [σ. 4:]
Ἐκδότης τό Τετράδιο, ἀριθμός ἐκδόσεως 6. Αθήνα

1945.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 470 αριθ-
μημένα αντίτυπα. 88 σ. (σβησμένη σφραγίδα στο
πρώτο (λευκό) φύλλο). Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέ-
ρωση (εν μέρει σβησμένη). Φύλλο μικρότερων δια-
στάσεων με «Τυπογραφικά λάθη» εν μέρει επικολ-
λημένο στο εσωτερικό του κάτω εξωφύλλου). Αρ-
χικά εξώφυλλα (λίγο ξεθωριασμένη η ράχη). 
€ 350-450

20 100969
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Κτίσται. [1891].  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. Μονό φυλλο, 210 x 132 mm. (ελαφρά οξει-
δωμένο). Ο τίτλος και το κείμενο στη σ. [1] (η σ. [2]
λευκή). Σαβ βίδης Α1.
€ 700-900

21 100970
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Τείχη, ὑπό Κωνστ. Καβάφη. [Αλε-
ξάνδρεια, π. 1897].  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 195 x 134
mm., [4] σ. (οριζόντιο επιδιορθωμένο σχίσιμο σε όλα
τα φύλλα). Τετρασέλιδο τυπωμένο με κόκκινο και
μαύρο μελάνι, ελληνικό κείμενο και αγγλική μετά-
φραση στις σ. [2] και [3] αντίστοιχα, ελληνικός τίτλος
στη σ. [1] με την ημερομηνία σύνθεσης του ποιήμα-
τος («1η Σεπτεμβρίου 1896») και αγγλικός τίτλος στη σ.
[4] με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μετάφρασης
από τον αδελφό του ποιητή Ιωάννη («January 16th, MD-
CCCXCVII»). Σαββίδης Α2.
€ 600-800
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22 100450
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ἀρχαῖαι ἡμέραι. Αλεξάνδρεια
1898. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [4] σ. Δίφυλλο, ο τίτλος
σε κόκκινο πλαίσιο στην πρώτη σελίδα, ο τόπος και
ο χρόνος έκδοσης σε όμοιο πλαίσιο στην τέταρτη
(μικρά σχισίματα στο πάνω και το κάτω μέρος της
τσάκισης). Σαββίδης Α4.
€ 800-1.200

23 100972
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Δέησις. Αλεξάνδρεια, Ι. Κ. Λαγου-
δάκης, 1898.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, τυπωμένη σε 50 αν-
τίτυπα. [4] σ. (μικρό σχίσιμο στην κάτω πλευρά της
τσάκισης). Ο τίτλος σε κόκκινο πλαίσιο στη σ. [1], το
κείμενο στη σ. [3] (οι [2] & [4] λευκές). Σαββίδης Α3.
€ 1.000-1.500

24 100971
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Περιμένοντας τούς βαρβάρους.
Αλε ξάνδρεια, Ι. Κ. Λαγουδάκης, 1904.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ, τυπωμένη πιθανώς σε 50 αντίτυπα. [8] σ. Ο
τίτλος στη σ. [1] με κόκκινο μελάνι, το κείμενο στις σ.
[3]-[5] (οι [2] & [6]-[8] λευκές). Χωρίς ιδιαίτερα εξώ-
φυλλα (με μορφή εξωφύλλων το πρώτο και το τε-
λευταίο φύλλο). Σαββίδης Α5.
€ 1.500-2.000

25 100973
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα. Αλεξάνδρεια 1904.

26 σ. Αρχικά εξώφυλλα (λίγο οξειδωμένη η ράχη).
Σαββίδης Β1. 
€ 800-1.200

26 100967
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα. Αλεξάνδρεια 1910. 
42 σ. Αυτόγραφες διορθώσεις σε 2 ποιήματα, αντί-
τυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση («Εἰς τόν φίλον ζωγρά-
φον / Ἰ. Κεφαλληνό. / Κ. Π. Καβάφης»). Αρχικά
εξώφυλλα (σπασμένη η πάνω σύνδεση, χαλαρωμένη
η ραφή της ράχης). Σαββίδης Β2. 
€ 1.000-1.500
27 101000
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα 1910-191[7]. Aλεξάν -
δρεια, [1917].  38 ποιήματα σε 42 λυτά φύλλα, όλα
εκτός του πρώτου πιασμένα με μεταλλικό συνδετήρα
στην πάνω αριστερή γωνία τους. Τοποθετημένα σε
δίφυλλο με τον πίνακα περιεχομένων στην τρίτη
σελίδα (οι σ. [1], [2] και [4] λευκές), αυτόγραφη συμ-
πλήρωση του πίνακα περιεχομένων μετά το 26ο ποί-
ημα, αυτόγραφη η αρίθμηση 5 φύλλων, αυτόγραφη
διόρθωση στη δεύτερη χρονολογία του εξωφύλλου
(«191[7]») με το «6» διορθωμένο σε «7». Αρχικά εξώ-
φυλλα (σχίσιμο στη ράχη, λίγο λερωμένα). Σαββίδης,
Γ1 (τέταρτο στάδιο, δεύτερη φά ση).  Η παρούσα
συλλογή διαφέρει από την περιγραφή του Σαββίδη
στα εξής σημεία: το 34ο ποίημα («Ἡ δυσαρέσκεια
τοῦ Σελευκίδου») τυπωμένο σ’ ένα φύλ λο, το πρώ -
το ποίημα («Ἡ πόλις») χωρίς «κολοφώνα», το 20ό

27 28
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φύλλο (17ο ποίημα: «Ὅσο μπορεῖς») χωρίς αρίθ-
μηση).
€ 800-1.200
28 101003
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα 1912-[1920]. Αλεξάν-
δρει α, [1918-1920]. 60 ποιήματα σε 69 λυτά φύλλα
πιασμένα με μεταλλικό συνδετήρα στην πάνω αρι-
στερή γωνία τους (οξειδωμένα 2 φύλλα, μικρά σχι-
σίματα στο δίφυλλο, κομμένο μικρό τμήμα του).
Το  ποθετημένα σε δίφυλλο με τον τίτλο στην πρώτη σε-
λίδα του και τον πίνακα περιεχομένων στην τρίτη και
την τέταρτη, αυτόγραφη συμπλήρωση του πίνακα πε-
ριεχομένων μετά το 44ο ποίημα, αυτόγραφη η αρίθ-
μηση 2 φύλλων, αυτόγραφη διόρθωση στην έντυπη
αρίθμηση 17 φύλλων καθώς και στην έντυπη δεύτερη
χρονολογία του τίτλου από «1918» σε «1919» και τε-
λικά σε «1920». Αρχικά εξώφυλλα (μικρές φθορές,
ελαφρά λερωμένα). Σαββίδης Γ3.  Στην παρούσα
συλλογή συμπεριλαμβάνεται ακόμα ένα ποίημα («Νέοι
τῆς Σιδῶνος», ως 60ό), το οποίο δεν αναφέρεται στη
βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία η συλλογή Γ3
περιλαμβάνει 59 ποιήματα. 
€ 1.500-2.000
29 100964
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1908-1914). Αλεξάν-
δρεια, [1920-1926].  29 φ. (μικροί λεκέδες από
οξείδωση σε ορισμένα φύλλα). Αυτόγραφη η αρίθ-
μηση ενός φύλλου, αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση

(«Εἰς τόν φίλον λογοτέχνη Πόλυ Μοδινό. / Κ. Π.
Καβάφης»). Αρχικά εξώφυλλα. Σαββίδης Γ4.
€ 1.000-1.500
30 101001
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα 1915-[1926]. Aλε ξάν -
δρει   α, [1920-1926].  77 ποιήματα σε 88 λυτά φύλλα,
αρχικά πιασμένα με μεταλλικό συνδετήρα στην πάνω
αριστερή γωνία τους (ελαφρά οξειδωμένα ορισμένα
φύλλα). Τοποθετημένα σε δίφυλλο με τον τίτλο στην
πρώτη σελίδα του και τον πίνακα περιεχομένων στην
τρίτη και την τέταρτη, αυτόγραφη συμπλήρωση του
πίνακα περιεχομένων μετά το 54ο ποίημα, αυτόγρα-
φες διορθώσεις σε 2 ποιήματα, αυτόγραφη η αρίθ-
μηση 7 φύλλων, αυτόγραφη διόρθωση στην έντυπη
αρίθμηση 8 φύλλων, αυτόγραφη η δεύτερη χρονολο-
γία του τίτλου και του εξωφύλλου («1926»), αρχικά
«1925» με το «5» διορθωμένο σε «6». Αρχικά εξώ-
φυλλα. Σαββίδης Γ5.
€ 1.500-2.000
31 100978
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1907-1915). Αλεξάν-
δρεια, [1926-1930].44 φ. Λυτό φύλλο με τον χρο-
νολογικό κατάλογο των ποιημάτων, αντίτυπο με
ιδιόχειρη αφιέρωση («Στόν Μ. Μαλακάση, τόν
θαυμάσιο ποιητή. / Κ. Π. Καβάφης»). Αρχικά εξώ-
φυλλα (μικρές φθορές στη ράχη, ελαφρά λερωμένο
το πάνω). Σαββίδης Γ6. 
€ 1.000-1.500
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36

32 100965
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1907-1915). Αλεξάνδρεια,
[1926-1930].44 φ. (λείπει το λυτό φύλλο με τον χρονο-
λογικό κατάλογο των ποιημάτων). Αυτόγραφη η αρίθ-
μηση ενός φύλλου. Αρχικά εξώφυλλα. Σαββίδης Γ6.
€ 400-600

33 100989
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1916-1918). Αλεξάν-
δρεια, [1929-1933].  30 φ. (οξειδωμένη η πάνω
εσωτερική γωνία του τίτλου, ελαφρά οξειδωμένα
λίγα φύλλα). Λυτό φύλλο με τον χρονολογικό κα-
τάλογο των ποιημάτων, αυτόγραφη η αρίθμηση
ενός φύλλου, αυτόγραφες διορθώσεις στην έντυπη
αρίθμηση 20 άλλων, αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέ-
ρωση («Εἰς τόν Ἰωάννη Κουλμάση / Κ. Π. Καβά-
φης»). Αρχικά εξώφυλλα. Σαββίδης Γ8.
€ 800-1.200
Δες και το 149 (συνοδευτική επιστολή της συλλογής).
34 100966
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1905-1915). Αλεξάν-
δρεια, [1930-1933].  46 φ. Λυτό φύλλο με χρονολο-
γικό κατάλογο των ποιημάτων στο τέλος, αυτό γραφη
η αρίθμηση ενός φύλλου, αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέ-
ρωση («Εἰς τόν Ἰωάννη Κουλμάση / Κ. Π. Καβά-
φης»). Αρχικά εξώφυλλα. Σαββίδης Γ10.
€ 800-1.200
Δες και το 149 (συνοδευτική επιστολή της συλλογής).

35 101002
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα 1919-[1932]. Aλεξάν -
δρεια, [1929-1933]. 69 ποιήματα σε 87 λυτά φύλλα
πιασμένα με μεταλλικό συνδετήρα στην πάνω αρι-
στερή γωνία τους. Τοποθετημένα σε δίφυλλο με τον
τίτλο στην πρώτη σελίδα του και τον πίνακα περιε-
χομένων στην τρίτη και την τέταρτη, αυτόγραφη
συμπλήρωση του πίνακα περιεχομένων μετά το 60ό
ποίημα, αυτόγραφες διορθώσεις σε 2 ποιήματα, αυ-
τόγραφη η αρίθμηση 3 φύλλων, αυτόγραφη διόρ-
θωση στην έντυπη αρίθμηση 41 φύλλων, αυτόγραφη
η δεύτερη χρονολογία του τίτλου («1932»), αρχικά
«1929», διορθωμένο σε «1930», «1931» και τελικά σε
«1932», αυτόγραφη διόρθωση στην έντυπη πρώτη
χρονολογία του εξωφύλλου από «1916» σε «1919»,
αυτόγραφη η δεύτερη χρονολογία του εξωφύλλου
(«1932»),  αρχικά «1929» διορθωμένο σε «1930» με
το «0» διορθωμένο πιθανότατα σε «1» και τελικά σε
«2». Αρχικά εξώφυλλα (κομμένα μικρά τμήματα από
το πάνω). Σαββίδης Γ9.
€ 1.500-2.000

36 100981
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία
Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγ-
κοπούλου. Αλεξάνδρεια, Αλεξανδρινή Τέχνη, 1935.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σε 2030 αριθμημένα αντίτυπα.
191 σ. Μ’ ένα πορτραίτο του ποιητή, ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 30
ΑΝΤΙΤΥΠΑ σε χαρτί γιαπωνέζικο «super nacré» με
διπλό φόντο, η βινιέτα του τίτλου τυπωμένη με χρυσό,
σε άρραφα τεύχη (όπως κυκλοφόρησε). Σφραγίδα της
βιβλιοθήκης Γ. Σεφέρη στον ψευδότιτλο και το τε-
λευταίο φύλλο. Αρχικά εξώφυλλα (μικρά σχισίματα
στην κορυφή και τη βάση της ράχης, αξάκριστο).
€ 3.000-4.000

37 100980
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία
Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγ-
κοπούλου. Αλεξάνδρεια, Αλεξανδρινή Τέχνη, 1935.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σε 2030 αριθμημένα αντίτυπα. 191
σ. Μ’ ένα πορτραίτο του ποιητή, ένα από τα 200 αντί-
τυπα σε χαρτί «vélin Μαδαγασκάρης Lafuma» με ένα
φόντο. Αρχικά εξώφυλλα (μικρός λεκές στο πάνω,
αξάκριστο).
€ 600-800

38 100979
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία
Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγ-
κοπούλου. Αλεξάνδρεια, Αλεξανδρινή Τέχνη, 1935.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σε 2030 αριθμημένα αντίτυπα.
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191 σ. Μ’ ένα πορτραίτο του ποιητή. Αρχικά εξώ-
φυλλα (αξάκριστο και εν μέρει άκοπο αντίτυπο).
€ 300-400

39 100963
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Poèmes, traduits du grec par Théodore
Griva, précédés d’ une étude d’Edmond Jaloux de l’A-
cadémie française, avant-propos de Mario Meunier. Λω-
ζάνη, Abbaye du livre, 1947.  102 σ. Χαλκόγραφη
προμετωπίδα (πορτραίτο του ποιητή από τον Β. Φω-
τιάδη), αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση του μετα-
φραστή («Εἰς τόν κ. Ἀλέξανδρον Σεγκόπουλον, / μέ
ἐξαιρετικήν ἐκτίμησιν καί αἰ- / σθήματα βαθείας
εὐγνωμοσύνης / διά τήν πρός ἐμέ λεπτότητα καί / κα-
λωσύνην του. / Θ. Ἀλ. Γρίβας»), ένα από τα αντίτυπα
εκτός εμπορίου. Αρχικά εξώφυλλα.
€ 200-300

40 100520
ΚΑΡΑΣΟΥΤΣΑΣ, Ιωάννης. Ἡ Βάρβιτος ἤτοι συλ-
λογή τῶν λυρικῶν αὐτοῦ ποιημάτων. Αθήνα, Π.
Σούτσας & Α. Κτενάς, 1860.  8ο, ζ´ + 199 σ. (επι-
διορθωμένο σχίσιμο στον τίτλο, λεκές από νερό).
Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές
φθορές, λεκέδες από υγρασία στα καλύμματα). Γκί-
νης & Μέξας, 8211.
€ 80-120

41 100671
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστής. Ἴαμβοι καί ἀνάπαιστοι. Αθή να,
τυπογραφείο της Εστίας, 1897. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
μικρό 8ο, 45 σ. Νεότερο πανί (έχει διατηρηθεί το πάνω
αρχικό εξώφυλλο). Ηλιού & Πολέμη, 1897.487. [δε-
μένο μαζί, του ιδίου:] Ἴαμβοι καί ἀνάπαιστοι, Β´
ἔκδοση. Αθήνα, Μ. Σ. Ζηκάκης, 1920. 58 σ. (μικρή
τρύπα σ᾽ ένα φύλλο). Αρχικά εξώφυλλα. [δεμένο μαζί,
του ιδίου:] Τάφος. Αθήνα 1898. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
8ο, 77 σ. Αρχικά εξώφυλλα (λείπει το κάτω). Ηλιού &
Πολέμη, 1898.563.
€ 100-150

42 100393
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Έλλη. Ἀνατολή, ἀναπόληση
τῆς μικρασιατικῆς ἐκστρατείας καί καταστροφῆς
τοῦ 1918-22. Κάιρο, Π. Φ. Μπαγάνης, 1941. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 18 σ. Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτ-
λου (ο τίτλος στο εξώφυλλο και την αρχή του κει-
μένου, φύλλο μικρότερων διαστάσεων στην αρχή
με μορφή ψευδότιτλου και αντίστοιχο λευκό στο
τέλος). Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση στον
Γιώργο και τη Μαρώ Σεφέρη («Στόν Γιώργο καί
Μαρίκα / ...καί πιά μή χειρότερα.. / Ιερουσαλήμ

Αύγουστος 1942») και αυτόγραφη σημείωση του
Σεφέρη στο πάνω εξώφυλλο («Γ. Στ. Σεφεριάδης»).
Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα (κομμένα μικρά τμή-
ματα, λυμένη η ράχη).  Η ΣΠΑΝΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ.
€ 100-150

43 100438
ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ, Δημήτρης Π. Τό φρέαρ μέ τίς φόρ-
μιγγες. Αθήνα 1943.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορι-
σμένη σε 150 αριθμημένα αντίτυπα. 27 σ. (σβησμένη
σφραγίδα στον τίτλο). Μ’ ένα πορτραίτο του ποιητή
επικολλημένο στην πίσω όψη του τίτλου (αναπαρα-
γωγή σχεδίου του Μ. Νικολινάκου). Αντίτυπο με
ιδιόχειρη αφιέρωση (εν μέρει σβησμένη). Αρχικά
εξώφυλλα. [μαζί, του ιδίου:] Ποίηση, 1. Αθήνα, Πρώ -
τη Ύλη, 1963.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 136 σ. (σβησμένη
σφραγίδα στον τίτλο). Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέ-
ρωση (εν μέρει σβησμένη). Αρχικά εξώφυλλα (κατά
τόπους ξεθωριασμένα). (2)
€ 100-150

44 100449
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. Ποιήματα γιά τήν Κύπρο.
Κούκλια 1953.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [4] σ. (ελαφρά
λερωμένη η πρώτη σελίδα). Δίφυλλο με τα ποι-
ήματα στις σ. [1]-[4], ο τίτλος στην αρχή του κειμέ-
νου, ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης στο τέλος.
Δασκαλόπουλος Α88.
€ 400-600

45 100681
ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. Ἅπαντα τά εὑρισκόμενα,
μετά προλόγου περί τοῦ βίου καί τῶν ἔργων τοῦ ποι-
ητοῦ ὑπό Κωστῆ Παλαμᾶ (Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ
παράρτημα ἀρ. 11). Αθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1901.
 ξβ´ + 352 σ. Με 5 φωτοτυπικές αναπαραγωγές
έργων των Γ. Ιακωβίδη και Ν. Γύζη. Δερμάτινη ράχη
(μικρές φθορές). Λαγανάς 1605.
€ 80-120

46 100435
ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας. Ποιήματα. Αθήνα 1951. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [30] σ. (σβησμένη σφραγίδα
στον τίτλο και σε μία ακόμη σελίδα, λεκές από
κόλλα στο εσωτερικό περιθώριο του πρώτου και
του τελευταίου φύλλου). Αντίτυπο με ιδιόχειρη
αφιέρωση (εν μέρει σβησμένη). Αρχικά εξώφυλλα
(ελαφρά λερωμένα, σπασμένη η κάτω σύνδεση και
εν μέρει η πάνω).  Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛ-
ΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΑΧΤΣΗ.
€ 150-200
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51

47 100813
ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ, Μάνος. Μυθολογία. Αθήνα, Κε-
ραμεικός, 1966.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 77 σ. Με ανα-
παραγωγές σχεδίων του Γ. Μόραλη (σ. 34 & 39) και
αυτόγραφων σημειώσεων του ποιητή, μικρών δια-
στάσεων φωτογραφία του δεμένη μεταξύ των σ. 24
και 25. Αρχικό πανί, περίβλημα (μικρό σχίσιμο στη
ράχη).
€ 100-150

48 100680
[ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντίνος]. «ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ,
Πέτρος». Τραγούδια τῆς ἐρημιᾶς. Αθήνα, τυπογρα-
φείο της Εστίας, 1898.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 124 σ.
Νεότερο πανί (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώ-
φυλλα). Ηλιού & Πολέμη, 1898.801. [δεμένο μαζί,
του ιδίου:] Τα ἐλεγεῖα καί τά εἰδύλλια. Αθήνα,
«Τέχνη», 1898.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 78 σ. Αρχικά
εξώφυλλα. Ηλιού & Πολέμη, 1898.800. [δεμένο μαζί,
του ιδίου:] Ἁπλοί τρόποι. Αθήνα, Ελευθερουδάκης,
χ.χ.  93 σ. Αρχικά εξώφυλλα. [δεμένο μαζί, του
ιδίου:] Βραδυνοί θρύλοι, Γ´ ἔκδοση. Αθήνα, Ελευ-
θερουδάκης, 1927.  125 σ. Αρχικά εξώφυλλα.
€ 100-150

49 100886
ΨΥΧΑΡΗΣ, Γιάννης. Ῥόδα καί Μῆλα. Αθήνα & Πα-
ρίσι, 1902-1909.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 6 τόμοι (ο πέμ-
πτος σε δύο μέρη), 305, 380, 367, 300, 267 και 204 σ.
(ελαφρά οξειδωμένος ο Α´ τόμος και ορισμένα φύλ -
λα στους τ. Β´ και Γ´). Οι τόμοι Α´ και Β´ τυπωμένοι
σε 547 αντίτυπα, ο Γ´ σε 1050 και οι Δ´ και Ε´ σε 1057,
ιδιόχειρη αφιέρωση στον Β´ τόμο («Τοῦ φίλου Βαμ-
βακάρη / Μικρό δῶρο / Ψυχάρης / 22 Ἀπρ. 1904»)
κα θώς και στον Δ´ («Τοῦ φίλου Κ. Μα κρῆ / Μέ
πολλά χαιρετίσματα / Ψυχάρης / 30 χρ. 1907»). Δερ-
μά τινη ράχη στους τόμους Α´ και Β´ (μικρές φθο-
ρές), πανί στους υπόλοιπους (έχουν διατηρηθεί τα
αρ χικά εξώφυλλα των τόμων Δ´ (οξειδω μένα) και Ε´
(Α´ μέρος). (6)
€ 250-350

3. Λεξικά
50 100884
ΜΑΓΝΗΣ, Δανιήλ Δ. Λεξικόν ἱστορικομυθικόν καί
γεωγραφικόν, συντεθέν ὑπό τοῦ Δανιήλου Δημητρίου
Μάγνητος τοῦ ἐκ τοῦ Πηλίου Ὄρους ἐκ κωμοπόλεως
Ἀγίου Λαυρεντίου, εἰς χρῆσιν τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας.
Βενετία, F. Andreola, 1834.  8ο, VIII + 567 σ. (μικρό
σχίσιμο στο φύλλο τίτλου, εν μέρει επικολλημένο στην

προμετωπίδα, ελαφρά οξειδωμένα ορισμένα φύλλα).
Κείμενο σε 2 στήλες, χαλκόγραφη προμετωπίδα, κα-
τάλογος συνδρομητών, ex-libris «BΙΒLΙΟ ΘΗΚΗ ΡΟ-
ΣΕΤΟΥ» στο εσωτερικό του πάνω καλύμματος.
Μεταγενέστερη δερμά τινη ράχη (μικρές φθορές, μαρ-
μαρογραφημένα τα καλύμματα και οι ακμές, σπα-
σμένη η πάνω σύνδεση). Ηλιού 1834.73, Λαγανάς 958.
€ 100-150

51 100890
ΓΑΖΗΣ, Άνθιμος. Λεξικόν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης
τρίτομον, νῦν τό δεύτερον ἐκ διαφόρων νεωτέρων
ἑλληνικογερμανικῶν καί ἑτέρων λεξικῶν ἐπεξεργα-
σθέν [...] καί ἐκδοθέν ἐπιστασίᾳ, ἐπιμελείᾳ καί δα-
πάνῃ Κωνσταντίνου Γκαρπολᾶ καί Χριστοδούλου
Ματακίδου, [στο τέλος του Γ´ τόμου:] Λεξικόν τῶν
ἀρχαίων κυρίων ὀνομάτων τῆς μυθολογίας, ἱστορίας
καί γεωγραφίας, ὡς παράρτημα τοῦ παρόντος ἑλλη-
νικοῦ λεξικοῦ, νῦν τό πρῶτον ἐκ τοῦ γερμανικοῦ [τοῦ
G. Ch. Crusius] μεταφρασθέν καί πλείσταις λέξεσι καί
ἑρμηνείαις ἐπαυξηθέν ὑπό Νικολάου Λωρέντη. Βιέν -
νη, Haykul (τ. 1), 1835, και  Benko (τ. 2-3 & πα ράρ τη μα),
1836-1837.  3 τό μοι, 4ο, 8 φ. + (9-815) σ., 931 και 532
+ 329 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, λερωμένη η πάνω εξω-
τερική γωνία 10 τευχών στον Α´ τόμο, φθορά από
οξείδωση στο κάτω περιθώριο των πρώτων και των
τελευταίων τευχών του Β´ τόμου). Κείμενο σε 3 στή-
λες, χα λυ βό γραφη προ με τω πί δα στον πρώ το τό μο
(πορ τραί το του Ό θω να), κα τά λο γος συν δρο μητών.
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Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές στη
ράχη του Γ´ τόμου, φθαρμένα τα καλύμματα των τ.
Β´ & Γ´, σπασμένη η πάνω σύνδεση του Β´ τόμου).
Ηλιού 1835.101, 1836.126, 1837.128 & 130, Ελληνική
Βιβλιοθήκη, 1459-1460, Λαγανάς 962-4. (3)
€ 250-350

52 100317
ΒΟΥΤΥΡΑΣ, Σ. Ι. Λεξικόν ἱστορίας καί γεωγρα-
φίας, δια λαμ βά νον πε ρί λη ψιν τῆς ἱ στο ρί ας, φυ σι-
 κήν καί πο λι τι κήν χω ρο γρα φί αν, τούς βί ους τῶν
με γά λων ἀν δρῶν, τούς μύ θους καί τάς πα ρα δό σεις
πά ντων τῶν ἐ θνῶν, ἀ πό τῶν ἀρ χαιο τά των χρό νων
μέ χρι τοῦ νῦν. Κων στα ντι νού πο λη, Ι. Α. Βρε τός (τ.
1-2), 1869-1871, Βου τυράς και Σια (τ. 3-4), 1881, και
τυ πο γρα φείο του Νεο λό γου (τ. 5-9), 1888-1890.9
τό μοι, 8ο, 1576, 1727, 1128, 1118, 999, 1191, 1334,
1332 και 1320. (τρύπα σ' ένα φύλλο του Γ´ τόμου: σ.
345-346, ξακρισμένο το πάνω περιθώριο των τ. Α´
-Δ´ & ΣΤ´-Θ´, οξειδωμένοι οι τίτλοι στους τόμους
Ε´, ΣΤ´, Η´ και Θ´, μικρές φθορές στον τίτλο του
Ε´ τόμου (ενισχυμένο το εσωτερικό του περιθώ-
ριο), σχίσιμο σε τρία φύλλα του ίδιου τόμου, λείπει
το τελευταίο του φύλλο (λευκό), οξειδωμένα και με
επιδιορθωμένα σχισίματα τα 2 τελευταία φύλλα
του Η´ τόμου). Νεότερη δερ μά τι νη ρά χη (σπα-
σμένη η πάνω σύνδεση του Α´ τόμου). Ηλιού &
Πολέμη, 1869.261, 1871.362, 1881.413 & 414, 1888.
587 & 588, 1889.479, 1890.532 & 533. (9) 
€ 300-400

4. Εφημερίδες – Περιοδικά

53 101006
Ἡμερολόγιον πρόχειρον τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακο-
σιοστοῦ τριακοστοῦ τετάρτου ἔτους. 1834. Βενε-
τία, F. Andreola.  24ο, 47 + 21 σ. Ελληνικό κείμενο
στις σ. 1-47 και ιταλικό κείμενο στις σ. 1-21, ξυλό-
γραφο τυπογραφικό σήμα στον τίτλο. Χαρτόνια
της εποχής της έκδοσης (ελαφρά λερωμένα, επεν-
δυμένα με χαρτί με ανάγλυφη διακόσμηση, χρυσή
μπορντούρα από επαναλαμβανόμενες τελείες στα
καλύμματα, η χρονολογία «1834» γραμμένη με με-
λάνι στο πάνω κάλυμμα). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 200-300

54 100423
Γενική Ἐφημερίς τῆς Ἑλλάδος. Ναύπλιο, Αίγινα, Πό-
 ρος και Άργος, Εθνική Τυπογραφία, 7 Οκτωβρίου
1825 – 23 Μαρτίου 1832.  τα έτη Α´- Ζ´ δεμένα σε
6 τόμους, 4ο και folio, 400 + 354, 406, 352, 482, 624 και

140 σ. (εις διπλούν το φ. 31 του Β´ έτους, λείπει το τε-
λευταίο φύλλο του φ. 70 του ίδιου έτους, το τελευταίο
φύλλο του φ. 32 και τα παραρτήματα των φ. 48, 66,
75 και 79 του Ε´ έτους, τα 6 τελευταία φύλλα του φ.
84-85 του έτους ΣΤ´ (πιθανότατα συμπεριλαμβανο-
μένου παραρτήματος) καθώς και τα παραρτήματα των
φ. 1 και 9 του έτους Ζ´, βαθιά ξακρισμένο το πάνω πε-
ριθώριο στον Α´ τόμο, λεκές στο εξωτερικό περιθώ-
ριο πολλών φύλλων στον ίδιο τόμο, κομμένο τμήμα
από το πάνω περιθώριο ενός φύλλου στον Δ´ τόμο με
μικρή απώλεια κειμένου, λερωμένα κάποια φύλλα και
σημειώσεις με μελάνι σ' ένα φύλλο στον ίδιο τόμο, κομ-
μένο και συμπληρωμένο το εξωτερικό περιθώριο
ενός φύλλου στον τόμο Ε´, λεκές από νερό στην πάνω
αριστερή γωνία αρκετών φύλλων στον ΣΤ´ τόμο). Κεί-
μενο σε 2 στήλες. [δεμένο μαζί στο τέλος του τελευ-
ταίου τόμου:] Ἐθνική Ἐφημερίς. Ναύπλιο, 18 Απρι-
λίου 1832 – 1 Φεβρουαρίου 1833. τα έτη Α´ και Β´,
334 και 20 σ. (ομοιόμορφα οξειδωμένα κάποια φύλ-
λα, λεκέδες από νερό στα φύλλα του Β´ έτους). Κεί-
μενο σε 2 στήλες. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκ-
δοσης (μικρές φθορές, κολλητική ταινία στη ράχη του
Α´ τόμου, λείπει η κορυφή της, σπασμένες οι συνδέ-
σεις, σχισμένη η κάτω ένωση). Δρούλια & Κουτσο-
πανάγου, Ι, σ. 420-421. (6) ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ.
€ 5.000-7.000
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55 100365
Κλειώ, σύγγραμμα περιοδικόν μετά εἰκόνων ἐκδιδό-
μενον δίς τοῦ μηνός. Λειψία, 1/13 Ιανουαρίου 1885-
15/27 Μαρτίου 1892.  τα τεύχη 1-24 του Α´ έτους,
25-48 του Β´ έτους, 1(97)-10 (106) και 12(108)-24(120)
του Ε´ έτους και τα 1(145)-23/24(167/168) του Ζ´ έτους
δεμένα σε 4 τόμους, 352, 368, 380 και 368 σ. (λείπουν
3 φύλλα του Α´ τόμου: σ. 11-14 και 89-90, 7 φύλλα του
Ε´ τόμου: σ. 27-28, 89-90, 99-104 και 115-118 και τα 5
πρώτα φύλλα του Ζ´ τόμου: σ. 1-10, κομμένα μικρά
τμήματα σε τρία φύλλα με μικρή απώλεια κειμένου,
σχισμένο στα δύο ένα φύλλο και μικρά σχισίματα σε
κάποια άλλα, φθορές στην πρόσθια ακμή του τόμου
Ε´ και στα πρώτα φύλλα του τόμου Ζ´). Κείμενο σε
δύο στήλες, πολυάριθμες εικόνες εντός κειμένου (ανά-
μεσά τους πολλές ολοσέλιδες και αρκετές δισέλιδες).
Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (διαφορετική
στα έτη Ε´ και Ζ´, ξεθω ριασμένη, σχίσιμο στην πάνω
ένωση του Α´ τόμου, λείπει μικρό τμήμα από την κο-
ρυφή της ράχης του, σπασμένη η πάνω σύνδεση του
Ε´ τόμου, λυμένη η ραφή της ράχης του, χρυσωμένες
οι ακμές και τίτλος στο πάνω κάλυμμα στους δύο
πρώτους τόμους, έχουν διατηρηθεί δεμένα στο τέλος
τα χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα όλων των τευχών του
Ζ´ τόμου). Δρούλια & Κουτσοπανάγου, ΙΙ, σ. 566-567.
(4)O Ἕσπερος και η Κλειώ αποτελούν δύο από τα
σημαντικότερα έντυπα στην ιστορία του ελληνικού
τύπου, δημιουργήματα της ελληνικής κοινότητας της
Λειψίας κατά τη δεκαετία του 1880. 
€ 500-700

56 101208
Παληάνθρωπος. Ἡ ἀρχή μου εἶναι νά μήν ἔχω κἀμ -
μίαν ἀρχήν. [Συντάκτης: Ἰωάννης Βερβέρης.]
Αθήνα, 21 Αυγούστου – 31 Δεκεμβρίου 1886. 
τα φύλλα 1-58 του Ε´ έτους δεμένα σ᾽έναν τόμο.
4 σ. έκαστο φύλλο (κομμένο και συμπληρωμένο μι-
κρό τμήμα από το εξωτερικό περιθώριο ενός φύλ-
λου, επιδιορθωμένο σχίσιμο σ᾽ένα άλλο). Κείμενο
σε 2 στήλες, σκίτσα εντός κειμένου. Νεότερα
απλά εξώφυλλα. Δρούλια & Κουτσοπανάγου ΙΙΙ,
σ. 402-4.
€ 150-200

57 100366
Ἀνάπλασις, περιοδικόν τοῦ ὁμωνύμου συλλόγου,
ἐκδιδόμενον κατά μῆνα. Αθήνα, Σεπτέμβριος-
Οκτώβριος 1887 - 20 Ιουνίου 1895.  τα τεύχη 1-12
του Α´ έτους και τα τεύχη 1 και (14)-178 των ετών
Β´- Η´ δεμένα σε 6 τόμους (τα έτη 6-8 δεμένα μαζί),
192 και 2.560 σ. (κομμένο μικρό τμήμα ενός φύλλου
του Δ´ τόμου με απώλεια κειμένου, φθορές στο εξω-
τερικό περιθώριο των 2 πρώτων φύλλων του Η´ τό-
μου: σ. α´- δ´, ομοιόμορφα οξειδωμένα λίγα φύλλα).
Κείμενο σε δύο στήλες. Δερμάτινη ράχη της εποχής
της έκδοσης (μικρές φθορές, τρύπες από έντομο στη
ράχη του έκτου τόμου, λίγο φθαρμένα τα καλύμ-
ματα). Δρούλια & Κουτσοπανάγου, Ι, σ. 197-199. (6)
 Το παλαιότερο και μακροβιότερο περιοδικό
χριστιανικού συλλόγου (1887-2012), μέσα από τις
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στήλες του οποίου διαμορφώθηκε η νεοελληνική ορ-
θόδοξη θρησκευτική διανόηση.
€ 500-700

58 100497
Λόγος, ἐφημερίς τῶν ἀρχῶν τοῦ ἰσοθέου λόγου θρη-
σκευτικῶν, πολιτικῶν καί φιλοσοφικῶν, βαστά-
ζουσα τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές αὐτοῦ ὄνομα
ἐνώπιον ἐθνῶν καί βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ, διευ-
θυντής Σ. Δ. Φιλάρετος. Αθήνα, 7 Απριλίου 1895 –
14 Σεπτεμβρίου 1900.  τα φύλλα 1101, 1157-1305
και 1307-1385 των ετών ΚΒ´- ΚΖ´ της Β´ περιόδου
δεμένα σε 2 τόμους, 4 σ. έκαστο φύλλο (σχισίματα
στο πρώτο φύλλο του φ. 1281, μικρά σχισίματα σε
ορισμένα φύλλα, μικρή τρύπα σε 2 άλλα). Κείμενο
σε τρεις στήλες. Πάνινη ράχη (φθορές στη ράχη του
Α´ τόμου, λείπει η πάνινη επένδυση του πάνω κα-
λύμματος στον ίδιο τόμο, σπασμένες οι συνδέσεις του
Β´ τόμου, χρωματισμένες οι ακμές). Δρούλια & Κου-
τσοπανάγου ΙΙΙ, σ. 72-74. (2) 
€ 700-900

59 100457
Φόρμιγξ, μουσική ἐφημερίς εἰκονογραφημένη, ἐκδι-
δόμενη δίς τοῦ μηνός, διευθυντής καί ἀρχισυντάκτης
Ἰωάννης Θ. Τσώκλης. Αθήνα, 1/15 Απριλίου 1906-
15/31 Μαρτίου 1912.  τα έτη Β´ - ΣΤ´ της Β´ περιό-
δου δεμένα σε 5 τόμους και τα τεύχη 3-4, 5-6, 7-8-9,
10-11-12 και 16-17-18 του Ζ´ έτους της ίδιας περιόδου
(αρκετά τεύχη διπλά και κάποια τριπλά) (λίγο ζα-
ρωμένα από υγρασία τα λυτά τεύχη, λερωμένο το πρώ-
το φύλλο του τεύχους 3-4 του Ζ´ έτους). Κείμενο σε
3 στήλες, εικόνες εντός κειμένου. Πάνινη ράχη (λίγο
λερωμένη, σχισίματα στις ράχες των τόμων Β´- Δ´).
Δρούλια & Κουτσοπανάγου, IV, σ. 274-275. (10)
[μαζί:] Νέα Φόρμιγξ, μηνιαῖον περιοδικόν μουσικόν,
ἐκκλησιαστικόν καί φιλολογικόν, ὄργανον τοῦ «Ὠδεί-
ου Ἐθνικῆς Μουσικῆς», ἱδρυτής-ἰδιοκτήτης Κ. Α. Ψά-
χος. Αθήνα, Μάρτιος 1921 – Ιανουάριος/Φεβρουάριος
1923.  τα τεύχη των ετών Α´- Β´ (3 τεύχη διπλά, 2
τριπλά και 1 τετραπλό) (λερωμένη η πρώτη σελίδα του
πρώτου τεύχους του Α´ έτους). Κείμενο σε 3 στήλες,
με ιδιόχειρη αφιέρωση του Κ. Α. Ψάχου στο πρώτο
φύλλο κάθε έτους. (14)  ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.
€ 400-600

60 100456
Μουσική ἐπιθεώρησις, μηνιαῖον εἰκονογραφημέ-
νον καλλιτεχνικόν περιοδικόν μετά μουσικοῦ πα-
ραρτήματος. Αθήνα, Οκτώβριος 1921 - Αύγου στος
/ Σε πτέμ βριος 1922.  τα τεύχη 1-12 του Α´ έτους
(τα «5-6» & «11-12» διπλά), (μικροί λεκέδες από

οξείδωση συνδετήρων στο εσωτερικό περιθώριο).
Κείμενο σε 2 στήλες, εικόνες εντός κειμένου. Αρ-
χικά εικονογραφημένα εξώφυλλα (μικρές φθορές,
λίγο λερωμένα τα εξώφυλλα κάποιων τευχών).
Δρούλια & Κουτσοπανάγου, IΙΙ, σ. 183. (10) 
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ. 
€ 150-200

61 100592
Λεσβιακά Φύλλα, περιοδικό μηνιάτικο, ἐπιμελητής:
Σ. Γ. Παρασκευαΐδης. Μυτιλήνη, Μάρτιος 1928-
Μάρτιος 1929.  τα τεύχη 1-4 του Α´ έτους. 192 σ.
(επαναλαμβάνεται ένα φύλλο στο Γ´ τεύχος: σ. 117-
120 [=118]). Με μία αναπαραγωγή έργου του Α.
Πρωτοπάτση επικολλημένη σε φύλλο εκτός κειμέ-
νου στο Α´ τεύχος. Αρχικά εξώφυλλα (με εικονο-
γράφηση του Μ. Παρασκευαΐδη στα τεύχη Β´ και
Γ´ και του Στρ. Γαβαλά στο τεύχος Δ´, μικρές φθο-
ρές, δύο φύλλα του Β´ τεύχους δεμένα στο τέλος: σ.
89-92). (4) ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ. 
€ 150-200

62 100355
Ἐκδρομικά, ὄργανο τῶν Ἑλλήνων ἐκδρομέων, δι-
ευθύνεται ὑπό ὁμάδος φυσιολατρῶν. Αθήνα, Ιού-
νιος 1929 - Νοέμβριος/ Δεκέμβριος 1930.  τα τεύ-
χη 1-12 του Α´ έτους και τα 13-19 του Β´ έτους [από
τα 86] δεμένα σ᾽ έναν τόμο (τα «5-6» και «18-19» δι-
πλά, τα τ. 1-7 δεμένα σε ξεχωριστό τεύχος τοποθε-
τημένο σε θήκη στο εσωτερικό του κάτω καλύμ-
ματος). 4-26 σ. Κείμενο σε 3-4 στήλες, εικόνες εντός
κειμένου. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, λείπει η
κορυφή της κι ακόμα ένα μικρό τμήμα, έχουν δια-
τηρηθεί τα αρχικά εικονογραφημένα εξώφυλλα
όλων των τευχών, τα τ. 1-7 χωρίς ιδιαίτερα εξώ-
φυλλα). Δρούλια & Κουτσοπανάγου, ΙΙ, σ. 71-72.
€ 100-150

63 100466
Το Κάστρο, περιοδική ἔκδοση στίχου & κριτικῆς, [συν-
τάκτης-εκδότης: Λευτέρης Ἀλεξίου]. Ηράκλειο Κρή-
της, Μάιος 1934 - Μάρτιος 1938.  τα τεύχη 1-9 των
ετών Α´-Ε´ 9, 23, 30, 18, 22, 50, 13, 32 και 50 σ. (λεκέ-
δες από οξείδωση των συνδετήρων στο εσωτερικό πε-
ριθώριο). Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα (με μορφή εξω-
φύλλων η πρώτη και η τελευταία σελίδα, στα περισ-
σότερα τεύχη συμπεριλαμβάνονται στη σελιδαρίθ-
μηση, άκοπα ή εν μέρει άκοπα τα τ. 5-9, δεμένα σε λά-
θος θέση 4 φύλλα στο τ. 5). Δρούλια & Κουτσοπα-
νάγου, ΙΙ, σ. 537. (9)  ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.
€ 120-160
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64 100350
Ἀνδριώτης, ἀνεξάρτητος ἑβδομαδιαία ἐφημερίς, ναυ  -
τι λιακή, ἐμποροβιομηχανική καί κοινωνική, ὄργα νον
τῶν ἁπανταχοῦ Ἀνδρίων, διευθυντής Λεωνίδας Ν.
Μενδρινός. Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 1939 - 11 Ια-
νουαρίου 1950. τα φύλλα 608-618 και 620-670 των
ετών ΙΔ´ και ΙΕ´ της Α´ περιόδου, τα 671-792 (1-122)
των ετών ΚΑ´- ΚΓ´ και το 804 (134) του ΚΔ´ έτους
της Β´ περιόδου δεμένα σ᾽ έναν τόμο (στη θέση του
φ. 619 επαναλαμβάνεται το 615, το φ. 804 λυτό). Κεί-
μενο σε 5-7 στήλες, πολυάριθμες διαφημίσεις εντός
κειμένου. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του Λ. Ν. Μενδρι-
νού στον βου λευτή Κυκλάδων Ιωάννη Γουλανδρή
στο πάνω ακρόφυλλο. Πάνινη ράχη (σχισίματα, σπα-
σμένη η πάνω σύνδεση και εν μέρει η κάτω). Δρού-
λια & Κουτσοπανάγου, Ι, σ. 214-215.  Λόγω του
πολέμου η εφημερίδα διέκοψε την κυκλοφορία της
από τον Μάρτιο του 1941 έως και τα τέλη του 1946.
€ 300-400

65 100729
Μαθητικές σελίδες τῶν πνευματικῶν καί καλλιτε-
χνικῶν ἐκδηλώσεων της ἕκτης Ν. Τ. τοῦ Α´ Γυμνα-
σίου Μυτιλήνης. Μυτιλήνη, Νοέμβριος 1943.  τα
τεύχη 1-3 [από τα 4]. 92, [44] και [60] σ. (λείπουν 4
φύλλα του τεύχους 1: σ. 23-24 και 41-46). Δακτυλο-

γραφημένα και χειρόγραφα κείμενα σε ομοιό μορ -
φα φύλλα διαστάσεων 300 x 200 mm., (σφραγίδα
με το όνομα του περιοδικού «Μαθητικές σελίδες»
στο πάνω περιθώριο), καθώς και πρωτότυπα σχέ-
δια με μαύρο ή και χρωματιστά μολύβια, εντός και
εκτός κειμένου (συμπεριλαμβάνονται στη σελιδα-
ρίθμηση, δύο επικολλημένα). Αρχικά εξώφυλλα
του Μίλτη Παρασκευαΐδη (ελαφρά οξειδωμένα,
κομμένα μικρά τμήματα και σχισίματα κυ ρίως στο
πάνω εξώφυλλο του πρώτου τεύχους). (3)  Με την
παρότρυνση του φιλολόγου τους, Μίλτη Παρα-
σκευαΐδη, οι μαθητές της ΣΤ´ τάξης του οκταταξίου
Γυμνασίου Μυτιλήνης εκδίδουν τις «Μαθητικές
σελίδες» τον Νοέμβριο του 1943. Δεδομένων των
δύσκολων λόγω Κατοχής συνθηκών, κάθε τεύχος
κυκλοφορεί σε 5 μόνο αντίτυπα (ο κάθε μαθητής
δακτυλογραφούσε ή έγραφε το κείμενό του εις πεν-
ταπλούν και ο Μ. Παρασκευαΐδης είχε αναλάβει τη
χειροποίητη βιβλιοδεσία) και το περιοδικό εκδίδει
συνολικά 4 τεύχη. Οι «Μαθητικές σελίδες» αποτε-
λούν τον προάγγελο των «Λεσβιακών Γραμμάτων».
(Βλ. Νίκος Σαραντάκος, Οι λέξεις έχουν τη δική
τους ιστορία. Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου,
για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα.
https://sarantakos.wordpress.com/ 2012/ 08/14/7 kalokairia-
15/).  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ.
€ 1.500-2.000
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66 100760
Ὁ Λαουτζίκος, ἑβδομαιδιαία σατυρική ἐφημερίς, δι-
ευθυντής Ἀσμοδαῖος, [στα φύλλα 42 & 43:] διευ-
θυντής Ν. Δεληπέτρος (Ἀσμοδαῖος), καλλιτεχνικός
συνεργάτης: Σταμάτης Πολενάκης. Aθήνα, 5 Φε-
βρουαρίου 1945 - 17 Ιανουαρίου 1947.τα φύλλα
1-10, 12-13, 15-18, 22, 24-25, 28, 32, 37-40, 42-43, 45,
53, 55 και 59-86 των ετών Α´& Β´. 4 σ. έκαστο φύλ-
λο (κομμένο το πάνω περιθώριο του φ. 74, λίγο λε-
ρωμένα τα φ. 25 και 42). Κείμενο σε 3-5 στήλες, πλού-
σια εικονογράφηση. (58) 
€ 150-200

67 100492
Ἑλληνόπουλο, ἑβδομαδιαῖο περιοδικό για ἀγόρια καί
κορίτσια, διευθυντής συντάξεως Ν. Τσεκούρας. Αθή-
να, Δ. Δημητράκος, [2 Μαρτίου] - 30 Νοεμβρίου 1946.
 τα τεύχη 44-57 και 59-83 του Β  ́έτους δεμένα σ' έναν
τόμο. (101)-1044 σ. (τα εξώφυλλα συμπεριλαμβάνονται
στη σελιδαρίθμηση) (λείπουν 2 φύλλα του τ. 60, ξα-
κρισμένο το πάνω και το κάτω περιθώριο με μικρή
απώλεια γραμμάτων σε ορισμένα φύλλα, κομμένα μι-
κρά τμήματα σε 2 φύλλα με μικρή απώλεια κειμένου,
σχισίματα σε 3 φύλλα, τρύπες από έντομο στην κάτω
εξωτερική γωνία των φύλλων 2 τευχών). Κείμενο σε
3 στήλες, πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση εντός κει-
μένου. Δερμάτινη ράχη (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά
χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα όλων των τευχών πλην
του πάνω εξωφύλλου του τ. 83, κομμένα μικρά τμή-
ματα από τα εξώφυλλα 2 άλλων τευχών). [μαζί:] Θη-
σαυρός τῶν παιδιῶν, ἑβδομαδιαῖο μορφωτικό πε-
ριοδικό γιά νέους, διευθυντής: Κλέαρχος Στ. Μιμίκος,
[από το τ. 67 και εξής:] Ὁ Θησαυρός τῶν παιδιῶν -
Ἑλληνόπουλο, [στο Γ´ έτος:] Ἑλληνόπουλο - Ὁ  θη-
σαυρός τῶν παιδιῶν. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 1947 – 25
Ιουνίου 1949.  τα έτη Α´- Β´ και τα τεύχη 1-27 του
Γ´ έτους της Β´ περιόδου δεμένα σε 5 τόμους. 647, 686,
880, 720 και 996 σ. (λείπουν 2 φύλλα του τ. 25 του Α´
έτους και 2 του τ. 10 του Γ´ έτους, σχισίματα και μι-
κρές φθορές σε κάποια φύλλα, βαθιά ξακρισμένα τα
περιθώρια με μικρή απώλεια γραμμάτων κειμένου σε
ορισμένα τεύχη). Αρχικό πανί και εικονογραφημένα
τα καλύμματα (τ. Α´), δερμάτινη ράχη (τ. Β´- Ε´)
(έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εικονογραφημένα εξώ-
φυλλα πλην του κάτω εξωφύλλου του τ. 44 του Α´
έτους, μικρές φθορές στα εξώφυλλα λίγων τευχών, το
τ. 37 του Α´ έτους δεμένο μετά το τ. 38). Δρούλια &
Κουτσοπανάγου, ΙΙ, σ. 171-172. [δεμένα στο τέλος του
Γ´ τόμου:] Ὅλα τά παραμύθια τοῦ κόσμου, ἑβδομα-
διαῖο εἰκονογραφημένο παιδικό περιοδικό. Αθήνα, 17
Απριλίου – 15 Μαΐου 1948.  τα τεύχη 1-5 του Α´
έτους. 64 σ. (6)
€ 1.200-1.600

5. 15ος-17oς αιώνας

68 101228
PHILELPHUS, Franciscus. Orationes cum quibusdam
aliis eiusdem operibus. [Βασιλεία, Johann Amerbach,
πριν το 1498].  4ο (203 x 140 mm.), a-y8 z6: [182] φ.
(κομμένη η κάτω εξωτερική γωνία του τελευταίου
φύλλου, τρύπα από έντομο στην κάτω εξωτερική
γωνία των τευχών d-e και στην πάνω εσωτερική
των l-m, σχίσιμο στο εξωτερικό περιθώριο του τίτ-
λου (ίχνη σελοτέιπ), ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο).
Μετά το Orationes (φ. a3-o2v) ακολουθούν μετα-
φράσεις στα λατινικά από τον Φίλελφο της Τέχνης
ρητορικῆς του Αναξιμένους του Λαμψακηνού (φ.
o4-r4r) και των Ἀποφθεγμάτων λακωνικῶν του
Πλουτάρχου (φ. r5v-z3r). Γαλλικό δέρμα του 17ου
αιώνα (φθορές, διάστικτες οι ακμές). GW M33027,
BMC, III, 757, Goff P-612. Ο Φραγκίσκος Φίλελ-
φος (1398-1481) τελειοποίησε τις γνώσεις του στην
ελληνική στην Κωνσταντινούπολη όπου έζησε την
περίοδο 1420-1427, αρχικά ως απεσταλμένος της
Βενετίας και στη συνέχεια στην υπηρεσία του αυ-
τοκράτορα Ιωάννη Η´ Παλαιολόγου. Η συμβολή
του στην ανάπτυξη των ελληνικών σπουδών στην
Ιταλία θεωρείται πολύ σημαντική και συνήθως βιο-
γραφείται με τους Έλληνες λογίους που έδρασαν
στη Δύση κατά την Αναγέννηση.
€ 4.000-6.000
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69 100362
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ. Λουκιανοῦ Σαμοσατέως θεῶν διάλο-
γοι. Luciani Samosatensis deorum dialogi numero 70, una
cum interpretatione e regione Latina nusquam antea im-
pressi. Στρασβούργο, Johann Schott, 1515.  4ο (206 x
150 mm.), [84] φ. (λεκές από νερό στο κάτω περιθώ-
ριο, ελαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Ελληνικό κεί-
μενο και λατινική μετάφραση σε αντικρυστές σελί δες,
δίχρωμος ο τίτλος και οι πρώτες σελίδες κειμένου (φ.
α2v και α3r), ξυλόγραφη διακοσμητική ταινία αρι-
στερά του ελληνικού κειμένου. Δερμάτινη ράχη του
19ου αιώνα (φθορές στις ενώσεις, χαλαρωμένες οι
συνδέσεις). VD16 L2955, Adams L-1617, Brunet, III, στ.
1208, Hoffmann, II, σ. 538, Ελληνική Βιβλιοθήκη, 23.
 ΠΡΩΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ
ΤΩΝ ΘΕΩΝ. Ο εκδότης της Otmar Nachtgall (π. 1478-
1537) γεννήθηκε στο Στρασβούργο και σπούδασε στη
Χαϊδελβέργη. Για να ολοκληρώσει τις σπουδές του
στη θεολογία και τη μουσική, όπως και στην ελληνική
και λατινική φιλολογία, ταξίδεψε στη Λουβαίν, το
Παρίσι, την Πάντοβα και τη Βιέννη. Επισκέφθηκε
επίσης την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία, χωρίς να
αφήσει περιγραφή του ταξιδιού του. Το 1514 συ-
νάντησε τον Έρασμο, ο οποίος θαύμασε την ελλη-
νομάθειά του. Θεωρείται ο εισηγητής των ελλη νικών
σπουδών στο Στρασβούργο.
€ 1.500-2.000

