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1. Ξένη λογοτεχνία
1 108094
Ρήγας ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ, μεταφραστής. Σχολεῖον τῶν
ντελικάτων ἐραστῶν, ἤτοι βιβλίον ἠθικόν, περιέχον
τά περίεργα συμβεβηκότα τῶν ὡραιοτέρων γυναικῶν
τοῦ Παρισίου, ἀκμαζουσῶν κατά τόν παρόντα αἰῶ -
να, ἐκ τῆς γαλλικῆς διαλέκτου νῦν πρῶτον μεταφρα-
σθέν παρά τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ Θετταλοῦ. «Ἐν
Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας. Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἰωσή-
που τοῦ Βαουμεϊστέρου, 1790» [Αθήνα, Χρ. Α. Δού-
κας, 1869].  8ο, στ´+ 220 σ. (ελαφρά οξειδωμένο
αντίτυπο, κομμένο μικρό τμήμα από το εσωτερικό
περιθώριο 2 φύλλων: σ. ε´-στ´ και 1-2, φθορές στην
πρόσθια ακμή ορισμένων φύλλων). Αρχικά τυπω-
μένα εξώφυλλα (φθορές, λυμένη η ράχη, εν μέρει
άκοπο αντίτυπο). Πρβ. Ηλιού & Πολέμη, 1876.663.
 Για την έκδοση αυτή, που αποτελεί στην ουσία
τη μόνη ανατύπωση του έργου στον 19ο αιώνα, βλ.
Λ. Βρανούση, «Ἐκδόσεις καί χειρόγραφα τοῦ Σχο-
λείου ντελικάτων ἐραστῶν», Ὁ Ἐρανιστής, τ. Η´
(1970), σ. 302-313.  
€ 150-200

2 108148 
DANTE, Alighieri. Ἡ θεία κωμωδία, στά ἑλληνικά
ἀπ’ τόν Ν. Καζαντζάκη. Αθήνα, Κύκλος, 1934. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 500 αριθμημένα
αντίτυπα. 527 σ. (λείπει ο ψευδότιτλος, ελαφρά λε-
ρωμένα λίγα φύλλα). Ένα από τα 100 αντίτυπα σε
χαρτί σατινέ. Περγαμηνή στη ράχη (λίγο λερωμένα
και σκεβρωμένα τα καλύμματα). Κασίνης, II, 1374,
Λαγανάς 1983.
€ 100-150

3 107939 
ÉLUARD, Paul. Ποιήματα, ἑλληνική ἀπόδοση Ὀδυσ-
σέα Ἐλύτη, [στή σ. 4:] Ἀπό τό «Δημόσιο ρόδο».
Αθήνα, Σεργιάδης, 1936. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιο-
ρισμένη σε 50 αριθμημένα αντίτυπα εκτός εμπορίου.
14 σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση, εν μέρει σβη-
σμένη («[...] / πού ἄρχισε νά ἐνδιαφέρεται / Ἐλύτης»).
Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα (ελαφρά οξειδωμένη η
ράχη).
€ 800-1.200

2. Νεοελληνική λογοτεχνία

4 102270 
ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Βιτσέντζος. Ἐρωτόκριτος, ἔκδοσις
κριτική, γενομένη ἐπί τῇ βάσει τῶν πρώ των πηγῶν,
μετ’ εἰσαγωγῆς, σημειώσεων καί γλωσσαρίου ὑπό
Στεφάνου Α. Ξανθουδίδου. Ηράκλειο, Σ. Μ. Αλε-
 ξί ου, 1915. CLXXXX + 784 σ. Με 8 φωτο τυπικούς
πίνακες στο τέλος. Δερμάτινη ράχη (μικρή φθορά
στην κορυφή της). Λαγανάς 1744.
€ 150-200

5 107130 
ΒΑΓΕΝΑΣ, Νάσος. Ὁ τρίποδας. Αθήνα 1965. 
ΠΡΩ ΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 400 αριθμημένα
αντίτυπα. 50 σ. Με 3 ολοσέλιδα σχέδια του συγ-
γραφέα, αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση («Στόν
κορυφαῖον Ἕλληνα ποιητή / Γιάννη Ρίτσο / Μέ βα-
θειά τιμή καί θαυμασμό / Ν. Βαγενᾶς»). Αρχικά
εξώφυλλα (άκοπο αντίτυπο).  Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΗ -
ΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ Ν. ΒΑΓΕΝΑ.  ΣΠΑΝΙΟ.
€ 100-150



μακρύνσεων. Αθήνα, Ίκαρος, 2001.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 79 σ. (ελαφρά λερωμένα 2 φύλλα). Αντί-
τυπο με ιδιόχειρη αφιέ ρωση. Αρχικά εξώφυλλα
(λερωμένο το πάνω). (2)
€ 80-120

9 108399 
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μήν ὁμιλεῖτε εἰς τόν
ὁ δη γόν. Αθήνα, Κύκλος, 1938.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟ -
ΣΗ, περιορισμένη σε 200 αριθμημένα αντίτυπα. 54
σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση («Στό λεπτό
καλλιτέχνη / καί πολύτιμο φίλο / Σίμωνα Καρᾶ / Ν.
Ἐγγονόπουλος / 1938»). Αρχικά εξώφυλλα (χαλα-
ρωμένη η ράχη, εν μέρει άκοπο). 
€ 500-700

10 108296 
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ὁ Ἀτλαντικός (ἀνά-
τυπο ἀπό τήν «Ἀγγλοελληνική ἐπιθεώρηση»).
Αθήνα, Μ. Μυρτίδης, 1954.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ,
περιορισμένη σε 50 αριθμημένα αντίτυπα. 12 σ. Με
μία ασπρόμαυρη αναπαραγωγή έργου του συγγρα-
φέα, αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση («Στόν κύριο
Ἰωάννη Βουτσινᾶ / ἐγκάρδια / Ν. Ἐγγονόπουλος»).
Αρχικά εξώφυλλα (ξεθωριασμένη η ράχη).
€ 300-400
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6 107120 
ΒΕΝΕΖΗΣ, Ηλίας. Αἰολική γῆ, μυθιστόρημα.
Αθήνα, «Άλφα» Ι. Σκαζίκη, 1943.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 275 σ. Ένα από τα 400 αριθμημένα
«ἀντίτυπα πολυτελείας σέ μεγάλο σχῆμα καί σ’
ἐκλεχτό εὐρωπαϊκό χαρτί». Δερμάτινη ράχη (μι-
κρές φθορές).
€ 80-120

7 107119 
ΒΛΑΣΤΟΣ, Πέτρος. Τῆς ζωῆς. Αθήνα, τυπογρα-
φείο Εστία, 1904.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 191 σ. Έκ-
δοση με το ψευδώνυμο «Ἕρμονας». Πανί.  Η
ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ Π. ΒΛΑΣΤΟΥ ΣΤΑ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. [δεμένο μαζί, του ιδίου:]
Ἡ Ἀργώ. Αθήνα, τυπογραφείο Εστία, 1905. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 140 σ. Έκδοση με το ψευδώνυμο
«Ἕρμο νας». [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Στόν ἴσκιο
τῆς συκιᾶς. Αθήνα, τυπογραφείο Εστία, 1908. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 113 σ.
€ 100-150

8 101760 
ΔΗΜΟΥΛΑ, Κική. Ἑνός λεπτοῦ μαζί. Αθήνα,
Ίκαρος, 1998.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 66 σ. Αντίτυπο
με ιδιόχειρη αφιέρωση. Αρχικά εξώφυλλα (ελαφρά
λε ρω μένο το πάνω). [μαζί, της ιδίας:] Ἧχος ἀπο-

9
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11 108275 
ΕΛΥΤΗΣ, Οδυσσέας. Ἥλιος ὁ πρῶτος, μαζί μέ τίς
παραλλαγές πάνω σέ μιάν ἀχτίδα. Aθήνα, Γλάρος,
1943. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 600 αριθ-
μημένα αντίτυπα. 38 σ. Προμετωπίδα του Γ. Τσα-
ρούχη (ανα παραγωγή χαλκογραφίας), αντίτυπο με
ιδιόχειρη αφιέ ρωση («Τοῦ John Lehmann, / Χαιρετι-
σμός ἑλληνικός / Ὀ. Ἐλύτης / 46»). Αρχικά εξώ-
φυλλα (ελαφρά λερωμένα, λυμένη η ράχη).
€ 250-350

12 108276 
ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιώργος. Φύλλα ἡμερολογίου. Αθή -
να, Κασταλία, 1934.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορι-
σμένη σε 80 αριθμημένα αντίτυπα εκτός εμπορίου.
22 σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση («Τοῦ Θ.
Σουλτάνη / φιλικά / Γιῶργος Θεοτοκᾶς / 1934»).
Αρχικά εξώ φυλλα (ελαφρά οξειδωμένα, φθορές
στη ράχη). [μαζί, του ιδίου:] Φύλλα ἡμερολογίου
II. Αθήνα 1934.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη
σε 50 αριθμημένα αντίτυπα εκτός εμπορίου. 15 σ.
Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση («Τοῦ Θ. Σουλ-
τάνη / φιλικά / Γιῶργος Θεοτοκᾶς / 1934»). Χωρίς
ιδιαίτερα εξώφυλλα. (2)
€ 150-200

13 107128 
ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ, Έκτωρ. Fuga. Αθήνα 1943. 

ΠΡΩ ΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 150 αριθμημένα
αντίτυπα. 28 σ. Αντίτυπο με εκτενή ιδιόχειρη αφιέ-
ρωση («Μέ τέτοιο φῶς πού στίς Σκανδινανίες / κυ-
ρίαρχος ὁ ἥλιος σέ πελώριες / σπεῖρες τα πολικά τά
βράδια πνίγει, / πνιξε κι εσύ στῆς πέννας τήν ἀγχόνη /
Ὕδρες, βαλτό νερα, Αντρέα Καραντώνη / καί κάμε
νἄρθουνε οἱ ἀδερφά δες τῶν ἐννηᾶ / στόν Ἑλικωνα
οἱ Βαλκυρίες. / Ε. Κακναβάτος»), ένα από τα 20 αν-
τίτυπα εκτός εμπορίου σε χαρτί illustration. Aρχικά
εξώφυλλα. Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ
ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΥ.
€ 150-200

14 107137 
ΝΤΟΡΡΟΣ, Θεόδωρος. Στοῦ γλυτωμοῦ τό χάζι.
Παρίσι 1930. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, εκτός εμπορίου.
91 σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση («Στόν Πρίγ-
κηπα Νικόλαον  / Θεόδωρος Ντόρρος.  / Παρίσι
28/1/1931.»). Αρχικά εξώφυλλα (λίγο λερωμένα,
λείπει μικρό τμήμα από το πάνω, σπασμένη η πάνω
σύνδεση).
€ 80-120

15 101993 
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστής. Ἡ φλογέρα τοῦ βασιλιᾶ, μέ
τήν ἡρωική τριλογία, πρόλογο κ’ ἐπίλογο. Αθήνα
1910.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 188 σ. Αντίτυπο με ιδιό-
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χειρη αφιέ ρωση («Τοῦ φίλου κ. Γ Σωτηριάδη / ἐλά-
χιστο δεῖγμα τιμῆς καί ἀ- / γάπης. / Κ. Παλαμᾶς»).
Αρχικά εξώφυλλα (μικρές φθορές στη ράχη, λε-
ρωμένη, αξάκριστο αντίτυπο). [μαζί, του ιδίου:]
Δειλοί καί σκληροί στίχοι. Σικάγο, Ο Νεοελληνικός
Μέρκουρι, 1928.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 284 σ. Ο τίτ-
λος στα ελληνικά και αγγλικά, προμετωπίδα (ανα-
παραγωγή ξυλόγραφου πορτραίτου του ποιητή
από τον Ευθ. Παπαδημητρίου). Αρχικά χαρτόνια
(λίγο λερωμένα), πάνινη ράχη (μικρές φθορές, αξά-
κριστο). (2)
€ 100-150

16 101994 
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστής. Τρισεύγενη, δρᾶμα σέ τέσ-
σερα μέρη. Αθήνα, τυπογραφείο της Εστίας, 1903. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 156 σ. Αρχικά εξώφυλλα (λίγο λε-
ρωμένα, λείπουν μικρά τμήματα από το πάνω, λυμένη
η ράχη). [μαζί, του ιδίου:] Γράμματα. Αθήνα, τυπο-
γραφείο της Εστίας, 1904-1907. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
2 τόμοι, κγ´ + 209 και 232 σ. Αρχικά εξώφυλλα (ελα-
φρά λερωμένα, λυμένη η ράχη του Α´ τόμου). (3)
€ 100-150

17 107790 
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Νίκος Γαβριήλ. Σημειώσεις ἑκατό
ἡμε ρών. Αθήνα, «Αστήρ» Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου,
1973.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 203 σ. Με 5 ολοσέλιδες
ανα παραγωγές έργων του συγραφέα. Αρχικά εικο-
νο γρα φημένα εξώφυλλα του Ν. Γ. Πεντζίκη. Λίγο
μετά την έκδοση του ο εκδότης το απέσυρε ως
αντιεμπορικό και αιρετικό με πρόθεση να το πολ-
τοποιήσει. Ορισμένα αντίτυπα διασώθηκαν, κα θώς
δόθηκαν στον συγγρα φέα. Επανα κυκλοφό ρησε
το 1988.
€ 80-120

18 108216 
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. Στροφή. Αθήνα 1931. ΠΡΩ -
ΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 200 αριθμημένα αν-
τίτυπα. 41 σ. (ελαφρά λερωμένα 2 φύλλα). Αρχικά
εξώφυλλα (επιδιορθώσεις με κόλλα στη ράχη, λείπει
η κορυφή της). Δασκαλόπουλος Α2.  Η ΠΡΩΤΗ
ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΦΕΡΗ.
€ 800-1.200

19 108135 
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. Σχέδια στό περιθώριο, [στή
σ. 2:] Ἀνατύπωση ἀπό «Τά Νέα Γράμματα» Μάιος
1935. Αθήνα 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 6 σ. (μικρό

σχίσιμο στη βάση της ράχης). Χωρίς ιδιαίτερα εξώ-
φυλλα. Δασκαλόπουλος Α10.
€ 400-600

20 107904 
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. Θ. Σ. Ἔλιοτ, [στό ἐξώφυλλο:]
Ἡ ἔρημη χώρα – Μαρίνα – Δυσκολίες πολιτευομένου
– Τρία χορικά. Εἰ σα γω γή, σχό λια, με τά φρα ση Γιώρ-
 γου Σε φέ ρη. Αθήνα, Σεργιάδης, 1936. ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 120 αριθμημένα αντίτυπα.
97 σ. Αρχικά εξώφυλλα (ξεθωριασμένα κατά μήκος
της ράχης και της πάνω ακμής, μικρές φθορές στη
ράχη). Δασκαλόπουλος Α17.
€ 250-350

21 108134 
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. Γυμνοπαιδία. [Αθήνα 1936].
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 λυτά φύλλα (άλλοτε πια-
σμένα με καρφίτσα στην πάνω αριστερή γωνία
τους, ίχνη οξείδωσής της στο πρώτο φύλλο, μικρά
σχισίματα στα περιθώρια). Ανάτυπο από Τά Νέα
Γράμματα, χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος
στην αρχή του κειμένου), χωρίς σελιδαρίθμηση.
Δασκαλόπουλος A15.  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ.
«Τά δύο αὐτά λυτά φύλλα ἀνήκουν προφανῶς στά
τυπώματα πού ἔκανε ὁ Σ. γιά ἰδιωτική χρήση καί
τά ὁποῖα διευκόλυναν τήν ἐπικοινωνία του μέ φί-
λους». (Δασκαλόπουλος).
€ 400-600

24
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22 108215 
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. Ποιήματα, 1. Στροφή, Ἡ Στέρνα,
Μυθιστόρημα, Γυμνοπαιδία. Αθήνα 1940. ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 525 αριθμημένα αντίτυπα.
99 σ. (ελαφρά οξειδωμένα κάποια φύλλα). Αρχικά
εξώφυλλα (μικρές φθορές στη ράχη, λείπει μικρό
τμήμα της, χαλαρωμένη η ραφή της, αξάκριστο και εν
μέρει άκοπο αντίτυπο). Δασκαλόπουλος Α46.
€ 150-200

23 108108 
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. Δοκιμές. Κά ι ρο 1944. ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ, πε ριο ρι σμέ νη σε 600 αντί τυ πα. 285 σ. (επι -
διορθωμένο σχίσιμο στον ψευδότιτλο, λείπουν
μικρά τμήματα από το πάνω περιθώριο 6 φύλλων,
στο ένα με μερική απώλεια γραμμάτων από την κε-
φαλίδα: σ. 213-4, μικρότερες φθορές στο πάνω πε-
ριθώριο λίγων ακόμα φύλλων). Φύλλο μικρότερων
διαστάσεων με παρο ράματα στην αρχή. Δέρμα
(έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα, λείπει το
περίβλημα). Δασκαλόπουλος Α57.
€ 200-300

24 108131 
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. Ἡμερολόγιο καταστρώματος
Β´. Αλεξάνδρεια 1944. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιο ρι-
σμένη σε 75 αντίτυπα, αριθμημένα και υπογε γραμ-
 μένα από τον ποιητή. 42 φ. (οι πίσω όψεις λευκές).
Εξολοκλήρου λιθογραφημένη έκδοση, με εικόνες
εντός κειμένου, αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση
(«Στόν φίλο μου / Μαρή Καλλιγά / τό τελευταῖο ἀντί-
τυπο / πού βρήκα / Γιῶργος Σεφέρης / 10.4.67»), σε
άρραφα τεύχη (όπως κυκλοφόρησε). Αρχικό χάρ-
τινο portfolio (φθορές, ιδιόχειρη σημείωση στην πάνω
πλευρά («Ἅμα μπορέσεις πές μου ὄτι τό λαβες / γιατί
δέν ἔχω ἄλλο / Γειά / Γ.). Δασκαλόπουλος Α60. 
Η σπανιότατη πρώτη (ιδιωτική) έκδοση, που αναπα-
ράγει φωτολιθογραφικά ένα αυτόγραφο του ποιητή
εικονογραφημένο από τον ίδιο. Η εκτύπωση έγινε
στο αλεξανδρινό λιθογραφείο του Δ. Βαφειάδη.
€ 2.000-3.000

25 101961 
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. Ἡμερολόγιο καταστρώματος
β´. Αθήνα, Ίκαρος, 1945.  Δεύτερη έκδοση, πε-
ριορι σμένη σε 313 αριθμημένα αντίτυπα. 43 σ. Αρ-
χικά εξώφυλλα (οξειδωμένα). Δασκαλόπουλος Α63.
€ 250-350

26 108136 
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. Τελευταῖος σταθμός, συμπλή-
 ρω μα στό «Ἡμερολόγιο Καταστρώματος, Β´», [στή
σ. 4:] Ἀνάτυπο ἀπ’ τό «Τετράδιο» τεῦχος 2 Μάρτης
1947. Αθήνα, Το Τετράδιο, 1947.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 4 σ. (λίγοι μικροί λεκέδες από οξείδωση). Δί-
φυλλο με τον τίτλο στη σ. 1 και το ποίημα στις σ. 2-4.
Δασκαλόπουλος Α69.
€ 250-350

27 101949 
ΣΠΑΤΑΛΑΣ, Γεράσιμος. Ἰτιές καί δάφνες. Αθήνα,
εκδοτικός οίκος «Αθηνά», 1923. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
62 σ. Αρχικά εξώφυλλα (μικρές φθορές στη ράχη,
αξάκριστο και άκοπο αντίτυπο). [μαζί, του ιδίου:] Ὁ
βίος μιᾶς ψυχῆς. Αθήνα, Α. Μαυρίδης, 1930. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 63 σ. Αρχικά εξώφυλλα (αξάκρι-
στο αντίτυπο). [μαζί, του ιδίου:] Ἀντίλαλοι (ἔκδοση
τοῦ περιοδικοῦ «Μουσικά Χρονικά»). Αθήνα 1930.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 61 σ. Αρχικά εξώφυλλα (μικρές
φθορές, αξάκριστο αντίτυπο). (3)
€ 80-120

28 101952 
ΣΠΑΤΑΛΑΣ, Γεράσιμος. Αἱμάτων σταλαχτίτες,
ποιή ματα. Αθήνα, Ι. Τσορώνης, 1915.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 32 σ. (σφραγίδα στον τίτλο). Αρχικά εξώ-
φυλλα. [μαζί, του ιδίου:] Καθώς ἀλλάζουν οἱ ἐπο-
χές, ἔκδοση «Βωμοῦ». Αθήνα, Π. Λεώνης, 1919. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟ ΣΗ. 64 σ. Αρχικά εξώφυλλα (οξειδω-
μένα, μικρές φθορές). (2)
€ 80-120

29 108110 
ΨΥΧΑΡΗΣ, Γιάννης. Τό ταξίδι μου, ἔκδοση Β´.
Αθήνα & Παρίσι, 1905.  254 σ. (ελαφρά οξει-
δωμένο). Έκδοση σε 1052 αντίτυπα, αντίτυπο με
ιδιόχειρη αφιέρωση («Τῆς κ. Ἐβριδίκης Ἐμμα-
νουήλ  / τῆς χρυσῆς ἀδερφῆς τοῦ Ἀργύρη μας /
Ψυχάρης / 22 τοῦ Χριστοῦ 1901»). Πανί (έχει δια-
τηρηθεί το αρχικό πάνω εξώφυλλο, λυμένο και
ξακρισμένο). [μαζί:] Ἔκκληση τοῦ «Φιλοτεχνι-
κοῦ Ὁμίλου Χίου» γιά τόν ἑορτασμό τῶν 100
χρόνων από τή γέννηση τοῦ Ψυχάρη.  Μονό-
φυλλο, 297 x 192 mm. (2)
€ 80-120
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3. Λεξικά

30 106616 
ΓΑΖΗΣ, Άνθιμος. Λεξικόν ἑλληνικόν, πρός χρῆσιν
τῶν περί τούς παλαιούς συγγραφεῖς ἐνασχο λου μέ -
νων, ἔκδοσις πρώτη, ἐπιστασίᾳ καί διορθώσει Σπυρί -
δωνος Βλαντῆ. Βενετία, Μιχαήλ Γλυκύς, 1809-1816.
 3 τόμοι, 4ο, κ´ σ. + 1994 στ., 1774 στ. και 1312 + 76
στ. + 36  σ. (λείπει η χαλκόγραφη προμετωπίδα
(πορτραίτο του Γαζή), οι ψευδότιτλοι των τριών
τόμων και ο κατάλογος συνδρομητών στο τέλος του
Γ´ τόμου: σ. 37-41, οξειδωμένα τα τελευταία φύλλα
του Γ´ τόμου: σ. 1-36). Χαλκόγραφες βινιέτες στους
τίτλους. Δέρμα της εποχής της έκδοσης (φθορές,
ξαναφτιαγμένη η ρά χη). Ηλιού 1809.2, 1812.4 &
1816.11, Legrand & Pernot, 801, Ελληνική Βιβλιοθήκη,
1396 (τ. Α´ & Γ´). (3)
€ 250-350

31 107869 
ΛΩΡΕΝΤΗΣ, Νικόλαος. Λεξικόν τῶν ἀρχαίων
μυθο λο γικῶν, ἱστορικῶν καί γεωγραφικῶν κυρίων
ὀνο μάτων, χρη σι μεῦον ὡς πα ράρτη μα πα ντός ἑλ λη -
νι κοῦ λε ξι κοῦ πρός με λέ την τῶν πα λαιῶν ποι ητῶν
καί λο γο γρά φων, νῦν τό πρῶ τον μετ’ ἀ κρι βεί ας ἐκ
πα λαιῶν καί νε ω τέ ρων ἐ ρα νι σθέν. Βιέν νη, A. Benko,
1837.  8ο, η´ + 592 σ. (ελαφρά οξειδωμένα λίγα
φύλλα). Κείμενο σε 2 στήλες, χα λυ βό γρα φη προ με -

τω πί δα. Δερμάτινη ράχη της ε ποχής της έκ δο σης
(μι κρές φθο ρές). Ηλιού 1837.131.
€ 80-120

4. Εφημερίδες - Περιοδικά
32 106078
Τά Ἑλληνικά Χρονικά, ἐ φη με ρίς πο λι τι κή ἐκ δοθεῖ σα
ἐν Με σο λογ γίῳ ὑ πό τοῦ Δ. Ι. Μά γερ, ἀ πό α´ Ἰα -
νουαρί ου 1824 - 20 Φευρ. 1826, μετα τυ πω θέ ντα ἐ πι -
στα σίᾳ καί δα πά ναις Κων στ. Ν. Λε βί δου. Α θή να, Ν.
Πα πα δό που λος, 1840.  τα έτη Α´και Β´ δε μένα σ’
έ ναν τό μο, folio, 140 και 146 σ. (2 σχισίματα στην
πάνω πλευρά του τίτλου και του επόμενου φύλλου
με την αφιέρωση, αφιέρωση με στυλό στον τίτλο,
οξειδωμένα αρκετά τεύχη, λεκέδες από νερό κυρίως
στην πάνω εξωτερική γωνία πολλών φύλλων του
Β´ έτους, εντονότεροι στο εσωτερικό περιθώριο
των 3 τελευταίων φύλλων του). Λι θό γρα φος τί τλος.
Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές,
λείπουν τμήματα, σχισμέ νη η πάνω ένωση, σπασμένη
η πάνω σύνδεση). Ηλιού, 1840.204.
€ 300-400

33 105494
Ἡ Μνημοσύνη, [σύγγραμμα περιοδικόν ἐκδιδόμενον
δίς τοῦ μηνός]. [Αθήνα, τυπογραφείο Χρ. Α. Δούκα],
1852-1855.  τα φύλλα Α´ - ΜΒ´ δε μένα σε 2 τόμους,
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4ο, 408 και (410)-1006 σ. (μικρές φθορές και λεκέδες σε
αρκετά φύλλα, κομμένα τμήματα με απώλεια κειμέ-
νου σε 2 φύλλα του Β´ τόμου: σ. 839-40 και 857-8 (μι-
κρότερη σε 2 ακόμα φύλλα), σχισμένη η πάνω
εξωτερική γωνία ενός φύλλου στον ίδιο τόμο: σ. 669-
70). Κείμενο σε 2 στήλες, ξυλογραφίες εντός κειμένου.
Δεμένο στο τέλος του Α´ τόμου το Παράρτημα του φ.
ΚΓ´: Αἱ τελευταῖαι ἡμέραι τῆς Πομπηΐας ὑπό Ε. Λ.
Βοῦλβερ, μετάφρασις Ζ.4ο, 204 σ. (έντονοι λεκέδες
σε 8 φύλλα: σ. 153-168). Κείμενο σε 2 στήλες. Φραγκί-
σκος (Ερανιστής I) Α107. Στο τέλος του Β´ τόμου δε-
μένο το Παράρτημα του φ. ΚΕ´: Ἡ Καλύβη τοῦ Θωμᾶ,
μυθιστορία νεωτάτη ὑπό Ἐρριέτης Βειχερίας Στόβης.
 4ο, 216 σ. (κομμένη η κάτω εξω τερική γωνία ενός
φύλλου με μικρή απώλεια κειμένου: σ. 183-4). Κείμενο
σε 2 στήλες. Σέρβου (Τετράδια Χ) 18. Δερμάτινη ράχη
της εποχής της έκδο σης (φθορές, σχισμένη η κάτω
ένωση του Β´ τόμου). (2) Συντάκτης ο Ιωάννης Λε-
βαδεύς - Νικολαΐδης.  ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.
€ 250-350

34 108125
Κιβωτός, σύγγραμμα περιοδικόν, ἐκδιδόμενον ἅπαξ
τοῦ μηνός ὑπό Ι. Ξ. καί Ι. Μ. Κωνστα ντι νούπολη, Σε-
πτέμβριος - Νοέμβριος 1862.  τα τεύχη 1-3, 4ο, 48 σ.
Κείμενο σε 2 στήλες, ξυλόγραφο επίτιτλο στην αρχή
κάθε τεύχους. Αρχικά εξώφυλλα (μικρές φθορές, ξυ-
λόγραφη βινιέτα στο πάνω). (3)  ΣΠΑΝΙΟ.
€ 120-160

35 107832
Μύρια ὅσα, ἐκδιδόμενα ἐν Παρισίοις καί συντασ σό-
 μενα ὑπό Ι. Ἰσιδωρίδου Σκυλίσση. Παρίσι, 1868-9.
 τα έτη (τόμοι) Α´ και Β´ δεμένα σ’ έναν τόμο. 8ο,
Β´ + 380 και Β´ + 380 σ. (λείπουν 2 τεύχη στον Α´
τόμο: σ. 305-20 και 337-52, που αντιστοιχούν στο δεύ-
τερο οκτάφυλλο των τευχών αρ. 10 & 11 αντίστοιχα
(Οκτώβριος & Νοέμβριος 1868), φθορές στο εσωτε-
ρικό περιθώριο του τεύχους 11, λεκέδες από υγρα-
σία στα τελευταία 4 τεύχη (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος
1869) στον Β´ τόμο, σχισίματα σε λίγα φύλλα, λεί-
πουν μικρά τμήματα από 6 φύλλα με απώλεια γραμ-
μάτων ή κειμένου. Με 5 λιθογραφίες εκτός κειμένου
επιχρωματισμένες με το χέρι και εικόνες εντός κει-
μένου. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Δρούλια & Κου-
τσοπανάγου, ΙΙΙ, σ. 201-2. ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ. 
€  150-200

36 108081
Λόγος, ἐφημερίς τῶν ἀρχῶν τοῦ ἰσοθέου λόγου θρη-
 σκευ τικῶν, πολιτικῶν καί φιλοσοφικῶν, βαστά ζουσα
τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές αὐτοῦ ὄνομα ἐνώπιον
ἐθνῶν καί βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ, [από τό φ. 809
καί ἑξῆς:] διευθυντής Σ. Δ. Φιλάρετος. Αθήνα, 14 Ια-
νουαρίου 1889 – 17 Δεκεμβρίου 1894 και 4 Ιανουα-
ρίου 1901 – 25 Δεκεμβρίου 1903. τα φύλλα 776-783,
785, 794, 796-832, 834-835, 838, 842-891, 893-930, 935-
967, 969-980, 982-1061, 1063-1065, 1067-1078, 1080 και
1084-1085 των ετών ΙΣΤ´ - ΚΑ´ και 1401-1503 και
1507-1554 των ετών ΚΗ´- Λ´ της Β´ περιόδου δεμέ να
σε 2 τόμους, 4 σ. έκαστο φύλλο (κομμένα τμή ματα με
απώλεια γραμμάτων ή κειμένου σε λίγα φύλ λα (στο
πρώτο φύλλο του φ. 830, στα 2 φύλλα του φ. 831, στο
πρώτο φύλλο του φ. 1035 και στο δεύτερο του φ.
1507), λυμένο και με φθορές το το πρώτο φύλλο του
φ. 776, επιδιορθώσεις και λεκέδες σε λίγα ακόμα
φύλλα). Κείμενο σε τρεις στήλες. Λείπει η ράχη του
Α´ τόμου, δερμάτινη της εποχής της έκδοσης στον Β´
τόμο (φθορές στη ράχη του Β´ τόμου και στις πάνι-
νες επενδύσεις των καλυμμάτων και στους 2 τόμους).
Δρούλια & Κουτσοπανάγου ΙΙΙ, σ. 72-74. (2)
€ 800-1.200

37 108124
Φύρδην Μίγδην, ἐγκυκλοπαιδικόν περιοδικόν ἐκδι-
 δό μενον κατά Σάββατον, Pêle-Mêle, magasine hebdo-
 ma daire illustré, paraissant le Samedi, ἐκδόται: Α.
Καρυστινός, Γ. Φ. Δημητριάδης, Guy-Lamy. Κωνστα -
ντι νούπολη, 9/22 Μαΐου 1909.  το τεύχος 1 του Α´
έτους. 16 σ. Στις σ. 10-16: «Partie française», κείμενο
σε 2 στήλες. Αρχικά εξώφυλλα (μικρές φθορές). 
ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ.
€ 80-120
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38 107096
Λόγος, κάθε δύο μήνες, Ποίημα -Διήγημα - Μελέ -
τη, [διευθυντές: Φάνης Μιχαλόπουλος & Γεώργιος
Νάζος]. Αθήνα, Μάιος 1917 – Φεβρουάριος 1919.
 τα τεύχη I-V (τα I-IV δεμένα σ’ έναν τόμο), 120
σ. (ελαφρά οξειδωμένα τα τεύχη I-IV, το τεύχος I
δεμένο μετά το II). Πάνινη ράχη (στον τόμο), αρ-
χικά εξώφυλλα στο τεύχος V. Δρούλια & Κουτσο-
πα νάγου, IΙΙ, σ. 71-72 («Το πρώτο μιας σειράς τρι ών
αμιγώς λογοτεχνικών περιοδικών που προβάλλουν
την ποίηση του Άγγελου Σικελιανού – τα δύο επό-
μενα είναι η Λύρα (1917-1918, 1919) και οι Νέοι
(1919-1920).  ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ. (2)
€ 150-200

39 107583
Ἕσπερος, τό μεγαλύτερον ἑβδομαδιαῖον εἰκονο-
 γρα φημένον φιλολογικόν καί ἐγκυκλοπαιδικόν
περιο δικόν, διευθυντής - ὑπεύθυνος Ν. Γ. Ὀκτωρά-
τος, ἐκδί δεται κατά Τετάρτην. Αθήνα, 28 Οκτωβρίου
1936 – 9 Ιουνίου 1937.  τα τεύχη 1-7, 9-31 και 33, 32
σ. (τ. 1-17), 24 σ. (τ. 19-24) και 16 σ. (τ. 25-33) σ. (λίγο
οξειδωμένα, μικρές φθορές σε λίγα φύλλα, ζαρωμένο
και λερωμένο από υγρασία το εξωτερικό περιθώριο
του τεύχους 9). Κείμενο σε 4 στήλες, πλούσια εικονο-
 γράφηση. Αρχικά εικονογραφημένα εξώφυλλα (συμ-
περιλαμ βάνονται στη σελιδαρίθμηση). (31) ΣΠΑΝΙΟ.
€ 100-150

40 107584
Τό Ἔργον, ἑβδομαδιαία εἰκονογραφημένη ἐπι θεώ-
 ρησις, πολιτική, οἰκονομική, φιλολογική, διευ θυν τής:
Ἰωάν. Δ. Πασσάς. 26 Σεπτεμβρίου 1936 — 31 Δεκεμ -
βρίου 1938.  τα τεύχη 1-26, 28, 39, 51-55, 62-64, 66,
71-89, 95-99, 103, 107-112, 114-116 και 118-119 των
ετών Α´ -Γ´, 32 σ. (πλην των τευχών 14 & 15 (48 σ.),
39 & 76 (24 σ.), 66 (36 σ.) και 119 (40 σ. ), (λίγο οξει-
δωμένα, φθορές με μικρή απώλεια κειμένου σε λίγα
φύλλα των τευχών 19 και 28, φθορές στο κάτω πε-
ριθώριο των τευχών 97-99 και το εξωτερικό περι-
θώριο του τεύχους 15, λερωμένο και με φθορές το
τεύχος 16, ζαρωμένο και λερωμένο από υγρασία το
εξωτερικό περιθώριο των τευχών 7 και 109). Κεί-
μενο σε 4 στήλες, πλούσια εικονογράφηση. Αρχικά
εικονογραφημένα εξώφυλλα (συμπεριλαμβάνονται
στη σελιδαρίθμηση, λείπει το κάτω εξώφυλλο του
τεύχους 99). (73)  ΣΠΑΝΙΟ.
€ 350-450

41 107831
Νεοελληνικά γράμματα, ἑβδομαδιαία φιλολογική,
καλλιτεχνική, ἐπιστημονική ἐφημερίδα, ἱδρυτής: Κ.
Ἐλευθερουδάκης, διευθυντής: Δημήτρης Φωτιάδης.
Αθήνα, 30 Απριλίου 1938 – 1 Μαρτίου 1941.  τα
τεύχη 74, 76-77, 94, 96-99, 113-122, 124-126, 128-129,
131-135, 140, 142, 144-153, 157-170, 172-178, 180-183,
185, 187-193, 195-197, 200-204, 206, 208-212 και 214-
222 [από τα 228] της Β´ περιόδου δεμένα σ’ έναν

37
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τόμο. (λείπουν 2 φύλλα από τα τεύχη 126 (σ. 1-2, 7-8),
176 (σ. 3-4, 9-10) και 203 (σ. 3-4, 9-10) και το πρώτο
φύλλο από τα τεύχη 175 και 178, κομμένα μικρά τμή-
ματα με απώλεια κειμένου σε ένα ή περισσότερα
φύλλα στα τεύχη 128, 170, 175 και 197, σχισίματα σε
λίγα τεύχη (επιδιορθωμένα στο τ. 74), το τεύχος 142
δεμένο από το τέλος προς την αρχή, δεμένα μετά το
τ. 140 τρία φύλλα ενός τεύχους με χειρόγραφη ση-
μείωση: «αρ. 143», ομοίως, μετά το τ. 142 δύο φύλλα
με χειρόγραφη σημείωση «αρ. 141» και μετά το τ. 197
τέσσερα και ένα φύλλο από 2 αδιευκρίνιστα τεύχη
αντίστοι χα). Κείμενο σε 5 στήλες, εικόνες εντός κει-
μέ νου. Δερμάτινη ράχη. Δρούλια & Κουτσοπανά-
γου, ΙΙΙ, σ. 283-4.
€ 200-300

42 107833 
Ξεκίνημα, δεκαπενθήμερο λογοτεχνικό κι ἐπιστη μο-
ν ικό περιοδικό τοῦ Ἐκπολιτιστικοῦ Ὁμίλου Πανεπι-
στη μίου (Ε.Ο.Π.), διευθύνεται ἀπό συνταχτική
ἐπιτροπή, ἀρχισυντάχτης: Μ. Α. Ἀναγνωστάκης.
Θεσσαλονίκη, 1-15 Φεβρουαρίου – Οκτώβριος 1944.
 τα τεύχη 1-5, το διπλό τεύχος 11-12 και η «Πανη-
γυρική ἔκδοση» (Οκτώβριος 1944) [από τα 14] δε-
μένα σ’ έναν τόμο, 32, 24, 24, (83)-104, (106)-128,
(202)-224 και 24 σ. Κείμενο σε 2 στήλες. Πανί (έχουν
διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα (μικρές φθορές στο
πάνω εξώφυλλο του τεύχους 2). Δρούλια & Κου-
τσοπανάγου, ΙΙΙ, σ. 349-50.  Το περιοδικό του
οποίου «ψυχή» υπήρξε ο Μ. Αναγνωστάκης, αποτέ-
λεσε τη βασική εκδοτική δραστηριότητα του Ε.Ο.Π.
Θεσσαλο νίκης, δημιούρ γη μα της ΕΠΟΝ. Στις σελί-
δες του πρωτοεμφανί ζονται μετέπειτα αναγνωρισμέ-
νοι ποιητές και περιέχονται αξιόλογες μετα φράσεις
και πρωτοποριακές κριτικές.  
€ 150-200

43 107032 
Ἐλεύθερα γράμματα, περιοδικό τῆς ζωντανῆς σκέ-
ψης, κυκλοφορεῖ κάθε Παρασκευή, διευθυντής: Δη-
μήτρης Φωτιάδης, [στό ἐξώφυλλο:] τόμος Β´. Αθήνα,
4 Ιανουαρίου - 15 Δεκεμβρίου 1946.  τα τεύχη 34-
57 [από τα 65] της Α´ περιόδου δεμένα σ’ έναν τόμο,
375 σ. Με εικόνες εντός κειμένου (ανάμεσά τους ξυ-
λογραφίες των Β. Κατράκη, Α. Τάσσου, Σ. Βασι-
λείου, κ.ά.). Αρχικά εξώφυλλα (μικρές φθορές).
€ 150-200

44 107837 
Ἀκρίτας, ἐθνικό περιοδικό, βγαίνει κάθε μήνα, ὑπεύ-
θυνος Γιάννης Ζαχαράκης, [–Δεκαπενθήμερο ἐθνικό
περιοδικό (5 Αυγούστου 1947)]. Αθήνα, Φεβρουάριος

1946 – 20 Δεκεμβρίου 1948.  τα τεύχη 1-20, 22-26,
28-29 και 31-52 των ετών Α´ - Γ´ δεμένα σε 2 τόμους.
(ξακρισμένο το κάτω περιθώριο στα πρώτα τεύχη).
Κείμενο σε 2-3 στήλες, πολυάριθμες εικόνες εντός κει-
μένου και σε ένα δισέλιδο εκτός κειμένου στα πρώτα
τεύχη (συμπεριλαμβάνεται στη σελιδαρίθμηση). Πά-
νινη ράχη (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εικο νο γραφη-
μένα εξώφυλλα όλων των τευχών). (2)  Πρό κειται
για τη συνέχεια του περιοδικού Πολεμική Ἑλλάς, το
οποίο είχε ήδη κυκλοφορήσει 6 τεύχη.  
€ 400-600
Δες και τα 350, 352 και 353.

5. 15ος-17ος αιώνας

45 108297
ΔΙΟΓΕΝΗΣ, ο Λαέρτιος. Diogenes Laertius, De vita &
moribus philosophorum. Βενετία, Bonetus Locatellus για
τον Octavianus Scotus, 1490.  4o (207 x 157 mm.),
[112] φ. (κομμένα μικρά τμήματα από το εξωτερικό
περιθώριο του τίτλου, επιδιορθωμένη τρύπα από έν-
τομο στο κάτω περιθώριο των τευχών h-k, ελαφρά λε-
ρωμένο αντίτυπο). Ξυλόγραφα αρχικά γράμματα σε
μαύρο φόντο (τρία μεγέθη). Μεταγενέστερη εύκαμ-
πτη περγαμηνή (λερω μένη η ράχη). HC 6202*, GW
8381, BMC, V, 438, Oates 1959, Goff D-222, Hoffmann I,
568.  Τέταρτη έκδοση της λατινικής μετάφρασης
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του Ambrogio Traversari, μέσω της οποίας έγινε ευρύ-
τερα γνωστό το έργο του Διογένη την περίοδο της
Αναγέννησης (η πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμέ-
νου τυπώθηκε στη Βασιλεία το 1533).
€ 4.000-6.000

46 108295
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΖΗΣ. In hoc volumine haec insunt: Th-
eodori introductivæ grammatices libri quatuor – eiusdem
de mensibus opusculum sane qua(m) pulchtu(m) – Apolloni
gram(m)atici de constructione libri quatuor – Herodianus
de numeris. Βενετία, Aldus Manutius, 1495. ΠΡΩΤΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ. folio (290 x 190 mm.), [198] φ. (λίγο οξει-
δωμένα μερικά φύλλα, κατακόρυφο τσάκισμα στον
τίτλο, μικρές φθορές στις ακμές του). Πρόλογος του
Άλδου στα λατινικά, ξυλόγραφα επίτιτλα και αρχικά
γράμματα. Μεταγενέστερη περγαμηνή (λερωμένη,
χρυσωμένες οι ακμές). Legrand (15ος-16ος αι., I) 17, Re-
nouard (Alde), σ. 4, αρ. 2, Firmin-Didot, σ. 71-4, HC
7500*, GW 10562, BMC, V, 553, Goff G-110, Στάικος
(Χάρτα), σ. 81-2, Ελληνική Βιβλιοθήκη, 5, Οικο νο μό-
πουλος, σ. 1120.Ένα από τα πρώτα έντυπα που τύ-
πωσε ο Άλδος κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του
τυπογραφείου του. Απευθυνόμενος προς τον ανα-
γνώ στη επισημαίνει ότι μπορεί εκ πρώτης όψεως τα
έργα του Γαζή και του Απολλώνιου να φαίνονται
δυσνόητα και άχαρα, όταν όμως τα ξαναδιαβάσει κα-
νείς γίνονται εύληπτα και ευχάριστα. Τελειώνει δε τον
πρόλογό του με την ισοκρατική ρήση: «Ἐάν ᾖς φιλο-

μαθής, ἔσει πολυμαθής». Ο Άλδος δεν διεθετε ακόμα
ελληνικά στοιχεία στο μέγεθος των μικρών λατινικών
στοιχείων του προλόγου, και έτσι η λέξη «μέσα» προ-
βάλλει κάπως παράταιρα μέσα στο λατινικό κείμενο,
ενώ η λέξη «πάθη» έχει συμπλη ρωθεί με το χέρι.
€ 15.000-20.000

47 107941
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, Φλάβιος ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ, ΦΙΛΟ ΣΤΡΑ-
ΤΟΣ ο πρεσβύτερος, ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ ο νεότερος, και
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ. Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ:
Λουκιανοῦ – Φιλοστράτου εἰκόνες – τοῦ αὐτοῦ ἡρωϊ κά
– τοῦ αὐτοῦ βίοι σοφιστῶν – Φιλοστράτου νεωτέρου
εἰκόνες – Καλλιστράτου ἐκφράσεις. Βενετία, Aldus
Manutius, 1503.  folio (297 x 190 mm.), 571 [572] σ.
(λίγο λερωμένα κάποια φύλλα, ομοιόμορφη οξείδωση).
Ο τίτλος στα ελληνικά και λατινικά, ξυλόγραφο τυπο-
γραφικό σήμα στον τίτλο και στο τελευταίο φύλλο. Νε-
ότερο μπλε σκούρο μαροκινό (ελαφρά λερωμένο το
πάνω κάλυμμα, χρυσωμένες οι ακμές). Renouard (Alde),
σ. 39, ρ. 3, Adams L-1602, Brunet, III, στ. 1206, Hoffmann,
II, σ. 536, Ahmanson-Murphy, 73, Στάικος (Άλδος) 34,
Οικονομόπουλος, σ. 590.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟ ΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙ ΣΤΡΑ-
ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ.
€ 5.000-7.000

48 108343
ΣΟΦΟΚΛΗΣ. Σοφοκλέους τραγῳδίαι ἑπτά μετά σχο-
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 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 εκτύ-
πωση του φ. a1, ξυλόγραφο τυπογραφικό σημα στο
τελευταίο φύλλο. Εύκαμπτη περγαμηνή (λερωμένη,
φθορές, λείπει τμήμα από τη ράχη). Adams S-1439, Bru-
net, V, στ. 446, Hoffmann, III, σ. 411-2.  Η ΣΠΑΝΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΠΡΩΤΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ).
€ 1.000-1.500

49 107942
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, κ.ά. Isocrates nuper accurate recognitus
et auctus. Ἰσοκράτης. Isocrates – Ἀλκιδάμας. Alcida-
mas – Γοργίας. Gorgias – Ἀριστείδης. Aristides –
Ἁρποκρατίων. Harpocration. Βενετία, in aedibus hae-
redum Aldi Manutii et Andreae Asulani, 1534.  folio
(305 x 195 mm.), 115 φ. (κομμένο μικρό τμήμα από
το κάτω περιθώριο του φ. Ι6, ελαφρά οξειδωμένα
μερικά φύλλα). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σήμα στον
τίτλο και στο τελευταίο φύλλο. Μεταγενέστερη περ-
γαμηνή (λερωμένη, σχισμένη η πάνω ένωση). Reno-
uard (Alde), σ. 111-2, αρ. 4, Adams O-245, Brunet, III,
στ. 466, Hoffmann, II, σ. 471, Ahmanson-Murphy, 271.
 ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ.
€ 1.500-2.000

50 108294
ΣΤΟΒΑΙΟΣ, Ιωάννης. Ἰωάννου τοῦ Στοβαίου
ἐκλογαί ἀποφθεγμάτων. Ioannis Stobaei collectiones
sententiarum. Βενετία, B. Zanetti, 1536. ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ´ ΚΑΙ Δ´. 4ο (205 x 145 mm.),
[314] φ. (μικρή τρύπα από έντομο στην πάνω εσω-
τερική γωνία των τελευταίων φύλλων, λίγο λερω-
μένα τα πρώτα). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σήμα
στον τίτλο και στην τελευταία σελίδα, με κόκκινο
μελάνι τυπωμένο το επίτιτλο και το αρχικό γράμμα
του φ. A1r, κτητορική σημείωση στο πάνω ακρό-
φυλλο («αφξα´ / Παύλου τοῦ Μαπέκου καί τῶν
φίλ(ων) ἡ βί βλ(ος)»). Μεταγενέστερη περγαμηνή (μι-
κρές φθο ρές, τίτλος με μελάνι στο πάνω κάλυμμα:
«CTOBÆI ECLoga / S(ente)n(t)iarum græcar(um)»).
Adams S-1870, Brunet, V, στ. 545, Hoffmann, III, σ. 445,
Ελληνική Βιβλιοθήκη, 59, Οικονομόπουλος, σ. 773.
€ 1.500-2.000

51 107943
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ. Ἀπολλωνίου τοῦ Ροδίου Ἀργο-
 ναυ τικά, μετά τῶν παλαιῶν τε καί πάνυ ὠφελίμων
σχολίων. Φραγκφούρτη, P. Braubach, 1546.  8ο (178
x 110 mm.), 24 [248] φ. (λεκέδες από νερό). Δίχρωμη
εκτύπωση, ο τίτλος στα ελληνικά και λατινικά. Χοι-
ρόδερμα της εποχής της έκδοσης (λερωμένο, φθο-
ρές στο κάτω κάλυμμα). Adams A-1314, Brunet, I, στ.
348, Hoffmann, I, σ. 206-7, Οικονομόπουλος, σ. 296,
Λαγανάς 80.
€ 600-800

52 108199
ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ, ο Πεδάνιος. Dioscoridis libri
octo graece et latine. Παρίσι, vidua Arnoldi Birkmanni,
1549.  8o (155 x 103 mm.), 392 φ. (λεκές από νερό
στην πάνω πλευρά των πρώτων φύλλων). Ελληνικό
κείμενο και λατινική μετάφραση σε 2 στήλες, ξυ-
λόγραφο τυπογραφικό σήμα στον τίτλο. Μεταγε-
νέστερη περγα μηνή. Adams D-657, Brunet, II, στ.
734, Hoffmann, I, σ. 600, Οικονομόπουλος, σ. 671.
€ 1.000-1.500

53 108328
ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΣ, Νικήτας. Nicetae Acominati Cho-
niatæ, Magni Logothetæ Secretorum, LXXXVI annorum
historia, Hieronymo Wolfio Oetingensi interprete. Βα-
σιλεία, Johann Oporinus, 1557.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
folio (370 x 245 mm.), 317 σ. (κομμένο μικρό τμήμα
από το κάτω περι θώριο του τίτλου). Ελληνικό κεί-
μενο και λατινική μετάφραση σε 2 στήλες, ξυλό-
γραφα τυπογραφικά σήμα τα στον τίτλο και στο
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τελευταίο φύλλο. Χοιρό δερμα της εποχής της έκδο-
σης (λίγο λερωμένο, χρωματισμένη γκρι η ράχη, εμ-
πίεστη διακόσμηση στα καλύμματα, κλείστρα).
Adams N-225, Hoffmann, II, σ. 632, Οικο νομόπουλος,
σ. 992. [δεμένο μαζί:] ΓΡΗ ΓΟΡΑΣ, Νικηφόρος. Nice-
phori Gregorae, Romanæ, hoc est Byzantinæ historiæ libri
XI. Βασιλεία, Johann Oporinus, 1562.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. folio (370 x 245 mm.), 271 σ. + (275-534) στ. (λεί-
πουν οι ανα διπλού μενοι πίνακες). Ελληνικό κείμενο
και λατινική μετά φραση σε 2 στήλες, λατινική μετά-
φραση της ιστορίας του Λαόνικου Χαλκοκονδύλη
στις στ. 275-534, ξυλόγραφα τυπογραφικά σήματα
στον τίτλο και στο τελευταίο φύλλο, 4 ολοσέλιδες ξυ-
λογραφίες στα φ. α7r-8v. Adams G-1082, Blackmer 748,
Hoffmann, II, σ. 624, Οικονομόπουλος, σ. 1001.
€ 800-1.200

54 106294
Ἐτυμολογικόν τό μέγα, ἤγουν ἡ μεγάλη γραμματική.
Etymologicon magnum, seu magnum grammaticæ penv., in
quo & originum & analogiæ doctrina ex veterum sententia
copiosissime proponitur, [...], opera Friderici Sylburgii
Veter. Χαϊδελβέργη, J. Commelin, 1594.  Τρίτη έκ-
δοση, folio (357 x 220 mm.), VIII σ. + 828 στ. + 163 σ. Νε-
ότερη δερμάτινη ράχη. Παπαδόπουλος (Ερανιστής
XIV) 29, VD16 S10347, Adams S-2133, Brunet, II, στ.
1086, Hoffmann, II, σ. 36, Ελληνική Βιβλιοθήκη, 154.
€ 800-1.200

55 108070
Ψαλτήριον προφήτου καί βασιλέως Δαβίδ. Psalmo-
rum liber. Παρίσι, Claude Morel, 1618.  24o (107 x
54 mm.), 393 σ. Κόκκινο μαροκινό της εποχής της
έκδοσης (μικρές φθορές στις ενώσεις, χρυσωμένες
οι ακμές).
€ 200-300

56 108069
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ. Ἱπποκράτους ἀφορισμοί. Aphorismi
Hippocratis, ex recognitione A. Vorstii. Leiden, Elzevier,
1628.  24o (86 x 42 mm.), 231 σ. Ελληνικό κείμενο
και λατινική μετάφραση σε αντικρυστές σελίδες, χαλ-
κό γραφος τίτλος. Κόκκινο μαροκινό της εποχής της
έκδο σης (χρυσωμένες οι ακμές). Brunet, III, στ. 173,
Οικο νο μόπουλος, σ. 280.
€ 150-200

6. Αρχαίοι συγγραφείς

57 107687
ΜΗΝΑΣ, Κ. Μινωΐδης, μεταφραστής. L’ art de la
rhétorique par Aristote, traduit en français par C. Mi-
noïde Mynas. Παρίσι 1837.  8ο, XL + 453 (=455) σ.
(οξείδωση, εντονότερη στην αρχή και το τέλος,
συντηρημένο το εξωτερικό περιθώριο του ψευδό-
τιτλου). Νεότερη περγαμηνή στη ράχη (αξάκριστο
αντίτυπο). 
€ 80-120

58 105490
Λουκιανοῦ Σαμοσατέως Διάλογοι ἤτοι οἱ νεκρικοί,
καί ὁ Χάρων, ἤ ἐπισκοποῦντες, καί ὁ Τίμων, ἤ Μι-
σάνθρωπος, μεταφρασθέντες εἰς τήν ὁμιλουμένην
γραικικήν γλῶσσαν ὑπό Κωνσταντίνου Βαρδαλά-
χου, ἐκδοθέντες δέ ὑπό Δημητρίου Βιλλίου τοῦ
Χίου. Βουκουρέστι, τυπογραφείο Ι. Ηλιάδου, 1834.
 8ο, 162 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, κομμένο μικρό
τμήμα από την πάνω εξωτερική γωνία του τίτλου).
Αρχικά εξώφυλλα (φθορές στη ράχη).  Μία έκ-
δοση με τον ίδιο τίτλο εκδόθηκε το 1831 στην Οδησ -
σό, η οποία όμως περιελάμβανε μόνο το πρωτότυπο
κείμενο και σημειώσεις του Κ. Βαρδαλάχου. 
€ 80-120

59 107880
ΟΜΗΡΟΣ. Ὁμήρου Ὀδύσσεια, σύν τοῖς σχολίοις
ψευδεπιγράφοις Διδύμου, δαπάνῃ ἁδρᾷ τῆς τῶν
Ζωσιμάδων γενναίας αὐταδελφότητος, ἐπιστασίᾳ
δέ καί διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντῆ. Βενετία, Νι-
κόλαος Γλυκύς, 1803.  2 τόμοι, 8ο, 338 και 372 σ.
Χαλκόγραφη προμετωπίδα στον Α´ τόμο. Δέρμα
της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). Ηλιού
1803.60-1. (2)
€ 100-150
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7. Ελληνική γλώσσα - Φιλολογία

60 106296
Ἐπιστολάριον, ἐκ διαφόρων ἐρανισθέν καί τυπωθέν
πατριαρχεύοντος τοῦ Παναγιωτάτου καί Θειωτάτου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου κυρίου Καλλινί-
κου, προσφωνηθέν δέ τοῖς τῶν Ἑλλήνων φιλομαθέσι
νέοις, ἤδη πρῶτον ἐκδίδοται. Κωνσταντινούπολη,
Τυπογραφείο του Πατριαρχείου, 1804.  4ο, 343 σ.
Ο τίτλος σε τυπογραφικό πλαίσιο και με ξυλόγραφο
τυπογραφικό σήμα, το κείμενο σε πλαίσιο από απλή
γραμμή. Νεότερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές).
Ηλιού 1804.25, Ελληνική Βιβλιοθήκη, 468.
€ 200-300

61 108112
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, Γεώργιος. Γραμματική τῆς ἀρχαίας
ἑλληνικής γλώσσης ἐκ διαφόρων συνερανισθεῖσα,
τόμος πρῶτος, (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος). Αίγινα, Εθνική
Τυπογραφία, 1832. 8ο, Β´ + 378 σ. (λείπει ένα φύλλο:
σ. 13-4, κομμένο και συμπληρωμένο τμήμα από ένα
φύλλο και το εξωτερικό περιθώριο ενός άλλου με
απώλεια κειμένου, και στα δύο συμπληρωμένο με το
χέρι, ενισχυμένο με ταινία χαρτιού το πάνω περιθώ-
ριο του τίτλου και του επόμενου φύλλου, λεκές από
νερό στα πρώτα φύλλα). Δερμάτινη ράχη της εποχής
της έκδοσης (μικρές φθορές). Ηλιού 1832.31.
€ 80-120

62 107889
ΚΟΔΡΙΚΑΣ, Παναγιώτης. Μελέτη τῆς κοινῆς ἑλλη-
νικῆς διαλέκτου, τόμος Α´  (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος).
Παρίσι, J.-M. Eberhart, 1818.  8ο, δ´ + π´ + 394 σ. (λεί-
πει το πρώτο φύλλο (πιθανότατα ψευδότιτλος), οξεί-
δωση). Η μορφή με την τετρασέλιδη αφιέρωση στον
αυτοκράτορα της Ρωσίας (κομμένο μεγάλο τμήμα
από την πάνω εξωτερική γωνία του πρώτου φύλλου
της αφιέρωσης με απώλεια κειμένου, λεκέδες από
νερό). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μι-
κρές φθορές). Ηλιού 1818.49.
€ 150-200

63 107749
ΜΑΚΡΗΣ, Βησσαρίων. Σταχυολογία τεχνολογική
κατ’ ἐρωταπόκρισιν τῆς γραμματικῆς τέχνης, ἔτι δέ
καί τό Περί ὁμοίων καί διαφόρων λέξεων τοῦ Ἀμμω-
νίου, νῦν μετατυπωθέντα καί ἐπιμελείᾳ πλείστῃ διορ-
θωθέντα. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1804. 8ο, 212
+ 94 σ. (οξείδωση, σφραγίδες και κτητορικές σημει-
ώσεις στο πάνω ακρόφυλλο, σφραγίδα στην τελευ-
ταία σελίδα του πρώτου έργου και τη σ. 91 του
δεύτερου). Αρχικά χαρτόνια (μικρές φθορές, λεί-
πουν τμήματα από τη ράχη). Ηλιού 1804.65.
€ 150-200

64 108120
[ΜΠΑΛΑΣΣΟΣ, Ιωάννης]. Εἰσαγωγή εἰς τήν γραμ-
ματικήν, ἤτοι τά ὀκτώ μέρη τοῦ λόγου, συντόμως
ἐκτεθέντα πρός εὐχερεστέραν χρῆσιν τῶν πρωτο-
πείρων τῆς Ἑλλάδος φωνῆς, ἥτις τύποις ἐξεδόθη δι´
ἀναλωμάτων τοῦ ἐν Τεργεστίῳ ἑλληνικοῦ φροντι-
στηρίου. Τεργέστη, τυπογραφία Αρμενίων Πατέρων
Μεχιταριστών, 1809.  πλάγιο 4ο (176 x 230 mm.),
79 σ. (τρύπα από έντομο με μικρή απώλεια γραμμά-
των στα δύο πρώτα τεύχη, ελαφρά οξειδωμένο αντί-
τυπο). Δέρμα των Α. & Α. Γανιάρη (λίγο λερωμένο).
Ηλιού 1809.19.
€ 300-400

65 106632
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, Κωνσταντίνος, ο εξ Οικονόμων.
Περί τῆς γνησίας προφορᾶς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης
βιβλίον. Πετρούπολη, Τυπογραφία του επί της Δη-
μοσίου Παιδεύσεως Υπουργείου, 1830.  8ο, ιη´ +
814 σ. (λίγο οξειδωμένο αντίτυπο). Δερμάτινη ράχη
της εποχής της έκδοσης (φθορές). Ηλιού, 1830.103.
€ 80-120

66 107905
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, Κωνσταντίνος, ο εξ Οικονόμων.
Τά σωζόμενα φιλολογικά συγγράμματα, ἐκδιδό -
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ντος Σοφοκλέους Κ. τοῦ ἐξ Οἰκονόμων, τόμος Α´
(δέν ἐκδόθηκε ἄλλος). Αθήνα, Τέκνα Α. Κορο-
μηλά, 1871.  8ο, μ´ + 496 σ. (υπογραμμίσεις με
στυλό και κάποιες σημειώσεις στα περιθώρια των 4
πρώτων τευχών). Νεότερη πάνινη ράχη (έχουν δια-
τηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα). Ηλιού & Πολέμη,
1871.723. [μαζί, του ιδίου δεμένο ομοιόμορφα:] Τά
σωζόμενα ἐκκλησιαστικά συγγράμματα, ἐκδιδόν-
τος Σοφοκλέους Κ. τοῦ ἐξ Οἰκονόμων. Αθήνα, Φ.
Καραμπίνης & Κ. Βάφας, 1864 (τ. Β´ ), Φ. Καραμ-
πίνης, 1866 (τ. Γ´).  οι τόμοι Β´ & Γ´ (από τους 3),
8ο, η´ + 696 και θ´ + 560 σ. Κατάλογος συνδρομητών.
Έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα. Ηλιού &
Πολέμη, 1864.518 & 1866.491. (3)
€ 100-150

67 108116
ΒΛΑΝΤΗΣ, Σπυρίδων. Γραμματική τῆς ἰταλικῆς
γλώσσης, ἔκδοσις ἕκτη, διαφόροις ἀναγκαίαις
εἰδήσεσιν ἐπαυξηθεῖσα καί ἐν τῷ τέλει μετά κανό-
νων τινῶν συντάξεως. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς,
1821.  8ο, 243 σ. (κομμένο τμήμα από ένα φύλλο
με απώλεια κειμένου: σ. 13-4, επιδιορθώσεις με ται-
νίες χαρτιού στο επόμενο, λίγο λερωμένο αντίτυπο,
ελαφρά οξειδωμένα κάποια φύλλα). Τίτλος στα
ιταλικά και ελληνικά, ιταλικό και ελληνικό κείμενο
σε 2 στήλες. Νεότερο πανί. Ηλιού 1821.14, Legrand
& Pernot, 990.
€ 80-120

8. Παιδεία

68 108118
ΚΟΜΜΗΤΑΣ, Στέφανος. Παιδαγωγικά μαθήματα.
Ἀναγνωστικά: Ἀλφαβητάριον, περιέχον ὄσα συμ-
βάλλουσιν εἰς γνῶσιν τῶν γραμμάτων, τοῦ συλλαβί-
ζειν, καί τῆς ἁπλῆς ἀναγνώσεως τῶν πρωτοπείρων.
Πέστη, M. Trattner, 1827.  8ο, 76 σ. (ομοιόμορφη
ελαφρά οξείδωση σε κάποια φύλλα). Ηλιού 1827.62.
Αρχικά χαρτόνια.
€ 80-120

69 107095
Ἡ Στακτοπούτα, [στό κάτω ἐξώφυλλο, (πάνω):
Imagerie d’ Épinal, (κάτω): Pellerin & Cie, imp.-édit.].
Αθήνα, Κ. Αντωνιάδης, [τέλη 19ου αιώνα].  8ο,
[16] σ. (ελαφρά οξειδωμένο). Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο
τίτλου (τα στοιχεία της έκδοσης από τα εξώφυλλα).
Με 16 λιθογραφίες εντός κειμένου επιχρωματισμέ-
νες με το χέρι. Αρχικά εικονογραφημένα εξώφυλ λα
(λιθογραφίες επιχρωματισμένες με το χέρι, η ρά χη
πρόχειρα πιασμένη με κλωστή, λεκέδες από νερό).
[μαζί άλλα 4 παραμύθια των ίδιων εκδόσεων:] (α)
Ἡ ὡραία χρυσομαλλούσα, (β) Ἡ πεντάμορφη τῆς
χώρας, (γ) Ὁ κοντορεβυθούλης και (δ) Ὁ παπου-
τσωμένος γάτος. (5) 
€ 150-200
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70 101859
ΑΒΓ, γιά τά μικρά παιδάκια. Αθήνα, Ελευθερου-
δάκης, χ.χ., [δεκαετία 1920].  333 x 245 mm., [6] φ.
Εξολοκλήρου λιθογραφημένη έκδοση, χωρίς ιδιαί-
τερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στο πάνω εξώφυλλο),
το κείμενο αρχίζει στο εσωτερικό του πάνω εξω-
φύλλου και τελειώνει στο εσωτερικό του κάτω, με
χρωμολιθόγραφες εικόνες εντός κειμένου και μο-
νόχρωμες στο εσωτερικό των εξωφύλλων. Αρχικά
χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα. 
€ 80-120

71 101858
Τρά λά λά, τρά λά λά, ΑΒΓ. Αθήνα, Ελευθερουδά-
κης, χ.χ. [δεκαετία 1920]. πλάγιο 4ο (250 x 340 mm.),
[6] φ. (μικρή φθορά στην πάνω εξωτερική γωνία).
Εξολοκλήρου λιθογραφημένη έκδοση, χωρίς ιδιαί-
τερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στο πάνω εξώφυλλο),
το κείμενο αρχίζει στο εσωτερικό του πάνω εξω-
φύλλου, με χρωμολιθόγραφες εικόνες εντός κειμέ-
νου και μία μονόχρωμη στο εσωτερικό του πάνω
εξωφύλλου. Αρχικά χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα
(μικρές φθορές, λείπουν μικρά τμήματα από τις εξω-
τερικές γωνίες). 
€ 80-120

9. Θρησκεία

72 107868
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Νικόλαος Α. Περί καθη-
κόντων βίβλος, ξυγγραφεῖσα παρά τοῦ εὐσεβε-
στάτου, ὑψηλοτάτου, καί σοφωτάτου αὐθέντου
καί ἡγεμόνος πάσης Οὐγγροβλαχίας κυρίου, κυ-
ρίου Ἰωάννου Νικολάου Ἀλεξάνδρου Μαυροκορ-
δάτου Βοεβόδα. Liber de officiis [...], editione hac
secunda latine conversus. Λειψία, Thomas Fritschen,
1722.  4ο, 212 σ. (λείπει το τελευταίο (λευκό) φύλ -
λο, ομοιόμορφη οξείδωση στα περισσότερα φύλλα,
λεκές από νερό στο εξωτερικό περιθώριο, εντονό-
τερος στην αρχή και το τέλος). Ελληνικό κείμενο
και λατινική μετάφραση στην πάνω και την κάτω
πλευρά της σελίδας. Μ’ ένα χαλκόγραφο πορτραί -
το του συγγραφέα εκτός κειμένου. Νεότερη δερ-
μά τινη ράχη  (μικρές φθορές, λυμένο το πάνω
ακ ρό φυλλο). Legrand (18ος αι.) 146.
€ 500-700

73 105195
[ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ο Αιτωλός]. Βιβλίον καλούμενον
ῥαντισμοῦ στηλήτευσις, ἐν ᾧ περιέχεται κεφαλαίων
ἀριθμός ὀγδοήκοντα ἑνός, ὧν ἕκαστον ταῖς ἀκτῖσι
τῆς γραφῆς ὡς ἱστόν ἀράχνης φαίνεται διαλύον
ῥαντισμά των τό σκότος, τότε μέν πρῶτον τύποις
ἐξεδό θη, ὅτε ὁ οἰκουμενικός ἐκοσμεῖτο θρόνος παρά
τοῦ πανα γιω τάτου κυρίου κυρίου Κυρίλλου. Κων -
στα  ντι νούπολη 1756.  4ο, 24 + [2] + (25-29) + ρος´ σ.
(τρύ πα από έντομο στην πάνω πλευρά των τελευ -
ταίων φύλλων, μικρές τρύπες στις εσωτερικές γωνίες,
λεκές από νερό, εντονότερος προς το τέλος). Κτη -
τορική σημείωση στον τίτλο («καί τόδε σήν τοῖς
ἄλοις κυρίλ λου σκορδίλη τοῦ ἐκ νίσου τῆς πάρου /
ἠγοράσθιν ζάριον ἔν αψνζ»). Legrand (18ος αι.) 482
(«ouvrage de la plus extraordinaire rareté»), Ελληνική
Βιβλιοθήκη, 1026-7.
€ 700-900

74 105507
ΑΓΑΠΙΟΣ, Λεονάρδος, ο εκ Δημιτσάνης. Συλλογή
πάντων τῶν ἱερῶν καί θείων κανόνων, τῶν τε Ἁγίων
Ἀποστόλων καί Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἅμα δέ
καί τοπικῶν, σύν τούτοις καί τῶν λοιπῶν Ἁγίων Πα -
τέρων, τῶν κατ’ ἰδίαν ὁροθετησάντων καί ὑπό
Συνό δων οἰκουμενικῶν ἤ τοπικῶν θεωρηθέντων,
συλ λεχθέντες ἐκ διαφόρων βιβλίων καί τυπωθέντες
νῦν διά προτροπῆς καί ἀναλωμάτων τοῦ Πανιερω -
τάτου καί Σεβασμιω τάτου Ἁγίου Ναζαρέτ, κυρίου
κυρίου Νεοφύτου Πελοποννησίου. Βενετία, Antonio
Bortoli, 1787.  8ο, yς´ + 486 σ. (φθορές και απώλεια
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μικρών τμημάτων στο εσωτερικό περιθώριο των
πρώτων 12 τευχών (συντηρημένα τα περισσότερα
φύλλα, μικρή απώλεια γραμμάτων σε 2 από αυτά)
και την πάνω εσωτερική γωνία των τελευταίων 11
φύλλων, λεκέδες από νερό κυρίως στην αρχή και το
τέλος). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σήμα στον τίτλο.
Νεότερη δερμάτινη ράχη. Legrand (18ος αι.) 1210,
Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1094.
€ 120-160

75 106897
Βιβλίον ὀνομαζόμενον νέος θησαυρός, με τά τῶν
προ ϋ παρ χουσῶν ἐν αὐτῷ πε ριε χο μέ νων ὁ μι λιῶν,
νε ω στί με τα τυ πω θέν καί μετ’ ἐ πι με λεί ας διορ θω-
 θέν. Βε νε τί α, Νι κό λα ος Γλυκύς, 1818.  4ο, 370 σ.
(ο τίτλος επικολλημένος και με ενισχυμένα τα πε-
ριθώριά του με ταινίες χαρτιού, λίγο λερωμένο και
οξειδωμένο αντίτυπο, κτητορικές σημειώσεις στο
πάνω ακρόφυλλο και το κάτω περιθώριο του τί -
τλου). Ο τί τλος σε ξυ λό γρα φο πλαί σιο, στην αρ χή
κά θε ο μι λί ας μικρή ξυλογραφία ανάμεσα σε ανθο-
δοχεία ή αρχιτεκτονικά διακοσμητικά. Δερμάτινη
ράχη της εποχής της έκδοσης (φθαρμένα τα κα-
λύμματα). Η λιού 1818.10.
€ 300-400

76 106898
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 δαπά-
νης τῶν ἐλαχίστων ἱερομονάχων Στεφάνου καί Νε-
οφύτου τῶν ἐν τῷ ἁγιονύμῳ ὄρει Σκουρταίων.
Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1819.  4ο, ι´ + 347 σ.
(μικρή φθορά σ’ ένα φύλλο με απώλεια γραμμάτων:
σ. 4, λίγο λερωμένα κάποια φύλλα,  κυρίως στην
αρχή). Χαλκόγραφη προμετωπίδα (πορτραίτο του
Νικοδήμου του Αγιορείτη), κι ένας χαλκόγραφος
αναδιπλούμενος πίνακας (3 μικρά επιδιορθωμένα
σχισίματα). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδο-
σης (μικρές φθορές). Ηλιού 1819.76, Λαγανάς 667.
€ 200-300

77 103932
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 δεμένα σε ισάριθμους τόμους, 4ο, 248 + II +
XII, 334 + XXVIII, 225 + XVIII, 173 + ΧΙΙ και 231 σ.
(λείπει το τελευταίο φυλλο του Δ´ τόμου: σ. ΧΙΙΙ-XIV
από τα «Διαφέροντα ἀναγνώσματα», τρύπες από
έντομο στα περιθώρια αρκετών φύλλων (με απώλεια
γραμμάτων σε 2 τεύχη του Α´ τόμου, 3 τεύχη του Β´ ,
2 τεύχη του Γ´ και 3 τεύχη του Ε´ τόμου), οξειδωμένα
και με μικρές φθορές τα πρώτα φύλλα στον Α´ τόμο
και τα τελευταία φύλλα του Δ´ τόμου: σ. Ι-ΧΙΙ, καθώς
και κάποια στον Γ´ τόμο, δεμένα σε λάθος θέση 2
φύλλα του Α´ τόμου: σ. 161-2 και 165-6). Κείμενο σε 2
στήλες. Απομίμηση δέρματος (ο τίτλος σε ετικέτα στη
ράχη). Ηλιού 1821.43, Darlow & Moule, 4796. (5)
€ 250-350

78 105772
ΠΥΡΡΟΣ, Διονύσιος. Ἡ πρός Θεόν ὁμολογία τῆς πί-
στεως  καί τό ἱερόν  ἀπάνθισμα τοῦ ψαλτηρίου,
πρός καθημερινήν χρῆσιν καί προσευχήν ἑκάστου
χριστιανοῦ, συνταχθέντα παρά τοῦ ἀρχιμανδρίτου
κυ ρίου  Διονυσίου Πύρρου  τοῦ Θετταλοῦ, καί
ἰατρο  διδασκάλου, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδίδεται συ-
νεργείᾳ τοῦ ἐκλαμπροτάτου Πεϊζαδέ Γεωργίου
Μαυρομιχάλου, τοῦ Σπαρτιάτου. Βενετία 1827. 
4ο (190 x 145 mm.), 28 σ. Ο τίτλος και το κείμενο σε

72
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τυπογραφικό πλαίσιο. Αρχικά απλά εξώφυλλα.
Ηλιού 1827.42.
€ 300-400

79 106630
GALLAUDET, Thomas Hopkins. Βιβλίον τῆς νεολαίας
περί φυσικῆς θεολογίας. Αθήνα, Α. Αγγελίδης, 1840.
 12ο, 290 σ. (λίγο οξειδωμένο αντίτυπο, λεκές από
νερό στο εσωτερικό περιθώριο). Με ξυλογραφίες
εντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη της εποχής της
έκδοσης (σχισίματα στην πάνω ένωση, φθαρμένο το
κάτω κάλυμμα). Ηλιού 1840.30.
€ 80-120

80106900
Νέον ἐκλόγιον, περιέχον βίους ἀξιολόγους διαφόρων
ἁγίων καί ἄλλα τινά ψυχωφελῆ διηγήματα, ἤδη δέ τό
δεύτερον ἐκδίδεται ὑπό Ἀββακούμ ἱεροδιακόνου καί
Ἀνθίμου μοναχοῡ τῶν Ἁγιοριτῶν. Κωνσταντι νού -
πολη, Πατριαρχική Τυπογραφία, 1863.  4ο, η´ +
397 σ. (μικρές τρύπες στο εξωτερικό περιθώριο του
τίτλου, κτητορικές σημειώσεις στο πάνω ακρόφυλλο).
Με μία ολοσέλιδη εικόνα, κατάλογος συνδρομητών.
Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές).
Γκίνης & Μέξας, 9758.  Ανώνυμη συναγωγή του
Νικοδήμου Αγιορείτη. 
€ 80-120

81 107791
ΕΦΡΑΙΜ, ο Σύρος. Τά τοῦ ὁσίου πατρός ἡ μῶν Ἐφ -
ραὶμ τοῡ Σύρου ἀσκητικά, εἰς τήν καθομιλουμένην
μετηνεγμένα ὑπὸ Μάρκου Δ. Σακορράφου. Αθήνα,
τυπογραφείο της Λακωνίας, 1864.  4ο, β´ + β´ + 294
σ. (κομμένο μικρό τμήμα από το πάνω περιθώριο ενός
φύλλου και η πάνω εξωτερική γωνία από το επόμενο:
σ. 29-32, οξειδωμένο το τεύχος 9). Χαλκόγραφη προ-
μετωπίδα. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης
(φθορές, έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα, λίγο
οξειδωμένα, ενισχυμένο με ταινία χαρτιού το κάτω
περιθώριο του πάνω). Ηλιού & Πολέμη, 1864.519.
€ 100-150

10. Μουσική
82 108203
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος.
Εἱρμολόγιον τῶν καταβασιῶν, μετά τοῦ συντόμου
εἱρμολογίου Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου,
ἐξηγημένα κατά τήν νέαν τῆς μουσικῆς μέθοδον
μετά προσθήκης ἱκανῶν μαθημάτων, ὧν ἐστεροῦντο
εἰς τό παλαιόν, ἐπιθεωρηθέντα ἤδη καί ἀκριβῶς
διορθωθέντα παρά τοῦ διδασκάλου Χουρμουζίου
Χαρτοφύλακος, ἑνός τῶν ἐφευρετῶν τῆς ῥηθείσης
μεθόδου, ἐπιστασία δέ τοῦ ἰδίου νῦν πρῶτον ἐκδο-
θέντα εἰς τύπον. Κωνσταντινούπολη, Isaac de Castro,
1825.  4ο, 296 + 229 [=219] σ. (οξειδωμένο το τεύ-
χος 27, στίγματα από οξείδωση στα υπόλοιπα). Κα-
τάλογος συνδρομητών. Δερμάτινη ράχη της εποχής
της έκδοσης (μικρές φθορές). Ηλιού 1825.23, Χα-
τζηθεοδώρου 6-7.
€ 300-400

83 108202
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος.
Ἀναστασιματάριον ἀργόν, περιέχον τά ἀναστάσιμα
τοῦ Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου καί Λειτουργίας, μετά τῶν
ἀναστασίμων κανόνων, ἀργῶν καταβασιῶν, [...], με-
λοποιηθέν παρά Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοπον-
νησίου καί ἤδη ἐπιδιορθωθέν μετά προσθήκης, παρά
Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Με-
γάλης Ἐκκλησίας, νῦν τρίτον ἐκδοθέν εἰς τύπον παρά
Θεοδώρου Παπᾶ Παράσχου Φωκέως. Κωνσταντι-
νούπολη, Αδελφοί Ιγνατιάδαι, 1839.  4ο, 336 σ. (ση-
μειώσεις με μελάνι στον τίτλο και τα περιθώρια λίγων
φύλλων, κομμένο και συμπληρωμένο μικρό τμήμα από
ένα φύλλο: σ. 288-9, ελαφρά οξειδωμένα λίγα φύλλα).
Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές στα
καλύμματα, σημειώσεις με μελάνι στο πάνω ακρό-
φυλλο, σχέδιο με υδατοχρώματα στο κάτω). Ηλιού,
1839.9, Χατζηθεοδώρου 28, Ελληνική Βιβλιοθήκη,
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888. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Ἀναστασιματάριον σύν-
τομον, μελοποιηθέν παρά Πέτρου Λαμπα δαρίου τοῦ
Πελοποννησίου, ἐξηγηθέν παρά Γρηγορίου Πρωτο-
ψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκ κλησίας, νῦν
πρῶτον ἐκδοθέν εἰς τύπον παρά Θεοδώρου Παπᾶ Πα-
ράσχου Φωκέως. Κωνσταντινούπολη, Αδελφοί Ιγνα-
τιάδαι, 1839.  4ο, 84 + [18] σ. (οξειδωμένο το τεύχος
5). Κατάλογος συνδρομητών. Ηλιού, 1839.10, Χατζη-
θεοδώρου 29, Ελληνική Βιβλιοθήκη, 889.
€ 200-300

84 108204
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος.
Ἀναστασιματάριον ἀργόν καί σύντομον, περιέχον τά
ἀναστάσιμα τοῦ Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, καί Λειτουρ-
γίας, μετά τῶν ἀναστασίμων κανόνων, ἀργῶν, κατα-
βασιῶν, τιμιωτέρων συντόμων δοξολογιῶν μετά τῶν
ἑωθινῶν αὐτῶν, κατανυκτικῶν, μαρτυρικῶν, καί νε-
κρωσίμων, μελοποιηθέν παρά Πέτρου Λαμπαδαρίου
τοῦ Πελοποννησίου, καί ἤδη ἐπιδιορθωθέν μετά προ-
σθήκης παρά Ἰωάννου Λαμπαδαρίου τῆς τοῦ Χρι-
στοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, νῦν τό τέταρτον εἰς τύπον
ἐκδοθέν παρά τοῦ αύτοῦ Ἰωάννου Λαμπαδαρίου.
Κωνσταντινούπολη, Θ. Διβιτζιάν, 1846.  4ο, 433
+106 σ. (οξειδωμένα αρκετά τεύχη, λερωμένος ο τίτ-
λος και τα 4 πρώτα τεύχη, σχίσιμο σ’ ένα φύλλο: σ. 9-
10). Κατάλογος συνδρομητών. Δέμα της εποχής της
έκδοσης (φθορές, λείπει η κορυφή της ράχης, χαλα-
ρωμένες οι συνδέσεις). Φραγκίσκος (Ερανιστής VI)
Α927, Χατζηθεοδώρου 41.
€ 200-300

85 106631
ΙΩΑΝΝΗΣ, ο Λαμπαδάριος, και ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ο
Δομέστικος. Πανδέκτη τῆς ἱερᾶς ἐκκλησιαστικῆς
ὑμνωδίας τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ. Κωνσταντινούπολη, Πα  -
τριαρ  χικό Τυπογραφείο, 1850-1.  οι τόμοι 1-3 [από
τους 4], 8ο, δ´ + 413, 853 και 539 σ. (λείπουν 5 φύλλα
στον Α  ́τόμο: σ. ε´-ιδ ,́ οξειδωμένοι οι τόμοι Α  ́& Β  ́και
11 τεύχη του Γ´ τόμου, έντονοι λεκέδες από νερό σε
λίγα φύλλα του Β´ τόμου). Δερμάτινη ράχη της εποχής
της έκδοσης στους δύο πρώτους τόμους, μεταγενέ-
στερη στον Γ´ (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας, 5260
& 5512. (3)
€ 120-160

86 107080
Χοροί ἑλληνικοί δημώδεις διά κλειδοκύμβαλον, [αρ. 3:
Χορός κάτω στό βάλτο καί Καρσιλαμᾶς]. Αθήνα, Ζ.
Βελούδιος, χ.χ. 4ο, 3 σ. (κομμένο τμήμα από την πάνω
πλευρά του πρώτου φύλλου με απώλεια κειμένου). Λι-
θόγραφη παρτιτούρα, χρωμολιθόγραφος τίτλος

στη σ. [1], κατάλογος του εκδότη στη σ. [4]. Δερμάτινη
ράχη (λείπει το μεγαλύτερο τμήμα της, σχισμένη η κάτω
ένωση). [δεμένο μαζί:] Χοροί ἑλληνικοί δημώδεις διά
κλειδοκύμβαλον, [αρ. 13: Βασιλική προστάζει καί Συρ-
τός πλακιώτικος]. Αθήνα, Ζ. Βελούδιος, χ.χ.  4ο, 3 σ.
Λιθόγραφη παρτιτούρα, χρωμολιθόγραφος τίτλος στη
σ. [1], κατάλογος του εκδότη στη σ. [4]. [δεμένο μαζί:]
Χοροί ἑλληνικοί δημώδεις διά κλειδοκύμβαλον, [αρ. 11:
Τσάμικος χορός]. Αθήνα, Ζ. Βελούδιος, χ.χ.  4ο, 5 σ.
Λιθόγραφη παρτιτούρα, χρωμολιθόγραφος τίτλος
στο πρώτο φύλλο, κατάλογος του εκδότη στη σ. [6]. [δε-
μένο μαζί:] ΠΑΠΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κωνστ. Μ. Φόρεσες
τόν Μάρτη, ᾆσμα ἐν συνοδείᾳ κλειδοκυμβάλου, [κάτω:]
Ἰδιοκτησία συνθέτου. χ.τ και χ.  4ο, 7 σ. Λιθόγραφη
παρτιτούρα, χρωμολιθόγραφος τίτλος στο πρώτο
φύλλο. [δεμένο μαζί:] ΠΑΠΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. Μ. Γιατί;,
δι’ ᾆσμα καί κλειδοκύμβαλον, [κάτω:] Ἰδιοκτησία τοῦ
συνθέτου, χάραξις καί ἐκτύπωσις ὑπό Μπράιτχοπφ καί
Χέρτελ ἐν Λειψίᾳ. χ.τ και χ. 4ο, 5 σ. Λιθόγραφη παρ-
τιτούρα, χρωμολιθόγραφος τίτλος στη σ. [1]. [δεμένο
μαζί:] ZIEHRER, C. M. In lauschiger Nacht, walzer, aus der
Operette “Die Landstreicher”, [κάτω:] Georges Féxis. χ.τ
και χ.  4ο, 11 σ. Λιθόγραφη παρτιτούρα, χρωμολιθό-
γραφος τίτλος στη σ. [1]. [δεμένο μαζί:] Les succès mo-
dernes, dances pour piano, [στή σ. (2):] Φρού-Φρού, βαλς,
Ε. Σατώ. Αθήνα, Ζ. Βελούδιος, χ.χ.  4ο ,7 σ. Λιθό-
γραφη παρτιτούρα, χρωμολιθόγραφος τίτλος στη σ. [1],
κατάλογος του εκδότη στη σ. [8]. [δεμένα μαζί άλλα 7
έργα (λιθόγραφες παρτιτούρες)]. 
€ 150-200
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11. Φιλοσοφία

87 108329
ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Ευγένιος. Ἡ λογική, ἐκ παλαιῶν τε
καί νεωτέρων συνερανισθεῖσα, ἧς προτέτακται ἀφή -
γησις προεισοδιώδης περί ἀρχῆς καί προόδου τῆς
κατά τήν φιλοσοφίαν ἐνστάσεως, καί προδιατριβαί
τέτταρες εἰσαγωγικαί, εἰς ἅπασαν ἐν γένει τήν φιλο -
σοφίαν προτελεστικαί. Λειψία, Breitkopf, 1766.  8ο,
586 σ. (λείπει το πορτραίτο, το τελευταίο φύλλο με τα
παροράματα (χ.α.) κι ακόμα ένα φύλλο: σ. 163-4,
οξείδωση, λερωμένα κάποια φύλλα, σφραγίδα στον
τίτλο και σε δύο ακόμα φύλλα, μικρές φθορές στον
τίτλο και το τελευταίο φύλλο). Χαλκόγραφη βινιέτα
στο δεύτερο φύλλο. Δέρμα της εποχής της έκδο -
σης (φθορές). Legrand (18ος αι.) 645, Legrand & Pernot,
388, Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1223, Λαγανάς 423.
€ 100-150

88 107915
ΒΑΜΒΑΣ, Νεόφυτος. Στοιχεῖα τῆς φιλοσοφικῆς
ἠθικῆς. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1818.  8ο, ξ´ +
350 σ. (ελαφρά οξειδωμένα λίγα φύλλα). Δερμάτινη
ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές, χα -
λαρωμένες οι συνδέσεις). Ηλιού 1818.86, Ελληνική
Βιβλιοθήκη, 1410-1.
€ 100-150

89 106894
ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Ευγένιος. Συλλογή ἀνεκδότων συγ -
γραμμάτων καί τινων ἄλλων μετατυπωθέντων, ἐκδο -
θεῖσα ὑπό Γεωργίου Αἰνιᾶνος, τόμος Α´ , [–Ἐκ τῶν
συγγραμμάτων Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως, τόμος Β´].
Αθήνα, Κ. Ράλλης, 1838. 2 τόμοι δεμένοι σ’ έναν, 8ο,
μ´ + 86 και ζ´ + (10)-75 + 223 σ. (ελαφρά οξειδωμένος ο
τίτλος του Α´ τόμου, λερωμένο το κάτω περιθώριο του
τεύχους 13 στον Β´ τόμο). Αναδιπλούμενος πίνακας
στο τέλος του Α´ τόμου. Ηλιού 1838.175 και 52. 
€ 80-120