70 101173
ΣΟΦΟΚΛΗΣ. Σοφοκλέους τραγῳδίαι ἑπτά μετά σχο-

λίων παλαιῶν καί πάνυ ὀφελίμων. Τά τῶν τραγῳ διῶν
ὀνόματα: Αἴας μαστιγοφόρος – Ἠλέκτρα – Οἰδίπους
τύραννος – Ἀντιγόνη – Οἰδίπους ἐπί κολωνῷ – Τρα-
χίνιαι – Φιλοκτήτης. Φλωρεντία, Giunta, 1522.  4ο

(202 x 142 mm.), 193 φ. (οξειδωμένα μερικά φύλλα). Ο
τίτλος στα ελληνικά και λατινικά, δίχρωμη εκτύπωση
του φ. a1, ξυλόγραφο τυπογραφικό σήμα στο τελευ-
ταίο φύλλο. Εύκαμπτη περγαμηνή (λερωμένη, φθο-
ρές, λείπει τμήμα από τη ράχη). Adams S-1439, Brunet,
V, στ. 446, Hoffmann, III, σ. 411-2.  Η ΣΠΑΝΙΑ ΔΕΥ-
ΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΠΡΩΤΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ).
€ 2.500-3.500

71 100982
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ, Μανουήλ, και Δημήτριος ΧΑΛΚΟ-
ΚΟΝΔΥΛΗΣ. Ἐρωτήματα τοῦ Χρυσολωρᾶ. Περί
σχηματισμοῦ τῶν χρόνων ἐκ τῶν Χαλκονδύλου.
Erotemata Chrysolorae. De formatione temporum ex libro
Chalcondylae. Ρώμη 1522. 8ο (143 x 95 mm.), [132] φ.
(τρύπες από έντομο στο εσωτερικό περιθώριο των
πρώτων και των τελευταίων φύλλων, επιδιορθωμένο
σχίσιμο στο φ. Π4 με μικρή απώλεια κειμένου, ενι-
σχυμένο το εσωτερικό περιθώριο του τίτλου, λεκέδες
από νερό στα περιθώρια). Η πρώτη μορφή (με τον
τίτλο σε ξυλόγραφο αρχιτεκτονικό πλαίσιο), ελληνικό
κείμενο με διάστιχη λατινική μετάφραση. Μεταγενέ-
στερη περγαμηνή (κόκκινες οι ακμές). Legrand (15ος-
16ος αι., I) 67 [=(III) 247 («une des plus rare éditions des
Erotemata»)], Brunet, I, στ. 1894, Hoffmann, I, σ. 453,
Ελληνική Βιβλιοθήκη, 43.  ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ. Οι
Fernanda Ascarelli, Nicholas Barker και Evro Layton θε-
ω ρούν ότι τυπώθηκε από τον Ζαχαρία Καλλιέργη.
Αμφιβολίες διατύπωσε ο Κ. Στάικος που απέδωσε το
έργο στον Marcello Silber. Βλ. Χάρτα τῆς ἑλληνικῆς
τυπογραφίας, Αθήνα 1989, σ. 408. Τον Vittore Carme-
lio πρότεινε ως τυπογράφο ο Staffan Fogelmark, «The
Anonymous Rome 1522 Chrysoloras. A Newly Discovered
Greek Press», The Papers of the Bibliographical Society of
America, τ. 97, αρ. 1 (Μάρτιος 2003), σ. 5-42.
€ 2.000-3.000

72 100984
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Ἀριστοτέλους τέχνης ρητορικῆς
βιβλία γ. Aristotelis de arte rhetorica libri tres. Βασιλεία,
Froben, 1529.  4ο (214 x 145 mm.), 156 σ. (λεκές και
μικρές φθορές από σβήσιμο σημείωσης στο κάτω πε-
ριθώριο του τίτλου, λεκέδες από νερό στα περιθώ-
ρια). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σήμα στον τίτλο και
στο τελευταίο φύλλο. Νεότερα χαρτόνια (επενδυ-
μένα με φωτοαντίγραφο μαρμαρόκολλας, ταινία
δέρματος κολλημένη στη ράχη). Adams A-1939, Hoff-
mann, I, σ. 280.
€ 500-700



21

74 75

73 101174
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. Δημοσθένους λόγοι δύο καί ἑξή-
κοντα. Βασιλεία, J. Hervagius, 1532.  Τρίτη έκ-
δοση, folio (333 x 223 mm.), 532 + 507 [207] σ. (λείπει
το δεύτερο φύλλο: η επιστολή του Εράσμου, κομ-
μένη η κάτω εξωτερική γωνία των 9 πρώτων φύλ-
λων). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σήμα στον τίτλο
και στο τελευταίο φύλλο. Μεταγενέστερη περγα-
μηνή στη ράχη (λερωμένη, φθορές, σχισμένες οι
ενώσεις, χαλαρωμένες οι συνδέσεις). Adams D-261,
Brunet, II, στ. 587, Hoffmann, I, σ. 508, Οικονομό-
πουλος, σ. 234, Λαγανάς 34.
€ 800-1.200
74 100983
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Αρσένιος, αρχιεπίσκοπος Μονεμβα-
σίας. Σχόλια τῶν πάνυ δοκίμων εἰς ἑπτά τραγῳδίας
τοῦ Εὐριπίδου, συλλεγέντα ἐκ διαφόρων παλαιῶν βί-
βλων καί συναρμολογηθέντα παρά Ἀρσενίου ἀρχιεπι-
σκόπου Μονεμβασίας. Βενετία, Lucantonio Giunta,
1534.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο (159 x 105 mm.), 293 φ.
(λείπουν τα 2 τελευταία (λευκά) φύλλα, επιδιορθωμένη
τρύπα στην πάνω εσωτερική γωνία των 2 πρώτων τευ-
χών, λερωμένα κάποια φύλλα στην αρχή, οξείδωση).
Ο τίτλος στα ελληνικά και λατινικά με ξυλόγραφο τυ-
πογραφικό σήμα. Νεότερη περγαμηνή στη ράχη.
Legrand (15ος-16ος αι., I) 92, Adams A-2033, Brunet, II,
στ. 1100, Hoffmann, II, σ. 91, Ελληνική Βιβλιοθήκη, 53.
€ 1.500-2.000

75 101179
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ, Μανουήλ. Emanuelis Chrysoloræ
Bysantini, Græcæ grammaticæ institutions, latina è regione
opposita sunt Græcis, ita ut versus versui, imò verbum
verbo, quoad commodè fieri licuit, respondeat, Dominico
Sylvio interprete. Βενετία, Bartolomeo Zanetti για τον
Melchiorre Sessa, 1538.  4ο (154 x 100 mm.), [100] φ.
(ελαφρά λερωμένα κάποια φύλλα, λεκέδες από νερό
στα περιθώρια). Ελληνικό κείμενο και λατινική μετά-
φραση σε αντικρυστές σελίδες, ξυλόγραφο τυπογρα-
φικό σήμα στον τίτλο (γάτα που κρατά στο στόμα της
ποντίκι). Νεότερα χαρτόνια. Legrand (15ος-16ος αι.,
III) 367 («une des plus rare éditions de cet ouvrage»).
€ 1.500-2.000

76 100985
ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ. Θεοκρίτου εἰδύλλια, τουτέστι μικρά
ποιήματα ἕξ καί τριάκοντα – τοῦ αὐτοῦ ἐπιγράμματα
ἐννεακαίδεκα – τοῦ αὐτοῦ Πέλεκυς καί Πτερύγιον.
Theocriti idyllia, [...] praeter haec, accessere scholia utilis-
sima Zachariæ Calliergi. Βασιλεία, hæredes Andreæ
Cratandri, 1541.  8ο (153 x 100 mm.), 381 σ. (λείπει το
λευκό α8, λερωμένα τα πρώτα φύλλα, λίγο οξειδω-
μένο αντίτυπο). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σήμα στο
τελευταίο φύλλο. Μεταγενέστερη βιβλιοδεσία (με περ-
γαμηνή από έγγραφο, σχισμένη η πάνω ένωση).
Legrand (15ος-16ος αι., III) 413, Adams T-464, Hoffmann,
III, σ. 475, Οικονομόπουλος, σ. 321.
€ 800-1.200
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77 100804
Ἐτυμολογικόν τό μέγα, ἤγουν ἡ μεγάλη γραμματική.
Etymologicon magnum, seu magnum grammaticæ penv.,
in quo & originum & analogiæ doctrina ex veterum sen-
tentia copiosissime proponitur, [...], opera Friderici Syl-
burgii Veter. Xαϊδελβέργη, J. Commelin, 1594.  Τρί-
τη έκδοση, folio (354 x 240 mm.), VIII σ. + 828 στ. + 163
σ. (επιδιόρθωση στο τελευταίο φύλλο, λίγο οξειδωμένο
αντίτυπο). Μεταγενέστερη αγγλική βιβλιοδεσία (δέρ-
μα με εμπίεστη διακόσμηση, φθορές). Παπαδόπουλος
(Ερανιστής XIV) 29, VD16 S10347, Adams S-2133,
Brunet, II, στ. 1086, Hoffmann, II, σ. 36, Ελληνική Βι-
βλιοθήκη, 154.
€ 1.000-1.500

78 100895
ΟΝΗΣΑΝΔΡΟΣ. Ὀνοσάνδρου στρατηγικός. Onosan-
dri strategicus, sive de imperatoris institutione, accessit
Οὐβρικίου ἐπιτήδευμα, Nicolaus Rigaltius P. nunc pri-
mum e vetustis codd. græcis publicavit, latina interpreta-
tione & notis illustravit, acessit seorsim in eundem
Onosandrum Iani Gruteri uberior commentarius, item M.
Aemilii Porti, Fr. Porti Cretensis F., breves & αὐτοσχε-
διαστικαί observations. Χαϊδελβέργη, Officina Com-
meliniana, 1600.  Δεύτερη έκδοση, 2 μέρη σ’ ένα
τόμο, 4ο (215 x 170 mm.), 95 + 64 σ. (ενισχυμένο το
πάνω περιθώριο των πρώτων φύλλων, οξειδωμένο
αντίτυπο, το δίφυλλο I του δεύτερου μέρους δεμένο
μεταξύ των σ. 64 και 65 του πρώτου). Ελληνικό κεί-

μενο και λατινική μετάφραση σε 2 στήλες, επιμέρους
τίτλος με ξυλόγραφο τυπογραφικό σήμα, ξυλό-
γραφη βινιέτα στο γενικό τίτλο, 7 ξυλογραφίες εντός
κειμένου (5 ολοσέλιδες). Διάστικτο δέρμα της επο-
χής της έκδοσης (μικρές φθορές). Legrand (15ος-16ος
αι., II) 231, Adams O-191, Brunet, IV, στ. 188, Hoffmann,
III, σ. 7, Οικονομόπουλος, σ. 571.
€ 300-400

79 101218
ΒΛΑΧΟΣ, Γεράσιμος, ο Κρης. Θησαυρός τῆς ἐγκυ-
κλοπαιδικῆς βάσεως τετράγλωσσος, μετά τῆς τῶν
ἐπιθέτων ἐκλογῆς, καί διττοῦ τῶν λατινικῶν τε καί
ἰταλικῶν λέξεων πίνακος, ἐκ διαφόρων παλαιῶν τε
καί νεωτέρων λεξικῶν συλλεχθείς. Βενετία, Gio-
vanni Pietro Pinelli, 1659.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο

(220 x 155 mm.), 28 + 688 σ. Κείμενο σε 2 στήλες,
χαλκόγραφο επίτιτλο στη σ. 3. Περγαμηνή της επο-
χής της έκδοσης (λερωμένη, φθορές). Legrand (17ος
αἰ., II) 434 («première et rarissime édition»).
€ 400-600

80 100529
ΣΚΟΥΦΟΣ, Φραγκίσκος. Τέχνη ῥητορικῆς Φραγκί-
σκου ἱερέως τοῦ Σκοῦφο, Κρητός τοῦ ἐκ Κυδωνίας,
φιλοσοφίας καί ἱερᾶς θεολογίας διδασκάλου. Βενε-
τία, Michelangelo Barboni, 1681. 8ο (160 x 100 mm.),
472 σ. (τρύπες από έντομο επιδιορθωμένες με ημι-
διαφανείς ταινίες χαρτιού, λερωμένο το τελευταίο
φύλλο). Ο τίτλος στα ελληνικά και ιταλικά (με κτη-
τορική σημείωση: «Καί τόδε κτῆμα Κωνσταντίνου
Ἰωάννου»). Δέρμα των Α. & Α. Γανιάρη (ο τίτλος
στο πάνω κάλυμμα). Legrand (17ος αι., II) 566.
€ 800-1.200

6. Αρχαίοι συγγραφείς

81 100900
ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος, εκδότης. Πρόδρομος Ἑλλη-
νικῆς Βιβλιοθήκης, περιέχων Κλαυδίου Αἰλιανοῦ
τήν Ποικίλην Ἱστορίαν, Ἡρακλείδου τοῦ Ποντικοῦ
[καί] Νικολάου τοῦ Δαμασκηνοῦ τά σωζόμενα, οἷς
προσετέθησαν καί βραχεῖαι σημειώσεις, καί στοχα-
σμοί αὐτοσχέδιοι περί τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καί
γλώσσης. Παρίσι, F. Didot, 1805.  8ο, ρος´ + 425 σ.
(λίγο οξειδωμένο αντίτυπο, ομοιόμορφη οξείδωση
προς το τέλος). Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση
του Κοραή σε ταινία χαρτιού επικολλημένη στον
ψευδότιτλο («Pour Mons. Porson, de la part / de l' édi-
teur. Coray. / recomandé à Mr. Bancks, chez Messrs / Hut-
ton Jackson et comp. Friday street cheap / side, London),
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ex-libris «Βιβλιοθήκη Ροσέτου». Δερμάτινη ράχη
της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). 
Ηλιού 1805.87, Λαγανάς 542.
€ 1.000-1.500

82 100684
ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος, εκδότης. Ἰσοκράτους λόγοι
καί ἐπιστολαί, μετά σχολίων παλαιῶν, οἷς προσετέ-
θησαν σημειώσεις καί τῶν Αὐτοσχεδίων στοχασμῶν
περί τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καί γλώσσης ἀκολουθία
(Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, τ. 1 & 2). Παρίσι, Firmin
Didot, 1807.  2 τόμοι, 8ο, ρβ´ + 448 και ξ´ + 389 σ.
(ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο, έντονη οξείδωση σε 4
φύλλα του Β´ τόμου: σ. ιζ´ - κδ´, λερωμένα και με μι-
κρές φθορές τα πρώτα φύλλα του Α´ τόμου). Χαλ-
κόγραφη προμετωπίδα (προτομή του Ισοκράτους).
Δέρμα της εποχής της έκδοσης στον Β´ τόμο (φθο-
ρές) και απομίμησή του στον πρώτο (χρυσωμένες οι
ακμές), νεότερη θήκη. Ηλιού 1807.31-2, Ελληνική Βι-
βλιοθήκη, 1361-2, Λαγανάς 565 (ο Α´ τόμος). (2) 
€ 200-300

7. Ελληνική γλώσσα - Φιλολογία

83 100410
MARCELLUS, Marie Louis J. A. C., comte de. Chants
du peuple en Grèce. Παρίσι, J. Lecoffre, 1851.  2
τόμοι, 8ο, XIX + 428 και 496 σ. (μικρός λεκές στο
πάνω περιθώριο των πρώτων τευχών του Β´ τόμου,
ομοιόμορφα οξειδωμένος ο τίτλος και ο ψευδότιτ-
λος στον ίδιο τόμο, σφραγίδες). Ελληνικό κείμενο
και γαλλική μετάφραση σε αντικρυστές σελίδες.
Νεότερη δερμάτινη ράχη. Γκίνης & Μέξας, 5459,
πρβ. Blackmer 1088, Λαγανάς 1078. (2)
€ 150-200

84 100378
ΑΔΑΜΙΔΗΣ, Α. Ι. Τό σύνολον τῆς ρωσσικῆς γλώσ-
σης κατά τήν νεωτάτην καί εύκολωτάτην πρακτι-
κήν καί θεωρητικήν μέθοδον τοῦ Τ. Ρόβερτσον,
μετ' ἐπιτόμου γραμματικῆς καί καταλόγου τῶν
ἀνωμάλων ῥημάτων, πρός χρῆσιν τῶν ἄνευ διδα-
σκάλου καί τῶν ἐν τοῖς σχολείοις διδασκομένων.
Οδησσός, Ν. Χρυσόγελος, 1893.  8ο, VIII + 144 +
384 σ. (λείπουν 2 φύλλα στην αρχή, κομμένο μικρό
τμήμα από το τελευταίο φύλλο με μικρή απώλεια
γραμμάτων, εν μέρει επικολλημένο στο κάτω κά-
λυμμα). Κατάλογος συνδρομητών. Δερμάτινη ράχη
της εποχής της έκδοσης (φθορές στα καλύμματα).
Ηλιού & Πολέμη, 1893.562 (1 μόνο αντίτυπο).
€ 80-120

85 100290
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ι. Παροιμίαι δημώδεις, συλλεγεῖσαι
καί ἑρμηνευθεῖσαι ὑπό Ι. Βενιζέλου. Αθήνα, Γ.
Βλασσαρίδης, 1846.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ζ´ + 135
σ. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (λίγο ξε-
θωριασμένη). Γκίνης & Μέξας, 4418.
€ 80-120

86 100329
ΘΕΡΕΙΑΝΟΣ, Δ. Ἀδαμάντιος Κοραής ὑπό Δ. Θε-
ρειανοῦ, ἐκτυποῦται ἀναλώμασι τοῦ Οἰκονομείου
κληροδοτήματος. Τεργέστη, τυπογραφείο του Αυ-
στροουγγρικού Λόϋδ, 1889-1890. 3 τόμοι, 8ο, 413,
352 και 168 + ρλη´ σ. (ελαφρά οξειδωμένοι οι τίτ-
λοι). Νεότερο πανί (μικρές φθορές). Ηλιού & Πο-
λέμη, 1889.12 και 1890.8 & 9, Λαγανάς 1501. (3) 
€ 80-120

87 100667
ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος. Συλλογή τῶν εἰς τήν Ἑλλη-
νικήν Βιβλιοθήκην καί τά Πάρεργα προλεγομέ-
νων, καί τινων συγγραμματίων, τόμος πρῶτος (δεν
εκδόθηκε άλλος). Παρίσι, C. Eberhart, 1833.  8ο,
λβ´ + 577 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο). Με μια λιθο-
γραφία (προτομή του συγγραφέα, ξακρισμένο το
κάτω περιθώριο με απώλεια γραμμάτων) και ένα
πανομοιότυπο εκτός κειμένου (η επιτύμβιά του επι-
γραφή γραμμένη από τον ίδιο). Δερμάτινη ράχη
της εποχής της έκδοσης (μικρό σχίσιμο στην πάνω
ένωση, μαρμαρογραφημένες οι ακμές). Ηλιού
1833.83, Λαγανάς 948.
€ 80-120

88 100380
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, Κωνσταντίνος, ο εξ Οικονόμων.
Δοκίμιον περί τῆς πλησιεστάτης συγγενείας τῆς
σλαβονο-ρωσσικῆς γλώσσης πρός τήν ἑλληνικήν.
Πετρούπολη, Τυπογραφία της Ακαδημίας των
Επιστημών, 1828.  3 τόμοι, 8ο, CLXXXVIII + 176 +
(176α-176ξ) + (177-264) + (264α-264ω) + (264αα-
264ωω) + (264ααα-264βββ) + (265-339), 464 και 9 +
528 σ. (κομμένο και συμπληρωμένο μικρό τμήμα
του τίτλου κι ακόμα ενός φύλλου στον Γ´ τόμο και
σ᾽ ένα φύλλο του Α´ τόμου, οξειδωμένα μερικά
φύλλα κυρίως στους τόμους Β´ και Γ´). Τίτλοι στα
ελληνικά και ρωσικά (σε αντικρυστές σελίδες στον
Α´ τόμο, στην ίδια σελίδα στους υπόλοιπους), 2
αναδιπλούμενοι στοιχειοθετημένοι πίνακες στον
Α´ τόμο (συνυπολογίζονται στη σελιδαρίθμηση: σ.
173-6). Πανί (λεκές στο πάνω κάλυμμα του Γ´
τόμου). Ηλιού 1828.60 & 29-30. (3) 
€ 200-300
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8. Παιδεία
89 101209
Συλλογή ἐκ διαφόρων Ἑλλήνων συγγραφέων καί
ποιητῶν, εἰς χρῆσιν τῶν ἑλληνικῶν σχολείων. Οδησ-
σός, τυπογραφία της Ελληνεμπορικής Σχολής, 1833.
 2 τόμοι, 8ο, 336 και 341 (ελαφρά οξειδωμένα κά-
ποια φύλλα, μικρή τρύπα σε  2 φύλλα του Β´ τόμου:
σ.109-112, σημειώσεις με μελάνι στο εσωτερικό και
εξωτερικό περιθώριο 7 φύλλων στον ίδιο τόμο: σ.
299-311). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης
(μικρές φθορές, λερωμένη η ράχη του Β´ τόμου).
Ηλιού, 1833.81-2 (3 μόνο αντίτυπα του Α´ τόμου). (2)
€ 100-150

90 100316
ΖΥΓΟΥΡΑΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ Δ. Βιβλιοθήκη τοῦ ἑλληνι-
κού λαοῦ ἐκδιδόμενη κατά μῆνα, τόμος πρῶτος,
Ἰανουάριος 1888, Περί μορφώσεως, ἀγωγῆς καί παι-
δείας [—Τό βιβλίον τοῦ ἀνδρός, —Πώς γίνονται τά
χρήματα, —Ὑγιεινή τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς, —
Τό βιβλίον τῆς γυναικός, —Ἡ πρακτική σοφία, —
Βίος Πολυβίου Μεγαλοπολίτου, —Ἐπιστολάριον διά
τόν λαόν, —Κριτική ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμπορίου,
—Τά χρυσά λόγια τοῦ φιλοσόφου Δαμωδοῦ, —Ἡ
κόρη τοῦ παντοπώλου, —Περιγραφή τῶν Ἀθηνῶν].
Αθήνα, Ι. Κουβέλος & Μ. Δελής, Ιανουάριος [- Δε-
κέμβριος] 1888. οι τόμοι 1-12 δεμένοι μαζί, 8ο, 63,
63, 62, 62, 63, 64, 64, η´ + (3-63), 63, 63, 64 και 58 σ.

(μικρές τρύπες στα 4 πρώτα φύλλα του Α´ τόμου,
λυμένο ένα φύλλο στον Ζ´ τόμο: σ. 31-2, λίγο
οξειδωμένα αντίτυπα). Δερμάτινη ράχη της εποχής
της έκδοσης (φθορές στα καλύμματα). Ηλιού &
Πολέμη, 1888.6-9 και 123-130. [δεμένο μαζί, στο
τέλος:] Ἑλληνικόν ἐπιστολάριον, περιέχον ποικίλας
ἐπιστολάς ἐπί διαφόρων τοῦ βίου περιστάσεων,
ἔκδοσις νέα ὑπό Ν. Μιχαλοπούλου. Αθήνα 1888.
 8ο, 144 σ. (ελαφρά οξειδωμένο). Ηλιού & Πο-
λέμη, 1888.320 (3 μόνο αντίτυπα).
€ 200-300

91 101215
[Τα γουρουνάκια]. Aθήνα, Γ. Παπαδημητρίου, χ.χ.
[δεκαετία 1930].130 x 180 mm., (η πάνω πλευρά ξα-
κρισμένη κατά το περίγραμμα της παράστασης των
καλυμμάτων), [10] σ. Εξολοκλήρου λιθογραφημένη
έκδοση, χωρίς τίτλο, το κείμενο αρχίζει στο εσωτε-
ρικό του πάνω καλύμματος και τελειώνει στο εσω-
τερικό του κάτω, με 4 ολοσέλιδες χρωμολιθογραφίες
και 6 δίχρωμες εικόνες εντός κειμένου. Αρχικά χρω-
μολιθόγραφα χαρτόνια με παράσταση μεγάλου και
μικρού γουρουνιού (η πάνω πλευρά ξακρισμένη
κατά το περίγραμμα της παράστασης).
€ 80-120

92 100323
ΑΛΕΞΙΟΥ, Έλλη. Ὁ χοντρούλης κ’ ἡ πηδηχτή (τά παι-
δικά χρόνια δυό ποντικῶν). Αθήνα, Αδελφοί Ρόδη,
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1939.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 111 σ. (λείπει ένα φύλλο
στην αρχή, πιθανότατα ψευδότιτλος, λίγο λερωμένο
αντίτυπο). Με εικόνες εντός κειμένου. Αρχικό πανί
(λερωμένο, με μία έγχρωμη εικόνα επικολλημένη στο
πάνω κάλυμμα, κομμένο μικρό τμήμα της). 
€ 80-120

9. Θρησκεία
93 100775
Ἡ Καινή Διαθήκη τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ δίγλωττος, τοῦτ’ ἔ στι τό θεῖον ἀρ χέ τυ πον καί
ἡ αὐ τοῦ με τά φρα σις εἰς κοινήν διά λε κτον [τοῦ Μαξί-
μου Καλλιουπολίτη], με τά πά σης ἐ πι με λεί ας διορ θω θέ -
ντα καί νε ωστί μετατυποθέ ντα. Halle, τυ πο γρα φείο του
Ορφανοτρο φεί ου, 1710.  12ο (153 x 83 mm.), 1106 σ.
(σχίσιμο στην προμετωπίδα και στο φ. 5, λίγο οξειδω-
μένα κάποια φύλλα, λεκές από νερό στο πάνω περιθώριο
ορισμένων φύλλων, μικρές φθορές στην πρόσθια ακμή
των 4 τελευταίων: b10-c, μικρές τρύπες στον αναδι-
πλούμενο πίνακα, ο πρόλογο ς του J. Heymann δεμένος
πριν από εκείνον του H. Francke). Αρχαίο κείμενο και
νεοελληνική μετάφραση σε 2 στήλες, δίχρωμος ο τίτλος,
χαλ κό γρα φη προ με τω πί δα, α να δι πλού με νος στοι χειοθε-
 τη μέ νος πί να κας στο τέλος. Δέρ μα της εποχής της έκ-
δοσης (φθορές). Legrand (18ος αἰ.) 66, Darlow & Moule,
4961, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 989, Λαγανάς 356.
€ 300-400

94 100312
ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ο Πισσίδειος. Πνευματική κιθάρα, ἤτοι
λόγοι ψυχωφελεῖς, εἰς μερικάς τινας περικοπάς, τῶν
Κυριακῶν, τοῦ θείου εὐαγγελίου συντεθέντες, νῦν τό
πρῶτον τύποις ἐκδοθέντες εἰς ὠφέλειαν τῶν ἁπλου-
στέρων εὐσεβῶν, καί ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Bενετία,
Νικόλαος Γλυκύς, 1783.  4ο, 12 + 204 (=206) σ. (σβη-
σμένη σημείωση στο πάνω ακρόφυλλο, μικρός λεκές
στο πάνω περιθώριο δύο φύλλων, ελαφρά οξειδω-
μένο αντίτυπο). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σήμα στον
τίτλο, ξυλόγραφα επίτιτλα, αρχικά γράμματα και βι-
νιέτες. Αρχικά εύκαμπτα χαρτόνια (φθορές στη
ράχη, λείπει τμήμα της, χαλαρωμένες οι συνδέσεις).
Legrand (18ος αἰ.) 1120.
€ 200-300

95 100522
PETROV, Gavriil, μητροπολίτης Νόβγκοροντ και
Πετρουπόλεως. Τελετουργία ἱερά ἤτοι διατύπωσις
σύντομος τῶν ἱεροτελεστιῶν, τῶν ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ
γραίκο-ρωσσιακῇ ἐκκλησίᾳ ἄνωθεν ἔς γε καί καθ'
ἡμᾶς […], ἑλληνιστί δέ μεθερμηνευθεῖσα, ὑπό

Ε[ὐγενίου] Ἀ[ρχιεπισκόπου] τοῦ Β[ουλγάρεως].
Πετρούπολη 1799.  8ο, XVI+376 σ. (εκτεταμένες
φθορές από έντομο στον τίτλο, τρύπες από έντομο
εντονότερες στο πρώτο τεύχος: σ. I-XVI και στα τε-
λευταία 4 φύλλα: σ. 369-376). Δερμάτινη ράχη της
εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές σε αυτήν και
καλύμματα, μικρές τρύπες από έντομο στο πάνω
κάλυμμα). Λαδάς & Χατζηδήμος, II, 171.
€ 100-150

96 100315
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, επίσκοπος Ιππώνος. Τό κεκραγά-
ριον τοῦ θείου καί ἱεροῦ Αὐγουστίνου, ἤτοι βιβλία
τέσσαρα […], ἐν οἷς περιέχονται αἰνέσεις τε καί δε-
ήσεις καί εὐχαριστίαι θερμόταται, ἅς ὁ θεσπέσιος
πατήρ πρός Θεόν ἀναπέμπων ἐνδελεχῶς ἐκέκρα-
γεν, ὑπό τοῦ Ἀ[ρχιεπισκόπου] Ε[ὐγενίου] τοῦ
Β[ουλγάρεως] ἐξερμηνευθεῖσαι. Λειψία, Breitkopf
& Härtel, 1804.  8ο, ιδ´ + 247 σ. (οξειδωμένο αντί-
τυπο, 8 φύλλα δεμένα με λάθος σειρά: σ. 17-32).
Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές
σε αυτήν και τα καλύμματα). Ηλιού 1804.76. [δε-
μένο μαζί:] Τό ψαλτήριον τοῦ Δαβίδ, τό ὑπό τοῦ
ἱεροῦ Αὐγουστίνου τῇ ἰδίᾳ ἑαυτοῦ μητρί συνεπι-
τμηθέν. Λειψία, Breitkopf & Härtel, 1804. 8ο, 13 σ.
(οξειδωμένο αντίτυπο). Ηλιού 1804.79.
€ 80-120

97 100633
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, ο Στουδίτης. Θησαυρός Δαμα-
σκηνοῦ τοῦ ὑποδιακόνου καί Στουδίτου τοῦ Θεσ-
σαλονικέως, μετά τῆς προσθήκης ἐν τῷ τέλει καί
ἑτέρων ἑπτά λόγων ψυχωφελεστάτων καί τῆς ἐξη-
γήσεως τοῦ Πάτερ ἡμῶν, νεωστί μετατυπωθείς εἰς
κοινήν τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν. Βενετία, Νικό-
λαος Γλυκύς, 1805.  8ο, 592 σ. (λερωμένος ο τίτ-
λος, ελαφρά λερωμένο αντίτυπο, 3 μικρές τρύπες
στο εσωτερικό περιθώριο από κορδόνι που άλλοτε
συγκρατούσε το αντίτυπο). Νεότερη δερμάτινη
ράχη (χρωματισμένες οι ακμές). Ηλιού 1805.48.
€ 300-400

98 100830
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Β´, ο Σχολάριος, πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως. Διδασκαλία εὐσύνοπτος ἤ νόμος
εὐαγγελικός, ἐν ἐπιτομῇ σαφῶς καί εὐλήπτως ἐκτε-
θείς, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα διά προτροπῆς
καί φιλοτίμου δαπάνης τοῦ πανιερωτάτου καί θε-
οπροβλήτου μητροπολίτου ἁγίου Προύσης κυρίου
κυρίου Ἀθανασίου, ἐπιμελείᾳ δέ τοῦ σοφολογιω-
τάτου διδασκάλου κυρίου Σεργίου τοῦ Μακραίου.
Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχικό Τυπογραφείο,
1806. 4ο, 84 σ. (λείπει το τελευταίο (λευκό) φύλλο).
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Ο τίτλος και το κείμενο σε τυπογραφικό πλαίσιο.
Μεταγενέστερο κόκκινο μαροκινό δέρμα με χρυσή
διακόσμηση (μικρές φθορές, χαλαρωμένες οι συνδέ-
σεις και η ραφή της ράχης, χρυσωμένες οι ακμές).
Ηλιού 1806.23.
€ 150-200

99 100531
ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Νικόλαος. Ἱερά κατήχησις, ἤτοι ἐξή-
γησις τῆς θείας καί ἱερᾶς λειτουργίας καί ἐξέτασις
τῶν χειροτονουμένων, τό πρῶτον συγγραφεῖσα
παρά Νικολάου τοῦ Βούλγαρι, νῦν δέ δι' ὅλου
ἀνακαινισθεῖσα παρά Σπυρίδωνος Βλαντῆ. Βενε-
τία, Νι κό λα ος Γλυ κύς, 1818.  4ο, κ´ + 202 σ. (μι-
κρές τρύπες από έντομο στο εσωτερικό περιθώριο
των πρώτων φύλλων). Χαρτόνια της εποχής της έκ-
δοσης (μικρές φθορές, λείπουν τμήματα από την
κορυφή και τη βάση της ράχης, σπασμένη η ραφή
της). Ηλιού 1818.37.
€ 250-350

100 100516
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ο Αγιορείτης. Κήπος χαρίτων ἤτοι
ἑρμηνεία γλαφυρά εἰς τάς Θ´. ῳδάς τῆς στιχολογίας
ἐκ διαφόρων συνερανισθεῖσα παρά τοῦ ἀειμνήστου
διδασκάλου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου ᾖ παρ' αὐτοῦ
προσετέθησαν ἡ Κυριακή προσευχή τοῦ Πάτερ ἡμῶν,
εἰς μέτρον ἡρωϊκόν· ἕν κεφάλαιον ὠφελιμώτατον
Καλλίστου πατριάρχου· [...] Πᾶντα δέ ταῦτα νῦν
πρῶτον τύποις ἐξεδόθησαν διά δαπάνης τῶν ἐλαχί-
στων ἱερομονάχων Στεφάνου καί Νεοφύτου τῶν ἐν
τῷ ἁγιονύμῳ ὄρει Σκουρταίων. Βενετία, Νικόλαος
Γλυκύς, 1819.  4ο, ι´ + 347 σ. (λεκές από νερό στο
κάτω περιθώριο των πρώτων τευχών και εντονότερος
λεκές από οξείδωση στο εξωτερικό περιθώριο
των τελευταίων τευχών). Χαλκόγραφη προμετωπίδα
(πορτραίτο του Νικοδήμου του Αγιο ρείτη), κι ένας
χαλκόγραφος αναδιπλούμενος πίνακας. Μεταγενέ-
στερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Ηλιού
1819.76, Λαγανάς 667.
€ 400-600

101 100894
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, ἔτι αωι´ γενομένης.
Μόσχα, τυπογραφείο της Αγιωτάτης Συνό δου, 1821.
 5 μέρη σ’ ένα τόμο, 4ο, 248 + 333 + 225 + (334) + 173
+ II + XII + XXVIII + XVIII + XIV + 231 σ. (κομμένα
τμήματα από τα περιθώρια κάποιων φύλλων, σε δύο

περιπτώσεις με μικρή απώλεια κειμένου, λερωμένα
μερικά φύλλα, ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο, ο
«Ἔλεγχος τῶν σφαλμάτων» και τα «Διαφέροντα
ἀναγνώσματα» δεμένα στο τέλος του τέταρτου μέ-
ρους, το τεύχος 2 του τέταρτου μέρους δεμένο μετά
το 4). Κείμενο σε 2 στήλες, αντίτυπο με τη σ. 334 του
δεύτερου μέρους τυπωμένη σε λάθος θέση (πίσω από
τη σ. 225 του τρίτου μέρους). Μεταγενέστερη δερμά-
τινη ράχη (αποκολλημένη, φθορές, σπασμένες οι συν-
δέσεις, ελεύθερο το πάνω κάλυμμα). Ηλιού 1821.43,
Darlow & Moule, 4796.
€ 200-300

102 100924
Σύντομος ἱστορία τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων τῆς
ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, περιέχουσα τήν πρόοδον τοῦ
εὐαγγελίου, τούς κόπους, τάς ἀρετάς καί τά πάθη τῶν
ἀρχαίων χριστιανῶν. Mάλτα 1825.  12ο, 92 σ. (λε-
ρωμένος και με μικρές φθορές ο τίτλος και το τελευ-
ταίο φύλλο). Λείπουν τα εξώφυλλα. Ηλιού 1825.71 (3
μόνο αντίτυπα).
€ 80-120

103 100379
Τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἅπαντα, ἐκ τοῦ ἑβραϊκοῦ
ἀρχετύπου εἰς κοινήν ἑλληνικήν διάλεκτον μετα-
φρασθέντα. Λονδίνο, R. Watts, 1840.  8ο, 451
[=951] σ. (ελαφρά οξειδωμένα λίγα φύλλα). Κείμε-
νο σε 2 στήλες. Δέρμα της εποχής της έκδοσης (μι-
κρές φθορές). Darlow & Moule, 4987, Ηλιού 1840.216.
€ 150-200

104 101008
[ΚΑΪΡΗΣ, Θεόφιλος]. Θεοσεβῶν προσευχή. Λονδί -
νο, Gilbert & Rivington, 1848. 18ο, 34 σ. (λεκές από
νερό). Δίχρωμη εκτύπωση, ξυλόγραφη βινιέτα
στον τίτλο («Θεόν σέβου»). Εύκαμπτο δέρμα της
εποχής της έκδοσης (χρυσωμένες οι ακμές, αντί-
τυπο με παρέμβλητα λευκά φύλλα). Πολέμης (Τε-
τράδια Χ) 10.
€ 100-150

10. Μουσική

105 101009
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος. Σύν-
τομον δοξαστάριον, μεταφρασθέν κατά τήν νέαν
μέθο δον τῆς μουσικῆς τῶν μουσικολογιωτάτων δι-
δα  σκάλων τοῦ νέου συστήματος. Βουκουρέστι, Νε-
οσύστατο Τυπογραφείο, 1820.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
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2 μέρη σ’ ένα τόμο, 4ο, 344 + (335-436) σ. (λίγο οξει-
δωμένο και λερωμένο αντίτυπο). Επιμέρους τίτλος
στο δεύτερο μέρος, κατάλογος συνδρομητών, κτη-
τορικές σημειώσεις στα πρώτα φύλλα. Νεότερη δερ-
μάτινη ράχη.  ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΒΥΖ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Με την εισαγωγή το 1814 της
νέας μουσικής σημειογραφίας από τους Γρηγόριο
Πρωτοψάλτη, Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα και
Χρύσανθο Προύσης, κατέστη δυνατή η εκτύπωση
μουσικών βιβλίων με κινητά στοιχεία. Το πρώτο βι-
βλίο που τυπώθηκε ήταν το Νέον Ἀναστασιματά-
ριον, που βγήκε από το ίδιο τυπογραφείο τον Μάιο
του 1820. Ηλιού 1820.137, Χατζηθεοδώρου 2, Ελ-
ληνική Βιβλιοθήκη, 887.
€ 300-400

106 100448
Ἄσματα ἑλληνικά καθ' ὑφήγησιν Δ. Αλεξανδρίδου,
τονισθέντα διά μονῳδίαν ἐν συνοδίᾳ τοῦ κλειδο-
κυμβάλου ἤ διά μόνον τό κλειδοκύμβαλον καί τῷ
φιλογενεστάτῳ καί φιλομούσῳ κυρίῳ Νικολάῳ
Δούμπα ἀφιερωθέντα ὑπό R. Randhartinger, εἰς δύο
φυλλάδια, φυλλάδιον Ι, τεῦχος Ι, ποίημα 119. Βιέν-
νη, χ.χ. [μέσα 19ου αιώνα]. 4ο, 11 σ. (σχίσιμο στο
πρώτο δίφυλλο). Χαλκόγραφη παρτιτούρα, σε 3 άρ-
ραφα δίφυλλα τοποθετημένα το ένα μέσα στο άλλο
(όπως κυκλοφόρησε). Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα.
Πρβ. Ηλιού & Πολέμη (προσθήκη υπό έκδοση).
[μαζί:] Ἄσματα ἑλληνικά καθ᾽ ὑφήγησιν Δ. Αλε-
ξανδρίδου, τονισθέντα διά μονῳδίαν ἐν συνοδίᾳ τοῦ

κλειδοκυμβάλου ἤ διά μόνον τό κλειδοκύμβαλον καί
τῇ φιλογενεστάτῃ καί φιλομούσῳ κυρίᾳ Εὐγενίᾳ
Σταύρου ἀφιερωθέντα ὑπό R. Randhartinger, εἰς δύο
φυλλάδια, φυλλάδιον ΙΙ, τεῦχος ΙΙ, ποίημα 122. Βιέν-
νη, χ.χ. [μέσα 19ου αιώνα]. 4ο, 11 σ. (το πρώτο δί-
φυλλο σχισμένο κατά μήκος της τσάκισης). Χαλ-
κόγραφη παρτιτούρα, σε 3 άρραφα δίφυλλα τοπο-
θετημένα το ένα μέσα στο άλλο (όπως κυκλοφό-
ρησε). Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα. Πρβ. Ηλιού & Πο-
λέμη (προσθήκη υπό έκδοση). (2)
€ 150-200

107 100454
ΕΝΝΙΓΓ, Ιούλιος. Ἐγχειρίδιον φωνητικῆς μουσικῆς,
ἤτοι διδασκαλία ᾠδικῆς κατά τήν μέθοδον τοῦ Γερ-
μανοῦ διδασκάλου Γ. Κυμπλέρου. Αθήνα, Χ. Ν. Φι-
λαδελφεύς, 1875.  8ο, 111 σ. (λείπουν 7 φύλλα: σ.
99-110, το τελευταίο φύλλο δεμένο μετά το δεύτερο
έργο). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθο-
ρές, λείπει μεγάλο τμήμα της). Ηλιού & Πολέμη,
1875.159. [δεμένο μαζί:] ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ, Ιω. Θ.
Μοῦσα, ἤτοι βιβλίον μουσικόν παιδαγωγικόν προ-
ωρισμένον διά τά διδασκαλεῖα καί περιέχον τάς καλ-
λίστας γερμανικάς καί ἡμετέρας μελῳδίας πρός δε
καί δημώδη τινά ᾄσματα. Αθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελ-
φεύς, 1882.  79 σ. (ελαφρά οξειδωμένο). Ηλιού &
Πολέμη, 1882.398. [δεμένο μαζί:] Ἐγχειρίδιον ἐκκλη-
σιαστικῆς μουσικῆς περιέχον ἀκολουθίαν δι᾽ ἐθνικάς
καί βασιλικάς τελετάς μελοποιηθεῖσαν ὑπό Ἀθανα-
σίου ἱεροδιακόνου Σαμίου. Αθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελ-
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φεύς, 1882.  46 σ. (λείπει ο τίτλος και το τελευταίο
φύλλο). Κατάλογος συνδρομητών. Ηλιού & Πολέμη,
1882.171. [δεμένο μαζί:] Μουσικόν παράρτημα τῆς
μουσικῆς ἐφημερίδος «Φόρμιγξ» περιέχον ἐκλεκτά
ἀνέκδοτα μουσικά μαθήματα ἑσπερινοῦ, ὄρ θρου καί
λειτουργίας, τῶν δοκιμωτέρων ἀρχαίων τε καί νεω-
τέρων μουσικοδιδασκάλων, 12 — τεύχη — 12 ἔτους
Α´. Αθήνα 1901.  192 σ. (λείπουν 8 φύλλα: σ. 161-
176). Κατάλογος συνδρομητῶν. Μεταξύ των σ. 160
και 177 δεμένα 7 τεύχη Μουσικού παραρτήματος της
εφημερίδας «Φόρμιγξ» άλλου έτους (σ. 3-112, αρχί-
ζει: «Κανών τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ἀκάθιστον
Ὕμνον, σύνθεσις Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος τῆς
Μεγάλης Ἐκκλησίας»). [δεμένο μαζί:] Στοιχειώδης
διδασκαλία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἐκπονη-
θεῖσα ὑπό τῆς μουσικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου ἐν ἔτει 1883. Κωνσταντινούπολη,
Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1888. 56 σ. (λείπουν 4
φύλλα στο τέλος). Ηλιού & Πολέμη, 1888.918. [δε-
μένο μαζί:] Τό Θεοτόκε Παρθένε πενταπλοῦν πρός
χρῆσιν ἀνάλογον κατά τάς ἀρτοκλασίας. Κωνσταν-
τινούπολη, Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1898.  49
σ. Ηλιού & Πολέμη, 1898.953. [δεμένο μαζί:] ΝΑΥ-
ΠΛΙΩΤΗΣ, Iά κω βος. Φόρμιγξ, ἤτοι συλλογή ἀσμάτων
καί ὠδῶν τῶν μέν μετενεχθέντων ἐκ τῆς ευρωπαϊκῆς
μουσικῆς γραφῆς εἰς τήν καθ᾽ ἡμᾶς ἐκκλησιαστικήν,
τῶν δέ πρωτοτύπων ὅλως πρός χρῆσιν τῶν δημ. σχο-
λείων καί παντός φιλομούσου, ἔκδοσις πρώτη. Κων-
σταντινούπολη, Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1894.
268 σ. Κατάλογος συνδρομητών. Ηλιού & Πολέμη,

1894.963. [δεμένο μαζί:] Ὕμνος ὁ Ἀκάθιστος εὐρύθ-
μως τονισθείς ὑπό Ἱωάννου Θ. Σακελλαρίδου.
Αθήνα, Σπ. Κουσουλίνος, 1902.  35 σ. (βαθιά ξα-
κρισμένο το εξωτερικό περιθώριο). 
€ 200-300

108 100349
Ἡ φάλαγξ, ἐμβατήριον ἆσμα διά κλειδοκύμβαλον,
ποίησις Α. Βαλαωρίτου, μουσική Γ. Λαμπίρη,
[πάνω:] Ἀφιεροῦται εἰς τήν Φάλαγγα τοῦ Ἐθνικοῦ
Πανεπιστημίου. Aθήνα, Λιθογραφείο Γ. Κόλμαν, χ.χ.
[1876].  4ο, [8] σ. (μικρά σχισίματα στο πάνω πε-
ριθώριο του πρώτου και του τελευταίου φύλλου).
Εξολοκλήρου λιθογραφημένη έκδοση (οι σ. [2], [3],
[7] & [8] λευκές). Αρχικά εξώφυλλα (ο τίτλος επα-
ναλαμβάνεται στο πάνω, λεκέδες από νερό, ελαφρά
οξειδωμένα, μικρές φθορές).
€ 80-120

11. Φιλοσοφία

109 101005
CHESTERFIELD, P. D. Stanhope, Earl of. Ὁ ἰνδός φιλό-
σοφος ἤ μέθοδος τοῦ εὐτυχῶς ζῆν εἰς τήν κοινότητα,
περιεχομένη εἰς ἕνα ὀλίγον ἀριθμόν ἐκ λε κτω τέρων δι-
δασκαλιῶν τῆς ἠθικῆς· συλλεχθεῖσαι παρά γυμνοσο-
φιστοῦ τινος τῶν παλαιῶν. Βιέννη, J. Baumeister,
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1782.  12ο, 285 σ. Τίτλοι στα ελληνικά και γαλλικά,
ελληνικό και γαλλικό κείμενο σε αντικρυστές σελί-
δες. Καφέ μαροκινό δέρμα της εποχής της έκδοσης
(μικρές φθορές, χρυσή διακόσμηση στη ράχη, χρω-
ματισμένες οι ακμές). Legrand (18ος αι.) 1078.  Η
πρώτη έκδοση στα ελληνικά του τυπογραφείου του
J. Baumeister. Μεταφραστής ο τυπογράφος Γεώργιος
Βεντότης. 
€ 700-900

110 100313
BAUMEISTER, Friedrich Christian. Λογική, ξυνυφαν-
θεῖσα μέν ὑπ' αὐτοῦ λατινιστί μεθόδῳ μαθηματικῇ
κατά Βόλφιον, μεταφρασθεῖσα δέ ἀπό τῆς λατινίδος
εἰς τήν Ἑλλάδα φωνήν παρά τοῦ σοφολογιωτάτου
διδασκάλου κυρίου Νικολάου Βάρκοση. Βιέννη, Γ.
Βεντότης, 1795. 4ο, 250 σ. (ελα φρά οξειδωμένο αν-
τίτυπο, λεκές από νερό στην πάνω εξωτερική γωνία).
Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (λείπει με-
γάλο τμήμα της, φθορές στα καλύμματα). Λαδάς &
Χατζηδήμος, Ι, 254.
€ 300-400

111 100291
ΓΑΛΑΝΟΣ, Δημ., μεταφραστής. Ἰνδικῶν μεταφρά-
 σεων πρόδρομος (Ἑλλην. Συλλογή τῶν Ἰνδικῶν Με-
ταφράσεων, τ. Α´). Αθήνα, Ν. Αγγελίδης, 1845. 
8ο, μς´ + (μς´´, μς´´, μς´´, μς´´) + (μζ´-μη´) + 155 σ. (λεί-
πει ο ψευδότιτλος, κομμένο και συμπληρωμένο το
εξωτερικό περιθώριο του τίτλου με μικρή απώλεια
κειμένου, ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Ένθετο δί-
φυλλο μεταξύ των σ. μς´ και μζ´. Πάνινη ράχη. [δε-
μένο μαζί:] Ραγγοῦ-Βάνσα, ἤ γενεαλογία τοῦ
Ραγγοῦ (Ἑλλην. Συλλογή [...], τ. Δ´). Αθήνα, Γ. Χαρ-
τοφύλαξ, 1850.  πζ´ + 275 σ. (κομμένο μικρό τμήμα
από την πάνω εξωτερική γωνία των πρώτων 3 φύλ-
λων). [μαζί, δεμένο ομοιόμορφα:] Βαλαβαράτα, ἤ
συντομή τῆς Μαχαβαράτας (Ἑλλην. Συλλογή [...], τ.
Β´). Αθήνα, Ν. Αγγελίδης, 1847.  ξθ´ + 867 σ. (λεί-
πει ο ψευδότιτλος και ακόμα 56 φύλλα: σ. 305-352,
369-401, 449-464 και 545-560). [μαζί, δεμένο ομοι-
όμορφα:] Ἰτιχασασαμουτσάϊα, τουτέστιν ἀρχαιολο-
γίας συλλογή, ἤ περί διαλόγων τε καί μύθων
φιλοσοφικῶν, νομίμων τε καί ἐθίμων ἰνδικῶν, συλ-
λεχθέντων κατ’ ἐκλογήν ἐκ τῆς Μαχαβαράτας
(Ἑλλην. Συλλογή [...], τ. Ε´). Αθήνα, Γ. Χαρτοφύλαξ,
1851.  ρλς´ + 288 σ. (κομμένο  τμήμα από το κάτω
περιθώριο των τελευταίων 6 φύλλων με μικρή απώ-
λεια κειμένου σε 2 φύλλα, κομμένο μικρό τμήμα από
την κάτω εξωτερική γωνία των πρώτων φύλλων).
[μαζί:] Γιτά, ἤ θεσπέσιον μέλος (Ἑλλην. Συλλογή
[…], τ. Γ´). Αθήνα, Γ. Χαρτοφύλαξ, 1848.  πβ´ +
126 σ. (μικρή τρύπα σ' ένα φύλλο). Μαρμαρογραφη-

μένο πανί. [μαζί, δεμένο όπως το προηγούμενο:] Χι-
τοπαδάσσα, ἤ Πάντσα-Τάντρα (Πεντάτευχος) καί
Ψιττακοῦ Μυθολογίαι Νυκτεριναί (Ἑλλην. Συλλογή
[...], τ. ΣΤ´). Αθήνα, Γ. Χαρτοφύλαξ, 1851.  νδ´ +
150 + 111 + 77 σ. (κομμένο και συμπληρωμένο το
πάνω τμήμα του τίτλου και του επόμενου φύλλου
(αφιέρωση) με μερική απώλεια κειμένου, σχίσιμο σε
2 φύλλα, εν μέρει επιδιορθωμένο, μεταξύ των σ. ιστ'
και ιζ´ δεμένα 6 φύλλα από το Γιτά). Γκίνης &
Μέξας, 4138, 5298, 4510, 5456, 4699 και 5607. (5) 
€ 200-300

12. Eπιστήμες

112 100525
ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ, Ιωάννης Ν. Τό σύμπαν, ἤ τά θαυμάσια
τοῦ ἀστερόεντος οὐρανοῦ, μελέται ἐπιστημονικαί ἐν
αἷς ἐκτίθενται εὐμεθόδως αἱ στοιχειώδεις γνώσεις τῆς
ἀστρονομίας, ἐκδίδονται ὑπό Ἰωάννου Μ. Ραπτάρ-
χου. Κωνσταντινούπολη, τυπογραφείο της Προόδου,
1866. 8ο, κ´ + 676 σ. Με 38 λιθόγρα φους πίνακες χα-
ραγμένους από τον Δ. Γαλανάκη (ο ΙΑ´ δισέλιδος και
ο ΙΓ´ αναδιπλούμενος, ο πίνακας ΚΘ´ δεμένος μετά
τον Λ´), κατάλογος συνδρομητών. Μεταγενέστερη
δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, μικρό σχίσιμο στην
πάνω ένωση, λυμένα δύο φύλλα, έχουν διατηρηθεί τα
αρχικά εικονογραφημένα εξώφυλλα, λίγο οξειδω-
μένα). Ηλιού & Πολέμη, 1866. 502.  Βασισμένο σε
μεγάλο βαθμό στο έργο Les Merveilles célestes του
Camille Flammarion (1865).
€ 100-150

113 100887
Στοιχεῖα φυσιολογίας καί ἐφαρμογή αὐτῶν εἰς
διατήρησιν τῆς ὑγείας καί εἰς βελτίωσιν τῆς φυσικῆς
καί πνευματικῆς ἀγωγῆς, συνταχθέντα ὑπό τοῦ
ἄγγλου Ἀνδρέου Κόμπε, ἰατροῦ. Βενετία, τυπογρα -
φείο του Αγ. Γεωργίου, 1854. 8ο, ιγ´ + 241 σ. (οξει-
δωμένα ορισμένα φύλλα, κομμένα μικρά τμήματα
από το εξωτερικό περιθώριο των 2 τελευταίων
φύλλων). Με έναν αναδιπλούμενο χαλκόγραφο πί-
νακα στο τέλος, κατάλογος συνδρομητών. Μετα-
γενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, χρω-
ματισμένες οι ακμές). Γκίνης & Μέξας, 6336.
€ 100-150

114 100826
[ΑΡΕΤΑΙΟΣ, Θεόδωρος]. Ἐγχειριστική. χ.τ. και χ.
[Αθήνα, δεκαετία 1870].  4ο, 1066 σ. (λίγα φύλλα
δεμένα σε λάθος θέση, κάποια λάθη στη σελιδα-
ρίθμηση). Εξολοκλήρου λιθογραφημένη έκδοση.
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Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές).
ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.  Πρόκειται, καθώς φαίνε-
ται, για διαφορετική έκδοση από αυτή που υπάρχει
στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 
€ 100-150

115 100758
ESPINE, J. H. A. D᾽ και C. PICOT. Πρακτικόν ἐγχει-
ρίδιον τῶν νοσημάτων τῶν παίδων, με τα φρα σθέν ἐκ
τοῦ γαλ λι κοῦ ὑ πό Κ. Κυ ρια ζί δου. Α θή να, τυ πο γρα-
 φείο του Κάλ λους, 1884.  Αντίτυπο δεμένο σε δύο
τόμους, 8ο, γ´ + 424 και (425)-847 σ. (κομμένο τμήμα
από ένα φύλλο με μικρή απώλεια κειμένου, δύο επι-
διορθωμένα σχισίματα σε δύο φύλλα του Β´ τόμου,
λίγο οξειδωμένα κάποια φύλλα του). Δερ μά τι νη ρά -
χη της εποχής της έκδοσης (μι κρές φθο ρές στα κα-
 λύμ μα τα). Ηλιού & Πολέμη, 1884.790. (2) 
€ 100-150

116 100987
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, Κωνσταντίνος. Vorlesungen über
reelle Funktionen. Λειψία και Βερολίνο, B. & G. Teub-
ner, 1918.  X + 704 σ. Αρχική πάνινη ράχη.
€ 150-200

117 100986
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, Κωνσταντίνος. Gesammelte math-
ematische Schriften. Μόναχο, C. H. Beck, 1954-1957.