12. Επιστήμες

90 108026
ΜΠΑΛΑΝΟΣ, Κοσμάς, επιμελητής. Ἀντιπελάρ-
γησις, ἤ συλλογή τῶν σωζομένων ἐκ τῶν ἀρχαι-
οτέρων Ἑλλήνων τῶν ἐκπεπονηκότων διαφόρως
περί τό Δήλιον πρόβλημα εἰς εὕρεσιν δύω μέσων
ἀναλόγων γραμμῶν ἐν συνεχεῖ γεωμετρικῇ ἀναλο-
γίᾳ, καί ἐκ τῶν νεωτέρων ὑπό τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ

λήξει γενομένου κυρίου Μπαλάνου Βασιλοπού-
λου. Βιέννη, J. B. Zweck, 1816.  μικρό folio, 74 σ.
(μικρές τρύπες από έντομο στην αρχή, ομοιόμορφα
οξειδωμένα τα τελευταία 11 φύλλα). Γεωμετρικά
σχήματα εντός κειμένου και σε 3 χαλκόγραφους πί-
νακες στο τέλος. Αρχικά χαρτόνια (μικρές φθο-
ρές, τρύπες από έντομο στο πάνω, λείπουν τμήματα
από τη ράχη). Ηλιού 1816.14, Λαγανάς 633.  Ο
Μπαλάνος Βασιλόπουλος (1694 - π. 1760), διδάσκα-
λος της σχολής των Ιωαννίνων, πίστευε ότι είχε
λύσει το Δήλιο πρόβλημα, ένα από τα προβλήματα
που επιχείρησαν χωρίς επιτυχία να λύσουν οι αρ-
χαίοι Έλληνες. Τη λύση του έστειλε στις σημαντι-
κότερες ακαδημίες της Ευρώπης και τελικά τύπωσε
στη Βενετία το 1756. Ο γιος του Κοσμάς συγκεν-
τρώνει σ’ αυτόν τον τόμο κάποιες από τις μεθόδους
αντιμετώπισης του προβλήματος που έχουμε από
την αρχαιότητα, τη λύση του πατέρα του, κριτική
θεώρησή της από τον Νικηφόρο Θεοτόκη και τον
Ευγένιο Βούλγαρη, καθώς και τη σχετική με το ζή-
τημα αλληλογραφία. Την απόδειξη ότι το Δήλιο
πρόβλημα δεν επιδέχεται λύση εδωσε ο A. F. Möbius
το 1829. Βλ. Μ. Λάμπρου, «Μία προσπάθεια διπλα-
σιασμού του κύβου την εποχή της Τουρκοκρατίας
και το κείμενο της Αντιπελάργησης», Ευκλείδης Γ´,
τ. 40-41 (Μάιος-Δεκέμβριος 1994), σ. 41-67.
€ 600-800

91 105493
ΡΗΓΑΣ, Αγάπιος. Στοιχεῖα ἀριθμητικῆς, ἐκ διαφό-
ρων συγγραφέων ἐρανισθέντα τε καί συντεθέντα,
πρός χρῆσιν τῶν φιλομαθῶν τε καί ἐραστῶν τῆς
πρακτικῆς ἀριθμητικῆς ἐπιστήμης, καί ἰδίοις αὐτοῦ
ἀναλώμασι νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα [...], ἐπι-
στασίᾳ Ἰωακείμ ἱεροδιακόνου Πολίτου. Βενετία, Μ.
Γλυκύς, 1827.  8ο, ζ´ + 400 σ. Ξυλόγραφο τυπο-
γραφικό σήμα στον τίτλο, κατάλογος συνδρομητών.
Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (λίγες τρύ-
πες από έντομο). Ηλιού 1827.81.
€ 150-200

92 105492
ΔΟΥΓΚΑΣ, Στέφανος. Στοιχεῖα ἀριθμητικῆς καί
ἀλγέβρης, ἐκδοθέντα ὑπό Στεφάνου ἱεροδιακόνου
τοῦ Θετταλοῦ. Βιέννη, J. B. Zweck, 1816.  2 τόμοι
[από τους 4] δεμένοι σ’ έναν, 8ο, β´ + 296 και 332 σ.
(λίγο οξειδωμένο αντίτυπο). Δερμάτινη ράχη της
εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). Ηλιού 1816.77-8.
€ 100-150

93 106895
JOULIN, Désiré-Joseph. Πραγματεία πλήρης περί
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μαιευτικῆς, μεταφρασθεῖσα ὑπό Δ. Κ. Κόνσολα.
Αθήνα, τυπογραφείο του «Παρνασσού», 1876-7. 
3 τό μοι δεμένοι σ’ έναν, 8ο, ζ´ + 560, 338 και 620 σ.
Ξυλο γραφίες εντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη της
εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). Ηλιού & Πολέ -
μη, 1876.586-7 και 1877.575.
€ 100-150

94 107092
COHN, Ferdinand. Φερδινάνδου Κων, Φυτολογικαί
ὁμιλίαι, ὑπό Π. Στ. Βαλσαμάκη, προτάσσεται Τό
ἔργον τῆς Δασονομικῆς Ὑπηρεσίας ἐν Ἑλλάδι, μελέτη
ἱστορική καί κριτική ὑπό Γ. Ν. Κοφινᾶ. Αθήνα, Α.
Κωνσταντινίδης, 1899.  8ο, ΙΒ´ + LVI + 302 σ.
(υπογραμμίσεις με μολύβι). Μ’ ένα πορτραίτο του
Βαλσαμάκη εκτός κειμένου (αναπαραγωγή χαλκο -
γραφίας). Πάνινη ράχη (μικρές φθορές). Ηλιού &
Πολέμη, 1899.989 (3 μόνο αντίτυπα).
€ 80-120

95 107834
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Εμμανουήλ Ι. Ἡ φαρμακογνωσία
διά μέσου τῶν αἰώνων. Αθήνα, τυπογραφείο της
Εστίας, 1908.  24 σ. Πάνινη ράχη (έχουν διατηρηθεί
τα αρχικά εξώφυλλα). [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Συγ-
κριτική μελέτη τῶν ἐπί τοῦ κων/πολιτικοῦ κώδικος τοῦ
Διοσκορίδου ἀπεικονισμένων φυτικῶν φαρμάκων. χ.τ.
και χ.  23 σ. Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα (ο τίτλος
στην αρχή του κειμένου). [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Α.
Κ. Δαμβέργης, 1892-1917. Αθήνα, Ν. Καργιωτάκης,
[1917].  16 σ. Μ’ ένα πορτραίτο του Δαμβέργη εκτός
κειμένου. Αρχικά εξώφυλλα. [δεμένο μαζί, του ιδί -
ου:] Recherche pharmacochimique de la racine de Rumex
pulcher L., [πάνω:] Extrait du “Journal suisse de pharma-
cie” 1917, No. 43. χ.τ. και χ.  13 σ. Χωρίς ιδιαίτερα
εξώφυλλα. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Φαρμακοχημική
ἔρευνα τῆς ρίζης τοῦ φυτοῦ Rumex pulcher L. Αθήνα,
Αδελφοί Φραντζεσκάκη, χ.χ.  47 σ. (κομμένο τμήμα
από ένα φύλλο με απώλεια κειμένου). Χωρίς εξώ-
φυλλα. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Χημική σύνταξις
καί φαρμακοδυναμική ἐνέργεια. Αθήνα, [1919]. 
37 σ. Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα. [δεμένο μαζί, του
ιδίου:] Κατάταξις τῶν ἰαματικῶν ὑδάτων, [στό τέλος:]
Ἐκ τῶν «Ἰαματικῶν ὑδάτων». χ.τ. και χ.  7 σ. Χωρίς
ιδιαίτερα εξώφυλλα. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Φυτικά
φάρμακα σπανιωτέρας χρήσεως. Αθήνα 1924. 32 σ.
Χωρίς εξώφυλλα. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Ἕλληνες
ἀριστεῖς τῆς φαρμακευτικῆς. Αθήνα 1923.  16 σ.
Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου. Αρχικά εξώφυλλα.
[δεμένο μαζί, του ιδίου:] Φυτοχημική ἔρευνα τῆς
ἑλληνικῆς γλυκυρρίζης, [κάτω:] Ἀπόσπασμα ἐκ τῶν
Πρακτικῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν [...] 3, 1926, p. 229.

χ.τ. και χ. 14 σ. Αρχικά εξώφυλλα. [δεμένο μαζί, του
ιδίου:] Ἡ πρόοδος τῆς φαρμακευτικῆς. Αθήνα 1923.
 23 σ. Χωρίς εξώφυλλα. [δεμένο μαζί, του ιδίου:]
Ὁδηγός πρός ἐξέτασιν οὔρων, τῆς ὑποστάθμης των,
τῶν οὐρολίθων κλπ. Αθήνα 1926.  59 σ. Χωρίς εξώ-
φυλλα. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Τό Λουτράκιον καί
τά ὕδατά του. Αθήνα, Εκδοτική, 1927. 32 σ. Με 6 ει-
κόνες σε 2 πίνακες. Χωρίς εξώφυλλα. [δεμένο μαζί,
του ιδίου:] Greek tobaccos chemically examined, [κάτω:]
Ἀπόσπασμα ἐκ τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἀκαδημίας
Ἀθηνῶν, 5, 1930, σ. 191. χ.τ. και χ. 15 σ. Αρχικά εξώ-
φυλλα. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Ἀτρακτυλίς ἡ κομμε-
οφόρος, [κάτω:] Ἀνατύπωσις ἐκ τῶν «Ἀρχείων τῆς
φαρμακευτικῆς». χ.τ. και χ. 15 σ. Αρχικά εξώφυλλα.
[δεμένο μαζί, του ιδίου:] Μέθοδος προσδιορισμοῦ κι-
νίνης ἐντός σακχαροπήκτων και φυσίγγων αὐτῆς,
[κάτω:] Ἀπόσπασμα ἐκ τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἀκαδη-
μίας Ἀθηνῶν, 5, 1930, σ. 265. χ.τ. και χ.  4 σ. Αρχικά
εξώφυλλα. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Τό χιακόν τερμιν-
θέλαιον, [κάτω:] Ἀπόσπασμα ἐκ τῶν Πρακτικῶν τῆς
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 6, 1931, σ. 490. χ.τ. και χ.  7 σ.
Αρχικά εξώφυλλα. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Ueber den
Chiosterpentin, [πάνω:] Separat-Abdruck aus der “Phar-
maceutica Acta Helvetiae” Nr. 1, 1935. χ.τ. και χ.  11 σ.
Χωρίς εξώφυλλα. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Ἡ Αἰδη-
ψός καί τά ὕδατά της. Αθήνα, Σ. Ταρουσόπουλος,
1934.  56 σ. Χωρίς εξώφυλλα. [δεμένο μαζί, του
ιδίου:] Ἡ φαρμακοποιΐα διά μέσου τῶν αἰώνων.
Αθήνα 1934.  62 σ. Χωρίς εξώφυλλα. [δεμένο μαζί,
του ιδίου:] Λουτρά καί ἰαματικά ὕδατα ἐν τῇ ἀρχαι-
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ότητι. Αθήνα 1935.  47 σ. Χωρίς εξώφυλλα. [δεμένο
μαζί, του ιδίου:] Ὁ φαρμακοποιός ὡς κοινωνικός
παράγων. Αθήνα 1936.  8 σ. Αρχικά εξώφυλλα.
[δεμένο μαζί, του ιδίου:] Τά ζωϊκά φάρμακα τοῦ
παρελθόντος. Αθήνα 1937.  11 σ. Χωρίς ιδιαίτερο
φύλλο τίτλου. Αρχικά εξώφυλλα. [δεμένο μαζί, του
ιδίου:] Εἶναι ἐπιστήμη ἡ σύγχρονος φαρμακοτεχνία;
Αθήνα 1938.  28 σ. Χωρίς εξώφυλλα. [δεμένο μαζί,
του ιδίου:] Ὁ μανδραγόρας. Αθήνα 1938.  36 σ.
Εικόνες εντός κειμένου. Χωρίς εξώφυλλα. [δεμένο
μαζί, του ιδίου:] Ἡ φαρμακευτική τῆς πρώτης πανε-
πιστημιακῆς ἐκατονταετηρίδος. Αθήνα 1937.  93 σ.
Εικόνες εντός κειμένου. Αρχικά εξώφυλλα (λείπει το
κάτω). [δεμένο μαζί, του ιδίου:]  Ἰατροσοφία καί
τσαρλα τάνοι. Αθήνα 1938.  27 σ. Εικόνες εντός κει-
μένου. Αρχικά εξώφυλλα. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Τά
χημικά φάρμακα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Αθήνα 1938.
 25 σ. Αρχικά εξώφυλλα. [δεμένο μαζί, του ιδί -
ου:] Ἡ θηριακή. Αθήνα 1938.  51 σ. Εικόνες εντός
κειμένου. Χωρίς εξώφυλλα. [δεμένος στην αρχή γενι-
κός τίτλος τόμου και 4 φύλλα με την εργογραφία του:]
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Εμμανουήλ Ι.  Ἐπιστημονικά ἔργα,
1908-1938. Αθήνα [1938].  8 σ.     
€ 250-350

96 105491
BECCARIA, Cesare Bonesana, marchese di. Περί ἀδι-
κημάτων καί ποινῶν, μεταφρασμένον ἀπό τήν ἰτα-
λικήν γλῶσσαν [ὑπό Α. Κοραῆ], δευτέρα ἔκδοσις,
διορθωμένη καί αὐξημένη μέ σημειώσεις καί πί-
νακα στοιχειακόν, ἐξαντληθέν μετετυπώθη παρά
Χαριλάου Π. Σοφιανοπώλου, μέ προσθήκην τῶν
Προλεγομένων εἰς τά Ἡθικά τοῦ Ἀριστοτέλους
παρά τοῦ Κοραῆ καί τινων Παρατηρήσεων τοῦ
Βενθάμου. Αθήνα, τυπογραφείο της Προόδου Γ.
Βλασσαρίδου, 1842.  8ο, ριβ´ + 261 +(β)-ια´ + ξδ´
σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, μικρή τρύπα στο πρώτο
τεύχος). Κατάλογος συνδρομητών. Αρχικά εξώ-
φυλλα  (φθορές στη ράχη, χαλαρωμένη, σχίσιμο
στην κάτω ένωση, αξάκριστο και άκοπο αντίτυπο).
Ηλιού 1842.14.  Πρόκειται για την ανατύπωση
της δεύτερης έκδοσης της μετάφρασης του Κοραή
του 1823, η οποία και είχε εξαντληθεί.
€ 80-120

13. Χειρόγραφα

97 108285
ΣΟΥΓΔΟΥΡΗΣ, Γεώργιος, 1645-1725. Εἰς ἅπασαν
τήν λογικήν τοῦ Ἀριστοτέλους μέθοδον προδιοίκη-
σις. [18ος αἰώνας].  Χειρόγραφο σε χαρτί, 15-16
στίχοι ανά σελίδα, 8ο (164 x 105 mm.), [1]-[15]8: [120]
φ. Το κείμενο στα φ. [1]-[15]/2v (λευκά τα τελευταία
6 και κάποια ενδιάμεσα φύλλα), ο τίτλος στην αρχή
του κειμένου («Εἰς ἅπασαν τήν λογικήν τοῦ ἀριστο-
τέλους μέθοδον προδιοίκησις, ἤτοι εἰσαγωγή, συν-
τεθεῖσα παρά γεωργίου Ἱερέως τοῦ Σουγδουρῆ»),
χωρίς αρίθμηση τευχών, φύλλων ή σελίδων. Δέρμα
σύγχρονο με τη γραφή (μικρές φθορές, εμπίεστη
διακόσμηση στα καλύμματα, 3 παράφυλλα στην
αρχή και 3 στο τέλος).
€ 1.500-2.000

98 105511
[Ἐξομολογητάριο]. [18ος αιώνας]. Χειρόγραφο
σε χαρτί, 14 στίχοι ανά σελίδα, 8ο (160 x 107 mm.),
α-κδ8κε6: [198] φ. (τα α1, γ5 και κε4-6 λευκά, λεκέ-
δες από νερό). Το κυρίως κείμενο στα φ. γ6-κε3v,
«πίναξ ἀκριβῆς του παρόντος νομίμου» στα φ. α2-
γ4v (σκε´[225] κεφάλαια), τίτλος κάτω από δί-
χρωμο επίτιτλο στο φ. γ6r («νομοκάνονον πάνυ
πλουσιῷτατον»), βιβλιογραφικό σημείωμα στο
τέλος («+ τέλος καί τῷ θ(ε)ῷ δόξα. μηνί / ἀπριλίῳ ζ´
ἐν έτει 1·71»), μονοκονδυλιά του γραφέα στο φ.
κβ1v («ὁ ἐν ἱερομονάχοις ἐλάχιστος καί πνευματι-
κός Δ»), κτητορικό σημείωμα στα φ. α1v και α2r
(«αὖτη ἡ βήβλος ὑπάρχει γρηγορίου / Συγκέλου
τοῦ ἁγίου τύνου ἀνεψείος» καί «τω παπρών ει-
πάρχην γριγο / ρίου σιγγέλου του πρώην τηνου»),
αρίθμηση τευχών από το γραφέα, χωρίς αρίθμηση
φύλλων ή σελίδων. Βιβλιοδεσία σύγχρονη με τη
γραφή (ξύλινες πινακίδες επενδυμένες με δέρμα,
φθορές, λείπουν τμήματα από τη ράχη, εμπίεστη
διακόσμηση στα καλύμματα, χρυσό ρομβοειδές
διακοσμητικό με παράσταση της Σταύρωσης στο
πάνω κάλυμμα και ωοειδές με φυτική σύνθεση στο
κάτω, χαλαρωμένες οι συνδέσεις).
€ 2.000-3.000

99 105508
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ο Πρόδρομος, και Νικηφόρος ΚΑΛ-
ΛΙΣΤΟΣ, ο Ξανθόπουλος. Ἐξήγησις στούς κανόνες
τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν [– Ἑρμηνεία στούς ἀνα-
βαθμούς τῆς ὀκτωήχου]. [αρχές 19ου αιώνα]. Χει-
ρόγραφο σε χαρτί, 28-40 στίχοι ανά σελίδα, 4ο (216 x
145 mm.), [97] + [50] φ. (τρύπες στο πρώτο φύλλο, κά-
ποια φύλλα δεμένα ανάποδα). Γραμμένο με μικρο-
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100

σκοπική γραφή, το πρώτο έργο στα φ. [1]-[97] και το
δεύτερο στα [1]-[50], τίτλοι στην αρχή του κειμένου
κάθε έργου («Τοῦ Προδρόμου τοῦ φιλοσόφου κυρίου
Θεοδώρου ἐξηγήσεις, εἰς τούς ἐν ταῖς ἱεραῖς δεσποτι-
καῖς ἑορταῖς ἐκτεθέντας κανόνας παρά τῶν ἁγίων
μελῳδῶν, Κοσμᾶ καί Ἰωάννου» και «Ἑρμηνεία εἰς
τούς τῆς ὀκτωήχου ἀναβαθμούς ἐκδοθεῖσα παρά
Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου, χάριν
τινός τῶν ἑαυτοῦ φίλων· οὕπερ τῆς κλήσεως σύν
τῷ προοιμίῳ ἠμοιρήσαμεν ἀρχόμενοι ἐκ τῶν ζητη-
μάτων, ἐφθαρ μένου τοῦ πρωτοτύπου τυγχάνον-
τος»), στο τέλος του δεύτερου έργου «Πρός τόν
ἐρωτήσαντα περί τῆς ὑπακοῆς, τοῦ κοντακίου, τοῦ
οἴκου, καί τοῦ ἐξαποστειλαρίου, πόθεν οὕτως
ταῦτα ἐκλήθησαν» και «Ἐξήγησις εἰς τήν τιμιωτέ-
ραν, πρός [...] Νεόφυτον», χωρίς αρίθμηση τευχών,
φύλλων ή σελίδων, το μεγαλύτερο μέρος του πρώ-
του έργου χωρίς τίτλους κεφαλαίων και αρχικά γράμ-
ματα. Νεό τερη δερμάτινη ράχη (αξάκριστο).
€ 1.000-1.500

100 106610
ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ — Διδασκαλία. [π. 1820].  Σε 6
λυτά δίφυλλα, 285 x 185 mm. Στα πρώτα 5 δίφυλλα
έχουν γραφεί τα μέρη Α´-Ε´ και στο έκτο: «Τῶν Ἀδελ-
φοποιητῶν σημεῖα εἶναι...», «Τῶν Ἱερέων...», «Στηχεῖα
τῶν Ἱερέων» και «Ἔγγραφος ἐξομολόγησίς μου...».
Στο τέλος τα σημεία αφιερώσεως και καθιερώσεως
του γράψαντος.  Προέρχεται από την οικογένεια
Μπόταση.
€ 5.000-7.000

101 106635
Ἔγγραφο τοῦ Ἀρείου Πάγου μέ τίς ὑπογραφές
τῶν Ταλαντίου Νεοφύτου, Ἀνθίμου Γαζῆ, Δρόσου
Μανσό λα, Κ. Τασσίκα, Κων. Σακελλίωνος καί
Κωνσταντίνου Ἰωάννου, σχετικά μέ τίς ὑπηρεσίες
πρός τήν πατρίδα τοῦ Ἀποστόλη Πανόγλου. Ξη-
ροχώρι [Ιστιαία], 6 Οκτωβρίου 1822.  1 σελίδα,
219 x 160 mm. Τετραμερής σφραγίδα [Μαζαράκης
139]. «... Ὁ Παρών ὑποκαπετάνος τοῦ χατζῆ Βιζ-
βίζ Ἀποστόλης Πάνογλους, Ἕλλην τό γένος Αἰνί-
της τήν πατρίδα, ἐπειδή ἐδούλευσεν τήν πατρίδα
ἀμισθί καί μέ εἰλικρίνειαν εἰς τό πλοῖον τοῦ ῥηθέν-
τος, διά τοῦτο τῷ δίδεται τό παρόν ἀποδεικτικόν
τῶν ἐκδουλεύσεών του, ὥστε μετά τήν ἀποκατά-
στασιν τῶν πραγμάτων νά λάβῃ παρά τοῦ γένους
ἀμοιβάς ἀξίας τῶν ἐκδουλεύσεών του...».
€ 250-350

102 108030
ΒΙΣΒΙΖΗ, Δόμνα, 1783-1850, αγωνίστρια. Αὐτόγραφη

βεβαίωση τῶν ὑπηρεσιῶν πρός τήν πατρίδα τοῦ
Ἀποστόλη Πανόγλου, «ὑποκαπετάνιου» τοῦ πλοίου
τοῦ ἄντρα της (τῆς «Καλομοίρας»). Ναύπλιο, 16
Οκτωβρίου 1824.  1 σελίδα, 155 x 215 mm.  «Ὁ
παρών ἀποστόλης πανόγλους ἕλλην τό γένος,
ἐστάθη ὑποκαπετάνιος εἰς τό πλοῖον τοῦ μακαρίτου
ἀνδρός μου χα(τζῆ) Ἀντωνίου Βισβίση, ὅστις
ἐδούλευσεν εἰς τήν ἐκστρατείαν τοῦ ὀλύμπου, καί
εἰς τήν πολιορκίαν / μῆνας ἕξ / τῆς εὑρύπου, ἀπό
φιλοπατριωτισμόν. Ὅθεν τοῦ δίδεται τό παρόν
ἀποδεικτικόν τῶν ἐκδουλεύσεων του...»
€ 600-800

103 106850
Oration for the Greeks, delivered at the Baltimore Theatre
by appointment of the members of the Maryland Law
Institute. January 1824. [π. 1825].  Χειρόγραφο
γραμμένο στις σ. [17]-[41] τόμου 78 φύλλων, 220 x
180 mm. Δερμάτινη ράχη σύγχρονη με τη γραφή
(φθορές, λερωμένα τα καλύμματα, χαλαρωμένες οι
συνδέσεις). Ο τόμος περιέχει ακόμα: «The praises
of Plain Eloquence, an oration, written by appointment
of the president of Harvard University, by Will. Geo.
Read, of the class of candidates for the Degree of A. M.
August 1823» (σ. [3]-[16]), «New year’s Address for the
Charleston Courier. 1825» (σ. [43]-[48]), «John Davidson
Smith – drowned at Newyork 1825», (σ. [49]), κ. ά. (οι
σ. [62]-[156] λευκές).
€ 1.500-2.000
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104 106856
MILLINGEN, Julius Michael, 1800-1878, φιλέλληνας,
ένας από τους γιατρούς του Βύρωνα. Αὐτόγραφη
σημείωση μέ τήν ὑπογραφή του («Julius Millingen»).
Ναύπλιο, 11 Aπριλίου 1825.  1 σελίδα, 250 x 198
mm. (πιθανώς ακρόφυλλο βιβλίου).  «What in mo-
dern history more interesting or extraordinary than the
spectacle of Greeks struggling for liberty; what period
of our life can be lighter than that in which we coopera-
ted, as much as our forces permitted it, toward the ac-
complishment of their generous endeavours?...».
€ 200-300

105 106920
La Grèce Délivrée. [π. 1825].  Χειρόγραφη παρτι-
τούρα, 2 σελίδες, 295 x 225 mm. Αρχίζει: «Chrétiens,
accourez tous, et vous, brave jeunesse...».
€ 300-400

106 106918
Ἐπιστολή τῆς Société Philanthropique en faveur des
Grecs (Comité de Marseille) πρός τά μέλη τοῦ Comité
de Paris, μέ τίς ὑπογραφές τῶν Nicolas Toulouzan,
Toussaint-Joseph Borély, Théodore Racke, Michel Pe-
trocochino, κ.ἄ. Μασσαλία, 24 Μαΐου 1826.  2 σε-
λίδες, 247 x 197 mm. Έντυπη επικεφαλίδα.  «...
L’embarras de notre position et l’état de nos finances
ont sollicité une délibération urgente et extraordinaire.

Cette délibération vient d’être prise à l’unanimité et
nous nous empressons de vous faire part. Nous rappe-
lons à votre souvenir que nous avons ici une trentaine de
philhéllènes destinés à être embarqués sur la Goëlette
Grecque La Spartiate. Vous apprendrez demain ce qui a
retardé le départ de ce navire, mais ce que nous nous
empressons de porter à votre connaissaince est l’état de
dénuement et de besoin pressants qu’éprouvent tous les
militaires que nous avons presque à notre charge depuis
plus de quinze jours...».
€ 250-350

107 108212
Δίπλωμα πλοίου μέ τίς ὑπογραφές τῶν μελῶν τῆς
Ἐπιτροπῆς τῶν Ψαριανῶν Ἀναγνώστη Κοντοῦ,
Κωνσταντῆ Χ(ατζῆ) Κυριάκου καί Γιώργη Χ(ατζῆ)
Μέξα. Αίγινα, 13 Μαΐου 1826.  1 σελίδα, 219 x 317
mm. Σφραγίδα [Μαζαράκης 262]. «Τό Βρῦκι ὀνο-
μαζόμενον Ἀντίζηλος, ὑπό τήν κυβέρνησιν τοῦ Κν

Κωνσταντίνου Χ(ατζῆ) Γ. Κοτζιᾶ, πέμπεται παρ’
ἡμῶν εἰς Κήθυρα διά ὑποθέσεις τῆς κοινότητός μας.
Διό παρακαλοῦνται ἅπαντες οἱ ἐντυγχάνοντες
αὐτόν καθ’ ὁδόν κυβερνῆται ὁμογενεῖς, καί τῶν Σε-
βαστῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων, ὅπως ἀφήνοντες
τήν δίοδον αὐτοῦ ἐλευθέραν παρέξωσιν ἐν χρείᾳ καί
βοήθειαν. Τό παρόν ἐπέχει καί τόπον Ἰδιοκτησίας
ἐγγράφου, μέ τό νά μή τῷ ἔφθασαν εἰσέτι παρά τῆς
Διοικήσεως τ’ ἀναγκαῖα ἔγγραφα...».
€ 800-1.200

107
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108 108211
Δίπλωμα πλοίου μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Γ. Γλαράκη,
προσωρινῶς ἐπί τῶν Ναυτικῶν Γραμματέως τῆς
Ἐπικρατείας. Αίγινα, 26 Νοεμβρίου 1827.  1 σε-
λίδα, 220 x 371 mm. Σφραγίδα [Μαζαράκης 189].
 «Ἀριθ. 1086. Ἑλληνική Πολιτεία. Ἡ ἐπί τῶν
Ναυτικῶν Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας, Δηλο-
ποιεῖ, Ὅτι τό πολεμικόν πλοῖον Βρίκιον, ὀνομαζό-
μενον Ἀντίζηλος, ὁπλισμένον μέ τά ἀναγκαῖα
κανόνια, ψιλά ὅπλα καί ἐφόδια πολεμικά καί μέ
τούς ἀναγκαίους Ναύτας, καί κυβερνώμενον παρά
τοῦ Καπ(ετ)άν Κωνσταντίνου Χ(ατζῆ) Γεωργίου
Κοτζιᾶ, τό ὁποῖον εἶναι διωρισμένον νά διατελῇ
ὑπό τάς διαταγάς τῆς Φιλελληνικῆς Ἐπιτροπῆς
ἀπέρχεται ἐντεῦθεν μέ ἄδειαν τῆς Κυβερνήσεως εἰς
τήν Νῆσον Πόρον. Παρακαλοῦνται λοιπόν οἱ
Ναύαρχοι καί Καπιτάνοι τῶν Σεβ. Οὐδετέρων δυ-
νάμεων, καί διατάττονται οἱ Πλοίαρχοι καί Ἀξιω-
ματικοί τῶν πολεμικῶν πλοίων τῆς Κυβερνήσεως,
ὄχι μόνον νά μήν ἐνοχλήσωσι τήν διάπλευσιν
αὐτοῦ, ἀλλά καί, χρείας τυχούσης, νά χορηγήσω-
σιν εἰς αὐτό τήν ἀπαιτουμένην βοήθειαν καί ὑπε-
ράσπισιν...».
€ 800-1.200

109 108209
Συμφωνία μεταξύ τῶν ψαριανῶν πλοιάρχων Ἀπο-
στόλη Νικολάου καί Κωνσταντίνου Γ. Κοτζιᾶ σχε-
τικά μέ τό μοίρασμα τῶν λειῶν ἀπό τίς καταδρομικές

τους ἐπιχειρήσεις. Αίγινα, 8 Ιουνίου 1827.  1 σε-
λίδα, 160 x 216 mm. Επικυρωμένο αντίγραφο της
ίδιας μέρας με τις υπογραφές των Ιωάννη Μαμούνη
και Γεωργίου Κανάρη, σφραγίδα («ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΩΝ ΨΑΡΙΑΝΩΝ»). «... ὁποίαν λεῖαν συλλάβωμεν
τό σον ὁ εἷς, ὡς καί ὁ ἄλλος, νά τήν μερίζωμεν ἐξίσου
τόσον ἀπό μέρους τῶν Ναυτῶν, ὅσον καί τῶν
Πλοίων...».
€ 200-300

110 108132
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Αλέξανδρος, 1791-1865, αγω -
νι στής και πολιτικός. Δυό ἔγγραφα τοῦ ἐπί τῶν
Ναυτικῶν Γενικοῦ Φροντιστηρίου μέ τήν ὑπογραφή
του («Α. Μαυρκορδᾶτος»), πρός τόν πλοίαρχο Κων -
στα ντῖνο Γ. Κοτζιᾶ. Πόρος, 21 Μαΐου 1828, και Αίγι -
να, 18 Ιανουαρίου 1829.  1 και 1 σελίδα, 294 x 220
και 323 x 220 mm. (λεκέδες στο πρώτο). Το δεύτερο με
την ένδειξη «Διπλοῦν» και σφραγίδα. [μαζί:] Δυό
ἔγγραφα στά ἰταλικά μέ τίς ὑπογραφές, τό πρῶτο τοῦ
διοικητῆ τῆς αὐστριακῆς μοίρας J. C. Dandolo καί τό
δεύτερο τῶν πλοιάρχων 15 ἐμπο ρικῶν πλοίων ὑπό
αὐστριακή σημαία, μέ τά ὁποῖα βεβαιώνουν ὅτι ὁ
Κοτζιᾶς συνό δευσε τά τελευταῖα ἀπό τό λιμάνι τῆς
Σύρου μέχρι τό ὕψος τῶν Ψαρῶν καί ἐμπόδισε
νηοψία πού ἐπιχείρησε ἄλλο ἑλληνικό πλοῖο. Σμύρνη
& ανοικτά των Ψαρών, 24 & 23 Σεπτεμβρίου 1827.
 1 και 1 σελίδα, 347 x 236 και 354 x 229 cm. [μαζί:]
Ἔγγραφο τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ναυτικῶν μέ τήν



30

106

ὑπογραφή τοῦ γραμματέα της Στ. Δάρα, συνοδευτικό
διαταγῆς πρός «ἅπαντας τούς Πλοιάρχους καί Διοι -
κητάς τῶν Ἑλληνικῶν Πλοίων». Πόρος, 2 Δεκεμ βρίου
1828. 1 σελίδα, 307 x 215 mm. (5)
€ 600-800

111 108208
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, Γεώργιος, 1783-1841, αγωνιστής.
Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή του («Γεώργιος Σα-
χτούρης») πρός τόν πλοίαρχο Κωνσταντῖνο Γ.
Κοτζιᾶ. «Ἐκ τοῦ Ἑλλ. Βρικ. Ἀθηνᾶ, κατά τάς Σα-
 πιέντζας», 18 Μαρτίου 1828.  2 σελίδες, 216 x 155
mm. Με υστερόγραφο.  «Ἀρ. 28. Ὁδηγίαι. Πρός
τόν πλοίαρχον Κωνσταντίνον Γ. Κοτζιάν, Διοικη-
τήν τῆς Ἑλλ. Βρικ. Γολ. Ἀντίζηλος. Τήν ὥραν ταύ-
την ὁ πλοίαρχος Πάρκερ τοῦ Ἀγγλικοῦ δικρότου
Οὐάσπετ  [Warspite], καί ὁ πλοίαρχος Λατρέτ [La-
treyte] τῆς Γαλλικῆς φρεγάτας Ἰφιγενείας, συνομι-
λήσαντες μ’ ἐκοινοποίησαν ὅτι κρίνουν εὔλογον.
1ον Ἡ διορισμένη εἰς τόν ἀποκλεισμόν τοῦτον
Ἑλληνική Μοῖρα νά μή φερθῇ ἐχθρικῶς οὐδέ εἰς
τά τουρκικά πλοῖα, εἴτε τά εὑρισκόμενα, εἴτε ἐρχό-
μενα εἰς τούς ἀποκλεισμένους λιμένας, ἐκτός ἄν
λάβῃς αἰτίαν ἀπό αὐτά πρῶτα. Καί οἱ λόγοι των
ἐπιστηρίζονται εἰς τήν ὁποίαν ἔχουν ἐπισήμως εἴδη-
σιν ὅτι ἡ Ὀθωμανική Πόρτα ἐδέχθη τήν ἀνακωχήν
καί μέλλει νά στείλη πρεσβείαν εἰς τήν Ἑλλάδα
περί εἰρήνης. 2ον Τά οὐδέτερα πλοῖα φέροντα ζωο-
τροφίας εἰς ἀποκλεισμένους λιμένας, κατά πρῶτον

νά τά γυρίζωμεν, καί ἄν ἔλθουν τήν δευτέραν
φοράν, τότε μόνον νά τά πιάνωμεν καί νά τά στέλ-
λωμεν ὅπου διοριζόμεθα κατά τάς διαταγάς
μας...». Στο υστερόγραφο: «Ὁ αὐτός πλοίαρχος
Κωνσταντῖνος Γ. Κοτζιάς, Διοικητής τῆς Ἑλλ.
Βρικ. Γολ. Ἀντίζηλος, διορίζεται ἀρχηγός τῶν διω-
ρισμένων πλοίων εἰς τόν ἀποκλεισμόν Μοθώνης,
Κορώνης, καί Νεοκάστρου, μέχρι τῆς ἐπιστροφῆς
μου. Θέλει γνωστοποιήσει τό παρόν μου εἰς τούς
πλοιάρχους τῶν ῥηθέντων πλοίων. Ἄς προσέχη ἰδι-
αιτέρως εἰς τήν ἐπίσκεψιν τῶν οὐδετέρων πλοίων
κατά τάς διαταγάς αἱ ὁποῖαι τόν ἐδόθησαν...».
€ 600-800

112 108210
Ἐπιστολή τῶν δημογερόντων Χίου μέ τήν ὑπο-
γραφή τοῦ «τῆς ἡμέρας» Στεφ. Ζυγομαλᾶ, πρός
τόν πλοίαρχο Κωνσταντῖνο Γ. Κοτζιᾶ. Χίος, 13 Ια-
νουα ρίου 1828.  1 σελίδα, 320 x 217 mm. Σφρα-
γίδα [Μαζαράκης 801].  «... Τρίτον γρᾶμμα εἶναι
τοῦτο ὁποῦ σᾶς γράφομεν, προσκαλοῦντές σας νά
σηκωθῆτε ὅλα τά καράβια εἰς τά πανιά διά νά φυ-
λάττετε στενά τό Μπλόκο μέ τό νά μανθάνωμεν ὅτι
οἱ καταντικρύ ἐχθροί εἶναι ἕτοιμοι καιροφυλα-
κτοῦντες νά ἀπεράσωσιν ἐδώ, ὅθεν καί αὔθις ἀνυ-
περθέτως σᾶς λέγομεν νά μήν ἀργοπορήσητε
τελείως, ἀλλά νά συκωθῆτε ἀμέσως, εἰδοποιοῦντες
περί τούτου καί τήν Κορβέταν, καθώς καί τήν Βάρ-
καν Κανονιέραν. Δέν εἶναι ἀνάγκη νά σᾶς ἑρμη-
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νεύσωμεν ἡμεῖς τά ἀράσματα <ὁποῦ> κατά τούς
καιρούς φυσοῦν μέ τό νά ἔχετε τάς Ἀγνούσας,
Κουμούδη, καί τοῦ Πασσᾶ τήν Βρύσιν, τόν
Ακῆνον[;] καί Δελφίνι...».
€ 250-350

113 108240
Συμφωνητικό προμήθειας 15 τόνων σιταριοῦ (στά
γαλλικά) μεταξύ τοῦ Guillaume Koerring, ἐπικεφαλῆς
τῶν στρατιωτικῶν προμηθειῶν, καί τοῦ Ἀποστόλου
Δούμα, ἐμπόρου τῆς Σύρου, ἐπικυρωμένο ἀπό τόν
Ἰωάννη Καποδίστρια. Πόρος, 28 Μαρτίου 1828. 
3 σελίδες, 320 x 223 mm. (λεκέδες). Επικυρωμένο
από τον Κυβερνήτη την ίδια μέρα, σφραγίδα
[Μαζαράκης 328], προσυπογράφει ο Γραμματεύς
της Επικρατείας Σ. Τρικούπης.
€ 600-800

114 106853
FÉBURIER, Théophile, θ. 1843, ποιητής και φιλέλλη-
νας, ειδικός απεσταλμένος στην Ελλάδα του υπουρ-
γού εξωτερικών της Γαλλίας La Ferronays, 1828-1829.
Ἔκθεση γιά τήν κατάσταση στήν Ἑλλάδα καί τήν
κατά τοῦ Καποδίστρια ἀντιπολίτευση. [1829]. 
Γραμμένη στις σ. [1]-[19] τεύχους 11 φύλλων, 330 x
216 mm. (οι σ. [20]-[22] λευκές). Υπογεγραμμένη στο
τέλος: «Théophile Féburier». Άδετο.
€ 2.000-3.000

115 106921
Ἕνα δίφυλλο καί 8 λυτά φύλλα μέ σημειώσεις γιά
τήν Expédition de Morée. [1828-1831]. Το δίφυλλο
300 x 188 mm., ένα φύλλο 219 x 168, ένα 193 x 148,
και τα υπόλοιπα μικρότερα.  Κυρίως καταγρα-
φές αξιωματικών του εκστρατευτικοῦ σώματος.
Στο δίφυλλο τα στοιχεία αντλούνται από την εφημ.
Journal des débats, φ. της 11ης Σεπτεμβρίου 1828.
[μαζί:] Ἐπιστολή Γάλλου στρατιώτη πρός τή μη-
τέρα του. Ναύπλιο, 30 Μαΐου 1831.  3 σελίδες,
261 x 207 mm. Τομές απολύμανσης. (10)
€ 200-300

116 108028
Extrait d’une lettre écrite de Navarin au mois d’Avril
1829 par Mr Christophore Crateros. [π. 1829].  1 σε-
λίδα, 202 x 130mm.  «... J’ai appris avec un plaisir
extrème l’existence de la Société hellénique que l’on
vient de fondre à Paris pour la propagation des connais-
sances utiles en Grèce...». Ο Κρατερός ήταν γεωπό-
νος και βοήθησε στην εισαγωγή της πατάτας στο
νεοσύστατο ελληνικό κράτος.
€ 150-200

117 104992
Ἔγγραφο τῶν παροικούντων στά νησιά τοῦ Αἰγαίου
Κρητῶν, μέ τό ὁποῖο πιστοποιοῦν τήν ἐκλογή τοῦ
Μύρωνος Μελιδόνη ὡς παραστάτη τους στήν Δ´
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(κατ’ ἐπανάληψη) Ἐθνοσυνέλευση. Σύρος, 9 Σεπτεμ -
βρίου 1831.  4 σελίδες, 315 x 219 mm. (κομμένο
μικρό τμήμα από το εσωτερικό περιθώριο). Με τις
υπογραφές 14 εκλογέων της Σύρου, 29 της Νάξου,
10 της Ίου, 20 της Μήλου και 11 της Πάρου, επι-
κυρώσεις των υπογραφών από τις αντίστοιχες δη-
μογεροντίες (στις 11, 15, 16, 19 & 23 Σεπτεμβρίου
αντίστοιχα), σφραγίδες [Μαζαράκης 799, 797, 796
& 789].
€ 300-400

118 108205
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Αλέξανδρος, 1791-1865, αγω-
 νιστής και πολιτικός. Ἕξι αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ
τήν ὑπογραφή του («Α. Μαυρκορδᾶτος») πρός τόν
Κωνσταντίνο Ζωγράφο, ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τήν
περίοδο 1837-1840. Ναύπλιο, 6/18 Μαρτ. 1834, Βε-
ρολίνο, 3 Νοεμ. 1834, Μόναχο, 15/27 Μαΐου 1835,
Τεργέστη, 3/15 Φεβρ. 1838, «Μαρκαδῖσον» [;], 17/29
Ιουλ. 1838, και Πόρος, χ.χ. («Σάββατον πρωΐ»). 20
συνολικά σελίδες, διάφορα μεγέθη. Η τέταρτη και η
πέμπτη επιστολή με την ένδειξη «Μερικόν». [μαζί:]
Ἔγγραφο τῆς ἐπί τῆς Οἰκονομίας Γραμματείας μέ
τήν ὑπογραφή του («Α. Μαυρκορδᾶτος»), μέ τό
ὁποῖο δηλώνει ὅτι ὀφείλονται στόν Κωνσταντίνο Ζω-
γράφο 758 φοίνικες «πρός ἐξόφλησιν μισθῶν του [...]
δεκτοῦ ὄντος τοῦ Παρόντος εἰς αὐτό ἀντί μετρητῶν
εἰς παντός εἴδους πληρωμήν». Ναύπλιο, 17 Ιανουα-
ρίου 1833. 1 σελίδα, 315 x 217 mm. Σφραγίδα [Μα-

ζαράκης 380]. [μαζί:] ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ, Γεώργιος
Δρακάτος, θ. 1862. Αὐτόγραφη ἐπιστολή στά γαλ-
λικά μέ τήν ὑπογραφή του («G. D. Papanicolas») πρός
τόν Ἀλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Λονδίνο, χ.χ. [1839].
 1 σελίδα, 216 x 188 mm. (8)
€ 1.000-1.500