 5 τόμοι, XII + 426, XI + 457, ΙX + 464, ΙX + 494
και XV + 447 σ. Με 5 πορτραίτα του Κ. Καραθεο-
δωρή εκτός κειμένου (ένα σε κάθε τόμο) και 2 πα-
νομοιότυπα (το ένα αναδιπλούμενο). Αρχικό πανί
(χρωματισμένη η πάνω ακμή). (5)
€ 250-350

118 100720
BECCARIA, Cesare Bonesana, marchese di. Περί
ἁμαρτημάτων καί ποινῶν, πολιτικῶς θεωρουμέ-
νων, μεταφρασθέν ἐκ τῆς ἰταλικῆς γλώσσης καί διά
σημειώσεων ἐξηγηθέν ὑπό Δ. Κοραῆ. Παρίσι,
Baudelot & Eberhart, 1802.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο,
λ´ + 284 σ. (μικρή τρύπα στο εσωτερικό περιθώριο
αρκετών φύλλων). Κτητορική σημείωση στο δεύ-
τερο φύλλο με την αφιέρωση. Δέρμα της εποχής
της έκδοσης. Ηλιού 1802.49, Λαγανάς 522.
€ 250-350

13. Χειρόγραφα –Έγγραφα

119 101183
ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ — Relatione di quello
che è bisogno ogn’ an(n)o per sostentare 200 Galere, 100
Navi, 50 m(ila) Fanti, 4600 Cavalli, et 6000 Guastatori.
[τέλη 16ου αιώνα]. Χειρόγραφο σε χαρτί, 15-18 στί-
χοι ανά σελίδα, μικρό folio (281 x 212 mm.), [1]-[2]10:
[20] φ. (το [2]/10 λευκό).  Αναλυτικός προϋπολο-
γισμός του ετήσιου κόστους του συνασπισμένου χρι-
στιανικού στόλου («[αρχ.] Poiche V(ostra) S(ignoria)
Ill(ustrissi)ma mi com(m)anda che io le dichi il parer mio
intorno la conclusione de una lega contra il Turco... [τελ.]
Sum(m)a 702169»). Το κείμενο αυτό, που απευθύνε-
ται στο δόγη της Βενετίας, σώζεται σε τουλάχιστον
τρία άλλα χειρόγραφα: ένα στην Εθνική Βιβλιοθήκη
της Γαλλίας (Ms. Italien 227, φ. 116-148v, με διαφορές
στον τίτλο και το κείμενο, πρβ. A. Marsand, I manoscritti
italiani della Regia Biblioteca Parigina, τ. Α ,́ Παρίσι 1835,
σ. 344-5) και δύο στο Istituto Storico Germanico της Ρώ-
μης (Ms. 34, αρ. 3, φ. 49-100, και Ms. 37, αρ. 6, φ. 47-
116, με διαφορές επίσης στον τίτλο και το κείμενο, πρβ.
I Codici Minucciani dell Istituto Storico Germanico. In-
ventario a cura di Alexander Koller, Pier Paolo Piergen-
tili e Gianni Venditti [Online-Publikationen des Deutschen
Historischen Instituts in Rom, 2009], σ. 192 & 203).
€ 3.000-4.000

120 100532
Ἰατροσόφιο σέ 558 κεφάλαια. 1772.Χειρόγραφο σε
χαρτί, 20 στίχοι ανά σελίδα, 8ο (164 x 110 mm.), [106]



31

121

φ., [4] + 208 σ. (οι 207-8 λευκές, λείπουν 14 τουλάχιστον
φύλλα στην αρχή, επιδιορθώσεις στα περιθώρια κά-
ποιων φύλλων, οξείδωση στην πρόσθια ακμή, λίγο λε-
ρωμένο). Το κυρίως κείμενο στις σ. 1-205 (σε 558 κε-
φάλαια αριθμημένα α´-υνε  ́και 3 χ.ἀ., «[αρχ.] Διαθήκη
τῶν σοφῶν καί μεγάλων ἰατρῶν, γαλινοῦ, ὑποκράτους
καί μελετίου, περί τοῦ ἀνθρώπου ὑγείας. Ἄνθρωπος
ἐστί ζῶον λογικόν, νοῦ καί ἐπιστήμης δεκτικόν...
[τελ.] καί μέ τοῦτο χάνεται ἡ πυτιρίδα, καί εἶναι δό-
κιμον»), πίνακας περιεχομένων στις σ. [1]-[4] (λείπει το
μεγαλύτερο μέρος του: «[αρχ.] περί ὠτίων ἐχόντων σκό-
ληκα — υλ´», το «υλ´» διορθωμένο σε «520»), βιβλιο-
γραφικό σημείωμα στη σ. 206 («διά χειρός ἐμοῦ τοῦ τα-
πεινοῦ καί ἁμαρ- / τωλοῦ δούλου τοῦ θεοῦ, κ(υ)ρ(ί)λ -
(λου) ἱερομο- / νάχου τοῦ ἀπό λέσβου, οἱ ἀναγινώσκον-
/ τες εὔχεσθε ὑπέρ ἐμοῦ. Ἐν ἔτῃ τῷ σω- / τηρίῳ αψοβῷ

μαΐου λ´»), χωρίς αρίθμηση φύλλων ή τευχών, νεότε-
ρη σελιδαρίθμηση με μολύβι (παράλληλα με παλαι-
ότερη: 29-337). Δέρμα των Α. & Α. Γανιάρη (τίτλος στο
πάνω κάλυμμα: «ΓΑΛΗΝΟΥ / ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ / ΜΕΛΕ-
ΤΙΟΥ / ΠΕΡΙ / ΑΝΘΡΩΠΟΥ / ΥΓΕΙΑΣ», στο τέλος δεμένα
6 φύλλα από δύο χειρόγραφα μικρότερων διαστάσε-
ων).Περιέχει ιατρικές και πρακτικές συνταγές που
αναμιγνύονται προς το τέλος με διάφορα αστρολογι-
κά κείμενα.
€ 2.000-3.000

121 100626
ΚΑΤΣΩΝΗΣ, Λάμπρος, 1752-1805, ήρωας του απε-

λευθερωτικού κινήματος του 1787. Ἔγγραφο στά
ἰταλικά μέ τήν ὑπογραφή του («λαμπρος κατζωνις»),
μέ τό ὁποῖο βεβαιώνει ὅτι διόρισε κυβερνήτη τοῦ
πλοίου «Terribile Achile» [«Τρομερός Ἀχιλλεύς»]
τόν Giovanni Donà «di nazion greca», ὁ ὁποῖος τοῦ ἔδω -
σε 1000 τσεκίνια γιά τόν ἐξοπλισμό του καί ἔμεινε
στήν Κέρκυρα γιά νά στρατολογήσει Ἀλβανούς. Με-
γανήσι, 22 Νοεμβρίου 1791.  1 σελίδα, 215 x 284 mm.
Σφραγίδα σε βουλοκέρι. Σε κορνίζα.ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑ.
€ 4.000-6.000

122 100825
Ἀλ Κουράν, μεταφρασθέν ἐκ τῆς ἀραβικῆς εἰς τό
ἀγγλικόν ἰδίωμα, καί ἐκ τούτου εἰς τήν ἁπλῆν ἡμῶν
διάλεκτον μέ σημειώματα καί σχόλια εἰς τά σκο-
τεινά καί ἀκατάληπτα μέρη ἀπό σοφοτάτους ἄρα-
βας εἰλημμένα, καί μάλιστα κατά τόν ἑρμηνέα τοῦ
κορανίου ζοαλουλαδέν, οὐμήν δέ καί βίος τοῦ προ-
φήτου μωάμεθ ἀκριβέστατος. Ἐν ἔτει 1798, Ἰαν-
νουαρίου 14, Ἰωάννινα. Ἐκ τῶν τοῦ Δημητρίου
Ζώτογλου.  Χειρόγραφο σε χαρτί, 19-27 στίχοι
ανά σελίδα, 4ο (200 x 150 mm.), [α]1 [1]-[4]8 [5]2 [6]-
[9]8 [10]4 [11]-[16]8 [β]1: 238 φ, [2] + 235 + [5] σ. (16
τεύχη περιβαλλόμενα από δίφυλλο με τους τίτλους).
Ο τίτλος στο πρώτο και το τελευταίο φύλλο. Χάρ-
τινα εξώφυλλα.
€ 3.000-4.000
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123 101184
ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ο Καβαδίας, θ. 1824, διδάσκαλος των
αδελφών Υψηλάντη. Εἰς τόν εὐσεβέστατον, ὑψηλό-
τατον καί γαληνότατον αὐθέντην πρότερον Μολδο-
βίας, νῦν δέ πάσης Οὐγγροβλαχίας Κύριον Κύριον
Κωνσταντῖνον Ὑψηλάντην, τόν μεγαλοπρεπέστατον
Ἡγεμόνα, ἐγκώμιον, οὗ συνθέτης Μακάριος Ἀρχι-
μανδρίτης, ἐπίκλησιν Καβαδίας, ὁ Κεφαλλήν. [π.
1802].  Χειρόγραφο σε χαρτί, 13-16 στίχοι ανά σε-
λίδα, 4ο (224 x 165 mm.), [1]2 [2]-[5]4 [6]-[7]2: [22] φ., [4]
+ 34 [35] + [5] σ. (λευκές οι σ. [1]-[3] της αρχής και
[1]-[5] του τέλους, λεκές από νερό). Το κυρίως κεί-
μενο στις σ. 1-34 («[αρχ.] Ἐπαινεῖ σθαι μάλιστα ἄξιον
τούς μάλιστα ἀξιεπαίνους καταστάντας... [τελ.] κα-
τευθύνοις αὐτῷ τό σκῆπτρον ἐς παμπόλλους ἡλί-
ους»), ο τίτλος στην αρχή του κειμένου, στη σ. [4]
έμμετρος «Πρόλογος τῶν εἰς Κωνσταντῖνον τόν νομι-
μώτατον ἡγεμόνα ἐπαίνων» και «ἕτερον ἡρωελεγεῖον»
γραμμένα από διαφορετικά χέρια και υπο  γεγραμμένα
με αρχικά: «M(ακάριος)» το πρώτο και «Ι. Ν.» το
δεύτερο, σελι δα ρίθμηση από το χέρι του γραφέα.
Ρουμανική βιβλιοδεσία σύγχρονη με τη γραφή
(δέρμα, μικρές φθορές, χρυσή διακόσμηση στα κα-
λύμ ματα, χρυσωμένες οι ακμές, ex-libris Jacques Laget).
Ο Μακάριος Καβαδίας δίδαξε τα φιλολογικά μα-
θήματα αρχικά στην Άρτα και στη συνέχεια στην
Πατριαρχική Ακαδημία της Κωνσταντινούπολης,
όπου επί τριετία τουλάχιστον άσκησε καθήκοντα σχο-
λάρχη. Στις αρχές του 19ου αιώνα εγκαταστάθηκε στο
Βουκουρέστι για να αναλάβει την κατ’ οίκον εκπαί-

δευση των γιων του Κωνσταντίνου Υψηλάντη και να
διδάξει στην εκεί σχολή. Βλ. Σ. Ι. Ασδραχάς, «Μακά-
ριος Καβαδίας (;-1824)», Ἐρανιστής, 2 (1964), σ. 225-
46. Για τον Κωνσταντίνο Υψηλάντη, πατέρα των
φιλικών και αγωνιστών Αλεξάνδρου, Δημητρίου και
Νικολάου Υψηλάντη, βλ. V. Mischevca, Ὁ ἡγεμόνας
Κωνσταντῖνος Ὑψηλάντης (1760;-1816), μετάφρ. Αθ.
Ε. Καραθανάση, Αθήνα 2008. Το παρόν εγκώμιο δεν
φαίνεται να είναι γνωστό από αλλού.
€ 4.000-6.000

124 100685
Συναγωγή ὑμνογραφικῶν κανόνων καί ἄλλων κει-
μένων μέ διάστιχη (ψυχαγωγική) ἑρμηνεία. 1803. 
Χειρόγραφο σε χαρτί, 8-9 στίχοι ανά σελίδα, 4ο (185
x 132 mm.), [1]6 [2]-[13]8 [14]6 [15]-[17]8 [18]6 [19]-
[21]8 [22]6 [23]2 [24]-[25]8 [26]6: [192] φ. (λευκά τα 6
πρώτα και τα 6 τελευταία φύλλα, καθώς και τα
[21]/3-[22]/1). Περίτεχνα δίχρωμα επίτιτλα και αρ-
χικά γράμματα, στην αρχή του κειμένου ορθογώ-
νιο επίτιτλο με ανθοφόρο αγγείο και αντικρυστά
πουλιά (με χρονολογία: «1803 μαρτίου 5»), δίχρω-
μες ορθογώνιες παραστάσεις στα φ. [12]/5v και
[17]/6v ([Η Βάπτιση] και «Ἡ Βαϊοφόρος» αντί-
στοιχα), βιβλιογραφικό σημείωμα στο φ. [14]/5r
(«Οἱ Κανόνες τῶν ἁγίων Θεο- / φανείων τέλος εἴλη-
φον / παρ’ ἐμοῦ Ἰωάννου / 1803 Ἰαννουαρίου / 30»),
χωρίς αρίθμηση τευχών, φύλλων ή σελίδων. Δέρμα
σύγχρονο με τη γραφή (μικρές φθορές).Πλην των
κανόνων υπάρχουν: «Ἰγνατίου τοῦ εὐλαβεστάτου
σκευοφύλακος τῆς Μεγάλης Ἐκ(κ)λησίας παραίνε-
σις τοῖς νέοις κατά στοιχεῖον» (φ. [2]/1r-2v), «Ἑτέρα
τοῦ αὐτοῦ παραινετική πρός Φιλόπονον» (φ. [2]/3r-
4r), «Αὐτός εἰμι βεβαιοῦντος ἔργων [sic] τήν ἄχρι
ῥη μάτων παρά τοῖς ἄλλοις <φιλοσοφίαν>, Γεν(να) -
δί ου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως» (φ. [2]/4v-
5v, «[αρχ.] Ἄκουσον υἱέ πατρικῶν διδαγμάτων»),
«Γνῶμαι μονόστιχοι Γρηγορίου τοῦ θεολόγου κατά
ἀλφάβητον, παραινετικαί» (φ. [2]/6r-7r), «Κυρίου
Θεο δώρου τοῦ προδρόμου τετράστιχα ἰαμβικά εἰς
κεφαλαιωδῶς ῥηθέντα ἐν τῇ παλαιᾷ γραφῇ» (φ.
[6]/1r-[8]/8r), κ.ά.
€ 1.500-2.000

125 100374
Προσευχητική φιλάδα. [π. 1820].  Χειρόγραφο σε
χαρτί, 14-16 στίχοι ανά σελίδα, 32ο (90 x 57 mm.), [1]5

[2]-[15]8 [16]4: [121] φ., [4] + 118 + [120] σ. (λευκές οι
σ. [1]-[2], [4], 86, 88, 118 και [1]-[120]). Το κείμενο σε
πλαίσιο από διπλή κόκκινη γραμμή, ολοσέλιδες πα-
ραστάσεις με μωβ μελάνι στις σ. [3] και 16 (της
Αγίας Τριάδος και της Θεοτόκου αντίστοιχα), δί-
χρωμα επίτιτλα στις σ. 1, 17 & 89, ο τί  τλος στη σ. 1,
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τίτλος από έντυπο του 1819 στη σ. 87 («Εὐχαί κατα-
νυκτικαί λίαν ψυχοφελεῖς, εἰς κάθε εὐσεβῆ καί
ὀρθόδοξον χριστιανόν, [...] Ἐν Κωνσταντινουπόλει
1819» [Ἠλιού 1819.65]), σελιδαρίθμηση από το χέρι
του γραφέα, χωρίς αρίθμηση τευχών. Δέρμα σύγ-
χρονο με τη γραφή (φθορές, σχισμένη η κάτω ένωση,
χαλαρωμένη η αντίστοιχη σύνδεση), νεότερο δερμά-
τινο περίβλημα.
€ 300-400

126 101247
Ἔγγραφο τῶν κατοίκων τῆς Ὕδρας πρός τούς πλοι-
άρχους τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου. Ύδρα, 16 Απριλίου
1821.  1 σελίδα, 297 x 209 mm. (κομμένη η πάνω
αριστερή γωνία, ομοιόμορφη οξείδωση, συντηρη-
μένο). Στο πάνω περιθώριο: «Πρός τόν πλοίαρχον
πέτρον ζώτου», τετραμερής σφραγίδα [Μαζαράκης
30].  «Τιμιώτατοι καί ἀνδρειώτατοι καπετανέοι
τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου, καί σεῖς γενναῖοι ναῦται καί
πολεμισταί, ἠξεύρεται πῶς ὁ Πόλεμος, τόν ὁποῖον
κάμνομεν ἐναντίον εἰς τούς ἀσεβεῖς τυράνους ἀπο-
βλέπει εἰς τήν ἐλευθερίαν μας. Ὁ Πολυεύσπλαγχνος
Θεός ἀπεφάσισε τόν ὄλεθρον καί ἀφανισμόν τῶν
ἐχθρῶν τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας καί ἡμεῖς εἴμεθα
διορισμένοι ἀπό τόν θεόν νά τελειόσωμεν τήν θείαν
του ἀπόφασιν. Πρέπει λοιπόν ἀνδρεῖοι ἀδελφοί, νά
φερώμεθα εἰς ὅλα μας τά κινήματα μέ τάξιν, μέ γνώ-
σιν καί μέ μεγαλοψυχίαν. Ἀπό ἐσᾶς ἀδελφοί προ-
σμένει τό γένος τήν ἐλευθερίαν του. Ἀπό σᾶς ἔχει νά

δοξασθῇ ἡ Ἑλλάς. Ἔχετε λοιπόν τήν ἀνδρείαν ἑνω-
μένην μέ τήν τιμήν. Ἄς μή πειράξῃ κανείς τούς ὁμο-
πίστους καί ὁμογενεῖς ἀλλ’ ἐξεναντίας νά τούς
βοηθῆτε καί νά τούς ἐγκαρδιώνεται. Ὁμοίως ἀδελ-
φοί νά μή πειράξετε καράβια εὐρωπαϊκά, ἀλλά νά
φέρεσθε εἰς αὐτά φιλικῶς. Ὅταν ἀπαντήσητε κᾀνένα
καράβιον μέ σημαίαν εὐρωπαϊκήν, τό ὁποῖον νά ἔχῃ
τούρκικα ἅρματα καί ἄλλας πολεμικά μουνιτζιόνας
νά πέρνετε τάς ἐχθρικάς μουνιτζιόνας δίδοντας τόν
συμφωνημένον ναῦλον τοῦ καραβίου. Ἄν ἔχῃ τό
εὐρωπαϊκόν καράβι στράτευμα τούρκικον νά τό
ὑποχρεώνετε νά γυρίζῃ ὀπίσω καί νά ἀφίνῃ τούς
τούρκους ἐκεῖ ὅπου τούς ἐπῆρεν ἤ νά τούς ῥίπτη εἰς
κᾀνένα ἐρημονήσι. Δέν συμφέρει εἰς ἄλλην κᾳμμίαν
περίστασιν νά κάμνετε τήν παραμικράν ἐνόχλησιν
εἰς εὐρωπαίους διά νά μή προξενήσωμεν παράπονα
καί ἀκολουθήσει καμία ἔχθρα...».  ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΠΡΩΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗΣ
ΥΔΡΑΣ.
€ 1.500-2.000

127 100480
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ, ηγούμενος μονής Σπαρμού. Τρία
ἱστορικά σημειώματα γιά τήν ἐπανάσταση στόν
Ὄλυμπο, στή Χαλκιδική καί γιά τό θάνατο τοῦ
Ἀλῆ Πασᾶ. Δεκέμβριος 1822.  Γραμμένα σε 3
λυτά φύλλα (άλλοτε δεμένα μαζί), 200 x 145 mm.,
[6] σ. (η πρώτη σελίδα λευκή). Το πρώτο στις σ. [2]-
[3], το δεύτερο στις σ. [4]-[5] και το τρίτο στη σ. [6],
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όλα υπογεγραμμένα («ὁ πρῶην ἤγούμενος σπαρ-
μιότης / καί σηληότης π(α)π(ᾶ) παρθένιος», «ὁ
σπαρμιώτης πρῶην ἡγούμενος / χ´ παρθένιος» καί
«ὁ παρθένιος»).  Δημοσιεύθηκαν από τον Μ. Μ.
Παπαϊωάννου, Ἱστορικά σημειώματα τῆς μονῆς
Σπαρμοῦ στόν Ὄλυμπο (σχετικά μέ τήν ἐπανά-
σταση τοῦ 1821-22 στή Βόρειο Ἑλλάδα και τό θά-
νατο τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ), Αθήνα 1940 (βρίσκονταν
τότε στην κατοχή του συγγραφέα).
€ 1.000-1.500

128 100874
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ἀρ. ...
Γρ. 100. ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ. Χρεωστοῦνται
Γρόσια Ἑκατόν μέ τόκον ἐτήσιον ὀκτώ τά ἑκατόν,
διδόμενον κατά ἑξαμηνίαν, καί ἐξοφλοῦνται εἰς
ἔτη τρία ... [τελειώνει:] Ἐν Κορίνθῳ τήν ... 1822. Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ... Ὁ Μινίστρος
τῆς Οἰκονομίας ... Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἐπικρα-
τείας ... Μονό φυλ λο, 158 x 144 mm. Ομο λο γί α με
τις υπο γραφές του Π. Νο ταρά (ιδιό χει ρη) και των
Α. Μαυ ρο κορ δά του και Θ. Νέ γρη (με σφραγί δα),
ο α ριθ μός και η ημερομηνία συ μπλη ρω μέ να με το
χέ ρι («612» και «25. Απριλίου, εἴκοσι τρία»), δύ ο
σφρα γί δες. Σε νεότερο χαρτόνι.
€ 500-700

129 101248
Ἔγγραφο τῶν προκρίτων τῆς Ὕδρας «πρός τήν
Εὐγενεστάτην Ἐπιτροπήν τῶν Ψαρρῶν, εἰς Αἴγι-
ναν». Ύδρα, 6 Οκτωβρίου 1826. 2 σελίδες, 313 x
215 mm. Τετραμερής σφραγίδα [Μαζαράκης 30].
 «... Ἀδελφοί! Μέ ἄλλα δύω γράμματά μας, [...]
σᾶς παριστάναμεν τήν μεγάλην καί ἀναπόφευκτον
ἀνάγκην διά νά ἐκπλεύσουν ἀμέσως τά καράβιά
σας, καί πολεμικά καί πυρπολικά. Τώρα δέ σπεύ-
δομεν νά σᾶς εἰδοποιήσωμεν ὅτι διά ζημίαν, τήν
ὁποίαν ἔλαβε, καί ἀνάγκην ἐπισκευῆς, ἐπέστρεψε
καί ἄλλο πλοῖόν μας ἀπό τόν Στόλον, ἀπό τό ὁποῖο
πληροφορούμεθα ὅτι τήν Κυριακήν 3 τοῦ ἐνεστῶ -
τος ὁ ἐχθρικός ἐφάνη εἰς τά ἄσπρα χώματα, διευ-
θυνόμενος ἐν σπουδῇ πρός τό Σουατζίκι [Sığacık]
διά νά ἐμβιβάσῃ 16 χιλιάδες Στράτευμα, τό ὁποῖον
εὑρίσκετο ἐκεῖ συναγμένον, ἐκτός ὅτι συνέῤῥεον
καθημερινῶς ἄλλα. Τά δέ ἐκεῖ μείναντα καράβιά
μας ἦσαν κατά φυσικόν λόγον ἀνίκανα διά νά
ἐμποδίσουν τήν διάπλευσιν καί ἀπόβασιν τοῦ
ἐχθροῦ, ὅστις ἐκτός τῆς δυνάμεως, τήν ὁποίαν εἶχε
πρότερον, ἐδυναμώθη τώρα ἀπό ἄλλα πολεμικά,
τά ὁποῖα ἐσχάτως παρέλαβεν εἰς τήν Τένεδον. Βλέ-
πετε λοιπόν ἀδελφοί ὅτι ἡ Σάμος πνέει τά ὁλίσθια
καί χάνεται ἀφεύκτως, ἐάν ἀμέσως δέν προφθάσῃ

ἐκεῖ νέα οὐσιώδης ναυτική δύναμις. Οἱ Σπετζιῶται
ἔκαμαν ἀρχήν νά ἐκπλεύσουν. Ἡμεῖς καταγινό-
μεθα ἡμέραν καί νύκτα εἰς ἑτοιμασίαν ἄλλων πο-
λεμικῶν. Εἶναι ὅμως ἀνάγκη νά κινήσητε ἀμέσως
τά ἰδικά σας πολεμικά καί πυρπολικά, ὅσα εὑρί-
σκονται ἕτοιμα. Διότι ἐάν ἡ Σάμος χαθῇ, καί μή
προφθανομένη εὐθύς χάνεται ἀφεύκτως, μα-
ταιοῦται πάσα καλή ἐνέργεια τοῦ Ἀγγλικοῦ Πρέ-
σβεως, καί χάνομεν δικαίως καί τήν εὔνοιαν ὅλων
τῶν χριστιανῶν φιλελλήνων...».
€ 800-1.200

130 101244
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Αλέξανδρος, 1791-1865, αγω-
νιστής και πολιτικός. Ἐκτενής αὐτόγραφη ἐπιστολή
μέ τήν ὑπογραφή του («Α. Μαυρκορδᾶτος») πρός μή
κατονομαζόμενους ἀποδέκτες («Ἀγαπητοί ἀδελ φοί»
[Ψαριανοί]). Πόρος, 10 Νοεμβρίου 1826.  4 σελί-
δες, 323 x 201 mm.  «... Ἐγκλείω ἀντίγραφον
γράμματος τοῦ Κοχράνου πρός τήν Διοίκησιν. Εἰς
αὐτό βλέπετε ὁποίας χρηστάς ἐλπίδας δίδει περί τοῦ
προσεχοῦς ἐρχομοῦ του. [...] Τό ἀξιόλογον πλοῖον
τό ὁποῖον ἐλπίζει ὅτι θέλει προστεθῇ εἰς τήν λοιπήν
θαλάσσιον δύναμίν του εἶναι, ὡς βεβαιούμεθα, μία
ἄλλη φρεγάττα, τήν ὁποίαν ἔμελλε ν’ ἀγοράσουν τά
Κομιτάτα. Ὁ Γραμματοκομιστής μάλιστα τοῦ Κο-
χράνου βεβαιόνει, ὅτι αὐτή ἦτον ἀγορασμένη ἀπό
τόν Ἐyνάρδον, εἰς ἀντάμωσιν τοῦ ὁποίου εἰς Γε-
νεύην ἀνεχώρησεν ἀμέσως ὁ Κοχράνης διά τῆς Πό-
στας. Διά τόν Βυζαντινόν στόλον ἠξεύρομεν ὅτι
ἦτον ἀραγμένος εἰς Ναγαρᾶ καί ὄχι εἰς Τένεδον.
Κατά τινας ἔμελλε νά εἰσπλεύσῃ ὅλος εἰς Κων-
σταντινούπολιν, καί κατ’ ἄλλους μόνον ὁ Καπιτάν
πασᾶς ἐπροσκλήθη νά ὑπάγῃ ἐκεῖ, διά ποίους ὅμως
λόγους ἀγνοεῖται. Τό βέβαιον εἶναι ὅτι ἡ Σάμος
κατά τό παρόν δέν κινδυνεύει, διότι τά εἰς Σουα-
τσίκ [Sığacık] στρατεύματα ἐσκορπίσθησαν, καί τά
πλοῖα τά συναχθέντα ἀπό τά παράλια τῆς Ἀσίας
ἀφέθησαν. Μάλιστα πολλά ἐξ αὐτῶν ἔπεσαν εἰς τό
ἀκρωτήριον τοῦ Κόρακος ἐξ αἰτίας μιᾶς τρικυμίας.
Περί τούτου δέν ἀνέφερα εἰς πλάτος εἰς τό τελευ-
ταῖόν μου, διότι ἐνόμιζα ὅτι εἴχετε ἀκριβεῖς πληρο-
φορίας ἀπό πλοῖά Σας ἐπιστρέψαντα, καθώς
ἐπέστρεψαν καί τῶν ἄλλων δύο Νήσων τά περισ-
σότερα, καί ἔμειναν μόνον ὀλίγα μέ τούς Ναυάρ-
χους. Ἐστάλη δέ καί μία Γολέττα Ψαῤῥιανή περί
τήν Τένεδον εἰς κατασκοπήν...».
€ 400-600

131 100880
ΜΙΑΟΥΛΗΣ, Ανδρέας, 1769-1835, ναύαρχος. Ἐπι-
στολή μέ τήν ὑπογραφή του («ὡς ἀδελφός / Ἀνδρέας
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Μιαούλης») πρός τούς Α. Μαυροκορδάτο, Α. Ζαΐμη
καί Σ. Τρικούπη. Φρεγάτα Ελλάς (Ναύπακτος), 27
Απριλίου 1829.  1 σελίδα, 263 x 195 mm. (αδυνατι-
σμένο το χαρτί, με μικρές φθορές σε ένα σημείο). 
«Ἀγαπητοί Ἀφελφοί! Ὁ φίλος κ(ύρι)ος Λιβέριος μοί
ἐνεχείρισε προχθές τό τῆς 18 Ἀπριλίου ἀδελφικόν
Σας, ἀπό τό ὁποῖον παρετήρησα ὅσα μοί λέγετε περί
ἀγορᾶς κτημάτων ἀπό τούς ἐν τῇ Ναυπάκτῳ Τούρ-
κους. Τό γράμμα Σας τοῦτο, ἀδελφοί! μοί ἐδόθη
μετά τήν ἐντεῦθεν ἀναχώρησιν τῶν Τούρκων, ἀπό
τούς ὁποίους, ἄν ἤμην προειδοποιημένος, ἠδυνάμην
ν’ ἀγοράσω ἀρκετά κτήματα δι’ ἰσχυροτέρων μέσων
παρά τῶν τοῦ κ. Παπᾶ Πολίτη, ὅστις μ’ ὅλον ὅτι συ-
νεχῶς ἦτον ἐπί τοῦ Δικρότου, δέν ἠθέλησε ποτέ νά
μοί ἀναφέρῃ τό παραμικρόν περί τοῦ τοιούτου σκο-
ποῦ. Λυποῦμαι διότι ἔχασα τήν παρίστασιν ταύτην,
καθ’ ἥν ἤθελα δυνηθεῖ καί πραγματικῶς ν’ ἀποδείξω
τά πρός τήν Εὐγενείαν Σας εἰλικρινῆ τῆς φιλίας
αἰσθήματα μου. Εὔχομαι δέ νά μοί  παῤῥησιασθῇ
ἄλλη περίστασις, καθ’ ἥν νά δυνηθῶ νά φανῶ χρή-
σιμος εἰς τοιούτους φίλους μου, ἀπό τούς ὁποίους
ἐπιθυμῶ νά εἶμαι προειδοποιημένος...».
€ 800-1.200

132 100422
Μικρό λεύκωμα μέ φαναριώτικα καί ἄλλα στι-
χουργήματα. [π. 1830]. πλάγιο 8ο (100 x 152 mm.),
[67] φ., [4] + 20 + [88] + 28 σ. (λευκά τα 2 πρώτα και
πολυάριθμα άλλα φύλλα ανάμεσα στα δύο μέρη,
λείπουν 3 φύλλα: σ. 17-8 του πρώτου και 5-8 του
δεύτερου μέρους). Δύο μέρη, το ένα με ελληνικά
ποιήματα και το άλλο με τουρκικά σε καραμανλί-
δικη γραφή, τα κείμενα γραμμένα παράλληλα προς
τη μικρή πλευρά του τεύχους ξεκινώντας από την
αρχή και το τέλος αντίστοιχα, περίτεχνο επίτιτλο
και αρχικό γράμμα στην αρχή κάθε μέρους, κάποια
λευκά φύλλα με μεταγενέστερες σημειώσεις, συν-
ταγές και παιδικά σκίτσα. Δέρμα σύγχρονο με τη
γραφή (μικρές φθορές, χρυσή διακόσμηση στα κα-
λύμματα, χρυσωμένες οι ακμές).
€ 800-1.200

133 101246
RICORD, Pyotr Ivanovich, 1776-1855, Ρώσος ναύαρ-
χος, αρχηγός του ρωσικού στόλου της Μεσογείου
και του Αιγαίου, 1828-1832. Ἐπιστολή μέ τήν ὑπο-
γραφή του («Vice Amiral P. Ricord») πρός τόν στρα-
τηγό Ἰωάννη Μαμούρη. Ναύπλιο, 21 Μαρτίου
1832.  1 σελίδα, 300 x 215 mm.  «Γενναιότατε!
Μοί εἶναι κατ’ ἐξοχήν εὐχάριστον γράφων κατά
πρώτην φοράν πρός τό ὑποκείμενόν σας νά σᾶς
πληροφορήσω περί τῆς ἀγαλλιάσεώς μου, διά τόν

ὁποῖον ζῆλον καί ἀξιότητα δεικνύει ἡ Γενναιότης
Σας πρός ἐκτέλεσιν τῶν χρεῶν τοῦ ἀγαθοῦ Πολί-
του καί τοῦ ἐπιτηδείου στρατηγοῦ. Αἱ τελευταῖαι
εἰδήσεις, διά τῶν ὁποίων μανθάνομεν τάς γενναίας
σου πράξεις κατά τῶν ἐνατίων τῆς Ἐθνικῆς Κυ-
βερνήσεως, σφραγίζουν ἐπισήμως τήν φημισμένην
ἀρετήν τοῦ ὑποκειμένου σας, καί εἶμαι βέβαιος ὅτι
ἡ ἀφοσίωσις καί πίστις τῆς γενναιότητός σου καί
τῶν ἄλλων ὁμοίων σου ὁπλαρχηγῶν, θέλει λάβουν
τάς ἀπαιτουμένας τιμάς καί βραβεῖα...».
€ 200-300
134 100489
ΑΡΙΘ. ... ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΟ ΣΤΡ.
ΔΙΟΙΚ. ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ. Διοίκησης ... Δῆμος ...
Πρός τόν Κύριον ... Δυνάμει τῆς ἀπό 15 Φεβρουα-
ρίου ὑπ’ ἀριθ. 2172 διαταγῆς τῆς ἐπί τῶν Ἐσωτε-
ρικῶν Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας λαμβάνομεν
τήν τιμήν ν’ ἀπευθύνωμεν πρός ὑμᾶς τό ἔγκλειστον
Ἀριστεῖον τῆς 3 Σεπτεμβρίου διά τήν ὁποίαν ἐδεί-
ξατε σύμπραξιν καί προθυμίαν ὡς πρός τήν ἐθνοσω-
τήριον ταύτην μεταβολήν μέ τήν ἄδειαν νά φέρητε
αὐτό, μέχρι τῆς παρά τῆς ἁρμοδίου Ἀρχῆς ἐκδόσεως
τοῦ τακτικοῦ διπλώματος. Ἐν Ἀθήναις τήν ... 1844. Ὁ
Στρατ. τῆς Πρωτευούσης Διοικητής.Συνοδευτικό
έγγραφο του αριστείου της Γ´ Σεπτεμβρίου, 270 x 193
mm. (μικρές επιδιορθώσεις, λεκέδες από νερό). Εν
μέρει έντυπο και συμπληρωμένο με το χέρι (για τον
Ηλία Κουσκούρη, του Δήμου Ναυπλίας, στις 13
Μαρτίου), υπογεγραμμένο από τον Δημ. Καλλέργη,
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σφραγίδα. [μαζί:] Τό ἀριστεῖο («σταυρός Ἐπαρχι ῶν»).
Σίδηρος, ύψος: 27 mm. (2)
€ 500-700

135 100528
ΣΑΘΑΣ, Κωνσταντίνος, 1842-1914, ιστορικός. Αὐτό-
 γραφες σημειώσεις. [δεκαετία 1870].  Γραμμένες
σε τόμο 141 φύλλων, 220 x 140 mm. Στο πρώτο
φύλλο: «Βιβλιογραφικά Σημειώματα. / Ἐν Βιέννῃ 1
Ὀκτωβρίου 1870 / Κωνστ. Σάθας», χωρίς αρίθμηση
φύλλων ή σελίδων. Νεότερη δερμάτινη ράχη.Ποι-
 κίλες σημειώσεις ιστορικού και φιλολογικού ενδιαφέ-
ροντος. Στα φ. [39]-[49]: «Κατάλογος τῶν ἐν Ἑνετίᾳ
βιβλίων μου» (422 τίτλοι σε 3 κιβώτια).
€ 800-1.200

136 100871
Ἔγγραφο τῆς Ἐπιτροπείας τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώ-
νων μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Γεν. Γραμματέα της Τ.
Φιλήμονος («Τιμολέων Ι. Φιλήμων»), πρός τόν Δή-
μαρχο Ἀθηναίων Λάμπρο Καλλιφρονᾶ, μέ τό
ὁποῖο τοῦ ἀνακοινώνεται ὁ διορισμός του ὡς μέ-
λους τῆς Ἐπιτροπείας (εἰδικότερα τῆς «Εἰδικῆς ἐπί
τῇ δεξιώσει Ἐπιτροπείας»). Αθήνα, 10 Ιανουαρίου
1896.  1 σελίδα, 298 x 208 mm. Έντυπη επικεφα-
λίδα («Η ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑΝ / ΤΗΣ Α. Β. Υ.
ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ / ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»), σφρα-

γίδες («ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΑΡ. ...» και «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ»).
€ 800-1.200

137 101249
Ὑπόμνημα τῆς Ἐθνοσυνέλευσης τῶν Σαμίων μέ τίς
ὑπογραφές τῶν μελῶν της, ἀπευθυνόμενο «Πρός τήν
Α. Ἐξοχότητα τόν Ὑπουργόν τῶν Ἐξωτερικῶν Σέρ
Ἐδουάρδ Γκρέϋ. Πρός τήν Α. Ἐξοχότητα τόν Πρω-
θυπουργόν Ἐλ. Βενιζέλον. Πρός τήν Σεβαστήν Συν-
διάσκεψιν τῶν Πρεσβευτῶν τοῦ Λονδίνου. Εἰς
Λονδῖνον». Σάμος, 5/18 Ιανουαρίου 1913.  7 σελί-
δες (σε 2 λυτά δίφυλλα), 342 x 210 mm. (ροζ λεκές
από αποχρωματισμό στο πρώτο φύλλο). Υπογρά-
φουν ο πρόεδρος, οι γραμματείς και οι πληρεξούσιοι
της Εθνοσυνέλευσης, ο μητροπολίτης Σάμου και τα
μέλη της Προσωρινής Κυβέρνησης, σφραγίδα. «...
Ἡ Ἐθνοσυνέλευσις τῶν Σαμίων συνελθοῦσα σήμε-
ρον τῇ 5/18 Ἰανουαρίου 1913 εἰς τακτικήν συνεδρίαν
ἔκρινε καλόν ἀπό κοινῆς καί ὁμοθύμου τῆς ὁλομε-
λείας γνώμης νά ὑποβάλῃ εὐσεβάστως πρός τήν
Ὑμετέραν Ἐξοχότητα καί πρός τήν Σεβαστήν Συν-
διάσκεψιν τῶν Πρεσβευτῶν τό ὑπόμνημα τόδε συ-
νοψίζον τάς σκέψεις καί τό φρόνημα τοῦ Σαμιακοῦ
λαοῦ περί τῆς πολιτικῆς αὐτοῦ ἀποκαταστάσεως.
Εἶνε γνωστόν ὅτι ὁ Σαμιακός λαός μετά ὀγδοηκον-
ταετῆ αὐτονομίαν ἀδιαλείπτως καταπατουμένην καί
παραβιαζομένην καί καταλήξασαν κατά τό παρελ-
θόν ἔτος εἰς τήν ἔνοπλον λαϊκήν ἐξέγερσιν πρός προ-
στασίαν τῶν διεθνῶς ἠγγυημένων δικαιωμάτων του,
ἐκήρυξε τῇ 11 Νοεμβρίου τοῦ 1912 τήν ἕνωσιν τῆς
Σάμου μετά  τῆς μητρός Ἑλλάδος, ἐκπληρῶν οὕτω
τόν προαιώνιον διακαῆ πόθον τῆς ἐθνικῆς ἀποκα-
ταστάσεώς του. Ὁ λαός τῆς Σάμου ἐξ ἐντελῶς ὁμο-
γενοῦς στοιχείου ἀποτελούμενος, ἑλληνικώτατος ἐκ
καταγωγῆς, ἑλληνικώτατος καί ἐκ πνευματικῆς καί
ἠθικῆς ἀνατροφῆς, διατελῶν ἐν τελείᾳ ἀφομοιώσει
σκέψεως καί αἰσθήματος πρός τό κέντρον πάσης
ἐθνικῆς ζωῆς, ὁ λαός τῆς Σάμου διέσωσε δι’ ὅλων
τῶν αἰώνων καί ὑφ’ ὅλας τάς δοκιμασίας ἀκατά-
βλητον τήν δύναμιν τῆς φυλῆς, ἐφανέρωσεν ἀκμαῖον
τό αἴσθημα τῆς συνοχῆς καί διετράνωσε ζωηρότα-
τον πάντοτε τόν πόθον αὐτοῦ πρός ἕνωσιν μετά τοῦ
ἐλευθέρου Ἑλληνικοῦ Τμήματος. [...] Καί σήμερον
δέ ὁ λαός τῆς Σάμου στηριζόμενος ἐπί τίτλων ὑπερ-
τέρων ἐκείνων, οὕς χορηγεῖ ἡ εὐμετάβλητος ὑλική
δύναμις, στηριζόμενος ἐπί τῆς αἰωνίου κύρους
ἰσχύος τοῦ δικαίου τῶν ἐθνοτήτων, διαμαρτύρεται
δι’ ἡμών τῶν νομίμων αὐτοῦ ἀντιπροσώπων κατά
πάσης ἐνεργείας τεινούσης ν’ ἀποσπάσῃ αὐτόν καί
πάλιν ἀπό τῆς ἀγκάλης τῆς μεγάλης μητρός Ἑλλά-
δος καί διακηρύσσει ἐκ νέου τόν διακαῆ καί διάπυ-
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ρον αὐτοῦ πόθον ἑνώσεως, ἥτις εἶνε ἡ μόνη δυνατή
ἐθνική αὐτοῦ ἀποκατάστασις καί ἡ μόνη δυνατή, δι-
καία καί γενικῶς συμφέρουσα λύσις τοῦ ζητήματος
καθόλου τῶν Νήσων...».
€ 800-1.200

138 100866
ΛΟΒΕΡΔΟΣ, Σπυρίδων, 1874-1936, τραπεζίτης, πολι-
τικός και συλλέκτης. Τό δίπλωμα ἀπονομῆς στό
Λοβέρδο τοῦ Ἀργυροῦ Σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 1915.  1 σελίδα, 356 x 219
mm. Εν μέρει έντυπο και συμπληρωμένο με το χέρι,
υπογεγραμμένο από το βασιλιά και τον πρωθυ-
πουργό («Κωνσταντῖνος Β.» και «Ἐλευθ. Κ. Βενι-
ζέλος»), ανάγλυφη επικολλημένη σφραγίδα. [μαζί:]
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστής, 1859-1943, ποιητής. Αὐτό-
γραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Κωστῆς
Παλαμᾶς») πρός τόν Σπυρίδωνα Λοβέρδο, ἐξ ἀ φορ -
μῆς τῆς ἔκδοσης τοῦ ἔργου του «Ὁ Μητροπολίτης
Σμύρνης Χρυσόστομος». χ.τ., 15 Φε βρουαρίου 1929.
 2 σελίδες, 213 x 136 mm. (2)  «... Ἀγαπητέ μου
κύριε Λοβέρδε, Τό βιβλίο σας καί ἀπό τήν ἐξωτε-
ρική του παράσταση καί ἀπό τό περιεχόμενό του
εἶναι κειμήλιο. Σᾱς εὐχαριστῶ πού ἐσπεύσατε,
μόλις ἐφάνηκε, νά μοῦ τό στείλετε τόσο τιμητικά
γιά μένα. Λυπήθηκα φοβερά, μόλις τό ἔλαβα πού
δέν κατώρθωσα ὥς τήν ὥρα νά ἐκπληρώσω τήν
ὑπόσχεσή μου πού μοῦ ἐπήρατε γιά τό Μεγαλο-
μάρτυρα. Ἀπό καιρό σέ καιρό τό συλλογίζουμουν,
καί περισπώμενος ἀπό ἀσχολίες λογῆς καί ἀπό
ἀφροντισιές, ἐφησύχαζα. Ὕστερα, διαβάζοντας
προσεχτικώτερα τό γράμμα σας, εἶδα πώς τό βιβλίο
σας δέν τερματίζει τήν ἱερήν ὑποχρέωση, γιατί ἑτοι-
μάζεται κ’ ἕνα τεῦχος πανηγυρικό. Ἐκεῖ ἐλπίζω
πώς θά εἶναι τό ποίημά μου. Ἄν καί οἱ τελευταῖες
σας σελίδες τό κατασταίνουν σχεδόν περιττό.
«Εἶχεν ἐμπλησθεῖ διά τῆς ρωμαντικῆς ἰδιοσυγκρα-
σίας του ὅτι μαρτυρικός θάνατος εἶναι ἡ ὑστάτη
ὑπηρεσία πρός τό ἰδεῶδες τῆς πατρίδος». Τί περισ-
σότερο στήν οὐσία του θά φιλοτεχνήσῃ ὁ ποιητής!
Μολαταῦτα θά προσπαθήσω...».
€ 800-1.200

139 100863
Πρόγραμμα Ἑσπερίδος διδομένης ὑπό τῶν Δεσποι-
νίδων Καλλιπόλεως πρός τιμήν τῶν Ἐλευθερωτῶν
μας. Καλλίπολη, 27 Ιουλίου 1920.  Γραμμένο στην
πρώτη σελίδα δίφυλλου, 265 x 211 mm. Πάνω αρι-
στερά μικρή σύνθεση δουλεμένη με ἐλαιοχρώματα
(ελληνική σημαία με κλαδί δάφνης).
€ 150-200

140 100328
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, 1867-1922, μητροπολίτης Σμύρνης.
Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («†ὁ
Σμύρνης Χρυσόστομος») πρός τόν Ι. Ν. Σβορῶνο.
Σμύρνη, 11 Απριλίου 1920.  4 σελίδες, 270 x 195
mm. Έντυπη επικεφαλίδα («ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ /
ΣΜΥΡΝΗΣ»).  «Φίλτατέ μοι καί ἰσάδελφε κ. Ἰ. Ν.
Σβο ρῶνε, Τά λίαν μοι τίμια γράμματά Σας ἔλαβον
πρό τριῶν ἡμερῶν μόλις, καί ἔσπευσα νά ἐπιτελέσω
ἐν φόβῳ Θεοῦ τά δι’ αὐτοῦ παρ’ ἐμοῦ ἐπιζητούμενα.
Ἐν πρώτοις εὐχαριστῶ ὑμῖν ἀπείρως δι’ ὅσα καλά
καί εὔφημα λέγετε περί ἐμοῦ, καί διότι τόσον μ’
ἀγαπᾶτε, πρᾶγμα τό ὁποῖον μέ κάμνει νά εἶμαι ὑπε-
ρήφανος. Τήν ὑμετέραν ἀγάπην πρός με θεωρῶ πο-
λύτιμον θησαυρόν, διότι πάλαι ἔμαθον νά τιμῶ καί ν’
ἀγαπῶ ἀπείρως τόν σοφώτατον καί σεμνότατον ἐξ
ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἱεροφαντῶν τῆς Ἀρχαιολογίας,
οὗ τό κλέος δέν εἶναι μόνον μέγα παρά τοῖς Ἕλλησιν
ἀλλά καί ἐν ὅλῳ τῷ σοφῷ κόσμῳ τῆς Εὐρώπης καί
Ἀμερικῆς. Καί εἶτα ἀναφέρω εἰς ἀπάντησιν τῶν τε-
θέντων μοι ἐρωτημάτων περί τοῦ τόσον ἐνδιαφέ-
ροντος καί συγκινοῦντος τήν πατρικήν ὑμῶν
καρδίαν ζητήματος τῆς μνηστείας τοῦ καλοῦ καί
ἀγαπητοῦ υἱοῦ. [...] Ἐκάλεσα τόν υἱόν καί διάδοχον
τῶν ἐργασιῶν τοῦ Καταστήματος Διαμαντίδην, καί
ἐβολιδοσκόπησα αὐτόν, ἄν ἔχωσιν εἴδησιν ἐν τῷ
οἴκῳ του περί τῆς ἀνάμεσον τῆς ἀδελφῆς του καί τοῦ
υἱοῦ τοῦ κ. Ἰ. Ν. Σβορώνου ὑφισταμένης ἀγάπης.
Καί μοι ὡμολόγησεν ὅτι ὄχι μόνον ἔχουσι γνῶσιν τοῦ
πράγματος, ἀλλ’ ὅτι καί ἔγραψεν εἰς Ἀθήνας πρός



38

φίλους καί συγγενεῖς καί ζητεῖ πληροφορίας περί τοῦ
οἴκου τοῦ κ. Σβορώνου! (ἐδήλωσα αὐτῷ, ὅτι τόσον
εἶνε πανελλήνιον, ἵνα μή εἴπω, παγκόσμιον, τό ὄνομα
τοῦ κ. Σβορώνου, ὥστε καί πᾶσα ἀναζήτησις πλη-
ροφορίας περιττεύει. [...] Καί ἐξ ὅλων τῶν παρ’
αὐτοῦ εἰλημμένων πληροφοριῶν ἐγώ ἔμεινα ἱκανο-
ποιημένος, καί φρονῶ ὅτι καί ὑμεῖς θά πράξητε
καλῶς, ἄν δέν ἀντιστῆτε εἰς τήν ἐπιθυμίαν καί τό
αἴσθημα τοῦ προσφιλοῦς Σας υἱοῦ. Μόνον θά ἔλεγα,
ὅτι ἀφ’ οὗ ἔχητε τήν πρόθεσιν νά ἔλθητε μέχρι Σμύρ-
νης, θεωρῶ ἔργον φρονήσεως καί ἐξ ἰδίας ἀντιλή-
ψεως νά σχηματίσητε ὑμεῖς τήν προσήκουσαν
γνώμην, ἥτις εἶμαι βέβαιος ὅτι θά εἶνε καλλίστη καί
εὐνοϊκωτάτη. – Λοιπόν νά Σᾶς περιμένωμεν εἰς τήν
ὡραίαν Σμύρνην μας;...». [μαζί:] ΣΒΟΡΩΝΟΣ, Ιωάν-
νης Ν., 1863-1922, νομισματολόγος. Σχέδιο ἀπαντη-
τικῆς ἐπιστολῆς πρός τόν Σμύρνης Χρυσόστομο.
Ἀθήνα, 17 Ἀπριλίου 1920. 3 σελίδες, 212 x 136 mm.
Έντυπη επικεφαλίδα («ΕΘΝΙΚΟΝ / ΝΟΜΙΣΜΑΤΙ-
ΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ»). (2)
€ 800-1.200

141 100864
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, Κωνσταντίνος, 1873-1950, μαθη-
ματικός, οργανωτής του Παν/μίου Σμύρνης. Δακτυ-
λογραφημένο ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή του («Κ.
Καραθεοδωρῆ») πρός τό περιοδικό «Τσαρούχι».
Σμύρνη, 25 Ιουλίου 1922.  1 σελίδα, 274 x 222 mm.
Έντυπη επικεφαλίδα («ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ / ΣΜΥΡ-
ΝΗΣ»). [μαζί:] Χειρόγραφη ἀπάντηση τοῦ 2/39
Συντάγματος Εὐζώνων πού ἐξέδιδε τό περιοδικό. 4
Αὐγούστου 1922.  1 σελίδα, 170 x 210 mm. (2) 
Ο Καραθεοδωρή γράφει: «... Ἔχω τήν τιμήν νά σᾶς
παρακαλέσω ὅπως θελήσητε νά μᾶς ἀποστείλητε
μίαν ὅσον τό δυνατόν πλήρη σειράν τοῦ Περιοδικοῦ
σας, διά τήν Δημοσίαν Βιβλιοθήκην τοῦ ἐν Σμύρνῃ
ἱδρυομένου Πανεπιστημίου. Δέν ἀμφιβάλλω ὅτι, θά
συμφωνεῖτε μετ’ ἐμοῦ, ὅτι χάριν τῶν μελλόντων ἱστο-
ρικῶν τῆς Στρατιᾶς Μ. Ἀσίας, εἶναι ἀναγκαιοτάτη ἡ
συγκέντρωσις εἰς τό αὐτό μέρος ὅλων τῶν δυνατῶν
πληροφοριῶν περί αὐτῆς...». Στην απάντησή του το
2/39 Σύνταγμα Ευζώνων αναφέρει ότι «τό «Τσα-
ρούχι» ἀπό καιροῦ διέκοψε τήν ἔκδοσίν του» και ότι
δεν έχουν κρατήσει «σειράν τῶν ἐκδοθέντων φύλ-
λων του, καθόσον λόγῳ τῶν ἀτελῶν μέσων ἅτινα τό
Σύνταγμα διέθετε, τοῦτο ἐξεδίδετο εἰς ἐλάχιστον
ἀριθμόν φύλλων, ἅτινα καί διενέμοντο».
€ 400-600

142 100298
ΜΠΟΥΣΙΟΣ, Γεώργιος, 1875-1929, υπουργός Εσω-
τερικών, 28 Αυγ.-16 Σεπτ. 1922. Εἰκοσιπέντε ἐπι-