119 107871
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Ἀλέξανδρος, 1791-1865, αγω-
νιστής και πολιτικός, πρεσβευτής στο Λονδίνο, 1839-
1841. Εἴκοσι ἕξι ἐκθέσεις στά γαλλικά (20) καί
ἑλληνικά (6) μέ τήν ὑπογραφή του («A. Mavrocorda-
tos» καί «Α. Μαυρκορδᾶτος») πρός τόν ὑπουργό
Ἐξωτερικῶν Κωνσταντίνο Ζωγράφο. Λονδίνο, 22
Ιουλ./3 Αυγ. 1839 - 12/24 Νοεμ. 1840.  52 συνολικά
σελίδες, 320 x 200 mm. και κάποιες μικρότερες (μία
με σχισίματα). Σχεδόν όλες αυτόγραφες, αριθμημέ-
νες μεταξύ 125 και 308, μαζί δίφυλλο με αναγραφή
των περιεχομένων μιας ἀποστολης (εν μέρει έντυπο
και συμπληρωμένο με το χέρι). [μαζί, του ιδίου:]
Αὐτόγραφη ἐπιστολή στά ἑλληνικά μέ τήν ὑπο-
γραφή του («Α. Μαυρκορδᾶτος») πρός τόν Ζω-
γράφο. Λονδίνο, 26 Απρ./8 Μαΐου 1840. 6 σελίδες,
227 x 182 mm. Με την ένδειξη «Ἰδιαίτερον». (28)
€ 2.500-3.500

120 108206
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Ἀλέξανδρος, 1791-1865, αγω-
 νιστής και πολιτικός, πρεσβευτής στο Λονδίνο,



33

124

1839-1841. Δυό αὐτόγραφες ἐκθέσεις στά γαλλικά
μέ τήν ὑπογραφή του («A. Mavrocordatos») πρός τό
βασιλιά Ὄθωνα («À Sa Majesté Le Roi»). Λονδίνο,
1/13 Μαρτίου και 8/20 Μαΐου 1840.  8 και 7 σελί-
δες, 321 x 200 mm. Αριθμημένες 18 και 23, η πρώτη
με σημειώσεις με μολύβι στο περιθώριο και η δεύ-
τερη με αυτόγραφη σημείωση του Όθωνα («Au se-
cretaire d’etat des affaires étrangères. / Megares, le 5/17
iuin, 1840. / Othon»). (2)
€ 800-1.200

121 106903
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ — Ἔγγραφο τῆς μονῆς Ξενοφῶντος
πρός τήν Ἱερά Κοινότητα μέ τήν ὑπογραφή τοῦ
ἡγουμένου της («Νικηφόρος Ἱερομόναχος καί οἱ σύν
ἐμοί ἐν χριστῷ / ἀδελφοί»), μέ τό ὁποῖο καταγγέλλουν
καταπάτηση γαιῶν ἀπό τή μονή Δοχειαρίου. Άγιον
Όρος, 20 Μαρτίου 1856.  2 σελίδες, 355 x 220 mm.
(λεκέδες από νερό). Σφραγίδα. [μαζί:] Ἔγγραφο μέ
τίς σφραγίδες τῶν 20 μονῶν μέ τό ὁποῖο οἱ
ἀντιπρόσωποί τους ἐγκρίνουν τόν ἰσολογισμό τῆς
Ἱερᾶς Ἐπιστασίας γιά τήν περίοδο 1 Ἰουνίου 1855 - 1
Ἰουνίου 1856. Καρυές, 2 Ιουλίου 1856.  2 σελίδες,
355 x 220 mm. Οι σφραγίδες στα περιθώρια. (2)
€ 150-200

122 105510
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ανδρέας Σ., 1851-1938,
βουλευτής Αιγιαλείας και υπουργός. Liber amico-
rum. [1870-1930].  πλάγιο 8ο (144 x 225 mm.), [40]
φ. Δέρμα (φθορές, εμπίεστη διακόσμηση στα κα-
λύμματα, στο πάνω κάλυμμα με χρυσά γράμματα:
«ALBUM»).  Περιέχει μεταξύ άλλων ποιήματα
των Α. Τριανταφυλλίδη (γερμανικά), Γ. Ι. Ζολώτα,
Α. Α. Καντακίδη (ρουμανικά) και Ι. Χατζόπουλου,
σχέδια των Γ. Σκανδαλίδου, Π. Πολίτη, Μαρίας
Παναγιωτοπούλου, Ν. Πεταλά, Κ. Ξανθοπουλίδη
και Adelheid-Alexandra de Reich, αποξηραμένα
φυτά από εκδρομές, 2 φωτογραφίες και ένα μικρό
τμήμα υφάσματος τοποθετημένο σε περίτεχνο
πλαίσιο (το πιθανότερο από σημαία της Επανά-
στασης).
€ 300-400

123 107235
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ἐλευθέριος, 1864-1936, πρωθυπουρ-
 γός. Δυό αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή
του («Ἐλευθ. Κ. Βενιζέλος») πρός μή κατονομαζό-
μενους ἀποδέκτες («Φίλτατοι»). Θέρισο, 3 & 31
Μαΐου 1905.  3 και 1 σελίδες, 205 x 138 καί 178 x
105 mm. (2) Στην πρώτη γνωστοποιεί τη λήψη του
φακέλλου υπ’ αρ. 2, ευχαριστεί και συγχαίρει τον

Χρηστουλάκη «διά τά ἔξοχα πρακτικά τῆς χθεσινῆς
συνεδριάσεως τῆς Βουλῆς» και εύχεται να υπάρξει
συνεννόηση με τους βουλευτές. Στη δεύτερη ανα-
φέρεται σε έγγραφα που πρέπει να επιδοθούν στους
Προξένους «ἐντός τῆς ἡμέρας».
€ 250-350

124 107872
ΒΕ ΝΙ ΖΕ ΛΟΣ, Ελευθέριος, 1864-1936, πρω θυ πουρ-
 γός. Εἴκοσι ἑπτά ἐπιστολές καί σημειώματα μέ τήν
ὑπογραφή του («Ἐλευθ. Κ. Βενιζέλος») πρός τό
συνεργά τη του Περικλῆ Ἀλ. Ἀργυρόπουλο, ὑπουρ -
γό Ναυτικῶν, 1928-1929 & 1930-1932. Αθήνα (22),
24 Φεβρ. 1911 - 5 Ιαν. 1931, Θεσσαλονίκη (1), χ.χ.
[1916], Nice (1), 18 Ιουλ. 1932, και Παρίσι (3), 17
Ιαν. και 6 & 22 Φεβρ. 1936.  57 συνολικά σελίδες,
διάφορα μεγέθη από 58 x 97 mm. (3 cartes de visite)
έως 270 x 210 mm. Σχεδόν όλες αυτόγραφες (μία
δακτυλογραφημένη), μία με την ένδειξη «Ἐμπι-
στευτικόν» (19 Φεβρ. 1929), οι περισσότερες με έν-
τυπες επικεφαλίδες («MINISTÈRE DE LA GUERRE /
CABINET DU MINISTRE» (2), «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΣΙΣ» (1), «Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ»
(16), «HOTEL PENTELIKON» (1) και «LE GRAND
HOTEL / BAGNOLES-DE-L’ORNE» (1)), η πρώτη επι-
στολή από το Παρίσι κομμένη στα δύο και χωρίς
το δεύτερο φύλλο της (όπως προκύπτει από την
επόμενη, δεν εστάλη, και όταν βρέθηκε έλειπε το
δεύτερο φύλλο της), 6 επιστολές με τους φακέλους
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τους, μαζί 5 άλλοι φάκελλοι. [μαζί:] Ἕνα φύλλο μέ
αὐτόγραφες σημειώσεις, ἕνα τηλεγράφημα τοῦ Βε-
νιζέλου πρός τόν Ἀργυρόπουλο, 4 σχέδια ἐπιστολῶν
τοῦ Ἀργυρόπουλου πρός τόν Βενιζέλο (29 Μαΐου
1929 – 21 Ἀπρ. 1931) καί 3 ἐπιστολές πρός τόν Ἀργυ-
ρόπουλο τῶν Σ. Ε. Λυκούδη (17 Ἰουν. 1932), Δ. Κα-
κλαμάνου («Προσωπική καί ἐμπιστευτική», 22 Ἰουλ.
1929) καί Α. Μιχαλακόπουλου (18 Νοεμ. 1929). 17
συνολικά σελίδες, διάφορα μεγέθη. (36)
€ 2.500-3.500

125 108207
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ἐλευθέριος, 1864-1936, πρωθυ-
πουργός. Αὐτόγραφο κείμενο τηλεγραφήματος μέ
τήν ὑπογραφή του («Βενιζέλος»). χ.τ. καί χ. [1917].
 1 σελίδα, 301 x 200 mm. Με την ένδειξη «Κρυ-
πτογράφημα».  «Κυβερνητικόν Ἀντιπρόσωπον,
Χανία. Κατά πληροφορίας καλῆς πηγῆς ἀντίθετοι πα-
ρασκευάζουν κίνημα ἐν Κρήτῃ. Ἡ σύλληψις [Μα-
νούσου] Κουντούρου πρέπει νά ἐπεκταθῆ καί εἰς Κα-
τζουράκην, Γεώργιον Μπαλαντῖνον, Χουλιόπουλον
καί ἰατρόν ἐκ Μυλοποτάμου Λαγουδάκην, πάντες
δέ οὗτοι πρέπει ν’ ἀπελαθοῦν εἰς Τένεδον. Βενιζέλος».
€ 300-400

126 108031
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ἐλευθέριος, 1864-1936, πρωθυπουρ-
γός. Δυό αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή
του («Ἐλευθ. Κ. Βενιζέλος») πρός τόν [Γεώργιο Μ.]
Μελᾶ στό Λονδίνο. Παρίσι, 5 Iουνίου 1925 & 22
Oκτωβρίου 1926.  1 και 1 σελίδα, 208 x 133 mm.
Έντυπη επικεφαλίδα («22[-20] RUE BEAUJON / PARIS
(VIIIE)»). (2)  «Τόν κ. Σ. Ἀποστολάκην ἔμπορον ἐξ
Ἡρακλείου τῆς Κρήτης ἐρχόμενον εἰς λονδῖνον δι’
ὑποθέσεις του συνιστῶ ὑμῖν παρακαλῶν ὅπως τόν
συμβουλεύσετε πῶς πρέπει νά ἐνεργήσῃ καί τῷ πα-
ράσχετε πᾶσαν ἄλλην νόμιμον συνδρομήν...».
€ 250-350

127 107937
ΠΑΤΜΟΣ — 181 δακτυλογραφημένα έγγραφα
των ιταλικών αρχών (κυρίως των αστυνομικών
σταθμών και των γραφείων δημόσιας ασφάλειας
της Πάτμου και της Λέρου), σχετικά μέ την Πάτμο
και τη μονή του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου.
11 Ιουνίου 1937 - 7 Ιουλίου1939, και 2 του 1934. 
287 συνολικά σελίδες, 285 x 210 mm. και κάποια μι-
κρότερα. Τα περισσότερα με αριθμούς αρχειοθέ-
τησης (αριθμημένα 1-67 και μεταξύ 146 και 225).
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΑΤΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΝ ΠΕ-
ΡΙΟΔΟ 1937-39. Τον κορμό της ενότητας συγκρο-
τούν οι μηνιαίες εκθέσεις των αστυνομικών αρχών
για την κοινότητα της Πάτμου και τη μονή, με ανα-
φορές στην οικονομική κατάσταση του νησιού, την
απασχόληση, την επάρκεια ειδών πρώτης ανάγκης,
το εισαγόμενο συνάλλαγμα μέσω των εμβασμάτων
των αποδήμων, τα οικονομικά της δημοτικής αρχής,
την απόδοση του δημάρχου, τη μισθοδοσία των εκ-
παιδευτικών, το ζήτημα της γλώσσας στην οποία
θα πρέπει να διδάσκονται οι ορθόδοξοι μαθητές το
μάθημα των θρησκευτικών, κ. ά. Η πολιτική κατά-
σταση εξάλλου παρακολουθείται στενά με τη βοή-
θεια πληροφοριοδοτών και με παραβίαση της
αλληλογραφίας (κάποιες επιστολές παρατίθενται
αυτούσιες σε ιταλική μετάφραση), ενώ δεν λείπουν
αναφορές σε πρόσωπα που θεωρούνται επικίνδυνα
για το καθεστώς. Όσον αφορά τη μονή του Αγ.
Ιωάννου του Θεολόγου, οι Ιταλοί έχουν εσωτερική
πληροφόρηση για οτιδήποτε γίνεται και λέγεται
εκεί. Παρεμβαίνουν στις εκλογές για την ανάδειξη
νέου ηγουμένου ώστε ο Επιφάνιος Καλογιάννης
να αντικαταστήσει τον Αμφιλόχιο Μα κρή. Έχον-
τας δε πλήρη γνώση των οικονομικών της μονής,
προθυμοποιούνται να βοηθήσουν να ξεπεράσει τα
οικονομικά της προβλήματα. Το ιδιαίτερο ενδια-
φέρον των Ιταλών για τη μονή του Αγ. Ιωάννου
απορρέει ασφαλώς από τη μεγάλη επιρροή που
αυτή ασκούσε στην πατμιακή κοινωνία αλλά και
στην ευρύτερη περιοχή. Πλην της αξίας τους για
την τοπική ιστορία, τα έγγραφα αυτά φωτίζουν τη
νοοτροπία και τις πρακτικές της ιταλικής διοίκη-
σης στα Δωδεκάνησα τις παραμονές του Β΄ Παγ-
κοσμίου Πολέμου.
€ 1.500-2.000 

128 102956
Βιβλίο ἐπισκεπτῶν τοῦ Χριστοφόρου Ν. Καρόλου,
μ’ ἕνα σκίτσο ὑπογεγραμμένο ἀπό τό Σουηδό συγ-
γραφέα Gunnar Cederschiöld καί 92 ὑπογραφές
μεταξύ τῶν ὁποίων: τῶν βασιλέων Παύλου καί Φρει-
δερίκης, τῶν πριγκιπισσῶν Αἰκατερίνης καί Ἑλένης,
τοῦ Μαρῆ Ἐμπειρίκου, τῆς Ντιντῆ Σερπιέρη, τῆς
Τούλας Δ. Λεβίδη, ἱστιοπλόων, κ.ἄ. 13 Οκτωβρίου
1939 - 6 Οκτωβρίου 1940. Στις σ. [1]-[12] τεύχους
71 φύλλων, 232 x 165 mm. (οι σ. [13]-[71] λευκές).
Καλύμματα επενδυμένα με ύφασμα.
€ 300-400

129 108260
ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ´, 1913-1977, αρχιεπίσκοπος Κύ-
πρου, πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-
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τίας. Τέσσερις δακτυλογραφημένες ἐπιστολές μέ
τήν ὑπογραφή του («†ὁ Κύπρου Μακάριος») πρός
τόν μητροπολίτη Πρεβέζης Στυλιανό. Λευκωσία,
16 Σεπτεμβρίου 1954 & 31 Δεκεμβρίου 1955, και
Αθήνα, 3 & 5 Ιουλίου 1957.  1 σελίδα η καθεμία,
280 x 215 mm. Η υπογραφή με κόκκινο μελάνι, 3
επιστολές με αυτόγραφη προσφώνηση και μία και με
αυτόγραφη κατακλείδα, οι 2 πρώτες με ανάγλυφη
επικεφαλίδα («ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ /ΚΥΠΡΟΥ»). [μαζί:]
Ἕνα δακτυλογραφημένο ἀντί γραφο ἐπιστολῆς καί
ἕνα χειρόγραφο κείμενο τηλεγραφήματος τοῦ
Στυλιανοῦ πρός τόν Μακάριο, καθώς καί ἕνα
δακτυλογραφημένο κείμενο τηλεγραφήματος τοῦ
Στυλιανοῦ πρός τόν Ἀθηνῶν Σπυρίδωνα, σχετικά
μέ τήν ἐκτόπιση τοῦ Μακαρίου στίς Σεϋχέλλες. 
1 σελίδα το καθένα, διάφορα μεγέθη. (7)
€ 600-800

130 108027
ΣΩΣΣΙΔΗΣ, Τζών, 1924-2005, διπλωμάτης. Δακτυ -
λογραφημένο ὑπόμνημα μέ τήν ὑπογραφή του
(«Ἰ. Σωσσίδης») πρός τόν Γεώργιο Παπανδρέου
γιά τίς διαπραγματεύσεις τῆς Γενεύης καί τό κυ -
πριακό. Αθήνα, 25 Αυγούστου 1964.  12 σελί δες,
300 x 210 mm. Με την ένδειξη «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ / ΑΚΡΩΣ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ», αυτόγραφη προσφώνηση και κατα -
κλείδα. [μαζί:] Δακτυλογραφημένη μετά φραση στά
ἑλληνικά ἐπιστολῆς τοῦ Dean Acheson πρός τόν
Γεώργιο Παπανδρέου. Αθήνα, 20 Αυγούστου 1964.

 3 σελίδες, 300 x 210 mm. Με την ένδειξη «ΑΠΟΡ-
ΡΗΤΟΝ», αυτόγραφη σημείωση στο τέλος: Ἀντί-
γραφον πιστῆς ἑλληνικῆς / μεταφράσεως ἐκ τοῦ
πρωτοτύπου / Ἰ. Σωσσίδης. [μαζί:] Σημείωμα μέ
τίτλο «Ἑλληνο-Ἀμερικανικαί σχέσεις». 1971. 13
σελίδες, 300 x 210 mm. Με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥ-
ΤΙΚΟΝ», υπογεγραμμένο και χρονολογημένο: Ἰ. Σωσ-
 σίδης / 15 Ἰανουαρίου 1971. (3)
€ 150-200

131 107262
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ´, 1897-1978, πάπας Ρώμης, 1963-1978.
Τρεῖς δακτυλογραφημένες ἐπιστολές στά γαλλικά
μέ τήν ὑπογραφή του («Paulus P. P. VI»), πρός τόν
Ἀθηνῶν Χρυσόστομο. Βατικανό, 18 Ιανουαρίου &
25 Μαρτίου 1965, και 31 Μαρτίου 1966.  2, 3 καί 3
σελίδες, 280 x 210 mm. Μαζί δυό φάκελλοι. (3)
€ 300-400

132 108033
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος, 1884-1951, ποιητής. Αὐτό-
 γραφο τοῦ ποιήματός του «Πανσέληνος».  1 σε-
λίδα, 347 x 220 mm. (μικρό σχίσιμο στην πάνω
πλευρά, οξείδωση). Υπογεγραμμένο: «Ἄγγελος Σι-
κελιανός».
€ 500-700
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133 107743
ΑΝΘΙΑΣ, Τεῦκρος, 1903-1968, ποιητής. Αὐτόγραφο
τετράστιχο στήν πίσω ὄψη φωτογραφικῆς κάρτας πού
εἰκονίζει τόν ποιητή καθισμένο νά κρατᾶ ἕνα φύλλο
μέ στίχους του.  89 x 137 mm. Χρονολογημένο και
υπογεγραμμένο: 28/10/1919 Τεῦκρος Ἀνθίας. «Στόν
φίλον μου Ἠλίαν Ἱερωνύμου / Ἀφοῦ τήν καρδιά μου
σοῦ ἐχάρησα ὁλάκαιρη / καί δέν τήν ἐλυπήθηκα ποτέ
/ χαρίζω σου καί τό ὁμοίωμά μου / νά μέ θυμᾶσαι φίλε
ἀγαπητέ!...».
€ 150-200

134 106625
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κωνσταντίνος, 1863-1933, ποιητής.
Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Che fece ... ... il
gran rifiuto».  1 σελίδα (σε ριγωτό χαρτί με υδατό-
σημο «CONQUEROR / LONDON»), 251 x 201 mm. (ελα-
φρά οξειδωμένα τα περιθώρια, σχισίματα στη δεξιά
πλευρά). Υπογεγραμμένο: «Κ. Π. Καβάφης».
€ 6.000-8.000

135 108032
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος, 1900-1971, ποιητής. Αὐτόγραφο
τοῦ ποιήματός του «Ἕνας λόγος γιά τό καλοκαίρι».
1936  Γραμμένο σε 4 φύλλα αριθμημένα 1-4, 266 x
215 mm. (οι πίσω όψεις λευκές, τρύπες από διατρητική
μηχανή στην αριστερή πλευρά). Στο τέλος τόπος και
χρόνος: «Αθήνα. Κορυτσά. Φθινόπωρο 1936», μαζί

δυό άλλα φύλλα, το πρώτο με 9 στίχους διαγραμμέ-
νους με κόκκινο μολύβι και σημείωση της Μαρώς:
«Γιωργή πρόσεχε. Πολύ αυτοβιογραφικό / [...]» και το
δεύτερο με σημείωση της ίδιας: «Αγάπη ευχαριστῶ!»
Τοποθετημένα σε χάρτινο ντοσιέ (στο πάνω κάλυμμα:
«3 / Σχέδια / γιά ἕνα καλοκαίρι» (πάνω ἀριστερά), «Ἡ
σκληρή γοργόνα / Γιῶργος Σεφέρης / Ὀκτωβρης 1936»
(κάτω δεξιά) και αχνά σκαριφήματα γοργόνας, σχι-
σίματα).
€ 1.500-2.000

136 101775
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Νίκος Κ. Αὐτόγραφο τοῦ ἔργου
του «Ἡ καλή συντρόφισσα».  Γραμμένο σε 42
φύλλα πιασμένα με συνδετήρες στην πάνω τους
πλευρά, 205 x 130 mm. (το τελευταίο: 60 x 130 mm.,
οι πίσω όψεις λευκές). Υπογεγραμμένο στο τέλος:
«Νίκος Νικολαΐδης», με κάποιες αυτόγραφες διορ-
θώσεις. Εξώφυλλα με τίτλο («ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑЇΔΗ
/ Η ΚΑΛΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΑ»).
€ 500-700

137 101776
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Νίκος, 1884-1956, πεζογράφος και
ποιητής. Αὐτόγραφο τοῦ πεζοτράγουδου «Ἄνοιξη
μεσοπέλαγα».  1 σελίδα, 209 x 135 mm. Υπογε-
γραμμένο: «Ν. Νικολαΐδη», αυτόγραφη συμπλήρωση
και διαγραφή.
€ 200-300
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138 108262
ΔΡΟΣΙΝΗΣ, Γεώργιος, 1859-1951, ποιητής και πε-
ζογράφος. Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή
του («Γ. Δροσίνης») πρός τόν Γεώργιο Πώπ. Κηφι-
σιά, 13 Μαΐου 1939.  2 σελίδες, 250 x 185 mm.
Μαζί ο φάκελλος.  «... Φίλε μου, λοιπόν: ὅ,τι γρά-
φεις χθές εἰς τό Ἔθνος ἔχει γίνῃ. Ἀφοῦ ἔμεινα σχε-
δόν μόνος θεματοφύλαξ τῶν ἀναμνήσεων μιᾶς
γενιᾶς φιλολογικῆς ἰδίως τῆς περιόδου 1880-1900,
ἐνόμισα ὅτι εἶχα καί τήν ὑποχρέωσιν νά μή τάς
θάψω μαζί μου. Ἀπό τό περασμένον φθινόπωρον
ἄρχισα νά γράφω τά «Σκόρπια Φύλλα τῆς Ζωῆς
μου». Εἶναι ὅπως ὁ τίτλος φανερώνει χωριστά καί
ἀνεξάρτητα κεφάλαια καί ὄχι συστηματικά Ἀπο-
μνημονεύματα, τά ὁποῖα ἀποστρέφομαι γεμᾶτα
ἐγωλατρείαν. Κάθε ἄλλο! – Δέν θά μοῦ ἦταν δέ καί
δυνατόν νά γράψω μέ ἀκρίβειαν χρόνου καί τόπου
χωρίς τήν βοήθειαν σημειώσεων καί ἡμερολογίου,
τά ὁποῖα ποτέ δέν ἐχρησιμοποίησα. Μέ μόνην τήν
μνήμην, ἡ ὁποία ἴσως καί διασώζει ὅ,τι ἀξίζει νά
μή χαθῇ ἔγραψα, ἀρχίσας ἀπό τά παιδικά ἔτη καί
ἔπειτα τά νεανικά τῆς ζωῆς ἐδῶ καί εἰς τήν Γερμα-
νίαν...».
€ 150-200

139 101368
Αἴτηση τοῦ Κωνστ. (Νίνου) Γ. Διαμαντούρου πρός
τόν «παρά τῷ Προέδρῳ τῆς Κυβερνήσεως Ὑφυ-
πουργόν» [Γεώργιο Λαμπρινόπουλο] μέ τήν ὁποία
ζητάει τό διορισμό του στή Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς,
συνοδευόμενη ἀπό συστατικές ἐπιστολές τῶν Α. Σι-
κελιανοῦ, Ε. Παπανούτσου, Κ. Δημαρᾶ, Ναυσ. Πα-
λαμᾶ καί Φ. Κόντογλου. Αθήνα, 24 Αυγούστου
1945.  11 συνολικά σελίδες, διάφορα μεγέθη. Η
επιστολή του Δημαρά δακτυλογραφημένη, οι υπό-
λοιπες αυτόγραφες. Μαζί συνοδευτικό σημείωμα
του διευθυντή της βιβλιοθήκης Νικ. Βέρρου. (7)
€ 400-600

140 108214
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Μίκης, 1925-2021, μουσικοσυν-
θέτης. Δυό αὐτόγραφες πάρτες γιά τή «Συμφωνία
ἀριθ. 1» [Αποκάλυψη – Ωδή στόν Μπετόβεν] (Vio-
lino I & Violino II). [π. 1945]. Γραμμένες με μελάνι
στις σ. 1-2 ενός φύλλου και 1-[4] ενός δίφυλλου, 339
x 245 mm. Υπογεγραμμένες στη σ. 1 («Μίκης Θεο-
δωράκης» και «Μίκης Γ. Θεοδωράκης»). (2)  Η
«Συμφωνία ἀρ. 1» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά
το 2018 στο Μέγαρο Μουσικής. Είχε γραφεί από το
συνθέτη τα χρόνια των σπουδών του στο Ωδείο
Αθηνών και είχε έντονη πολιτική χροιά. Οι συγκε-
κριμένες πάρτες φαίνεται πως είναι μέρος του υλι-

κού που ετοίμασε ο Θεοδωράκης το 1945, εν όψει
της εκτέλεσης του έργου που τοῦ εἶχε ὑποσχεθεῖ ο
δάσκαλός του Φιλοκτήτης Οικονομίδης, διευθυν-
τής της Κρατικής Ορχήστρας και της Χορωδίας
Αθηνών. Η εκτέλεση εκείνη τελικά ματαιώθηκε,
γιατί ο Οικονομίδης πληροφορήθηκε την ένταξη
του μαθητή του στις τάξεις του ΕΛΑΣ.
€ 1.000-1.500

141 107829
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γρηγόριος, 1867-1951, συγγρα-
φέας. Δυό αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή
του («Γ. Ξενόπουλος») πρός ἕνα μή κατονομαζόμενο
ἀποδέκτη («Ἀγαπητέ μου Κύριε Συνάδελφε, καί
Φίλε» καί «Φίλτατε Κύριε Συνάδελφε»). Αθήνα, 3
Οκτωβρίου 1938, και 28 Ιανουαρίου 1948.  1 και 1
σελίδα, 223 x 144 και 220 x 145 mm. Επικεφαλίδες
(με σφραγίδα στην πρώτη: «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ / ΑΘΗΝΑΙ» και έντυπη στη δεύτερη:
«ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ / ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ»). (2)  «...Ἡ Μελισσάνθη (ψευδ. τῆς
Κας Ἥβης Κούγια) εἶναι καλή ποιήτρια, καί μάλι-
στα ἕνα ποίημά της τό ἐβράβευσε καί ἡ Ἀκαδημία
μας. Ἀλλά ἔχετε δίκαιον: τό «Φθινόπωρό» της δέν
ἦτο διά τήν «Διάπλασιν». Ἄν ἔβλεπα ἀκόμη τήν
ὕλην αὐτοῦ τοῦ περιοδικοῦ – δυστυχῶς, τὄνομά
μου ὡς διευθυντοῦ εἶναι πρό πολλοῦ ψιλῷ ὀνόματι
– δέν θἄφινα νά δημοσιευθῇ. Εἶναι πολύ δυσνόη-
τον καί διά μικρούς καί διά μεγάλους. Κι’ ἐγώ ὁ
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ἴδιος, ἄν κι’ ἐξησκημένος μέ τήν νέαν γλώσσαν καί
τάς νέας τεχνοτροπίας – εἰδικός, βλέπετε – ἐδυ-
σκολεύθηκα νά τό ἐννοήσω, νά τό ἐξηγήσω. Τό
ἐννόησα ὅμως, τό ἐξήγησα, καί, σᾶς βεβαιῶ, μοῦ
ἄρεσε πολύ. Μόνον – τό ἐπαναλαμβάνω – δέν ἦτο
διά τήν «Διάπλασιν». Καί θά συστήσω εἰς τούς δι-
ευθυντάς τά τῆς ὕλης τοῦ περιοδικοῦ νἀποφεύ-
γουν εἰς τό ἑξῆς κάθε ἀσαφές καί δυσνόητον, διά
νά μή βασανίζονται ἀδίκως οἱ μικροί συνδρομηταί,
οὔτε οἱ ... γονεῖς των ἤ οἱ μεγάλοι των φίλοι. Νά
μοῦ φιλήσετε, παρακαλῶ, τήν μικράν σας κόρην
καί νά δεχθῆτε τάς ἐγκαρδίους συναδελφικάς μου
προσρήσεις...» (28 Ιανουαρίου 1948).
€ 150-200

142 107694
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας, 1911-1996, ποιητής. Εἴκοσι
δύο αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή του
(«Ὀδυσσέας») πρός τήν Ἔφη Α. Κανελλοπούλου
(σέ 4 ἀπευθύνεται καί στό σύζυγό της Ἀλέκο). Nice,
1 Aπρι λίου 1949, Παρίσι (16), 6 Μαΐου 1949 - 7 Αυ-
γού στου 1951, Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1953, και Πα-
ρίσι (4), 28 Ιανουαρίου - 8 Δεκεμβρίου 1970.  68
συνο λικά σελίδες, 270 x 210 mm. (μία λίγο μεγαλύ-
τερη και 2 μικρότερες). Η επιστολή από την Αθήνα
με έντυπη επικεφαλίδα («INSTITUT / NATIONAL
DE RADIO DIFFUSION / [...]»). [μαζί:] Τρία αὐτό-
γραφα ση μειώ ματα μέ τήν ὑπογραφή του («Ἐλύτης»
καί «Ὀδυσ  σέας») πρός τήν Ἔφη Α. Κανελλοπού-

λου. χ.τ., 1958, 4 Φεβρουαρίου 1962, και μία χ.χ.
 Σε κάρτες, 56 x 97, 90 x 145 καί 47 x 89 mm.
Με έντυπο όνομα αποστολέα («ODYSSEUS ELY-
TIS» και «ΟΔΥΣ ΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»). (25)  Σημαν-
τική ενότητα επιστολών του Ελύτη προς τη φίλη
του Έφη, η οποία είχε παντρευτεί το βιομή χανο
και στενό του φίλο Αλέξανδρο Κανελ λό πουλο.
Οι επιστολές από το Παρίσι, οι πε ρισ σότερες γραμ-
μένες την περίοδο 1949-1951, δίνουν μια ενδιαφέ-
ρουσα εικόνα της εκεί διαμονής του και
συγχρόνως φωτί ζουν τη σχέση του με το ζεύγος
Κανελ λό που λου. Ο ποιητής δεν κρύ βει τη χαμηλή
εκτίμηση που έτρεφε για τον πολι τικό και πνευμα-
τικό κόσμο της Αθήνας, δια μαρτύ  ρεται γιατί δεν
του δίνουν βίζα για το Λονδίνο, παραπονιέται για
το κλίμα και ονειρεύεται τη θάλασσα, αναφέρεται
στις οικονομικές του δυσκολίες και στην ένταση
στις σχέσεις του με την οικογένειά του που δημι-
ουργούσε η παρατεταμένη παραμονή του στο εξω-
τερικό. Γράφει στην 20χρονη Έφη με τρυφερότητα
και αγάπη, μη διστάζοντας να της αφηγηθεί τις
ερωτικές του περιπέτειες (προτιμά τις Ισπανίδες
από τις Γαλλίδες, τον συγκινούν οι γυναίκες μέχρι
τα 20-22). Δείχνει τέλος την αμέριστη υποστή ριξή
του στον Αλέκο, ο οποίος περνού σε τότε μια
σκληρή δοκιμασία. 
€ 12.000-16.000

143 101367
ΠΑΞΙΝΟΥ, Κατίνα, 1900-1973, ηθοποιός. Τρεῖς
αὐτόγραφες ἐπιστολές στά ἑλληνικά καί μία στά
γαλλικά μέ τήν ὑπογραφή της («Κατίνα» καί
«Katina»), πρός τήν πολιτικό καί τενίστρια Lady
Domini Crosfield, κόρη τοῦ Ἠλία καί τῆς Μαρίκας
Ἠλιάδη. Αθήνα, 26 Ιανουαρίου & 24 Σεπτεμβρίου
1953, χ.τ., 4 Ιουνίου 1961, και Ρώμη, 9 Ιουνίου 1961.
 7 συνολικά σελίδες, διάφορα μεγέθη. Η δεύ-
τερη επιστολή με έντυπη επικεφαλίδα («KATINA
PAXINOU - MINOTIS»). Μαζί μιά επιστολή στα
αγγλικά του Αλέξη Μινωτή προς την Crosfield (23
Μαΐου 1961). (5)
€ 300-400

144 107231
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος, 1911-1991, ποιητής. Αὐτό  -
γρα φο τοῦ ποιήματός του «Ἐγώ εἶμαι, φεγγάρι...».
 Γραμμένο στις σ. [1] και [3] δίφυλλου (κόλλας
αναφοράς), 298 x 195 mm. (οι σ. [2] και [4] λευκές).
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο: «ΝΙΚΗΦΟ-
ΡΟΣ / 14-19/9/ 1962».
€ 200-300
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145 107695
ΒΕΝΕΖΗΣ, Ἠλίας. Τρεῖς αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ
τήν ὑπογραφή του («Ἠλίας Βενέζης»), οἱ δυό πρῶτες
πρός τόν Ἀλέκο καί τήν Ἔφη Κανελλοπούλου καί ἡ
τρίτη πρός τήν Ἔφη. Αθήνα, 26 Ιουλίου 1968 &
14 Ιανουαρίου 1969, και Εφταλού, 2 Οκτωβρίου
1971.  1, 1 και 2 σελίδες, 217 x 142 και 245 x 170
mm. Έντυπες επικεφαλίδες («ΗΡΟΔΟΤΟΥ 5» και
«ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ»). [μαζί:] Δυό αὐτό γραφα
σημειώματα, τό ἕνα μέ τήν ὑπογραφή του (Ἠλίας
Β.), πρός τόν Ἀλέκο καί τήν Ἔφη Κανελλοπούλου.
χ.τ., 30 Ιουλίου 1968, και χ.τ. και χ. («29 Μαΐου»). 
1 και 2 σελίδες, 60 x 86 και 142 x 105 mm. Το πρώτο
σε carte de visite και το δεύτερο σε έντυπο της
Ολυμπιακής. (5)
€ 150-200

14. Ιστορία

146 108293
ΦΡΑΝΤΖΗΣ, Γεώργιος. Χρονικόν, εἰς τέσσαρα βι-
βλία διαιρεθέν, νῦν πρῶτον ἐκδοθέν ἐπιμελείᾳ
Φραγκίσκ. Καρόλου Ἄλτερ. Βιέννη, Μαρκίδες
Πούλιου, 1796.  folio (388 x 245 mm.), ΙΖ´ [ΚΖ´] +
150 + 29 σ. Κείμενο σε 2 στήλες, χαλκόγραφος επι-
πρόσθετος τίτλος, ξυλόγραφο τοπογραφικό της
Κωνσταντινούπολης και 4 ολοσέλιδες ξυλογραφίες

στο τέλος. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (φθο-
ρές). Λαδάς & Χατζηδήμος, II, 34, Hoffmann, II, σ.
164-5, Οικονομόπουλος, σ. 1009.
€ 600-800

147 105773
ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ — DURAN, Josep.
Triunfo de la religion por la nave de la gracia: Οratorio
sacro-alegorico por la victoria que consiguieron las ca-
tholicas armas contra los Τurcos en el golfo de Lepanto,
[...], puesto en musica por el Señor Joseph Duràn, Mae-
stro de la Real Capilla de la misma Iglesia y executada
por aquèlla. Βαρκελώνη, Joseph Altès, χ.χ. [1756-
1780].  4ο (200 x 145 mm.), [12] σ. (ελαφρά οξειδω-
μένο). Ο τίτλος και το κείμενο σε τυπογραφικό
πλαίσιο. Νεότερα μαρμαρογραφημένα εξώφυλλα.
€ 600-800

148 106633
ΚΟΥΤΖΙΚΟΣ, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης. Βιο-
γραφία τοῦ Πασβανζόγλου, τριῶν τουϊῶν πασιᾶ τῆς
ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, καί πληρεξουσίου
ἀρχηγοῦ (κομαντάτου) εἰς Βιδίνι, καί ὅλον τό πα-
ραδούναβι. Συλλεχθεῖσα ἀπό τά γερμανικά. Πέστη,
Φρανγκίσκος Πάτζκος, 1800. 8ο, 16 σ. (τρύπα από
έντομο με μικρή απώλεια γραμμάτων, οξείδωση,
λεκές από νερό). Αρχικά σταμπωτά εξώφυλλα (φθο-
ρές, ελεύθερο το πάνω, λείπουν τμήματα από το αρι-
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στερό του  περιθώριο). Γκίνης & Μέξας, 5.  O
Οσμάν Πασβάνογλου (Pasvan Oglu), 1758-1807, ήταν
πασάς της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, κυβερνή-
της του Βιδινίου και φίλος του Ρήγα Φεραίου, ο
οποίος και τον μνημονεύει στον «Θούριο» του ως
αντίπαλο και στασιαστή εναντίον του σουλτάνου. Ο
Κ. Γ. Κούτζικος, γλωσσομαθής διερμηνέας εμπόρων
στην Ουγγαρία, συγκέντρωσε κείμενα στα γερμα-
νικά για τον Πασβάνογλου και εξέδωσε το 1800 την
παρούσα μεταφρασμένη βιογραφία.  ΣΠΑΝΙΟ.
€ 300-400

149 106609
Ἔκθεσις περί Συστάσεως μιᾶς φιλομούσου καί φι-
λανθρώπου Γραικικῆς Ἐμπορικῆς Ἑταιρείας. χ.τ. και
χ. [Μόσχα 1820].  4ο (250 x 185 mm.), 1-24: [8] ff, 12
+ [4] σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο, κομμένο
μικρό τμήμα από το εξωτερικό περιθώριο του πρώ-
του φύλλου). Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος
στην αρχή του κειμένου), στις σ. [1] και [3] δύο υπο-
δείγματα εγγράφων. Σε 2 άρραφα τεύχη δεμένα με-
ταξύ τους με σπάγκο, χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα. 
ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.  Η Φιλόμουσος καί Φιλαν-
θρωπική Γραικική Ἐμπορική Ἑταιρεία αποτελεί δη-
μιούργημα της Φιλικής Εταιρείας. Φαινομενικά είχε
σκοπό φιλογενή - φιλεκπαιδευτικό, στην πραγματι-
κότητα όμως στόχευε στη συγκέντρωση χρημάτων
για την διενέργεια της Επανάστασης. Γενικός Έφο-
ρος ορίστηκε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Το κατα-
στατικό της Εταιρείας δημοσιεύεται το 1845 στα
Ἀπομνημονεύματα περί τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας του
Εμμ. Ξάνθου. Εκεί έχουν προστεθεί ακόμα 4 παρά-
γραφοι υπό τον τίτλο «Μυστικοί Παράγραφοι περί
τοῦ κυρίου καί καθολικοῦ σκοποῦ τῆς Φιλομούσου
καί Φιλανθρώπου Γραικικῆς Ἐμπορικῆς Ἑται-
ρείας».  ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ
ΑΛΛΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ.
€ 3.000-4.000

150 107843
ΣΤΕΦΑΝΙΝΗΣ, Ι. The personal narrative of the suffe-
rings of J. Stephanini, (Ι. Στεφανινις,) a native of Arta, in
Greece: including accounts of the capture of Patras, of
some of the principal events of the Greek Revolution, of
some of the most conspicuous characters which have been
developed by those events, of the manners, customs, and
religion of the Albanians, Turks, Egyptians, and Bedo-
uin Arabs, published with a view to enable him to return
to his own country, and to release from slavery a large and
suffering family. Νέα Υόρκη, Vanderpool & Cole, 1829.
12ο, 132 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, σφραγίδα στη σ.
3). Αρχικά χαρτόνια (μικρές φθορές, λείπει το μεγα-
λύτερο μέρος της ράχης και το κάτω κάλυμμα, ελεύ-

θερο το πάνω, λυμένο το πάνω ακρόφυλλο). Black-
mer 1605, Droulia 2618, Λαγανάς 917.  Πρόκειται
κατά πάσα πιθανότητα για τη δεύτερη έκδοση (η
πρώτη: «Charleston, James S. Burges, 1829»).
€ 200-300

151 103427
POUQUEVILLE, F. C. H. L. Geschichte der Wiederge-
burt Griechenlands, 1740 bis 1824, teutsch herausgege-
ben von Dr. J. P. von Hornthal, [στον Δ´ τόμο:] von C. F.
A. Schott. Χαϊδελβέργη, Universitäts-Buchhandlung von
E. F. Winter, 1824-1825. 4 τόμοι, 8ο, XVIII + 350, 467,
405 και VI + 486 + 88 σ. (λείπει το φύλλο (χ.α.) με τα
παροράματα στο τέλος του Β´ τόμου, οξειδωμένα τα
τεύχη 21-23 του Γ´ τόμου, τα πρώτα φύλλα και τα
τεύχη 28-31 και 4-6 (του παραρτήματος)  του Δ´
τόμου). Με 8 λιθόγραφα πορτραίτα (τα 2 οξειδω-
μένα) και 3 (από τους 5) αναδιπλούμενους χάρτες.
Νεότερη δερμάτινη ράχη. Droulia 766-8, πρβ. Black-
mer 1345. (4) Στο παράρτημα του Schott, στο τέλος
του Δ´ τόμου, συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων με-
ταφρασμένο στα γερμανικά το άρθρο «Notice sur la
vie et les écrits de Rhigas, l’un des principaux auteurs de
la révolution qui a pour but l’ indépendance de la Grèce»
του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου, σχόλια στα δύο
άσματα, «Δεῦτε παῖδες» και «Ὥς πότε παλλικάρια»
καθώς και σημαντικές συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες για τους φιλέλληνες και τη δράση τους.
€ 200-300

152 100496
HESS, Peter von. Ἡ Ἀναγέννησις τῆς Ἑλλάδος. Βραΐλα,
Περικλής Μ. Πεστεμαλτζιόγλου, 1895.  folio (585 x
435 mm.) (λείπει το χρωμολιθόγραφο φύλλο με την
αφιέρωση του εκδότη, κομμένα και συμπληρωμένα
τμήματα από τα περιθώρια (στο πρώτο φύλλο με τη
συμβολική παράσταση και σε ακόμα 2 λιθογραφίες με
απώλεια τυπωμένης επιφάνειας), επιδιορθωμένα σχι-
σίματα σε κάποιες λιθογραφίες, συντηρημένο). Φύλλο
με λιθόγραφη συμβολική παράσταση σε διακοσμητικό
πλαίσιο με ενσωματωμένο τον τίτλο σε 4 γλώσσες (ελ-
ληνικά, γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά) και 39 λιθο-
γραφίες με τίντα (όλες χρονολογημένες 1890), καθεμία
σε διακοσμητικό πλαίσιο με ενσωματωμένες λεζάντες
σε 4 γλώσσες καθώς και επεξηγηματικό κείμενο στα
ελληνικά στο κάτω περιθώριο, χωρίς ιδιαίτερο φύλλο
τίτλου (τα στοιχεία της έκδοσης από την αφιέρωση και
τις λιθογραφίες). Νεότερα καλύμματα (επικολλημένο
στο πάνω το πανί του αρχικού πάνω καλύμματος με
τον τίτλο: «Ἡ / Παλιγγενεσία / ΤΗΣ / ΕΛΛΑΔΟΣ», μαζί
τα αρχικά καλύμματα).
€ 800-1.200
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153 107189
Ἀρ. ... Μυστικαί ὁδηγίαι πρός τούς Ἐκτάκτους Ἐπι-
τρόπους τῆς Κυβερνήσεως κατά τά Τμήματα τοῦ
Αἰγαίου Πελάγους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Ο ΚΥ-
ΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Επί τῆς Τουρκικῆς δυ-
ναστείας, διάφοροι ἐκ τῶν κατοίκων τῶν νήσων τοῦ
Αἰγαίου Πελάγους ἐζήτησαν καί ηὗραν ὑπό τήν
προστασίαν τῶν ξένων Δυνάμεων τιμάς, ἴσως καί
κἄποιαν τύχην καί ἀσφαλειαν. Τά τοιαῦτα ὑπάρ-
χουν ἀκόμη· καί τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν νήσων φέ-
ρουν τόν τίτλον, ἄν καί ὑπάλληλον, τῶν προξενικῶν
Πρακτόρων (agens consulaires) ἤ τῶν ὑπηκόων τῆς
μιᾶς ἤ τῆς ἄλλης Εὐρωπαϊκῆς Δυνάμεως.  ... [τελει-
ώνει:] ...καί ἐν γένει ἕκαστος εἰς τό Τμῆμά του θέλει
ἐνασχοληθῆ εἰς ταύτην τήν οὐσιώδη ὑπόθεσιν, καί
θέλει διευθύνει χωρίς ἀργοπορίαν τάς ἀναφοράς
του εἰς τήν Κυβέρνησιν. Ἐν Αιγίνῃ, τῇ 12 Μαΐου 1828.
Ὁ  Κυβερνήτης Ἰ. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Ὁ Γραμ μα-
τεύς τῆς Ἐπικρατείας Σ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ.  Μονό-
φυλλο, 320 x 218 mm. Κείμενο σε 2 στήλες. Οδηγίες
προς τους Εκτάκτους Επιτρόπους των νησιών του
Αιγαίου σχετικά με τους Έλληνες που έχουν ξένη
ιθαγένεια.
€ 150-200

154 107192
Ἀρ. [10,]049. [Ψήφισ]μα ΚΓ´. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΑ. Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Θεωροῦ -
ντες, ὅτι ἡ συγκάλεσις τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως, τήν
ὁποίαν ἠναγκάσθημεν ν’ ἀναβάλωμεν ἄχρι τοῦδε διά
τάς δυσχερεῖς περιστάσεις, τάς κοινοποιηθείσας εἰς
τό ἔθνος διά τοῦ πρός τό Πανελλήνιον ἐγγράφου μας
τήν 2 Ἀπριλλίου τοῦ 1828, δέν συμφέρει νά παραταθῇ
πλειότερον· Λαβόντες εἰς σκέψιν τόν περί ἐκλογῆς
παραστατῶν νόμον· Ἀκούσαντες δέ, κατά συνέπειαν
τῆς προσκλήσεώς μας, καί τήν περί τούτου γνώμην
τοῦ Πανελληνίου διά τῶν ἐγγράφων του ὑπ’ Ἀρ. 15
τῆς 20 Φεβρουαρίου 1829· Ψηφίζομεν. Ἄρθ. 1. Ἡ Δ
Ἐθνικη τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις θέλει συγκροτηθῆ
τήν 15 Μαΐου τοῦ 1829 εἰς τήν καθέδραν τῆς Κυβερ-
νήσεως. ... [τελειώνει:]  Ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 4 Μαρτίου
1829. Ὁ Κυβερνήτης Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Ἐν ἀπου-
σίᾳ τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπικρατείας Π. ΣΠΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ. Ἴσον ἀπαράλλακτον [...] Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ.
Μονόφυλλο, 276 x 201 mm. (κομμένη η πάνω αρι-
στερή γωνία με απώλεια γραμμάτων, μικρές φθορές
από τσάκισμα κατά μήκος του αριστερού περιθω-
ρίου, λίγο λερωμένο). 
€ 80-120

155 106634
ΜΗΝΑΣ, Κ. Μινωΐδης. Κανάρις, ἆσμα πινδαρικόν.