στολές ἀπό τό ἀρχεῖο του. δ.τ., 1910 (1), 1911 (1),
1921 (1), 1922 (20), 1923 (1) & 1925 (1).  41 συνο-
λικά σελίδες, διάφορα μεγέθη. Μαζί μια φωτογρα-
φία του με τον Χαρίσιο Βαμβακά (υπογεγραμμένη
και από τους δύο), δυο επιστολές προς τον αδελφό
του Δημήτριο, αυτόγραφα αγορεύσεών του και
άλλων κειμένων, 22 τηλεγραφήματα (1922), δα-
κτυλογραφημένα αντίγραφα διαφόρων εγγράφων
και αποκόμματα εφημερίδων.  Στα τηλεγραφή-
ματα περιλαμβάνεται τηλεγράφημα του νομάρχη
Χίου με τη μαρτυρία Γάλλου για την καταστροφή
της Σμύρνης.
€ 250-350

143 100618
ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ, Γεώργιος, 1800-1874, πολιτικός, νο-
μικός, ιστορικός και συγγραφέας. Αὐτόγραφη ἐπι-
στολή μέ τήν ὑπογραφή του («Γ. Τερτζέτης») πρός
τόν γερουσιαστή [Ι. Β.] Θεοτόκη. χ.τ. και χ.1 σε-
λίδα, 205 x 144 mm.  «Ἐξοχώτατε Κύριε Θεο-
τόκη. Πάσχω ἀπό τήν ὑγείαν μου καί ἐξ αἰτίας τοῦ
καιροῦ δέν ἐξέρχομαι τῆς οἰκίας. Ἄν τυχόν συναχ-
θοῦν οἱ ἄλλοι φίλοι καί ἀδελφοί, καί εἶναι ἀνάγκη
νά ἔλθω καί ἐγώ, προθύμως ἔρχομαι...».
€ 150-200

144 100766
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος, 1883-1957, πεζογράφος
και ποιητής. Αὐτόγραφη ἐπιστολή στά γαλλικά μέ
τήν ὑπογραφή του («Ν. Καζαντζάκης») πρός μία
μή κατονομαζόμενη κυρία στήν Κρήτη. Παρίσι, 3
Μαρτίου 1908.  4 σελίδες, 179 x 113 mm.  «... Je
ne sais pas encore au juste, Madame, pourquoi j’ai tant
retardé ma réponse. Peut-être est-ce parce que les im-
pressions et les idées que Paris m’a suggérées sont un
peu paradoxales et blesseront peut-être un peu votre
amour ardent pour la Nlle Babylone. [...] Les hommes
sont trop raffinés, trop civilisés, les femmes trop jolies
et trop spirituelles. Et le ciel, oh! cet affreux ciel de
plomb! pèse sur mes yeux qui ont tant de fois contem-
plé le miracle bleu du ciel hellénique. Je donnerais tout
ce que j’ai appris ici, je donnerais tous mes livres pour
voir un coucher de soleil, comme vous en voyez peut-
être en ce moment à Candie, seule et triste pourtant, car
vos yeux sont pleins du mal du pays et ne peuvent pas
goûter toute la splendeur farouche et barbare de nos
couchers sanglants. [...] Vous voyez, Madame, du fond
de Paris de la civilisation, je rêve à la vie primitive et
àpre, aux sentiments forts et un peu berbares mais tou-
jours beaux des hommes non-civilisés. C’est parce que
j’ai appris ici toute la vanité et le mensonge de la sci-
ence, toute la laideur de la civilisation. Je croyais à la
Science, comme autrefois je croyais à la Religion; ici
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on m’a fait voir que toutes deux sont fausses. Je fais un
effort désespéré pour retourner à mes anciennes illu-
sions qui, du moins, me donnaient l’espérance. Comme
un Fils prodigue, je veux revenir à la Mère la Terre, et à
notre Père le Soleil – qui sait, peut-être n’est-il pas en-
core trop tard pour moi – de goûter le bonheur...».
€ 600-800

145 100603
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος, 1883-1957, πεζογράφος
και ποιητής. Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπο-
γραφή του («Ν. Καζαντζάκης») πρός ἕνα μή κα-
τονομαζόμενο ἀποδέκτη [Σ. Μυριβήλη]. Αίγινα,
Μάιος 1944. 2 σελίδες, 246 x 198 mm. (σχισίματα
και λεκέδες).«... Πρώτα πρώτα Σ’ εφχαριστω για
τα εξαίσια Σου βιβλία· ξέρεις πόσο τιμω το έργο-
Σου και πόσο χαίρουμε ό,τι γράφεις. Ο «Θεος» να
Σ’ έχει καλα, να δουλέβεις στην άγρια ακόμα τούτη
άγια χώρα! Χάρηκα πολύ που θα βγάλης περιο-
δικο· αφτο που γίνεται τόρα, η «περιοδικῖτις» που
έπιασε γέρους και νιους, μ’ ένα καλο περιοδικο
μπορει μονάχα να θεραπεφτει· λυπούμαι που δεν
είναι μπορετο να ιδοθούμε για να μιλήσουμε – μα
έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο πάθοςΣου και στην
κρίσηΣου, και δεν πειράζει! Πολυ αποφέβγω να
γράφω σε περιοδικα· μα δεν μπορω να Σου αρνηθω
εσένα τη συνεργασίαμου. Μικρο δυστυχως δεν έχω
κανένα· αν θες, Σου δίνω μιαν ανέκδοτη τραγωδία,
σε στίχους, τον «Ιουλιανο». Το χειρόγραφο τόχει ο
Χουρμούζιος (Ομήρου 6, τ/φ 26,105) και με αφτον
συνενοάσαι για όλα. Θάταν καλο σε κάθε τέφχος
να τυπόνεται ολάκαιρη πράξη· (έχει τρεις πράξεις).
Τον έχω δόσει σ’ εκδότη και θα τυποθει αφου δη-
μοσιεφτει στο περιοδικόΣου... ».
€ 250-350

146 100426
ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, Νίκος Κ., 1884-1956, Κύπριος πεζο-
γράφος, ποιητής και ζωγράφος. Αὐτόγραφα τῶν πε-
ζόμορφων ποιημάτων του «Ὁ δωδεκαετής Ἰησοῦς»,
«Ἡ γυναίκα τοῦ Ἰώβ καί οἱ φίλοι του» καί «Μπρο-
στά στό Θηρίο». [1924 & 1925].  Τα δύο πρώτα
γραμμένα σε 2 λυτά φύλλα αριθμημένα 1-2, 310 x 207
mm., και το τρίτο σ’ ένα φύλλο, 209 x 134 mm. (η πίσω
όψη λευκή). Το δεύτερο και το τρίτο υπογεγραμμένα
(«Νῖκος Νικολαΐδης» και «Ν. Νικολαΐδης»), στο
πρώτο σβησμένη η υπογραφή. (2)Δημοσιεύτηκαν
στην Ἀβγή της Λεμεσού.
€ 300-400

147 100563
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ, Μιλτιάδης, 1869-1943, ποιητής. Αὐ -
τό γραφο τοῦ ποιήματός του «Ἐπαμεινώνδας Δελη-

γιώργης».  1 σελίδα, 298 x 205 mm. Με αυτόγρα-
φες διορθώσεις. Σε κορνίζα.
€ 200-300

148 100604
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης, 1890-1969, πεζογράφος.
Ἑπτά ἐπιστολές πρός τόν Μυριβήλη τῶν: Ἄγγελου
Σικελιανοῦ, χ.τ. καί χ., Παντελῆ Πρεβελάκη (2),
Ἀθήνα, 3.1.1939 & 25.3.1950, Πηνελόπης Δέλτα, Κη-
φισιά, 2.1.1940, Λέανδρου Κ. Παλαμᾶ, χ.τ., 18.2.1953,
καί Ἀλέξανδρου Πάλλη (2), Liverpool, 28.11.1930 &
14.5.1931.  15 συνολικά σελίδες, διάφορα μεγέθη
(μία του Πάλλη σε κάρτα). [μαζί:] Χριστουγεννιά-
τικη κάρτα τῶν πολιτικῶν κρατουμένων Β. Δουκάκη
καί Λ. Χατζηβασιλείου. Γυάρος, χ.χ. 1 σελίδα, 100
x 143 mm. Με επικολλημένη σύνθεση δουλεμένη με
τέμπερα. (8)  «... Εἶμαι μαγεμένος ἀπό τή «Γορ-
γόνα» σου. Ποτέ ἡ ὀμορφιά καί τό μυστήριο τῆς θά-
λασσας δέν πήγαν μέσα μου ἔτσι βαθιά. Τό μάτι σου
εἶναι πολυεδρικό σάν τῆς μέλισσας. Βλέπεις ἀναρίθ-
μητα πράματα καί τά μυρώνεις μέ τό ὄνομά τους.
Ἕνα μεγάλο μέρος ἀπό τόν ἑλληνικό κόσμο τό κα-
λύπτει ὁ λόγος σου. Τό βιβλίο σου πρέπει νά τό βά-
λουν οἱ Ἕλληνες κάτω ἀπό τό προσκεφάλι τους: Νά
ξέρουν πώς αὐτοῦ ἔχουν ἕνα ὄργανο γιά ν’ ἀναστή-
σουν τίς αἰστήσεις τους καί νά ξυπνήσουν τό μυαλό
τους. Μέ μάγεψε συνάμα καί μέ τάραξε ἡ τραγικό-
τητα τοῦ μύθου σου. Μιά τραγικότητα πού ἀνήκει
στήν ἑλληνική μοῖρα. Καί μιά ἄλλη τραγικότητα πού
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βγαίνει ἀπό τό ἀτομικό σου βίωμα...» (Π. Πρεβελά-
κης, 25 Μαρτίου 1950).
€ 500-700

149 100990
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κωνσταντίνος, 1863-1933, ποιητής. Αὐτό-
γραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Κ. Π. Καβά-
φης») πρός τόν [ξάδελφό του] Ἰωάννη [Κουλμάση].
Aλεξάνδρεια, 30 Μαΐου 1932.  1 σελίδα, 248 x 163
mm.«... Ἀγαπητέ κ. Ἰωάννη, Ἔλαβα τό γράμμα σας
τῆς 12 Μαΐου, κ’ εὐχαριστῶ γιά τό εὐγενικό σας ἐνδια-
φέρον γιά μένα. Αὐτά ποῦ γράφετε περί συγγενείας
εἶναι σωστά. Βλέπω ὅτι γνωρίζεσθε μέ τόν κ. Dieterich.
Πολύ σᾶς παρακαλῶ νά τόν πεῖτε ὅτι εἶμαι λίαν εὐγνώ-
μων γιά τήν εὐμενῆ στάσι του πρός τό ἔργον μου. Δέν
ἤξερα ὅτι ἔκαμε καί διάλεξι περί τῆς ποιήσεώς μου...».
€ 1.000-1.500
Δες και τα 33 και 34.

150 100650
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965, αγιογράφος και
λογοτέχνης. Αὐτόγραφη μετάφραση τοῦ Β´ μέρους
τοῦ ἀφιερωμένου στό τζιτζίκι κεφαλαίου τῶν «Sou-
venirs entomologiques» τοῦ J.-H. Fabre. Γραμμένη
στα 14 πρώτα φύλλα τεύχους 20 φύλλων, 194 x 144
mm. (αριθμημένα 19-32, οι πίσω όψεις λευκές). Με
αυτόγραφες διορθώσεις και συμπληρώσεις, στο
εξώφυλλο: «Fabre / 2».
€ 250-350

151 100641
ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ, Ναπολέων, 1888-1944, ποιητής. Ἕξι
αὐτόγραφα σημειώματα. 22 & 25 Φεβρουαρίου και 30
Μαρτίου 1943. Γραμμένα στις δύο όψεις ενός φύλ-
λου, 295 x 195 mm. (ίχνη σελοτέιπ). Με αυτόγραφες
διορθώσεις και συμπληρώσεις.Δημοσιεύτηκαν στη
Διαγώνιο, 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 14-5, αρ. 8-
13. Παραθέτουμε το τελευταίο: «Αὐτό πού μέ πτοεῑ
καί μέ συντρίβει, πού μοῦ δίνει ἴλιγγο καί θάμπος, - τό
Δέος καί τό Ρῖγος τῆς Ἀβύσσου -, καί πού ἤδη, ζων-
τανό, μ’ ἐκμηδενίζει, στή σκέψη μου πού κάνω γιά τό
Θάνατο, - εἶναι ὅτι, αὐτό πού λέμε Θάνατο, εἶναι κάτι
τό πολύ πιό Μεγαλύτερο, τό ἄπειρα Ἀποκαλυπτικώ-
τερο, τό Ἀπροσμέτρητο καί Καταπληκτικώτερο, τό ρι-
ζικά Διαφορετικό, ἀπ’ ὅ,τι, τώρα, εἶναι δυνατό, μέ τή
νόησή μας τήν ἀνθρώπινη, νά τό συλλάβουμε καί νά
τό φανταστοῦμε!...» (30 Μαρτίου 1943).
€ 300-400

152 100824
Ἐννέα πολυγραφημένα ποιήματα ὑπογεγραμμένα ἀπό
τούς Κ. Βελμύρα (2), Α. Θέρο, Λ. Ἰακωβίδου, Ξ. Κερα-
σιώτη, Κ. Μαρκίνα, Κ. Μουσούρη (2) καί Σ. Παναγιω-
τόπουλο.  13 συνολικά φύλλα, 285 x 213 mm. Τα 2
πρώτα ποιήματα με χρονολογία: «1952». Τοποθετημένα
σε χαρτόνινα καλύμματα και πιασμένα με κορδέλα στην
πάνω τους πλευρά (χειρόγραφος τίτλος: «ΕΔΕΒ» και σύν-
θεση με υδρο χρώματα στο πάνω κάλυμμα, λερωμένο).
€ 200-300
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153 100416
ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος, 1926-1990, ποιητής. Πέντε αὐτό-
γραφα ποιήματα.  7 συνολικά σελίδες, διάφορα
μεγέθη (σχισίματα). Ένα υπογεγραμμένο: «Ν. Δ. Κα  -
ροῦ ζος», κάποια με αυτόγραφες διορθώσεις. (5)Τα
ποιήματα είναι: 1) «Ἀγγίζοντας», 2) «Ἀθήνα», 3) «Νέα
προσευχή», 4) «Ἐγκάρσια μουσική στίς βροχές» καί
5) «Πληγές ἀπ’ τό θέρος τοῦ βραδυνοῦ καιροῦ».
€ 800-1.200

154
BECKETT, Samuel, 1906-1989, Ιρλανδός πεζογρά-
φος, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Αὐτό-
γραφο σημείωμα μέ τήν ὑπογραφή του («Samuel
Beckett») πρός τήν Ἔλση Σαράτση στήν Ἀθήνα. Πα-
ρίσι, 27 Ιουλίου 1984.  1 σελίδα, σε κάρτα διαστά-
σεων 80 x 128 mm. Έντυπη επικεφαλίδα («SAMUEL
BECKETT»), μαζί ο φάκελος.  «Dear Miss Saratsi,
I have just received from my French publisher two copies
of Greek «Le Dépeupleur». I am greatly blessed and im-
pressed by this beautiful edition. I offer you my sincere
condolences in your bereavement... ».
€ 200-300

14. Ἱστορία

155 100823
ΚΟΖΑΚΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ, Γεώργιος Γ. Φιλοσοφικόν
δοκίμιον περί τῆς προόδου καί τῆς πτώσεως τῆς πα-
λαιᾶς Ἑλλάδος. Αθήνα, Π. Μαντζαράκης, 1839. 
8ο, δ´ + 511 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, σχισίματα σ᾽ ένα
φύλλο: σ. 101-102). Δερ μά τι νη ρά χη της εποχής της
έκδοσης (μικρές φθορές). Ηλιού 1839.207, Legrand &
Pernot, 1322 («ouvrage devenu très rare»).
€ 80-120

156 100675
MILLER, William. Ἱστορία τῆς Φραγκοκρατίας ἐν
Ἑλλάδι (1204-1566), μετάφρασις Σπυρ. Π. Λάμπρου
μετά προσθηκῶν καί βελτιώσεων. Aθήνα, Eλληνική
Eκδοτική Eταιρεία, 1909-1910.  2 τόμοι δεμένοι σ’
έναν, 483 και 493 σ. Αναδιπλούμενοι χάρτες, εικόνες
εντός και εκτός κειμένου. Δερμάτινη ράχη. Λαγανάς
1703.
€ 80-120

157 101181
ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ — DURAN, Josep.
Triunfo de la religion por la nave de la gracia: Οratorio sacro-
alegorico por la victoria que consiguieron las catholicas ar-
mas contra los Τurcos en el golfo de Lepanto, [...], puesto en
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musica por el Señor Joseph Duràn, Maestro de la Real Capil-
la de la misma Iglesia y executada por aquèlla. Βαρκελώ-
νη, Joseph Altès, χ.χ. [1756-1780]. 4ο (195 x 150 mm.),
[12] σ. Ο τίτλος και το κείμενο σε τυπογραφικό πλαίσιο.
€ 300-400

158 101041
Ἱστορία τῆς Βλαχίας πολιτική καί γεωγραφική ἀπό
τῆς ἀρχαιοτάτης αὐτῆς καταστάσεως ἕως τοῦ 1774
ἔτους, νῦν πρῶτον φιλοτίμῳ δαπάνη ἐκδοθεῖσα
τῶν τιμιωτάτων καί φιλογενῶν αὐταδέλφων Του-
νουσλῆ. Βιέννη, Γ. Βεντότης, 1806.  8ο, VIII + 367
+ 71 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο). Χαρτόνια της επο-
χής της έκδοσης (μικρές φθορές). Ηλιού, 1806.45.
€ 600-800

159 100940
Υ ΨΗ ΛΑ ΝΤΗΣ, Αθανάσιος Κομνηνός. Ἐκκλησιαστι -
κῶν καί πολιτικῶν τῶν εἰς δώδεκα, βιβλίον Η ,́ Θ  ́καί Ι ,́
ἤτοι τά μετά τήν Ἅλωσιν (1453-1789), (ἐκ χει ρο γράφου
ἀ νεκ δό του τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ Σινᾶ), ἐκ δι δό ντος Ἀρ -
χιμ. Γερ μα νοῦ Ἀφθονίδου. Κων  στα ντινούπολη, Ι. Α.
Βρετός, 1870. 8ο, λα  ́+ 837 σ. (λίγο οξειδωμένο αντί-
τυπο). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές
φθορές, κομμένη η πάνω εξωτερική γωνία του πάνω
καλύμματος, φθορά στην αντίστοιχη γωνία του κάτω
καλύμματος). Ηλιού & Πολέμη, 1870.4, Λαγανάς 1254,
Cobham & Jeffery, σ. 65.
€ 80-120

160 100682
ΖΑΒΙΡΑΣ, Γεώργιος Ι. Νέα Ἑλλάς, ἤ Ἑλληνικόν Θέ-
ατρον, ἐκδοθέν ὑπό Γεωργίου Π. Κρέμου. Αθήνα, τυ-
πογραφείο της Εφημερίδος των Συζητήσεων, 1872.
8ο, ο´ + 561 σ. Νεότερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθο-
ρές). Ηλιού & Πολέμη, 1872.85, Λαγανάς 1305.
€ 80-120

161 100692
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Σακελλάριος Γ. Φιλική Ἑται-
ρεία. Οδησσός, Ε. Χρυσόγελος, 1909.  288 σ. (μι-
κροί λεκέδες από οξείδωση σε κάποια φύλλα, λίγο
λερωμένος ο τίτλος). Αρχικά εξώφυλλα (λερωμένο
το πάνω). Λαγανάς 1691. 
€ 80-120

162 100530
ΦΙ ΛΗ ΜΩΝ, Ιωάννης. Δοκίμιον ἱστορικόν περί τῆς
Φιλικῆς Ἑταιρίας. Ναύ πλιο, Θ. Κο νταξής & Ν. Λου-
 λά κης, 1834.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, δεύ τε ρη μορ φή (με
την οκτα σέ λι δη α φιέ ρω ση στον Ό θω να).  8ο, κα´ +
400 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, μικρές τρύπες από έν-
τομο στο εσωτερικό και το πάνω περιθώριο των
πρώτων φύλλων και το εσωτερικό περιθώριο των
τε λευταίων τευχών). Μεταγενέστερη δερμάτινη ρά -
χη (μικρές φθορές). Ηλιού 1834.34, Λαγανάς 956.
€ 150-200

163 101042
ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Διονύσιος. Ἱστορία τῆς πάλαι Δακίας,
τά νῦν Τρανσιλβανίας, Βλαχίας, καί Μολδαυΐας ἐκ
διαφόρων παλαιῶν καί νεωτέρων συγγραφέων συ-
νερανισθεῖσα. Βιέννη, J. B. Zweck, 1818-1819.  3
τόμοι, 8ο, 320, 568 και 588 + λζ´ σ. (λείπει το φύλλο
τίτλου του Γ´ τόμου, ελαφρά οξειδωμένοι οι τόμοι
Α´ και Γ´, τρύπα από έντομο στο κάτω περιθώριο
του Β´ τόμου, λεκές από νερό στην κάτω εσωτερική
γωνία στον ίδιο τόμο, σχίσιμο σ᾽ ένα φύλλο του: σ.
63-64, κάποιες χειρόγραφες διορθώσεις και συμπλη-
ρώσεις, όπως και σε άλλα αντίτυπα). Κατάλογος
συνδρομητών, χαλκόγραφες προμετωπίδες (κομμένο
μικρό τμήμα από την κάτω εξωτερική γωνία της προ-
μετωπίδας στον Β´τόμο και τρύπα από έντομο στο
ίδιο σημείο αυτής του Γ´ τόμου). Νεότερη δερμάτινη
ράχη. Ηλιού, 1818.39-40 και 1819.72, Λαγανάς 654. (3)
€ 500-700

164 101043
MAURER, Georg Ludwig, von. Das griechische Volk in
öffentlicher, kirchlicher und privatrechtlicher Beziehung
vor und nach dem Freiheitskampfe bis zum 31. Juli 1834.
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Χαϊδελβέργη, Academische Buchhandlung von J. C. B.
Mohr, 1835.  3 τόμοι, 8ο, ΧΧΧΙΙ + 596, ΧΙΙ + 540 και
VI + 849 σ. (ο τρίτος τόμος από άλλο αντίτυπο, σφρα-
γίδα στους τίτλους, οξείδωση). Νεότερα χαρτόνια
(μικρές φθορές στους τόμους Α´ και Β´, χρυσωμένες
οι ακμές τους, χρωματισμένες στον Γ´ τόμο). (3)
€ 100-150

165 100721
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Ξενοφών. Γεωργίου Γενναδίου
βίος, ἔργα, ἐπιστολαί. Παρίσι, Les belles lettres, 1926.
 2 τόμοι, κδ´ + 272 και (276-543) σ. Με 4 εικόνες
εκτός κειμένου και ένα αναδιπλούμενο πανομοιό -
τυπο. Δέρμα στη ράχη και τις γωνίες (έχουν διατη-
ρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα δεμένα στο τέλος κάθε
τόμου, αξάκριστο αντίτυπο, χρυσή διακόσμηση στη
ράχη, χρυσωμένη η πάνω ακμή). Λαγανάς 1839. (2) 
€ 100-150

166 100400
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γιάννης. Κλέφτες τοῦ Μοριᾶ, με-
 λέ τη ἱ στο ρι κή ἀ πό νέες πη γές βγαλ μέ νη, 1715-1820.
Α θή να 1935.  302 σ. Πανί. Λαγανάς 1996. [μαζί,
τοῦ ἰδίου:] Ἱστορική ἀνθολογία, ἀ νέκ δο τα - γνω μι κά
- πε ρί ερ γα - ἀ στεῖα ἐκ τοῦ βί ου δια σή μων Ἑλ λή νων,
1820-1864. Α θή να 1927.  λδ´ + 344 σ. (σχίσιμο σε 2
φύλλα). Δερμάτινη ράχη (λυμένα 2 φύλλα). Λαγα-
νάς 1855. (2)
€ 100-150

167 100799
Briefe eines Augenzeugen der griechischen Revolution
vom Jahre 1821. Nebst einer Denkschrift des Fürsten
Georg Cantacuzeno über die Begenbenheiten in der
Moldau und Walachey in den Jahren 1820 und 1821,
mit Rigas Portrait. Χάλλη, Renger, 1824.  8ο, IV +
198 σ. (λεκές από νερό στο εσωτερικό και το κάτω
περιθώριο, ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο, μικρό
σχίσιμο στο τελευταίο φύλλο). Προμετωπίδα (χαλ-
κόγραφο πορτραίτο του Ρήγα Βελεστινλή). Πάνινη
ράχη (μεταγενέστερα μαρμαρογραφημένα εξώ-
 φυλλα επικολλημένα στα αρχικά, μικρές φθορές).
Droulia 712.  Πρόκειται κατά τα φαινόμενα για
την πρώτη δημοσίευση προσωπογραφίας του
Ρήγα (πρβ. Δ. Καραμπερόπουλος, «Η πρώτη προ-
σωπογραφία του Ρήγα Βελεστινλή», Θεσσαλικό
ημερολόγιο, τόμ. 70, 2016, σ. 253-260). Το βιβλίο
πραγματεύεται τη δράση των αδελφών Αλεξάν-
δρου και Γεωργίου Καντακουζηνού, Ρώσσων αρι-
στοκρατών και μελών της Φιλικής Εταιρείας που
συνεργάστηκαν με τους αδελ φούς Υψηλάντη.
€ 1.500-2.000

168 100790
ΕΙΡΗΝΙΔΗΣ, Δημήτριος. Τά ἐν Νέᾳ Ἐφέσῳ κατά
τάς ἀρχάς τῆς ἐθνεγερσίας τοῦ 1281 [=1821] τρα-
γικά συμβάντα, ἤ ἀναμνήσεις τινές τοῦ ἱεροῦ
ἀγῶνος κατά τό πρῶτον ἔτος. Aθήνα, τυπογραφείο
Ερμού, 1877.  8ο, δ´ + 94 σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη
αφιέρωση του συγγραφέα στον Τιμολέοντα Φιλή-
μονα. Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα. Ηλιού & Πο-
λέμη, 1877.666.
€ 80-120

169 100616
Προσωρινή Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Αρ. 1399 τοῦ
Πρωτοκώλου. Θέσπισμα τοῦ Βουλευτικοῦ Σώματος.
Ἐπειδή ἡ παροῦσα κατάστασις τῆς Χέρσου Ἑλλάδος
ἐπαπειλουμένης ἀπό μεγάλας ἐχθρικάς δυνἀμεις, ἔχει
χρείαν ταχείας καί δραστηρίου βοηθείας. [...] Τό Βου-
λευτικόν Σῶμα ἐμπιστευὀμενον εἰς τάς ἐξόχους
ἀρετάς τοῦ ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΔΑΤΟΥ, Προέδρου τοῦ Ἐκτελε στικοῦ
Σώματος [...] θεσπίζει. Α´. Ὁ Πρίγκιψ Κύριος ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Πρόεδρος τοῦ
Ἐκτελεστικοῦ μεταβαίνει εἰς τήν Δυτικήν Χέρσον
Ἑλλάδα ἐπί τῆς κεφαλῆς ἑνός Σώματος Ἐθνικῶν
στρατευμάτων, καί χρείας τυχούσης νά μεταβαίνῃ
καί εἰς τήν Ἀνατολικήν Χέρσον Ἑλλάδα. Β´. Ἐπι-
τρέπεται εἰς τόν ἴδιον ἡ γενική διεύθυνσις τῶν τε
στρατιωτικῶν καί τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ἐκεί-
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νου τοῦ μέρους. ...[τελειώνει:] Δ´. Τό παρόν θέσπι-
σμα τυπωθέν, θέλει δημοσιευθῇ, διά νά γίνῃ γνω-
στόν τοῖς πάσιν. Ἐξεδόθη ἐν Κορίνθῳ τῇ ιά. Μαΐου
ᾳωκβ´. Ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Βουλευτικοῦ Σωτή-
ριος Χαραλάμπης. Προσυπογράφεται ὁ Πρῶτος
Γραμματεύς τοῦ Βουλευτικοῦ. Ι. Σκανδαλίδη. 
Μονόφυλλο, 310 x 236 mm. (λεκέδες από νερό, μι-
κρές φθορές στα περιθώρια).
€ 200-300

170 100527
ΠΕΤΡΩΦ, Ιωάννης. Ἄτλας τοῦ ὑπέρ Ἀνεξαρτη-
σίας ἱεροῦ τῶν Ἑλλήνων Ἀγῶνος, [πάνω:] 1821, Τῷ
ἀγαπητῷ καί πολυπαθεῖ Ἑλληνικῷ Ἔθνει ἀνατίθε-
ται. Λειψία, Ι. Δ. Νεράντζης, 1886.  folio (525 x
350 mm.), (ξακρισμένο το εξωτερικό περιθώριο του
τίτλου, μικρό σχίσιμο στην πάνω εσωτερική γωνία
των πρώτων 19 φύλλων, 2 μικρά σχισίματα στον
αναδιπλούμενο πίνακα). 52 λιθόγραφοι πίνακες
αριθμημένοι 1 (τίτλος), 3-6 & 8-54 (οι περισσότεροι
τρίχρωμοι, ο [53] αναδιπλούμενος) και 3 στοιχει-
οθετημένοι πίνακες αριθμημένοι 2, 2[bis] & 7.
Πανί του εκδότη (ξεθωριασμένο, φθορές στη
ράχη, εμπίεστη και χρυσή διακόσμηση στα κα-
λύμματα, ο τίτλος στο πάνω κάλυμμα, έχει δια-
τηρηθεί το πάνω εξώφυλλο, μικρό σχίσιμο στην
πάνω εξωτερική του γωνία). Ηλιού & Πολέμη,
1886.833.
€ 1.500-2.000

171 100888
[ΣΤΟΥΡΖΑΣ, Αλέξανδρος]. La Grèce en 1821 et 1822,
correspondance politique publiée par un Grec. Παρίσι,
P. Dufart, 1823.  8ο, IV + 100 σ. (οξειδωμένο αντί-
τυπο). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μι-
κρές φθορές). Droulia 566.
€ 150-200
172 100952
STANHOPE, Leicester Fitzgerald Charter. Greece in 1823
and 1824, being a series of letters and other documents on
the Greek Revolution, written during a visit to that coun-
try. Λονδίνο, Sherwood, Jones & Co., 1824.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, xiii + 368 σ. Χαλκόγραφη προμετωπίδα
(επιχρωματισμένη με το χέρι), ένα δισέλιδο και 5
αναδιπλούμενα πανομοιότυπα επιστολών στο τέλος.
Νεότερα χαρτόνια (έχει διατηρηθεί η ετικέτα της
ράχης, αξάκριστο αντίτυπο). Droulia 781, Contominas
692, πρβ. Blackmer 1598 (η δεύτερη έκδοση), Λαγα-
νάς 737. 
€ 300-400

173 100498
WYTTENBACH, Johanna. Alexis, par Mme Wyttenbach,
née G... Παρίσι, Antoine-Augustin Renouard, 1823. 
12ο, 103 σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Αρχικά
απλά εξώφυλλα (μικρές φθορές, λείπουν μικρά τμή-
ματα από τη ράχη, αξάκριστο). Droulia 504.
€ 250-350
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174 100737
DURAND-VIEL, Georges, vice-amiral. Les campagnes
navales de Mohammed Aly et d’ Ibrahim. Παρίσι, Im-
primerie nationale, 1935.  2 τόμοι, VI + 489 και 305
σ. Μ’ έναν αναδιπλούμενο χάρτη, ένα αναδιπλού-
μενο σχεδιάγραμμα και 171 πίνακες. Δέρμα στη
ράχη και τις γωνίες (εν μέρει άκοπος ο Α´ τόμος,
αξάκριστο αντίτυπο). (2)
€ 200-300

175 100739
WEYGAND, MAXIME, général. Histoire militaire de
Mohammed Aly et de ses fils. Παρίσι, Imprimerie na-
tionale, 1936.  2 τόμοι, XII + 288 και 256 σ. Με 3
αναδιπλούμενους χάρτες, 6 αναδιπλούμενα σχε-
διαγράμματα και 114 [από τους 202] πίνακες.
Δέρμα στη ράχη και τις γωνίες (έχουν διατηρηθεί
τα αρχικά εξώφυλλα). (2)
€ 80-120

176 101026
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο ΠΡΟ-
ΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ. Περίοδ. Γ. Ἀριθ.
8,836. ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ. Μ’ ὅλον ὅτι ἡ Ναυτική δύ-
ναμις τῶν Ἑλλήνων, περιπλέουσα τήν Ἑλληνικήν
θάλασσαν, ὄχι μόνον τούς ἐχθρικούς στόλους ἀπέ-
κρουσε, καί ἀποκρούει μέ φθοράν των καί ζημίαν
μεγάλην, ἀλλά καί τά συνοδευόμενα ἀπό αὐτούς
φορτηγά, τά πλεῖστα Εὐρωπαϊκά πλοῖα, ἤ συνέλα-
βεν, ἤ ἀπέκοψε κᾄν τοῦ ἐχθρικοῦ σκοποῦ των, τοῦ
νά μεταφέρωσι δηλαδή τροφάς καί πολεμοφόδια εἰς
τά φρούρια καί στρατόπεδα τοῦ ἐχθροῦ· ἐπειδή
ὅμως πολλά τῶν τοιούτων φορτηγῶν, διαφεύγοντα
τήν ἀπάντησιν τῶν Ἑλληνικῶν πλοίων, ἤ ἐπιτηδείως
διακρύπτοντα τόν σκοπόν των μέ τά ὁποῖα φέρουν
πλαστά ἔγγραφα, φθάνουν μέχρι τῆς Πρεβέζης, καί
προμηθεύουν τόν εἰς τήν Δυτικήν Ἑλλάδα εἰσβα-
λόντα ἐχθρόν ἀπό τροφάς... [τελειώνει:] Ἡ παροῦσα
Διακήρυξις, μεταφρασθεῖσα καί εἰς τό Γαλλικόν,
θέλει κοινοποιηθῇ ὅπου ἀνήκει καί δημοσιευθῇ καί
διά τοῦ Τύπου. Τῇ 17 Ἰουνίου 1825. ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΩ.
Ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ Προέδρου, Ὁ Ἀντιπρόεδρος, ΓΚΙ-
ΚΑΣ ΜΠΟΤΑΣΗΣ. Ὁ Γενικός Γραμματεύς, Α. ΜΑΥ-
ΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ.  Μονόφυλλο, 431 x 325 mm.
(σχισίματα, μικρές τρύπες, ίχνη σελοτέιπ). Ελληνικό
κείμενο και γαλλική μετάφραση σε 2 στήλες.
€ 200-300

177 100501
CHATEAUBRIAND, F. A. Note sur la Grèce. Παρίσι,
Le Normant père, 1825.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 48 σ.
Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές
φθορές). Droulia 1180, πρβ. Blackmer 329, Λαγανάς

771.  ΣΠΑΝΙΟ. [δεμένο μαζί:] Des officiers et mili-
taires a demi-solde, par A. ****. Παρίσι, Baudouin
frères, 1818.54 σ. (επιδιορθωμένο σχίσιμο στο δεύ-
τερο φύλλο, οξειδωμένα τα πρώτα φύλλα). [δεμένο
μαζί:] LUBERT, L., εκδότης. Le Conteur, recueil d'anec-
dotes, historiettes, nouvelles, contes, fables, &c., tome 1er.
Παρίσι, 1822.  48 σ. [δεμένο μαζί:] Delavigne,
Casimir. Trois messéniennes, sur les malheurs de la
France, cinquième édition. Παρίσι, Ladvocat, 1822. 
64 σ. [δεμένο μαζί:] Discours de M. Manuel, député de
la vendée. Παρίσι, Baudouin frères, 1823.  iv + 40 σ.
[δεμένο μαζί:] M. Plagicide, habitant du quartier de la
bibliothèque a messieurs les électeurs de Paris et des Dé-
partemens. Παρίσι, Sétier, 1824.  24 σ. [δεμένο μαζί:]
DUMESNIL, Alexis. Réfutation de l' instruction pastorale
de S. A. Monseigneur l' Archevêque de Rouen. Παρίσι,
Baudouin frères, 1825.  37 σ. [δεμένο μαζί:] BOIS-
DUVAL, A. και H. LECOQ. Tacholographie, enseignée
en quatre leçons. Παρίσι, Dieu Mars, 1825.  28 σ. 
€ 200-300
178 100901
DROUET, J. B. Pyrrhus et Achmet, ou les rivaux géné reux,
tragédie en cinq actes. Παρίσι, Marchands de Nouveautés,
1827.  2 μέρη σ’ ένα τόμο, 8ο, 55 + 16 σ. (ελαφρά οξει-
δωμένο). Επιμέρους τίτλος στο δεύτερο μέρος («Un
épisode de la vie d’ Alcibiade, ou l’ époux volage, dupe de
lui-même, comédie en un acte et en vers»). Αρχικά τυπω-
μένα εξώφυλλα (αξάκριστο και εν μέρει άκοπο αντί-
τυπο). Droulia 2005 (το Α´ μέρος μόνο), Λαγανάς 826.
€ 150-200

179 100902
LAMARTINE, Alphonse. Le dernier chant du pélerinage
d’ Harold, troisième édition. Παρίσι, Dondey-Dupré père
& fils, & Ponthieu, 1825.  8ο, 178 + 6 σ. (στις 6 τε-
λευταίες σελίδες διαφημιστικό των εκδόσεων των
Dondey-Dupré, από το οποίο λείπουν 2 φύλλα: σ. 1-4,
λεκέδες από νερό στα περιθώρια των πρώτων φύλ-
λων). Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα (λίγο λερωμένα,
αξάκριστο αντίτυπο). Droulia 1038, πρβ. Λαγανάς 766.
€ 80-120
180 100787
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ, Γ. Χ. Το Μεσολόγγιον, ἀπόσπασμα
ποιήματος, βραβευθέν τῇ 20 Μαΐου 1851. Αθήνα,
Κ. Αντωνιάδης, 1851.  8ο, 30 σ. (λίγο λερωμένο
αντίτυπο, κομμένο μικρό τμήμα από την κάτω εξω-
τερική γωνία του πρώτου φύλλου). Αρχικά εξώ-
φυλλα (κομμένη η κάτω εξωτερική γωνία του
πάνω, λείπει μικρό τμήμα από το κάτω, αξάκριστο
αντίτυπο). Γκίνης & Μέξας, 5591.
€ 100-150
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181 101120
Ἄλμπουμ μέ φωτογραφίες τῶν λιθογραφιῶν τοῦ λευ-
κώματος τοῦ Peter von Hess. [π. 1870].  40 τυπώματα
αλμπουμίνας διαστάσεων 85 x 55 mm., επικολλημένα
σε λίγο μεγαλύτερα χαρτόνια με έντυπες λεζάντες και
τοποθετημένα 2 ανά σελίδα σε παράθυρα με χρωμο-
λιθόγραφο πλαίσιο και βασιλικό έμβλημα στο πάνω
περιθώριο, πορτραίτο του Γεωργίου Α  ́σε νεανική ηλι-
κία στο τελευταίο φύλλο (φωτογραφία λιθογραφίας).
Δερμάτινη ράχη (φθορές από υγρασία στα καλύμ-
ματα, μεταλλικό οβάλ στοιχείο στο πάνω κάλυμμα, με-
ταλλικές γωνίες (λείπει η μία), μεταλλικό κλείστρο,
χρυσωμένες οι ακμές), πλάγιο 8ο (171 x 245 mm).
€ 300-400

182 100630
ΑΙΝΙΑΝ, Δημήτριος. Ὁ Καραϊσκάκης, ἤ τοῦ Καραϊ-
σκάκη βιογραφία καί λεπτομερής ἔκθεσις τῆς τελευ-
ταίας ἐκστρατείας αὐτοῦ ὑπέρ τῶν Ἀθηνῶν. Χαλκίδα,
Κωνσταντίνος Μ. Αρσενιάδης, 1834.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 8ο, β´ + 208 σ. (μικρός λεκές από νερό στο εσω-
τερικό περιθώριο των πρώτων 15 τευχών, μεγαλύτερος
στο πάνω περιθώριο των τελευταίων φύλλων). Κατά-
λογος συνδρομητών. Πάνινη ράχη του 19ου αιώνα (μι-
κρές φθορές). Ηλιού, 1834.83.
€ 500-700

183 101007
CHERNY, Joseph. Deux Themes du Siége de Corinthe

de Rossini pour le violon et piano. Μιλάνο, J. Ricordi
και Φλωρεντία, Ricordi, Pozzi et Ce., χ.χ. [π. 1827].
 Χαλκόγραφη παρτιτούρα, 4ο (313 x 240 mm.), 7
σ. Νεότερα μαρμαρογραφημένα εξώφυλλα.
€ 150-200

184 100805
HESS, Peter von. Ἡ Ἀναγέννησις τῆς Ἑλλάδος. Βραΐλα,
Περικλής Μ. Πεστεμαλτζιόγλου, 1895.  folio (590 x
438 mm.) (κομμένα και συμπληρωμένα μικρά τμήματα
από το εξωτερικό και το κάτω περιθώριο 5 φύλλων,
λεκέδες από υγρασία στην κάτω εσωτερική γωνία των
3 τελευταίων φύλλων). Χρωμολιθόγραφο φύλλο με
αφιέρωση του εκδότη κάτω από πορτραίτο του («Τῇ
ἁπανταχοῦ Φερέλπιδι Ἑλληνίδι Νεολαίᾳ καί τῇ σεπτῇ
τῶν Φιλελλήνων χορείᾳ τόδε τό Ἐθνικόν Λεύκωμα ἐξ
ἀντιγραφῆς ἐκδούς ἀνατίθησι»), φύλλο με λιθόγραφη
συμβολική παράσταση σε διακοσμητικό πλαίσιο με εν-
σωματωμένο τον τίτλο σε 4 γλώσσες (ελληνικά, γαλ-
λικά, γερμανικά και αγγλικά) και 39 λιθογραφίες με
τίντα (όλες χρονολογημένες 1890), καθεμία σε διακο-
σμητικό πλαίσιο με ενσωματωμένες λεζάντες σε 4
γλώσσες καθώς και επεξηγηματικό κείμενο στα ελλη-
νικά στο κάτω περιθώριο, χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτ-
λου (τα στοιχεία της έκδοσης από την αφιέρωση και
τις λιθογραφίες). Αρχικό πανί (φθορές από υγρασία,
συντηρημένο, ξαναφτιαγμένη η ράχη, τίτλος στο πάνω
κάλυμμα: «Ἡ / Παλιγγενεσία / ΤΗΣ / ΕΛΛΑΔΟΣ»). 
€ 2.000-3.000
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185 101175
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. (κομμένη
η πάνω εξωτερική γωνία ενός φύλλου: σ. 103-4, με
απώλεια κειμένου). Λείπει η δερμάτινη ράχη (χαλα-
ρωμένες οι συνδέσεις). Atabey 995, Droulia 1452, Λα-
γανάς 791. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] De l’ intervention
armée pour la pacification de la Grèce. Παρίσι, Pichon-
Béchet, 1828.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 126 σ. (σχίσιμο σ’
ένα φύλλο: σ. 1-2). Droulia 2170. [δεμένο μαζί, του
ιδίου:] De la Grèce dans ses rapports avec l’ Europe. Πα-
ρίσι, Bechet ainé, 1822.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, xv + 111
σ. (λείπει ο ψευδότιτλος, κομμένο μέρος του τίτλου).
Atabey 993, Droulia 274, Λαγανάς 696.
€ 200-300

186 100784
PRUCHE, Sébastien. Le Philhellène, recueil de poésies
politiques et historiques, composées en 1821, 1822, 1823
et 1824. Παρίσι, Firmin Didot, 1826.  8ο, 139 σ. (οξει-
δωμένα αρκετά φύλλα, τρύπα από έντομο στα 6 τε-
λευταία φύλλα). Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα (λίγο
λερωμένα, τρύπα από έντομο στο κάτω, αξάκριστο
αντίτυπο). Droulia 1640.
€ 150-200

187 101033
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ—Αριθ. 330. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

Η ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ἐπειδή ὀφεί-
λεται ἀπό ὅλους τούς Ἕλληνας τιμή εἰς τόν ὑπέρ
πίστεως καί πατρίδος ἐνδόξως θυσιασθέντα Γ. Κα-
ραϊσκά κην, ὡς δεῖγμα τῆς πρός αὐτόν χρεωστούμε-
νης εὐγνωμοσύνης, Διατάττει. Α´. Καθ’ ὅλας τάς
ἐπαρ χίας τῆς ἐπικρατείας νά τελεσθῇ ἱερόν μνημόσυ-
νον δημοσίως εἰς τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Γ. Καραϊ-
σκάκη, μετά τῆς ἀπαιτουμένης πομπῆς. Β'. Διά τήν
τελετήν ταύτην διορίζεται ἡ ὀγδόη ἡμέρα τοῦ προσε-
χοῦς Μαΐου. Γ´. Ὁ Γενικός γραμματεύς νά ἐνεργήσῃ
τήν παροῦσαν διαταγήν. Ἐν Πόρῳ τῇ 24 Ἀπριλίου
1827. Ἡ Ἀντικυβερνητική Ἐπιτροπή Γεώργιος
Μαυρομιχάλης. Ἱωάννης Μ. Μιλαήτης. Ἰωαννούλης
Νάκος. (Τ. Σ.) Ὁ Γενικός Γραμματεύς Γ. Γλαράκης.
Μονόφυλλο, 286 x 222 mm. (λεκές από νερό στο
αριστερό περιθώριο). Με ιδιόχειρη σημείωση του
Γενικού Γραμματέα Γ. Γλαράκη προς τους Εφό-
ρους της Αίγινας, σφραγίδα [Μαζαράκης 182].
€ 400-600

188 100559
Περιγραφή τῆς ἐν Ναυαρίνῳ ναυμαχίας καί τῶν ἀμέ-
σως προηγησαμένων περιστάσεων, μεταφρασθεῖσα ἐκ
τῆς γερμανικῆς γλώσσης, καί ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ τοῦ
κυ ρίου Ζήση Σωτήρη τοῦ Ἑλληνος, ἔρωτι πρός τό Γέ -
νος. Πέστη, M. Trattner, 1829.  8ο, 52 σ. (λείπει το λιθό-
γραφο σχεδιάγραμμα, ξακρισμένο το πάνω περι θώριο,
λίγο λερωμένο αντίτυπο). Μεταγενέστερη δερ μά τινη
ράχη (φθορές στα καλύμματα). Ηλιού 1829.65.ΠΟΛΥ
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ΣΠΑΝΙΟ. [δεμένο μαζί:] Τρία ἐρωτήματα πρός τούς
ἀπορρίπτοντας τόν χριστιανισμόν. Αθήνα, Α. Αγγελί-
δης, 1839.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 81 (=18) σ. (ελαφρά
οξειδωμένο, ξακρισμένα τα περιθώρια). Ηλιού, 1839.
201. [δεμένο μαζί:] [FÉNELON, François de Salignac de La
Mothe]. Βίος Σόλωνος πρός χρῆσιν τῶν ἑλληνικῶν παί-
δων ὑπό Γ. Π. Ερμούπολη, Γ. Πολυμέρης, 1844. Δεύ-
τερη έκδοση, 32 σ. (λίγο λερωμένο). Ηλιού, 1844.37.
[δεμένο μαζί:] Στοιχειώδης ἀριθμητική πρός χρῆσιν τῶν
δημοτικῶν σχολείων ὑπό Ε. Ξ. Αθήνα 1846.  8ο, 52 σ.
(κομμένο τμήμα από το εξωτερικό περιθώριο ενός φύλ-
λου με μικρή απώλεια κειμένου). Γκίνης & Μέξας 4452
(πρβ. Ηλιού & Πολέμη 2 μόνο αντίτυπα). [δεμένο μαζί:]
Χριστιανικῆς διδασκαλίας μάθημα τμήματος Γ .́ Ἱερᾶς
κατηχήσεως σύνοψις, πρῶτον μέν ἐκδο θεῖσα ὑπό Α.
Κοραή, νῦν δέ μετατυπωθεῖσα πρός χρῆσιν τῶν δημο-
τικῶν σχολείων. Αθήνα, Π. Β. Μελαχούρης και Φ. Κα-
ραμπίνης, 1846.  8ο, 24 σ. (κομμένο το μεγαλύτερο
τμήμα ενός φύλλου και μικρότερα τμήματα από 4 άλλα
φύλλα, τρύπες από έντομο). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ. [δε-
μένο μαζί:] Διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας παρά
τοῦ Ἄγγλου Κ. Γ. Ἴρβινγγος, μετεφράσθη ἐκ τοῦ
ἀγγλικοῦ ὑπό Σ. Ἀντωνιάδου, ἐκδίδεται τό πέμπτον μέ
προσθήκας. Αθήνα, Α. Κορομηλάς, 1845.  8ο, 63 σ.
(μικρές τρύπες από έντομο). Πρβ. Ηλιού 1844.59. [δε-
μένο στο τέλος:] Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Ἐπιστολή τοῦ κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 8ο, 12 σ. (λείπει ένα ή περισσότερα
φύλλα στο τέλος). Ο τίτλος στην αρχή του κειμένου. 
€ 400-600

189 101081
PRADT, Dominique Dufour de. De l’ intervention ar-
mée pour la pacification de la Grèce. Παρίσι, Pichon-
Béchet, 1828.  8ο, 126 + 24 σ. (οξείδωση, κομμένο
μικρό τμήμα από την κάτω εξωτερική γωνία του τίτ-
λου). Κατάλογος του εκδότη στο τέλος. Αρχικά εξώ-
φυλλα (οξειδωμένα, φθορές στη ράχη). Droulia
2170.
€ 150-200
190 101028
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ—GOUVERNEMENT CREC. LE PRÉSI-
DENT DE LA GRÈCE Aux Hellènes. «Ἐάν ὁ Θεός μεθ'
ἡμῶν, οὐδείς καθ' ἡμῶν.» «Si Dieu est avec nous, qui
sera contre nous? Je suis enfin au milieu de vous et j' en
rends grâces à Dieu. L' effusion de cœur avec laquelle
vous m' avez accueilli, et les témoignes de confiance dont
il vous plaît de m’ environner, me touchent profondément,
et il me tarde de vous donner toute entière la mesure de
mon dévouement et de ma gratitude. Vous l' aurez, j' es-
père, dès que vos Représentans légalement constitués en
Congrès National prendront connaissance des communi-
cations qu' il est de mon devoir de leur faire... [τελει-
ώνει:] Egine le 20 Janvier (I Février) 1828. Le Président
de la Grèce, Signé I. A. CAPODISTRIAS. Μονόφυλλο,
282 x 225 mm. Κείμενο σε 2 στήλες.Ανακοίνωση
από τον Ι. Καποδίστρια του τρόπου διακυβέρνη-
σης έως την σύγκληση της Δ´ Εθνικής Συνέλευσης
τον Απρίλιο του 1828.
€ 300-400

191 100792
[TOLSTOY, Yakov Nikolaevich]. Observations sur la
dernière campagne de Turquie. Παρίσι, Goetschy, 1829.
 8ο, 42 σ. (ελαφρά οξειδωμένο το πάνω περιθώριο).
Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα (λίγο λερωμένα, σπα-
σμένη η ραφή της ράχης, αξάκριστο αντίτυπο).
€ 100-150

192 100617
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ´ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ.
Ψηφ, Α .́ Η Δ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ,
ἀκούσασα μετά προσοχῆς τά διπλωματικά ἔγγραφα
τά εἰς αὐτήν διακοινωθέντα παρά τῆς Α. Ε. τοῦ Κυ-
βερνήτου τῆς Ἑλλάδος διά τοῦ ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν
Γραμματέως· Ἐπιστήσασα τόν νοῦν συντονώτερον·
...[τελειώνει (σ. 8):] 3 Τό παρόν ψήφισμα καταχωρη-
θέν εἰς τόν Κώδηκα τῶν Ψηφισμάτων καί ἐπικυρωθέν
νά διευθύνθῇ πρός τήν Κυβέρνησιν, διά νά δημοσι-
ευθῇ διά τῶν τύπων καί νά ἐνεργηθῇ. Ἐν Ἄργει, τἠν 2
Αὐγούστου 1829. Ὁ Πρόεδρος Γ. ΣΙΣΙΝΗΣ. Ὁ Ἀντι-
πρόεδρος Γ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ. (Ἕπονται αἱ λοιπαί
ὑπο γραφαί.). (Τ.Σ.) Οἱ Γραμματεῖς ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΡΙΖΟΣ,
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Ν. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ.  folio (330 x 220) mm. , 8 σ. (σε
δύο λυτά δίφυλλα, δύο λεκέδες από νερό στο εξω-
τερικό περιθώριο, μικρό σχίσιμο στο εξωτερικό πε-
ριθώριο του τελευταίου φύλλου: σ. 7-8). Κείμενο σε
δύο στήλες.
€ 200-300

193 100873
Ἑλληνική Πολιτεία. Ἀρ. 591. Ψήφισμα. Ὁ Κυβερνή-
της τῆς Ἑλλάδος, Θεωροῦντες τό 2 ἄρθρον τοῦ ὑπ'
Ἀρ. Γ ψηφίσματος τῆς ἐν Ἄργει Συνελεύσεως, δι' οὗ
ἐπικυροῦται τό κατάστημα τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης·
Αἰσθανόμενοι τήν ἀνάγκην τοῦ νά ἀναπτύξωμεν ἐπί
πλέον τόν ὑφεστῶτα κανονισμόν τοῦ καταστήματος·
... [τελειώνει:] Ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 3 Φεβρουαρίου 1830.
Ὁ Κυβερνήτης Ι. Α. Καποδίστριας. Ὁ Γραμματεύς
τῆς Ἐπικρατείας, Ν. Σπηλιάδης. [στη σ. [3]:] Ἑλλη-
νική Πολιτεία. Ἀρ. 594. Ψήφισμα. Ὁ Κυβερνήτης τῆς
Ἑλλάδος, Κατά τό 2 ἄρθρον τοῦ ἀπό 26 Ἰουλίου Γ
ψηφίσματος τῆς ἐν Ἄργει Συνελεύσεως, τό ἀφορῶν
τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν· Ἐπιθυμοῦντες ν' ἀποκατα-
στήσωμεν βάσιμον καί ἀσφαλές τό κατάστημα
τοῦτο, καθ' ὄν τρόπον διαλαμβάνει τό αὐτό ἄρθρον·
... [τελειώνει:] Ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 3 Φεβρουαρίου 1830.
Ὁ Κυβερνήτης Ι. Α. Καποδίστριας. Ὁ Γραμματεύς
τῆς Ἐπικρατείας, Ν. Σπηλιάδης.  Δίφυλλο, 4ο (323
x 218 mm.), [4] σ. (η πρώτη και η τελευταία σελίδα
λευκές, μικρά σχισίματα στο πάνω περιθώριο, ελα-
φρά οξειδωμένο το πάνω περιθώριο της σ. [2]).
€ 200-300

194 101027
Λόγος ἐκφωνηθείς παρά τῆς Α. Ε. τοῦ κυβερνήτου
τῆς Ἑλλάδος κυρίου Α. Α. Καποδίστρια εἰς τήν διά-
λυσιν τῆς Ε Ἐθνικῆς τῶν Ἑλλήνων Συνελέυσεως. Ἐν
Ναυπλίῳ, τήν 17 Μαρτίου 1832. Κύριοι, Εὐτυχή ἐνό-
μισα τήν ἑβδόμην τοῦ Δεκεμβρίου, καθ' ἥν ἠξιώθην
νά προεδρεύσω εἰς τό Ἄργος τήν ἔναρξιν τῆς πα-
ρούσης Συνελεύσεως. Εὐτυχεστέραν θεωρῶ τήν ση-
μερινήν, ὁπόταν, τελειωθέντων τῶν ἔργων σας,
ἐπανέρχομαι ἐν μέσῳ ὑμῶν, διά νά σᾶς ἀποδώσω ἐξ
ὀνόματος τῆς πατρίδος τάς ἀνηκούσας εὐχαριστίας,
καί τούς εἰς τόν ὑπέρ τοῦ κοινοῦ συμφέροντος ζῆλον
καί ἀγῶνά σας χρεωστουμένους ἐπαίνους... [τελει-
ώνει (σ. [4]):] ...Ἀς ὑπάγωμεν, Κύριοι, νά ἀποδώσω-
μεν τάς ὀφειλομένας εύχαριστίας πρός τόν ὕψιστον
δοτῆρα παντός ἀγαθοῦ, ὄστις μόνος δύναται νά
φέρῃ τήν ποθούμενην είρήνην καθ' ὅλην τήν Ἑλλη-
νικήν Ἑπικράτειαν, καί νά στερεώσῃ τήν εὐδαιμο-
νίαν τοῦ ἔθνους μας.  Δίφυλλο, 210 x 135 mm.
(οξειδωμένο).  Μεταξύ άλλων προαναγγέλλεται η
εκλογή του Όθωνα. 
€ 150-200

195 101040
MÄHRLEN, J. Geschichte Griechenlands von der Ankunft
König Otto’s in Nauplia bis zu seiner Thronbesteigung (vom
6. Februar 1833 bis 1. Juni 1835). (Chronik der neuesten
Zeit, erster band). Στουτγάρδη, E. Schweizerbart, 1839.
 8ο, 711 σ. (σφραγίδα στον τίτλο). Μ᾽ ένα αναδι-
πλούμενο χαλκόγραφο τοπογραφικό της Αθήνας
και 4 λιθόγραφα πορτραίτα (δεμένα ως αναδιπλού-
μενα). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης. 
€ 100-150

196 100793
ΒΑΛΒΗΣ, Σπυρίδων. La Grèce régénérée, ou descrip-
tion topographique du nouvel état independent de la Grèce
et des frontières qui lui conviennent, suivie de notes justi-
ficatives et historiques. Παρίσι, Firmin Didot, 1833. 8ο,
102 σ. (λεκέδες από νερό, ελαφρά οξειδωμένο αντί-
τυπο). Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα (λερωμένα, μι-
κρές φθορές, λυμένη η ράχη, αξάκριστο). Droulia
3061.
€ 80-120

197 100837
Νόμος περί συστάσεως τῶν Δήμων. Ναύπλιο, Βασι-
λική τυπογραφία, 1834.  4ο, 34 σ. (ελαφρά οξειδω-
μένο και λερωμένο αντίτυπο). Ξυλόγραφη βινιέτα
στον τίτλο. Λείπουν τα εξώφυλλα. Ηλιού 1834.81.
[δεμένο μαζί:] Διάταγμα περί ἐκλογῆς τῶν Δημο-
τικῶν Ἀρχῶν. Αθήνα, [Βασιλική τυπογραφία], 1835.
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 8ο, 23 σ. (ελαφρά οξειδωμένο, λεκές στην πάνω
εξωτερική γωνία των τελευταίων φύλλων). Χωρίς
ιδιαίτερο φύλλο τίτλου, ο τίτλος στην αρχή του κει-
μένου. Ηλιού 1835.46.
€ 80-120

198 100828
Ὀργανισμός τῶν δικαστηρίων καί συμβολαιογρά-
φων. (Παράρτημα τοῦ 13 ἀριθ. τῆς Ἐφημερίδος).
Gerichts- und Notariats-Ordnung. Ναύ πλιο, Βα σι λι κό
Τυ πο γρα φείο, 1834. 8ο, 159 σ. (λείπουν 4 φύλλα στο
τέλος: πίνακας περιεχομένων στα ελληνικά και τα γερ-
μανικά). Ελ λη νι κό και γερ μα νι κό κεί με νο σε α ντι κρυ-
 στές σε λί δες. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης
(φθορές, σχισίματα στις ενώσεις). Ηλιού 1834.94. [δε-
μένο μαζί:] Ποινική δικονομία. (Παράρτημα τοῦ 16
ἀριθμοῦ τῆς Ἐφημερίδος). Gesetzbuch ueber das Straf-
Verfahren. Ναύ πλιο, Βα σι λι κό Τυ πο γρα φείο, 1834. 
8ο, 285 + 8 σ. (λείπουν 4 φύλλα στο τέλος, πιθανότατα
ο πίνακας περιεχομένων, τρύπα από έντομο στο εξω-
τερικό περιθώριο 16 φύλλων, λεκές στο εσωτερικό πε-
ριθώριο των τελευταίων φύλλων). Ελ λη νι κό και
γερ μα νι κό κεί με νο σε α ντι κρυ στές σε λί δες. Ηλιού
1834.112. 
€ 80-120

199 100893
PELLION, Jean-Pierre. La Grèce et les Capodistrias pen-
dant l’ occupation française de 1828 à 1834. Παρίσι, J.

Dumaine, 1855.  8ο, 418 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, λε-
κέδες από νερό στα περιθώριο των πρώτων 10 τευχών).
Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (ελεύθερο το πάνω
κάλυμμα). Legrand & Pernot, 1830, Λαγανάς 1119.
€ 100-150

200 100791
ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ, Γεώργιος. Ἀπολογία εἰς τήν κατ’ αυτοῦ
καί τοῦ Α. Πολυζωΐδου δημόσιον κατηγορίαν ὡς
ἐνόχων ἀμφοτέρων, ἀρνήσεως ὑπηρεσίας καί παρα-
βιάσεως τῆς ἐχεμυθίας μέ σκοπόν ἰδιοτελῆ καί πρός
βλάβην τοῦ κράτους, κατά τήν δίκην τοῦ Θ. Κολο-
κοτρώνη καί Δ. Πλαπούτα ἐκφωνηθεῖσα τῇ κδ´ Σε-
πτεμβρίου τοῦ ᾳωλδ εἰς τό ἐν Ναυπλίῳ ἐγκλη ματικόν
δικαστήριον. Αθήνα, Α. & Ν. Αγγελίδης, 1835.8ο,
δ´ + 67 σ. (κομμένο μικρό τμήμα από το πάνω περι-
θώριο ενός φύλλου: σ. 41-42 με απώλεια της σελιδα-
ρίθμησης, ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Χωρίς
εξώφυλλα (με μορφή εξωφύλλου ένα λευκό φύλλο
στο τέλος). Ηλιού, 1835.30, Λαγανάς 961.
€ 150-200

201 100903
Ὅροι καί διαταγαί τοῦ Γένους καί τῆς Ἀδελφότη-
τος τῶν Γραικῶν κατοίκων εἰς τήν πόλιν καί λιμένα
ἐλεύθερον τοῦ Τριεστίου, ὑπό τήν σκέπην τοῦ σε-
βαστοῦ Αὐτοκράτορος Ἰωσήφ Β´ ἐνδόξως βασι-
λεύοντος, καί τῆς ἐξοχωτάτης Διοικήσεως τῆς
ῥηθείσης πόλεως καί λιμένος ἐλευθέρου, αψπζ´.
Ἐνετίησιν, 1787, παρά Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι, μετα-
τυπωθέν δι’ ἐπιστασίας τῶν Ἐπιτρόπων τῆς ἐν Τερ-
γέστῃ Κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων.
Τεργέστη, Michele Weis, 1835.  4ο, 71 σ. (λεκέδες
από νερό, ελαφρά οξειδωμένο, χειρόγραφες σημει-
ώσεις στο κάτω περιθώριο ενός φύλλου: σ. 10). Τίτ-
λος στα ιταλικά και ελληνικά, ιταλικό και ελληνικό
κείμενο σε 2 στήλες. Μαρμαρογραφημένα χαρτό-
νια της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές, λείπουν
μικρά τμήματα από τη ράχη). Ηλιού 1835.166.
€ 800-1.200

202 100486
ΟΔΗΓΙΑΙ, ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΝ ΤΟΥ
ΚΑΠΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Οἱ κατά τήν Ἑλλάδα
συναζόμενοι καπνοί καί πρό πάντων οἱ τῆς Βοι-
ωτίας καί ἑνός μέρους τῆς Φθιώτιδος ἔχουν τινά
πλεονεκτήματα, διά τά ὁποῖα ἤθελαν ζητηθῆ παρά
τῆς Γαλλίας· ἀλλά κατά δυστυχίαν τά πλεονεκτή-
ματα αὐτά ἐλαττόνονται ὡς ἐκ τῆς κακῆς καλλιερ-
γίας,... [τελειώνει:] ...ὅθεν οἱ γεωργοί θέλουν εὕρει
πλοιότερον συμφέρον, ἐάν μεταχειρισθοῦν καταλ-
ληλότερον περιτείλιγμα εἰς τά δέμματά των. ΒΡΕΜ-
ΠΑΝ. Ἀνώτερος ἐπιθεωρητής τῆς οἰκονομίας τοῦ
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καπνοῦ διά τήν Γαλλίαν, ἀπεσταλμένος εἰς τήν Με-
σόγειον. Ἐν Ναυπλίῳ τήν 12/24 Ἰουνίου 1844. 
Μονόφυλλο, 420 x 280 mm. Κείμενο σε 3 στήλες.
€ 150-200

203 100441
ΜΑΚΡΑΚΗΣ, Απόστολος. Λόγοι εἴκοσι, θέμα ἔ χον-
 τες τό ἔργον τοῡ 1821, πῶς ἄν τάχιστα καί κάλλιστα
εἰς πέρας ἔλθοι, ἐκφωνηθέντες ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς
«Ὁμονοίας» ἀπό τῆς 29 Μαΐου 1866. Αθήνα, Α. Ν.
Καστριώτης, 1886.  8ο, 216 σ. Νεότερα λεπτά χαρ-
τόνια (τα αρχικά εξώφυλλα επικολλημένα στα αντί-
στοιχα καλύμματα, λίγο λερωμένο το πάνω). Ηλιού
& Πολέμη, 1886.422.
€ 80-120

204 100862
ΟΘΩΝ — ΕΛΛΗΝΕΣ! Πεποιθώς ὄτι, μετά τά τελευ-
ταῖα εἴς τινα μέρη τοῦ Κράτους καί ἰδίως ἐν τῇ πρω-
τευσούσῃ λυπηρά συμβάντα, ἡ ἐν τῇ Ἐλλάδι σῂ μερον
δάμονή μου ἠδύνατο νά φέρῃ τούς κατοίκους αὐτῆς
εἰς ἁιματηράς καί δυσδιαλύτους περιπλοκάς, ἀπεφά-
σισα ν' ἀποδημήσω ἐπί τοῦ παρόντος ἐκ τοῦ τόπου ὅν
ἠγάπησα καί ἀγαπῶ ἐγκαρδίως, καί ὑπέρ τῆς εὐημε-
ρίας τοῦ ὀποίου τρίακοντα σχεδόν ἔτη ἐπιμόνως
ἐμόχθησα... [τελειώνει:] Ἀπερχόμενος ἤδη εἰς τήν
πατρἱδα τῆς γεννήσεώς μου, λυπούμαι βαθέως ἀνα-
λογιζόμενος τά δεινά τά ὁποῖα ως ἐκ τῆς νέας φά-
σεως τῶν πραγμάτων ἐνδέχεται νά κατασπαράξωσι

την φιλτάτην μου Ἐλλάδα. Ἑυχομαι δέ ὁ Παντελεή-
μων Θεός νά κήδῃται πάντοτε τῆς τύχης ὑμῶν, Ἐν
ὁρμῳ Σαλαμῖνος τῇ 12 Ὀκτωβρίου 1862. ΟΘΩΝ. 
Μονόφυλλο, 183 x 113 mm. (δύο μικρές τρύπες
στην πάνω πλευρά, η ένδειξη «1» και υπογράμμιση
της προσφώνησης με χρωματιστό μολύβι).
€ 200-300

205 100693
Ἡ Ἑλλάς κατά τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνας τοῦ
1896, πα νελ λή νιον εἰκονογραφημένον λεύ κω μα,
[πάνω:] Κα τα στή ματα «Ἀ κρο πό λε ως» Β. Γα βρι η-
 λί δου. Α θή να, τυ πο γρα φείο της Ε στί ας, 1896.  2
τό μοι δεμένοι σ’ έναν, με γά λο 4ο (396 x 280 mm.),
358 και 20 σ. (λείπουν οι πίνακες). Πολυάριθμες ει-
κό νες ε ντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη (μικρές
φθορές σε αυτήν και τα καλύμματα). Ηλιού & Πο-
λέμη, 1896.585-6. 
€ 300-400

206 100473
ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Όθων. Ὑπόμνημα τῆς κατά την ἐπι-
στρά τευσιν, ἐκστρατείαν καί τόν πόλεμον ἐνεργείας
τοῦ λοχαγοῦ Ὄθωνος Παγκάλου. Αθήνα, Ιγγλέσης
& Παπαγεωργίου, 1899.  8ο, 14 σ. Χωρίς ιδιαίτερα
εξώ φυλλα (με μορφή εξωφύλλων το πρώτο και το
τελευταίο φύλλο). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ. [μαζί:]
ΤΖΗΤΟΣ, Κωνσταντίνος. Περί των αἰτίων καί τῶν
ὑπολόγων τῆς ὑποχωρήσεως τοῦ στρατοῦ τοῦ Νε-

204
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ζεροῦ. Ὑπόμνημα πρός τούς συναδέλφους ἀξιω-
ματικούς καί ἀπάντησις εἰς τάς ὑπό τοῦ κυρίου Γ.
Κακλαμάνου παρατηρήσεις ἐπί τῶν πεπραγμένων
τοῦ στρατοῦ Θεσσαλίας κατά τόν πόλεμον τοῦ
1897. Αθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1902.  61 σ. Αρ-
χικά εξώφυλλα (άκοπο αντίτυπο). (2)
€ 80-120

207 100408
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Περικλής. Νέον πνεῦμα. Αθήνα,
Π. Δ. Σακελλάριος, 1906.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 48 σ.
Αρχικά εξώφυλλα (μικρό σχίσιμο στην πάνω ένωση,
άκοπο αντίτυπο). [μαζί, του ιδίου:] Ἔκκλησις πρός
τό πανελλήνιον κοινόν. Αθήνα, Ι. Δ. Κολλάρος, 1907.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 75 σ. Αρχικά εξώφυλλα (ελεύ-
θερα, κομμένη η εξωτερική γωνία του κάτω, μικρό
σχίσιμο, λυμένη η ράχη). (2)
€ 80-120

208 100292
Πίναξ τῶν δήμων καί κοινοτήτων τοῦ κράτους,
[πάνω:] Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν, Β´ Τμῆμα
δημοτικόν. Αθήνα, Εθνικό Tυπογραφείο, 1914. 
108 σ. Αρχικά εξώφυλλα (σχεδόν αποκολλημένο το
πάνω).
€ 80-120

209 100756
Ἀνοικτή ἐπιστολή. Πρός τήν Α. Ε. τόν κ. Α. Χίτλερ,
Ἀρχικαγγελάριον τοῦ γερμανικοῦ κράτους. Ἐξοχώ-
τατε, Ἡ Ἑλλάς, τό γνωρίζετε, ἠθέλησε νά μείνη ἔξω
τοῦ παρόντος πολέμου.  [...] Καί θ’ ἀναμείνῃ τήν ἐκ
Βερολίνου ἐπιστροφήν τοῦ δρομέως, ὁ ὁποῖος ἦλθε
πρό πέντε ἐτῶν καί ἔλαβε ἀπό τήν Ὀλυμπίαν τό φῶς,
διά νά μεταβάλῃ εἰς δαυλόν τήν λαμπάδα καί φέρῃ
τήν πυρκαϊάν εἰς τόν μικρόν, τήν ἔκτασιν, ἀλλά μέγι-
στον αὐτόν τόπον ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ἔμαθε τόν κόσμον
ὅλον νά ζῇ, πρέπει τώρα νά τόν μάθῃ καί ν’ ἀπο-
θνήσκῃ. Μετ’ ἐξόχου τιμῆς, Γ. Α. Βλάχος. (Κύριον
ἄρθρον δημοσιευθέν εἰς τό φύλλον τῆς Ἐφημερίδος
«Καθημερινή» τῆς 8-3-41). (720). Μία ἐπίσκεψις. Με-
ρικά ἀπό τά στρατιωτικά νοσοκομεῖα τῆς πρωτευού-
σης εἰς τά ὁποῖα νοσηλεύονται τραυματίαι, ἐδέχθη σαν
προχθές τήν ἀπρόοπτον ἐπίσκεψιν τοῦ κ. Ἦντεν... [τε-
λειώνει:] Ἡ Ἑλλάς ἔχει νικήσει». (Ἐδημοσιεύθη εἰς τό
φύλλον τῆς Ἐφημερίδος «Καθημερινή» τῆς 8-3-41).
 Μονόφυλλο, 394 x346 mm. Κείμενο σε 4 στήλες.
[μαζί:] Ὁ κ. Πρωθυπουργός πρός τόν ἀγροτικόν κό-
σμον. «Πρέπει νά κρατήσωμεν τό φρόνημα καί τό μέ-
τωπον ὑψηλά». Ὀ πρόεδρος τῆς κυβερνήσεως κ.
Κοριζῆς κατά τήν μετάβασίν του εἰς τά γραφεῖα τῆς

ἐθνικῆς συνομοσπονδίας τῶν γεωργικῶν συνεται-
ρισμῶν τῆς Ἑλλάδος, ὄπου παρουσιάσθησαν εἰς
αὐτόν οἱ ἐδῶ ἀφιχθέντες ὅπως μετάσχουν τῆς κηδείας
τοῦ ἀειμνήστου ἀρχηγοῦ των καί πρώτου ἀγρότου
Ἰωάννου Μεταξᾶ... [τελειὠνει:] Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ
μεγάλου Ἀρχηγοῦ. Ἐδημοσιεύθη εἰς τό φύλλον τῆς
Ἐφημερίδος «Ἐλεύθερον Βῆμα» τῆς 9-2-41) (458).
Μονόφυλλο, 354 x 242 mm. Κείμενο σε 3 στήλες.
[μαζί:] Ὁ πόλεμος καί οἱ γείτονές μας. Ἡ Βαλκανική
διά τάς νίκας μας. Τοῦ ἀπεσταλμένου μας κ. Ν. Ζα-
ρίφη. [...] Ἤ, γρήγορα θά τους ρίξουμε στή θάλασσα.
Ν. Ζαρίφης. (Ἐδημοσιεύθη εἰς τό φύλλον τῆς Ἐφημε-
ρίδος «Ἐλεύθερον Βῆμα» τῆς 5-2-41). (422). Κρίσεις
τοῦ «Παρατηρητοῦ»: Τό Ἑλληνικόν μεγαλεῖον μέ τήν
πάροδον τοῦ χρόνου ἑδραιοῦται... [τελειώνει:] (Ἐδη-
μοσιεύθη εἰς τό φύλλον τῆς Ἐφημερίδος «Βραδυνή»
τῆς 3-2-41). (426). Μονόφυλλο, 344 x 249 mm. Κείμενο
σε 3 στήλες. [μαζί:] Ἡρωες. Ὁ μωρός, σύν τοῖς ἄλλοις,
ἰταλικός ἐγκέφαλος, διέδιδεν εἰς τόν κόσμον διά τοῦ
ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ρώμης, μύρια ὅσα, ἠλί-
θια καί βλακώδη κατά τῆς Ἑλλάδος, ἐπωφελούμενος
τοῦ Ἐθνικοῦ της πένθους [...] (Κύριον ἄρθρον δημο-
σιευθέν εἰς τήν Ἐφημερίδα «Ἑλληνικόν Μέλλον» τῆς
3-2-41). (415) Πρός τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα ἀπεστάλη
ἐκ Καρύστου τό κάτωθι τηλεγράφημα [...] (Ἐδημοσι-
εύθη εἰς τό φύλλον τῆς Ἐφημερίδος «Ἐλεύθερον
Βῆμα» τῆς 6-2-41). (444). Πρός τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα
ἀπεστάλη ἐκ Μεσσήνης τό κάτωθι τηλεγράφημα...
[τελειώνει:] ἡ Ἑλλάς ζῇ ἀμετάβλητος καί ἀκτινοβο-
λοῦσα κάθε εὐγένειαν εἰς τήν αἰωνιότητα. (Ἐδημοσι-
εύθησαν εἰς τό φύλλον τῆς Ἐφημερίδος «Πρωΐα» τῆς
5-2-41). (419). Μονόφυλλο, 351 x 167 mm. Κείμενο σε
2 στήλες. [μαζί:] Ἡ ἀπήχησις τοῦ ἀγῶνος μας. Ἡ
Ἑλλάς παράδειγμα καί ὁδηγός. Τοῦ ἀπεσταλμένου
μας κ. Ν. Ζαρίφη... [τελειώνει:] διότι εἶναι βέβαιον, ὅτι
παρ᾽ αὐτήν ὑπάρχουν σήμερον καί ἄλλαι Ἑλλάδες καί
βράχοι, πού ὕψωσε τό παράδειγμα αὐτῆς, καί σίδη-
ρος, πού ἐσφυρηλατήθη εἰς τά βουνά τῆς Ἀλβανίας.
Ν. Ζαρίφης. (Ἐδημοσιεύθη εἰς τό φύλλον τῆς Ἐφημε-
ρίδος «Ἐλεύ θερον Βῆμα» τῆς 7-2-41). (465). Μονό-
φυλλο, 350 x 163 mm. Κείμενο σε 2 στήλες. (5)
€ 80-120

210 100472
Τραγούδια τ' ἀγῶνα. [κάτω:] Ἔκδοση Τμήματος
Μόρφωσης—Διαφωτισμοῦ τοῦ Συμβουλίου νομοῦ
Ἀρκαδίας τῆς ΕΠΟΝ. χ.τ. και χ. [π. 1944].  39 σ.
20 λυτά φύλλα διαστάσεων από 130 x 115 έως 155
x 115 mm. πιασμένα με μεταλλικό συνδετήρα στο
μέσον αριστερά. Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο
τίτλος ενσωματωμένος σε ξυλογραφία στο πάνω
εξώφυλλο). Αρχικά εξώφυλλα.
€ 80-120
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211 100541
Ἐθνικό Ἀπελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ). Λευκή
βίβλος, Μάης 1944-Γενάρης 1945. Τρίκκαλα, 1
Φλεβάρη 1945.  4ο, 96 σ. Αρχικά εξώφυλλα (τσα-
κί σματα, μικρές φθορές στη ράχη).  Η ΠΟΛΥ
ΣΠΑΝΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
€ 400-600

212 100723
Greek tragedy, [σε ετικέτα στο πάνω κάλυμμα:] Evi-
dence presented by the Central Committee of EAM to
the 0U.N.O. χ.τ. και χ. [1947].  folio (500 x 350 mm.),
33 λυτά φύλλα (2 με τίτλους: «ΕΑΜ» και «GREEK
TRAGEDY» και 31 με 37 επικολλημένες φωτογραφίες
(οι περισσότερες πρωτότυπες) και τυπωμένες λε-
ζάντες στα γαλλικά και τα αγγλικά), 9 από αυτά με
ένα επικολλημένο κατά μήκος της αριστερής του
πλευράς  φύλλο με δίχρωμη εκτύπωση διαστάσεων
165 x 345 mm. με στατιστικά στοιχεία για τα έτη
1945-1946 (το ένα με διαφορετική μορφή), στο τε-
λευταίο φύλλο απόσπασμα απόφασης της Κ. Ε. του
ΕΑΜ της 27.05.1946 στα γαλλικά και τα αγγλικά
(χειρόγραφες διορθώσεις στις λεζάντες ορισμένων
φύλλων, λεκέδες από υγρασία στην αρι στερή
πλευρά των φύλλων με τους τίτλους, φθορές από
υγρασία σε 2 άλλα φύλλα). [μαζί:] 5 λυτά φύλλα με
στατιστικά στοιχεία (πιθανότατα συνόδευαν ισά-
ριθμους πίνακες). Τοποθετημένα σε καινούργιο
portfolio.  Πιθανότατα δοκίμιο έκδοσης, που
σκοπό είχε να καταδείξει την τρομοκρατία και τα
εγκλήματα κατά των αριστερών μετά τη Συμφωνία
της Βάρκιζας, προοριζόμενης να κατατεθεί στη
Διερευνητική Επιτροπή των επεισοδίων στα βόρεια
ελληνικά σύνορα του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Ο.Η.Ε., που δημιουργήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου

1946, έπειτα από προσφυγή της Ελληνικής Κυβέρ-
νησης ενάντια στις κυβερνήσεις της Γιουγκοσλα-
βίας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας, με την
κατηγορία ότι υποστήριζαν τον αγώνα του Δημο-
κρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ), υπέθαλπαν τον
εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα και απειλούσαν την
εδαφική ακεραιότητα της χώρας. 
€ 3.000-4.000

213 100542
ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ — Ἡ μπόρα, δράμα σέ τρεῖς πρά-
ξεις, τῶν: Κωστή Βελμύρα - Αἰμιλίου Βελιμέζη -
Θεοδώρου Βελιμέζη, [πάνω:] Θέατρον Β.´ Ε.Τ.Ο.
[Εἰδικόν Τάγμα Ὁπλιτῶν], περίοδος 3Η. χ.τ., 1949.
 [24] σ. Επιπρόσθετος εικονογραφημένος τίτλος
και μία ολοσέλιδη δίχρωμη εικόνα στο τέλος (ει-
κονογράφηση του Νίκου Κούνδουρου). Αρχικά ει-
κονογραφημένα εξώφυλλα (λίγο λερωμένα, κομ μένο
μικρό τμήμα από το πάνω).  Προπαγανδιστικό
φυλλάδιο του Β.´ Ε.Τ.Ο, μονάδας υπό τη διοίκηση
του Οργανισμού Αναμορφώσεως Μακρονήσου. 
€ 120-160
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214

15. Ναυτικά – Στρατιωτικά

214 
Νηογνωμολόγιον καί κανονισμοί τοῦ ἑλληνικοῦ νηο-
γνώμονος συστάντος κατά το ἔτος 1870, [πάνω:] 1892.
Πειραιάς, τυπογραφείο Προνοίας.  πλάγιο 8ο, σ. 43
+ 5 + 167 + 16 + 10. Ελληνικό κείμενο και γαλλική
μετάφραση σε 2 στήλες, με 14 πίνακες σε 18 φύλλα
(8 αναδιπλούμενα). Αρχικό πανί (λίγο λερωμένο, τίτ-
λος στο πάνω κάλυμμα: «Ἑλληνικόν νηογνωμολό-
γιον/1892/Véritas Hellènique»). ΑΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 150-200

215 
NORIE, John William. Ὁ νέος Πρωρεύς ἤ πρακτική δι-
δασκαλία τῆς ναυτικῆς, μετά προβλημάτων καί ἑρμη-
νειῶν ἐφηρμοσμένων πρός τήν ἀκτοπλοΐαν καί
ποντοπλοΐαν ἤ ὑψηλήν θάλασσαν τοῦ ὠκεανοῦ, με-
ταφρασθείς καί ἐπεξεργασθείς ὑπό Ἰορδάνου Γ.
Μαυρομμάτου. Ερμούπολη, Ρ. Πρίντεζης, 1867. 8ο,
328 + 248 σ. (λίγο οξειδωμένος ο τίτλος και ορισμένα
φύλλα, λεκές από νερό στο εξωτερικό περιθώριο κά-
ποιων φύλλων). Κατάλογος συνδρομητών, εικόνες
εντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκ-
δοσης (μικρές φθορές, φθαρμένα τα καλύμματα).
Ηλιού & Πολέμη, 1867.326.  Βασισμένο στο A com-
plete epitome of practical navigation (πολυάριθμες εκ-
δόσεις από το 1805 μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα).
€ 200-300

216 
ΛΑΓΓΟΒΑΡΔΟΣ, Ιω. Κ. Ἐθυμοτυπία τῶν ἑλλη-
νικῶν παρασήμων, ἀριστείων καί μεταλλίων, ἔκδο-
σις πρώτη. Αθήνα 1922. πλάγιο 8ο, 112 + δ´ σ. Με
20 πίνακες (όλοι εκτός από έναν χρωμολιθόγρα-
φοι). Πανί (έχει διατηρηθεί το πάνω αρχικό εξώ-
φυλλο).
€ 150-200

16. Τοπικά

Αττική
217 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επαμ. Κ. Ὀθωνική Ἀθήνα.
Αθή να, Κ. Δ. Φλωριάς, χ.χ. [1964].  4ο, 87 σ.  Έκ-
δο  ση περιορισμένη σε 400 αριθμημένα αντίτυπα,
εικόνες εκτός κειμένου (συνυπολογίζονται στη σε-
λι  δαρίθμηση, μερικές έγχρωμες). Αντίτυπο χωρίς
αριθμό. Δερμάτινη ράχη (οξειδωμένη, μικρές φθο-
ρές στα καλύμματα).
€ 100-150

218 
Ἵδρυσις ζῳολογικοῦ κήπου καί ἐνυδρείου ἐν Ἀθή-
ναις. Αθήνα, τυπογραφείο της Εστίας, [1899]. 
8ο, 8 σ. Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στο
εξώφυλλο). Αρχικά εικονογραφημένα εξώφυλλα
(λίγο λερωμένα). Ηλιού & Πολέμη 1899.464.  Βλ.
Τυπο γραφεῖον «Ἑστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργα-
δούρη. Κατάλογος τῶν ἐκτυπωθέντων ἐν αὐτῷ βι-
βλίων, Αθήνα 1939, αρ. 447 β´. 
€ 80-120

219 
1947. Κατάλογος συνδρομητῶν τηλεφώνου, [κάτω:]
Ἀθηνῶν - Πειραιῶς - Περιχώρων. Αθήνα, Πυρσός,
1946.  354 σ. Έκδοση της Ανωνύμου Ελληνικής
Τηλεφωνικής Εταιρίας, ο τίτλος στο πάνω εξώ-
φυλλο, διαφημίσεις εντός κειμένου, σε λεπτό χαρ-
τόνι μικρότερων διαστάσεων μεταξύ των σ. 8 και 9
(δίχρωμη), στο εσωτερικό των εξωφύλλων και στο
κάτω εξώφυλλο. Αρχικά χαρτόνια, πάνινη ράχη,
πάνινη θήκη.
€ 150-200

220 
Μέγας ὁδηγός Πειραιῶς, 1928-1929, ἐπίσημος ἔκδο-
σις. Πειραιάς, Αρτία.  344 σ. Πολυάριθμες διαφη-
μίσεις, εικόνες εντός κειμένου. Αρχικό πανί (ο τίτλος
στο πάνω κάλυμμα).
€ 80-120
Δες και τά 252, 255, 257, 261, 262, 280 και 282.

Επτάνησα
221 
Treaty between Her Majesty, the Emperor of Austria, the
Emperor of the French, the King of Prussia, and the
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Emperor of all the Russias, relative to the Ionian Is-
lands, signed at London, November 14, 1863. Λονδίνο,
Harrison & Sons, [1864].  4ο, 7 σ. (οξειδωμένο το
πάνω περιθώριο του τίτλου, μικρά σχισίματα στα
περιθώρια, κομμένα μικρά τμήματα). Γαλλικό και
αγγλικό κείμενο. Χωρίς εξώφυλλα (αξάκριστο αν-
τίτυπο).
€ 150-200

222
Gli atti e le risoluzioni del I. II. III. IV. V. VI. VII., e della
I. sessione dell' VIII parlamento degli Stati Uniti delle
isole Jonie, raccolti e distribuiti per ordine di materia.
Κέρκυρα, Tipografia del Governo, 1847.  8ο, V + 722
+ VII (τρύπες από έντομο, οξείδωση, μικρές φθορές
στους πίνακες). Με 8 (από τους 9) αναδιπλούμενους
πίνακες στο τέλος (λείπει ο B, στη θέση του επανα-
λαμβάνεται ο C). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκ-
δοσης (φθορές). Legrand & Pernot, 1517.
€ 150-200

223
Αdi I. agosto 1806. IL SENATO. Letto l' Uffizio della
Commissione instituita alla Redazione della rifforma
giudiziaria. Letto, e considerato il progetto di Organiz-
zazion provisoria della Camera di Giustizia ch' esso ac-
compagna. Letta, e valutata la nota d' uffizio di S. E.
Plenipotenziario C. Mocenigo II Luglio, e Decreto del

giorno seguente... [τελειώνει:] 16. Sarà il presente stam-
pato, ed il Segretario di Stato Co. Flamburiari e incari-
cato di dargli corso. (ANTONIO AGORASTO V. Rres. Il Segr.
di Stato Co. Flamburiari.  Μονόφυλλο, 406 x 263
mm. (λίγες μικρές τρύπες στο αριστερό περιθώριο).
Κείμενο σε δύο στήλες, ξυλόγραφο έμβλημα.  Για
την αναδιοργάνωση των δικαστηρίων.
€ 150-200

224 
ΤΑΙΣ 13. ἸΟΥΝΙΟΥ 1803. Ε. Π. ΕΙΣ ΤΟ´ ΣΕΝΑΤΟ.
Ἀκουωντας τήν φανέρωσιν τῆς Γενικῆς Οἰκονομικῆς
Κομμισιόνος ἡ Γερουσία θεσπίζει. Α´. Ὅτι ἀπό τήν
σήμερον τό τρέξιμον καί ἡ τιμή τοῦ Βενέτικου τάλα-
ρου νά εἶναι καί νά ἀκούεται καταστημένον ἐις Λί-
τρες ἐικοσιεπτά, Σολδία τέσσαρα, τόσον ὅσον
κυρίως τρέχει, καί ἀλλάσεται ἐις τό παζάρι... [τελει-
ώνει:] Τό παρόν θέλει δημοσιευθῇ διά μέσου τοῦ
τύπου έις τούτην τήν πόλιν καί Νῆσον, καί θέλει
σταλθῇ ἐις ὄλας τάς ἄλλας, διά τήν σήμφωνον καί
ἀπαράβατον παρατήρησιντου. (Σπυρίδων Γεώργιος
Θεοτόκης Πρόεδρος. Ὁ Ἀναπληρών Ε'ξ Ἀποῤῥήτων
τοῦ κράτους Ζαμπ. [κάτω από την πρώτη στήλη:]
Nella Pubblica Stamperia di Corfù 1803.  Μονό-
φυλλο, 414 x 279 mm. (λεκέδες από νερό, δύο μικρές
τρύπες, κομμένα τμήματα από το δεξιό περιθώριο).
Ιταλικό κείμενο και ελληνική μετάφραση σε δύο στή-
λες, ξυλόγραφο έμβλημα.
€ 200-300
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225 
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ — ΕΙΚΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
Τοῖς ἐντυγχάνουσιν εὐσεβέσι καί ὀρθοδόξοις Χρι-
στιανοῖς μαρτυροῦμεν ταύτην τήν ἱεράν μερίδα ἐκ
τῶν ὑποτεθέντων ὑποδημάτων ἐν τοῖς ποσί τοῦ
θαυματοβρύτου, ἀκεραίου καί Ἁγιωτάτου ΣΩΜΑ-
ΤΟΣ τοῦ ἐν Ἁγίοις θαυματουργοῦ Ἱεράρχου ΣΠΥ-
ΡΙΔΩΝΟΣ Τριμυθοῦντος Ἐπισκόπου καί ἡμῶν
Προστάτου ἰδίαις χερσίν ἐκκοπεῖσαν καί τ... Κυρί...
... πρός αὐτ... ἁγιασμόν καί βοήθειαν ... , ἀδείᾳ τοῦ
μεταδοῦναι ἐξ αὐτῆς καί ἄλλοις εὐλαβείας χάριν
τοῦ Ἁγίου καί ἀντιλήψεως. Ἐπί τούτῳ οὖν, τό
παρόν βεβαιωτικόν γράμμα ἐπιδέδοται τῇ προση-
κούσῃ ὑπογραφῇ σημειωθέν, καί τῇ ἔκπαλαι τοῦ
Ναοῦ σφραγίδι ἐπί κηροῦ κοκκίνου ὡς ἔθος Κυ-
ρωθέν, εἰς μαρτύριον τοῖς πᾶσιν, ἔνδειξίν τε καί
ἀσφάλειαν. Ἐδόθη ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου
καί Θαυματουργοῦ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ἐν Κερκύρᾳ,
ἔτει 18... , [στο μέσον δεξιά:] Συγκτητικός ἐφημέ-
ριος σύν τῇ τῶν Κυρίων Κομήτων Βουλγαρέων
Οἰκογενείᾳ, [κάτω:] Ἐκ τῆς Τυπογραφίας τῆς Κυ-
βερνήσεως τοῦ Ἰωνικοῦ Κράτους ἐν Κερκύρᾳ. 
Μονόφυλλο, 324 x 497 mm. (λείπουν μικρά τμήματα
από τα περιθώρια, σχισίματα, ίχνη από σελοτέιπ). Εν
μέρει λιθόγραφο και συμπληρωμένο με το χέρι, ελ-
ληνικό κείμενο και γαλλική μετάφραση σε 2 στήλες
(πλαίσια), παράσταση των λειψάνων του αγίου
πάνω από τα κείμενα, το οικόσημο της οικογένειας
Βούλγαρη στις πάνω εξωτερικές γωνίες, αντίτυπο
συμπληρωμένο για τον Χαράλαμπο Βλασσόπουλο
(χρονο λογημένο: «[18]71 ἐν μηνί Μαΐω 14» και υπο-
γεγραμμένο: «ἱερομόναχος Γεώργιος Βούλγαρης»),
με ένα κομμάτι κεντημένου υφάσματος στερεωμένο
με βουλοκέρι στο μέσον, σφραγίδα στο βουλοκέρι.
€ 400-600

226 
ΑΛΒΑΝΑΣ, Φρειδερίκος. Κερκυραϊκά ἀπομνημο-
νεύματα. Κέρκυρα, τυπογραφείο Η Κέρκυρα,
1891-1893.  2 μέρη σ’ ένα τόμο, 8ο, 101 και ζ´ +
(102-420) σ. (ελαφρά οξειδωμένα λίγα φύλλα). Γε-
νικός τίτλος με χρονολογία 1893 στην αρχή του Β´
μέρους, επιμέρους τίτλοι. Αρχικά εξώφυλλα (επι-
διορθωμένο σχίσιμο στο πάνω, λυμένη η ράχη,
αξάκριστο και άκοπο αντίτυπο). Ηλιού & Πολέμη,
1891.447 & 1893.497, Legrand & Pernot, 3723.
€ 80-120

227 
ΒΟΝΔΙΟΛΗΣ, Πέτρος Αντώνιος. Sul numero delle vagi-
nali del testicolo, esame anatomico relativo alle dottrine
sullo stesso argomento del Signor Michele Girardi. Πά-

δοβα, Stamperia Penada, 1790.  8ο, XXIV σ. (ελαφρά
οξειδωμένο). Μεταγενέστερα εξώφυλλα. Legrand
(18ος αι.) 1256, Legrand & Pernot, 498 («plaquette de
toute rarété»).  Ο Π. Α. Βονδιόλης ήταν πρόεδρος
της «Πατριωτικής Εταιρείας» που ιδρύθηκε στην
Κέρκυρα το 1797.
€ 150-200

228 
ΡΩΜΑΣ, Γεώργιος Κανδιάνος. Il genio della Grecia,
poemetto di Giorgio Candiano conte Roma, Zacintio.
Πάδοβα, Bettoni e compagno, 1817.  8ο, 16 σ. (λε-
κέδες από νερό). Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα (αξά-
κριστο). Legrand & Pernot, 912.
€ 80-120

229 
ΓΡΑΤΣΙΑΤΟΣ, Παύλος. Ἡ Ἑπτάνησος ὑπό τήν ξε-
νοκρατίαν καί ὁ τελευταῖος πρόεδρος τῆς Ἱονίου Πο-
λιτείας Κομ. Δημ. Καροῦσος, ἱστορική μελέτη. Κε-
φαλληνία, τυπογραφείο Η Ηχώ, 1878.  8ο, ιστ´ +
107 σ. (λεκές από νερό στο κάτω περιθώριο κάποι-
ων φύλλων, σχίσιμο στο τελευταίο φύλλο). Κατά-
λογος συνδρομητών. Μεταγενέστερα απλά εξώ-
φυλλα (έχει διατηρηθεί το πάνω αρχικό επικολλη-
μένο στο αντίστοιχο απλό). Legrand & Pernot, 3103,
Ηλιού & Πολέμη, 1878.232.
€ 80-120
Δες και τα 155, 231, 275, 281, 284, 301, 338, 344, 372,
373, 374 και 375.

Θεσσαλία
230 
Ἐκλογικός κατάλογος τῆς κοινότητος Μηλεῶν,
δήμου Μηλεῶν τῆς ἐπαρχίας Βόλου τοῦ νομού Λα-
ρίσσης, καταρτισθείς κατά τό ἔτος 1920 μετά τῶν
παραρτημάτων αὐτοῦ τῶν ἐτῶν 1921 καί 1922. χ.τ.
και χ. [Βόλος 1923].9 σ. (+ 1 φ. χωρίς αρίθμηση).
Σφραγίδες του Πρωτοδικείου Βόλου, φύλλο μι-
κρότερων διαστάσεων στην αρχή με διόρθωση πα-
ροραμάτων. Αρχικά εξώφυλλα (λείπει το κάτω).
[μαζί:] Παράρτημα ἐκλογικοῦ καταλόγου τῆς κοι-
νότητος Μηλέων τῆς ἐπαρχίας Βόλου τοῦ 1923. χ.τ.
και χ. [Βόλος 1923].  3 λυτά φύλλα, ξεθωριασμέ-
νες σφραγίδες του Πρωτοδικείου Βόλου. (4)
€ 80-120

Δες και τα 253 και 287.
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Άγιον Όρος
231 
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Πάνος Δ. Βίος καί πολιτεία τοῦ
ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰωακείμ τοῦ Ἰθακησίου. Αθήνα,
Μ. Ι. Σαλίβερος, 1902.  48 σ. (λεκές από οξείδωση
στα πρώτα φύλλα). Μ᾽ ένα ολοσέλιδο πορτραίτο του
οσίου Ιωακείμ εκτός κειμένου. Αρχικό πανί (μικρές
φθορές από υγρασία, χρυσή διακόσμηση και τίτλος
στο πάνω κάλυμμα).
€ 80-120
Δες και τα 308 και 379.

Νησιά Αιγαίου
232 
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος Π., και Στ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ. Ἡ
Χίος παρά τοῖς γεωγράφοις καί περιηγηταῖς, ἀπό τοῦ
ὀγδόου μέχρι τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος. Αθήνα, τυπογρα-
φείο της Εστίας, 1946.  3 τόμοι, 4ο, ις´ + 597, (599-
1264) και (1265-1944) σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη
αφιέρωση («Πρός τόν σεβαστόν φίλον / κ. Δ. Μά-
ξιμον / Χῖον Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος / ὡς
μικρά ἀπόδειξις ἐκτιμήσεως / καί ἀφοσιώσεως / Φί-
λιππος Π. Ἀργέντης / ἐν Ἀθήναις, τῇ 26ῃ Μαΐου
1947»). Αρχικά εξώφυλλα (άκοπο και αξάκριστο
αντίτυπο). [χωριστά οι πίνακες:] Ἡ Χίος παρά τοῖς
γεωγράφοις [...] Πίνακες ἐκτός κειμένου (ἀρ. 1-74).
Αθήνα, Βιβλιοπωλείο Αετός, 1946.  78 λυτοί φω-
τοτυπικοί πίνακες (ένας αναδιπλούμενος και 14
έγχρωμοι). Αρχικό portfolio (ελαφρά λερωμένο, ο
τί τλος στο πάνω κάλυμμα). (4)
€ 800-1.200

233 
ΤΣΙΜΑΣ, Γ. και Π. ΠΑΠΑΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ. Χιακόν
λεύκωμα, Ι [από τα 2]. Αθήνα, 1930.  πλάγιο 4ο

(245 x 346 mm.), 4 φύλλα κειμένου και 24 πίνακες με
πολυάριθμες αναπαραγωγές φωτογραφιών (κά-
ποιες επικολλημένες) πιασμένοι με κορδόνι στο αρι-
στερό περιθώριο. Αρχικά εξώφυλλα (ο τίτλος στο
πάνω κάλυμμα, λίγο λερωμένα, μικρές φθορές).  
€ 100-150

234 
Empire ottoman. Statistique générale de l᾽île de Samos,
depuis la nomination (1859) de S. Exc. le Prince M.
Aristarchi Bey, jusqu’en 1864. Κωνσταντινούπολη,
Imprimerie Centrale, 1866.4ο, [30] φ. Αρχικά εξώ-
φυλλα (μικρές φθορές, ταινία χαρτιού στη ράχη). 
€ 80-120

235 
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Αθηνά. Δωδεκάνησα. Αθήνα, Άλφα,
1947-1950.  3 τόμοι, 4ο, 330, 354 και 426 σ. (αφιέ-
ρωση στο πάνω εξώφυλλο του Α´ τόμου). Με πο-
λυάριθμες εικόνες εντός και εκτός κειμένου (75
έγχρωμες). Αρχικά ἐξώφυλλα (ελαφρά λερωμένα,
εν μέρει άκοπος ο Α´ τόμος). (3)
€ 300-400

236 
ΜΟΣΧΑΤΟΣ, Αντώνιος. De insula Teno ejusque his-
toria commentatio. Γκέτινγκεν, 1855.8ο, VI + 50 σ.
(ελαφρά οξειδωμένα ορισμένα φύλλα, αριθμός με
μαρκαδόρο στον τίτλο). Νεότερα απλά εξώφυλλα
(μικρές φθορές, λείπουν τμήματα).
€ 100-150
Δες και τα 61, 64, 65, 137, 289 και 378.

Κρήτη
237 
Μελέτη σκοπιμότητος καί προγραμματισμοῦ του-
ριστικῆς ἀξιοποιήσεως Κρήτης, [πάνω:] Βασίλειον
τῆς Ἑλλάδος, Ὑπουργεῖον Συντονισμοῦ, Ὑπηρε-
σία Περιφερειακῆς Ἀναπτύξεως Κρήτης, [κάτω:]
Frank E. Basil, Inc., Consulting engineers. Αθήνα
1964.  3 τόμοι, πλάγιο folio (377 x 596 mm.), 127,
viii + (128-236) και vi + (237-348) φ. Με πολυάριθ-
μους χάρτες, σχεδιαγράμματα, χωροταξικές μελέ-
τες και φωτογραφίες σε πίνακες εντός κειμένου
(πολλοί ολοσέλιδοι), ονομαστικό αντίτυπο του Ν.
Πλάτωνος. Αρχικά εξώφυλλα (λίγο λερωμένα, σχι-
σίματα στο πάνω εξώφυλλο του Α´ τόμου). (3)
€ 150-200

238 
ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ, Σπ. και Κ. ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ. Ἱστο-
ρία τῶν ἐπαναστάσεων τῆς Κρήτης, συμπληρω-
θεῖσα ὑπό Ἰωάννου Δ. Κονδυλάκη. Αθήνα, Γ. Δ.
Φέξης, 1897.  8ο, 849 σ. (μικρές φθορές στο πάνω
περιθώριο 4 τευχών). Με πολλές ολοσέλιδες ξυλο-
γραφίες, κατάλογος των εκδόσεων Γ. Δ. Φέξη στις
σ. 843-49. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ηλιού & Πο-
λέμη, 1897.344, Λαγανάς 1574.
€ 80-120
Δες και τα 271, 273, 289 και 343.



58

240

Μικρά Ασία
239 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ — Ισπάτη Μεσιχιγέ, βέ Με-
σχέπι Γεχουδιγενίν πάζη ἐσράρ σηρλαρηνήν ἀσι-
κιάρ, βέ ἀλδανμαλαρηνήν ἰσπατναμεσί ὀλούπ·
Γεχουδί μεσχεπινί τέρκ πίρλε, Ὀρθόξοδος Χρι-
στιάν μεζχεπινί καπούλ ἰτμίς ὀλάν Νεόφυτος νάμ
Ἱερομόναχοσδαν τεργίπ ὀλουναράκ. Κωνσταντι-
νούπολη, Α. Πώποβιτς, 1857.4ο, 200 σ. (αντίτυπο
χωρίς τα 4 φύλλα στο τέλος («Ισπάτη Μεσιχιγέ, βέ
Μεσχέπι Γεχουδιγενίν πάζη ἐσράρ σηρλαρηνήν
ἀσικιάρ, βέ ἀλδανμαλαρηνήν ἰσπατναμεσί ὀλούπ»,
1858, σ. 201-206), λίγο οξειδωμένο). Δερμάτινη
ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές).
Salaville & Dalleggio, 127. [μαζί:] Ιντιπάχη ρουχανί,
εσέρι Δοκ. Τζ. Χ. Γρίν. Κωνσταντινούπολη, K.
Baghdadlian, 1890.8o, 30 σ. (λερωμένο, λυμένος ο
τίτλος, κομμενο μικρό τμήμα του, φθορές στο εξω-
τερικό περιθώριο των 2 τελευταίων φύλλων). Αρ-
χικά εξώφυλλα (λείπει το πάνω, λερωμένο και με
φθορές το κάτω). Ηλιού 1890.437, Salaville & Dal-
leggio, 256. ΣΠΑΝΙΟ. (2) 
€ 100-150

240 
Annuaire des commerçants de Smyrne et de l' Anatolie
(Dit bottin du Levant). Ὁδηγός τῆς ἀνατολῆς. Fondé en
1893 — Edition 1904. Le premier et le seul ouvrage de ce

genre se publiant à Smyrne avec l' autorisation du gou-
vernement impérial, editeur-proprietaire Joseph L. Nal-
pas, [στη σ. 1 του Δ´ μέρους:] Ὁδηγός τῆς Ἑλλάδος,
ἔτος 1904. Σμύρνη 1904.  4 μέρη σ᾽ έναν τόμο, 88 +
92 + 112 + 148 + 12 σ. (λείπουν 8 φύλλα του πρώτου
μέρους: σ. 49-64 και κάποια φύλλα στο τέλος από τον
κατάλογο περιεχομένων). Κείμενα στα γαλλικά και
ελληνικά, διαφημίσεις εντός κειμένου, τα μέρη 2 έως
4 τυπωμένα σε διαφορετικό χαρτί (κόκκινο, ροζ,
μπλε, πορτοκαλί, σιέλ). Πάνινη ράχη, αρχικά τυπω-
μένα χαρτόνια (λερωμένα, μικρές φθορές, χαλαρω-
μένες οι συνδέσεις).  ΣΠΑΝΙΟ. 
€ 80-120

241 
[ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Α´, πατριάρχης Κωνσταντινουπό-
λεως, o από Σιναίου]. Κωνσταντινιάς, παλαιά τε καί
νεωτέρα, ἤτοι περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως ἀπ’
ἀρχῆς μέχρι τοῦ νῦν, καθιστοροῦσα γενικῶς τά τῆς
πόλεως ταύτης, τάς πέριξ αὐτῆς τοποθεσίας, τάς τε
ἀντιπροσώπους δύω παραλίας τῶν στενῶν τοῦ Βο-
σπόρου καί τάς παρακειμένας νήσους τῇ πόλει ταύτῃ,
συνταχθεῖσα παρά ἀνδρός φιλολόγου καί φιλαρχαι-
ολόγου, ἔκδοσις δευτέρα. Κωνσταντινούπολη, Δ. Πα-
σπαλλής, 1844.  8ο, θ´ + 274 σ. (τρύπες από έντομο
στο εσωτερικό περιθώριο, εντονότερες στα 5 τελευ-
ταία τεύχη, ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Με 4 ανα-
διπλούμενες χαλκογραφίες και έναν αναδιπλούμενο
στοιχειοθετημένο πίνακα (λείπει ο χάρτης). Δερμάτινη
ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές τρύπες από έν-
τομο, μικρές φθορές στα καλύμματα). Ηλιού 1844.119,
Λαγανάς 1030.
€ 150-200

242 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντίνος. Ν. Πε-
ριήγησις εἰς τόν Πόντον. Αθήνα, τυπογραφείο του
Κράτους, 1903.  352 σ. Με πολλές εικόνες εντός
κειμένου. Πάνινη ράχη.
€ 80-120
Δες και τα 42 και 132.