Παρίσι, Bobée & Hingray, 1830.  μικρό 4ο, 71 σ.
(μικρά κομμάτια χαρτιού επικολλημμένα στην πίσω
όψη του τίτλου, μικρές τρύπες για λεπτό σπάγκο στο
εσωτερικό περιθώριο, λίγο λερωμένο το τελευταίο
τεύχος). Ο τίτλος στα ελληνικά και γαλλικά, ελλη-
νικό κείμενο και γαλλική μετάφραση σε αντικρυστές
σελίδες. Χαρτόνια της εποχής της έκδοσης (φθορές,
λείπει η ράχη, χαλαρωμένες οι συνδέσεις). Droulia
2704, Ηλιού, 1830.42.
€ 300-400

156 107190
Ἀρ. 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Εχοντες ὑπ’ ὄψιν τό ὐπ’ Ἀρ. 72 σή-
μερον ἐκδοθέν περί κιβδηλοποιίας ψήφισμα, καί ἐπι-
θυμοῦντες νά καταστήσωμεν ἐντονωτέραν τοῦ
ψηφίσματος τούτου τήν ἐνέργειαν ὡς πρός τινας πε-
ριστάσεις, Διατάττομεν. Α´. Εἰς τό τῆς κιβδηλοποιΐας
ἔγκλημα εἶναι δεκταί καί αἱ μυστικαί καταμηνύσεις.
... [τελειώνει:] Ἐάν ἀνακαλύψῃ ξέοντας ἤ περικό-
πτοντας νομίσματα, ἤ συμμετόχους, ἤ συναιτίους
αὐτῶν, λαμβάνει ἀμοιβήν 900 φοίνικας. Δ´. Ο ἐπι τῆς
Δικαιοσύνης Γραμματεύς θέλει ἐνεργήσει τό παρόν
διάταγμα. Ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 17 Φεβρουαρίου 1830. Ὁ
Κυβερνήτης Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Ὁ ἐπί τῆς Δι-
καιοσύνης Γραμματεύς Ι. Γ. ΓΕΝΝΑΤΑΣ.  Μονό-
φυλλο, 226 x 161 mm. (μικρή τρύπα από έντομο στο
δεξιό περιθώριο). 
€ 100-150
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157 107197
Ἀρ. 2663. Ἐγκύκλιος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Η
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Πρός τούς
κατά Πόλεις, Κωμοπόλεις καί χωρία Ἐπαρχιακούς
καί μερικούς Δημογέροντας. Ἡ Κυβέρνησις κατα-
βάλλει πᾶσαν προσπάθειαν, διά νά ἐξαλείψῃ τήν
λῃστείαν, ἡ ὁποία κατά δυστυχίαν ἀπό τινος ἤδη
καιροῦ μολύνει τήν πατρίδα· ἀλλά μ’ ὅλα ταῦτα τό
κακόν ἐξακολουθεῖ, καί ἡ μετάβασις ἀπό τόπου εἰς
τόπον κατήντησεν ἐπικίνδυνος· τό νεαρόν εἰσέτι
παράδειγμα τῆς ἀπονοίας τῶν κακούργων, οἱ
ὁποῖοι ἐφάνησαν πάλιν εἰς τάς πέριξ ἐπαρχίας, δέν
ἀφίνει πλέον ἀμφιβολίαν ὅτι αὐτοί συνεννοοῦνται
μέ τούς κατοίκους τῶν χωρίων καί ἐφοδιάζονται,
καί καταδιωκόμενοι εὑρίσκουν εἰς αὐτά καταφύ-
γιον·... [τελειώνει:] Ἀλλέως, πάλιν τό λέγομεν, ἡ
ἀποζημίωσις τῶν πολιτῶν ὅσοι ἤθελαν γυμνωθῆ ἤ
ἄλλως κακοποιηθῆ εἰς τήν περιφέρειαν τῶν χωρίων
σας εἶναι εἰς βάρος σας, καί ἡ Κυβέρνησις δέν ἐνέ-
χεται διόλου, ἀφ’ οὗ ἅπαξ σᾶς προειδοποίησεν. Ἐν
Ναυπλίῳ, τῇ 25 Ἰουνίου 1830. Ὁ Γραμματεύς τῆς
Ἐπικρατείας. Μονόφυλλο, 321 x 215 mm. (τρύπα
από έντομο, λεκέδες). Υπογεγραμμένο από τον Ν.
Σπηλιάδη.
€ 150-200

158 108263
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Χρήστος Σ. Ἱστορία τοῦ τακτικοῦ
στρατοῦ τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τῆς πρώτης συστάσεως

του κατά τό 1821 μέχρι τῶν 1832. Αθήνα, Κ. Ράλ-
λης, 1837.  8ο, στ´ + 186 σ. (ελαφρά οξειδωμένο
αντίτυπο, λεκές από νερό στο εσωτερικό περιθώριο
των περισσότερων τευχών). Κατάλογος συνδρομη-
τών. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδο σης (φθο-
ρές). Ηλιού 1837.111, Λαγανάς 984. [δεμενο μαζί:]
CHAMBRAY, Georges de. Φιλοσοφία τοῦ πολέμου,
σύγγραμμα τοῦ Σαμβραίου, συγγραφέως τῆς κατά
τήν Ρωσσίαν ἐκστρατείας τοῦ Ναπολέοντος, μετα-
φρασθέν ἐκ τοῦ γαλλικοῦ παρά Χρήστου Σ. Βυ-
ζαντίου. Αθήνα, Κ. Ράλλης, 1837.  8ο, ιγ´ + 124 σ.
(ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο, λείπει το τελευταίο
(λευκό) φύλλο). Ηλιού 1837.218.
€ 120-160

159 107188
Ἀρ. 13,065. Ἐγκύκλιος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Η
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πρός τούς
Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους, Διοικητάς καί Τοποτηρη-
τάς τῆς Ἐπικρατείας. Ἀντίτυπα τοῦ ὑπ’ Ἀρ. 3,851
(ΚΖ´) ψηφίσματος περί χαρτονομισμάτων καί τοῦ
ὑπ’ Ἀρ. 3,944 διατάγματος περί ὀργανισμοῦ αὐτῶν
τούτων τῶν χαρτονομισμάτων, σᾶς πέμπομεν ἐσώ-
κλειστα πρός πληροφορίαν καί ὁδηγίαν σας.
Ἐπειδή κατά τό προκείμενον ψήφισμα, ὅσαι πλη-
ρωμαί θέλουν γίνεσθαι εἰς τό ἐθνικόν Ταμεῖον, ἤ
κατ’ εὐθεῖαν, ἤ διά τῶν ὑπαλλήλων ἀρχῶν καί τῶν
Τελωνείων, καθώς καί ὅσας πληρωμάς θέλει κάμει
τό ἐθνικόν Ταμεῖον ἀπαιτεῖται νά δίδεται τό ἕν τρί-
τον εἰς χαρτονομίσματα,... [τελειώνει:] ...ἀλλά συγ-
χρόνως νά μᾶς εἰδοποιῆτε διά νά σᾶς πέμπωμεν τό
λοιπόν τρίτον τῶν μισθῶν εἰς χαρτονομίσματα. Ἐν
Ναυπλίῳ, τήν 4 Ἰουλίου 1831. Ἡ Ἐπιτροπή, Γ.
ΣΤΑΥΡΟΣ. Ι. ΚΟΝΤΟΥΜΑΣ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΩΛΟΣ.
 Μονόφυλλο, 285 x 199 mm.
€ 200-300

160 107193
Ψήφισμα Β´. Η Ε´ ΕΘΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕ-
ΛΕΥΣΙΣ. Ἀναγνώσασα τό κατά τήν 27 Σεπτεμβρίου
1831 ὑπ’ Ἀρ. 258 Ψήφισμα τῆς Γερουσίας, δι’ οὗ κατ’
εὐχήν ἐσυστήθη ἡ Τριμελής Διοικητική Ἐπιτροπή
κατά συνέπειαν τοῦ Β´ Ψηφίσματος τῆς ἐν Ἄργει Δ´
Ἐθνικῆς Συνελεύσεως, διά τό ἀπροσδόκητον τρομε-
ρόν συμβάν τῆς δολοφονίας τοῦ ἀειμνήστου Κυβερ-
νήτου· [...] Ἐπειδή τό Κράτος δέν πρέπει νά μείνῃ
οὐδέ μίαν στιγμήν ἀκυβέρνητον· Ψηφίζει. 1. Τό κατά
τήν εἰκοστήν ἑβδόμην Σεπτεμβρίου 1831 ὑπ’ Ἀρ. 258
Ψήφισμα τῆς Γερουσίας ἐγκρινόμενον καθ’ ὅλην τήν
ἔκτασιν ἐπικυροῦται. 2. Τά δύο μέλη τῆς Διοικητικῆς
Ἐπιτροπῆς παύουν ἀπό τήν σήμερον τῶν Κυβερνη-
τικῶν χρεῶν των· καί ἡ νομοτελεστική ἐξουσία τοῦ
Κράτους ἐμπιστεύεται εἰς μόνον τόν Πρόεδρον αὐτῆς
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τόν Κύριον Α. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΝ ὑπό τό ὄνομα
Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως... [τελειώνει:]
Ἐξεδόθη ἐν Ἄργει, τήν 8 Δεκεμβρίου 1831. Ὁ Πρό-
εδρος Δ. Τσαμαδός, ὁ Ἀντιπρόεδρος Λ. Νάκος, Θ.
Κολοκοτρώνης, [...], Γ. Διδασκαλόπουλος. Οἱ Γραμ-
ματεῖς, Σ. Παρθενόπουλος, Γ. Αἰνιάν. Ἴσον ἐξ ἴσου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ. Ὁ Γραμματεύς τῆς Ἐπικρατείας, Ν.
Σπηλιάδης. Ἀντίγραφον ἐκ τοῦ πρωτοτύπου. Ὁ Συγ-
γραματεύς Ι. Φιλήμων. Μονό φυλλο, 272 x 205 mm.
€ 200-300

161 107194
Ἀρ. 3383. Ἐγκύκλιος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Ο
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρός τούς κατά τήν
Ἐπικράτειαν Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους, Διοικητάς καί
Τοποτηρητάς. Οἱ ἀδελφοί μας Κρῆτες ἐβιάσθησαν
καί βιάζονται διά τά ἀποτελέσματα τοῦ πολέμου νά
ἐγκαταλείψουν τήν πατρῷαν γῆν, ὅπου ἐγεννήθη-
καν, τήν τε ἀκίνητον περιουσίαν των καί ἴσως πολύ
μέρος τῆς κινητῆς, καί νά προσφύγωσι εἰς τό Ἑλλη-
νικόν Κράτος διά ν’ ἀποκατασταθῶσι· [...] Τό Γ.
ἄρθρον τοῦ ΚΔ. ψηφίσματος ἐν ῷ προσκαλεῖ ἅπαν-
τας τούς πολίτας νά συνεισφέρῃ ἕκαστος ὄχι ὀλιγώ-
τερον τῶν 40 λεπτῶν, ἀφίνει ἐλεύθερους τούς
θέλοντας νά συνεισφέρουν καί πλειότερον κατά
τήν καλήν προαίρεσιν καί τήν κατάστασίν των. ...
[τελειώνει:] Τό ποσόν τῆς συνεισφορᾶς τῆς ὑπό
τήν διοίκησίν σου ἐπαρχίας θέλει δημοσιευθῆ διά
τῆς Ἐφημερίδος, διά νά γνωρισθῇ πανταχοῦ ἡ

εὐεργεσία τῶν ἐγκατοίκων πρός τήν πάσχουσαν
ἀνθρωπότητα. Ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 13 Μαρτίου 1831. Ὁ
Κυ βερ νήτης. Ὁ Γραμματεύς τῆς Ἐπικρατείας. 
Μονόφυλλο, 286 x 216 mm. Κείμενο σε 2 στήλες. 
€ 100-150

162 107195
Ἀρ. 13,272. Ἐγκύκλιος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Η
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρός τά Τε-
λωνεῖα τῆς Ἐπικρατείας. Κατά συνέπειαν τῆς ὑπ’ Ἀρ.
3,976 διαταγῆς τῆς Α. Ε. τοῦ Κυβερνήτου, σᾶς εἰδο-
ποιοῦμεν, ὅτι τό ὑπ’ Ἀρ. 531(Β) ψήφισμα περί νομι-
σμάτων εἶναι εἰς πλήρη ἐνέργειαν, καί ἑπομένως ὅτι
ἡ κυκλοφορία τῶν ἀπό τό 1826 ἔτος χαραχθέντων
Τουρκικῶν νομισμάτων, ὡς τῶν λεγομένων εἰκοσα-
ρίων κ. τ. λ. ἀπαγορεύεται κ´ ἐμποδίζεται εἰς τάς δο-
σοληψίας καθ’ ὅλην τήν Ἐπικράτειαν... [τελειώνει:]
Ἐν Ναυπλίῳ, τήν 7 Ἰουλίου 1831. Ἡ Ἐπιτροπή, Γ.
ΣΤΑΥΡΟΣ. Ι. ΚΟΝΤΟΥΜΑΣ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΩΛΟΣ.
Μονόφυλλο, 271 x 190 mm.
€ 80-120

163 107703
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Β .́ Ἐκ τῆς πρώτης ἡμῶν Προκηρύ-
ξεως, δημοσιευθείσης τήν 19 τοῦ παρελθόντος Δεκεμ-
βρίου, τό Κοινόν τῆς Ἑλλάδος, φύσει φιλόκαλον καί
φιλομαθές, ἔμαθε μετά πολλῆς ἀγαλλιάσεως, ὡς ἐπλη-
ροφορήθημεν, τόν σκοπόν τῆς ἐκδό σεως, ἅμα ἀρχομέ-
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νου τοῦ νέου ἔτους, Πολιτικῆς τινός καί Φιλολογικῆς
Ἐφημερίδος, τοῦ Ἀπόλλωνος. [...] Φρίκη καί ἀγανά-
κτησις δικαία ἐκυρίευσαν πάραυτα τούς πανταχοῦ τῆς
Ἑλλάδος φίλους τῶν καλῶν καί τῆς ἐλευθερίας ἰδόν-
τας τό ἀπροσδόκητον τοῦτο φαινόμενον, τήν διά βίας
τοὐτέστι κατάργησιν τῆς ἐ λ ε υ θ ε ρ ο τ υ π ί α ς, κα-
θιερωμένης ἀπό τόσας ἐθνικάς Συνελεύσεις, καί ἐπι-
κυρωμένης μέ τό αἷμα τόσων Μαρτύρων. ... [τελειώνει:]
Τά φρονήματά μας ἐν γένει, καί τό πνεῦμα, τό ὁποῖον
θέλει προΐστασθαι εἰς τήν σύνταξιν τῆς ἐφημερίδος μας,
τά ἐξεθέσαμεν ἤδη εἰς τήν πρώτην προκήρυξιν, ὅθεν
κρίνομεν περιττήν πάντῃ τήν ἐπανάληψίν των. Ὕδρα
τῇ 6 Μαρτίου 1831. Ὁ Συντάκτης Α. Πολυζωΐδης. 
Μονόφυλλο, 276 x 202 mm. Κείμενο σε 2 στήλες. 
Στην παρούσα προκήρυξη ανακοινώνεται από τον Α.
Πολυζωΐδη η κυκλοφορία στην Ύδρα πλέον της εφη-
μερίδας του Ἀπόλλων, της οποίας η προγραμματισμένη
κυκλοφορία στο Ναύπλιο την 1η Ιανουαρίου του 1831
απαγορεύτηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια, κατά
παράβαση των ψηφισμάτων της Δ´ Εθνοσυνέλευσης
περί ελευθερίας του τύπου. Η εφημερίδα κυκλοφόρησε
όντως στην Ύδρα από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο
του 1863 και αποτέλεσε την πρώτη αντιπολιτευτική
εφημερίδα που εκδόθηκε στην Ελλάδα. 
€ 500-700

164 107704
ΕΛΛΗΝΕΣ. Αἴσθημα βαθύ τῶν φρικτῶν δεινῶν, εἰς
τά ὁποῖα ἐβύθισε τήν Ἑλλάδα ἡ μισέλλην Κυβέρνησίς

της, πρό πέντε ἤδη μηνῶν μᾶς ἠνάγκασε νά φωνά-
ξωμεν, Ἐθν. Συνέλευσις! Σύνταγμα! Μόλις ἡ δικαίως
ὑψωθεῖσα αὕτη φωνή, ἐξῆλθεν ἀπό τάς κορυφάς τῆς
Ὕδρας, καί πιστά ἀπό τά βάθη τῶν καρδιῶν τῶν βα-
ρέως ὑπό τήν Τυραννίαν στεναζόντων συναδελφῶν
μας ἀντήχησε, Συνέλευσις, Σύνταγμα· ἡ φωνή ἔγει-
νεν εὐθύς ἐθνική, ἐθνικόν τό σωτήριον τοῦτο σύν-
θημα. ...[τελειώνει (στή σ. 2):] ...φθάνει νά δείξητε
θέλησιν σταθεράν, θέλησιν φρόνιμον· φθάνει νά ὠφε-
ληθῆτε ἀπό τόν καιρόν, καί οὐδεμία ἀμφιβολία ὅτι
μέ Πληρεξουσίους ἀξίους τῆς κρισιμότητος τῶν πε-
ριστάσεων, καί μέ συνέλευσιν ἀνεξάρτητον θέλετε
ἐξασφαλίσει διά πάντα τήν ἐλευθερίαν καί εὐδαιμο-
νίαν τῆς Πατρίδος. Ἐν Ὕδρᾳ τῇ 6 Αὐγούστου 1831.
ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ.  Μονόφυλλο, 303  x
210 mm. Κείμενο σε 2 στήλες. Σφραγίδα [Μαζαρά-
κης 30]. Σφοδρό αντιπολιτευτικό κάλεσμα, εν όψει
της καθορισμένης Εθνοσυνέλευσης στο Άργος στις 8
Σεπτεμβρίου 1831, όπου καλούνται οι Πληρεξούσιοι
των κοινοτήτων να μην παρευρεθούν, παρά να επι-
λέξουν οι ίδιοι τον τόπο, όπου θα μπορούν να διε-
ξαχθούν ανεπηρέαστες και νόμιμες εκλογές.
€ 500-700

165 107705
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ. Εχοντες ὑπ’ ὄψιν τήν τῆς 15 Αὐγού-
στου Προκήρυξιν τοῦ Ἐξοχοτάτου Ἀντιναυάρχου
Κυρίου Ῥικόρδου αἰσθανόμεθα λύπην βαθεῖαν ὅτι,
ἐπί σκοπῷ τοῦ νά ἀποκρούσωμεν τάς ἐν αὐτῇ καθ’
ἡμῶν βαρείας καί ἀδίκους κατηγορίας, ὑπείκομεν
εἰς τήν ἀκαταμάχητον ἀνάγκην τοῦ νά ἀντείπωμεν
εἰς ἀρχηγόν τῶν ναυτικῶν δυνάμεων Κυβερνήσεως,
τῆς ὁποίας αἱ πρός τό ἔθνος μας εὐεργεσίαι εἶναι
παρά πάντων ἡμῶν αἰσθηταί καί ὁμολογούμεναι, Τά
μέχρι τοῦδε εὐνοϊκά δείγματα τῆς πρός τήν Ἑλλάδα
ἀγαθοποιοῦ ταύτης Κυβερνήσεως εἶναι δι’ ἡμᾶς
ἀψευδεστάτη ἀπόδειξις, ὅτι οἱ σκοποί τῆς αὐλῆς ταύ-
της δέν ἦσαν καθόλου πρός ἡμᾶς ἐχθρικοί. ...[τελει-
ώνει (στή σ. 2):] ...τρέφομεν χρηστάς ἐλπίδας, ὅτι
ἀπηλλαγμένοι εἰς τό ἑξῆς ἀπό τάς ἀπροσδοκήτως
παρεμπεσούσας ταύτας ἐξωτερικάς δυσκολολίας
[sic] καί μεροληψίας θέλομεν συντελέσει εὐτυχέστε-
ρον εἰς τήν βελτίωσιν τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων μας,
καί εἰς στήριξην τῆς κλονιζομένης πολιτείας μας
συμφώνως μέ τάς ἐπιθυμίας τῆς Ὑψηλῆς Συμμαχίας,
καί μέ τάς ἐνθέρμους καί πασιφανεῖς εὐχάς τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Ὕδρα 20 Αὐγούστου 1831. ΤΟ
ΚΟΙΝΟΝ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ. Μονόφυλλο, 301 x 210 mm.
Κείμενο σε 2 στήλες.  ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ. 
Προκήρυξη προς υπεράσπιση των θέσεων του κινή-
ματος του Πόρου και απόκρουσης των κατηγοριών
εκ μέρους του Ρώσου αντιναυάρχου Ρίκορδ.
€ 500-700
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166 103428
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Σπυρίδων. Οἱ σωζόμενοι λόγοι,
ἐκφωνηθέντες εἰς ἐπήκοον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐπί
τῆς Ἐπαναστάσεως, εἰς ἐκκλησιαστικάς τελετάς,
ἐπιθεωρηθέντες παρά τοῦ ἰδίου, ἐκδίδονται ἤδη
κατά πρῶτον εἰς ἕν, φιλοτίμῳ δαπάνῃ τοῦ κυρίου
Παντιᾶ Ράλλη, εἰς διανομήν πρός τούς ὁμογενεῖς.
Παρίσι, C. Eberhart, 1836.  8ο, 100 σ. Δέρμα της
εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές, εμπίεστη δια-
κόσμηση στα καλύμματα). Ηλιού 1836.193.
€ 80-120

167 106614
SCUDO, P. La captive, orientale de M. Victor Hugo
mise en musique par P. Scudo. Παρίσι, Al. Grus, χ.χ.
[β´ τέταρτο 19ου αιώνα].  folio (333 x 255 mm.),
3 + [2] σ. Λιθόγραφος τίτλος με βινιέτα του P. J.
Challamel στη σ. [1] και χαλκόγραφη παρτιτούρα
στις σ. [2]-[3] και [1] χ.α. Λυμένη η ράχη.
€ 150-200

168 101873
ΟΘΩΝ. κτλ. Ψηφισάμενοι ὁμοφώνως μετά τῆς
Βουλῆς καί τῆς Γερουσίας διατάττομεν ὡς ἑφεξῆς.
Μέρος Αον. Κεφάλ. Αον. Περί διαιρέσεως τῶν Δήμων
καί περί σχηματισμοῦ τῶν Δημοτικῶν Ἀρχῶν. 1. Οἱ
Δῆμοι διαιροῦνται κατά τήν πληθύν τῶν κατοίκων εἰς
τρεῖς τάξεις. αη. Τάξις. δῆμοι μέ δέκα τουλάχιστον χι-
λιάδας κατοίκων. βη. Τάξις. δῆμοι μέ ὀλιγωτέρας τῶν

δέκα χιλιάδων κατοίκων. γη. Τάξις. Δῆμοι μέ ὀλιγωτέ-
ρας τῶν δύω χιλιάδων κατοίκων. 2. Εἰς ἕκαστον δῆμον
καθίσταται δημοτική Ἀρχή συγκειμένη ἀπό τόν δή-
μαρχον, τούς δημαρχικούς καί εἰδικούς παρέδρους
καί τό Δημοτικόν Συμβούλιον. Εἰς τούς δήμους αης τά-
ξεως ὁ ἀριθμός τῶν δημοτικῶν συμβού λων προσδιο-
ρίζεται εἰς 24 ὁ δέ τῶν Δημαρχικῶν παρέδρων εἰς 4-6.
...[τελειώνει:] 88. Οἱ Δῆμοι καί αἱ Διοικητικαί αὐτῶν
ἀρχαί ὑπάγονται εἰς τούς Ἐπάρχους· εἰς τούτους ἀπό-
κειται νά ἐπιτηρῶσιν ἀμέσως τήν Διοίκησιν τοῦ δη-
μάρχου καί τῶν δημοτικῶν Συμβουλίων, καί νά
διατάττουν κατά τοῦτο ὅσα εἶναι ἀναγκαῖα πρός ἐκτέ-
λεσιν τῶν Νόμων. Εἶναι ὅμως ἀπηγορευμένον εἰς
αὐτούς ἐπί βαρυτάτῃ εὐθύνῃ νά παρεμβαίνουν εἰς τήν
ἐνέργειαν τῶν δημοτικῶν δικαιωμάτων ἤ νά παρεμ-
ποδίζωσιν ἀθεμίτως τήν νόμιμον καί ἐλευθέραν κίνη-
σιν τῶν Δημοτικῶν Ἀρχῶν. 89. Ὅλαι αἱ προλαβοῦσαι
διατάξεις, αἱ ἀντιβαίνουσαι εἰς τόν παρόντα Νόμον
ἀκυροῦνται. Τό ἡμέτερον ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν ὑπουρ-
γεῖον θέλει ἐκτελέσει τόν παρόντα Νόμον. [π. 1845].
 41 σ. (10 δίφυλλα και 1 μονόφυλλο), 298 x 209 mm.
Λιθόγραφο σχέδιο νόμου με χειρόγραφες διορθώσεις
και προσθήκες.  ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 200-300

169 108126
LEHÁR, Franz. Le Roi des Montagnes, opéra-comique
en 3 actes de Victor Léon, d’ après Edmond About, de l’
Académie Française, adaptation française de Maurice
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Ordonneau, textes chantés de Jean Bénédict. Παρίσι,
M. Eschig, χ.χ. [π. 1913]. Λιθόγραφη παρτιτούρα,
4ο (350 x 270 mm.), 9 σ. Αντίτυπο σε άρραφα τεύχη
(όπως κυκλοφόρησε). Αρχικά εξώφυλλα (μικρές
φθορές, χρωμολιθογραφία στο πάνω).
€ 80-120

170 108305
ΣΟΥΤΣΟΣ, Αλέξανδρος. Η ΝΕΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. (ΥΠΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ.) Α´. Εἰς τήν Ταυρικήν
τούς Ῥώσσους ἐπολέμουν χθές οἱ Γάλλοι, Καί ὑπέρ-
μαχοι τῶν Τούρκων ἐκηρύττοντο μεγάλοι. Ἀλλά σή-
μερον τούς Ρώσσους θερμούς ἔλαβον συμμάχους, Κ’
ἔγιναν ἐχθροί τῶν Τούρκων διά τούς Μολδαυοβλά-
χους. Ἄλλαξαν οἱ ἄλλοι πίστιν; μεταβάλλω κ’ ἐγώ
γνώμην· Προσκυνῶ καί τόν Σιβούρην καί τόν Πάπαν
καί τήν Ῥώμην. ...[τελειώνει:] Εἰς τούς κόρακας ἀς
πάγουν καί Μωάμεθ καί Ὀμάρος! Ἄλλον Βοναπάρ-
την ἄλλος εἰς Τιλσίττην καλεῖ Κσάρος. 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
1857. [κάτω:] ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ.
Μονόφυλλο, 361 x 257 mm. Το κείμενο σε 2 στήλες
και σε τυπογραφικό πλαίσιο. Χατζηδήμος & Σίμος
(Ερανιστής III) Α478 (ένα μόνο αντίτυπο).
€ 80-120

171 107698
Ἀριθ. 41. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ. Πρός
τόν Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου, τούς Γυμνασιάρχας,
Καθηγητάς, Ἑλληνοδιδασκάλους καί Δημοδιδασκά-
λους τοῦ Ἔθνους. Τό Ἑλληνικόν ἔθνος, μή ὑπομένον
τοῦ λοιποῦ σύστημα πολιτικῆς καί κυβερνήσεως, ὅπερ,
κρατοῦν αὐτό ὑπό βιαίαν τινά κηδεμονίαν, ἐπεβου-
λεύετο τήν εὐνομίαν καί τό μέλλον τοῦ Ἑλληνικοῦ βα-
σιλείου, κατέλυσε τήν βασιλείαν τοῦ Ὄθωνος. [...] Ἐκ
τῆς ἀγνής ταύτης πηγῆς, λαβών τήν ἐντολήν νά διευ-
θύνω τό Ὑπουργεῖον τῆς δημοσίας ἐκπαιδεύσεως
χαίρω τήν πασῶν καλλίστην ἐκπληρῶν, καί γινόμενος
διερμηνεύς τῶν αἰσθημάτων τῆς προσωρινῆς Κυβερ-
νήσεως. Ἀναγγείλατε λοιπόν εἰς τήν περί ὑμᾶς φιλότι-
μον καί πρός τήν προγονικήν εὔκλειαν ὀργῶσαν
νεολαίαν, τάς χρηστάς ταύτας τῆς πατρίδος ἐλπίδας,
ὅτι νέα ἀνατέλλει περίοδος εἰς τό στάδιον τῆς προ-
όδου αὐτῆς, καθ’ ἥν τῶν κυβερνήσεων ἡ ζωή θέλει
ἐξαρτᾶσθαι τοῦ λοιποῦ ἐκ τῆς κοινῆς γνώμης τῶν κυ-
βερνωμένων... [τελειώνει:] ...εἰς ὥριμα ἔργα βελτιώσεως
καί ὀργανισμοῦ, μέλλοντα νά ζωογονήσωσιν τήν
ἐκπαίδευσιν καί νά ἀπονείμωσι δικαιοσύνην εἰς τούς
τάς πρώτας βάσεις τῆς εὐδαιμονίας τῶν λαῶν κατα-
βάλλοντας διδασκάλους. Ἐν Ἀθήναις τῇ 15 Ὀκτω-
βρίου 1862. Ὁ ὑπουργός Ε. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ. [κάτω:]
Μ. Καλλιφρονᾶς. Μονόφυλλο, 300 x 200 mm. 
€ 80-120

172 108122
L’ HYMNE CRÉTOIS LU AU CONSULAT GÉNÉRAL DE
GRÉCE À ROME le 6 Avril 1867 ANNIVERSAIRE DE L’
INDÉPENDANCE HÉLLENIQUE. La liberté trop longtems
enchainée Vient de briser un trône corrompu, Et sous les
coups de la Crète indignée Le Vice enfin fait place à la Vertu.
Guerre au Coran! Guerre à la tyrannie! Enfants du Christ
marchons tous à Sa voix, Qu’ Il nous unisse à la Grande Pa-
trie!...Vivent les Grecs! Vive à jamais la croix! ...[τελειώνει:]
...Leur bras vainqueur relève notre croix. Camille De la Bo-
ulie.  Δίφυλλο, 270 x 213 mm., το κείμενο στη σ. [1],
οι σ. [2]-[4] λευκές. Τοποθετημένο μέσα σε δίφυλλο με
χειρόγραφη σημείωση στη σ. [1]: «Monsieur Fournier /
hommage de l’ auteur» (οξειδωμένο, φθορές).
€ 80-120

173 108123
Sur le point de dire adieu au Public Athénien, je crois ne
pouvoir mieux le remercier de son bon accueil et de sa
sympathie pour moi comme pour tous les artistes Français,
qu’ en me faisant l’ interprète de la belle poésie qu’ a in-
spirée à M. DE LAPRADE le généreux dévouement des vo-
lontaires Hellènes. C. PHILIBERTHE. AUX HELLÈNES QUI
VIENNENT COMBATTRE POUR LA FRANCE ...[τελειώνει:]
Et, devant eux, Corneille a pris la main d’ Eschyle, Le salue
et l’ embrasse en lui disant....merci! VICTOR DE LAPRADE,
de l’ Académie Française. χ.τ. και χ.  Μονόφυλλο,
402 x 281 mm. (λεκές στη δεξιά πλευρά, 3 μικρά σχι-
σίματα στα περιθώρια).  Το ποίημα του V. de La-
prade γράφτηκε προς τιμήν των Ελλήνων εθελοντών,
που πολέμησαν στο πλευρό των Γάλλων κατά τον
γαλλογερμανικό πόλεμο του 1870.
€ 80-120

174 108071
ΣΕΪΖΑΝΗΣ, Μιλτιάδης Δ. Ἡ πολιτική τῆς Ἑλλά-
δος καί ἡ ἐπανάστασις τοῦ 1878 ἐν Μακεδονίᾳ,
Ἠπείρῳ καί Θεσσαλίᾳ. Αθήνα, τυπογραφείο της
Αθηναΐδος, 1878.  8ο, IIII + 410 σ. (λερωμένα κά-
ποια φύλλα). Με 4 ξυλογραφίες εντός και 8 εκτός
κειμένου (κυρίως σχεδιαγράμματα μαχών). Δερ-
μάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθο-
ρές). Ηλιού & Πολέμη 1878.263.
€ 100-150

175 105505
[ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Κωνσταντίνος]. Gli Albanesi e
l’ Epiro. Ρώμη, Tipografia del Senato, 1879.  8ο, 26 σ.
Αρχικά εξώφυλλα (το όνομα του συγγραφέα γραμ-
μένο με χρωματιστό μολύβι στο πάνω). Legrand &
Pernot, 3164 («rarissime»). 
€ 100-150
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176 108109
ΒΙΚΕΛΑΣ, Δημήτριος. Διαλέξεις καί ἀναμνήσεις.
Αθήνα, Εστία, 1893.  8ο, λβ´ + 506 σ. Ένα από τα
200 αριθμημένα αντίτυπα «ἐπί ἐκλεκτοῦ χάρτου»,
ex-libris Στεφάνου Καραθεοδωρή. Πάνινη ράχη.
Ηλιού & Πολέμη, 1893.176.
€ 100-150

177 107700
Λιβούνοβον, 26 Ἰουλίου 1913. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑ-
ΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΟΛΟΝ. Χθές ἀπόγευμα ὑπε-
γράφη ἐν Βουκουρεστίῳ τό πρωτόκολλον τό
καθορίζον τά ὅρια μεταξύ τῆς Νέας Ἑλλάδος καί
τῆς Βουλγαρίας. [...] ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, ΥΠΑΞΙΩΜΑ-
ΤΙΚΟΙ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΙ. Σεῖς εἶσθε οἱ
ἐργάται τῆς μεγαλυνθείσης ταύτης Νέας Ἑλλάδος.
Τό αἷμά σας, οἱ κόποι σας, οἱ ἀγῶνές σας, αἱ στε-
ρήσεις σας, ἡ ἀνδρεία σας καί ἡ καρτερία σας ἔκα-
μαν τήν Πατρίδα μας μεγάλην. Ὄχι δέ μόνον
μεγάλην, ἀλλά καί τιμημένην καί σεβαστήν καί
ἔνδοξον εἰς ὅλον τόν κόσμον... [τελειώνει:] Ὅσοι
δέ ἐπιστρέψετε εἰς τόν οἶκόν σας, μαζύ μέ τό
αἴσθημα τῆς ὑπερηφανείας διά τούς θριάμβους
σας, νά μεταφέρητε καί νά διαδώσητε τήν ἄκαμ-
πτον ἀπόφασιν ὅλων μας νά κάμωμεν Ἑλλάδα πο-
λεμικῶς ἰσχυροτάτην, σεβαστήν εἰς τούς φίλους
της καί τρομεράν εἰς τούς ἐχθρούς της. Ζήτω ὁ
Ἑλληνικός Στρατός. Ζήτω ὁ Ἑλληνικός Στόλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.  Μονόφυλλο, 365 x 285 mm.