17. Διάφορα
243
Ἐπίσημος κατάλογος συνδρομητῶν ἐπαρχιακῶν
αὐτομάτων τηλεφωνικῶν κέντρων, 1936, [πάνω:]
Ἀνώνυμος Ἑλληνική Τηλεφωνική Ἑταιρία. Αθήνα,
Πυρσός, 1936. 294 σ. (κομμένα μικρά τμήματα από
το πάνω και το κάτω περιθώριο των 4 πρώτων φύλ-
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λων, τρύπες σε 2 φύλλα με μικρή απώλεια κειμένου: σ.
127-130, τρύπα για κορδόνι στην πάνω αριστερή
γωνία). Διαφημίσεις εντός κειμένου (πολλές ολοσέλι-
δες), κάποιες σε χρωματιστά φύλλα και σε 11 λεπτά
χαρτόνια (τα 10 με τη μορφή ευρετηρίου), δίχρωμες
διαφημίσεις στα καλύμματα. Αρχικά εύκαμπτα χαρ-
τόνια (λερωμένα, επιδιόρθωση με ταινία χαρ τιού στο
εξωτερικό περιθώριο του πάνω), πάνινη ράχη.
€ 150-200

18. Γεωγραφικά-Ταξιδιωτικά
244
ΑΡΣΕΝΙΟΣ, ο Καλλούδης. Προσκυνητάριον τῶν
ἱερῶν τόπων ὁποῦ εὑρίσκονται εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν
Ἱερουσαλήμ, ἐκδοθέν παρά Ἀρσενίου ἱερομονάχου
καί ἱεροκήρυκος Καλλούδη τοῦ Κρητός. Βενετία,
Νικόλαος Γλυκύς, 1679.  Δεύτερη έκδοση, 8ο (152
x 100 mm.), 199 σ. (λείπει το δεύτερο φύλλο: +2, επι-
διορθώσεις στον τίτλο, λεκέδες από νερό). Ξυλό-
γραφο τυπογραφικό σήμα στον τίτλο, ξυλογραφίες
εντός κειμένου. Νεότερα χαρτόνια. Legrand (17ος αἰ.,
II) 548.  ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ.
€ 800-1.200

245 
DAPPER, Olfert. Naukeurige beschryving van Morea,

eertijts Peloponnesus, en de Eilanden Korfu, Cefalonia,
Sant Maura, Zanten en andere in grooten getale. Άμ-
στερνταμ, Wolfgangh, Waesbergen, Boom, Someren &
Goethals, 1688.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio (313 x 195
mm.), 48 + (33-40) + 32 + (25-56) + (25-168) + [12] + 120
+ (105-116) + (121-164) σ. (λεκέδες από νερό, λυμένο το
φ. I1). Κείμενο σε 2 στήλες, δίχρωμος ο τίτλος, χαλκό-
γραφος επιπρόσθετος τίτλος, 2 ανα διπλούμενοι και 2
δισέλιδοι χάρτες, 2 αναδιπλούμενες και 5 δισέλιδες
απόψεις, 6 χαλκογραφίες σε 3 φύλλα εκτός κειμένου
(2 ανά φύλλο), 3 πίνακες (2 με νομίσματα και ένας με
αρχαιότητες) και 29 χαλκογραφίες εντός κειμένου
(ανάμεσά τους 20 χάρτες και απόψεις). Δέρμα της
εποχής της έκδοσης (φθορές, ξαναφτιαγμένη η ράχη,
έχει διατηρηθεί το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής, νε-
ότερα ακρόφυλλα). Blackmer 452, Zacharakis, 391 &
1284-94.
€ 3.000 – 4.000

246 
BRUYN, Cornelis de. Voyage au Levant [– par la Mosco -
vie en Perse, et aux Indes Orientales], c’ est-à-dire dans les
principaux endroits de l’ Asie Mineure, dans les isles de
Chio, Rhodes, Chypre, &c., de même que dans les plus con-
sidérables villes d’ Egypte, Syrie & Terre Sainte. Παρίσι, J.-
B.-Cl. Bauche, και Rouen, Ch. Ferrand (τ. 1-2), και
Άμστερνταμ, frères Wetstein (τ. 3-5), 1725.  5 τόμοι,
4ο (244 x 180 mm.), 648, 565, 520, 522 και 498 σ. (οι 2
πρώτοι τόμοι αντίτυπα της έκδοσης Παρισιού &

244
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Ρουέν και οι υπόλοιποι της έκδοσης του Άμστερνταμ,
δεμένοι με παρεμφερή βιβλιοδεσία, σχίσιμο σ’ ένα
χάρτη, λερωμένα μερικά φύλλα, λίγο οξειδωμένο αν-
τίτυπο). Δίχρωμοι τίτλοι, χαλκόγραφη προμετωπίδα
στον πρώτο τόμο, 5 χάρτες (4 ανα διπλούμενοι) και 85
χαλκόγραφοι πίνακες (12 αναδιπλούμενοι). Δέρμα
της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). Atabey 161
(Paris & Rouen), Contominas 102 (Rouen), Röhricht 1184,
Brunet, III, στ. 911, Cobham & Jeffery, σ. 7. (5)
€ 2.000-3.000

247 
SANDWICH, John Montagu, Earl of. A voyage per-
formed by the late Earl of Sandwich round the Mediter-
ranean, in the years 1738 and 1739, written by himself, to
which are prefixed memoirs of the noble author’s life by
John Cooke. Λονδίνο, T. Cadell Jun. & W. Davies, 1799.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο (264 x 205 mm.), xl + 539 σ.
(ελαφρά οξειδωμένες οι χαλκογραφίες, λεκές από
νερό στην κάτω εξωτερική γωνία). Χαλκόγραφη
προμετωπίδα (πορτραίτο του συγγραφέα), 25 χαλ-
κόγραφοι πίνακες (ανάμεσά τους 4 πίνακες με επι-
γραφές) και ένας αναδιπλούμενος χάρτης στο τέλος
(επιχρωματισμένος με το χέρι). Βιβλιοδεσία της επο-
χής της έκδοσης (φθορές, ξαναφτιαγμένη η ράχη,
έχει διατηρηθεί η ετικέτα με τον τίτλο). Blackmer
1149, Atabey 828, Weber, II, 522, Contominas 477, Cob-
ham & Jeffery, σ. 55.
€ 600-800

248
[DALVIMART, Octavien]. The costume of Turkey, illus-
trated by a series of engravings, with descriptions in English
and French. Λονδίνο, T. Bensley για τον William Miller,
1804.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio (353 x 255 mm.). Σε
χαρτί με υδατόσημο του 1796, τίτλοι στα αγγλικά
και γαλλικά (ο αγγλικός τίτλος με μεγάλη χαλκό-
γραφη βινιέτα, επιχρωματισμένη), 60 χαλκογρα-
φίες επιχρωματισμένες με το χέρι, καθεμία με
φύλλο με επεξηγηματικά κείμενα στα αγγλικά και
γαλλικά. Δέρμα του C. Haring (χρυσή νεοκλασική
μπορντούρα στα καλύμματα, ελεύθερο το πάνω),
μεταγενέστερη θήκη. Πρβ. Blackmer 444.
€ 800-1.200

249
MAYER, Luigi. Views in Palestine, from the original
drawings of Luigi Mayer, with an historical and descrip-
tive account of the country and its remarkable places.
Λονδίνο, T. Bensley για τον R. Bowyer, 1804. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio (540 x 365 mm.), 47 σ. Τίτλος
και κείμενα στα αγγλικά και γαλλικά, 24 ακουατίν-
τες επιχρωματισμένες με το χέρι. Mεταγενέστερη
δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, χρυσωμένη η πάνω
ακμή). Blackmer 1099, Atabey 788, Colas 2020. [δεμένο
μαζί, του ιδίου:] Views in Egypt, from the original draw-
ings in the possession of Sir Robert Ainslie, taken during
his embassy to Constantinople by Luigi Mayer, with his-
torical observations and incidental illustrations of the



61

250

manners and costums of the natives of that country. Λον-
δίνο, T. Bensley για τον R. Bowyer, 1801. ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. folio (540 x 365 mm.), 102 σ. Με 48 ακουα-
τίντες επιχρωματισμένες με το χέρι. Blackmer 1097,
Atabey 785, Colas 2018. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Views
in the Ottoman Empire, chiefly in Caramania, a part of
Asia Minor hitherto unexplored, with some curious selec-
tions from the islands of Rhodes and Cyprus, and the cel-
ebrated cities of Corinth, Carthage and Tripoli. Λονδίνο,
T. Bensley για τον R. Bowyer, 1803. ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. folio (540 x 365 mm.), 40 σ. Τίτλοι και κείμενα
στα αγγλικά και γαλλικά, 24 ακουατίντες επιχρωμα-
τισμένες με το χέρι. Blackmer 1098, Atabey 787, Colas
2021. Τα τρία έργα κυκλοφόρησαν μαζί και με γε-
νικό τίτλο: Views in Egypt, Palestine and other parts of
the Ottoman Empire. 
€ 3.000-4.000

250 
MAYER, Luigi. Views in the Ottoman Dominions, in Eu-
rope in Asia and some of the Mediterranean Islands, from
the original drawings taken for Sir Robert Ainslie by Luigi
Mayer, with descriptions historical and illustrative. Λον-
δίνο, T. Bensley για τον R. Bowyer, 1810. ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. folio (540 x 365 mm.), 32 σ. + [70] φ. Επεξη-
γηματικά κείμενα στα αγγλικά και γαλλικά, 71
ακουατίντες επιχρωματισμένες με το χέρι (μία αναδι-
πλούμενη). Mεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές
φθορές, χρυσωμένη η πάνω ακμή). Blackmer 1100,
Atabey 789, Weber, Ι, 1105, Colas 2022.
€ 2.000-3.000

251
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ο εκ Προύσης. Προσκυνητάριον τῆς
ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης.
Βιέννη, Johanna Schrämbel, 1807. Δεύτερη έκ-
δοση, folio (331 x 213 mm.), δ´ + 104 σ. (τρύπες από
έντομο στο εσωτερικό περιθώριο, συντηρημένο).
Μ’ ένα χαλκόγραφο πορτραίτο του πατριάρχη
Ιεροσολύμων Ανθίμου χαραγμένο από τον Karl

m lednihcS eyer και 51 χαλκογραφίες εκτός κειμένου
(οι 31 αναδιπλούμενες). Σταμπωτά χαρτόνια της

.ίτ υοκ ορετόεν ,)ςέροθφ ςέρκιμ( ςησοδκέ ςητ ςήχοπε
Ηλιού 1807.51, Röhricht 1515, Ελληνική Βιβλιοθήκη,
1165-6. Οι χαλκογραφίες είναι ίδιες με ε κ ςητ ςεν ίε
πρώτης έκδοσης (1787), τυπωμένες όμως από νέες
πλάκες.
€ 800-1.200
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252 101177
CASSAS, Louis François. Grandes vues pittoresques des principaux sites et monumens de la Grèce et de la Sicile, et
des Sept Collines de Rome, dessinées et gravées à l’ eau-forte, au trait, par MM. Cassas et Bence, accompagnées d’
une explication des monumens par M. C. P. Landon. Παρίσι, Treuttel & Würtz, 1813.ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. μεγάλο folio (685 x 515 mm.), 8 σ. Με 16 μεγάλες οξυγραφίες (5 αναδιπλούμενες, 9 δισέλιδες και 2 μο-
νοσέλιδες) αριθμημένες I-X (απόψεις της Ελλάδας και της Σικελίας) και I-VI (απόψεις της Ρώμης), η πρώτη
σειρά χαραγμένη από τον J. M. Bence σε σχέδια του Cassas, η δεύτερη χαραγμένη από τον Bence σε σχέδια
του ίδιου (εκτός από δύο, η μία χωρίς ένδειξη και η άλλη σε σχέδιο του Cassas), ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΗΣ ΒΙ-
ΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΕΦ. & ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (λείπουν τμήματα από
την κορυφή και τη βάση της, με το μονόγραμμα του Στ. Καραθεοδωρή στη ράχη, ex-libris του ιδίου).
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ. Ο L. F. Cassas ήταν μέλος της ομάδας των λογίων και καλλιτεχνών που συνόδευσαν τον Choiseul-
Gouffier κατά την εγκατάστασή του σαν πρεσβευτή της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη. Επισκέφθηκε για πρώτη
φορά την Αθήνα τον Αύγουστο του 1784, όταν το πλοίο που τους μετέφερε αγκυροβόλησε λόγω αντιθέτων ανέμων στη
Μακρόνησο. Ο ενθουσιασμός του είναι αποτυπωμένος σε επιστολή που έγραψε λίγο αργότερα στον Desfriches: «Πε-
ράσαμε τή νύκτα σ’ ἕνα μικρό χωριό καί τήν ἑπομένη τό ἀπόγευμα φθάσαμε σ’ αὐτήν τήν ξακουστή πόλη. Πορευόμε-
νοι στίς πλαγιές τοῦ Ὑμηττοῦ τή διακρίναμε ἀπό πολύ μακριά. Ἔνιωθα σά μαγεμένος πού διέτρεχα τόσο ὡραῖα
πράγματα καί μοῦ φαινόταν πώς ζοῦσα σ’ ἕνα ὄνειρο εὑρισκόμενος ἀνάμεσα στά μεγαλοπρεπῆ ἐρείπια τῶν Ἀθηνῶν».
Ο Cassas είναι ο μόνος Γάλλος ταξιδιώτης που άφησε ολοκληρωμένες συνθέσεις από την Αθήνα του τέλους του 18ου
αιώνα. Στο έργο του η συμμετοχή της φαντασίας υποχωρεί για χάρη της ακριβούς αποτύπωσης της πραγματικότητας,
ενώ είναι εμφανές το ενδιαφέρον του και για τη σύγχρονη ζωή. Ειδικότερα η μεγάλη χαλκογραφία στην αρχή του πα-
ρόντος τόμου θεωρείται η πρώτη πανοραμική άποψη της Αθήνας στην οποία έχει καταβληθεί προσπάθεια να δοθεί μια
πιστή εικόνα της πόλης. Για τον καλλιτέχνη και το έργο του βλ. Louis-François Cassas, 1756-1827. Dessinateur - voyageur
[κατ. έκθεσης], Mainz a. R., 1994. Δίνουμε στη συνέχεια τους τίτλους των χαλκογραφιών (οι διαστάσεις αναφέρονται στο
πάτημα της χαλκογραφικής πλάκας): I) Vue Générale d’ Athènes, 675 x 1450 mm., II) Portique et Ceriatydes du Temple de Pan-
drose à Athènes, 630 x 835 mm., III) Monument de Philopappus, 630 x 830 mm., IV) Façade du Grand Temple d’ Agrigente, 630
x 830 mm., V) Vue latérale du Grand Temple d’ Agrigente, 630 x 830 mm., VI) Restes du Temple de Junon à Agrigente, 488 x 720
mm., VII) Vue d’ une partie des ruines du Temple de Junon Lacinia à Agrigente, 665 x 495 mm., VIII) Restes du Théatre de Taormine,
640 x 830 mm., IX) Restes du Théatre de Syracuse, 495 x 730 mm., X) Oreille de Denys le tyran à Syracuse, 660 x 495 mm., I) Vue
du Mont Capitolin et du Campo Vaccino dessinée des Jardins Farnese sur le Mont Palatin, 670 x 930 mm., II) Vue du Mont Calius
et du Mont Aventin dessinée du Couvent de St Bonaventure sur le Mont Palatin, 670 x 2360 mm., III) Vue du Mont Palatin dess-
inée des marches de l’ église du Couvent de St Grégoire, 670 x 1220 mm., IV) Vue du Mont Esquilin dessinée du premier ordre du
Colisée, 670 x 1720 mm., V) Vue du Mont Janicule et des Fabriques de Ripa grande dessinée de l’ église appellée le Prieurat, 670 x
930 mm., και VI) Vue du Mont Quirinal et d’ une partie du Mont Viminal, dessinée de Ste Marie Majeure, 670 x 1710 mm. Κατά
το ABPC δεν έχει εμφανιστεί αντίτυπο της έκδοσης σε δημοπρασία στην Ευρώπη και στην Αμερική τα τελευταία 45 χρό-
νια. Για ένα αντίτυπο που δημοπρατήσαμε πριν 14 χρόνια, βλ. τον κατάλογο της δημοπρασίας μας της 20ής Δεκεμ-
βρίου 2006, αρ. 262.
€ 20.000-30.000
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253 101182
HOLLAND, Henry. Sketches in Turkey and Greece,
1812.πλάγιο 8ο (150 x 262 mm.), [34] φ. Τεύχος με
35 σχέδια με μολύβι, μελάνι και αραιωμένο μελάνι,
ανάμεσά τους 3 δισέλιδες πανοραμικές απόψεις
(μία των Ιωαννίνων, μία της Οίτης και των Θερμο-
πυλών από τη θάλασσα και μία από το σεράι του
Σουλίου), τα περισσότερα σχέδια με τίτλο στην
απέναντι σελίδα, ο τίτλος του τεύχους στο πρώτο
φύλλο. Χαρτόνια της εποχής των σχεδίων, περγα-
μηνή στη ράχη (λερωμένη, μικρές φθορές). Πρβ.
Blackmer 825 & Atabey 589.  Ο Henry Holland
(1788-1873) σπούδασε ιατρική στο πανεπιστήμιο
του Εδιμβούργου. Το 1840 διορίστηκε γιατρός του
πρίγκιπα Αλβέρτου, συζύγου της βασίλισσας Βι-
κτωρίας, και αργότερα της ίδιας της βασίλισσας.
Στην Ελλάδα ήρθε ένα χρόνο μετά την αποπερά-
τωση των σπουδών του, τον Οκτώβριο του 1812.
Από τα Επτάνησα περνάει στην επικράτεια του
Αλή Πασά, τον οποίο γνώρισε όσο λίγοι Ευρω-
παίοι ταξιδιώτες. Από τα Γιάννενα κατευθύνεται
στη Θεσσαλία και ύστερα από παραμονή 4 ημερών
στη Λάρισα προχωράει βόρεια για να καταλήξει στη
Θεσσαλονίκη. Επιστρέφει στη Λάρισα δια θαλάσσης
και από εκεί κατεβαίνει στη Στερεά Ελλάδα με προ-
ορισμό την Αθήνα, όπου φθάνει την πρωτοχρονιά
του 1813. Ένα μήνα μετά ξεκινάει περιοδεία στην
Πελοπόννησο και αφού περάσει για δεύτερη φορά
από τη Ζάκυνθο, συναντάει στην Πρέβεζα τον Αλή
Πασά που του ζητάει να τον ακολουθήσει στα Γιάν-
νενα. Συνδυάζει τη νέα επίσκεψή του στην πόλη μ’
ένα ταξίδι στην Aλβανία. Θα αναχωρήσει για την
πατρίδα του τον Απρίλιο του 1813, αφού προηγου-
μένως έχει απορρίψει πρόταση του σατράπη να γίνει
προσωπικός του γιατρός. Ο Holland ανήκει στην κα-
τηγορία των περιηγητών που δεν ενδιαφέρονται
τόσο για την αρχαία τοπογραφία και τις αρχαιότη-
τες, όσο για το φυσικό περιβάλλον και τη σύγχρονη
ζωή. Στο έργο του δίνει πλήθος πληροφορίες για
τη διαμόρφωση και τη σύσταση του εδάφους, τη
βλάστηση, την παραγωγή, τον πληθυσμό και τις
ασχολίες των κατοίκων, γενικότερα δε για την οι-
κονομική και πολιτιστική κατάσταση των περιοχών
που επισκέπτεται. Αναφερόμενος στα σχέδια που
έκανε επί τόπου σημειώνει: «During my early days of
travel, when less restricted as to time, I made numerous
sketches, very inartistic in kind, but which served as ma-

terial for a few paintings, and for various prints publi-
shed in my «Travels» and elsewhere [Κατά τή διάρ-
κεια τῶν πρώτων ταξιδιῶν μου, ὅταν εἶχα
μεγαλύτερη ἄνεση χρόνου, ἔκανα πολυάριθμα σκί-
τσα, πολύ ἄτεχνα, τά ὁποῖα ὅμως χρησίμεψαν σάν
ὑλικό γιά κάποιους πίνακες καί γιά διάφορα χα-
ρακτικά πού δημοσιεύθηκαν στά «Ταξίδια» μου
καί ἀλλοῦ]» (Recollections of Past Time, Λονδίνο
1872, σ. 52). Εννοεί το έργο του Travels in the Ionian
Isles, Albania, Thessaly, Macedonia, &c., during the
years 1812 and 1813, που τυπώθηκε στο Λονδίνο το
1815 και περιλάμβανε 12 χαλκογραφίες. Για τρεις
από αυτές ο Holland χρησιμοποίησε σχέδια του πα-
ρόντος τεύχους (το 11ο, το 13ο και το 20ό). Οι τίτλοι
των σχεδίων έχουν ως εξής: 1) Ruins of Nicopolis, 2)
[Θέα ἀπό Χαγιάτι], 3) Bridge over Aractus near Arta, 4)
Khan of Cinque Pozzi in Albania, 5) Gallery of Michali-
chi Mezu, Ioannina, 6) Albanian – Turkish Soldier of
Aly Pasha – Tartar of Aly Pasha, 7) City of Janina (δι-
σέλιδο), 8) Mosque near Ioannina, 9) Mosque within
the Fortress at Ioannina, 10) Palace of Aly Pasha in the
fortress, Ioannina, 11) Fortress of Ioannina, from the
NWest, 12) Convent of Dervises, near Ioannina, 13)
Metzovo, 14) Tre Khani in Albania, 15) Rocks of Me-
teora, Thessaly, 16) Convents of Meteora, 17) Convents
of Meteora, Thessaly, 18) Convents of Meteora, 19)
Mount Olympus from the plains of Thessaly, near Tri-
cala, 20) Larissa – Convent of Dervishes – Mount Ossa,
21) Salonica, 22) Ampelachia, on the skirts of Mount
Ossa, Thessaly, 23) Entrance of the Vale of Tempe, from
the East, 24) Euboea – Chain of Œta – Thermopylæ –
Mt Tichius (δισέλιδο), 25) Delphi, 26) The Triodon in
Phocis, where Œdipus slew Laius, 27) The Cave of Tro-
phonius at Livadia, 28) Thebes from the East, 29) The-
bes from the Fountain of Ismenos, 30) [στο verso του
προηγούμενου:] [Χαγιάτι μέ γενειοφόρους], 31)
Port of Phaleron, 32) Monastery of Mendeli, from the
road up to Pentelicus, 33) [στο verso του προηγούμε-
νου:] Γεώργιος Κίμων [κρατάει τήν Ἱστορία τῆς
Ἑλλάδος τοῦ Γόλδσμιθ], 34) Village of Southena, Ar-
cadia, 35) View from the Gallery of the Seraglio of Souli
(δισέλιδο). Για ένα αντίτυπο της δεύτερης έκδοσης
των Travels στο οποίο ο συγγραφέας τοποθέτησε 31
πρωτότυπα σχέδια, προερχόμενα προφανώς από
άλλο τεύχος σχεδίων, βλ. τον κατάλογο της δημο-
πρασίας μας της 16ης Φεβρουαρίου 2005, αρ. 245.
€ 10.000-15.000
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254 100914
DODWELL, Edward. Views in Greece. Λονδίνο, Rod-
well & Martin, 1821.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. μεγάλο
folio (520 x 350 mm.). 30 ακουατίντες χαραγμένες από
τους F. C. Lewis, T. Fielding, R. Havel, T. Medland, J.
Baily και Bennett σε σχέδια των Dodwell (24) και S.
Pomardi (6), επιχρωματισμένες με το χέρι, ισάριθμα
φύλλα με επεξηγηματικά κείμενα στα αγγλικά και
γαλλικά, 3 φύλλα κειμένου στην αρχή (τίτλος με βι-
νιέτα, εισαγωγικό σημείωμα και πίνακας περιεχομέ-
νων), ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, με
τις ακουατίντες επικολλημένες σε χαρτόνια και με
έντυπες λεζάντες σε ταινίες χαρτιού στην πίσω όψη
τους (οξείδωση, κυρίως στα φύλλα κειμένου και τα
χαρτόνια). Δέρμα της εποχής της έκδοσης (φθορές,
επιδιόρθωση στις ενώσεις). Blackmer 494 (η κανονική
έκδοση), Atabey 357, Weber, I, 1110, Brunet, II, στ. 788,

Colas 876, Droulia 173.  Ο Edward Dodwell (1767-
1832) ταξίδεψε στην Ελλάδα το 1801 και το 1805-6,
συνοδευόμενος την πρώτη φορά από τον William
Gell και τη δεύτερη από τον Ιταλό ζωγράφο Simone
Pomardi. Καρπός των ταξιδιών του ήταν χίλια περί-
που σχέδια και υδατογραφίες που έγιναν επιτόπου
από τον ίδιο και τον Pomardi. Μια επιλογή από αυτά
χρησιμοποιήθηκε για την εικονογράφηση του βιβλίου
του A Classical and Topographical Tour through Greece
(Λονδίνο 1819), ενώ στην παρούσα έκδοση δημο-
σιεύονται υδατογραφίες με τη μέθοδο της επιχρω-
ματισμένης ακουατίντας, η οποία εξασφάλιζε τη
μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα σε σχέση με τα πρω-
τότυπα. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 60 ακουατί -
ντες, στην πορεία όμως η δαπάνη κρίθηκε υπέ ρογκη,
με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να μειωθεί στο μισό.
€ 15.000-20.000
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255 100335
STUART, James, και Nicholas REVETT. The antiquities of
Athens, a new edition. Λονδίνο, Priestley & Weale, 1825-
1830.  4 τόμοι, folio (468 x 300 mm.), 82, 112, 128 και
[62] σ. (λερωμένες μερικές χαλκογραφίες, οξείδωση,
ο τίτλος, ο πίνακας περιεχομένων και άλλα φύλλα του
Α´ τόμου δεμένα κατά λάθος στην αρχή του Β´ τόμου
και αντίστροφα, σφραγίδα της Gloucestershire County
Library). Χαλκόγραφες βινιέτες στους τίτλους, 2 χαλ-
κόγραφα πορτραίτα και 191 χαλκόγραφοι πίνακες (4
δισέλιδοι), κατάλογος συνδρομητών στον τέταρτο
τόμο. Χαρτόνια των μέσων του 19ου αιώνα (διαφο-
ρετικού χρώματος στους τόμους Β´ και Γ´, μεταγενέ-
στερο πανί στη ράχη και τις γωνίες, σαν ακρόφυλλα
στους τόμους Α´-Γ´ έχουν χρησιμοποιηθεί φύλλα με
σχέδια με μολύβι). Πρβ. Blackmer 1617 (η πρώτη έκ-
δοση). (4)
€ 700-900

256 100381
LEAKE, William Martin. Travels in the Morea. Λον-
δίνο, J. Murray, 1830.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 3 τόμοι,

8ο (215 x 130 mm.), xvii + 513, viii + 534 και vii + 476
σ. (οξείδωση στους χάρτες). Με 17 χάρτες και το-
πογραφικά (3 αναδιπλούμενα και 4 δισέλιδα) και
12 πίνακες με επιγραφές (ένας αναδιπλούμενος).
Δέρμα της εποχής της έκδοσης (σχισμένες οι ενώ-
σεις του πρώτου τόμου). Blackmer 974, Atabey 691,
Weber, I, 189, Droulia 2833-5, Contominas 389. (3)
€ 800-1.200

257 101152
BRACEBRIDGE, Selina. [Panoramic sketch of Athens],
[στό ἀριστερό ἄκρο:] Sketched from nature and on zinc
by Mrs Bracebridge, May 1836. Λονδίνο 1836.  Λι-
θόγραφο πανόραμα, 270 x 2200 mm. Χωρίς το τεύχος
με το επεξηγηματικό κείμενο. Σε κορνίζα. Blackmer
192, πρβ. Weber, I, 1128 (το πανόραμα του 1839). 
Το πρώτο πανόραμα που σχεδίασε και χάραξε η
Bracebridge κατά την παραμονή της στην Αθήνα.
Ένα δεύτερο φιλοτέχνησε το 1839 από διαφορετική
θέση. Και τα δύο είναι πολύ σπάνια.
€ 3.000-4.000
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258 101123
REY, Etienne. Voyage pittoresque en Grèce et dans le Le-
vant, fait en 1843-1844 par. E. Rey, A. Chenavard et Dal-
gabio, journal de voyage, dessins et planches litho  graphiées
par Etienne Rey. Λυών, L. Perrin & Cl. Bonnaviat, 1867.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι σ’ έναν, folio (498 x 340
mm.), xi + 82 και 148 σ. (ελαφρά οξειδωμένοι οι πίνα-
κες). 55 λιθόγραφοι πίνακες αριθμημένοι I-XXXV και
I-XX (3 χάρτες και 52 λιθογραφίες τυπωμένες σε κινέ-
ζικο επικολλημένο χαρτί), 42 λιθόγραφες βινιέτες
εντός κειμένου, μαζί συνοδευτική επιστολή του γαμ-
πρού του συγγραφέα προς τον «Monsieur Denevraux
[Denevrand] Secrétaire / aux Palais des Arts / à Lyon» (4
Ιουνίου 1868). Νεότερη εύκαμπτη περγαμηνή (λερω-
μένη, στο πάνω κάλυμμα έχει κολληθεί τμήμα του αρ-
χικού εξωφύλλου με τον τίτλο, αξάκριστο). Blackmer
1412, Atabey 1037, Contominas 611.
€ 5.000-7.000

259 100661
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ιάκωβος Ρίζος. Τά Ἑλληνικά, ἤτοι πε-
ριγραφή γεωγραφική, ἱστορική, ἀρχαιολογική καί
στατιστική τῆς ἀρχαίας καί νέας Ἑλλάδος, συντα -
χθεῖσα 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.
Αθήνα, Κ. Αντωνιάδης, 1853-1854. 3 τόμοι, 8ο (200
x 125 mm.), ι´ + 784, 736 και 791 [799] σ. (μικροί λεκέ-
δες από νερό στο πάνω περιθώριο του πρώτου τόμου,
ελαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Δερμάτινη ράχη
της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές, χαλαρωμέ-
νες οι συνδέσεις). Γκίνης & Μέξας, 6135 & 6354. (3)
€ 150-200

260 100951
The new sailing directory for the Levant, or Eastern Por-
tion of the Mediterranean Sea, particularly describing the
harbours, channels, tides, currents, &c. &c., to wich is
added a table of determined positions, compiled chiefly
from the surveys made by Captain F. Beaufort, [...], Sir

John Franklin, and others. Λονδίνο, James Imray, χ.χ.
[π. 1854].  8ο (215 x 134 mm.), 56 + 32 σ. (κομμένο
μικρό τμήμα από την πάνω εσωτερική γωνία, οξεί-
δωση). Στο τέλος κατάλογος του εκδότη με χρονο-
λογία 1854 (σ. 1-32). Νεότερα εξώφυλλα (στο πάνω
εξώφυλλο έχει κολληθεί τμήμα του αντίστοιχου αρ-
χικού με τον τίτλο).  ΣΠΑΝΙΟ. Τυπώθηκε για να
συνοδεύσει το New Chart of the Levant (βλ. στον κατ.
του εκδότη, σ. 29).
€ 150-200

261 100953
LABORDE, L. E. S. J. Athènes aux XVe, XVIe et XVIIe siè-
cles. Παρίσι, J. Renouard, 1854.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
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2 τόμοι, 8ο (231 x 142 mm.), XVIII + 276 και 392 σ. (λε-
ρωμένα τα τελευταία φύλλα του πρώτου τόμου, οξεί-
δωση). Με 21 ξυλογραφίες, χαλκογραφίες και
λιθογραφίες εκτός κειμένου (οι περισσότερες αναπα-
ράγουν σχέδια, σελίδες χειρογράφων και παλιά χα-
ρακτικά, 6 αναδιπλούμενες και 4 δισέλιδες), 2
επικολλημένες πρωτότυπες φωτογραφίες γλυπτών,
ένα οκτασέλιδο πανομοιότυπο χειρογράφου μεταξύ
των σ. 16 και 17 του πρώτου τόμου και ξυλογραφίες
εντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκ-
δοσης (ξεθωριασμένη, φθορές, χαλαρωμένες οι συν-
δέσεις). Blackmer 932, Atabey 644, Brunet, III, στ. 716,
Contominas 369. (2)Αντίτυπο με την οξυγραφία του
Ch. Meryon που συχνά λείπει.
€ 800-1.200

262 101147
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΕΤΟΣ, Μαρίνος Α. Αἱ Νέαι
Ἀθῆναι, συλλογή εἰκονογραφιῶν τῶν κυριωτέ-
ρων μνημείων τῆς πρωτευούσης τῆς Ἑλλάδος,
μετά τῆς περιγραφῆς αὐτῶν, ἀφιερωθεῖσα τῇ
Αὐτῆς Μεγαλειότητι τῇ Βασιλίσσῃ τῆς Ἑλλάδος
Ἀμαλίᾳ, ἐκδίδεται παρά Μαρίνου Π. Βρετοῦ.
Παρίσι, C. Reinwald, 1861.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
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μεγάλο folio (552 x 400 mm.), 12 σ. (σχίσιμο στο
δεύτερο φύλλο, οξείδωση, εντονότερη στα φύλλα
κειμένου). Πρώτη μορφή, τίτλος στα ελληνικά και
γαλλικά, ελληνικό κείμενο και γαλλική μετά-
φραση σε 2 στήλες, 12 λιθογραφίες με τίντα (οι
περισσότερες χαραγμένες με βάση φωτογραφίες
του Δ. Κωνσταντίνου), κατάλογος συνδρομητών.
Αρχικά τυπωμένα χαρτόνια (λερωμένα, φθορές,
μεταγενέστερο πανί στη ράχη και τις γωνίες, με-
ταγενέστερα ακρόφυλλα). Blackmer 1248, Weber,
I, 1179, Γκίνης & Μέξας, 8517.
€ 3.000-4.000

263 100713
GOULDEN, Jean, και F. L. SCHMIED. Salonique, la
Macédoine, l’Athos, préface de Gustave Schlumberger,
de l’Institut. Παρίσι, chez les Auteurs, 1922.  folio
(430 x 308 mm.), [10] φ. Έκδοση περιορισμένη σε
70 αριθμημένα αντίτυπα τυπωμένα σε χαρτί japon,
με 45 έγχρωμες ξυλογραφίες χαραγμένες από τον
SCHMIED με βάση έργα του GOULDEN, όλες με
αρίθμηση και τις υπογραφές τους στο κάτω περι-
θώριο με μολύβι, τοποθετημένες σε δίφυλλα με τον
τίτλο τυπωμένο στην πρώτη σελίδα, 8 φύλλα κει-
μένου στην αρχή και 2 στο τέλος, άραφο αντίτυπο
(όπως κυκλοφόρησε). Αρχικά εξώφυλλα (ίχνη κολ-
λητικής ταινίας στη ράχη), αρχικό περικάλυμμα
(λείπει η ράχη), θήκη.
€ 8.000-12.000

19. Φωτογραφία

264 101170
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Δημήτριος. Ναός τῆς ἀπτέρου
Νίκης. [π. 1860].  Τύπωμα αλμπουμίνας επικολ-
λημένο σε λεπτό χαρτόνι, 217 x 270 mm., υπογραφή
στο αρνητικό.
€ 200-300

265 101168
ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος. Ὄλγα, Βασίλισσα τῶν Ἑλλή-
νων. [π. 1870].  Τύπωμα αλμπουμίνας, 480 x 370
mm. (μικρές φθορές, ελαφρά οξειδωμένο), στοιχεία
του φωτογράφου και τίτλος στα ελληνικά και γαλ-
λικά στο πασπαρτού (μικρές φθορές και λεκέδες
από υγρασία στην κάτω πλευρά). 
€ 150-200

266 101161
ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος, κ.ά. Ἄλμπουμ μέ 45 πορ-
τραῖτα. [δεκαετίες 1860 & 1870].  Τυπώματα αλμ-
πουμίνας επικολλημένα σε χαρτόνι (cartes de visite),
τοποθετημένα 4 ανά σελίδα, τα περισσότερα με χει-
ρόγραφες λεζάντες, ανάμεσά τους ένα του Όθωνα,
2 της Αμαλίας (το ένα από λιθόγραφο πορτραίτο
της) και 3 του Χριστόδουλου Χατζηπέτρου. Δέρμα
(ανάγλυφη διακόσμηση στα καλύμματα, μικρές
φθορές, λείπουν τα μεταλλικά κλείστρα του κάτω

265



72

266 α 266 β

καλύμματος, χρυσωμένες οι ακμές), 4ο (303 x 221
mm).  Εκτός αυτών του Π. Μωραΐτη περιλαμβά-
νονται φωτογραφίες των Μαργαρίτη & Κωνσταν-
τίνου, Α. Κάλφα & Ξ. Βάθη, Γ. Κολόμβου, Abdullah
Frères, O. Kramer, L. Angerer κ.ά.
€ 1.000-1.500

268 α

267 α

267 β

268 β

268 γ
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267 101154
ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος. α) Les Propylées, une prise de l’
Acropole, β) L’ Erechtheion et les Propylées. [π. 1870]. 
Τυπώματα αλμπουμίνας επικολλημένα σε χαρτόνια,
255 x 332 και 258 x 339 mm. (μικρό σχίσιμο επιδιορθω-
μένο με σελοτέιπ στην πρώτη φωτογραφία, μικρά σχι-
σίματα επιδιορθωμένα με σελοτέιπ στα χαρτόνια,
κομμένα μικρά τμήματα), υπογραφή και αριθμός στο
αρνητικό στη δεύτερη φωτογραφία, μόνο αριθμός
στην πρώτη, ανάγλυφη σφραγίδα του φωτογράφου
και τίτλοι με μελάνι στα χαρτόνια. (2)
€ 200-300
268 101171
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Κ. α) Ὁ Ἄρειος Πάγος, β) Ἄποψη τῶν
Ἀνακτόρων, γ) Στύλοι τοῦ Ὀλυμπίου Διός καί Ἀκρό-
πολη. [δεκαετία 1870].  Τυπώματα αλμπουμίνας,
192 x 252, 190 x 250 και 189 x 251 mm., τα 2 πρώτα
επικολλημένα σε χαρτόνια (με χειρόγραφες λεζάντες
στα γερμανικά), υπογραφή και τίτλος στο αρνητικό
στο πρώτο, μόνο τίτλος στα υπόλοιπα. [μαζί:] ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΥ, Κ. Ἡ πύλη τοῦ Ἀδριανοῦ. [δεκαετία 1870].
 Τύπωμα αλμπουμίνας επικολλημένο σε χαρτόνι,
194 x 252 mm., αριθμός στο αρνητικό, λεζάντα στα
γερμανικά στο χαρτόνι. (4)
€ 150-200

269 101172
Πανόραμα τοῦ Πειραιά. [δεκαετία 1880].  Σε 2 μέρη,
τυπώματα αλμπουμίνας, ολικές διαστάσεις: 189 x 496 mm. 
€ 400-600

270 100715
DÖRPFELD, Wilhelm. Ἑπτά φωτογραφίες ἀπό τίς ἀνα-
σκαφές στήν Ἀκρόπολη τῶν Μυκηνῶν. 1887.  Τυπώ-
ματα αλμπουμίνας, 138 x 196 mm. όλα με υπογραφή,

χρονολογία («Dörpfeld, 1887») και χειρό γραφη λε-
ζάντα στο πασπαρτού. (7)  Οι λεζάντες είναι:
«Ἀκρόπολις Μυκηνῶν. Ἀνασκαφαί Ἑταιρίας. Ἀνα-
κτόρου» (3), «Ἀκρόπολις Μυκηνῶν. Ἀνασκαφαί
Schliemann. Περίβολος τῶν τάφων» (2), «Ἀκρόπολις
Μυκηνῶν. Ἀνασκαφαί Ἑταιρείας. Ἀνακτόρου, Μέ-
γαρον» (1) και «Ἀκρόπολις Μυκηνῶν. Πύργος» (1). 
€ 200-300

269

270 α

270 β
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271 101227
Ἄλμπουμ Γάλλου ἀξιωματικοῦ μέ 60 φωτογραφίες
ἀπό τήν Κρήτη. [1899-1900].  Διάφορες τεχνικές
(μια κυανοτυπία, μερικές πλατινοτυπίες και οι υπό-
λοιπες τυπώματα αργύρου), 120 x 170 mm. (οι 2 τε-
λευταίες: 90 x 120 mm.), αρκετές με λεζάντες στα
γαλλικά στην πίσω όψη (έχουν αντιγραφεί με μολύβι
στο περιθώριο), στο εσωτερικό του πάνω καλύμμα-
τος: «Capitaine Robard / Infanterie de marine / La Canée
1899», μαζί πορτραίτο του υποπρόξενου της Ρωσίας
στο Ηράκλειο Γ. Ν. Μιτσοτάκη τραβηγμένο από τον
Π. Διαμαντόπουλο με αφιέρωση στον Robard: «à
Monsieur le Commandant / Robard; En souvenir de leurs
/ excellentes relations amicales en Crète. / La Canée, le 24
Janvier 1901 / G. N. Mitzotakis». Πανί (χαλαρωμένη η
ράχη, στο πάνω κάλυμμα: «Album»), πλάγιο 4ο (187
x 260 mm.).  Ενδιαφέρουσες λήψεις που περιλαμ-
βάνουν τελετές, διάφορα γεγονότα, επαναστατικά
σώματα Κρητών, ιερωμένους και μοναχούς, γυναί-
κες από τη Βεγγάζη, κ.ά.
€ 1.500-2.000

272 101156
Πέντε φωτογραφίες ἀπό τήν Ἀκρόπολη. [δεκαετία
1890].  Τυπώματα αλμπουμίνας επικολλημένα σε
λεπτά χαρτόνια, 125 x 195 έως 140 x 202 mm., όλα με
χειρόγραφη λεζάντα στα γερμανικά στο χαρτόνι και
αριθμό στο αρνητικό (εκτός από ένα με αριθμό στο
χαρτόνι). (5)  Οι λεζάντες είναι: «Akropolis. Alter
Athenatempel. Fundamente vom W. Giebel des Parthenon
aus.», «Akropolis. Aussenausicht der n. Burgmauer, mit-
tlerer Theil.», «Akropolis. Burgmauer u. Fels bei der pelas-
gischen Treppe.», «Akropolis. Pelasgische Stützmauer bei
der Treppe ö. vom Erechtheion.» και «Akropolis. Aus-
grabung an der S. Seite. Treppchen in der polygonalen
Stützmauer, l. die Stützmauer aus Quadern.» 
€ 200-300

273 101155
ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Κρητικός ὁπλοφόρος μέ κιά-
λια. [τέλη 19ου / αρχές 20ού αιώνα].Τύπωμα αλμ-
πουμίνας επικολλημένο σε πασπαρτού, 263 x 202 mm.
€ 80-120

271 β 272 β
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274 101167
BOISSONNAS, Fred. Μυστρᾶς. [δεκαετία 1900].
Υπογεγραμμένη με μελάνι στην εικόνα, τύ-
πωμα αργύρου, 412 x 581 mm. (κατά τόπους
ξεθωριασμένο). Τίτλος με μολύβι στην πίσω
όψη, επικολλημένη σε χαρτόνι.
€ 200-300

275 101165
BOISSONNAS, Fred. Ἰθάκη - Το μάζεμα των
ἐλιῶν. [π. 1903].  Υπογεγραμμένη με μελάνι
στην εικόνα, τύπωμα αργύρου, 420 x 578 mm.
(μικρές φθορές). Τίτλος με μολύβι στην πίσω
όψη, επικολλημένη σε χαρτόνι.
€ 200-300

276 101166
BOISSONNAS, Fred. Λαγκάδα Τρύπης, Ταΰ-
γετος. [δεκαετία 1900]. Υπογεγραμμένη με
μελάνι στην εικόνα, τύπωμα αργύρου, 426 x
567 mm. (κομμένο μικρό τμήμα από την αρι-
στερή πλευρά). Τίτλος με μολύβι στην πίσω
όψη, επικολλημένη σε χαρτόνι.
€ 200-300

277 100663
Ἄλμπουμ μέ 96 φωτογραφίες ἀπό ἕνα ταξίδι στή

276

275
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Μακεδονία. [1915].  4 φωτογραφίες ανά σελίδα,
τυπώματα αργύρου, 77 x 102 mm. (ελαφρά ξεθω-
ριασμένα). Πανί (τίτλος στο πάνω κάλυμμα:
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΙΟΥΛΙΟΣ 1915»), πλάγιο 4ο (243 x
295 mm.).
€ 300-400

278

279

278 100376
Ἄλμπουμ μέ 21 φωτογραφίες ἀπό τό Μέτωπο τῆς
Θεσσαλονίκης. [1916].  Μία ανά σελίδα, τυπώ-
ματα αργύρου διαστάσεων 77 x 108 mm., χειρόγρα-
φες λεζάντες στα σερβικά, τίτλος στο πρώτο φύλλο.
Πάνινη ράχη (φθορές, εν μέρει σπασμένη η πάνω
σύνδεση, η ένδειξη «Album» στο πάνω κάλυμμα),
πλάγιο 8ο (107 x 145 mm.). Συνοδεύεται από φύλλο
με τις λεζάντες μεταφρασμένες στα ελληνικά.Πε-
ριλαμβάνει μεταξύ άλλων λήψεις από τη δράση της
σερβικής Μεραρχίας Μοράβα, το Καϊμακτσαλάν
και φωτογραφίες Γερμανών αιχμαλώτων.
€ 150-200

279 100377
Ἄλμπουμ μέ 37 ἀεροφωτογραφίες τῆς Γερμανικῆς
Αὐτοκρατορικῆς Ἀεροπορικῆς Ὑπηρεσίας ἀπό τό
Μακεδονικό Μέτωπο. [1917-1918].Μία ανά σελίδα
(και ένα κολλάζ τριών φωτογραφιών στο τελευταίο
φύλλο), τυπώματα αργύρου διαστάσεων 120 x 166
έως 128 x 176 mm., οι 36 με χειρόγραφες λεζάντες στην
εικόνα στα γερμανικά, εκ των οποίων οι 25 επικολλη-
μένες σε φύλλα με λεζάντες εν μέρει λιθογραφημένες
και εν μέρει συμπληρωμένες με το χέρι. Μαζί τοποθε-
τημένα σε δύο θήκες στο εσωτερικό του κάτω καλύμ-
ματος 4 αναδιπλούμενα πανοράματα (2 σε 8 μέρη,
τυπώματα αργύρου διαστάσεων 107 x 1260 και 111 x
1270 mm. με χειρόγραφες λεζάντες στην εικόνα και
χειρόγραφο τίτλο στην πίσω όψη της πρώτης φωτο-
γραφίας και 2 σε 12 και 13 μέρη αντίστοιχα, collotypes
διαστάσεων 135 x 1895 και 100 x 2045 mm. με τον τίτλο
σε έντυπη ετικέτα επικολλημένη στην πίσω όψη της
πρώτης φωτογραφίας) και μία χειρόγραφη λίστα κα-
ταγραφής λήψεων. Πάνινη ράχη, πλάγιο 4ο (204 x 322
mm.). Συνοδεύεται από φύλλο με αναλυτική κατα-
γραφή των φωτογραφιών και των πανοραμάτων στα
ελληνικά.  Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 3 λήψεις
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από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και 22 λήψεις από το
σημερινό Μικρό Δάσος (παλιά ονομασία Smol) στο
Κιλκίς. Στις τελευταίες σύμφωνα με τις λεζάντες πι-
λότος ήταν ο Lt. Ernst Wilhelm Reinhold, τμήμα του
φωτογραφικού αρχείου του οποίου βρίσκεται σήμερα
στο βρετανικό Imperial War Museum.
€ 600-800

280 100495
Κατασκευή σήραγγος Ἀθηνῶν ἀπό Πλ. Ὁμονοίας
μέχρι σταθμοῦ Ἀττικῆς, Σεπτέμβρ. 1927 - Σεπτέμβρ.
1930. 1927-1930.  Άλμπουμ με 222 φωτογραφίες,
τοποθετημένες από μία έως 11 ανά σελίδα, 87 με έν-
τυπες λεζάντες στα γερμανικά σε επικολλημένες ται-
νίες χαρτιού και 91 με χειρόγραφες λεζάντες στα
ελληνικά, οι μισές σχεδόν με αριθμό στο αρνητικό
(κάποιες και με ημερομηνία). Μαζί 3 λυτές φωτο-
γραφίες της ίδιας περιόδου (2 από το εσωτερικό του
σταθμού Ομόνοιας και μία από τη σήραγγα στην Γ´
Σεπτεμβρίου). Δέρμα της εποχής της έκδοσης (μικρές
φθορές, ο τίτλος στο πάνω κάλυμμα), πλάγιο 8ο (250
x 340 mm.). [μαζί:] HEIN, Nicolaus. Die Untergrund-
bahn Omoniaplatz - Bahnhof Attiki in Athen. Begin der
Bauausfürung...3. Sept. 1927. Beendigung der Bauarbei -
ten...11. Sept. 1930.  175 δακτυλογραφημένα φύλ -
λα, 292 x 228 mm., [1] + ΙΙ + 172 φ. (οι πίσω όψεις
λευκές, κάποιες χειρόγραφες συμπληρώσεις και
διορθώσεις). Τοποθετημένα σε ντοσιέ (χειρόγραφος
τίτλος στο πάνω κάλυμμα).  Ο N. Hein, αρχιμηχα-
νικός των Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων,
εικονίζεται σε κάποιες φωτογραφίες του άλμπουμ.
[μαζί:] Κατασκευή ὑποδομῆς σιδηροδρομικῆς γραμ -
μῆς ἀπό Πειραιῶς εἰς Πέραμα. Διακήρυξις δημοπρα-
σίας. Συγγραφή ὑποχρεώσεων. [πάνω:] Ἑλλη νικοί
Ἡλεκτρικοί  Σιδηρόδρομοι. Α. Ε. Ἀθήναι. 103. χ.τ. και
χ., [Αθήνα, π. 1930]. 106 σ. (τρύπες από διατρητική
μηχανή στο εσωτερικό περιθώριο). Μ᾽ έναν στοιχειο -
θετημένο αναδιπλούμενο πίνακα (συμπεριλαμβάνε-

ται στη σελιδαρίθμηση). Αρχικά εξώφυλλα (λυμένη η
ράχη). (3)
€ 1.500-2.000

281 100711
Ὑπουργείο Συγκοινωνίας - Τοπογραφική Ὑπηρε-
σία - Τμῆμα Φωτοτοπογραφικόν. Ἀπό Ἀθηνῶν εἰς
Ζάκυνθον, 24 - 25 Αὐγούστου 31. 1931Άλμπουμ
με 21 φωτογραφίες (ανάμεσά τους 16 αεροφωτο-
γραφίες) από μία πτήση με υδροπλάνο από την
Αθήνα στη Ζάκυνθο, τοποθετημένες από μία έως
δύο ανά σελίδα, τυπώματα αργύρου διαστάσεων 70
x 160 έως 152 x 215 mm., οι περισσότερες με χειρό-
γραφες λεζάντες, τίτλος στο πρώτο φύλλο. Δέρμα,
πλάγιο 8ο (235 x 310 mm.).
€ 200-300

282 100664
Ὑπουργείο Συγκοινωνίας - Τοπογραφική Ὑπηρε-
σία - Τμῆμα Φωτοτοπογραφικόν. Πρός Μαραθώνα.
[δεκαετία 1930].  Άλμπουμ με 20 αεροφωτογρα-
φίες από μία πτήση με υδροπλάνο από την Αθήνα
προς τον Μαραθώνα, τυπώματα αργύρου με λευκά
περιθώρια (οι εικόνες διαστάσεων 160 x 220 mm.),
χειρόγραφες λεζάντες, τίτλος στο πάνω ακρόφυλλο.
Πανί (σπασμένη η πάνω σύνδεση), πλάγιο 8ο (215 x
295 mm.). 
€ 150-200

283 101160
NELLY’S. Ἡ Nikolska στόν Παρθενώνα. [1929]. 
Υπογραφή με μολύβι στο πασπαρτού, η ένδειξη
«Copyright 1930 by Nellys - Athènes» στην εικόνα, ανά-
γλυφη σφραγίδα στο πασπαρτού, σφραγίδες με με-
λάνι στην πίσω όψη, τύπωμα αργύρου, 168 x 225 mm.
€ 600-800
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284 100447
Κέρκυρα, 1864-1934. 21 Μαΐου. [δεκαετία 1930]. 
Άλμπουμ με 22 φωτογραφίες από την Κέρκυρα, μία
ανά σελίδα, τυπώματα αργύρου, διαστάσεων 118 x
170 και αντίστροφα, λεζάντες στα ελληνικά και τα
γαλλικά στο αρνητικό, 3 με την ένδειξη «Raus[r]cher -
photo n. 10, [50] και [25]» στο αρνητικό, έμβλημα της
πόλης της Κέρκυρας στo πρώτο φύλλο, τίτλος στο
δεύτερο και ιδιόχειρη αφιέρωση του δημάρχου Σπ.
Κόλλα στον πρωθυπουργό Π. Τσαλδάρη σε ημιδια-
φανές φύλλο στην αρχή. Δέρμα (μικρές φθορές, με-
τάλλειο με το έμβλημα της πόλης στο πάνω κάλυμμα),
πλάγιο 8ο (210 x 290 mm.).
€ 250-350

285 101159
Ἄλμπουμ μέ 42 φωτογραφίες ἀπό τίς Δελφικές
Ἑορτές. [1930].  Τοποθετημένες από μία έως 6
ανά σελίδα, τυπώματα αργύρου, 8 με σφραγίδες
με μελάνι της Nelly’s και του Φεστιβάλ των Δελ-
φών στην πίσω όψη και ένα τύπωμα της Nelly’s
χωρίς σφραγίδες διαστάσεων από 82 x 123 έως 159 x 284
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219 mm., οι υπόλοιπες από 41 x 62 έως 97 x 122 mm.
Αρχικά χαρτόνια (μικρές φθορές). 
€ 400-600

286 100834
Ἄλμπουμ μέ 88 φωτογραφίες γιά τήν ἁλιεία στήν
Ἑλλάδα. [π. 1950].  Τοποθετημένες από μία έως 2
στην μπροστινή όψη 46 φύλλων με πλαίσιο από απλή
γραμμή, τυπώματα αργύρου, διαστάσεων 75 x 111 έως
128 x 161 mm., δακτυλογραφημένες λεζάντες και
σφραγίδα του Υπουργείου Συντονισμού στην κάτω
δεξιά γωνία, ανάμεσά τους 18 με χειρόγραφη λεζάντα
και την υπογραφή «Μ. Χρουσάκη» στην πίσω όψη,
μία με σφραγίδα του Δ. Χαρισιάδη και 2 με δακτυλο-
γραφημένες λεζάντες της Διεύνθυνσης Πληροφοριών
της Αμερικανικής Αποστολής. Τα φύλλα τοποθετη-
μένα σε ντοσιέ. Μαζί μία λυτή φωτογραφία με ψαρά-
δες. [μαζί:] Ἡ ἁλιεία ἐν Ἑλλάδι. Μελέτη ὑποβληθείσα
εἰς τήν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν συμφώνως τῇ προκηρύ-
ξει βραβείων τοῦ ἔτους 1949. [πάνω:] Ὑπουργεῖον
Συντονισμοῦ. Ἀθήναι, 30.09.1950.  403 δακτυλο-
γραφημένα φύλλα (η φυλλαρίθμηση με μολύβι), 290 x
215 mm. (ορισμένα λίγο μικρότερα, κάποια μεγαλύ-
τερα και αναδιπλούμενα, οι πίσω όψεις λευκές, λίγες
χειρόγραφες συμπληρώσεις και διορθώσεις), πίνακες
(κάποιοι αναδιπλούμενοι) και πολυάριθμα πρωτό-
τυπα σχέδια με μελάνι σε λεπτό ημιδιαφανές χαρτί
(τύποι αλιευτικών σκαφών, είδη ψαριών, χάρτες, δια-
γράμματα κ. ά.), εκ των οποίων κάποια επικολλημένα
σε λευκά φύλλα και κάποια αναδιπλούμενα. Τοποθε-
τημένα σε ντοσιέ. (2)  Μεταξύ των  φωτογραφιών
περιλαμβάνονται λήψεις από τις λίμνες Μεσολογγίου
και Καστοριάς, πλανόδιων ψαράδων και σφουγγα-
ράδων καθώς και αλιευτικών σκαφών. Η μελέτη κατά
πάσα πιθανότητα δεν έχει δημοσιευθεί.
€ 800-1.200