[μαζί:] Κοινοποίηση τῆς διαταγῆς τοῦ Κωνσταντί-
νου Β´ νά ἀναγνωσθεί ἡ πρός τόν στρατό καί τόν
στόλο διαταγή του σχετικά μέ τό πρωτόκολλο τοῦ
Βουκουρεστίου καί τά νέα σύνορα μεταξύ Ἑλλά-
δας καί Βουλγαρίας μέ τήν ὑπογραφή τοῦ διοικη -
τή τῆς ΙΙΙ Μεραρχίας, Κωνσταντίνου Δαμιανοῦ.
[Πέχτσοβο], 26 Ιουλίου 1913.  Χειρόγραφο, 3 σε-
λίδες, 325 x 202 mm.  Περιλαμβἀνει το κείμενο
του μονόφυλλου. (2)  
€ 150-200

178 108154
Traité de paix entre les Puissances Alliées et Associées et l’
Allemagne, et protocole, signés à Versailles, le 28 juin 1919.
χ.τ. και χ. [1919]. VII + 212 φ. + (213-215) + 4 σ. Γαλ-
λικό και αγγλικό κείμενο σε αντικρυστές σελίδες,
χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στα γαλλικά
και αγγλικά στο εξώφυλλο), με 4 αναδιπλούμενους
χάρτες. Αρχικά εξώφυλλα (ελαφρά λερωμένα, αξά-
κριστο και εν μέρει άκοπο αντίτυπο).
€ 100-150

179 107134
Greece in Asia-Minor (published by the Press Bureau of
the Ministry for Foreign Affairs). Αθήνα 1921.  36 σ.
(λεκές από νερό στο κάτω περιθώριο). Αρχικά
εξώφυλλα (μικρές φθορές).
€ 80-120
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180 107950
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Γ. Μικρασιατική κατατρο -
φή. Σικάγο, G. D. Clougher & Co., 1924.  262 σ. Με
πολυάριθμες φωτογραφίες εκτός κειμένου. Δερμά-
τινη ράχη.
€ 80-120

181 107259
Η Δ´ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ. Ἡ Δ´ ἐν Ἀθήναις
τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις, πιστή εἰς τήν ἐκπλήρωσιν
τῆς ἐντολῆς της, ἐκήρυξε σήμερον ὁριστικῶς ἔκπτω-
τον τήν Δυναστείαν, ἡ ὁποία δέν ἐσεβάσθη τό
Ἔθνος, κατ επάτησε τάς πολιτικάς ἐλευθερίας καί
ὤθησε μέ τόν μικρόν ταπεινόν ἐγωϊσμόν της εἰς τήν
μεγίστην τῶν Ἑλληνικῶν συμφορῶν. [...] Τό μελλον
τῆς Ἑλλάδος ἀποτίθεται ἀποκλειστικῶς εἰς τάς χεί-
ρας τῶν Ἑλλήνων. Ἀθήναι, 25)3)24. Οἱ Πληρεξούσιοι.
Κ. Δ. Ρακτιβάν Πρόεδρος. Δημήτριος Ἡρακλείδης,
Σ. Παπαγρηγοριάδης, Γεώργιος Ροῦσσος... ... [τε-
λειώνει:] ...Μάριος Βολίκας, Ἀλεξ. Κανάρης, Νικόλ.
Μαμούνης.  Μονόφυλλο, 417 x 274 mm. (μικρές
φθορές κατά μήκος των τσακίσεων, επιδιορθωμένο
σχίσιμο στο αριστερό περιθώριο).
€ 100-150

182 107265
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
(Κ.Λ.Κ.), [κάτω:] 1936. ... [τελειώνει (σ. [4]):] Ἐν Ἀθή-
ναις τῇ 22 Ἀπριλίου 1936. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΑΪ-
ΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Π. Ε. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ. Αθήνα 1936.
 [4] σ. Δίφυλλο, 292 x 215 mm. [μαζί:] ΚΕΝΤΡΟΝ
ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (Κ.Λ.Κ.), ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 25.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 14 Μαΐου 1936. Ἀγαπητέ φίλε, Ἀνα-
κοινῶν ὑμῖν τό ἐγκριθέν Καταστατικόν τοῦ Κέ -
ντρου Λαϊκοῦ Κόμματος ἐπιθυμῶ νά ἐπιστήσω τήν
ἰδιαιτέραν ὑμῶν προσοχήν ἐπί τῆς ἀναληφθείσης
προσπαθείας πρός πλήρην ἐσωτερικήν καί προ-
γραμματικήν ἀναδιοργάνωσιν τοῦ Κόμματος οὕτι-
νος ἔχω τήν τιμην να προΐσταμαι. ...[τελειώνει
(σ.[2]:] ...ἔχοντες τήν πεποίθησιν ὅτι ἡ πραγμάτωσις
αὕτη θά εἶναι μία ἀκόμη ὑπηρεσία ὅλων ἡμῶν πρός
τήν πατρίδα. Π. Ε. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ. Μονόφυλλο, 292
x 215 mm, με επικολλημένο στο αριστερό περιθώριο
της σ. [1] έντυπο σημείωμα διαστάσεων 73 x 200 mm.,
με ημερομηνία 18 Μαΐου 1936, μία ημέρα μετά τον
θάνατο του Π. Τσαλδάρη. [μαζί:] Ἀποτελέσματα
ἐσωκομματικών ἐκλογῶν τοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος
στήν περιφέρεια Αἰτωλοακαρνανίας. [π. 1936].  6
χειρόγραφα φύλλα. (8) 
€ 100-150

183 108152
ΨΗΦΙΣΜΑ. Πρός τήν Α.Μ. τόν Βασιλέα. Πρός τόν
κ. Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως. [...] Συνελθόντες
σήμερον 18ην Μαρτίου 1936 οἱ κάτωθι ἀντιπρόσω-
ποι Πανελλαδικῶν Ὀργανώσεων καί Συλλόγων
καθώς καί τά ὑπογραφόμενα πρόσωπα.- Λαβόντες
ὑπ’ ὄψει τήν μή εἰσέτι ἀποκατάστασιν τῶν ἐλευθε-
ριῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, παρά τάς πρός τοῦτο
δοθείσας ἀλλεπαλλήλους ὑποσχέσεις καί διερμη-
νεύοντες τούς πόθους τῆς μεγάλης πλειοψηφίας
τοῦ Ἑλληνικού Λαοῦ, θεωροῦμεν στοιχειώδη ὑπο-
χρέωσίν μας νά ὑψώσωμεν φωνήν διαμαρτυρίας
καί νά ζητήσωμεν: 1) Τήν παροχήν γενικῆς πολιτικῆς
ἀμνηστείας εἰς ὅλα τά θύματα τῶν ἀνελευθέρων
Νόμων (ἰδιώνυμο κ.λ.π.) καταδίκους, ἐξορίστους καί
καταδιωκομένους, ἐργάτας, ἀγρότας, ὑπαλλήλους,
ἐπιστήμονας, σπουδαστάς καί Δημοκρατικούς ἀξιω-
ματικούς κ.λ.π.  ...[τελειώνει:] Διά τήν Ἐργατικήν
Βοήθειαν Ἀθηνῶν Ν. Τσάντης. Αὔρα Θεοδωροπού-
λου. Βασίλειος Δασκαλάκης. Χρυσούλα Ι. Τσιγάντε.
Δ Φωτιάδης. Χρ. Σπηλιωτόπουλος. Γαλάτεια Κα-
ζαντζάκη. Γ. Μπάμιας. Μιράντα Μυ ράτ. Γιάννης
Ἀντωνιάδης. Μονόφυλλο, 272 x 217 mm.
€ 80-120

184 107719
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Μπάμπης Β. Κράτος καί γεωργική
πολιτική, ἔκδοσις Ὑπουργείου Γεωργίας. Αθήνα,
Εθνικό τυπογραφείο, [1938].  659 σ. Με πολυά-
ριθμους πίνακες εκτός κειμένου (οι περισσότεροι
αναδιπλούμενοι). Αρχικά χαρτόνια, πάνινη ράχη.
[μαζί, του ιδίου:] Η γεωργική Ἑλλάς καί ἡ ἐξέλιξή
της (Ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ Δελτίου τῆς Ἀγροτικῆς
Τραπέζης). Αθήνα 1939.  90 σ. Αρχικά εξώφυλλα
(μικρές φθορές, χαλαρωμένη η ραφή της ράχης, εν
μέρει άκοπο αντίτυπο). (2)
€ 80-120

185 108291
Ἡ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΤΡΑ-
ΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. Ὁ ἀνώτατος διοικητής τῶν
ἐν Ἀλβανία στρατιωτικῶν σωμάτων γνωρίζει τῶ
λαῶ: Ἀρχομένου ἀπο σήμερον αἱ πληρωμαί αἱγενό-
μεναι ἐκ μέρους τῶν διοικήσεων καί τῶν τμημάτων
αὑτῶν κατοχῆς, ὁποίας δήποτε φύσεως καί ἐάν
ὧσιν, ὡς καί τών ἰδιοτῶν, δύνανται νά γίνωσιν εἰς
φράγκα Ἀλβανικά ώς ἐξῆς: Ἕνα (1) φράγκον ἀλβα-
νικόν ἰσούται μέ δραχμάς ἔξήκοντα δύο καί πεντή-
κοντα λεπτά (62,50). ...[τελειώνει:] Αἱ ἄνω ρηθεῖσαι
πληρωμαι δύνανταί νά γίνωσιν μελλοντικῶς εἰς Ἱτα-
λικάς Λιρέτας, οὑτω πώς. Μία (1) Λιρέτα Ἰταλική
ἰσοῦται μέ δέκα δραχμάς (10). Νοέβριος 1940-ΧΙΧ.
Ὁ Ἐπιτελάρχης ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΟΥΜΒΕΡΤΟ ΡΙΚΑ-
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ΝΙΟ. 1940. Μονόφυλλο, 635 x 291 mm. (συντηρη-
μένο). Ιταλικό, αλβανικό και ελληνικό κείμενο σε 3
στήλες.
€ 150-200

186 107765
Ἑλληνικέ Λαέ, Ἕνας χρόνος κλείνει ἀπό τήν ἡμέρα
πού ὕψωσες τό ἡρωϊκόν Σου ἀνάστημα διά ν’ ἀπαν-
τήσῃς τό ἀτρὀμητον «ΟΧΙ» Σου εἰς τό τελεσίγραφον
τοῦ Ἰταλοῦ δικτάτορος. [...] Καί ἀπεκάλυψες εἰς τόν
ἔκπληκτον κόσμον τί εἰμπορεῖ νά κατορθώσῃ ἕνας
γενναῖος καί μικρός λαός ὅταν ἀποφασίσῃ ν’ ἀποθάνῃ
διά νά διατηρήσῃ τήν ἐλευθερίαν του. ...[τελειώνει:]
Ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Κυβερνήσεως καί Ὑπουργός
τῶν Ναυτικῶν Ὑποναύαρχος ΑΛΕΞ. Ε. ΣΑΚΕΛΛΑ-
ΡΙΟΥ. [1941].  Μονόφυλλο, 215 x 137 mm. (μικρές
φθορές). [μαζί:] ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ὁ Γερ-
μανικός Στρατός ἔπραξε τό πᾶν, ὡς Δύναμις Κατοχῆς
ἀπό τοῦ 1941, διά νά ἐξασφαλίσῃ εἰς τάς Ἀθήνας ἡσυ-
χίαν καί τάξιν... [...] Ὁ Γερμανικός Στρατός ἀπεφάσι-
σεν, ὅπως ἀμέσως καί μέ ὅλα τά εἰς τήν διάθεσίν του
ὑπάρχοντα μέσα, παρέμβῃ μέ πᾶσαν δριμύτητα καί
ἀνενδοιάστως ἐναντίον διαταραχῶν τῆς τάξεως.  ...
[τελειώνει:] Ἐν περιπτώσει μή συμμορφώσεως μέ τήν
παροῦσαν προειδοποίησιν, ὁ Γερμανικός Στρατός
εἶναι ὑποχρεωμένος νά μεταχειρισθῆ τήν Ἑλλάδα ὡς
ἐχθρικήν χώραν μέ ὅλας τάς συνεπείας. [1944]. Μο-
νόφυλλο, 153 x 103 mm. [μαζί:] –Τ’ ἀεροπλάνα καί τά
κανόνια τοῦ Σκόμπυ σκότωσαν καί τραυμάτισαν ἑκα-
τοντάδες ἀμάχους πολῖτες στό Περιστέρι, ἄη-Γιώργη,
Κολωνό, ἄη-Λευτέρη, Καισαριανή! –Ἔκαψαν τό κα-
πνεργοστάσιο καί κατάστρεψαν τό ἐργοστάσιο Να-
θαναήλ. –ΕΛΑΣ καί Λαός τσάκισαν τούς ἐπιδρομεῖς
στό Κατσιπόδι καί στήν Καισαριανή. [1944]. Μονό-
φυλλο, 85 x 114 mm. [μαζί:] Η 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ γεμάτη ὑπερηφάνια κ’ ἐνθουσια-
σμό πού πετᾶ πάλι στόν οὐρανό τῆς Ἐλευθέρας Πα-
τρίδος, χαιρετίζει τόν Ἑλληνικό Λαό μέ συγκίνησι καί
ἀγάπη καί γέρνει τά φτερά της σ’ εὐλαβικό προσκύ-
νημα γιά τούς μάρτυρες τῆς Ἐλευθερίας. [1944]. Μο-
νόφυλλο, 97 x 149 mm. (4)
€ 100-150

187 107769
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ. Ἡ μεγάλη ὥρα
πλησιάζει. Οἱ προμαχῶνες τοῦ Ἀξονικοῦ φρουρίου
καταρρέουν ὑπό τούς ἀλλεπαλλήλους κεραυνούς
τῶν Συμμάχων. Τεράστιον σκίρτημα ἀναστάσεως
σείει τούς ἀδούλωτους σκλάβους. [...] Καί πολλοί
Ἕλληνες, ἁγνοί πατριώται πολλοί ἐξ αὐτῶν,
εἰσῆλθον εἰς τό ΕΑΜ, ἐμπιστευόμενοι εἰς τήν βεβαί-
ωσίν του ὅτι ἦτο ὀργάνωσις ἐθνική. Πολλοί ἀπό
τούς Ἕλληνας αὐτούς, εἴτε κρατοῦν μανλιχερ εἰς

τό βουνό, εἴτε προκαλοῦν τήν Κατοχήν ὡς διαδη-
λωταί τῶν πόλεων, εἴτε ἁπλῶς εἰσφέρουν χιλιό-
δραχμα ὡς ἁπλᾶ μέλη, ἐξακολουθοῦν μέ πλήρη
καλήν πίστιν νά νομίζουν ὅτι ὑπηρετοῦν μίαν
ἀκραιφνῶς ἑλληνικήν πατριωτικήν πολιτικήν. Πρό-
κειται περί πλάνης. ... [τελειώνει (στή σ. 4):] Τό Σο-
λωμικόν «κλείσε μέσα στήν ψυχή σου τήν Ἑλλάδα»,
στέκει ὡς προσταγή τῆς ἐπισήμου αὐτῆς ὥρας, καί
ὡς στήλη φωτός εἰς κάθε τιμίαν συνείδησιν. Ἀθήναι
16 Αὐγούστου 1943. Δίφυλλο, 4 σ., 315 x 200 mm.
(σφραγίδα: «ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1941 - ΔΙΕΥ-
ΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ε. Δ.» στη  σ. 1.
[μαζί:] ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ. Οἱ τρεῖς μεγάλοι
ἀρχηγοί εἰς τήν Συνδιάσκεψιν τῆς Τεχεράνης (Νο-
έμβριος 1943) ὅπου ἐλήφθησαν αἱ βαρυσήμαντοι
ἀποφάσεις διά τήν ἀπό κοινοῦ ἐπίθεσιν κατά τῆς
Γερμανίας. [...] [στή σ. 2:] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ. Η
ΕΛΛΑΣ ποτέ δέν νικήθηκε ἀπό τούς Γερμανούς,
οὔτε καί μποροῦσε ποτέ νά νικηθῇ. ...[τελειώνει:] Η
ΔΙΧΟΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΙ ΠΟΥ Η ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΠΕΙΡΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΑΣ. Η
ΕΝΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΔΥΝΑ-
ΜΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Διανομείς Ρ.Α.Φ. καί Ἀμερι-
κανική Ἀεροπορία G/K/227. [1943]. Μονόφυλλο,
203 x 125 mm.  [μαζί:] ΕΛΑΣΙΤΗ! Ποιός εἶναι ὁ
ἀγῶνας γιά τόν ὁποίο πολεμᾶς; Γιατί μάχεσαι σή-
μερα Ἐλασίτη; Τό θάρρος καί ἡ ἀφοσίωσί σου συνε-
τέλεσαν πολύ στό ὅτι οἱ Χιτλερικοί ἐκδιώχθηκαν ἀπ’
τήν Ἑλλάδα. Εἶχες ξαναβρῆ τή λευτεριά σου. Ποιός
λοιπόν εἶναι ὁ καινούργιος ἀγώνας πού ἐσύ καί με-
ρικοί Βούλγαροι καί Γερμανοί στό πλευρό σου ὑπε-
ρασπίζετε σήμερα μέ τά ὅπλα; ... [τελειώνει (στή σ.
2):] Εἶσαι πειά σέ θέσι νά τόν γνωρίσης τό Φασισμό
ἀκόμα καί ὅταν παρουσιάζεται σέ κόμματα πού φαι-
νομενικά σχηματίσθηκαν γιά νά τόν συντρίψουν;
Πάρε μιά ἀπόφασι–μά πρόσεξε καλά μή τυχόν σέ
παρακολουθεῖ κανένας Καπετάνιος ἤ μυστικός πρά-
κτορας γιά νά ἀναφέρει τή κάθε σου σκέψι καί κί-
νησι. [1944]. Μονόφυλλο, 196 x 152 mm. (3) 
€ 80-120

188 108151
Χριστούγεννα, Μυτιλήνη 1944 (ἔκδοση «Ἐλεύθερη
Λέσβος»). Μυτιλήνη 1945.  54 σ. Αρχικά εξώ-
φυλλα.  Η παρούσα έκδοση που «βγῆκε μέ τή
φροντίδα τοῦ Ἡλία Παρασκεβαϊδη καί τοῦ Τάκη
Ἐλευθεριάδη», αναφέρεται στα γεγονότα των
Χριστουγέννων του 1944 στη Μυτιλήνη, όπου με
ενεργοποίηση των ΕΑΜικών οργανώσεων συ -
γκεντρώνεται στη βόρεια είσοδο του λιμανιού της
πόλης, γνωστή τότε ως «Μπλόκια», πλήθος οπλι-
σμένων Μυτιληνιών και ένοπλες ομάδες του
ΕΛΑΣ, οι οποίοι αποκρούουν κάθε απόπειρα από-
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βασης των αγγλικών στρατευμάτων αποτρέποντας
την κατάληψη του νησιού.  
€ 150-200

189 105504
Ε.Λ.Α.Σ. —  ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ. ΙΙ ΜΕ-
ΡΑΡΧΙΑ. ...ΣΥΝ)ΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΝ.
Τόν συναγωνιστήν ... τοῦ ... ἐκ τοῦ χωρίου ... τοῦ
Νομοῦ ... κλάσεως ... ΑΠΟΛΥΟΜΕΝ σήμερον κα-
τόπιν τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2697/15-2-45 διαταγῆς Γενικοῦ
Στρατηγείου τῶν τάξεων τοῦ ἐνεργοῦ Ε.Λ.Α.Σ.
Ἡμερομηνία κατατάξεως εἰς ἐνεργόν Ε.Λ.Α.Σ. ... εἰς
ἐφεδρικόν Ε.Λ.Α.Σ. ... Εἰδικότης κτηθεῖσα ἐν τῷ

στρατῷ ... Διαγωγή ... Ἐθνικότης ... Θρήσκευμα ...
Ἐν... τῇ ... 1945. Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ.  Μονόφυλλο,
145 x 145 mm. Εν μέρει έντυπο και συμπληρωμένο
με το χέρι, σφραγίδα, αντίτυπο συμπληρωμένο για
τον Κωνσταντίνο Χατζηκωνσταντή, σημείωση με
μελάνι στην πίσω όψη.
€ 100-150

15. Nαυτικά-Στρατιωτικά

190 107141
ΚΡΙΕΖΗΣ, Γεώργιος Δ. Histoire de l’ île d’ Hydra
(jusqu’ à la Révolution de 1821), traduite du grec mo-
derne par Théodore Blancard, suivie d’ un précis histo-
rique contemporain et d’ une carte par le traducteur.
Marseille, H. Chassefiere fils, 1888.  8ο, IX + 212
(=216) σ. (λεκέδες από οξείδωση σε λίγα φύλλα). O
τίτλος δίχρωμος και σε τυπογραφικό πλαίσιο, μ’
έναν αναδιπλούμενο χάρτη στο τέλος (μικρά σχι-
σίματα, 3 μικρές τρύπες), κατάλογος συνδρομητών.
Αρχικά εξώφυλλα (λείπει τμήμα από το κάτω και
μικρά τμήματα από το πάνω, λυμένη η ράχη, πρό-
χειρα πιασμένη με σπάγκο)
€ 100-150

191 106627
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Η. Φ. Ἐγχειρίδιον τοῦ θω-
ρακίτου, ἐξελληνισθέν καί δημοσιευθέν τῇ ἐπιταγῇ
τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν. Πειραιάς, τυπο-
γραφείο Η Σφαίρα, 1887.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, 8ο,
622 σ. (ομοιόμορφα οξειδωμένος ο τίτλος). Ξυλο-
γραφίες εντός κειμένου. Πανί. Ηλιού & Πολέμη,
1887.181.
€ 100-150
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α. Eλληνική Eπανάσταση του 1821
(Λαχνοί από 192 έως 307 )

192 106648
BRÈS, M. Tableau historique de la Grèce. Παρίσι, L.
Janet, [1826].  2 τόμοι, 18ο, iv + 380 (=360) και 463 σ.
(ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο, κομμένο τμήμα από
το εξωτερικό περιθώριο 2 φύλλων στον Β´ τόμο με
απώλεια γραμμάτων: σ. 185-6 και 191-2). Λιθόγρα-
φοι τίτλοι εκτός κειμένου και 2 [από τους 3] αναδι-
πλούμενους λιθόγραφους χάρτες (οξειδωμένοι).
Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης  (μικρές
φθορές). Droulia 1714-5. (2) 
€ 200-300

193 107672
CASTAGNOLI, Achille. Gli eroi di Suli, tragedia lirica.
Φλωρεντία 1843.  8ο, 63 σ. Απόδετο (έχουν δια-
τηρηθεί τα αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα).
€ 120-160

194 106661
LEMERCIER, Népomucène L. Les Martyrs de Souli, ou
l’ Épire moderne, tragédie en cinq actes. Παρίσι, Urbain
Canel, 1825.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, LII + 153 σ.
(οξειδωμένο αντίτυπο). Δερμάτινη ράχη της εποχής
της έκδοσης (μικρές φθορές, μαρμαρογραφημένες

οι ακμές). Droulia 1156. [δεμένο μαζί:] SCRIBE,
Eugène. Bertand et Raton, ou l’ art de conspirer, comédie
en cinq actes et en prose, troisième édition. Παρίσι, J. N.
Barba, 1834.  8o, 205 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο). [δε-
μένο μαζί:] DELAVIGNE, Casimir. Louis XI, tragédie
en cinq actes et en vers. Παρίσι, J. N. Barba, 1832.8ο,
viij + 226 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο). [δεμένο μαζί:]
DELAVIGNE, Casimir. Les enfans d’ Édouard, tragédie
en 5 actes et en vers. Παρίσι, Ladvocat, 1833.  8ο, 189
σ. (οξειδωμένο αντίτυπο). 
€ 300-400

195 106656
ΠΙΕΡΗΣ, Μάριος. Compendio della storia del risorgi-
mento della Grecia dal 1740 al 1824, compilato de M. P.
C. Ιταλία (Φλωρεντία), 1825.  12ο, 539 σ. (οξει-
δωμένο αντίτυπο). Περ γα μη νή της εποχής της έκ-
 δο σης (λερωμένη, αξάκριστο). Droulia 1024.
€ 200-300

196 106686
GALLY KNIGHT, Henry. Phrosyne, a Grecian tale –
Alashtar, an Arabian tale. Λονδίνο, John Murray, 1817.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 112 σ. (οξειδωμένα μερικά
φύλλα, κομμένη και συμπληρωμένη η πάνω εσωτε-
ρική γωνία των 2 τελευταίων φύλλων). Νεότερη
δερμάτινη ράχη (κατά τόπους ξεθωριασμένη). 
€ 150-200

16.  H ιστορική βιβλιοθήκη ενός Αθηναίου
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197 106698
CIAMPOLINI, Luigi. LeguerredeiSulliotti controAlìBascià
di Janina, commentario. Φλωρεντία, Ronchi & Co, 1827.
8ο, 114 σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Νεότερα εξώ-
φυλλα. Droulia 1923, Risorgimento Greco, σ. 448.
€ 300-400

198 106699
POCHINI, Antonio. I Pargi, ossia Ipparco e Despo, can-
tica. Πάδοβα, Seminario, 1819.  8ο, 24 σ. (σφραγίδα
στον τίτλο). Νεότερα μαρμαρογραφημένα χαρτόνια.
€ 150-200

199 107681
[SORIA, Diego, marchese di Crispano]. Ali Tebelen,
Pascià di Janina, racconto storico di D.... S.... Τορίνο,
Chirio & Mina, 1848.  5 τόμοι δεμένοι σε 3, μικρό
8ο, XXII + 365, 374, 375, 382 και 379 σ. Λιθόγραφη
προμετωπίδα (πορτραίτο του Αλή Πασά) στον Α´
τόμο. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (σχί-
σιμο στην κάτω ένωση του πρώτου τόμου, μικρές
φθορές στη ράχη του δεύτερου). (3)
€ 150-200

200 106714
VIENNET, J.-P.-G. Parga, poème imprimé au bénéfice des
Parganiotes, deuxième édition. Παρίσι, Delaunay, 1820.
 8ο, 31 σ. (ελαφρά οξειδωμένα λίγα φύλλα). Νεό-

τερα μαρμαρογραφημένα χαρτόνια. Blackmer 1731.
€ 150-200

201 107664
BEAUCHAMP, Alphonse de. Vie d’ Ali Pacha, Visir de
Janina, surnommé Aslan, ou le Lion. Παρίσι, Villet,
1822. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, σ. xvi + 346. (ελαφρά
οξειδωμένα λίγα φύλλα). Χαλκόγραφη προμετω-
πίδα (πορτραίτο του Αλή Πασά). Νεότερη δερμά-
τινη ράχη (μικρές φθορές). Blackmer 99, Droulia 459,
πρβ. Atabey 78 (η δεύτερη έκδοση).
€ 400-600

202 107679
YEMENIZ, Eugène. Scènes et récits des guerres de l’
indépendance: Grèce moderne. Παρίσι, Michel Lévy
frères, 1869. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. μεγάλο 18ο, 327 σ.
Πάνινη ράχη (αξάκριστες οι ακμές πλην της πάνω,
εν μέρει άκοπο αντίτυπο). Blackmer 1857.
€ 100-150

203 107969
Mémoire sur la vie et la puissance d’ Ali-Pacha, visir de Ja-
nina. Παρίσι, Delaunay, 1820. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο,
viij + 50 σ. (τρύπες από έντομο με μικρή απώλεια
γραμμάτων, λεκέδες από νερό, οξειδωμένο αντί-
τυπο). Νεότερα απλά εξώφυλλα (μικρές φθορές). 
Ο Ch.-M. de Féletz στο Mélanges de philosophie, d’
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histoire et de littérature, τ. 5, Παρίσι 1830, σ. 158-65 &
521, θεωρεί συγγραφέα αυτού του έργου τον Julien
Bessières. Αντίθετα, στην Biographie universelle, τ. 56,
Παρίσι 1834, σ. 215, το έργο αποδίδεται στον Pou-
queville. 
€ 150-200

204 106688
GORDON, Thomas. History of the Greek revolution.
Εδιμβούργο, W. Blackwood και Λονδίνο, T. Cadell,
1832.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 8ο, vii + 504 και
viii + 508 σ. (κομμένο μικρό τμήμα από το εξωτε-
ρικό περιθώριο 2 φύλλων του Α´ τόμου: σ. 297-8
και 299-300 και από το πάνω περιθώριο 2 φύλλων
του Β´: σ. 277-8 και 279-80). Με 3 (από τους 4) χαλ-
κόγραφους χάρτες (1 αναδιπλούμενος), 6 σχεδια-
γράμματα (2 αναδιπλούμενα) και μία χαλκογραφία
εκτός κειμένου (πανομοιότυπο διπλώματος της Φι-
λικής Εταιρείας). Δερμάτινη ράχη της εποχής
της  έκδοσης (μικρές φθορές, σχισμένη η κάτω
ένωση του Β´ τόμου, χαλαρωμένες οι συνδέσεις,
μαρμαρογραφημένες οι ακμές). Blackmer 710,
Droulia 2996-7. (2) 
€ 400-600

205 106739
BELLOC, Louise Swanton. Bonaparte et les Grecs, par
Mme Louise Sw.-Belloc, suivi d’ un Τableau de la Grèce,
en 1825, par le Comte Pecchio. Παρίσι, Urbain Canel,
1826.  8ο, 420 σ. (σφραγίδα στον ψευδότιτλο, ελα-
φρά οξειδωμένο αντίτυπο). Μεταγενέστερη δερμά-
τινη ράχη (μικρές φθορές). Droulia 1351.
€ 150-200

206 106754
[ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, Νικόλαος]. Νεώτατα τῆς Ἑλλά-
δος κατά τῆς Ἀσίας τρόπαια, ἤτοι βιογραφίαι τῶν
νεωτάτων Ἑλλήνων ἡρώων τῶν ἐν τῷ ὑπέρ τῆς
ἐλευθερίας ἱερῷ ἀγῶνι διαπρεψάντων, τμῆμα α!
περιέχον τήν βιογραφίαν τοῦ Κ. Κανάρη. Λειψία,
Hirschfeld, 1835.  8ο, viii + 51 + 24 σ. (οξειδωμένο
αντίτυπο). Λιθόγραφη προμετωπίδα (πορτραίτο
του Κανάρη), κατάλογος συνδρομητών. Νεότερα
χαρτόνια. Ηλιού 1835.119.
€ 250-350

207 107650
KIND, Karl Theodor. Geschichte der griechischen Re-
volution vom Jahre 1821 bis zur Thronbesteigung des
Königs Otto I. Λειψία, Schiller & Robitzsch, 1838. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι δεμένοι σ’ έναν, 8ο, XII +
88 καί 116 σ. Αντίτυπο με  ιδιόχειρη αφιέρωση

(«Ἀνδρί ἐξοχωτάτῳ / Ν. Γ. Θεοχάρῃ, / τοῦ κατ’
Αὐτοῦ σέβατός του / τεκμήριον, / ὁ ἐκδότης. / Ἐν
Λειψίᾳ / τήν 4 Δεκ. 1841). Χαρτόνια της εποχής της
έκδοσης (μικρές φθορές).
€ 250-350

208 107654
COMSTOCK, John, L. History of the Greek Revolution,
compiled from official documents of the Greek govern-
ment. Νέα Υόρκη, J. M. Clark , 1829. Δεύτερη έκ-
δοση, 12ο, 503 σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο).
Με 2 αναδιπλούμενες χαλκογραφίες, χωρίς το
χάρτη που αναφέρεται στον τίτλο. Δέρμα της επο-
χής της έκδοσης (μικρές φθορές, χρωματισμένες οι
ακμές). Droulia 2569.
€ 120-160

209 107677
POUQUEVILLE, F. C. H. L. Histoire de la régénération
de la Grèce, comprenant le précis des événements depuis
1740 jusqu’ en 1824. Παρίσι, Didot père et fils, 1824.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4 τόμοι, 8ο, 487, 613, 578 και
557 σ. (κτητορική σημείωση με μελάνι στα φύλλα
τίτλου). Με 7 χαλκόγραφα πορτραίτα και 5 ανα-
διπλούμενους χάρτες. Δερμάτινη ράχη της εποχής
της έκδοσης (φθορές στη ράχη του Δ´ τόμου, μι-
κρότερες στις υπόλοιπες). Blackmer 1345, Atabey
992, Droulia 793-6, πρβ. Contominas 580. (4)
€ 500-700
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210 107678
POUQUEVILLE, F. C. H. L. Histoire de la régénération
de la Grèce, comprenant le précis des évènements depuis
1740 jusqu’ en 1824, deuxième édition. Παρίσι, Didot
père et fils, 1825.  4 τόμοι, 8ο, 538, 594, 586 και 552
σ. (2 μικρές τρύπες από έντομο στον ψευδότιτλο και
την προμετωπίδα του Α´ τόμου). Με 6 χαλκόγραφα
πορτραίτα και 6 αναδιπλούμενους χάρτες. Δερμά-
τινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές,
σχισμένη η πάνω ένωση του Α´ τόμου, μι κρά σχισί-
ματα στις ενώσεις του Β´ τόμου, μαρ μα ρογραφημέ-
νες οι ακμές). Droulia 1099-102, Contominas 580, πρβ.
Blackmer 1345. (4)
€ 400-600

211 107653
POUQUEVILLE, F. C. H. L. Storia della rigenerazione
della Grecia, dal 1740 al 1824. Italia, 1825.  9 τόμοι
δεμένοι σε 5, 12ο, 229,  255, 220,  222, 226,  227,
249, 191 και 234 σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο,
σε λάθος θέση δεμένο ένα φύλλο του Β´ τόμου: σ.
7-8, κομμένο μικρό τμήμα από το κάτω περιθώριο
ενός φύλλου στον Γ´ τόμο με απώλεια 2 γραμμά-
των: σ. 9-10, μικρό επιδιορθωμένο σχίσιμο σε ένα
φύλλο του Ε´ τόμου: σ. 223-4, λεκές στη σ. 249 του
Ζ´ τόμου). Χαλκόγραφη προμετωπίδα στον Α´
τόμο. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης.
Droulia 1232-40, πρβ. Blackmer 1345. [δεμένο στο
τέλος του ένατου τόμου:] Storia della rigenerazione

della Grecia, dal 1740 al 1824, per servire di continua-
zione a quella di F. C. H. L. Pouqueville, tomo X. Italia
1826.  12ο, 211 σ. Droulia 1704.  O πρώτος από
τους 9 τόμους (αρ. X από τους XVIII) που κυκλο-
φόρησαν ως συνέχεια του έργου του Pouqueville
(1826-1828). (5) 
€ 150-200

212 107951
POUQUEVILLE, F. C. H. L. Storia della rigenerazione
della Grecia, nuova versione. Μιλάνο, Ferrario, 1854.
 3 τόμοι, 8o, 448, 456 και 488 σ. (οξειδωμένα αρ-
κετά φύλλα, λείπει το τεύχος 21 του Β´ τόμου: σ.
321-36, λυμένα δύο δίφυλλα στον ίδιο τόμο). Χαλ-
κόγραφη προμετωπίδα στους τόμους Α´ και Γ´, και
14 λιθογραφίες και 6 χαλκογραφίες εκτός κειμένου
(οξειδωμένες). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκ-
δοσης (μικρές φθορές). Πρβ. Blackmer 1345. (3) 
€100-150

213 107952
CIAMPOLINI, Luigi. Storia del risorgimento della
Grecia. Φλωρεντία, Piatti, 1846.  2 τόμοι, 8ο, XXIV
+ 447 και  (452-959) σ. (ελαφρά οξειδωμένα λίγα
φύλλα). Λιθόγραφες προμετωπίδες. Μεταγενέ-
στερη δερμάτινη ράχη. (2) 
€100-150

214 107959
LEMAITRE, Alfred. Notes sur la guerre de l’ indépen-
dance grecque. Παρίσι, G. Martin, 1895.  18ο, XI +
263 σ. (ομοιόμορφα οξειδωμένο αντίτυπο). Αρχικά
εξώφυλλα (λίγο λερωμένα, λυμένη η ράχη).
€ 80-120

215 107988
VIENNET, J.-P.-G. Épitre aux Rois de la chretienté sur l’
indépendance de la Grèce, suivie de l’ épitre à Morellet,
sur la philosophie du 18e siècle. Παρίσι, Ladvocat, 1821.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8o, 23 σ. Μεταγενέστερο πανί
στη ράχη και τις γωνίες (αξάκριστο αντίτυπο).
Droulia 61. [δεμένο μαζί:] BARTHÉLEMY, Auguste-
Marseille και Joseph MÉRY. L’ insurrection, poème
dédié aux Parisiens. Παρίσι, A.-J. Dénain, 1830.  8o,
55 σ. [δεμένο μαζί:] BARTHÉLEMY, Auguste-Mar-
seille. Procès du fils de l’ homme, avec la défense en
vers. Παρίσι, A.-J. Dénain, 1829.  8ο, 78 σ. (έχουν
διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα). [δεμένο μαζί:]
BARTHÉLEMY, Auguste-Marseille. 1830, satire politi-
que, 2e édition. Παρίσι, A.-J. Dénain, 1830.  8ο, 59
σ. (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα). [δεμένο
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μαζί:] CORBIÈRES, A.-A. de. Sainte-Hélène, chant ly-
rique, suivi de la description abrégée de cette île. Μασ-
σαλία, Hoirs Feissat ainé et Demonchy, 1840.  8o, 30
σ. (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα). [δεμένο
μαζί:] BARTHÉLEMY, Auguste-Marseille. Son passage
à Marseille, 8, 9, 10 Septembre 1860. Μασσαλία, Ca-
moin frères, 1860.  8o, 15 σ. (έχουν διατηρηθεί τα
αρχικά εξώφυλλα).
€ 150-200

216 107997
MÜLLER, Wilhelm. Lieder der Griechen, 1821. Ντέσ-
σαου, Christian Georg Ackermann, χ.χ. [1821]. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. μικρό 8ο, 32 σ. (οξείδωση, σβη-
σμένη σφρα γί δα στον τίτλο). Μεταγενέστερα χαρ-
τόνια (μικρές φθο ρές). Droulia 103. [δεμένο μαζί, του
ιδίου:] Lieder der Griechen, 1821, zweites Heft. Ντέσ-
σαου, Christian Georg Ackermann, 1822.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. μικρό 8ο, 32 σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντί-
τυπο). Droulia 365. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Neue Lie-
der der Griechen. Λειψία, F. A. Brockhaus, 1823. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. μικρό 8ο, 28 σ. (ελαφρά οξειδω-
μένο αντίτυπο). Droulia 619.
€ 400-600

217 108000
GERVINUS, Georg Gottfried. Insurrección y regenera-
ción de la Grecia (Colección de Historias y Memorias
Contemporáneas, dirigida y adicionada por César
Cantu). Μαδρίτη, Rubio, Grilo & Vitturi, 1868.  4ο,
176 σ. (ελαφρά οξειδωμένα λίγα φύλλα). Κείμενο
σε 2 στήλες, με 3 λιθογραφίες εκτός κειμένου (ελα-
φρά οξειδωμένες). Αρχικό πανί. 
€ 80-120

218 106666
PRADT, Dominique Dufour de. De la Grèce dans ses
rapports avec l’ Europe, deuxième édition. Παρίσι, Be-
chet ainé, 1822.  8ο, xvj + 111 σ. (ελαφρά οξειδω-
μένο αντίτυπο, σημείωση με μολύβι στη σ. 77).
Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές
φθορές). Blackmer 1349, Droulia 276.
€ 150-200

219 107965
BOLLMANN, L. de. Remarques sur l’ état moral, poli-
tique et militaire de la Grèce. Μασσαλία, Carnaud &
Simonin, χ.χ. [1823].  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 46 σ.
(λερωμένος ο τίτλος, τρύπα στον τίτλο και σ’ ένα
ακόμη φύλλο: σ. 39-40, κομμένο μικρό τμήμα από
την κάτω εσωτερική γωνία του πρώτου τεύχους,

ελαφρά οξειδωμένα μερικά φύλλα). Aντίτυπο σε
άρραφα τεύχη και αξάκριστο. Droulia 641. 
€ 150-200

220 107966
ERSKINE, Thomas. Lettre au comte de Liverpool au
sujet des Grecs. Παρίσι, Firmin Didot, 1822.  8ο, 38
σ. (λεκέδες από νερό, οξείδωση, φθορά στο πάνω
περιθώριο των περισσότερων φύλλων). Απλά εξώ-
φυλλα (λίγο λερωμένα, μικρές φθορές, αξάκριστο
αντίτυπο). Droulia 362, πρβ. Blackmer 555.
€ 150-200

221 107977
ΚΑΣΤΑΝΗΣ, Χριστόφορος Πλάτων. The Greek exile,
or a narrative of the captivity and escape of Christopho-
rus Plato Castanis, during the massacre on the island of
Scio by the Turks, together with various adventures in
Greece and America, written by himself. Φιλαδέλφεια,
Lippincott, Grambo and Co, 1851.  Δεύτερη έκδοση,
8ο, 272 σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Δερμάτινη
ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές,
λερωμένα τα καλύμματα, χαλα ρωμένη η πάνω
σύνδεση). Πρβ. Blackmer 297.
€ 250-350

222 107991
RAFFENEL, Claude Denis. Histoire des événemens de
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la Grèce, depuis les premiers troubles jusqu’ à ce jour,
avec des notes critiques et topographiques sur le Pélo-
ponèse et la Turquie, et suivie d’ une notice sur Con-
stantinople [– Continuation de l’ Histoire des événemens
de la Grèce, avec des notes critiques et topographiques,
formant, avec la première partie publiée en 1822, une
histoire complète de cette guerre]. Παρίσι, Dondey-
Dupré, 1822-1824. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. τα μέρη Α´ και
Β´ (από τα 3), 8ο, xx + 476 και xvj + 456 σ. (λείπει ο
αναδιπλούμενος χάρτης από το πρώτο μέρος, οξει-
δωμένο αντίτυπο). Με 4 χαλκόγραφα πορτραίτα
εκτός κειμένου στο B´ μέρος. Δερμάτινη ράχη της
εποχής της έκδοσης (σχισμένες οι πάνω ενώσεις,
σπασμένες οι πάνω συνδέσεις). Blackmer 1376, Ata-
bey 1009, Droulia 336 & 730. (2) 
€ 200-300

223 108002
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Βασίλειος. Grandeur et décadence d’
Ali-Hourchid Bey, épisode de la Révolution Grecque, pu-
blié en grec en 1882 et traduit en français par l’ auteur.
Παρίσι, Firmin Didot et Cie, 1883.  18ο, VII + 213 σ.
(ομοιόμορφα οξειδωμένος ο ψευδότιτλος). Με μία
φωτοχαλκογραφία σε θέση προμετωπίδας και ένα
λιθόγραφο πορτραίτο εκτός κειμένου. Αρχικά τυ-
πωμένα εξώφυλλα (μικρές φθορές, αξάκριστο και
άκοπο αντίτυπο). 
€ 80-120

224 106671
VOUTIER, Olivier. Mémoires du colonel Voutier sur la
guerre actuelle des Grecs (Mémoires des contempo-
rains, histoire étrangère). Παρίσι, Bossange frères,
1823.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, xiv + 396 σ. (ελαφρά
οξειδωμένα μερικά φύλλα). Με 5 χαλκογραφίες σε
σχέδια του συγγραφέα. Αρχικά εξώφυλλα (λίγο λε-
ρωμένα, μικρές φθορές, δύο σφραγίδες στο πάνω,
αξάκριστο αντίτυπο). Blackmer 1750, Droulia 608,
Contominas 776, Λαγανάς 718. 
€ 250-350

225 106717
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. (ελαφρά οξειδωμένα λίγα
φύλλα, μικρή τρύπα σ’ ένα φύλλο: σ. 207-8). Χαλκό-
γραφη προμετωπίδα (επιχρωματισμένη με το χέρι),
ένα δισέλιδο και 5 αναδιπλούμενα πανομοιότυπα
επιστολών στο τέλος. Μαρμαρογραφημένα χαρτό-
νια της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές, ξανα-
φτιαγμένη η ράχη, ετικέτα βιβλιοθήκης στο πάνω
κάλυμμα και το εσωτερικό του («IPSWICH / Public Li-
brary»). Droulia 781, Contominas 692, πρβ. Blackmer
1598 (η δεύτερη έκδοση), Λαγανάς 737.
€ 300-400

226 107651
WYTTENBACH, Johanna. Ὁ Ἀλέξις, τῆς φιλέλληνος
χήρας Βυττεμβαχίου, μεταφρασθείς ἀπό τήν γαλ-
λικήν γλῶσσαν [ὑπό Φ. Φουρναράκη]. Παρίσι,
Firmin Didot, 1823.  12ο, ιδ´ + 99 σ. (ελαφρά οξει-
δω μένο αντίτυπο, κομμένο μικρό τμήμα από την
πάνω εξωτερική γωνία του τίτλου και την πάνω
εσωτερική γωνία του τελευταίου φύλλου). Κατά-
λογος συνδρομητών. Λείπουν τα εξώφυλλα (έχει
διατηρηθεί  μικρό  τμήμα του  κάτω καλύμματος,
αξάκριστο). Hλιού 1823.25, πρβ. Droulia 504.
€ 250-350

227 107655
MILLINGEN, Julius. Memoirs of the affairs of Greece,
containing an account of the military and political events,
which occured in 1823 and following years, with various
anecdotes relating to Lord Byron, and an account of his
last illness and death. Λονδίνο, John Rodwell, 1831. 
8ο, xi + 338 σ. (κομμένο και συμπληρωμένο το πάνω
τμήμα του τίτλου με μικρή απώλεια γραμμάτων,
επιδιορθωμένο σχίσιμο στο επόμενο φύλλο, ελαφρά
λερωμένα λίγα φύλλα). Πανί της εποχής της έκδο -
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σης  (φθορές, μικρά σχισίματα στην πάνω ένω ση,
αξάκριστο αντίτυπο). Blackmer 1136, Droulia 2918.
€ 200-300

228 107656
PRADT, Dominique Dufour de. Parallèle de la puissance
anglaise et russe relativement à l’ Europe, suivi d’ un
aperçu sur la Grèce. Παρίσι, Béchet ainé, 1823. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 254 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο).
Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές
φθορές). Droulia 624. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] De l’
intervention armée pour la pacification de la Grèce. Παρίσι,
Pichon-Béchet, 1828. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 126 + 16
σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, κομμένο μικρό τμήμα από
την πάνω εξωτερική γωνία ενός φύλλου και το κάτω
περιθώριο ενός άλλου). Droulia 2170.
€ 400-600

229 107662
[ΣΤΟΥΡΖΑΣ, Αλέξανδρος]. La Grèce en 1821 et
1822, correspondance politique publiée par un Grec.
Παρίσι, P. Dufart, 1823.  8ο, iv + 100 σ. (οξειδωμένο
αντίτυπο). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδο -
σης (μικρές φθορές). Droulia 566.
€ 200-300

230 107671
ΕΞΑΡΧΟΣ, Ι. Δ. Ο Μάρκος Βότσαρης, τραγωδία.

Αθήνα, Αγγελίδης, 1840. 8ο, 104 σ. (οξειδωμένο αν-
τίτυπο). Κατάλογος συνδρομητών. Λείπουν τα εξώ-
φυλλα (αξάκριστο). Ηλιού 1840.158 (3 μόνο αντίτυπα).
€ 150-200

231 107971
BLAQUIERE, Edward. Report on the present state of
the Greek Confederation, and on its claims to the
support of the Christian world. Λονδίνο, G. and W.
B. Whittaker, 1823.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 22 σ.
(ομοιό μορφα οξειδωμένο αντίτυπο, σημείωση με
μελάνι στον τίτλο). Δερμάτινη ράχη της εποχής
της έκδοσης (σχίσιμο στην πάνω ένωση, μικρές
φθο ρές).  Droulia 642. [δεμένο μαζί, του ιδίου:]
Additional Facts, submitted to the Greek Committee by
Mr. Blaquiere, on the actual State of Affairs in the Morea
and other points of the Confederation. Read on Saturday
September 20th, 1823. Λονδίνο, Richard Taylor, χ.χ.
[1823].  8ο, 6 σ. Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο
τίτλος στην αρχή του κειμένου). Droulia 499. [δεμένο
μαζί:] ERSKINE, Thomas. The Committee have great
pleasure in publishing a letter from Lord Thomas Erskine
to Prince Mavrocordato, dated Sept. 26, 1823. χ.τ. και χ.
[1823].  8ο, 4 σ.  (ομοιόμορφα οξειδωμένο αντί-
τυπο). Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στην
αρχή του κειμένου). Droulia 542. [δεμένο μαζί:] ER-
SKINE, Thomas. A letter to the Earl of Liverpool on the
subject of the Greeks, fourth edition, with a postscript
addressed to the Central Greek Committee of London. Λον-
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δίνο, John Murray, 1823.  8ο, xviii + 59 σ. (ελαφρά
οξειδωμένο αντίτυπο, λίγο λερωμένος ο τίτλος).
Droulia 600. [δεμένο μαζί:] ERSKINE, Thomas. An ap-
peal to the people of Great Britain on the subject of Con-
federated Greece. Λονδίνο, G. and W. B. Whittaker,
1823.  8ο, 7 σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο, ση-
μείωση με μελάνι στον τίτλο). Droulia 515. [δεμένο
μαζί:] [PALMA, Alerino]. Lettre de l’ auteur de Greece
Vindicated à Louis Frusinate, sur son ouvrage De la
force dans les choses politiques. Λονδίνο, Charles
Wood, 1826.  μικρό 4ο, 30 σ. (ομοιόμορφα οξειδω-
μένο αντίτυπο, λεκέδες από υγρασία). Droulia
1568. [δεμένο μαζί, στην αρχή:] [MILL, James]. The
article Government reprinted from The Supplement to
the Encyclopædia Britannica. χ.τ. [Λονδίνο], Traveller
Office, 1821.  8ο, 32 σ. (ομοιόμορφα οξειδωμένο
αντίτυπο, λεκέδες από υγρασία).
€ 600-800

232 107974
DELAVIGNE, Casimir. Messéniennes et poésies diver-
ses, sixième édition. Παρίσι, Ladvocat, 1823.  12ο,
XI + 184 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο). Χαλκόγραφος
επιπρόσθετος τίτλος και 3 χαλκογραφίες εκτός κει-
μένου. Μεταγενέστερο δέρμα (μικρές φθορές στις
ενώσεις, μπορντούρα από διπλή χρυσή γραμμή στα
καλύμματα, μαρμαρογραφημένες οι ακμές). Drou-
lia 611, πρβ. Λαγανάς 742.
€ 100-150

233 108003
GIURIA, Pietro. Marco Botzaris, o l’ amor della patria,
cantica inedita di Pietro Giuria, ed altre cantiche e poe-
sie liriche del medesimo autore. Σαβόνα, Luigi Sambo-
lino, 1842.  8ο, 176 σ. (ελαφρά οξειδωμένα μερικά
φύλλα, λεκές από νερό στα έξι τελευταία τεύχη).
Απλά εξώφυλλα (λίγο λερωμένα, σελοτέιπ στη
ράχη).
€ 150-200

234 106662
ASCHLING, Nils Frans. Försök till grekiska revolutio-
nens historia, enligt anteckningar gjorde på stället [Δο-
κίμιο ἱστορίας τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως, μέ
βάση σημειώσεις πού κρατήθηκαν ἐπί τόπου]. Στοκ-
χόλμη, Samuel Rumstedt, 1824. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
8ο, VIII + 205 σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο, κτη-
τορική σημείωση με μελάνι στον τίτλο, μικρό σχί-
σιμο σ’ ένα φύλλο: σ. 29-30, κομμένο μικρό τμήμα
από το εξωτερικό περιθώριο ενός άλλου: σ. 61-2).
Με 5 χαλκογραφίες εκτός κειμένου επιχρωματισμέ-
νες με το χέρι. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκ-
δοσης (φθορές στα καλύμματα, ex-libris στο
εσωτερικό του πάνω). Droulia 764.  Ο Aschling
ήταν ανάμεσα στους πρώτους Σουηδούς φιλέλλη-
νες που έσπευσαν να συμμετάσχουν στον αγώνα
των επαναστατημένων Ελλήνων. Έμεινε στην Ελ-
λάδα εννιά μήνες και, παρά τις αντιξοότητες και
την εχθρική στάση που μερικές φορές αντιμετώπισε
(ληστεύτηκε από Μανιάτες στο Άργος και του απα-
γορεύτηκε στη συνέχεια να αποβιβαστεί στην
Ύδρα), διατήρησε μέχρι τέλους τα φιλελληνικά του
αισθήματα. Το έργο του διακρίνεται για την αντι-
κειμενικότητα και την αμεροληψία του.
€ 400-600

235 106663
MAZIER DU HEAUME, Hippolyte. Voyage d’ un jeune
grec à Paris. Παρίσι, Fr. Louis, 1824.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 2 τόμοι δεμένοι σ’ έναν, 8ο, 275 και 328 σ.
(λείπουν τα 4 πρώτα φύλλα του Α´ τόμου: σ. [i]-viij,
οξειδωμένο αντίτυπο, κομμένο μέρος από το εξω-
τερικό περιθώριο ενός φύλλου του Β´ τόμου: σ. 37-
8, με λάθος σειρά  δεμένα τα  φύλλα του  τρίτου
τεύχους στον ίδιο τόμο). Λιθόγραφη προμετωπίδα
στον πρώτο τόμο («Un matin, Lord Elgin interrompt
ses méditations...»). Δερμάτινη ράχη της εποχής της
έκδοσης (μικρές φθορές). Atabey 794, Droulia 955-6.
€ 300-400

236 106664
MAZIER DU HEAUME, Hippolyte. Voyage d’ un jeune
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Grec à Paris. Παρίσι, Fr. Louis, 1824. ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 8ο, viij + 275 και 328 σ. (οξειδωμένο
α ντίτυπο, λεκέδες από νερό, σφραγίδα στον τίτλο,
με λάθος σειρά δεμένα τα φύλλα του τρίτου τεύ-
χους του Β´ τόμου). Λιθόγραφη προμετωπίδα στον
Α´ τόμο, διαφορετική από αυτήν που απαντάται
συνήθως («Massacre de Scio»). Αρχικά τυπωμένα
εξώφυλλα (αυτά του Α´ τόμου δεμένα στον Β´ και
αντίστροφα, λείπουν μικρά τμήματα από την κο-
ρυφή και τη βάση της ράχης και στους 2 τόμους,
αξάκριστο). Atabey 794, Droulia 955-6. (2)
€ 400-600

237 106667
RAYBAUD, Maxime. Mémoires sur la Grèce, pour servir
à l’ histoire de la guerre de l’ indépendance, avec une in-
troduction historique par Alph. Rabbe. Παρίσι, Tourna-
chon-Molin, 1824-1825.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι,
8ο, xv + 528 και 503 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, λεκέδες
από νερό στα 4 πρώτα τεύχη του Β´ τόμου). Με 3 ανα-
διπλούμενα λιθόγραφα σχεδιαγράμματα. Δερμάτινη
ράχη της εποχής της έκδοσης. Blackmer 1398, Atabey
1014, Droulia 830 & 1162, Λαγανάς 740. (2)
€ 400-600

238 106715
DUGUÉ, F. Adresse d’ un Français à toutes les puis-
sances de l’ Europe sur la guerre des Grecs. Παρίσι,
Marchands de nouveautés, 1824.  8ο, 30 σ. (ομοι-

όμορφα οξειδωμένο αντίτυπο). Νεότερα μαρμα-
ρογραφημένα χαρτόνια. Droulia 693.
€ 200-300

239 106716
DAVEZAC, A. Discours prononcé par A. Davezac, dans
la Chambre des Représentans de l’ Etat de la Louisiane,
en y proposant le 20 février 1824, des résolutions en fa-
veur des Grecs. Νέα Oρλεάνη, B. Levy, 1824.  8ο,
17 σ. (ομοιόμορφα οξειδωμένο αντίτυπο). Τίτλοι
στα αγγλικά και γαλλικά, αγγλικό και γαλλικό κεί-
μενο σε αντικριστές σελίδες. Νεότερα μαρμαρογρα-
φημένα χαρτόνια (ετικέτα με τον τίτλο στο πάνω).
Droulia 745.
€ 200-300

240 107674
GUIRAUD, Alexandre. Chants hellènes, Byron – Ip-
sara. [στή σ. 2:] Vendus pour la délivrance de deux jeu -
nes grecs prisonniers. Παρίσι, Ladvocat, 1824.  8ο,
38 σ. Χειρόγραφη σημείωση στον ψευδότιτλο
(«offert par l’ auteur»). Δερμάτινη ράχη της εποχής
της έκδοσης (μικρές φθορές, μαρμαρογραφημέ-
νες οι ακμές). Droulia 723. [δεμένο μαζί:] ANCELOT,
M. Marie de Brabant, poëme en six chants. Παρίσι,
Urbain Canel, 1825.  8ο, 167 σ. Με ιδιόχειρη αφιέ-
ρωση στον ψευδότιτλο (οξείδωση, λεκέδες από
νερό στο πρώτο τεύχος). [δεμένο μαζί:] VIENNET,
J.-P.-G. Le siége de Damas, poëme en cinq chants.
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Παρίσι, Ambroise Dupont et Roret, 1825.  8ο, xxxij
+ 120 σ. [δεμένο μαζί:] P.-M-.L. BAOUR-LORMIAN.
Le classique et le romantique, dialogue. Παρίσι, Ur-
bain Canel, 1825.  8ο, 45 σ. [δεμένο μαζί:] P.-M-.L.
BAOUR-LORMIAN. Encore un mot, seconde satire,
pour faire suite a la première satire du même auteur: Le
classique et le romantique. Παρίσι, Ambroise Dupont
et Roret, 1826.  8ο, 31 σ. [δεμένο μαζί:] Le Parnasse
moderne ou les classiques et les romantiques, satire.
Παρίσι, Méquignon-Havard, 1825.  8ο, 20 σ. [δε-
μένο μαζί:] SALM, Constance de. Stances sur le ro-
mantique et la vieille école. Παρίσι, Lebel, 1824. 
8ο, 7 σ. [δεμένο μαζί:] MENNECHET, Edouard. Le
Sage et Montménil, conte anectodique en vers. Νάντη,
Mellinet-Malassis, 1823.  8ο, 8 σ.  [δεμένο μαζί:]
VIENNET, J.-P.-G. Épitre aux muses sur les romanti-
ques. Παρίσι, Ladvocat, 1824.  8ο, 15 σ. [δεμένο
μαζί:] NEUFCHATEAU, François de. Le corps et l’
âme. Παρίσι, J. Tastu, χ.χ.  8ο, 16 σ. [δεμένο μαζί:]
NEUFCHATEAU, François de. La justice criminelle,
ode. Παρίσι, Moreau, χ.χ.  8ο, 8 σ. [δεμένο μαζί:]
LEMERCIER, Népomucène L. Le paysan Albigeois,
poëme. Παρίσι, Firmin Didot, 1823.  8ο, 19 σ. [δε-
μένο μαζί:] Essais de poesie par M. B***. Παρίσι,
Firmin Didot, 1824.  8ο, 164 σ.  [δεμένο μαζί:]
DARU, Pierre. Épitre a M. le Duc de la Rochefoucauld
sur le progrès de la civilisation. Παρίσι, Firmin Didot,
1824.  8ο, 21 σ.
€ 250-350

241 107680
SORIA, Diego. Istoria della Grecia, dal 1824 in poi,
per servire di continuazione a quella del Signor Pou-
queville. Νεάπολη, Tipografia all’ insegna del Diogene,
1840-1841.  3 τόμοι, 12ο, 527, 526 και 349 [449] σ.
(αμυδρός λεκές από νερό στο πάνω περιθώριο των
τελευταίων φύλλων του Γ´ τόμου). Με 3 (από τους
4) αναδιπλούμενους χάρτες (ένας λιθόγραφος
και 2 χαλκόγραφοι (σχίσιμο στον έναν κατά μήκος
της πάνω οριζόντιας τσάκισης) και 12 λιθόγραφα
πορτραίτα εκτός κειμένου χαραγμένα από τον Dol-
fino σε σχέδια του ίδιου. Δερμάτινη ράχη της επο-
χής της έκδοσης (μικρές φθορές). Blackmer 1576,
Atabey 1158. (3)
€ 300-400

242 107987
PARRY, William. The last days of Lord Byron, with His
Lordship’s opinions on various subjects, particularly on
the state and prospects of Greece. Λονδίνο, Knight &
Lacey και Δουβλίνο, Westley & Tyrrell, 1825. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, 8ο, xxiii + 360 σ. (οξειδωμένος ο
τίτλος και λίγα ακόμα φύλλα). Χαλκόγραφη προ-

μετωπίδα, τρεις ακουατίντες επιχρωματισμένες με
το χέρι. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (φθορές,
σχίσιμο στην κάτω ένωση, χαλαρωμένες οι συνδέ-
σεις, ex-libris). Blackmer 1258, Droulia 1136.
€ 200-300

243 107993
WEBSTER, Daniel. Mr. Webster’s speech on the Greek
Revolution. Ουάσινγκτον, John S. Meehan, 1824. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 50 σ. Απόδετο. Blackmer 1777,
Droulia 839.
€ 150-200

244 107995
GAMBA, Pietro. A narrative of Lord Byron’s last jour-
ney to Greece, extracted from the journal of Count Peter
Gamba, who attended His Lordship on that expedition.
Λονδίνο, John Murray, 1825.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
8ο, xii + 307 σ. Με 2 αναδιπλούμενα πανομοιότυπα
(επιστολής και εγγράφου). Δέρμα της ε ποχής της
έκ δο σης (μικρές φθορές, μικρό σχίσιμο στην κάτω
ένωση, χρυσή μπορντούρα στα καλύμματα). Black-
mer 646, Droulia 1172, Wise, II, σ. 87.
€ 200-300

245 108004
GAMBA, Pietro. A narrative of Lord Byron’s last jour-
ney to Greece, extracted from the journal of Count Peter
Gamba, who attended His Lordship on that expedition.
Παρίσι, A. & W. Galignani, 1825.  12ο, xii + 314 σ.
(οξείδωση, λεκέδες από νερό, σφραγίδα στον
τίτλο). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης
(φθορές, μικρό σχίσιμο στην κάτω ένωση). Droulia
1173, πρβ. Blackmer 646.
€ 120-160

246 106675
BLAQUIERE, Edward. Die griechische Revolution, ihr
Anfang und weitere Verbreitung, nebst einigen Bemer-
kungen über Religion, Nationalcharacter u. s. w. der
Griechen, aus dem Englischen übersetzt. Weimar, Lan-
des-Industrie-Comptoir, 1825.  Πρώτη έκδοση
στα γερμανικά, 8ο, VIII + 352 σ. (λεκές στο πάνω πε-
ριθώριο λίγων φύλλων, οξείδωση). Αναδιπλούμενος
χάρτης στο τέλος (επικολλημένος, τα περιγράμματα
χρωματισμένα με το χέρι). Δερμάτινη ράχη της επο-
χής της έκδοσης (φθορές). Droulia 1087.
€ 300-400

247 106676
BLAQUIERE, Edward. Histoire de la révolution actuelle
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de la Grèce, son origine, ses progrès, et détails sur la re-
ligion, les mœurs et le caractère national des Grecs, tra-
duit de l’ anglais par le Dr Blaquières. Παρίσι & Λειψία,
Bossange frères, 1825. Πρώτη έκδοση στα γαλλικά,
8ο, 396 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο). Δερμάτινη ράχη
της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές, λείπει μικρό
τμήμα από την κορυφή της, μαρμαρογραφημένες οι
ακμές). Blackmer 151, Droulia 1115. [δεμένο μαζί:]
FABRE, Jean Raymond Auguste. Histoire du siège de
Missolonghi, suivie de pièces justificatives. Παρίσι,
Moutardier, 1827.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 375 σ.
(οξειδωμένα τα 3 τελευταία τεύχη). Λιθόγραφη προ-
μετωπίδα (λείπει από τα περισσότερα αντίτυπα),
η μορφή χωρίς τη φράση «en grec moderne avec la tra-
duction française en regard» στον τίτλο. Droulia 1930,
πρβ. Blackmer 567.
€ 450-550

248 106677
CARREL, Armand. Résumé de l’ histoire des Grecs mo-
dernes, depuis l’ envahissement de la Grèce par les
Turcs jusqu’ aux derniers événemens de la révolution
actuelle. Παρίσι, Lecointe & Durey, 1825.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 18o, XII + 498 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο).
Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές
φθορές). Droulia 854.  Κυκλοφόρησε και σε ελ-
ληνική μετάφραση του Αν. Γ. Κωνσταντά (Βου-
κουρέστι 1838).
€ 200-300

249 106678
CHATEAUBRIAND, F. A. Nota sulla Grecia del Sig.
Visconte di Chateaubriand, membro della Società in favore
dei Greci. Italia 1825. 8ο, 34 σ. (ελαφρά οξειδωμένο αν-
τίτυπο, σφραγίδα στον τίτλο). Αρχικά τυπωμένα εξώ-
φυλλα (λίγο λερωμένα, στο κάτω: «Prezzo 1 franco»).
€ 150-200

250 1016679
[COURVAL, Amélie Castel, comtesse de]. Mémoires d’
un jeune Grec, sur la prise de Tripolizza, et pour servir
à l’ histoire de la régénération de la Grèce. Παρίσι, A.
Bonnet, Corbet, Ponthieu & Delaunay, 1825.  8ο, 201
σ. (οξειδωμένο αντίτυπο). Μεταγενέστερη δερμά-
τινη ράχη (μικρές φθορές, μαρμαρογραφημένες οι
ακμές). Droulia 1161. [δεμένο στην αρχή:] [D’ AR-
PENTIGNY, Casimir Stanislas]. Voyage en Pologne et
en Russie, par un prisonnier de guerre de la garnison de
Dantzick, en 1813 et 1814. Παρίσι, Ambroise Dupont
et Cie, 1828.  8o, 270 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο).
€ 250-350

251 106684
FABRE, Jean Raymond Auguste. Histoire du siège de
Missolonghi, suivie de pièces justificatives. Παρίσι,
Moutardier, 1827. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 375 σ. (ελα-
φρά οξειδωμένα λίγα φύλλα). Χωρίς το πορτραίτο
που υπάρχει σε ορισμένα αντίτυπα, η μορφή χωρίς
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τη φράση «en grec moderne [...] en regard» στον τίτλο.
Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές
φθορές, λείπει μικρό τμήμα από την κορυφή της).
Droulia 1930, πρβ. Blackmer 567.
€ 300-400

252 106718
WADDINGTON, George. A visit to Greece in 1823 and
1824, the second edition. Λονδίνο, John Murray, 1825. 
8ο, lix + 248 σ. Μ’ έναν αναδιπλούμενο χαλκόγραφο
χάρτη και  ένα αναδιπλούμενο τοπογραφικό  της
Ακρόπολης, ex-libris «Bibliotheca Lindesiana» και Erroll
Graham Sebastian, επικολλημένα στο εσωτερικό του
πάνω καλύμματος και στο πάνω ακρόφυλλο αντί-
 τοιχα. Πάνινη ράχη της εποχής της έκδοσης (σπασμέ-
νες οι συνδέσεις, αξάκριστο αντίτυπο). Blackmer 1755,
Droulia 1276.
€ 250-350

253 106727
CHATEAUBRIAND, F. A. Appel en faveur de la cause
sacrée des Grecs, [στο εξώφυλλο:] Seconde édition.
Παρίσι, Le Normant père, 1825.  8ο, 28 σ. Αρχικά
εξώφυλλα (λίγο λερωμένο το πάνω). Droulia 982.
€ 250-350

254 16729
CHATEAUBRIAND, F. A. Note sur la Grèce. Παρίσι,

Le Normant père, 1825. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 48 σ.
Νεότερα χαρτόνια (ετικέτα με τον τίτλο στο πάνω).
Droulia 1180, πρβ. Blackmer 329, Λαγανάς 771. 
ΣΠΑΝΙΟ.
€ 200-300

255 106730
DUFRÉNOY, Adélaïde Gillette Billet. Beautés de l’ his-
toire de la Grèce moderne, ou récit des faits mémora-
bles des Hellènes depuis 1770 jusqu’ à ce jour. Παρίσι,
A. Eymery, 1825.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 12ο,
xliv + 488 και 520 σ. (οξείδωση στον Α´ τόμο). Μ’
έναν αναδιπλούμενο χαλκόγραφο χάρτη και 12
χαλκογραφίες εκτός κειμένου. Δέρμα της εποχής
της έκδοσης (χρωματισμένες οι ακμές). Blackmer
509, Droulia 990-1. (2)
€ 150-200

256 106731
PICHAT, Michel. Léonidas, tragédie en cinq actes, deu-
xième édition. Παρίσι, Ponthieu, 1825.  8ο, xii + 75 σ.
(οξειδωμένο αντίτυπο). Λιθόγραφη προμετωπίδα.
Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, λίγο
λερωμένα τα καλύμματα, αξάκριστο). Droulia 1139.
[δεμένο μαζί:] ANCELOT, Jacques-François. Fiesque,
tragédie en cinq actes et en vers, 2e édition. Παρίσι, Urbain
Canel, 1824.  8ο, 111 σ. [δεμένο μαζί:] DROUINEAU,
Gustave. Rienzi, tribun de Rome, tragédie en cinq actes et
en vers. Παρίσι, J.-N. Barba, 1826.  8ο, xiv + 79 σ.
[δεμένο μαζί:] ARNAULT, Antoine-Vincent. Guillaume
de Nassau,  tragédie en cinq actes. Παρίσι, Bossange
père, 1826.  8ο, 125 σ.
€ 200-300

257 106732
EMERSON, James, και Giuseppe PECCHIO. Tableau
de la Grèce en 1825, ou récit des voyages de M. J. Emer-
son et du Cte Pecchio, traduit de l’ anglais et augmenté d’
un précis des événemens qui ont eu lieu depuis le départ
de ces voyageurs jusqu’ à ce jour, par Jean Cohen. Πα-
ρίσι, A. Eymery, 1826.  Πρώ τη έκ δο ση στα γαλ λι -
κά, 8ο, xvj + 464 σ. (οξειδωμένα αρκετά φύλλα,
σφραγίδα στις σ. 1 και 100). Χαλκόγραφη προμε-
τωπίδα (πορ τραίτο του Ανδρέα Μια ούλη). Δερμά-
 τι νη ρά χη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές).
Blackmer 549, Droulia 1712, Contominas 237.
€ 200-300

258 106740
PECCHIO, Giuseppe. Relazione degli avvenimenti della
Grecia nella primavera del 1825, prima edizione ita-
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liana tratta dal manoscritto originale. Lugano, Vanelli
e Comp., 1826. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 150 σ. (οξει-
δωμένο αντίτυπο). Αρχικά απλά εξώφυλλα (μικρές
φθορές, κτητορική σημείωση στο πάνω, αξάκρι-
στο). Contominas 538, Droulia 1666, Λαγανάς 804.
€ 200-300

259 106743
CHATEAUBRIAND, F. A. Escrito sobre la Grecia, tra-
ducido al castellano. Μαδρίτη, I. Sancha, 1828. 
μικρό 8ο, 96 σ. Δέρμα της εποχής της έκδοσης (φθο-
ρές στη ράχη). Droulia 2200.
€ 150-200

260 106915
LA LIBERTÉ. ODE SUR LES ÉVÉNEMENS DE LA
GRÈCE, par M. B. d’ Avignon. Les tem[p]s sont accom-
plis!.. Rompez, rompez vos chaînes; / Grecs, montrez-vous
enfin dignes de vos aïeux... [τελειώνει:] De sa perte af-
famées. / Vive la liberté! [π. 1825]. Μονόφυλλο, 283 x
202 mm. Κείμενο σε 2 στήλες.
€ 400-600

261 107657
RAFFENEL, Claude Denis. Histoire des Grecs moder-
nes, depuis la prise de Constantinople par Mahomet
II, jusqu’ à ce jour (Bibliothèque du dix-neuvième
siècle, tome 61). Παρίσι, Raymond, 1825.  ΠΡΩΤΗ

ΕΚΔΟΣΗ. 12ο, 332 σ. (οξείδωση). Δέρμα της επο-
χής της έκδοσης (μικρές φθορές). Blackmer 1377,
Droulia 1114, Contominas 596.
€ 150-200

262 107660
LAUVERGNE, H. Souvenirs de la Grèce, pendant la cam-
pagne de 1825, ou mémoires historiques et biographiques
sur Ibrahim, son armée, Khourchid, Sève, Mari, et autres
généraux de l’ expédition d’ Égypte en Morée. Παρίσι,
Avril de Gastel, 1826. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, vij + 240
σ. (ελαφρά οξειδωμένα λίγα φύλλα). Αρχικά εξώ-
φυλλα (λίγο οξειδωμένα και ζαρωμένα από υγρασία,
αξάκριστο αντίτυπο). Blackmer 962, Droulia 1699.
€ 400-600

263 107663
LACRETELLE, Charles de. Considérations sur la cause
des Grecs. Παρίσι, Delaunay, Ponthieu & Pichard, 1825.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 86 σ. (ελαφρά οξειδωμένο
αντίτυπο). Αρχικά μαρμαρογραφημένα χαρτόνια.
Droulia 1026.
€ 200-300

264 107669
LAMARTINE, Alphonse. Le dernier chant du pélerinage
d’ Harold, troisième édition. Παρίσι, Dondey-Dupré père
et fils & Ponthieu, 1825.  8ο, 178 + 14 σ. (οξειδωμένο
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αντίτυπο). Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα (οξειδω-
μένα, λείπει μικρό τμήμα από το πάνω, αξάκριστο
αντίτυπο). Droulia 1038, πρβ. Λαγανάς 766.
€ 100-150

265 107683
LAUVERGNE, H. Noticias de la Grecia durante la cam-
paña de 1825, ó memorias históricas y biográficas de
Ibrahim, su ejército, Khourchid, Séve, Marí, y otros gene-
rales de la espedicion de Egipto en Morea. Βαρκελώνη,
José Torner, 1829. 4ο, iii + 171 σ. (ελαφρά οξειδωμένο
αντίτυπο). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης
(μικρές φθορές). Droulia 2609, πρβ. Blackmer 962.
€ 250-350

266 107684
DUFÉY, P.-J.-S. Résumé de l’ histoire de la régénération
de la Grèce jusqu’ en 1825. Παρίσι, Méquignon-Marvis,
1825.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 3 τόμοι, 18ο, lxiij + 316,
401, 422 σ. (λείπει ο χάρτης, οξείδωση, λεκές από
νε ρό στο πάνω περιθώριο πολλών φύλλων του Α  ́τόμου,
κομμένο μικρό τμήμα από το εξωτερικό περιθώριο
2 φύλλων στον Α´ και τον Β´τόμο). Δερμάτινη
ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές στις
ενώσεις, ελεύθερο το κάτω κάλυμμα του Β´ τόμου,
λείπει μικρὀ τμήμα από την κορυφή της ράχης στον
Α´ τόμο, μαρμαρογραφημένες οι ακμές). Droulia
1217-9. (3)
€ 200-300

267 107686
CONSTANT, Benjamin. Appel aux nations chrétiennes en
faveur des Grecs, adopté par le comité des Grecs de la So-
ciété de la morale chrétienne, [κάτω:] Se vend au profit
des Grecs. Παρίσι, Treuttel & Würtz, 1825.  8ο, 16 σ.
(ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Δερμάτινη ράχη της
εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές, μαρμαρογρα-
φημένες οι ακμές). Droulia 981. [δεμένο στην αρχή:]
MÉRY, Joseph και Auguste-Marseille BARTHÉLEMY.
Sidiennes, épitres-satires sur le dix-neuvième siècle. Πα-
ρίσι, Marchands de nouveautés, 1825.  8ο, 59 σ. [δε-
μένο μαζί:] CHATEAUBRIAND, F. A. De la censure que
l’ on vient d’ établir en vertu de l’ article 4 de la loi du
17 mars 1822, seconde édition. Παρίσι, Le Normant
père, 1824.  8ο, 48 σ. [δεμένο μαζί:] CHATEAU-
BRIAND, F. A. De l’ abolition de la censure. Παρίσι, Le
Normant père, 1824.  8ο, 22 σ. [δεμένο μαζί:] PONS,
André. Congrès de Châtillon, extrait d’ un essai historique
sur le règne de l’ empereur Napoléon. Παρίσι, Baudouin
frères, 1825.  8ο, xviij + 84 σ. (λείπει ο τίτλος, ο ψευ-
δότιλος δεμένος μεταξύ των σ. xviij και [1]). [δεμένο
μαζί:] BONNARDIN. Oraison funèbre de l’ infortuné trois
pour cent, mort à la fleur de son âge, deuxième édition.
Παρίσι, Libraires du Palais-Royal, 1825.8ο, 15 σ. [δε-
μένο μαζί:] GALLOIS, Léonard. La vérité au Roi, quand
même!. Παρίσι, Ponthieu, 1824.  8ο, 29 σ. (λείπει ο
ψευδότιτλος). [δεμένο μαζί:] Litographie morale et po-
litique de MM. les membres de la Chambre des Députés.
Παρίσι, Marchands de nouveautés, χ.χ.  8ο, 56 σ. [δε-
μένο μαζί:] VIENNET, J.-P.-G. Épitre à Monsieur l’ abbé
de Lamennais, seconde édition. Παρίσι, Ladvocat, 1825.
8ο, 31 σ. [δεμένο μαζί:] ΜÉRY, Joseph. Épitre à Mon-
sieur le Comte de Villèle, troisième édition. Παρίσι, Mar-
chands de nouveautés, 1825.  8ο, 16 σ. [δεμένο μαζί:]
SALVANDY, N. A. de. De l’ émancipation de Saint-Do-
mingue. Παρίσι, Ponthieu, 1825.  8ο, 81 σ. [δεμένο
μαζί:] SALVANDY, N. A. de. Le Ministère et la France.
Παρίσι, Baudouin frères, 1824.  8ο, 119 σ. [δεμένο
μαζί:] PRADT, Dominique Dufour de. Congrès de Pa-
nama. Παρίσι, Béchet ainé, 1825.  8ο, 95 σ. [δεμένο
μαζί:] Histoire du Général Lafayete, par un citoyen
Américain,  troisième édition. Παρίσι, Ponthieu & Je-
henne.  8ο, 104 σ.
€ 200-300

268 107953
CHATEAUBRIAND, F. A. Note sur la Grèce. Παρίσι,
Normant père, 1825.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 48 σ.
(ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο, λεκές στο κάτω πε-
ριθώριο των τελευταίων φύλλων). Νεότερη δερμά-
τινη ράχη (χαλαρωμένες οι συνδέσεις, σχίσιμο στην
κάτω ένωση, ξακρισμένο αντίτυπο). Droulia 1180.
€ 150-200
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269 107958
ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ, Διονύσιος. Ἱστορία τῶν Ἀθηνῶν
κατά τόν ὑπέρ ἐλευθερίας ἀγῶνα, ἀρχομένη ἀπό τῆς
ἐπαναστάσεως μέχρι τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν
πραγμάτων. Αίγινα, Α. Κορομηλάς, 1834.  8ο, 352
σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Ξυλόγραφη βι-
νιέτα στον τίτλο, κατάλογος συνδρομητών («προ-
σθήκη  συνδρομητών» στο τελευταίο φύλλο).
Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (σχισμένη η πάνω
ένωση, σπασμένη η πάνω σύνδεση, μαρμαρογραφη-
μένες οι ακμές, ex-libris στο εσωτερικό του πάνω κα-
λύμματος). Ηλιού 1834.69, Λαγανάς 957.
€ 100-150

270 107963
LEMERCIER, Népomucène L. Chants héroiques des
montagnards et matelots grecs, traduits en vers français.
Παρίσι, Urbain Canel & Audin, 1824.  8ο, 180 + III σ.
(οξειδωμένο αντίτυπο, σφραγίδα στον τίτλο). Αρ-
χικά τυπωμένα εξώφυλλα επενδυμένα με χαρτί
(σχίσιμο στην πάνω ένωση, αξάκριστο). Droulia 724.
[μαζί, του ιδίου:] Suite des chants héroiques et populai res
des soldats et matelots grecs, traduits en vers français, [στό
ἐξώφυλλο:] seconde partie. Παρίσι, Urbain Canel &
Audin,  1825.  8ο,  140 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο,
σφραγίδα στον τίτλο). Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα
επενδυμένα με χαρτί (σχίσιμο στην πάνω ένωση,
αξάκριστο). Droulia 1251. (2)
€ 300-400

271 107972
DELAFAYE-BRÉHIER, Julie. Le petit voyageur en Grèce,
ou lettres du jeune Evariste et de sa famille. Παρίσι,
Alexis Eymery, 1825.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4 τόμοι,
18ο, viij + 174, 191, 221 και 248 σ. (ελαφρά οξειδωμένο
αντίτυπο, κομμένη η κάτω εξωτερική γωνία ενός φύλ-
λου στον Β´ τόμο: σ. 35-6, επιδιορθωμένο σχίσιμο σ’
ένα άλλο: σ. 145-6). Δεύτερη μορφή του τίτλου με χρο-
νολογία 1825, χαλκόγραφη προμετωπίδα σε όλους
τους τόμους και 12 ακόμη χαλκογραφίες εκτός κειμέ-
νου. Δέρμα της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές,
ετικέτα με τον τίτλο στη ράχη, λείπει η ετικέτα του Β´
τόμου). Droulia 867 και 1193-5, Λαγανάς 739. (4)
€ 120-160

272 107975
MÜLLER, Gottfried. Reise eines Philhellenen, durch
die Schweiz und Frankreich nach Griechenland und
zurück durch die asiatische Türkei und Italien in seine
Heimath, zweite verbesserte und vermehrte Auflage.
Βαμβέργη, Johann Casimir Dresch, 1826.  2 τόμοι
δεμένοι σ’ έναν, 8ο, XIV + 186 και IV + 164 σ. (σφρα-

γίδες στους τίτλους, ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο).
Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές
φθορές). Droulia 1660-1.
€ 250-350

273 107978
CHATEAUBRIAND, F. A. Escrito sobre la Grecia, tra-
ducido al castellano. Μαδρίτη, I. Sancha, 1828. 
μικρό 8ο, 96 σ. (λείπει ο ψευδότιτλος, λίγο λερωμένα
μερικά φύλλα στο τέλος). Αρχικά τυπωμένα εξώ-
φυλλα (φθορές, λίγο λερωμένα, λείπει η ράχη, αξά-
κριστο αντίτυπο). Droulia 2200.
€ 120-160

274 107979
FABRE, Jean Raymond Auguste. Historia del sitio de
Missolonghi, escrita en francés por Mr. Auguste Fabre
y traducida al castellano por D***. Μαδρίτη, Sancha,
1828.  μικρό 8ο, VIII + 300 [200] σ. (ομοιόμορφη
ελαφρά οξείδωση). Μεταγενέστερο δέρμα. Droulia
2258, πρβ. Blackmer 567.
€ 200-300

275 106670
VILLENEUVE, Eugène de. Journal fait en Grèce pen-
dant les années 1825 et 1826. Βρυξέλλες, H. Tarlier,
1827.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, iv + 275 σ. (λείπουν 5
φύλλα στο τέλος: σ. 277-84, «Table des matières» και
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«Table des planches contenus dans l’ ouvrage», ελαφρά
οξειδωμένα λίγα φύλλα). Λιθόγραφη προμετωπίδα
(πορτραίτο του συγγραφέα με ελληνική ενδυμασία)
και 4 πανομοιότυπα εγγράφων σε 3 αναδιπλούμε-
νους πίνακες. Νεότερη δερμάτινη ράχη  (μικρές
φθορές). Blackmer 1738, Atabey 1293, Droulia 1942.
€ 250-350

276 106683
Drako och Ida, eller Scener från Grekiska Frihetskriget,
swenskt original. Στοκχόλμη, P. A. Norstedt & Söner,
1832.  8ο, 22 σ. Νεότερα μαρμαρογραφημένα χαρ-
τόνια. Droulia 2980.
€ 150-200

277 106737
VOUTIER, Olivier. Lettres sur la Grèce, notes et chants
populaires, extraits du portefeuille du colonel Voutier. Au
profit des Grecs. Paris, Didot, 1826.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 8ο, XXXI + 224 σ. (οξειδωμένα αρκετά
φύλλα, κομμένο και συμπληρωμένο τμήμα από το
εξωτερικό περιθώριο του τίτλου, ομοίως στο επό-
μενο φύλλο με μικρή απώλεια κειμένου). Μεταγενέ-
στερη δερμάτινη ράχη. Blackmer 1751, Droulia 1570.
€ 250-350

278 106751
PETTINELLI, Francesco. La presa di Missolungi.

Φολίνιο, Tomassini, 1830.  8ο, 41 σ. (οξειδωμένο
αντίτυπο, επιδιορθώσεις με ταινία χαρτιού σε 2
φύλ λα: σ. 3-4 και 5-6). Ξυλόγραφη βινιέτα στον
τίτλο, φύλλο με παροράματα δεμένο μετά τον
τίτλο. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μι-
κρές φθορές). Droulia 2797.
€ 250-350

279 107670
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Σπυρίδων. Οἱ σωζόμενοι λόγοι,
ἐκφωνηθέντες εἰς ἐπήκοον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐπί
τῆς Ἐπαναστάσεως, εἰς ἐκκλησιαστικάς τελετάς,
ἐπιθεωρηθέντες παρά τοῦ ἰδίου, ἐκδίδονται ἤδη
κατά πρῶτον εἰς ἕν. Παρίσι, C. Eberhart, 1836.  8ο,
100 σ. (οξείδωση, λερωμένα λίγα φύλλα). Αρ-
χικά τυπωμένα εξώφυλλα (λερωμένα, φθορές, λεί-
πουν τμήματα από τη ράχη, αξάκριστο αντίτυπο).
Ηλιού 1836.193.
€ 100-150

280 107682
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 +
20 σ. (λίγο οξειδωμένο αντίτυπο). Κατάλογος του
εκδότη στο τέλος. Χαρτόνια της εποχής της έκδο-
σης (μικρές φθορές). Atabey 995, Droulia 1452, Λα-
γανάς 791.
€ 150-200

281 107956
CHATEAUBRIAND, F. A. Note sur la Grèce, nouvelle
édition, augmentée, revue et corrigée. Παρίσι, Le Nor-
mant père, 1826.  8o, 130 σ. (ελαφρά οξειδωμένο
αντίτυπο, σχίσιμο σ᾽ ένα φύλλο: σ. 65-6). Δερμάτινη
ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές,
χρυσή μπορντούρα στα καλύμματα). Droulia 1613.
€ 250-350

282 107968
BARTHÉLEMY, Auguste. Les Grecs, épître au Grand-
Turc, deuxième édition. Παρίσι, Marchands de nou-
veautés, 1826.  8ο, 30 σ. Απόδετο. Droulia 1489.
€ 150-200

283 107983
Carte de la Grèce moderne, donnant le détail pour suivre
le théatre de la guerre avec les frontières de la Turquie et
de la Russie. Παρίσι, H. Langlois, 1826.  Χαλκό-
γραφος αναδιπλούμενος χάρτης, 417 x 313 mm.
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(μικρά σχισίματα στις τσακίσεις, τα περιγράμματα
χρωματισμένα με το χέρι). Αρχικά χαρτόνια.
€ 80-120

284 107989
VIENNET, J.-P.-G. Épîtreá l’ empereurNicolas, enfaveurdes
Grecs. Παρίσι, Ambroise Dupont et Roret, 1826.  12ο,
19 σ. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές
φθορές). Droulia 1441. [δεμένο μαζί:] COTTU, Charles.
De la nécessité d’ un changement de ministère. Παρίσι,
Ambroise Dupont et Cie, 1827.8ο, 72 σ. [δεμένο μαζί:]
MONTLOSIER, François Dominique de Reynaud, Comte
de. Pétition à la Chambre des Pairs, précédée de quelques
observations sur les calamités, objet de la pétition, pour
faire suite au Mémoire à consulter. Παρίσι, Ambroise Du-
pont et Cie, Moutardier & Baudouin frères, 1827. 8o, 184
σ. [δεμένο μαζί:] COTTU, Charles. Des derniers excès de
la censure en faveur des jésuites. Παρίσι, Ambroise Du-
pont et Cie, 1827.  8ο, 36 σ. [δεμένο μαζί:] JAL, Augu-
ste. Napoléon et la censure. Παρίσι, Ambroise Dupont et
Cie, 1827.  8ο, 19 σ.  [δεμένο μαζί:] BÉRAUD, An-
tony. Cri d’ un vieux soldat à l’ ex-garde nationale. Παρίσι,
Ladvocat, 1827.  8o, 13 σ.
€ 200-300

285 107994
ΝΕΡΟΥΛΟΣ, Ιάκωβος Ρίζος. Geschichte des neuern
Griechenlandes, seit der Zeit des Befreiungskrieges
aus dem Französischen uebersetzt durch Prof. Dr. H.

F. Eisenbach (Bibliothek der wichtigsten neuern Geschichts -
werke des Auslandes, dritter Theil). Λειψία, Hartleben,
1830.  8ο, VIII + 168 σ. (λείπει ο τίτλος σειράς: σ.
I-II, οξειδωμένο αντίτυπο). Πάνινη ράχη της επο-
χής της έκδοσης (μικρές φθορές). Droulia 2741.
€ 200-300

286 107973
PICQUENARD, J. B. Victoires et conquêtes des Grecs
modernes, depuis leurs premières hostilités contre les
Turcs jusqu’ à la fin de l’ année 1824, précédées d’ une
introduction historique contenant l’ histoire abrégée de
la Grèce depuis la révolution de 1740 jusqu’ à nos jours,
seconde édition revue et corigée. Παρίσι, Lelong, 1826.
 2 τόμοι, 18o, iii + 363 και 306 σ. (λεκέδες από με-
λάνι σ’ ένα φύλλο του Α´ τόμου: σ. 211-2, κομμένη
η κάτω εξωτερική γωνία ενός φύλλου στον ίδιο
τόμο: σ. 313-4). Χαλκόγραφες προμετωπίδες (πορ-
τραίτα του Αλ. Μαυροκορδάτου και του Οδ. Αν-
δρούτσου), αναδιπλούμενος χαλκόγραφος χάρτης.
Δέρμα της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές,
ελαφρά σκεβρωμένα τα καλύμματα του Β´ τόμου,
μαρμαρογραφημένες οι ακμές). Droulia 1744-5. (2)
€ 300-400

287 106651
RAUPACH, Ernst Benjamin Salomo. Rafaele, Trauer-
spiel in fünf Akten, nach einer neu-griechischen Sage.
Αμβούργο, Hoffmann & Campe, 1828.  8ο, 136 σ.
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(ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο, μικρές τρύπες από
έντομο στο πάνω περιθώριο των πρώτων 5 τευ-
χών). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μι-
κρές φθορές, έντυπη ετικέτα επικολλημένη στη
ράχη). Droulia 2369.
€ 100-150

288 106655
SCHACK, F. R. Campagne d’ un jeune Français en Grèce,
envoyé par M. le duc de Choiseul. F.-R. Schack, étudiant en
droit à Paris, ancient palicare du général en chef Coloco-
troni. Παρίσι, F. Didot père et fils, 1827. ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 8ο, XVI + 205 σ. (ελαφρά οξειδωμένα λίγα
φύλλα). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μι-
κρές φθορές). Droulia 1818. [δεμένο στην αρχή:]
LONG, John. Voyages chez différentes nations sauvages
de l’ Amérique Septentrionale. Παρίσι, Prault & Fuchs,
χ.χ. [1794].Πρώτη έκδοση στα γαλλικά, 8ο, xxxvi +
320 σ. Μ’ έναν αναδιπλούμενο χαλκόγραφο χάρτη. 
€ 400-600

289 106657
ΜΕΓΓΟΣ, Πέτρος. Narrative of a Greek soldier: con-
taining anecdotes and occurrences illustrating the cha-
racter and manners of the Greeks and Turks in Asia
Minor, and detailing events of the late war in Greece, in
which the author was actively engaged by land and sea,
from the commencement to the close of the revolution.
Ν. Υόρκη, Elliott & Palmer, 1830. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.