286 α

286 β

287

287 100628
ΖΗΜΕΡΗΣ, Κ. Ἄλμπουμ μέ 15 φωτογραφίες ἀπό τό
Πήλιο. [μέσα 20ού αιώνα].  Μία φωτογραφία ανά
σελίδα, τυπώματα αργύρου, 165 x 225 mm., όλες υπο-
γεγραμμένες με μολύβι, χειρόγραφες λεζάντες στα
γαλλικά. Πανί, πλάγιο 4ο (240 x 320 mm.).
€ 200-300
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288 100716
ΜΠΟΥΚΑΣ, Γεώργιος. Ἡ βασιλική οἰκογένεια.
1940.  Υπογεγραμμένη από τη Φρειδερίκη και
τον Παύλο στην εικόνα («Φρειδερίκη», «Παῦλος
/ Διάδοχος»), ανάγλυφη σφραγίδα στην εικόνα,
σφραγίδα με μελάνι στην πίσω όψη, τύπωμα αρ-
γύρου, 159 x 101 mm. Σε κορνίζα.
€ 100-150

289 101121
BAUD-BOVY, Daniel, και Fred. BOISSONNAS. Des Cy-
clades en Crète, au gré du vent. Γενεύη, Boissonnas &
Co, 1919.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 160
αριθμημένα αντίτυπα. folio (503 x 403 mm.), 157 σ.
(ελαφρά οξειδωμένο ένα φύλλο: σ. 85-86). Όλα τα
αντίτυπα υπογεγραμμένα από τον συγγραφέα και
τον καλλιτέχνη, μ’ ένα χάρτη, 40 αναπαραγωγές φω-
τογραφιών εκτός κειμένου (φωτοχαλκογραφίες) και
187 εντός κειμένου (collotypes). Αρχική περγαμηνή
(λίγο λερωμένη, μικρές φθορές στην κορυφή και τη
βάση της ράχης, ο τίτλος στο πάνω κάλυμμα, χρυ-
σωμένη η πάνω ακμή, αξάκριστες οι υπόλοιπες).
€ 2.000 - 3.000

290 101226
BAUD-BOVY, Daniel, και 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 έκδοση στα αγγλικά, περιορισμένη σε 300
αριθμημένα αντίτυπα. 4ο, 132 σ. (λείπει το προστα-
τευτικό φύλλο μιας φωτογραφίας). Μ’ ένα χάρτη, 39
αναπαραγωγές φωτογραφιών εκτός και 86 εντός κει-
μένου. Δέρμα στη ράχη και τις γωνίες (έχουν διατη-
ρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα, χρυσωμένη η πάνω
ακμή, αξάκριστες οι υπόλοιπες).
€ 500-700

291 100905
NEWTON, Helmut. SUMO. Κολωνία, Taschen, 1999.
 Έκδοση σε 10.000 αριθμημένα αντίτυπα, όλα
υπογεγραμμένα από τον φωτογράφο. Μεγάλο folio

289 290

291
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(700 x 500 mm.), 464 σ. Με περισσότερες από 400
αναπαραγωγές φωτογραφιών του καλλιτέχνη (αρ-
κετές έγχρωμες). Αρχικό εικονογραφημένο πανί
και εικονογραφημένο περίβλημα, αρχική μεταλλική
βάση (σχεδιασμένη από τον Philippe Starck).Η πα-
ρούσα έκδοση, την οποία επιμελήθηκε η σύζυγος
του φωτογράφου, June Newton, περιλαμβάνει γυμνά,
φωτογραφήσεις μόδας και πορτραίτα διασήμων κα-
λύπτοντας 40 χρόνια δημιουργίας του καλλιτέχνη.
€ 5.000-7.000

20. Τέχνες

292 100803
LAWRENCE, Richard. Elgin Marbles, from the Parthenon
at Athens, exemplified by fifty etchings, selected from the
most beautiful and least mutilated specimens in that col-
lection, and accompanied with explanatory and critical re-
marks on the style, composition and peculiar excellence of
those transcendent relics of Grecian sculpture. Λονδίνο,
T. Davison, 1818.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. πλάγιο folio
(320 x 390 mm.), viii + 67 σ. (ελαφρά οξειδωμένο αν-
τίτυπο). Με 50 οξυγραφίες σχεδιασμένες και χαραγ-
μένες από το συγγραφέα, κατάλογος συνδρομητών.
Πάνινη ράχη της εποχής της έκδοσης (σχισμένες οι
ενώσεις, χαλαρωμένες οι συνδέσεις, αξάκριστο).
Blackmer 967.
€ 600-800

293 100714
MATHEWS, W. The Elgin Marbles, or the frieze of the
Parthenon in outline. Οξφόρδη 1845.  πλάγιο folio
(150 x 375 mm.). Χωρίς κείμενο, χαλκόγραφος τίτλος
(ελαφρά οξειδωμένος) και 33 γραμμικές χαλκογρα-
φίες, ex-libris Henry Blackmer. Αρχικά χαρτόνια (χαλ-
κόγραφη ετικέτα με τον τίτλο στο πάνω, κομμένη η
κάτω εξωτερική γωνία του), δερμάτινη ράχη (επι-
διορθωμένη, μικρό σχίσιμο στην πάνω ένωση). Black-
mer 1093.
€ 200-300

294 100562
VRIESLANDER, Klaus. Τό σπίτι τοῦ Ροδάκη στήν
Αἴγινα, [κάτω:] ἐκδίδεται ἀπό μιά φιλότεχνη ὁμάδα,
ἀρ. ἔκδοσης 1. Αθήνα 1934.  10 + (5)-8 σ. 25 πίνα-
κες με σχέδια και φωτογραφίες. Αντίτυπο με ιδιό-
χειρη αφιέρωση, carte de visite του συγγραφέα
πια  σμένη με συνδετήρα στη σ. 3 με ιδιόχειρη σημεί-
ωση («ὁ διελθών χθές ζωγράφος»). Αρχικά εξώ-
φυλλα (ίχνη από σελοτέιπ στην κορυφή της ράχης).
[μαζί, του ιδίου:] Περιστεριῶνες τῆς Μυκόνου. Αθή -

να, Ελληνικές Τέχνες, [1933]. Ένα φύλλο με εισα-
γωγικό κείμενο και 8 λιθογραφίες, χωρίς ιδιαίτερο
φύλλο τίτλου. Αρχικά εξώφυλλα. (2)
€ 100-150

295 100296
ΑΞΕΛΟΣ, Μιχαήλ. Κατάλογος ἔργων ἐκθέσεως Μιχ.
Ἀξελοῦ, 5-31 Ἰανουαρίου 1928, [πάνω:] Αἴθουσα
Στρατηγοπούλου, Φιλελλήνων 15.  Δίφυλλο, 319 x
150 mm. Μαζί δυο αντίτυπα της αντίστοιχης πρόσκλη-
σης, ένα φωτογραφικό πορτραίτο του με αφιέρωση
(«Τῷ ἀγαπητῷ μοι ἀδελφῷ Μιλτιάδῃ / Ἀθῆναι
15/11/910. Μιχαήλ»), η πρόσκληση των γάμων του, πορ-
τραίτο του πατέρα του Κωνσταντίνου με μολύβι (216 x
176 mm., υπογεγραμμένο και χρονολογημένο: «Μιχαήλ
Κ. Ἀξελός / 1899») και δυο μικρά ζωγραφικά έργα
(«Παραλιακό τοπίο», υδατογραφία, 143 x 220 mm., και
«Τοπίο μέ ἄλογο», λάδι, 89 x 140 mm., υπογεγραμμένο:
«M. Axelos», με σημείωση προς τον αδελφό του:
«Athènes 4/17 juin / 1908. / Mon Cher / Miltiade, / Je t’en-
voie ce petit souvenir, peint par mois d’après nature...»). (8)
€ 300-400

296 100302
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ, Γιώργος. Λεύκωμα σημειώσεων καί
σχεδίων. [1978-1980].  280 x 210 mm., [180] φ. Κά-
ποια κείμενα και σχέδια επικολλημένα, έχουν επίσης
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επικολληθεί φωτογραφίες και αποκόμματα. Πανί (ση-
μειώσεις του καλλιτέχνη στο πάνω κάλυμμα).
€ 1.000-1.500

297 100356
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Αθηνά. Ἑλληνικές φορεσιές. Αθήνα
1941. 4ο (352 x250 mm.), 65 έγχρωμοι λυτοί πίνακες
τοποθετημένοι σε δίφυλλα κατά περιοχές, λιθογρα-
φική προσαρμογή σχεδίων και εκτέλεση Κώστα
Γραμματόπουλου, εισαγωγικό σημείωμα στα ελλη-
νικά και γαλλικά. Αρχικό portfolio, περικάλυμμα
(λίγο λερωμένο, μικρές φθορές, σχισίματα στις ενώ-
σεις).
€ 400-600

21. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις

298 100988
APOLLINAIRE, Guillaume. Six études pour le besti-
aire ou le cortège d' Orphée. χ.τ. [Παρίσι], Ateliers
Paul Haasen, 1949. 4o (330 x 255 mm.), [24] φ. Έκ-
δοση περιορισμένη σε 31 αριθμημένα αντίτυπα, με
6 ολοσέλιδες οξυγραφίες του Μάριου ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
ένα από τα 25 αντίτυπα σε χαρτί vélin de Lana, σε
άρραφα τεύχη (όπως κυκλοφόρησε). Αρχικά εικο-
νογραφημένα εξώφυλλα, portfolio. 
€ 1.000-1.500

299 100629
APOLLINAIRE, Guillaume. L’ Hérésiarque et Cie. Πα-
ρίσι, Éditions Stock, 1945.  291 σ. Έκδοση περιορι-
σμένη σε 370 αριθμημένα αντίτυπα, με 12 ολοσέλιδες
βελονογραφίες του Μάριου ΠΡΑΣΙΝΟΥ (μία σε θέση
προμετωπίδας), σε άρραφα τεύχη (όπως κυκλοφό-
ρησε). Αρχικά εικονογραφημένα εξώφυλλα (με βε-
λονογραφία). 
€ 300-400

300 100709
BUFFON, Georges Louis Leclerc, comte de. Histoire na-
turelle. Παρίσι, Frères Gonin, 1939.  ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΗΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ. 4ο (360 x 298 mm.), (3)-66 σ. Τίτλος με αραι-
ωμένο μελάνι στη σ. [1] (διαφορετικός από αυτόν της
τελικής έκδοσης: «Histoire naturelle illustrée par D. Gala-
nis, Philippe Gonin éditeur, Paris MIXCXXXIX»), με 8 οξυ-
γραφίες του Δ. ΓΑΛΑΝΗ σε 7 φύλλα εκτός κειμένου
(μία με αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω περιθώ-
ριο με μολύβι και μία με remarques, χωρίς αυτήν με
το άλογο αλλά με 2 επιπλέον (αρκούδα και  στρου-
θοκάμηλο) που τελικά δεν συμπεριελήφθησαν), 34
εντός κειμένου, μεταξύ των οποίων επιπρόσθετος
τίτλος (υπογεγραμμένος με μολύβι στο κάτω περι-
θώριο) και 16 αρχικά γράμματα (ανάμεσά τους 12
επικολλημένα, από τα οποία τα 8 επεξεργασμένα με
μελάνι), 2 από τις υπόλοιπες με remarques, Μ’ ΕΝΑ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΝΗ, μελάνι, αραι-
ωμένο μελάνι και λευκό χρώμα, με ιδιόχειρη αφιέ-
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ρωση («Pour Madame Ralli / en hommage / en bien sym-
pathique souvenir. / D. Galanis»), αντίτυπο σε άρραφα
δίφυλλα (όπως κυκλοφόρησε). Αρχικά εξώφυλλα
(μικρές φθορές στη ράχη, ο τίτλος σε ετικέτα στο
πάνω). Πρβ. Γαλάνης (Εικονογραφημένα) 1939/5.
€ 1.500-2.000

301 100913
ΑΣΠΙΩΤΗ, Μαρία, και René PUAUX. Corfou, préface de
Sir James Rennel Rodd. Παρίσι, L’ Art Grec, 1930.  4ο,
V + 116 σ. Έκδοση περιορισμένη σε 545 αριθμημένα
αντίτυπα, με 39 οξυγραφίες εντός κειμένου του Λυ-
κούργου ΚΟΓΕΒΙΝΑ (ανάμεσά τους 7 αρχικά γράμ-
ματα) και 18 αναπαραγωγές παλιών χαρτών και
χαρακτικών (15 από τις οποίες με τη μέθοδο της φω-
τοχαλκογραφίας, στις τελευταίες περιλαμβάνονται 7
εκτός κειμένου και χρωματισμένες με ποσουάρ). Αρ-
χικά εικονογραφημένα εξώφυλλα (εν μέρει σχισμένη
η πάνω ένωση). Contominas 20.
€ 700-900

302 100558
[ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σπύρος]. «ΘΕΡΟΣ, Άγις». Δρα-
κο γενιά. Αθήνα 1943.  ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΑΝΤΙΤΥΠΟ.
[60] σ. (με ένα επιπλέον λευκό δίφυλλο στο τέλος).
Έκδοση με χειρόγραφο το (μέχρι τότε αδημοσίευτο)
κείμενο (στο παρόν αντίτυπο χωρίς το όνομα του συγ-
γραφέα, τον τόπο και τη χρονολογία έκδοσης στον
τίτλο, τους επιμέρους τίτλους, τα πρωτογράμματα και
την αρίθμηση των διφύλλων), και ξυλογραφίες του
Σπύρου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, η πρώτη αριθμημένη και υπο-
γεγραμμένη από τον καλλιτέχνη (με αρίθμηση 78/100
και όχι στα 105, όπως στην τελική έκδοση), αντίτυπο
χωρίς αριθμό, υπογραφή του συγγραφέα, όνομα
αποδέκτη και το "justification du tirage" στη σ. [3] του
διφύλλου [ιγ´], σε άρραφα δίφυλλα (όπως κυκλοφό-
ρησε). Αρχικά εξώφυλλα (χωρίς το όνομα του συγ-
γραφέα,  τον τόπο και τη χρονολογία έκδοσης).
€ 600-800

303 100656
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος. Πούσι, ποιήματα. Αθήνα, Α. Κα-
ραβίας, 1947.  [64] σ. Έκδοση σε 1000 αντίτυπα, με
ξυλογραφίες σε όρθιο ξύλο των Δ. ΓΙΑΝ ΝΟΥ ΚΑΚΗ,
Α. ΤΑΣΣΟΥ, Ι. ΜΟΡΑΛΗ, Α. ΚΟΡΟ ΓΙΑΝ ΝΑΚΗ, Γ.
ΜΟΣΧΟΥ, Γ. ΒΑΚΑΛΟ και Γ. ΒΕ ΛΙΣ  ΣΑ ΡΙΔΗ, αντί-
τυπο σε άρραφα δίφυλλα (όπως κυκλοφόρησε). Αρχικά
εξώφυλλα (μικρές φθορές στη ράχη, οξειδωμένη).
€ 300-400

304 100892
ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ, Λυκούργος. La Grèce Byzantine et
franque, préface de Gabriel Millet. Παρίσι, L’ Art Grec,
1927. 4ο (406 x 310 mm.), [18] σ. (λείπει ένα φύλλο).
Έκδοση περιορισμένη σε 230 αριθμημένα αντίτυπα,
υπογεγραμμένα από τον καλλιτέχνη, με 12 λυτές
οξυγραφίες τοποθετημένες σε πασπαρτού, όλες με
αρίθμηση, υπογραφή και τίτλο στο κάτω περιθώριο
με μολύβι. Αρχικό portfolio (μικρές φθορές, σχίσιμο
στην πάνω ένωση).
€ 1.500-2.000

305 100387
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ὁ Θεός Κόνανος καί τό μο-
ναστῆρι του τό λεγόμενο Καταβύθιση. Αθήνα, Σ.
Νικολόπουλος, 1943.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 60 σ. Ει-
κονογράφηση του συγγραφέα. Αρχικά εξώφυλλα.
[μαζί, του ιδίου:] Ἱστορίες καί περιστατικά κι ἄλλα
γραψίματα λογῆς λογῆς. Αθήνα, Σ. Νικολόπουλος,
1944.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 116 σ. Εικονογράφηση
του συγγραφέα. Πανί (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά
εξώφυλλα). [μαζί, του ιδίου:] Οἱ ἀρχαίοι ἄνθρωποι
τῆς ἀνατολῆς. Αθήνα, Σ. Νικολόπουλος, 1945. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 61 σ. Εικονογράφηση του συγ-
γραφέα. Αρχικά εξώφυλλα (άκοπο αντίτυπο). (3)
€ 100-150

306 100390
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Βασάντα. Αθήνα, Χρ. Γανιά-
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ρης, [1923].ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 200 σ. (κομμένο μικρό
τμήμα από το κάτω περιθώριο του ψευδότιτλου, κομ-
μένη η κάτω εξωτερική γωνία 4 φύλλων: σ. 25-32). Με
8 εκτός κειμένου αναπαραγωγές έργων του συγγρα-
φέα. Πανί (έχει διατηρηθεί το πάνω αρχικό εξώφυλλο).
€ 80-120

307 100385
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ὁ κουρσάρος Πέδρο Καζᾶς,
ἱστορία ἀπίστευτη, βγαλμένη ἀπό κάποιο χειρόγραφο
πού βρέθηκε στό Ὀπόρτο. Αθήνα, Γλάρος, 1944. 
Τρίτη έκδοση, κα´ + 59 σ. (σφραγίδα και χειρόγραφες
σημειώσεις στο πρώτο, λευκό φύλλο). Εικονογρά-
φηση του συγγραφέα. Δερμάτινη ράχη (έχουν διατη-
ρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα).
€ 80-120

308 100596
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης. Τό Ἄδυτον, δεκαπέντε ξυλο-
γραφίες γιά τό Ἅγιον Ὄρος χαραγμένες ἀπ’ τόν
Ράλλη Κοψίδη. Αθήνα 1968.348 x 250 mm. Ξυλό-
γραφος τίτλος, 2 ξυλόγραφες βινιέτες (μία στο φύλλο
με έργα «τοῦ ἰδίου» και μία στο φύλλο με σημείωμα
του καλλιτέχνη) και 14 λυτές ξυλογραφίες (η πρώτη
δίχρωμη: «Ρόδον τό Ἀμάραντον»), αντίτυπο με ιδιό-
χειρη αφιέρωση («Στόν φίλο / Βασίλη Πλάτανο / μέ
ἀγάπη / Ράλλης Κοψίδης / 1968»). Αρχικό portfolio
(η δίχρωμη ξυλογραφία στο πάνω κάλυμμα).
€ 300-400

309 100876
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ευθύμης. Ἄσμα ἀσμάτων.
Αθήνα 1938.  Έκδοση περιορισμένη σε 25 αριθ-
μημένα αντίτυπα, με 6 [από τις 7] λυτές ξυλογραφίες
σε πλάγιο ξύλο, η μία τοποθετημένη σε πασπαρτού
(λίγο λερωμένες, 2 με εκτεταμένες φθορές από υγρα-
σία στη δεξιά πλευρά), όλες με αρίθμηση και υπο-
γραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι, τυπωμένες σε
χαρτί F. G. Head 1939 (4 σε φύλλα διαστάσεων από
295 x 205 έως 320 x 220 και 2 σε φύλλα 320 x 255
mm.), ένα από τα 19 πρώτα αντίτυπα με επιχρωμα-
τισμένες τις ξυλογραφίες. Μαζί ένα τύπωμα της
σύνθεσης του πάνω καλύμματος (ξυλόγραφη σύν-
θεση που ενσωματώνει τον τίτλο), αριθμημένο και
υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη (μικρές φθορές
από υγρασία στη δεξιά πλευρά). Χωρίς το portfolio.
 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ. Ελάχιστα πλήρη αντί-
τυπα αυτού του έργου είναι γνωστά. 
€ 1.400-1.600

310 100358
ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ, Γιάννης. Καϋμοί στό Γριπονήσι. Αθή -
να, Ελληνικά Γράμματα, 1930.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
93 σ. Μ’ ένα έγχρωμο πορτραίτο του συγγραφέα
(αναπαραγωγή έργου του Φ. Κόντογλου), ξυλο γρα-
φίες του Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ και σχέδια του Σ. ΦΡΑΓ-
ΚΟΥ ΛΙΔΗ, αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση (στο
φύλ λο με το πορτραίτο). Αρχικά εξώφυλλα (φθορές
στη ράχη, χαλαρωμένη η ραφή της, αξάκριστο αντί-
τυπο, λυμένο το πάνω εξώφυλλο). [μαζί, του ιδίου:]
Μαριάμπας. Αθήνα 1935.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 158 σ.
Με 6 εικόνες εκτός κειμένου του Α. Πολυκανδριώτη.
Αρχικά εξώφυλλα (σχισίματα στη ράχη, λυμένη, αξά-
κριστο αντίτυπο). (2)
€ 140-160

311 100534
Ἆσμα ἀσμάτων, μετάφραση Γ. Σεφέρης. Αθήνα
1965.  4ο. Έκδοση περιορισμένη σε 465 αριθμη-
μένα αντίτυπα, με 7 ολοσέλιδες ξυλογραφίες του
Α. ΤΑΣΣΟΥ. Αρχικά χαρτόνια.
€ 400-600

312 100806
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, Ιωάννης. Histoire picturale de la guerre
de l’ indépendance hellénique, par le Général Makryjan-
nis, notice historique de S. E. M. Johannès Gennadius,
préface de Fred Boissonnas. Γενεύη, Boissonnas, και
Παρίσι, J. Budry, 1926.  folio (660 x 515 mm.). Έκ-
δοση περιορισμένη σε 140 αριθμημένα αντίτυπα, 24
λυτές φωτοτυπικές αναπαραγωγές (collotypes) έργων
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του Παναγιώτη [Δημητρίου] Ζωγράφου, όλες επι-
χρωματισμένες με pochoir, και τεύχος μικρότερων
διαστάσεων με κείμενο και 3 λυτούς πίνακες, μεγάλο
4ο (500 x 320 mm.), XX + 25 σ., ελαφρά oξειδωμένο,
αρχικά εξώφυλλα. Αντίτυπο με δοκίμιο του πίνακα
2, εν μέρει επιχρωματισμένο και με την ένδειξη
"planche d’ essai" στο κάτω περιθώριο. Τοποθετημένα
στο portfolio του εκδότη (λερωμένο, μικρές φθορές).
 Το αντίτυπο του υποναυάρχου Αντωνίου Επ.
Κριεζή (με το όνομά του στο πάνω κάλυμμα). 
€ 15.000-20.000

313 101122
ΦΩΚΑΣ, Δημ. Γ. Καράβια τοῦ Ἀγῶνος. Αθήνα,
Κογεβίνας, 1938. πλάγιο 4ο (283 x 380 mm.), 26 σ.
(σφραγίδα στον ψευδότιτλο). Έκδοση περιορισμένη
σε 180 αντίτυπα, με μία μονόχρωμη και 11 έγχρωμες
χαλκογραφίες (οξύ και ακουατίντα) του Λυκ. ΚΟ-
ΓΕΒΙΝΑ, τυπωμένες από πλάκες μελανωμένες με τη
μέθοδο «à la poupée», όλα τα αντίτυπα αριθμημένα
και υπογεγραμμένα από τον καλλιτέχνη. Αρχική
περγαμηνή (λερωμένη, αξάκριστο αντίτυπο).
€ 1.500 - 2.000

312 β
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314 100801
Πλοῖα καί ναυμαχίαι τοῦ Εἰκοσιένα. Αθήνα, Ασπιώ -
τη-ΕΛΚΑ, 1961.  πλάγιο folio (495 x 620 mm.). Έκ-
δοση σε 2000 αριθμημένα αντίτυπα, εισαγωγικό
κείμενο του Κ. Α. Αλεξανδρή στα ελληνικά και αγ-
γλικά, 28 λυτές αναπαραγωγές υδατογραφιών του
Α. Ε. Κριεζή (οι 21 έγχρωμες), οι περισσότερες βα-
σισμένες σε έργα των A. Roux (πατέρα και γιου), ένα
από τα 100 αντίτυπα σε χειροποίητο χαρτί των Wig-
gins Teape & Alex Pirie. Αρχικό πάνινο portfolio (λεί-
πουν τα κλείστρα).
€ 800-1.200

22. Χαρακτικά 18ου - 19ου αιώνα – 
Λαϊκές λιθογραφίες – Αφίσες

315 100318
LE BRUN, Charles. Ainsy par la vertu s' élèvent les
héros. Entrée triomphante d' Alexandre dans Babilone,
au milieu des concerts de musique et des acclamations
du peuple. χ.τ. 1675.Χαλκογραφία επικολλημένη
σε χαρτόνι, 717 x 925 mm. (κομμένα μικρά τμήματα
από τα περιθώρια, σχίσιμο πάνω δεξιά). Χαραγ-
μένη από τον Gér. Audran με βάση έργο του Le Brun,

315
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υπογραφή και χρονολογία στην πλάκα. Ο τίτλος
στα γαλλικά και λατινικά.
€ 600-800

316 101212
ΚΡΙΕΖΗΣ, Ανδρέας. Τῷ πανελληνίῳ [ἀφιεροῦται:]
Ἡ εἰκών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΧΤΟΥΡΗ, Ἀντιναυάρχου,
ἐν Ὕδρᾳ γεννηθέντος τό 1875 καί ἀποβιώσαντος
τό 1840.Μασσαλία, Lith. Bouisson-Dubois, [δεκαε-
τία 1840].  Λιθογραφία χαραγμένη από τον Α.
Κριεζή, 454 x 336 mm. O τίτλος στα ελληνικά και
γαλλικά.
€ 800-1.200

317 101211
LAFOSSE, Adolphe. Δημήτριος Βούλγαρης, Πρό-
εδρος τῆς Προσωρινῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος.
Παρίσι, Dusacq & Cie, [π. 1862].  Λιθογραφία, 455
x 365 mm. (μικρή φθορά στην αριστερή πλευρά, αν-
τίτυπο χωρίς τις 4 μικρές επικολλημένες ξυλογραφίες
από έκδοση της εποχής). Ο τίτλος στα ελληνικά και
γαλλικά.
€ 200-300

318 101207
Ἡ ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου τῇ 10τῃ Ἀπριλίου 1826.
Πειραιάς, Λιθογραφείο Ε. Λοβέρδου & Γ. Γρύσπου,
[π. 1900].  Χρωμολιθογραφία, 495 x 630 mm.

318

319
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(ελαφρά οξειδωμένη και με λεκέδες από νερό η πάνω
πλευρά, λείπουν μικρά τμήματά της). Σε κορνίζα.
€ 500-700

319 101214
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Ὁ Κατσαντώνης, εἰκών πρώτη. Αθήνα,
Γ. Χρηστίδης, [δεκαετία 1930].  Χρωμολιθογραφία,
430 x 572 mm. (λείπουν μικρά τμήματα από τα περιθώ-
ρια, ίχνη από σελοτέιπ). Σε κορνίζα.
€ 200-300

320 101163
Οἱ ἀπαγχονισθέντες ἐπί τῆς γέφυρας Σταμπούλ. [δε-
καετία 1910]. Λιθογραφία, 380 x 498 mm. (λεκές από
κόλλα στην πάνω πλευρά, το κάτω και τα πλευρικά πε-
ριθώρια). Ο τίτλος στα ελληνικά, γαλλικά, τουρκικά και
αρμένικα. Σε κορνίζα.
€ 200-300

321 101204
Ὁ βομβαρδισμός τῆς Τσικαλαριᾶς καί ἡ ἀνάστασις τῆς
Κρήτης. Πειραιάς, Λιθογραφείο Ε. Λοβέρδου & Γ. Γρύ-
σπου, [π. 1900].Χρωμολιθογραφία, 480 x 647 mm. (λεί-
πει τμήμα από την αριστερή πλευρά, μικρές τρύπες και
απώλεια μικρών τμημάτων πάνω δεξιά, μικρά σχισίματα
στην εικόνα). Σε κορνίζα.
€ 400-600

322 101213
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ, Δ. Α. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Κρήτης, 9 Δε-
κεμβρίου 1898. Σάμος, Λιθογραφείο Ορ. Τραυλού, [π.

323

322

324
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1898].  Χρωμολιθογραφία, 566 x 403 mm. (κομ-
μένο και συμπληρωμένο τμήμα από την κάτω αρι-
στερή γωνία, συντηρημένη). Στίχοι του εκδότη Αλ.
Ρουσσάκη πάνω αριστερά και δεξιά και στην κάτω
πλευρά.
€ 300-400

323 101203
Ἀπόβασις καί ἐγκαθίδρυσις τῆς Α.Β.Υ. τοῦ Πρίγ-
κηπος Γεωργίου Ὑπάτου Ἁρμοστοῦ εἰς Κρήτην.
Πειραιάς, Λιθογραφείο Ε. Λοβέρδου & Γ. Γρύ-
σπου, [αρχές 20ού αιώνα].  Χρωμολιθογραφία,
505 x 645 mm. (λείπουν τμήματα από την πάνω
πλευρά, σχισίματα, μικρότερες φθορές στην υπό-
λοιπη εικόνα). Σε κορνίζα.
€ 600-800

324 101202
Ἑλληνικός Στόλος. Marine de guerre grec. Πειραιάς,
Λιθογραφείο Ε. Λοβέρδου & Γ. Γρύσπου, [αρχές
20ού αιώνα]. Χρωμολιθογραφία, 400 x 618 mm.
(3 μικρές τρύπες στην εικόνα, κομμένη η κάτω αρι-
στερή γωνία και μικρό τμήμα από την πάνω δεξιά,
σχίσιμο κάτω αριστερά). Σε κορνίζα.
€ 400-600

325 101198
Ἡ ἕνωσις τῆς Κρήτης, 24 Σεπτεμβρίου 1908. Αθήνα,

Λιθ. Χ. Λεβάντη, [1908].  Χρωμολιθογραφία,
439 x 602 mm. (κομμένα τα περιθώρια, δύο μεγάλα
επιδιορθωμένα σχισίματα). Σε κορνίζα.  ΕΞΑΙ-
ΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ.
€ 500-700

326 101201
Ἐκ τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Πολέμου 1912: Ἡ γιγαν-
τομαχία τῶν Εὐζώνων. Αθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου,
[1912].Χρωμολιθογραφία, 600 x 438 mm. Ο τί τλος
στα ελληνικά και γαλλικά. Σε κορνίζα.
€ 300-400

327 101196
Ἐκ τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Πολέμου τοῦ 1912: Ἡ
κατάληψις τῆς Κορυτσᾶς τῆς 6 Δεκεμβρίου.
Aθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου, [1912].  Χρωμολι-
θογραφία, 440 x 570 mm. O τίτλος στα ελληνικά και
γαλλικά. Σε κορνίζα.
€ 500-700

325

327
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328 101205
ΧΑΟΥΠΤ, Κ. Ἐκ τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου 1912: Ἡ
κατάληψις τῆς Μυτιλήνης ὑπό τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου τῇ 8
Νοεμβρίου. Αθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου, [1912].  Χρω-
μο λιθογραφία, 427 x 569 mm. (λεκέδες από νερό στην
πάνω πλευρά). Ο τίτλος στα ελληνικά και γαλλικά. Σε
κορνίζα.
€ 400-600

329 101206
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Ἡ μεγάλη μάχη τοῦ Σαρανταπόρου
και ἡ καταπληκτική ἀνδρεία τῶν εὐζώνων μας (10 Ὀκτω-
βρίου 1912). Αθήνα, Σ. Χρηστίδης, [1912].  Χρωμολι-
θογραφία, 455 x 645 mm. (κομμένο μικρό τμήμα από την
κάτω δεξιά γωνία). Σε κορνίζα.
€ 500-700

330 101193
Ἡ πανελλήνιος ὑποδοχή τοῦ δαφνοστεφοῦς Βασιλέως
Κωνσταντίνου ΙΒ´ τοῦ Βουλγαροκτόνου καί τοῦ ἐνδόξου
ἑλληνικοῦ στόλου ἐν νέῳ Φαλήρῳ τῇ 5 Αὐγούστου 1913.
Αθήνα, Σ. Χρηστίδης, [1913].Χρωμολιθογραφία, 480 x
645 mm. Σε κορνίζα.
€ 300-400

331 101200
Ἡ Ἑλλάς ἐλευθερώνουσα τήν Μακεδονίαν, 1912-1913.
Πειραιάς, Λιθογραφείο Ε. Λοβέρδου & Γ. Γρύσπου, [π.
1913]. Χρωμολιθογραφία, 600 x 405 mm. (λίγες μικρές
τρύπες στην εικόνα, κάποιες μεγαλύτερες στο κάτω περι-
θώριο). Σε κορνίζα.
€ 350-450

330

331

332
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332 101195
Ἐκ τοῦ Ἑλληνοβουλγαρικοῦ Πολέμου τοῦ 1913: Ἡ με-
γάλη μάχη τοῦ Κιλκίς, ἡ δι’ ἡρωϊκῶν ἐφόδων διά τῆς λόγ-
χης ἐπίθεσις τῶν εὐζώνων κατά τῶν Βουλγάρων ἐντός
τῶν προχωμάτων των, ὅπου τούς κατέσφαξαν, τῇ 21 Ἰου-
νίου 1913. Aθήνα, Δρ. Πα πα δημητρίου, [1913].  Χρω-
μολιθογραφία, 480 x 650 mm. (λείπουν μικρά τμήματα
από το κάτω περιθώριο και λίγα μικρότερα από την πάνω
πλευρά). Ο τίτλος στα ελληνικά και γαλλικά. Σε κορνίζα. 
€ 500-700

333 101197
ΧΑΟΥΠΤ, Κ. Ὁ Ἑσσάτ πασάς παραδίδει τό ξίφος του εἰς
τόν ἀρχιστράτηγον Κωνσταντίνον τῇ 21 Φεβρουαρίου
1913 ἐν Ἰωαννἰνοις. Aθήνα & Πάτρα, Α. Β. Πάσχας,
[1913].Χρωμολιθογραφία, 445 x 635 mm. (κομμένο το
κάτω περιθώριο, λείπουν μικρά τμήματα από την πάνω
πλευρά, σχίσιμο πάνω αριστερά). Σε κορνίζα.
€ 250-350

334 101194
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Τά νέα θωρηκτά τῆς Ἑλλάδος
«Κιλκίς» καί «Λῆμνος». Αθήνα, Σ. Χρηστίδης, [1914].
 Χρωμολιθογραφία, 480 x 642 mm. (λεκέδες από
υγρασία και απώλεια μικρών τμημάτων από το κάτω
περιθώριο). Σε κορνίζα. 
€ 400-600

335 101199
...Ἀμύνεσθαι περί πάτρης. [1916].  Xρωμο λιθο -
γραφία, 592 x 415 mm. Σε κορνίζα.
€ 300-400

334

336
336 100504
Τουμπεκεμπορεῖον Παν. Δ. Ἀνδρονίκου, οἶκος ἱδρυ-
θείς τῷ 1873. Αθήνα, Λιθ. «ΛΕΑ», [αρχές 20ού αιώ -
να].  Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 480 x 320 mm.
(λε κέ δες στην πάνω πλευρά).
€ 300-400
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337 101190
Φίατ [κάτω: 503 509], Ἑλληνική Ἀνώνυμος Ἑταιρεία,
Λεωφόρος Συγγροῦ 108, Ἀθῆναι. Aθήνα, ΕΛΚΑ,
[1927].  Χρωμολιθόγραφη αφίσα σε 2 φύλλα, συ-
νολικές διαστάσεις: 1373 x 1005 mm. (κομμένη και
συμπληρωμένη η πάνω δεξιά γωνία, επιδιορθωμένα
σχισίματα στα περιθώρια).  Ελληνική έκδοση αφί-
σας του Plinio Codognato (1925). Τυπώθηκε και σε 4
φύλλα. Πρβ. Καραχρήστος 85.
€ 2.000-3.000

338 100502
Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος: Ἀγῶνες 1929.
 Χρωμολι θό γρα φη α φί σα, 690 x 473 mm. (κομ-
μένο το κάτω περιθώριο, ελαφρά οξειδωμένη).
€ 400-600

339 100503
ΣΠΑΧΗΣ, Α. Aedipsos-Grèce. Αθήνα, Α σπιώ τη-ΕΛΚΑ,
1935.  Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 967 x 652 mm.
(επι κολλημένη σε μουσαμά). Έκδοση του Γραφείου
Ἑλληνικού Τουρισμού.
€ 800-1.200

340 101189
Salonique. XIe Foire Internationale, du 6 au 27 septem-
bre 1936. Θεσσαλονίκη, Κ. Ι. Σαράτσης, [1936]. 
Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 800 x 588 mm. (σχισί-
ματα, κάποια επιδιορθωμένα).
€ 400-600

341 100776
DORIS. Grèce, Loutraki, Aedipsos, Hypati, Méthana, Platy -
stomon e.c.t., [κάτω:] Les sources thermales renommées.
Αθήνα, Β. Παπαχρυσάνθου, 1938.  Χρωμολιθό-
γραφη αφίσα, 1000 x 695 mm. (μικρά σχισίματα στα
περιθώρια (ένα πρόχειρα επιδιορθωμένο), σχίσιμο
αριστερά στο μέσο). Έκδοση της Γεν. Γραμματείας
Τύπου & Τουρισμού. 
€ 500-700

342 101188
SARAF, Emil. [Ἑλλάς, θερμά λουτρά Λουτρακίου].
Aθήνα, Παπαχρυσάνθου, 1938.  Δίχρωμη λιθό-
γραφη αφίσα, 700 x 500 mm. (επιδιορθωμένα σχι-
σίματα, λεκέδες από νερό στο αριστερό περιθώριο).
Έκδοση της Γεν. Γραμματείας Τουρισμού για την

339
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αιγυπτιακή αγορά, χαραγμένη με βάση φωτογρα-
φία του Emil Saraf, ο τίτλος στα αραβικά.
€ 400-600

343 100568
Greece, [κάτω:] Fresco, Palace of Cnossos. Αθήνα,
Ασπιώτη-ΕΛΚΑ, 1947.  Χρωμολιθόγραφη αφίσα,
990 x 700 mm. (φθορές στο αριστερό περιθώριο: κομ-
μένα μικρά τμήματα, λεκέδες από νερό στη δεξιά
πλευρά, σχισίματα επιδιορθωμένα με σελοτέιπ στο
πάνω περιθώριο). Έκ δο ση της Γεν. Γραμματείας
Τύπου και Τουρισμού. Σε plexiglass. Καραχρήστος 295.
€ 400-600

344 100726
Greece, Island of Corfu. Aθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης,
1949.  Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 800 x 600 mm.
Έκδοση της Γεν. Γραμματείας Τουρισμού. Καρα-
χρήστος 299.
€ 500-700

345 100908
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γ. Greece, Island of Hydra. Αθήνα,
Ασπι ώ τη-ΕΛΚΑ, 1948.  Έγχρωμη αφίσα (φωτο-
λιθογραφία), 800 x 592 mm. (κομμένο και συμπλη-
ρωμένο μικρό τμήμα στη δεξιά πλευρά, λίγο
ζαρωμένη από υγρασία η κάτω πλευρά, ίχνη από

340 341

342 343 344
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σελοτέιπ). Έκδοση της Γεν. Γραμματείας Τουρι-
σμού. Σε κορνίζα. Πρβ. Κα ρα χρή στος 300.
€ 400-600

346 100896
ΤΕΤΣΗΣ, Π. Greece, [κά τω:] Aegean Seacoasts. Α θή -
να, Ασπιώ τη-ΕΛΚΑ, 1948. Χρωμολι θό γρα φη α -
φί σα, 800 x 600 mm. (κομμένο μικρό τμήμα από το
αριστερό περιθώριο), με ιδιόχειρη αφιέρωση του
καλλιτέχνη κάτω δεξιά. Έκδοση της Γεν. Γραμμα-
τείας Τουρισμού. Πρβ. Κα ρα χρή στος 302. 
€ 700-900

347 348 349

345 346

347 100728
ΜΟΣΧΟΣ, Γ. Island of Andros, Greece. Αθήνα, Μ. Πε-
χλιβανίδης, 1949.  Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 800 x
598 mm. Έκ δο ση της Γεν. Γραμματείας Τουρισμού.
Καραχρήστος 304.
€ 400-600

348 100370
SHARLAND & NEGUS. Greece, [κάτω:] Parthenon of
Athens. Α θή να, Μ. Πε χλι βα νί δης, 1952.Έγχρωμη
αφίσα (φωτολιθογραφία), 803 x 603 mm. Έκδοση
του Ε.Ο.Τ. 
€ 300-400



350 100727
Αἰδηψός, πηγή ὑγείας, [κάτω:] Λουτροθεραπεία - Θα λάσ σια
σπόρ, ἰδεώδης τόπος παραθερισμοῦ. Αθήνα, Διαφημιστικός
Οίκος Μίνως, [δεκαετία 1950].Έγχρωμη αφίσα (φωτο λι θο-
γραφία), 698 x 498 mm.
€ 300-400

351 100369
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ, Γ. Greece, [κάτω:] Athens bay. Αθήνα, Μ. Πε-
χλιβανίδης, 1955. Έγχρωμη αφίσα (φωτολιθογραφία),
805 x 552 mm. Έκδοση του Ε.Ο.Τ. Καραχρήστος 308.
€ 400-600

352 100368
ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ, Κ. [Τό ἀρχαῖο θέατρο τῆς Ἀσπένδου]. Αθήνα,
Μ. Πεχλιβανίδης, χ.χ. [δεκαετία 1950].  Έγχρωμη αφίσα
(φωτολιθογραφία), 1000 x 700 mm. Δοκίμιο (χωρίς γράμματα).
€ 300-400

353 100765
Τό Πάνθεον, τό περιοδικό τοῦ 1962, κυκλοφορεῖ λίαν προ-
σεχῶς.  Έγχρωμη αφίσα (φωτολιθογραφία), 804 x 597
mm. (μικρές τρύπες στο μέσον δεξιά, μικρές φθορές στο
πάνω περιθώριο).
€ 150-200
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349 100724
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γ. Greece, [κάτω:] Acropolis of
Mycenae: Gate of lionesses. Αθήνα, Μ. Πεχλιβανί-
δης, 1952.Έγχρωμη αφίσα (φωτολιθογραφία),
803 x 602 mm. (επιδιορθωμένα σχισίματα, μικροί
λεκέδες στην κάτω πλευρά). Έκδοση του Ε.Ο.Τ.
€ 300-400

350 351 352
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Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 5.00 μ.μ.
Mέρος Β́: 354-519

23. Νεοελληνική χαρακτική

354 100906
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Τό Παλάτι τοῦ Πάπα στήν Avignon. [1914].Ξυλογραφία σε όρθιο
ξύλο, 340 x 320 mm. Έκδοση σε 20 αντίτυπα, αρίθμηση, υπογραφή και τίτλος («Le palais des
Papes à Avignon») στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα. Πολύ καλό αντίτυπο της
ξυλογραφίας που ο Γαλάνης θεωρούσε το αριστούργημά του. Σήμερα σώζεται σε περισ-
σότερα από 15 αντίτυπα σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές. Υπάρχουν ανάμεσά τους κά-
ποια αντίτυπα χωρίς αρίθμηση (μάλλον τα πρωιμότερα), ενώ άλλα φέρουν αρίθμηση στα
20 ή στα 25. Φαίνεται πως αν και τυπωμένα σε διαφορετικές εποχές, όλα προέρχονται από
την αρχική ξυλογραφική πλάκα, παρότι ο André Warnod βεβαίωνε ότι αυτή είχε χαθεί (σε
δημοσιεύσεις του το 1920 και το 1947).
€ 3.000-4.000



357 100742
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. [—Mesa, Amalric—]. [1947]. Οξυ-
γραφία, 250 x 300 mm. Υπογραφή με αρχικά στο κάτω πε-
ριθώριο με μολύβι και στην πλάκα.  Tύπωμα «avant la
lettre» από το Partage de midi του Paul Claudel, 1947.
€ 150-200
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355 100719
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Τό κυνήγι. [π. 1910].Ξυλογραφία
σε όρθιο ξύλο, 119 x 107 mm. Η ένδειξη «Epreuve d’ artiste»
και αφιέρωση στο κάτω περιθώριο με μολύβι («A Mademoi-
selle Irene Plyta / hommage de / D. Galanis»). Σε κορνίζα.
€ 400-600

356 100718
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Τό παιδί μέ τό μηχανικό
ἄλογο.  Οξυγραφία, 219 x 150 mm. Η έν-
δειξη «etat» και υπογραφή στο κάτω περι-
θώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 500-700
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359 100835
BARKOFF, Alexandre. α) Αὐτοπροσωπογραφία, β) Γυναικείο πορτραῖτο. 1922.Χαλ-
κογραφίες, 295 x 230 mm. (λίγο οξειδωμένη η δεύτερη). Υπογραφή και χρονολογία
στο κάτω περιθώριο με μολύβι, υπογραφή με αρχικά στην πλάκα. Σε κορνίζες. (2)
€ 800-1.200

358 100846
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Τό μεγάλο δέντρο. [1928-1930].Χαλκογραφία (ακουατίντα),
240 x 320 mm. Η ένδειξη «essai» και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι,
υπογραφή με αρχικά στην πλάκα. Σε κορνίζα.
€ 500-700
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360 101233
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Άγγελος. Γυμνό. [1945-
1948].Οξυγραφία, 247 x 337 mm. Έκδοση
σε 20 αντίτυπα, αρίθμηση και υπογραφή στο
κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα. Δελη-
βορριάς Χ31.
€ 300-400

361 100851
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Άγγελος. Σύνθεση μέ
ξύλινο μαστραπᾶ ΙΙ. [1931].Ξυλογραφία,
240 x 300 mm. Έκδοση σε 15 αντίτυπα,
αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω περιθώ-
ριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
Δεληβορριάς Ξ69.
€ 400-600

362 101232
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Άγγελος. Σύνθεση (Φροῦ -
 τα καί βάζα). [1930-1935].  Ξυλογραφία σε
όρθιο ξύλο, 240 x 345 mm. Έκδοση σε 25 αν-
τίτυπα, αρίθμηση και υπο γραφή στο κάτω πε-
ριθώριο με μολύβι, υπογραφή με μονόγραμμα
στην πλάκα. Σε κορνίζα. Δεληβορριάς Ξ113.
€ 500-700
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363 100334
ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ, Μάρκος. Ἄχ, ἡ σιόρα Ἐπιστήμη, ἄν
ἀργήσω... Χαλκογραφία, 95 x 135 mm. Έκδοση σε
25 αντίτυπα, υπογραφή, τόπος και αρίθμηση στο κάτω
περιθώριο με μολύβι, υπογραφή στην πλάκα. Σε κορ-
νίζα. Από την εικονογράφηση του διηγήματος του
Κ. Θεοτόκη Η τιμή και το χρήμα (πρώτη έκδοση: Κέρ-
κυρα 1914).
€ 700-900

364 100333
ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ, Μάρκος. Τοῦ κατάφερε μία μα-
χαιριά...  Χαλκογραφία, 110 x 135 mm. Έκδοση
σε 25 αντίτυπα, υπογραφή και αρίθμηση στο κάτω
περιθώριο με μολύβι, υπογραφή στην πλάκα. Σε
κορνίζα. Από την εικονογράφηση του διηγήμα-
τος του Κ. Θεοτόκη Η τιμή και το χρήμα (πρώτη
έκδοση: Κέρκυρα 1914).
€ 700-900

365 101237
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. Ὁ Φελάχος. [1924].
Λιθογραφία με τίντα, 322 x 249 mm.
€ 600-800
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366 101236
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. Ἡ Τσάτσα καθιστή. [1921].
Έγχρωμη ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο, 360 x 255 mm.
€ 700-900

367 101235
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. Αὐτοπροσωπογραφία. [1920].
 Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο, 163 x 127 mm.
€ 300-400

368 100897
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Γιώργος. Νέος και νύμφες.  Ξυλογρα-
φία σε πλάγιο ξύλο, 321 x 228 mm. Υπογραφή με αρχικά
στην πλάκα, σφραγίδα με την ένδειξη «Ἐκ τοῦ ἀρχείου»
στο κάτω περιθώριο.Από την εικονογράφηση των Ωδών
του Ανακρέοντα, πάνω στην οποία ο καλλιτέχνης φαίνεται
πως δούλευε στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ευχαρι-
στούμε τον κ. Ανδρέα Δεληβορριά για τη βοήθειά του στην
καταλογογράφηση του παρόντος λαχνού.
€ 300-400
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369 101221
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ὀκτώ δοκίμια λιθογρα-
φιῶν ἀπό εἰκονογραφήσεις βιβλίων του.Τυπω-
μένα σ᾽ ένα φύλλο λεπτού χαρτονιού, 455 x 700
mm. (μικρές φθορές, λεκέδες από νερό), όλα με
υπογραφή στην πλάκα, τα 2 και χρονολογημένα
(1944), ένα με την ένδειξη «Λιθογραφ. Βεζιρ-
γιάνη». 
€ 250-350

370 100764
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ὀκτώ δοκίμια λιθογρα-
φιῶν ἀπό εἰκονογραφήσεις βιβλίων του. Τυ-
πωμένα σ’ ένα φύλλο λεπτού χαρτονιού, 455 x
700 mm. (μικρές φθορές, λεκέδες από νερό),
όλα με υπογραφή στην πλάκα, τα 7 και χρονο-
λογημένα (1944). 
€ 250-350

371 100706
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ευθύμης. Γυναίκα μέ ξύλα.
 Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο, 297 x 440 mm.
Έκδοση σε 25 αντίτυπα, αρίθμηση και υπο-
γραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι, υπο-
γραφή με μονόγραμμα στην πλάκα. Σε κορνίζα.
€ 600-800



374 100842
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Τοπίο της Κέρκυρας. 1940.  Λιθογραφία, 85 x 240 mm. 
Χρονολογία κάτω αριστερά και υπογραφή κάτω δεξιά με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 500-700
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372 100844
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Κέρκυρα.  Λιθο-
γραφία, 160 x 215 mm. Υπογραφή στο κάτω
περιθώριο με μολύβι, υπογραφή με αρχικά
στην πλάκα (ανεστραμμένα). Σε κορνίζα.
€ 500-700

373 100272
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Κέρκυρα, ἐλαιών
στή Δαφνίλλα. [1938].Χαλκογραφία, 185 x
290 mm. Υπογραφή στο κάτω περιθώριο με
μολύβι, υπογραφή με αρχικά στην πλάκα. Σε
κορνίζα.
€ 800 - 1200
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375 100843
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Τρίκλινον, το λει-
τρουβιό του Μαγκιόρου. [1975].  Χαλκο-
γραφία τυπωμένη σε ύφασμα, 130 x 175 mm.
Υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι,
υπογραφή με αρχικά στην πλάκα (ανεστραμ-
μένα). Σε κορνίζα.
€ 600-80

376 100840
ΡΕΓΚΟΣ, Πολύκλειτος. Ἡ γυναίκα μέ τή
στάμνα.  Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο,
159 x 59 mm. Έκδοση σε 50 αντίτυπα, τίτ-
λος και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με
μολύβι, αρίθμηση στο πάνω, υπογραφή
με αρχικά στην πλάκα. Σε κορνίζα.
€ 200-300

377 100615
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος. Ἑλληνικό Πάσχα. 1942.  Ξυλο-
γραφία σε όρθιο ξύλο, 142 x 125 mm. Έκδοση σε 50 αντί-
τυ πα, αρίθμηση, υπογραφή και χρονολογία στο κάτω
περι θώριο με μολύβι, υπογραφή με αρχικά στην πλάκα
(ανεστραμμένα). Επικολλημένη στη δεύτερη σελίδα δίφυλ-
λου (250 x175 mm.), με χειρόγραφο απόσπασμα από το  Η
ημέρα της Λαμπρής του Δ. Σολωμού στην τρίτη και τίτλο
(«Χριστός Ἀνέστη») στην πρώτη σελίδα, η τέταρτη λευκή.
€ 500-700



106

378 100855
ΜΟΣΧΟΣ, Γιώργος. Ἡ γειτονιά τοῦ Λύτρα στόν
Πύργο τῆς Τήνου. 1950.Ξυλογραφία σε όρθιο
ξύλο, 285 x 375 mm. Έκδοση σε 33 αντίτυπα,
αρίθμηση, σημείωση έκθεσης («Ἔκθεσις "Στάθ-
μης" 1950»), τίτλος, χρονολογία και υπογραφή
στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 400-600

379 100856
ΜΟΣΧΟΣ, Γιώργος. Ἄθως-Μονή Ξενοφῶντος.
1955  Δίχρωμη ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο,
290 x 385 mm. Έκδοση σε 50 αντίτυπα, αρίθ-
μηση, τίτλος, χρονολογία και υπογραφή στο
κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 600-800

380 100705
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Αλέξανδρος. Τρύγος.Ξυλογραφία σε
όρθιο ξύλο, 205 x 180 mm. Έκδοση σε 50 αντίτυπα, αρίθμηση
και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 400-600



107

381 100566
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ, Δημήτρης. Ἰβίσκοι.Έγχρωμη
χαλκογραφία, 344 x 247 mm. Έκδοση σε 25 αντί-
τυπα, αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω περιθώριο
με μολύβι, υπογραφή με μονόγραμμα στην πλάκα.
€ 200-300

382 101234
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ, Γιώργος. Πρωϊνό. Ξυλογραφία σε
όρθιο ξύλο, 192 x 140 mm. Έκδοση σε 40 αντίτυπα, τίτ-
λος, αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με
μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 300-400

383 101239
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, Ελένη. Γάτος. 1936.
Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο, 193 x 277
mm. Έκδοση σε 25 αντίτυπα, αρίθμηση,
η ένδειξη «Ξυλογραφία», υπογραφή και
χρονολογία στο κάτω περιθώριο με μο-
λύβι, υπογραφή με αρχικά στην πλάκα.
Σε πασπαρτού.
€ 300-400
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384 100505
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, Νίκος. Νεκρή
φύση.  Μεταξοτυπία, 565 x 720 mm. (ελα-
φρά οξειδωμένα το κάτω και το δεξιό περι-
θώριο). Έκδοση σε 99 αντίτυπα, αρίθμηση
και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μο-
λύβι. Σε κορνίζα.
€ 300-400

386 100898
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΓΚΙΚΑΣ, Νίκος. Ὕδρα.  Βελονογραφία,
360 x 265 mm. Έκδοση σε 30 αντίτυπα, αρίθμηση και υπογραφή
στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 500-700

385 100748
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, Νίκος. Μεγάλο
τοπίο τῆς Ὕδρας.  Μεταξοτυπία, 620 x 880
mm. Η ένδειξη «A. P.» και υπογραφή στο κάτω
περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα. 
€ 500-700
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387 100811
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Προσχέδιο γιά τή σύνθεση Νύφη. Μεταξοτυπία, 200 x 485 mm. 
Έκδοση σε 150 αντίτυπα, αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 400-600

388 100307
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Ἐρωτικό. 1978.  Μετα-
ξοτυπία, 505 x 503 mm. Έκδοση σε 50 αντίτυπα,
αρίθμηση, υπογραφή και χρονολογία στο κάτω
περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 400-600

389 100567
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Ἐρωτικό. 1982. Μεταξοτυπία, 580 x
720 mm. Έκδοση σε 100 αντίτυπα, αρίθμηση, υπογραφή και
χρονολογία στο κάτω περι θώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 500-700
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390 101216
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Μνήμης [Μνήμη Ἐλῆ]. 1975.
Χάραγμα σε πέτρα, 855 x 500 mm. Έκδοση σε 20
αντίτυπα, αρίθμηση, τίτλος, υπογραφή και χρονο-
λογία στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 800-1.200

391 101224
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Βάλιας. Ἐκτέλεση 1 Μάη 1944. 1962.
 Λιθογραφία, 995 x 695 mm. Έκδοση σε 100 αντί-
τυπα, αρίθμηση, υπογραφή και χρονολογία κάτω αρι-
στερά με μελάνι. Σε κορνίζα.
€ 300-400

392 100853
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Τοπίο με ἐλιές.  Ξυλογραφία σε
πλάγιο ξύλο, 225 x 310 mm. Έκδοση σε 30 αντίτυπα,
αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μο-
λύβι. Σε κορνίζα.
€ 500-700
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393 101217
ΤΑΣΣΟΣ, Α. Οἱ ἀρχόντισσες τῶν ρεμπέτικων τραγουδιῶν: τῆς Δραπετσώνας, τῆς Κοκκινιᾶς, τῆς Καισα-
ριανῆς, τῆς ἀνατολῆς. 1970. Ξυλογραφίες σε πλάγιο ξύλο, 1350 x 250, 1300 x 255, 1320 x 255 και 1340 x 250
mm. (οξείδωση κυρίως στο πασπαρτού). Τόπος, χρονολογία και η ένδειξη «ε. α.» με μολύβι και σφραγίδα του
καλλιτέχνη στο κάτω περιθώριο. Σε κορνίζες. (4)
€ 4.000-6.000
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394 101035
ΤΑΣΣΟΣ, Α. Σύνθεση. 1958. Έγχρωμη ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο, 230 x 300 mm. Έκδο ση σε
10 αντίτυπα, υπογραφή, χρονολογία και αρίθμηση στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 800-1.200

395 100841
ΤΑΣΣΟΣ, Α. Ἐλιές καί ζευγάρι. [1948-1950].  Ξυ-
λογραφία σε όρθιο ξύλο, 180 x 126 mm. (μικρή φθορά
στην αριστερή πλευρά). Υπογραφή στο κάτω περι-
θώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.  Από τη σειρά «Το
ελληνικό τοπίο», 1948-1950. Ευχαριστούμε την κα
Ειρήνη Οράτη για τη βοήθειά της στην καταλογο-
γράφηση του παρόντος λαχνού.
€ 300-400
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396 100612
ΒΑΡΛΑΜΟΣ, Γιώργος. Τοπίο. 1960. Ξυλογραφία, 285 x 610 mm.
Υπογραφή και χρονολογία στην εικόνα με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 300-400

397 100599
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης. α) Κυπαρισσία, β) Δρόμος, γ) Γυναίκα
σε μπαλκόνι. 1968.  Λινόλαια, 205 x 250, 195 x 312 και
195 x 270 mm. Υπογραφή και χρονολογία στο κάτω περι-
θώριο με μελάνι (στο πρώτο και τίτλος). (3)
€ 150-200
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398 100852
ΤΕΤΣΗΣ, Παναγιώτης. Κ. Π. Καβάφης.
Χαλκογραφία, 830 x 600 mm. Η ένδειξη
«e. a.» και υπογραφή κάτω αριστερά και
δεξιά αντίστοιχα με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 400-600

399 100746
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. Νέοι σέ μπαλκόνι.Χαλκο-
γραφία, 490 x 390 mm. Έκδοση σε 20 αντίτυπα, υπο-
γραφή, η ένδειξη «07» και αρίθμηση στο κάτω
περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 250-350

400 100565
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. Ὁ Φαέθων.  Μεταξοτυπία και φύλλο χρυσού,
630 x 960 mm. Έκδοση σε 50 αντίτυπα, αρίθμηση και υπογραφή πάνω αρι-
στερά και στο μέσον αντίστοιχα με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 400-600
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401 101222
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ, Στήβεν. Tear III. 1979. Μεταξοτυπία
και κολάζ, 760 x 555 mm. Έκδοση σε 150 αντίτυπα,
χρονολογία, υπογραφή, αρίθμηση και τίτλος πάνω
στο μέσον με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 500-700

402 101223
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, Τόνια. Σύννεφα. 1993.  Λι-
νόλαιο και μεταξοτυπία, 995 x 650 mm. Έκ-
δοση σε 10 αντίτυπα, χρονολογία, τεχνική και
αρίθμηση κάτω αριστερά, υπογραφή κάτω
δεξιά, τίτλος και υπογραφή στην πίσω όψη. Σε
plexiglass. 
€ 300-400

403 101225
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, Τόνια. Water series.  Λινόλαιο, με-
ταξοτυπία και άλλα υλικά, 730 x 690 x 75 mm. Αρίθ-
μηση (1/1) και υπογραφή κάτω αριστερά και δεξιά
αντίστοιχα. Σε κουτί plexiglass. 
€ 1.000-1.500
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404 101046
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Ἄξιον ἐστί. [1985].  Με-
ταξοτυπία, 320 x 240 mm. Έκδοση σε 99 αντίτυπα,
αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με
μολύβι.
€ 300-400

405 101059
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. Νέος σε παραλία.  Ακρυ-
λικό σε ξύλινη κατασκευή, 40 x 28 x 13 mm. Έκ-
δοση σε 50 αντίτυπα,  αρίθμηση και υπογραφή πάνω
αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. Σε κουτί plexiglass.
€ 1.000-1.500

406 101077
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. Ξεχασμένο τοπίο.  Χαλ-
κογραφία επικολλημένη σε μουσαμά, 26 x 31,5 cm.
Σημείωση «επιζωγραφισμένο με το χέρι μου»,
τίτλος και υπογραφή κάτω. 
€ 400-600
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407 100918
Navarino (μέσα 19ου αιώνα) 
ο τίτλος με μολύβι κάτω δεξιά 
(έχει αντιγραφεί σε μεταγενέστερο χρόνο 
κάτω αριστερά) 
υδατογραφία σε χαρτί, 25 x 35,5 cm.
€ 1.500-2.000

408 100919
River Alfeios vicinity of Caritena
(μέσα 19ου αιώνα) 
ο τίτλος με μολύβι κάτω δεξιά 
(έχει αντιγραφεί σε μεταγενέστερο χρόνο 
κάτω αριστερά) 
υδατογραφία σε χαρτί, 24 x 36 cm.
€ 1.500-2.000

24. Ζωγραφική

409 101229
Joseph Schranz (1803 - π. 1866) 
Κέρκυρα 
υδατογραφία σε χαρτί, 16 x 23,5 cm.
€ 1.000-1.500



411 101010
Alexandre Barkoff (1870-1942) 
Γαλοπούλες στο Θησείο 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
κάτω αριστερά: Alex. Barkoff / Athenes / 1934 
υδατογραφία σε χαρτί, 24,5 x 30 cm.
€ 800-1.200
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410 101104
Άγγελος Γιαλλινάς (1857-1939) 
Κυπαρίσια
υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Giallinà
υδατογραφία σε χαρτί, 40 x 71 cm.
€ 1.500-2.000

412 101158
Οδυσσεύς Φωκάς (1857-1946) 
Παρθενώνας 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
κάτω δεξιά: Ο. Φωκάς / 95
υδατογραφία σε χαρτί, 51 x 34 cm.
€ 800-1.200
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414 100050
Paul Bret (1902-1956) 
Τα Προπύλαια από τον Παρθενώνα 
υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Paul Bret
λάδι σε χαρτόνι, 65 x 54 cm.
€ 2.000-3.000

413 100049
Paul Bret (1902-1956) 
Ερέχθειο 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
κάτω δεξιά: Paul Bret - 36 
αφιέρωση του καλλιτέχνη 
στην πριγκίπισσα Ελένη του Νικολάου 
στην πίσω όψη 
λάδι σε χαρτόνι, 50 x 61 cm.
€ 2.000-3.000
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415 100051
Πυρπόληση (19ος αιώνας) 
λάδι σε μουσαμά, 120 x 90 cm.
€ 2.000-3.000

416 100917
Ναυάγιο στον Πειραιά 
τίτλος στα γερμανικά, χρονολογία 
και δυσανάγνωστη υπογραφή κάτω δεξιά: 
Im Hafen von Piräus / 1941 / [...] 
αραιωμένο μελάνι και λευκό χρώμα σε χαρτί, 
30 x 42 cm.
€ 1.500-2.000
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417 100749
Αριστείδης Γλύκας (1870-1940) 
Το εκπαιδευτικό «Άρης» 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
κάτω δεξιά: Γλύκας / 1931 
τέμπερα, μελάνι και μολύβι σε χαρτί, 
48 x 68 cm.
€ 1.500-2.000

418 101185
Α. Αλειφαντής (αρχές 20ού αιώνα) 
Η βασιλική θαλαμηγός «Αμφιτρίτη» 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Α. Αλειφαντής 
λάδι σε τσίγκο, 35 x 50 cm.
€ 1.500-2.000

419 101090
Το ατμόπλοιο «Ευτέρπη» 
(αρχές 20ού αιώνα)
τέμπερα σε χαρτί, 44 x 66 cm.
€ 1.200-1.600



422 101119
Γιαννούλης Χαλεπάς (1851-1938) 
Καθιστή γυναίκα 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Γιανούλης Χαλεπάς
μολύβι σε χαρτί, 26 x 18 cm.
€ 1.500-2.000
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420 101098
Γιαννούλης Χαλεπάς (1851-1938) 
Σπουδή μυθολογικού θέματος 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
κάτω δεξιά: Γιαν. Χαλεπάς / 1930 
μολύβι σε χαρτί, 32 x 22 cm.
€ 1.500-2.000

421 101118
Γιαννούλης Χαλεπάς (1851-1938) 
Ο χειμώνας 
ο τίτλος κάτω δεξιά 
μολύβι σε χαρτί, 27 x 19 cm.
€ 1.500-2.000
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423 100944
Συμεών Σαββίδης (1859-1927) 
Λαζός βαρκάρης 
κάρβουνο σε χαρτί, 23 x 17 cm.
€ 1.200-1.600
ΕΚΘΕΣΕΙΣ: 
Αθήνα, Λύκειο Ελληνίδων, 1931, αρ. Τ3
(σφραγίδα της έκθεσης στην πίσω όψη). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
Μ. Ζ. Κασιμάτη, Συμεών Σαββίδης. 
Η ζωή και το έργο του, Αθήνα 2006, 
σ. 377, αρ. Τ3.

424 101014
Νικόλαος Χειμώνας (1866-1929) 
Ποτάμι 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
κάτω αριστερά: Ν. Χειμώνας 1924 
λάδι σε μουσαμά επικολλημένο σε χαρτόνι, 
25 x 35 cm.
€ 500-700
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425 101012
Επαμεινώνδας Θωμόπουλος (1878-1974) 
Αγροτόσπιτο 
υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Επαμ. Θωμόπουλος
λάδι σε μουσαμά επικολλημένο σε hardboard, 
24,5 x 35 cm.
€ 800-1.200

426 101025
Γεώργιος Ροϊλός (1867-1928) 
Εκκλησία 
υπογεγραμμένο με αρχικά κάτω δεξιά: Γ. Ν. Ρ.
λάδι σε μουσαμά επικολλημένο σε χαρτόνι, 
18 x 24,5 cm.
€ 600-800

427 101011
Νικήτας Γρύσπος (1873-1974) 
Λουόμενη 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Ν. Γρύσπος 
λάδι σε ξύλο, 45 x 34,5 cm.
€ 600-800
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428 101019
Δήμος Μπραέσας (1880-1964) 
Από τη Ρόδο 
υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Δ. Μπραέσας 
ο τίτλος στην πίσω όψη 
λάδι σε κόντρα πλακέ, 32 x 42 cm.
€ 600-800

430 101013
Νικόλαος Καλογερόπουλος (1889-1957) 
Φρεγάτα 
υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: 
Ν. Καλογερόπουλος
λάδι σε hardboard, 
39,5 x 49,5 cm.
€ 800-1.200

429 101024
Δήμος Μπραέσας (1880-1964) 
Αθηναϊκά σπίτια 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Δ. Μπραέσας 
λάδι σε κόντρα πλακέ, 24,5 x 35 cm.
€ 800-1.200



432 101086
Φρίξος Αριστεύς (1879-1952) 
Το καθάρισμα της μαστίχας 
υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Φ. / Αριστεύς 
τίτλος και χρονολογία κάτω δεξιά: Χίος / Άγιος Γεώργιος /
το καθάρισμα της μαστίχας / 10 Ιουλίου 1923 
κραγιόνια και κάρβουνο σε χαρτί, 
19,5 x 27 cm.
€ 200-300
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431 101085
Έκτωρ Δούκας (1885-1969) 
Παραλιακό τοπίο 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Ε. Δούκας 
λάδι σε μουσαμά, 50 x 60 cm.
€ 800-1.200

433 101020
Γεώργιος Κοσμαδόπουλος (1895-1967) 
Δέντρα σε παραλία 
υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Cosm—
λάδι σε μουσαμά επικολλημένο σε χαρτόνι, 
25 x 16 cm.
€ 300-400
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434 101192
Παύλος Παντελάκης (1914-1973) 
Nature morte [1943] 
υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: 
P. Pantelakis
τίτλος και χρονολογία 
σε ετικέτα στην πίσω όψη 
λάδι σε κόντρα πλακέ, 36 x 40 cm.
€ 1.000-1.500

435 101051
Περικλής Βυζάντιος (1893-1972) 
Κορίτσι 
υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Π. Βυζάντιος
υδατογραφία σε χαρτί, 40 x 30 cm.
€ 600-800
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436 101264
Δημήτριος Γαλάνης (1880-1966) 
Αμηχανία 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: D. Galanis
μαύρο κραγιόνι και μελάνι σε χαρτί, 32 x 25 cm.
€ 1.500-2.000

Σχέδιο γελοιογραφίας που δημοσιεύθηκε στο Assiette au Beurre, αρ. 517 (25 Φεβρ. 1911).
Ευχαριστούμε τον κ. Νίκο Παΐσιο για τη βοήθειά του στην καταλογογράφηση αυτού
του λαχνού. 
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437 101030
Δημήτριος Γαλάνης (1880-1966) 
Καθιστή γυναικεία μορφή
με τη σφραγίδα του εργαστηρίου του καλλιτέχνη 
σαγκίνα σε χαρτί, 62 x 45 cm.
€ 1.500-2.000

438 101029
Δημήτριος Γαλάνης (1880-1966) 
Γυμνό 
με τη σφραγίδα του εργαστηρίου 
του καλλιτέχνη 
σαγκίνα σε χαρτί, 41 x 23,5 cm.
€ 800-1.200
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439 100916
Ουμβέρτος Αργυρός (1882-1963) 
Σπουδές γυναικείου γυμνού 
η μία υπογεγραμμένη: O. Argyros
στις δυο όψεις ενός φύλλου, 
κραγιόνι σε χαρτί, 37 x 27 cm.
€ 1.000-1.500

440 100878
Πολύκλειτος Ρέγκος (1903-1984) 
Σκιάθος [1947] 
σφραγίδα του εργαστηρίου του 
καλλιτέχνη κάτω αριστερά
υδατογραφία και μελάνι σε χαρτί, 
37 x 49,5 mm.
€ 1.500-2.000



442 100854
Αγήνωρ Αστεριάδης (1898-1977) 
Τοπίο 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: 
Α. Αστεριάδης 
ο τίτλος σε ετικέτα έκθεσης 
στην πίσω όψη 
τέμπερα σε χαρτί, 25,5 x 36 cm.
€ 2.000-3.000

441 101061
Αγήνωρ Αστεριάδης (1898-1977) 
Τρίκερι 
χρονολογημένο κάτω δεξιά: 1927 
υδατογραφία σε χαρτί, 31 x 44 cm.
€ 2.000-3.000
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443 101037
Α. Τάσσος (1914-1985) 
Καλά Πηγάδια Ύδρας 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: Α. Τάσσος 1953 
τέμπερα σε κόντρα πλακέ, 27 x 34,5 cm.
€ 2.000-3.000

444 101039
Α. Τάσσος (1914-1985) 
Νεκρή φύση με φρούτα και κανάτι 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Α. Τάσσος 
τέμπερα σε χαρτόνι, 24 x 30 cm.
€ 1.500-2.000
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445 101052
Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989) 
Σπουδή για το «Νέο με γυμνό κορμό» 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
πάνω δεξιά: Τσαρούχης / 1937 
μολύβι σε χαρτί, 34 x 24 cm.
€ 2.000-3.000

Πρβ. Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989). Ζωγραφική,
Αθήνα 1990, αρ. 91.

446 100909
Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989) 
Μακέτα σκηνικού 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω αριστερά: Τσαρούχης 80 
τέμπερα σε χαρτί, 29,5 x 38 cm.
€ 2.000-3.000
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447 101058
Ευγένιος Σπαθάρης (1924-2009) 
Ο Γερο-Κουταλιανός στο κινίγη 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
κάτω δεξιά: ΣΠΑΘΑΡΗΣ / 10-9-52 
ο τίτλος κάτω αριστερά 
τέμπερα και μελάνι σε χαρτί, 
29 x 43,5 cm.
€ 2.000-3.000

448 101100
Μποστ [Χρύσανθος Μποσταντζόγλου] (1918-1995)
Μαργαρίτα με τριαντάφιλον 
υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Μποστ 
ο τίτλος πάνω 
λάδι σε νοβοπάν, 61 x 35 cm.
€ 2.000-3.000
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449 101083
Πέτρος Κάτσας (20ός αιώνας) 
Ιστιοφόρο 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Π. Κάτσας 
λάδι σε hardboard, 28 x 38 cm.
€ 300-400

450 101084
Πέτρος Κάτσας (20ός αιώνας) 
Καΐκι 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Π. Κάτσας 
λάδι σε hardboard, 28 x 38 cm.
€ 300-400

451 101106
Νικόλαος Α. Χριστόπουλος (1880-1967) 
Η Γοργόνα
υπογεγραμμένο πάνω δεξιά: Ν. χριστόπουλος / πευκάκια / Βόλου 
τίτλος πάνω αριστερά: Η ΓΟΡΓΟΝΑ / όπος την εξιστορούσαν / παλαιοί Καπετανέη 
λάδι σε hardboard, 18 x 30 cm.
€ 800-1.200
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454 101107
Νικόλαος Α. Χριστόπουλος (1880-1967) 
Η ψάθα Λίτσα
τίτλος πάνω: Ψάθα [—] ΛΙΤΣΑ / 
Ε. γιανούτσου / πευκάκια / 1962 
λάδι σε hardboard, 10,5 x 11,5 cm.
€ 400-600

452 101108
Νικόλαος Α. Χριστόπουλος (1880-1967) 
Αλ. Παπαδιαμάντης 
υπογεγραμμένο στη δεξιά πλευρά: 
Νικόλαος Χριστόπουλος 
τίτλος στην αριστερή: 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης / 1906 
λάδι σε χαρτόνι, 8,5 x 8,5 cm.
€ 800-1.200

453 101105
Νικόλαος Α. Χριστόπουλος (1880-1967) 
Ο Θεόφιλος
υπογεγραμμένο πάνω δεξιά: 
Ν. Α. / χριστόπουλος / πευκάκια 
τίτλος πάνω αριστερά: 
Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ / ο λαϊκός / Ζωγράφος 
λάδι σε hardboard, 27 x 16,6 cm.
€ 1.000-1.500
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455 101109
Σταμάτης Λαζάρου (1916-1988) 
Γοργόνα με τριήρη 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Σ. Λαζάρου 
πηλός, 28 x 19 cm.
€ 500-700

457 101186
Ι. Βασταρδής (20ός αιώνας) 
Η γειτονιά μας Νεάπολη – Πευκάκια στα δικά μας χρόνια, 1917-1918 
χρονολογημένο και υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: ΘΑΣΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1967 / Ι. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ
ο τίτλος πάνω αριστερά 
υδατογραφία και μολύβι σε χαρτί, 26,5 x 67 cm.
€ 400-600

456 101110
Σταμάτης Λαζάρου (1916-1988) 
Γοργόνα με άγκυρα 
υπογεγραμμένο στο μέσο: Σ. Λαζάρου 
πηλός, 25 x 18 cm.
€ 500-700
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458 101094
Χρήστος Καγκαράς (1918-2010) 
Ο Χριστός της Ρούμελης [1983] 
τίτλος, υπογραφή και χρονολογία κάτω αριστερά 
λάδι σε μουσαμά, 80 x 70 cm.
€ 700-900

459 101150
Χρήστος Καγκαράς (1918-2010)
Στη Χαράδρα του Βύκου [1984]
τίτλος, υπογραφή 
και χρονολογία κάτω δεξιά 
λάδι σε μουσαμά, 94,5 x 44,5 cm.
€ 500-700
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461 101240
Νίκος Γιαλούρης (1928-2003) 
Εικοσιεννιά φιγούρες του Καραγκιόζη
οι περισσότερες υπογεγραμμένες: 
Γιαλούρης, η πρώτη με τον τίτλο της σειράς: 
Διονύσιος / ο Πωγωνάτος / & άλλες ιστορίες
υδατογραφία και μελάνι σε χαρτί, 
διάφορα μεγέθη από 13 x 24 έως 46 x 17 cm.
τοποθετημένα σε τόμο διαστάσεων 59,5 x 29,5 cm.
(με τίτλο στο πάνω κάλυμμα: ο Πωγωνάτος).
€ 2.000-3.000

Ο Νίκος Γιαλούρης γνώρισε το θέατρο σκιών από
τον ρουμανικής καταγωγής καραγκιοζοπαίχτη Διο-
νύσιο Πωγωνάτο, ο οποίος πνίγηκε στα χρόνια της
Κατοχής στην προσπάθεια του να περάσει από τη
Χίο στα τουρκικά παράλια και από εκεί στη Μέση
Ανατολή.

460 101135
Παύλος Μοσχίδης (1927-2004) 
Γυναίκα που διαβάζει 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
κάτω αριστερά: Π. Μοσχίδης 56 
μικτή τεχνική σε λινάτσα, 60 x 81 cm.
€ 1.000-1.500
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462 100273
Τάκης Σιδέρης (γ. 1929) 
Ζευγάρι 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
κάτω αριστερά: Τ. Σιδέρης 1966 
τέμπερα σε χαρτί, 68,5 x 50 cm.
€ 600-800

463 100274
Τάκης Σιδέρης (γ. 1929) 
Οδός Πανιωνίου 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
στο μέσο: Τ. Σιδέρης 1962 
τέμπερα σε χαρτί, 47 x 50 cm.
€ 600-800

464 100275
Τάκης Σιδέρης (γ. 1929) 
Τοπίο με βάρκα 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
κάτω δεξιά: Τ. Σιδέρης 1967 
τέμπερα σε χαρτί, 70 x 99,5 cm.
€ 800-1.200
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465 101141
Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας
(1906-1994) 
Λουλούδια 
υπογραφή: Ghika και σφραγίδα 
του καλλιτέχνη κάτω δεξιά, 
σφραγίδα της Πινακοθήκης 
Ν. Χατζηκυριάκου Γκίκα 
στην πίσω όψη 
μολύβι σε χαρτί, 20,5 x 34,5 cm.
€ 2.000-3.000

466 101265
Μίνως Αργυράκης (1919-1998) 
Δεκαπέντε σχέδια για την εικονογράφηση 
της συλλογής διηγημάτων «Το πράσινο βιβλίο»
του Στρ. Μυριβήλη [1956] 
μελάνι σε χαρτί, 
διάφορα μεγέθη από 15,5 x 17,5  έως 25,5 x 18 cm.
€ 2.000-3.000
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468 100769
Διαμαντής Διαμαντόπουλος (1914-1995) 
Γυμνό 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Διαμαντόπουλος 
κάρβουνο σε χαρτί, 70 x 50 cm.
€ 1.500-2.000

ΕΚΘΕΣΕΙΣ: 
Αθήνα, Εταιρία Διάδοσης Σύγχρονης Τέχνης, 1978. 

467 100771
Διαμαντής Διαμαντόπουλος (1914-1995) 
Κτίστης 
υπογεγραμμένο κάτω στο μέσο: Διαμαντόπουλος 
κάρβουνο σε χαρτί, 100 x 46 cm.
€ 2.000-3.000

ΕΚΘΕΣΕΙΣ: 
Αθήνα, Εταιρία Διάδοσης Σύγχρονης Τέχνης, 1978. 
Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, Διαμαντής Διαμαντόπουλος, 2001 (εικονίζεται στον κατάλογο της έκθεσης). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Εμμ. Σ. Στεφανίδης, Το έργο του ζωγράφου Διαμαντή Διαμαντόπουλου και το κοινωνικό και αισθητικό του πλαίσιο,
[διδακτ. διατριβή], Αθήνα 2003, τ. Β΄, σ. 241, αρ. 344 (εικονίζεται).
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469 100994
Γιάννης Μόραλης (1916-2009) 
Σχέδιο ξυλογραφίας («Ερωτόκριτος») 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
κάτω δεξιά: Ι. Μόραλης 1939 
μελάνι και μολύβι σε χαρτί, 21,5 x 16,5 cm.
€ 3.000-4.000

470 100996
Γιάννης Μόραλης (1916-2009) 
Σπουδή για το πορτραίτο της Κ. Τσεκένη [1952] 
μελάνι σε χαρτί, 25 x 17 cm.
€ 1.000-1.500

Η Καίτη Ταζεδάκη (1934-2020), αργότερα Τσεκένη, ήταν καλ-
λονή της δεκαετίας του 1950 ανακηρυγμένη και φωτογραφη-
μένη ως η ομορφότερη ελληνίδα από το περιοδικό Life (τ. 41,
αρ. 26 (24/12/1956), σ. 87, φωτογραφία του Philip Halsman).
Σπούδασε Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αργό-
τερα διακρίθηκε ιδιαίτερα ως φωτογράφος. Επιμελήθηκε, μαζί
με τον Νάνο Βαλαωρίτη, την έκθεση Ελλήνων Σουρρεαλιστών
στο Κέντρο Πομπιντού το 1991. Ευχαριστούμε τον κ. Νίκο
Παΐσιο για τη βοήθειά του στην καταλογογράφηση αυτού του
λαχνού. 
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471 101143
Γιάννης Γαΐτης (1923-1984) 
Μελέτη για την «Κηδεία της ζωγραφικής» 
μελάνι και μολύβι σε χαρτί, 21 x 25 cm.
€ 500-700

472 101103
Γιάννης Γαΐτης (1923-1984) 
Μελέτη για ξύλινη κατασκευή 
μαρκαδόρος σε χαρτί, 26 x 21 cm.
€ 500-700
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473 101095
Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης (1908-1993) 
Κουκουβάγια 
υπογεγραμμένο κάτω: 
Χειρ / Ν. Γ. [—] ΠΕΝΤΖΙΚΗ
μαρκαδόροι και μελάνι σε χαρτί, 
24,5 x 14 cm.
€ 1.000-1.500

475 100001
Αλέξης Ακριθάκης (1939-1994) 
Τσίρκο 
τίτλος, υπογραφή και χρονολογία κάτω αριστερά:
«Τσίρκο» Ακριθάκης 86 
σημείωση και αφιέρωση κάτω: Το τραγικό πουλί-ζώο,
περπατάει στο σχοινί του με το φόβο του πέφτω - / 
Στο Γιάννη Π. Πολύ φιλικά, Χριστούγεννα 88 
μολύβι σε χαρτί, 29 x 39 cm.
€ 1.500-2.000

474 101102
Γιώργος Λάππας (1950-2016) 
Σκιές 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
κάτω αριστερά: Λάππας 85 
μελάνι και κάρβουνο σε χαρτί, 22 x 17 cm.
€ 600-800

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
Ζωγραφιές του Γιώργου Λάππα, Αθήνα 1985 
(εικονίζεται).
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476 101117
Μάκης Θεοφυλακτόπουλος (γ. 1939) 
α) Δυο γυναίκες  β) Ζευγάρι 
υπογεγραμμένα και χρονολογημένα κάτω δεξιά: Α. Θεοφυλακτόπουλος 77 
κραγιόνι και κάρβουνο σε χαρτί, το καθένα: 76 x 56 cm.
€ 3.000-4.000 (2)

477 101031
Άλκης Πιερράκος (1920-2017) 
Γυναίκα σε καθρέφτη 
χρονολογημένο και υπογεγραμμένο 
κάτω δεξιά: 05 / Pierrakos
μικτή τεχνική σε χαρτί, 65 x 50 cm.
€ 1.200-1.600
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478 101115
Μάκης Θεοφυλακτόπουλος (γ. 1939) 
Γυναίκα σε καθρέφτη 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Α. Θεοφυλακτόπουλος
μικτή τεχνική σε χαρτί, 76 x 56 cm.
€ 1.500-2.000

479 101114
Μάκης Θεοφυλακτόπουλος (γ. 1939) 
Γυναίκα σε παράθυρο 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Α. Θεοφυλακτόπουλος
μικτή τεχνική σε χαρτί, 77 x 57 cm.
€ 1.500-2.000

480 101136
Άλκης Πιερράκος (1920-2017) 
Βρέχει 
χρονολογημένο και υπογεγραμμένο 
κάτω δεξιά: 49 / Pierrakos
υδατογραφία σε χαρτί, 48 x 61 cm.
€ 800-1.200
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481 101093
Νίκος Στεφάνου (γ. 1933) 
Φανταστικός κόσμος [2000] 
λάδι σε χαρτόνι, 30 x 43 cm.
€ 1.000-1.500

ΕΚΘΕΣΕΙΣ: 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 
Νίκος Στεφάνου, 2009. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
Α. Δεληβορριάς, Α. Σχινά, κ.ά., 
Νίκος Στεφάνου, Αθήνα 2009
(εικονίζεται στη σ. 297). 

482 101092
Νίκος Στεφάνου (γ. 1933) 
Τα κτίσματα [1980-85] 
υπογεγραμμένο πάνω δεξιά: Ν. Στεφάνου 
λάδι σε μουσαμά, 45 x 50 cm. 
(μικρή απολέπιση στό κέντρο).
€ 1.000-1.500

ΕΚΘΕΣΕΙΣ: 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, Νίκος Στεφάνου, 2009. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
Α. Δεληβορριάς, Α. Σχινά, κ.ά., Νίκος Στεφάνου, Αθήνα 2009 (εικονίζεται στη σ. 421).



149

484 100780
Αλέκος Φασιανός (γ. 1935) 
Μανάβης 
υπογεγραμμένο πάνω αριστερά: Α. Φασιανός
ακρυλικό σε μουσαμά, 33 x 25 cm.
€ 2.000-3.000

483 101091
Αλέκος Φασιανός (γ. 1935) 
Τοπίο 
υπογεγραμμένο πάνω αριστερά: Α. Φασιανός 
και χρονολογημένο πάνω δεξιά: 1991 
ακρυλικό σε χαρτί, 48 x 38 cm.
€ 3.000-4.000

485 101073
Αλέκος Φασιανός (γ. 1935) 
Ξαπλωμένο γυμνό 
υπογεγραμμένο πάνω δεξιά: Α. Φασιανός 
μολύβι σε χαρτί, 26 x 49 cm.
€ 1.000-1.500

486 101078
Αλέκος Φασιανός (γ. 1935) 
Νέος με ηλιοτρόπιο 
υπογεγραμμένο πάνω στο μέσο: 
Α. Φασιανός 
μελάνι σε χαρτί, 29 x 26 cm.
€ 1.000-1.500
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487 100993
Βασίλης Φωτόπουλος (1934-2007) 
Χωρίς τίτλο 
υπογεγραμμένο με αρχικά στην πίσω όψη: β. φ.
λάδι σε μουσαμά, 50 x 100 cm.
€ 2.500-3.500

488 101064
Βασίλης Φωτόπουλος (1934-2007) 
Μακέτες κοστουμιών για τό «Βασιλιά Ληρ» 
τίτλος στην πίσω όψη: Κουστούμια ευγενών / 
στο έργο Ληρ με τον / Μινωτή το / β.φ.
ακρυλικό και μελάνι σε χαρτί, 
δείγματα υφασμάτων καρφιτσωμένα 
στα περιθώρια, 55 x 76 cm.
€ 2.000-3.000

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
Α. Δεληβορριάς, Κ. Γεωργουσόπουλος, κ.ά., 
Βασίλης Φωτόπουλος, Αθήνα 2007 
(εικονίζεται στη σ. 66).



151

489 101065
Βασίλης Φωτόπουλος (1934-2007) 
Μακέτα κοστουμιού για την 
«Παναγία των Παρισίων» του Β. Ουγκώ 
[διασκευή της Τζένης Καρέζη, 1979] 
τίτλος στην πίσω όψη: Κουστούμι 
τροβαδούρου / στο έργο Παναγία 
των Παρισίων / β.φ.
υδατογραφία και μελάνι σε χαρτί, 
δείγματα υφασμάτων καρφιτσωμένα 
πάνω αριστερά, 52 x 62 cm.
€ 2.000-3.000

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
Α. Δεληβορριάς, Κ. Γεωργουσόπουλος, κ.ά., 
Βασίλης Φωτόπουλος, Αθήνα 2007 
(εικονίζεται στη σ. 42).

490 101063
Σωτήρης Σόρογκας (γ. 1936) 
Μαύρο άνοιγμα και κόκκινο πανί 
υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Σόρογκας
ακρυλικό, μελάνι, κάρβουνο και collage σε μουσαμά,
40 x 50 cm.
€ 2.000-3.000
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491 101140
Δημοσθένης Κοκκινίδης (1929-2020) 
α) Ήλιος β) Μορφές 
το πρώτο υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Δ. Κοκκινίδης 
και το δεύτερο υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: Δ. Κοκκινίδης 62 
ακρυλικό σε χαρτόνι επικολλημένο σε κόντρα πλακέ, 35 x 50 cm., 
και κόλλα σε χαρτόνι, 38 x 34 cm.
€ 2.000-3.000 (2) 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ: 
Πειραιάς, Πολυχώρος Απόλλων, Δ. Κοκκινίδης. Μνήμη, Πειραιάς – Δραπετσώνα, 2007 (το δεύτερο).

492 100839
Δανιήλ [Παναγόπουλος] (1924-2008) 
Χωρίς τίτλο [1983] 
υπογραφή και χρονολογία σε ετικέτα στην πίσω όψη 
λάδι σε λινάτσα, 37 x 22 cm.
€ 800-1.200
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493 101057
Παύλος Σάμιος (γ. 1948) 
Χωρίς τίτλο 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
κάτω δεξιά: Samios 95
και στην πίσω όψη: Samios 95 / Αίγινα 
λάδι σε μουσαμά, 60 x 50 cm.
€ 3.000-4.000

494 101096
Στέφανος Δασκαλάκης (γ. 1952) 
Νεκρή φύση 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
κάτω αριστερά: Σ. Δασκαλάκης 2002 
λάδι σε μουσαμά, 50 x 50 cm.
€ 2.000-3.000

495 101137
Στέφανος Δασκαλάκης (γ. 1952) 
Νεκρή φύση 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
κάτω δεξιά: Σ. Δασκαλάκης 92 
μικτή τεχνική σε χαρτί, 56 x 76,5 cm.
€ 1.500-2.000
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496 101219
Γιάννης Ψυχοπαίδης (γ. 1945) 
Παράθυρο 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: J. Psychopedis
μικτή τεχνική σε χαρτί, 24 x 40 cm.
€ 1.500-2.000 497 101134

Γιάννης Ψυχοπαίδης (γ. 1945) 
Γυμνό 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: 
J. Psychopedis
μικτή τεχνική σε χαρτί, 
50 x 35 cm.
€ 800-1.200

498 101142
Γιάννης Ψυχοπαίδης (γ. 1945) 
Σύκα 
υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Ι. Ψυχοπαίδης
και χρονολογημένο κάτω δεξιά: 2011 
υδατογραφία σε χαρτί, 42 x 48 cm.
€ 1.500-2.000



155

500 101062
Κωστής Γεωργίου (γ. 1956) 
Σύνθεση 
υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: 
Costis / GEORGIOU
λάδι σε μουσαμά, 100 x 100 cm.
€ 3.000-4.000

499 101133
Εδουάρδος Σακαγιάν (γ. 1957) 
Η φιλήδονη καλόγρια κερνάει καφέ 
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: Σακαγιάν 89
ο τίτλος πάνω δεξιά 
ακρυλικό σε μουσαμά, 50 x 70 cm.
€ 2.000-3.000
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501 101050
Πάνος Φειδάκης (1956-2003) 
Παραλία 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Π. Φειδάκης 
λάδι σε μουσαμά, 43,5 x 59 cm.
€ 1.000-1.500

502 101075
Πάνος Φειδάκης (1956-2003) 
Νεκρή φύση με ρόδια 
υπογεγραμμένο πάνω αριστερά: 
Π. Φειδάκης 
λάδι σε μουσαμά, 46 x 26,5 cm.
€ 1.000-1.500

503 101076
Πάνος Φειδάκης (1956-2003) 
Φαγιούμ 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Π. Φειδάκης 
λάδι σε μουσαμά επικολλημένο σε ξύλο, 33 x 21 cm.
€ 1.500-2.000

ΕΚΘΕΣΕΙΣ: 
Θεσσαλονίκη, Δημοτική Πινακοθήκη [42α Δημήτρια], Αναδρομική έκθεση 
ζωγραφικής Πάνου Φειδάκη, 2007 (εικονίζεται στον κατάλογο της έκθεσης). 
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506 101139
Τάσος Μαντζαβίνος (γ. 1958) 
Μπουρίνι [1993] 
υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: 
Α. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ
τίτλος και χρονολογία 
στην πίσω όψη 
ακρυλικό σε χαρτί, 41 x 68 cm.
€ 800-1.200

504 101082
Τάσος Μαντζαβίνος (γ. 1958) 
Η κούκλα και η κούκλα
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
κάτω δεξιά: Α. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ 2011 
ο τίτλος στη δεξιά πλευρά
λάδι σε μουσαμά, 70 x 50 cm.
€ 1.000-1.500

505 100589
Τάσος Μαντζαβίνος (γ. 1958) 
Χωρίς τίτλο
υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 
κάτω αριστερά: Α. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ / 2010 
λάδι σε μουσαμά, 60 x 40 cm.
€ 800-1.200
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507 101144
Νίκος Αλεξίου (1960-2011) 
Τρεις συνθέσεις με σπάγκους 
χαρτόνια τυλιγμένα με σπάγκους, 
το καθένα: 28 x 37 cm. 
σε κουτιά plexiglass
€ 700-900 (3)

508 101145
Νίκος Αλεξίου (1960-2011) 
Δυο συνθέσεις με ημικύκλια
υπογεγραμμένα και χρονολογημένα 
περιμετρικά κάτω δεξιά: Nikos Alexiou 2001 
υδατογραφία και collage σε χαρτί, 
διάμετρος: 11 cm.
σε χωριστές κορνίζες
€ 300-400 (2)
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509 101089
Χρήστος Καπράλος (1909-1993) 
Ικεσία [1962]
έκδοση σε 100 αντίτυπα
υπογραφή και χρονολογία στη δεξιά μορφή 
και αρίθμηση στη μεσαία
πατιναρισμένος μπρούντζος, 
ύψος (με τη βάση): 18 cm.
€ 1.500-2.000

510 101088
Λάζαρος Λαμέρας (1913-1998) 
Σύνθεση
μάρμαρο, ύψος (με τη βάση): 21,5 cm.
(μικρές ελλείψεις)
€ 2.000-3.000

511 100999
Βλάσης Κανιάρης (1928-2011) 
Χωρίς τίτλο [1970] 
έκδοση σε 30 αντίτυπα
αρίθμηση, υπογραφή και χρονολογία στην πίσω όψη
γύψινα χέρια, συρματόπλεγμα, ακρυλικό και ξύλο, 
23,5 x 37 cm.
€ 1.500-2.000
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512 101187
Πάνος Βαλσαμάκης (1900-1986) 
Πολεμιστές 
υπογραφή με αρχικά κάτω δεξιά: «π. β.» 
κεραμεικό πανώ, 53 x 83 cm.
€ 1.000-1.500

513 101068
Πάνος Βαλσαμάκης (1900-1986) 
Κορίτσι με λουλούδι 
υπογραφή με αρχικά κάτω δεξιά: «π. β.» 
κεραμεικό πανώ, 31 x 23 cm.
€ 400-600

514 101070
Πάνος Βαλσαμάκης (1900-1986) 
Δυο γυναίκες 
υπογραφή με αρχικά κάτω δεξιά: «π. β.» 
κεραμεικό πανώ, 23 x 38 cm.
€ 300-400
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515 101071
Πάνος Βαλσαμάκης (1900-1986) 
Φεγγαρίσια φιγούρα 
υπογραφή με αρχικά κάτω δεξιά: «π. β.» 
κεραμεικό πανώ, 30,5 x 23 cm.
€ 300-400

516 101072
Πάνος Βαλσαμάκης (1900-1986) 
Φιγούρες 
υπογραφή με αρχικά 
κάτω δεξιά: «π. β.» 
κεραμεικό πανώ, 61 x 30,5 cm.
€ 500-700

517 101069
Πάνος Βαλσαμάκης (1900-1986) 
Πολιτεία 
υπογραφή με αρχικά 
κάτω δεξιά: «π. β.» 
κεραμεικό πανώ, 46 x 23 cm.
€ 400-600

518 101243
Πάνος Βαλσαμάκης (1900-1986) 
Πιατέλα με ήλιους 
υπογραφή στην πίσω όψη: 
Πάνος / Βαλσαμάκης 
κεραμεικό, 28 x 36 cm.
€ 300-400



519 100859
Φουλάρι της Hermès για την επανάσταση του 1821 
σταμπωτό μετάξι, 92 x 89 cm.
€ 300-400

Σχεδιάστηκε από την Julie Abadie το 1971 και κυκλοφόρησε σε διάφορους συνδυασμούς
χρωμάτων. Επανεκδόθηκε το 1985 και το 2005 (την τελευταία φορά για τα εγκαίνια του
καταστήματος της εταιρίας στην Αθήνα).

ΤΕΛΟΣ ΤHΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ



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 μα-
θητές του, με ή χωρίς την καθοδήγηση του καλλιτέχνη.

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

... φέρει υπογραφή κάτω δεξιά: Ν. Λύτρας ... :
Γνήσιο έργο του Νικηφόρου Λύτρα, υπογεγραμμένο από άλλο πρόσωπο σε
μεταγενέστερο χρόνο.
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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.
Ἠλιού & Πολέμη: Ἠλιού (Φ.) & Π. Πολέμη, Ἑλληνική
βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτική ἀναγραφή,
4 τ., Ἀθήνα 2006 [βλ. καί διαδικτυακή ἔκδοση μέ
διορθώσεις καί συμπληρώσεις: http://www.benaki.gr/
bibliology/ search_simple.asp].
Goff: Goff (F. R.) Incunabula in American Libraries, a
third census, Ν. Ὑόρκη 1964.
GW: Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Λειψία, 1925-2009.
Hoffmann: Hoffmann (S. F. W.) Bibliographisches
Lexicon der gesammten Litteratur der Griechen, zweite
Ausgabe, 3 τ., Leipzig, 1838-1845.
Καραχρῆστος: Ἑλληνικές ἀφίσες. Ἐπιλογή, παρου -
σίαση, καλλιτεχνική ἐπιμέλεια Σπ. Καραχρῆστος,
δεύτερη ἔκδοση, Ἀθήνα 2003.
Κασίνης: Κασίνης (Κ. Γ.) Βιβλιογραφία τῶν ἑλλη -
νικῶν μεταφράσεων τῆς ξένης λογοτεχνίας, ΙΘ΄-Κ΄
αἰ., 2 τ., Ἀθήνα, 2006-2013.
Λαγανᾶς: Λαγανᾶς (Γ.) Βιβλιοθήκη Γεωργίου καί
Μαρκησίας Λαγανᾶ, Ἀθήνα 2018.
Λαδᾶς & Χατζηδῆμος: Λαδᾶς (Γ.) & Α. Χατζη δῆ -
μος, Ἑλληνική βιβλιογραφία τῶν ἐτῶν 1791-1799,
2 τ., Ἀθήνα, 1970-1973.
Legrand: Legrand (E.) Bibliographie hellénique, (15ος-
18ος αἰ.), 11 τ., Παρίσι, 1885-1928.
Legrand & Pernot: Legrand (E.) & H. Pernot, Biblio -
graphie ionienne, 2 τ., Παρίσι 1910.
Μαζαράκης: Σφραγίδες Ἐλευθερίας. Εἰσαγωγή Ι.
Κ. Μαζαράκης Αἰνιάν, Ἀθήνα 1983.
Οἰκονομόπουλος: Οἰκονομόπουλος (Α.) Θησαυ -
ρός τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας, 2 τ., Ἀθήνα 2017. 
Παπαδόπουλος (Ἐρανιστής XIV): «Προσθῆκες στήν
Ἑλληνική Βιβλιογραφία», Ὁ Ἐρανιστής, τ. ΙΔ΄, Ἀθή -
να 1977, σ. 138-184.
Πολέμης (Τετράδια X): Πολέμης (Δ. Ι.) «Ἑλληνική
Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθῆκες (1828-1863)»,
Τετράδια Ἐργασίας 10, Ἀθήνα 1988, σ. 109-115.
Röhricht: Röhricht (R.) Bibliotheca geographica Palae -
stinae, Βερολίνο 1890.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
(ΓΙΑ ΤΟ Α´ 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.
Atabey: Navari (L.) The Şefik E. Atabey Collection. The
Ottoman World, 2 τ., Λονδίνο 1998.
Blackmer: Navari (L.) Greece and the Levant. The Cata -
logue of the H. M. Blackmer Collection of Books and
Manuscripts, Λονδίνο 1989.
BMC: Catalogue of Books printed in the XVth century
now in the British Museum, Λονδίνο, 1908 κ.ἑ.
Brunet: Brunet (J. Ch.) Manuel du libraire et de l’ amateur
de livres, cinquième édition, 8 τ., Παρίσι, 1860-1880.
Cobham & Jeffery: Cobham (C. D.) An Attempt at a Biblio -
 graphy of Cyprus, a new edition, edited by G. Jeffery,
Λευκωσία 1929.
Colas: Colas (R.) Bibliographie générale du costume et
de la mode, 2 τ., Παρίσι 1933.
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.) Βιβλιο γρα -
φία Γιώργου Σεφέρη (1922-2016), Ἀθήνα 2016.
Δεληβορριᾶς: Δεληβορριᾶς (Ἀνδ.) «“Πλήρης” κα -
τάλογος ἔργων χαρακτικῆς», στό: Ἄγγελος Θεο δω -
ρόπουλος, ζωγραφική-χαρακτική, γενική ἐπι μέ λεια Ν.
Κυριαζῆ, [κατ. ἔκθεσης], Ἀθήνα 2000, σ. 169-244.
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.
Κουτσο πανάγου (ἐπιμ.), Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Ἑλλη -
νι κοῦ Τύπου, 1784-1974, 4 τ., Ἀθήνα 2008.
Ἑλληνική Βιβλιοθήκη: Ἑλληνική Βιβλιοθήκη. Ἡ
συλλογή βιβλίων τοῦ Κωνσταντίνου Σπ. Στάικου,



Σαββίδης: Σαββίδης (Γ. Π.) Οἱ καβαφικές ἐκδόσεις
(1891-1932), Ἀθήνα 1966.
Salaville & Dalleggio: Salaville (S.) & E. Dalleggio,
Karamanlidika. Bibliographie analytique d’ ouvrages
en langue turque imprimés en caractères grecs, 3 τ.,
Ἀθήνα, 1958-1974.
VD16: Verzeichnis der im deutschen Sprachraum
erschienen Drucke des 16. Jahrhunderts [=διαδι κτυ α -
κή ἔκδοση: https://opacplus.bib-bvb.de/ Touch Point_
touchpoint/start.do? SearchProfile= Altbestand &Search
Type=2]

Χατζηθεοδώρου: Χατζηθεοδώρου (Γ. Ι.) Βιβλιο -
γραφία τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς,
περίοδος Α΄ (1820-1899), Θεσσαλονίκη 1998.
Weber: Weber (S. H.) Voyages and Travels in the Near
East made during the XIX Century [... previous to the
Year 1801], 2 τ., Princeton, 1952-1953.
Zacharakis: Zacharakis (C. G.) A Catalogue of Printed
Maps of Greece, 1477-1800 [... Annex], third edition, 2
τ., Ἀθήνα, 2009-2016.



Θέση του Δημοπράτη: Ο Οίκος δημοπρασιών “Βέργος”  (εφεξής αναφερό-
μενος ως «Δημοπράτης») ενεργεί ως εντολοδόχος - αντιπρόσωπος του πω-
λητή (καταθέτη του λαχνού – αντικειμένου προς δημοπράτηση).
Τιμές εκτίμησης: Οι αναγραφόμενες στον κατάλογο της δημοπρασίας τιμές
είναι προϊόν προσωπικής εκτίμησης του Δημοπράτη και δεν αποτελούν δέ-
σμευση για το τελικό αποτέλεσμα.
Τρόποι συμμετοχής: Υποψήφιοι πλειοδότες μπορούν να λάβουν μέρος στη
δημοπρασία αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως με προ-
ηγούμενη κατάθεση προς τον Δημοπράτη έγγραφης προσφοράς ή τηλεφω-
νικώς, σύμφωνα με την πιο κάτω ειδικώς περιγραφόμενη δια δικασία. 
Προϋποθέσεις συμμετοχής εξ αποστάσεως: Η συμμετοχή στη δημοπρασία
υποψήφιου πλειοδότη δια αντιπροσώπου προϋποθέτει την έγγραφη δή-
λωση στη Γραμματεία του Δημοπράτη των ακριβών στοιχείων του αντι-
προσωπευόμενου πλειοδότη (όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας,
αριθμό τηλεφώνου, fax ή e-mail) το αργότερο μία ώρα πριν από την προ-
γραμματισμένη έναρξη της δημοπρασίας. Επίσης, η συμμετοχή υποψήφιου
πλειοδότη στη δημοπρασία τηλεφωνικώς, προϋποθέτει την από τον πλει-
οδότη 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 τηλε-
φωνική γραμμή κατά την δημοπρασία. 
Διεξαγωγή της δημοπρασίας: Αρχική τιμή πλειοδοσίας είναι η πρώτη τιμή
της αναγραφόμενης στον κατάλογο τιμής εκτίμησης. Συνεχίζοντας τη δια-
δικασία, ο Δημοπράτης καθορίζει τις διαδοχικές προσφορές επί των δη-
μοπρατούμενων 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 οποιαδή-
ποτε αιτία οποιονδήποτε λαχνό από την δημοπρασία χωρίς να υποχρεού-
ται να ανακοινώσει τους λόγους της απόσυρσης αυτής. 
Κυριότητα επί του λαχνού: Ο Δημοπράτης θεωρεί καλόπιστα ότι ο πωλη-
τής είναι κύριος του έργου ή αντικειμένου που δημοπρατείται. Για κάθε
δημοπρατούμενο έργο ή αντικείμενο ο πωλητής έχει προηγουμένως εγ-
γυηθεί 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 βρί-
σκεται κατά την δημοπράτηση («ως έχει»). Η περιγραφή και οι δηλώσεις
που αναγράφονται στον κατάλογο της δημοπρασίας ως προς την προ-
 έλευση, χρονολόγηση, γνησιότητα και αποτίμηση της αξίας του λαχνού
αποτελούν απλή εκτίμηση του Δημοπράτη και δεν τον δεσμεύουν ούτε δη-
μιουργούν οποιαδήποτε ευθύνη του έναντι του πλειοδότη ή τρίτων. Ο Δη-
μοπράτης 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 πλειο δοτήσει, αυ-
τοπροσώπως ή δια εντεταλμένου ειδικού κατά το διάστημα που οι προς
δημοπράτηση λαχνοί εκτίθενται στο κοινό προ της διεξαγωγής της δημο  -
πρασίας. 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 «δι-
καίωμα 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 κατα-
κύρωσης 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 παρακο-
λούθησης» δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 12.500 ευρώ. Στον κατά-
λογο που εκδίδει ο Δημοπράτης πριν από τη δημοπρασία περιέχεται ειδική
σήμανση στα έργα επί των οποίων υπάρχει η ανωτέρω επιβάρυνση. Το τε-
λικώς καταβλητέο ποσό του «δικαιώματος παρα κολούθησης» επιβαρύνε-
ται με ΦΠΑ 24% που βαρύνει επίσης τον Αγοραστή. 
Παράδοση λαχνού / εξόφληση οφειλής Αγοραστή: Αφού προηγουμένως
γίνει πλήρης και ολοσχερής εξόφληση της αναφερόμενης ανωτέρω συνολι-
κής οφειλής από τον Αγοραστή, ο λαχνός που κατα κυρώθηκε είναι διαθέ-
σιμος 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 επό-
μενες είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της δημοπρασίας.
Μεταβίβαση της κυριότητας επί του λαχνού επέρχεται μόνο με την εξό-
φλησή του και με την ταυτόχρονη παράδοσή του στον Αγοραστή. 
Δικαιώματα Δημοπράτη επί αρνήσεως παραλαβής και εξόφλησης: Σε πε-
ρίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του Αγοραστή να προσέλθει για να παρα-
λάβει 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 συνολι-
κής οφειλής, να υπαναχωρήσει της πώλησης, σε περίπτωση άπρακτης πα-
ρέλευσης 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 πραγματο ποιηθεί είναι μικρότερη της συνολι-
κής 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 επι-
τεύχθηκε 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 τέ-
χνης κατά την εξέταση της γνησιότητας των λαχνών πριν την δημοπρά-
τηση τους. Αν, παρά ταύτα, λαχνός αποδειχθεί εκ των υστέρων ως μη
γνήσιος με αδιάσειστα στοιχεία που βασίζονται στις διεθνώς παραδεδεγ-
μένες 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 επιστρέ-
ψει 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 κα-
τα κύρωσης αποκλειστικά και μόνο από τον πωλητή (που θα έχει ήδη ει-
σπράξει 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 ονο-
ματεπωνύμου και της διεύθυνσης κατοικίας του πωλητή. Σωρευτικές προ-
ϋποθέσεις επιστροφής του λαχνού είναι: (α) να ζητείται εγγράφως και
αιτιολογημένως η επιστροφή του, (β) το έγγραφο αυτό αίτημα να λαμβά-
νει 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 παρόν-
των Όρων στο σύνολό τους από τους συμμετέχοντες σε αυτόν υποψήφιους
πλειοδότες. 
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