12ο, 256 σ. (οξείδωση, σφραγίδα στον τίτλο, κομμένο
μικρό τμήμα από το κάτω περιθώριο του τίτλου και
την κάτω εξωτερική γωνία 6 φύλλων). Αρχικά χαρ-
τόνια, πάνινη ράχη (οξειδωμένα τα καλύμματα, μι-
κρές φθορές, αξάκριστο αντίτυπο). Blackmer 1114,
Droulia 2788.
€ 200-300

290 106659
WALLMARK, PeterAdam. Sulioterna, eller Sulis öfvergång,
en händelse ur början af grekernas befrielse-krig, histo-
riskt skådespel i tre akter, första gången uppfördt på
Kongl. Stora Theatern, den 11 Maj 1827, med bifogade
upplysningar och anekdoter ur grekiska befrielse-krigets
äldre och nyare historia. Στοκχόλμη, Eckstein, 1827. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, XXIV + 317 σ. (ελαφρά οξει-
δωμένο αντίτυπο). Δερμάτινη ράχη της εποχής της
έκδοσης. Droulia 2059.  ΣΠΑΝΙΟ. Στις σ. 122-317:
«Historiska underrättelser om det Grekisk-Albanesiska
folkslaget Sulioterna och deras krig medAli Pascha [Ιστο-
ρικές πληροφορίες για τον ελληνοαλβανικό λαό των
Σουλιωτών και τον πόλεμό τους με τον Αλή Πασά]».
€ 300-400

291 107658
[CONDER, Josiah]. The history of modern Greece, with a
view of the geography, antiquities, and present condition
of that country, from the London edition with a conti-
nuation of the history to the present time [by Nathan
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Hale]. Βοστώνη, Nathan Hale, 1827.  Πρώτη αμε-
ρικανική έκδοση, 8ο, 503 σ. (οξείδωση, μικρή τρύπα
σ’ ένα φύλλο: σ. 15-6, λερωμένα δύο φύλλα: σ. 65-6
και 71-2). Μ’ έναν αναδιπλούμενο χαλκόγραφο
χάρτη. Πάνινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μι-
κρές φθορές σε αυτήν και τα καλύμματα). Black-
mer 395, Droulia 1931.
€ 200-300

292 107957
CORTESI, Antonio. Il rinegato, ossia la battaglia di Na-
varino, ballo storico in tre atti. Φλωρεντία, Giuseppe
Galletti, χ.χ. [1838].  8ο, [12] σ. Νεότερα μαρμαρο-
γραφημένα χαρτόνια (με μορφή εξωφύλλων η πρώ -
τη και η τελευταία σελίδα, ελαφρά οξειδωμένες).
€ 120-160

293 107962
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, Γρηγόριος. Esquisses des mœurs tur-
ques au XIXe siècle, ou scènes populaires, usages religieux,
cérémonies publiques, vie intérieure, habitudes sociales,
idées politiques des Mahométans, en forme de dialogues.
Παρίσι, Moutardier, 1827. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, xvj +
408 σ. (οξείδωση). Μεταγενέστερο δέρμα στη ράχη και
τις γωνίες (σχισμένες οι ενώσεις, χαλαρωμένες οι συν-
δέσεις, χρυσωμένη η πάνω ακμή, αξάκριστες οι υπό-
 λοι πες). Blackmer 1235, Atabey 916, Droulia 1867.
€ 250-350

294 107967
CALVIMONT SAINT-MARTIAL, vicomte de. Discours
historique sur les malheurs de la Grèce. Παρίσι, Ponthieu
et Cie, 1827.  8ο, 59 σ. (οξείδωση, εντονότερη στα
2 πρώτα τεύχη). Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση.
Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα (οξειδωμένα, μικρές
φθορές στη ράχη, αξάκριστο). Droulia 1856.
€ 200-300

295 106649
Nouvelles grecques par Mr Félix. *** Παρίσι, François
Louis, 1828.  12ο, 184 σ. (λείπουν δύο φύλλα: σ. 79-
81,  σφραγίδα στον τίτλο). Αρχικά τυπωμένα εξώ-
φυλλα (λερωμένα, μικρές φθορές, πρόχειρα ραμ μένη
η ράχη, αξάκριστο αντίτυπο). Droulia 2326.
€ 150-200

296 106650
D. J. N. E. Diccionario histórico geográfico del teatro de
la guerra entre Turcos, Griegos y Rusos. Κάντιθ, J. Ro-
mero y hermanos, 1828.  μικρό 8ο, 70 σ. Κατάλογος
συνδρομητών. Αρχικά μαρμαρογραφημένα εξώ-
φυλλα (μικρές φθορές).
€ 100-150

297 106665
LEBRUN, Pierre Antoine. Le voyage de Grèce, poème.
Παρίσι & Λειψία, Ponthieu, 1828. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
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8ο, 279 σ. (οξείδωση). Δερμάτινη ράχη της εποχής της
έκδοσης (σχισίματα στις ενώσεις, ελαφρά σκεβρω-
μένα τα καλύμματα, εν μέρει άκοπο αντίτυπο). Black-
mer 992, Droulia 2466.
€ 150-200

298 106668
RIO Y CORONEL, Marcos Manuel. Compendio histó-
rico del origen y progresos de la insurreccion de los
Griegos contra los Turcos, desde el año de 1821 hasta la
llegada a Egina del presidente actual de la Grecia,
conde de Capo de Istria. Μαδρίτη, Ramos y Compañia,
1828. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, μικρό 8ο, 314 και
352 σ. (ομοιόμορφα οξειδωμένο αντίτυπο, σφρα-
γίδα στον τίτλο). Με 2 χαλκογραφίες εκτός κειμέ-
νου, κατάλογος συν δρομητών. Δέρμα της εποχής
της έκδοσης (μικρή φθορά στη ράχη του Α´ τόμου).
Droulia 2157-8. (2)
€ 300-400

299 106673
ΝΕΡΟΥΛΟΣ, Ιάκωβος Ρίζος. Histoire moderne de
la Grèce depuis la chute de l’ Empire d’ Orient. Γενεύη,
A. Cherbuliez, 1828.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, vj + VI
+ 543 σ. (κομμένο και συμπληρωμένο μικρό τμήμα
από τον ψευδότιτλο, τον τίτλο και το τελευταίο
φύλλο, λίγο οξειδωμένο αντίτυπο, αμυδρός λεκές
από νερό, σφραγίδα στη σ. 17, κομμένο τμήμα από
το εξωτερικό περιθώριο ενός φύλλου: σ. 145-6).
Πάνινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές).
Blackmer 1430, Droulia 2257.
€ 250-350

300 107652
VILLEMAIN, Abel François. Compendio istorico sullo
stato de’ Greci dall’ epoca della conquista mussulmana
fino ai tempi nostri, prima versione italiana. Φλωρε -
ντία, Simone Birindelli, 1828.  12ο, 179 σ. (τρύπες
από έντομο σε αρκετά φύλλα, σε ορισμένα με μικρή
απώλεια γραμμάτων, λεκές από νερό στα τελευ-
ταία φύλλα, σχίσιμο σ’ ένα φύλλο: σ. 167-8, το τε-
λευταίο φύλλο επικολλημένο στο κάτω εξώφυλλο).
Αρχικά εξώφυλλα (λείπει το πάνω, λυμένη η ράχη,
αξάκριστο αντίτυπο). Droulia 2159.
€ 120-160

301 107675
HOWE, Samuel Gridley. An historical sketch of the
Greek Revolution. Νέα Υόρκη, White, Gallaher &
White, 1828.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 12ο, xxxvi + 452
σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, μικρή τρύπα σ’ ένα

φύλλο: σ. 273-4, μικρά επιδιορθωμένα σχισίματα
στο χάρτη). Αναδιπλούμενος χαλκόγραφος χάρ-
της. Νεότερο πανί. Droulia 2259, πρβ. Blackmer 837
& Atabey 595 (η δεύτερη έκδοση).
€ 300-400

302 107955
ΜΗΝΑΣ, Κ. Μινωίδης. Grammaire grecque, conte-
nant les dialectes et la différence avec le grec vulgaire.
Παρίσι, Bossange père, Treuttel et Würtz & De Cour-
tière, 1828.  8ο, VIII + 366 [=356] σ. (ελαφρά οξει-
δωμένο αντίτυπο). Δερμάτινη ράχη της εποχής της
έκδοσης (μικρές φθορές, ελεύθερο το πάνω κά-
λυμμα, σχίσιμο στην κάτω ένωση). Droulia 2226.
€ 150-200

303 107961
STRIEBECK, Carl Theodor. Mittheilungen aus dem Ta-
gebuche eines Philhellenen, nach dem Manuscripte des
Lieutenant Striebeck, bearbeitet von Fr. Lindes. Αννό-
βερο, E. A. Telgener, 1828.  8ο, VIII + 248 σ. (ελα-
φρά οξειδωμένα μερικά φύλλα). Μεταγενέστερα
χαρτόνια (μικρές φθορές, ex-libris Max v. Fabrice).
Droulia 2305.
€ 400-600

304 107998
RUSSELL, John. De l’ établissement des Turcs en Eu-
rope, traduit de l’ anglais par A. B., ancien secrétaire d’
ambassade. Παρίσι, Ponthieu & Cie, 1828.  Πρώτη
έκδοση στα γαλλικά, 8ο, XXVIII + 115 σ. (αμυδρός
λεκές από νερό στα 2 τελευταία τεύχη). Αρχικά τυ-
πωμένα εξώφυλλα (λίγο λερωμένα, μικρές φθορές,
αξάκριστο αντίτυπο). Blackmer 1460, Droulia 2169,
Bengesco 137.
€ 150-200

305 106652
CARREL, Armand. Résumé de l’ histoire des Grecs mo-
dernes, depuis l’ envahissement de la Grèce par les Turcs
jusqu’ aux derniers événemens de la révolution actuelle,
deuxième édition, revue et augmentée. Παρίσι, Lecointe,
1829.  18o, 480 σ.  (λείπουν 8 φύλλα: σ. VII-XXI
(préface), τρύπα σ’ ένα φύλλο με μικρή απώλεια
κειμένου: σ. 455-6, ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο, έν-
τονη οξείδωση στα 2 πρώτα τεύχη). Μεταγενέστερο
πανί  (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα).
Droulia 2636.
€ 100-150
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306 106658
ΣΟΥΤΣΟΣ, Αλέξανδρος. Histoire de la révolution
grecque, par M. Alexandre Soutzo, témoin oculaire d’ une
grande partie des faits qu’ il expose. Παρίσι, Firmin
Didot, 1829. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 466 σ. (χωρίς τη
λιθόγραφη προμετωπίδα που υπάρχει σε ορισμένα
αντίτυπα, ελαφρά οξειδωμένα αρκετά φύλλα, λεκέ-
δες από μελάνι σε 4 φύλλα, αφιέρωση με μελάνι
στην πίσω όψη του φύλλου μετά τον τίτλο). Δερμά-
τινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μαρμαρογραφη-
μένες οι ακμές). Blackmer 1579, Droulia 2566.
€ 200-300

307 106750
KEIGHTLEY, Thomas. History of the war of indepen-
dence in Greece (Constable’s miscellany of original and
selected publications in the various departments of lite-
rature, science, & the arts, τ. LX & LXI). Εδιμβούργο,
Constable & Co. και Λονδίνο, Hurst, Chance & Co.,
1830.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, μικρό 8ο, xvi +
323 και vi + 372 σ. Τίτλος σειράς με χαλυβόγραφη
βινιέτα στην αρχή κάθε τόμου. Δέρμα της εποχής
της έκδοσης (μικρές φθορές, ελεύθερο το πάνω κά-
λυμμα του Α´ τόμου,  χαλαρωμένη η πάνω σύν-
δεση του Β´). Blackmer 901, Droulia 2759-60. (2)
€ 250-350

Ιστορική βιβλιοθήκη ενός Αθηναίου
β. Παρτιτούρες

(Λαχνοί από 308 έως 327 )

308 106874
FERRARI, G. G. A Greek notturno (for four voices) with
an accompaniment for the piano forte. χ.τ. και χ. [Λον-
δίνο, π. 1818]. Χαλκόγραφη παρτιτούρα, 4ο (342 x
247 mm.), 10 σ. Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου. Αρ-
χικά εξώφυλλα (χαλκόγραφος τίτλος στο πάνω).
€ 80-120

309 106914
LABARRE, Théodore. La fiancée du Klephte, romance,
paroles de A. Bétourné, musique de Théodore Labarre.
Παρίσι, E. Troupenas, [π. 1825].  333  x 246  mm.
(λεκές από νερό στην πάνω εξωτερική γωνία), το
πρώτο φύλλο (από τα 2) χαλκόγραφης παρτιτούρας
με λιθόγραφη βινιέτα και τον τίτλο στη σ. [2] (η σ. [1]
λευκή). 
€ 100-150

310 106851
ROSSINI, Gioachino. Die Belagerung von Korinth. Le
Siège de Corinthe. Oper in drei Aufzügen, Clavieraus-
zug des Componisten mit deutschem und französischem
Text. Λειψία, H. A. Probst, χ.χ. [π. 1827].  Χαλκό-
γραφη παρτιτούρα, πλάγιο 4ο (252 x 320 mm.), 161
σ. (ελαφρά οξειδωμένο, μικρή τρύπα στον τίτλο).
Αρχικά χαρτόνια, πάνινη ράχη (ο τίτλος σε δερμά-
τινη ετικέτα στο πάνω κάλυμμα).
€ 300-400

311 106875
TOLBECQUE, Jean Baptiste Joseph. Deux Quadrilles
de contredanses pour piano avec acc(ompagnemen)t de
violon, flûte, ou flageolet, ad libitum, sur des motifs du
Siège de Corinthe de Rossini, dediés au Comité grec,
par J. B. Tolbecque. Παρίσι, E. Troupenas, χ.χ. [1827].
 Χαλκόγραφη παρτιτούρα, πλάγιο 4ο (250 x 330
mm.), [2] + 5 + 3 + 3 σ. (ελαφρά οξειδωμένο, αμυ-
δρός λεκές από νερό, επιδιορθώσεις στο πρώ -
το φύλλο). Χαλκόγραφος τίτλος στη σ. [1].
€ 150-200

312 106877
Une veuve grecque au berceau de son fils, romance
dédiée à Madame la Vicomtesse Esther Dutoict, paroles
de Mr Alfred Péron, mises en musique avec accompa-
gnement de piano par F. Paër. Παρίσι, C. Heu, [1829].

309
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 4ο (334 x 251 mm.), 5 σ. Λιθόγραφος τίτλος με βι-
νιέτα (του A. Lefèvre) στη σ. 1 και χαλκόγραφη
παρτιτούρα στις σ. 2-5. Droulia 2684.
€ 150-200

313 106910
ROSSINI, Gioachino. Ouverture zur Oper: Le siège de
Corinthe (Die Belagerung von Corinth) für das Piano-
forte allein. Βιέννη, T. Haslinger, χ.χ. [π. 1826]. 
Χαλκόγραφη παρτιτούρα, πλάγιο 4ο (325 x
246 mm.), [2] + 13 σ. (μικρή φθορά στο κάτω περι-
θώριο ενός φύλλου). Χαλκόγραφος τίτλος στη σ.
[1]. Νεότερα μαρμαρογραφημένα εξώφυλλα.
€ 150-200

314 106913
Les derniers momens d’ un jeune Grec, musique & ac-
compagnement de piano par Rocas, [σ. [2]:] Les derniers
momens d’ un Grec, paroles de Mr ***, musique de Rocas,
arrangé pour la guitare par Meissonnier jeune. Παρίσι,
Savaresse Sara, χ.χ. [1828].  Δίφυλλο, μικρό folio
(262 x 178 mm.), [3] σ. (μεταγενέστερη ταινία χαρ-
τιού στη ράχη, ελαφρά λερωμένο αντίτυπο). Χαλκό-
γραφη παρτιτούρα στις σ. [2]-[3], τίτλος με βινιέτα
στη σ. [1] (η βινιέτα με λεζάντα: «Rendez mon Pays
libre comme autrefois»). Πρβ. Droulia 2182 και 2183.
€ 150-200

315 106878
HEWITT, J. H. Greek march as performed at the
Baltimore Theatre on the night of the benefit of the

Greek sufferers composed by J. H. Hewitt. Βαλτιμόρη,
Geo. Willig Jr., 1828.μικρό folio (325 x 248 mm.), [4]
σ. (οξείδωση, σχισμένο κατά μήκος της τσάκισης).
Δίφυλλο, χαλκόγραφη παρτιτούρα στις σ. [2]-[3] (οι
σ. [1] & [4] λευκές), ο τίτλος στη σ. [2]. Droulia 2243.
€ 150-200

316 106868
ROSSINI, Gioachino. Ouverture de l’ opéra: Le Siège
de Corinthe, musique de Rossini, réduite pour le piano-
forte à quatre mains par l’ auteur. Λειψία, H. A. Probst,
χ.χ. [1830].  Χαλκόγραφη παρτιτούρα, πλάγιο
4ο (250 x 330 mm.), 15 σ. (ελαφρά οξειδωμένο). Νεό-
 τερα μαρμαρογραφημένα εξώφυλλα.
€ 150-200

317 106912
LABARRE, Théodore. Le Klephte, romance de Mr A.
Bétourné, musique de Théodore Labarre. Παρίσι, E.
Troupenas, χ.χ. [π. 1830].  μικρό folio (315 x 254
mm.), [4] σ. (οξείδωση, μικρός λεκές από μελάνι).
Δίφυλλο, χαλκόγραφη παρτιτούρα στις σ. [2]-[3]
(οι σ. [1] & [4] λευκές), λιθόγραφη βινιέτα και ο τίτ-
λος στη σ. [2]. Droulia 2765.
€ 150-200

318 106911
LABARRE, Théodore. La Tartane, romance, paroles de
Mr. Crevel de Charlemagne, musique de T. Labarre. Πα-
ρίσι, Dépôt Central de la Musique et de la Librairie, χ.χ.
[π. 1834].  folio (330 x 255 mm.), 3 σ. (ελαφρά οξει-

315
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δωμένο). Δίφυλλο, χαλκόγραφη παρτιτούρα στις σ. 2-
3 (οι σ. [1] & [4] λευκές), λιθόγραφη βινιέτα (του Fr. Sor-
rieu) και ο τίτλος στη σ. [2].  Πρόκειται για ένα από
τα 12 τραγούδια του Album lyrique: composé de douze
romances, chansonnettes & nocturnes, Παρίσι, Dépôt Cen-
tral de la Musique et de la Librairie, χ.χ. [π.1834].
€ 150-200

319 106864
Unprecedented Attraction! [...] After which (Ninth Time)
WITH NEW SCENERY, MACHINERY, DRESSES & DECO-
RATIONS, A GRAND OPERA, in 3 Acts, (which has been a
considerable time in preparation) embodving all the Mu-
sical Talent, and calling into action the vast Resources of
this Theatre, entitled THE Siege of Corinth.  ...[τελει-
ώνει:] CONNELY, BUTLER, H. BODEN, GOODWIN, MA-
PLESON, &c. &c. &c. Λονδίνο 1836.  Μονόφυλλο,
338 x 213 mm. [μαζί:] The following is the Order of the
New grand and extensive Scenery: CORINTH from the
ACROPOLIS, With the Turkish Encampment in the Di-
stance! THE RAMPARTS STORMED AND CARRIED BY THE
TURKS. ...[τελειώνει:] W. Wright, Printer, Theatre Royal,
Drury Lane. [Λονδίνο 1836].  Μονόφυλλο, 335 x
209  mm. (2)  Αφίσες του λονδρέζικου θεάτρου
Drury Lane, που διαφημίζουν μεταξύ άλλων τη φι-
λελληνική όπερα The Siege of Corinth.  
€ 150-200

320 106876
LATOUR, Aristide de. Avant le départ, romance,
paroles et musique d’ Aristide de Latour, à Madame
Widemann. Παρίσι, Colombier, χ.χ. [π. 1838].  folio

(333 x 250 mm.), [3] σ. Λιθόγραφος τίτλος με βινιέτα
στη σ. [1] και χαλκόγραφη παρτιτούρα στις σ. [2]-[3].
€ 150-200

321 106873
LINLEY, George. The corsairs farewell, song written
and composed by George Linley (Illustrated Songs, Bal-
lads & Duets, No 4). Λονδίνο, D’ Almaine & Co, χ.χ.
[π. 1840].  4ο (347 x 252 mm.), [2] + 5 σ. (μικρές
φθορές στα περιθώρια, η ράχη ενισχυμένη με ται-
νία χαρτιού). Λιθόγραφος τίτλος με μεγάλη βινιέτα
στη σ. [1] και χαλκόγραφη παρτιτούρα στις σ. 1-5.
€ 80-120

322 106916
PETERS, W. C. The greek march, in which is introdu-
ced an original greek air, composed for & dedicated to
Miss Elizabeth Lucket by W. C. Peters. Νέα Υόρκη,
Hewitt & Jaques, 1840. μικρό folio (325 x 248 mm.),
[4] σ. (οξείδωση). Δίφυλλο, χαλκόγραφη παρτι-
τούρα στις σ. [2]-[3] (οι σ. [1] & [4] λευκές), ο τίτλος
στη σ. [2].
€ 100-150

323 106871
CONCONE, Giuseppe. Sous les palmiers, nocturne à 2
voix égales, Le ciel de la patrie, romance à une voix ex-
traite du Nocturne, paroles de Mr. E. Plouvier. Παρίσι,
Al. Grus, χ.χ. [π. 1841].  4ο (331 x 255 mm.), 7 σ. Λι-
θόγραφος τίτλος με βινιέτα (του Fr. Sorrieu) στη σ.
1 και χαλκόγραφη παρτιτούρα στις σ. 2-7. 
€ 60-80

317 320 321
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324 106917
MASSET, J. J. Sur la mer, chanson de corsaire, à mon-
sieur Eugène Duboscq, de Bordeaux, paroles de Adol-
phe Catelin, No. 2, pour Tenor. Παρίσι, Brandus & Cie,
χ.χ. [π. 1853].  folio (341 x 266 mm.), [2] σ. Λιθό-
γραφος τίτλος με μεγάλη βινιέτα (του V. Coïndre)
στη σ. [1] και χαλκόγραφη παρτιτούρα στη σ. [2]. 
€ 100-150

325 106869
GLOVER, Stefen. The royal greek march composed for
the piano forte by Stephen Glover. Λονδίνο, R. Cocks
& Co, χ.χ. [π. 1865].  Λιθόγραφη παρτιτούρα,
4ο (347 x 250 mm.), [2] + 7 σ. (μικρές φθορές στη
ράχη). Ο τίτλος με χρωμολιθόγραφο πορτραίτο του
Γεωργίου Α´ στη σ. [1].
€ 100-150

326 106872
BEAUFRANCHET, Fernand de. Athènes, valse pour
piano par F. de Beaufranchet, [πάνω:] A S. M. Georges 1
Roi des Hellènes. Παρίσι, H. L. d’ Aubel, χ.χ. [1867].
 Χαλκόγραφη παρτιτούρα, πλάγιο 4ο (270 x 356
mm.), [2] + 9 σ. (ελαφρά οξειδωμένα το πρώτο και
το τελευταίο φύλλο, μικρή φθορά στο εξωτερικό πε-
ριθώριο του πρώτου φύλλου). Χειρόγραφη σημεί-
ωση στη σ. [1]: «offert par l’ auteur / F. de Beaufranchet».
Λιθόγραφος τίτλος με μεγάλη βινιέτα στη σ. [1].
€ 80-120

327 106870
NORDMANN, Rudolf. Greek pirates chorus, march for
the pianoforte. Λονδίνο, Boosey & Co, χ.χ. [π. 1874].
 4ο (364 x 268 mm.), [2] + 7 σ. Λιθόγραφος τίτλος
με μεγάλη βινιέτα στη σ. [1] και λιθόγραφη παρτι-
τούρα στις 1-7 σ.
€ 80-120
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17. Τοπικά

Αττική
328 107710
The Ergasteria Coaling Station, Ergasteria, Greece. Re-
prensentatives in England: Cleeves & Co., Swansea,
[πάνω:] Société des Usines du Laurium. χ.τ., [π. 1912]. 
πλάγιο 8ο (158 x 218 mm). Με 15 βαθυτυπικές αναπα-
ραγωγές φωτογραφιών. Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα.
 Έκδοση της «Cleeves & Co.», αντιπροσώπου στην
Αγγλία των Μεταλλουργείων Λαυρίου.
€ 80-120

Πελοπόννησος
329 107028
PERILLA, F. Mistra, histoires franques-byzantines-ca-
talanes en Grèce. Αθήνα, Éditions Perilla, 1929.  4ο,
181 σ. (υπογραμμίσεις με στυλό σε λίγα φύλλα). Με
8 έγχρωμες αναπαραγωγές υδατογραφιών του
συγγραφέα και 20 φωτογραφίες του εκτός κειμέ-
νου, σκίτσα εντός κειμένου. Αρχικά εξώφυλλα και
εικονογραφημένο περίβλημα (μικρές φθορές).
€ 150-200

Δες και τα 379 και 384.

Επτάνησα
330 108286
ADI 15 APRILE 1805, IL SENATO Letta la Memoria
prodotta dal Nob. Sig. Michiel Angelo Calogerà
implorante ascolto sul Decreto 10. Marzo decorso segnato
dal Pritano di Corfù sopra l’ impresa del Teatro. Esaminato
il progetto del qu. francesco Zamboni primo Marzo 1804.
avvalorato col Decreto del Pritano Metaxà Liseo 3.
Marzo suddetto. Letto il Decreto 6. Settembre 1804. del
Pritano Stauro che stante la morte del Zamboni tiene
ferma l’ impresa nella figura di Pietro Caramelli previa
la garanzia del Nob. Sig. Michiel Angiolo Calogerà con
le modificazioni in esse espresse. ... [τελειώνει:] X. Il
Contratto dell’ Impressario, e del Garante col Governo, e
le presenti provvidenze saranno fatte stampare, ed inviate
tante Copie al Preside, onde le diffonda a tutti gli aventi
Palco, affinchè sappiano gli obblighi dell’ Impresa, e
reclamino l’ osservanza, ove trovassero defraudo. Stamo
Calichiopulo Vice Presidente. Il Segretario di Stato Co.
Sicuro. Per copia conforme. Il Segretario di Stato Co:
Sicuro. Per copia conforme. Anastasio Carrer Segretario.

Μονόφυλλο, 455 x 307 mm. (κομμένο μικρό τμήμα
από το αριστερό περιθώριο, λεκέδες από νερό).
Κείμενο σε 2 στήλες, ξυλόγραφο έμβλημα. Μπώκος
(Τετράδια Χ) 27. Για το θέατρο. 
€ 100-150

331 108288
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ. Δ. ΦΟΣΚΑΡΔΗΣ. Εκ μερους της
Αυτου Υψηλοτητος του ΠΡΟΕΔΡΟΥ και των Εκλαμ-
προ τατων ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ του Ενωμενου Κρατους
των Ιονικων Νησων. κτ. κτ. κτ. Η Αὐτοῦ Εξοχότης
ὁ ΛΟΡΔ ΜΕΓΑΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ τοῦ ΒΑΣΙΛΕΩΣ τοῦ
Προστάτου τοῦ Κράτους τούτου, ἐκοινοποίησεν
εἰς τήν ΒΟΥΛΗΝ, ὅτι ἐξ αἰτίας τῶν Διαταγῶν ὁποῦ
ἔλαβεν ἀπό τήν Κυβέρνησιν τῆς Αὐτοῦ ΜΕΓΑΛΕΙ-
ΟΤΗΤΟΣ, αἱ ὁποίαι θεμελιώνονται ἐπάνω εἰς τήν
ἀπόφασιν τῶν τριῶν Δυνάμεων ὁποῦ ἔχουν μέρος
εἰς τήν συνθήκην τῶν 6. Ιουλίου 1827, τοῦ νά μήν
ἀναγνωρίζεται κἀνένας ἀποκλεισμός γεναμένος
ἀπό μέρους τῶν Ελλήνων, καί ἀποβλέπων τούς λι-
μένας καί τά παράλια τῆς Ελλάδος ὁποῦ δέν συμ-
περιλαμβάνονται μέσα εἰς τήν περιοχήν τοῦ
Μωρέως καί τῶν Κυκλάδων Νήσων ... [τελειώνει:]
Κορφοί 13 Μαΐου 1829. Κατ’ Ἐπιταγήν τῆς ΒΟΥ-
ΛΗΣ, ΕΔ. Σ. ΒΑΪΝΕΣ, Εξαποῤῥήτων τῆς ΒΟΥΛΗΣ
εἰς τό Γενικόν Διαμ.  [κάτω:] ΑΔΕΙΑ ΥΠΕΡΤΕΡΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ. ΚΟΡΦΟΙ, ΕΝ ΤΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.  Μονόφυλλο, 375 x 230 mm.
Ιταλικό και ελληνικό κείμενο σε 2 στήλες, ξυλόγραφο
έμβλημα. Ασδραχάς & Παναγιωτόπουλος, 247.
€ 100-150

332 108287
ΑΓΑΘΗΙ ΤΥΧΗΙ. ΙΟΝΙΟΝ ΚΡΑΤΟΣ. ΓΥΛΛΙΕΛΜΟΥ
[sic] ΤΕΤΑΡΤΟΥ, ΤΟΥ ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ, ΚΡΑΤΑΙΩΣ ΗΜΩΝ

332
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΟΣ· ΕΥΔΟΚΗΣΕΙ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΦΡΙΔΕΡΙΚΟΥ ΑΔΑΜΟΥ, ΑΡΧΙΣΤΡΑ-
ΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΙΠΠΟΤΟΥ, ΩΣ ΑΡΜΟΣΤΟΥ ΕΝΤΑΥΘΑ
ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΕΠΑΞΙΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΟΝΤΟΣ· ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΝ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΟΥ, ΙΠΠΟ-
ΤΟΥ, ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥ ΟΝΤΟΣ· ΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΕ ΚΟΝΔΑ ΡΗ ΛΕΥΚΑΔΙΟΥ, ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΚΑΙ ΙΠ-
ΠΟΤΟΥ, ΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕ-
ΛΗΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ· Ἡ Θεολογική ΣΧΟΛΗ
τῆς Ιονίου Ακαδημίας ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΜΑΖΑΡΑ-
ΚΗΝ Κεφαλλῆνα, τρόφιμον τοῦ Ιερογυμνασίου τῆς
Ἑπτανήσου, ἀξιεπαίνως μέν πρότερον δοκιμα-
σθέντα περί τήν θύραθεν παιδείαν ὑπό τῆς Φιλοσο-
φικῆς Σχολῆς, ἀκριβῶς δέ μετέπειτα κατά πάντας
τούς κλάδους τῆς Ιερᾶς Θεολογίας δημοσίως ἐξε-
τασθέντα, ὑπερευδοκιμήσαντα καί τῶν ἀριστείων
ἀξιωθέντα· ...[τελειώνει:] ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΔΑΡΗΣ. Γ.
Θισσελθουαίτης Γραμματεύς. Κερκύρᾳ τρίτῃ Γα-
μηλιῶνος ἱσταμένου, Ἰανουαρίου κατά Ῥωμαίους,
τοῦ ᾳωλα´ ἔτους ἀπό Χριστοῦ Γεννήσεως. 1831. 
Μονόφυλλο, 456 x 340 mm. Ξυλόγραφο έμβλημα. 
Απονομή διδακτορικού διπλώματος θεολογίας από
την Ιόνιο Ακαδημία στον Απόστολο Μαζαράκη, με-
τέπειτα Μητροπολίτη  Σελευκείας (1800-1868). 
ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 150-200

333 108290
REGGENZA DI CEFALONIA. Li 17  Settembre 1833.
LISTA del Sinclito dell’ Isola di CEFALONIA  per il
corrente anno 1833, conformata giusta le disposizioni
dell’ Articolo 20.mo, Sezione 2.da, Capitolo 3.zo della
COSTITUZIONE di questi Stati dell’ anno 1817. NOBILI
SIGNORI. A. Niccolò Anino q.m Teodoro. Andrea Anino
q.m Spiro. Andrea e Panagin fratelli Anino q m Anastasio.
Niccoletto Andriopoulo. ...[τελειώνει (στή σ. 4):] P. V.
94.  CORFU’, 3 Febbrajo 1834. Approvata. ED. S.
BAYNES, Segretario del SENATO pel Dip. Gen.μικρό
folio (321 x 217 mm.), 4 σ. Κείμενο σε 2 στήλες.
ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 120-160

334 103586
N.o I. ATTO DEL GOVERNO. Emesso giusta l' Art. 16, Sez.
3, Cap. 2 della Carta Constituzionale del 1817, per
provvedere allo Stabilimento della Conservazione delle
Ipoteche, Corfu' , 19 Marzo 1841, [—N.o IΙ., per regolare il
registro delle private Scritture, 19 Marzo 1841, —N.o IΙI.,
per provvedere allo stabilimento degli Uffiziali incaricati del
registro degli atti dello stato civile, secondo il disposto del
Titolo 2.o, Libro primo del Codice civile, 19 Marzo 1841, —
N.o V., per regolare l' esecuzione dell' Art. 328 del Codice di
procedura pei giudizj penali, 28 Aprile 1841, —N.o VI, per

regolare le Ferie delle diverse Autorità Giudiziarie di
questi Stati, 5 Maggio 1841, —N.o VII, per stabilire al-
cune disposizioni transitorie onde provvedere all' esau-
rimento delle Cause di processo summario, già pendenti
presso il Tribunale civile delle diverse Isole all' epoca
dell' attivazione delle nuove Leggi, 26 Maggio 1841, —
N.o VIII., per facilitare la formazione degli atti dello
Stato Civile, 30 Giugno 1841, —N.o X., per aggiungere
alcune provvisioni al Capitolo 15.o, Titolo 8.o del Co-
dice di Procedura pei Giudizj Civili, 1.o Settembre
1841]. 8 φυλλάδια, 8ο, 16, 8, 31, 4, 2, 3, 16 και 4 σ.
(οξειδώσεις). Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα. Σε
χάρτινο περικάλυμμα με χειρόγραφη σημείωση
(«Regolamenti sui Codici»). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΑ.
[μαζί:] Αριθ. Η΄ . ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ,
ἐκδοθεῖσα κατά τό 16.ον Αρθ. Τμῆμ. 3.ον, Κεφ. 2ον
τοῦ Συνταγματικοῦ Χάρτου τῶν 1817, διά νά
εὐκολύνῃ τήν σύνταξιν τῶν Ληξιαρχικῶν Πρά-
ξεων. Κέρκυρα, 18/30 Ἰουνίου 1841.  8ο, 18 σ. Χω  ρίς
ιδιαίτερα εξώφυλλα. Παπαδό πουλος (Ιονική) 2660.
[μαζί:] 4 φυλλάδια σχετικά μέ τό ὑπ᾽ ἀρ. 1 φυλλά διο
τοῦ παρόντος λαχνοῦ (N.o I. ATTO DEL GOVERNO).
[μαζί:] Tavola alfabetica delle materie conte nute nel
codice penale. χ.τ. και χ.  8ο, XLIV σ. (οξεί δωση).
Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα.
€ 200-300

335 103597
Codice civile degli Stati Uniti delle Isole Jonie.
Κέρκυρα, Tipografia del Governo, 1841. , IV + XIII
+ 370 + LII + 36 + 2 + 5 σ. (ελαφρά οξειδωμένα λίγα
φύλλα). Λείπει η ράχη  (φθορές στα καλύμματα,
ελεύθερο το πάνω). Legrand & Pernot, 1356 (οι
σελίδες μετά την σ. LII δεν αναφέρονται). [δεμένο
μαζί:] Codice di procedura civile degli Stati Uniti delle
Isole Jonie. Κέρκυρα, Tipografia del Governo, 1844.
 , VIII + 187 + 9 + 8 + 3 σ. Legrand & Pernot, 1441
(οι σελίδες μετά την σ. 187  δεν αναφέρονται).
[δεμένο μαζί:] Codice di commercio degli Stati Uniti
delle Isole Jonie. Κέρκυρα, Tipografia del Governo,
1841.  8ο, IV  + IV + 112  + 5 + 4 + 3 + 5 σ.
(οξειδωμένο). Legrand & Pernot, 1357. [δεμένο μαζί:]
Codice penale degli Stati Uniti delle Isole Jonie.
Κέρκυρα, Tipografia del Governo, 1841.  8ο, IV + VII
+ 164 + XLIV +17 + 3 + 10 σ. Legrand & Pernot, 1358 (οι
σελίδες μετά την σ. XLIV δεν αναφέρονται). [δεμένο
μαζί:] Codice di procedura penale degli Stati Uniti delle
Isole Jonie. Κέρκυρα, Tipografia del Governo, 1844. 
8ο, VI + 74 +4 + 4 +3 σ. Legrand & Pernot, 1442 (οι
σελίδες μετά την σ. 74 δεν αναφέρονται). [δεμένα
μαζί, στην αρχή του τόμου, 17 φύλλα από άλλο
έργο]. 
€ 200-300
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336 107252
Ὁδηγίαι πρός τούς εἰς τήν ἐξοχήν σταθμάρχας καί
χωροφύλακας. [Κέρκυρα 1842].  8ο, 31 σ. Ο τί τλος
στα ελληνικά και ιταλικά, ελληνικό και ιταλικό κεί-
μενο σε αντικρυστές σελίδες. Αντίτυπο σε άρραφα
τεύχη (άκοπο και αξάκριστο). Hλιού 1842.138,
Legrand & Pernot, 1396.
€ 80-120

337 107244
[ΛΟΥΝΤΖΗΣ, Ερμάννος]. Varietà letterarie. Κέρκυ ρα,
Tipografia del Governo, 1847.  8ο, 111 σ. (οξειδωμένο
αντίτυπο). Αρχικά απλά εξώφυλλα (φθορές στη ράχη,
λείπουν μικρά τμήματα από το κάτω, αξάκριστο).
Legrand & Pernot, 1536. («Rarissime et recherché»).
[μαζί:] Sullo svolgimento storico del primitivo cristia ne -
simo. Memoria di Ermanno Lunzi. Μιλάνο 1868.  8ο,
22 σ. Αρχικά τυπωμένα εξώ φυλλα. Legrand & Pernot,
2666. («Rarissime»). (2)
€ 300-400

338 107709
Πολιτικός κώδηξ τοῦ Ἡνωμένου Κράτους τῶν Ἰονίων
Νήσων. Κέρκυρα, Τυπογραφία της Κυβερνή σεως,
1851.  8ο, λβ´ + 399 + πδ´ σ. (ελαφρά λερω μένος ο
τίτλος, λίγο ζαρωμένο αντίτυπο, 2 φύλλα δεμένα σε
λάθος θέση: οι σ. 167-170 μετά την σ. 228). Ξυλόγραφο
έμβλημα στον τίτλο. Λείπει η ράχη (φθορές στα
καλύμματα). Γκίνης & Μέξας, 5534.
€ 100-150

339 107247
ΛΟΥΝΤΖΗΣ, Ερμάννος. Περί τῆς πολιτικῆς κα-
ταστάσεως τῆς Ἑπτανήσου ἐπί Ἑνετῶν. Αθήνα, Χ.
Ν. Φιλαδελφεύς, 1856.  8ο, ριη´ + 217 + 22 σ. (λίγο
οξειδωμένο αντίτυπο, λεκές από νερό στα πρώτα
φύλλα, μικρό σχίσιμο σ’ ένα φύλλο). Αρχικά εξώ-
φυλλα (λείπουν μικρά τμήματα, λυμένη η ράχη,
αξάκριστο και άκοπο αντίτυπο). Γκίνης & Μέξας,
7032, Legrand & Pernot, 1873.
€ 80-120

340 107251
ΛΟΥΝΤΖΗΣ, Ερμάννος. Storia delle isole Jonie,
sotto il reggimento dei repubblicani Francesi. Βενετία,
tipografia del Commercio, 1860.  8ο, 247 σ. (οξειδω-
μένο αντίτυπο, μικρή τρύπα στο εσωτερικό περιθώ-
ριο των τελευταίων 4 φύλλων). Αρχικά εξώφυλλα
(λείπουν μικρά τμήματα από το κάτω και τη ράχη,
εν μέρει άκοπο). Legrand & Pernot, 2141.
€ 80-120

341 107246
ΛΟΥΝΤΖΗΣ, Ερμάννος. Della Repubblica Settinsu -
lare, libri due. Μπολόνια, Fava e Garagnani, 1863. 
8ο, 276 σ. Αρχικά εξώφυλλα (ελαφρά οξειδωμένα,
εν μέρει άκοπο αντίτυπο). Legrand & Pernot, 2317.
€ 80-120

342 107717
ΛΟΥΝΤΖΗΣ, Ερμάννος. Ὁ ἀπολωλώς βίος, μετα-
φρασθείς ἐκ τοῡ ἰταλικοῦ ὑπό Διονυσίου Α.
Τρικάρδου. Ζάκυνθος, τυπογραφείο Επτανήσου
Διο νυσίου Σ. Χιώτου, 1878.  8ο, η´ + 116 σ. Αρ-
χικά εξώφυλλα (λερωμένα, λείπουν μικρά τμή-
ματα, επιδιορθωμένο σχίσιμο στο πάνω). Ηλιού &
Πολέμη, 1878.488, Legrand & Pernot, 3126. [μαζί:]
[ΛΟΥΝΤΖΗΣ, Ερμάννος]. Elogio del cavaliere Paolo
conte Mercati. Ζάκυνθος, tipografia zacinto di Co-
stantino Rossolimo, 1854.  8ο, η´ + 19 σ. Αρχικά
εξώφυλλα. Legrand & Pernot, 1783. [μαζί:] ΛΟΥΝ-
ΤΖΗ ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑ, Άβιγαϊλ και Μιχαήλ Ι. ΔΕ-
ΣΥΛΛΑΣ. Ἑρμᾶννος Λούντζης, ἡ ζωή καί τό ἔργο
του. [Κέρκυρα], Κερκυραϊκή βιβλιοθήκη, 1948. 
93 σ. Έκδοση σε 500 αντίτυπα, με εικόνες εκτός
κειμένου, ένα από τα 50 αριθμημένα αντίπυπα πο-
λυτελείας. Αρχικά εξώφυλλα. (3)
€ 100-150

343 107249
ΛΟΥΝΤΖΗΣ, Αναστάσιος Ε. Λόγος ἐκφωνηθείς
τήν 21 Μαΐου ἐν τῷ ναῷ τῶν ἁγίων Πάντων ὑπό Α.
Ε. Λούντζη. Ζάκυνθος, τυπογραφείο Ο Παρνασ-
σός, 1874.  8ο, 14 σ. Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα
(αξάκριστο, μικρές φθορές στην πρόσθια ακμή).
Ηλιού & Πολέμη, 1874.442, Legrand & Pernot, 2933.
[μαζί:] Τά ἀποκαλυπτήρια τῆς ἀναθηματικῆς πλα-
κός ἐπί τῆς γενεθλίου οἰκίας Οὕγου Φωσκόλου.
Ζάκυνθος, τυπογραφείο Ο «Φώσκολος» Σ. Καψο-
κεφάλου, 1892.  8ο, 24 σ. Αρχικά εξώφυλλα (λε-
κέδες κατά μήκος της ράχης). Ηλιού & Πολέμη,
1892.903, Legrand & Pernot, 3776.  Περιλαμβάνει
ομιλίες των Αναστασίου Λούντζη, Π. Χιώτη, Σπυ-
ρίδωνος Δε Βιάζη και ένα ποίημα του Ανδρέα
Μαρτζώκη. [μαζί:] Κανονισμός τῆς Δημοσίας Βι-
βλιοθήκης Ζακύνθου. Ζάκυνθος, Σ. Ν. Καψοκέ-
φαλος, 1883.  8ο, 8 σ. Αρχικά εξώφυλλα (λείπουν
τμήματα από το κάτω, λεκές από νερό στο πάνω).
Ηλιού & Πολέμη, 1883.481, Legrand & Pernot, 3370.
 Συντάκτης ο Π. Χιώτης. (3)
€ 100-150

344 108299
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ευγένιος Ρ. Livre d’ or de la noblesse
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348

ionienne, [τόμος Α´ (ἀπό τούς 3):] Corfou. Αθήνα,
Ελευθερουδάκης, 1925.  289 σ. (λείπει το τεύχος
35: σ. 273-80). Αρχικό πανί.
€ 150-200

345 107712
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ευγένιος Ρ. Livre d’ or de la noblesse
ionienne, [τόμος Γ´  (ἀπό τούς 3):] Zante. Αθήνα,
Ελευθερουδάκης, 1927.  270 σ. Δερμάτινη ράχη.
€ 300-400

Δες και τα 376, 393, 554, 555 και 567.

Νησιά Αιγαίου

346 107936
Raccolta degli atti per l’ ordinamento provvisorio delle
isole dell’ Egeo, 2o fascicolo, Settembre 1912-Maggio
1913. Ρώμη, Tip. del Comando del Corpo di Stato Mag-
giore, 1913.  8ο, 38 σ. Αρχικά εξώφυλλα (επιδιορ-
θωμένο σχίσιμο στο πάνω, εν μέρει σχισμένη η
πάνω ένωση).
€ 80-120

347 107143
ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΠΑΤΡΙΔΟΣ».

Λόγος ἐκφωνηθείς παρά τοῦ ὑποψηφίου βουλευτοῦ
κ. Ι. ΚΑΛΑΜΑΡΗ κατά τήν διαδήλωσιν τῆς 3 Νοεμ-
βρίου. Ἀγαπητοί μοι Συμπολῖται! Ὑπάρχει συνή-
θεια ὅπως οἱ πολιτευόμενοι καί ἰδία οἱ τό πρῶτον
ἀποδυόμενοι εἰς τόν ἐκλογικόν ἀγῶνα ἐκθέτουσιν
ἐνώπιον τοῦ λαοῦ τοῦ ὁποίου τάς ψήφους ἐπιζη-
τοῦσιν τό πολιτικόν αὐτῶν πρόγραμμα·... [τελει-
ώνει:] Ζήτω ἡ Ἐπαρχία Σύρου, ζήτω ὁ Λαός τῆς
Ἑρμουπόλεως. χ.τ. και χ. [1902]. Μονόφυλλο, 396
x 273 mm. Κείμενο σε 2 στήλες. [μαζί:] ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΥΡΟΥ. Ἀγαπητοί
Συμπολῖται! Μ’ ὅλην τήν εἰλικρινῆ θλίψιν ἡμῶν ἐπί
τῇ ἀποτυχίᾳ τῶν κυρίων συναδέλφων τοῦ συνδυα-
σμοῦ μας, καθῆκον ἀπαραίτητον αἰσθανόμεθα νά
ἐκφράσωμεν τάς θερμοτάτας εὐχαριστίας ἡμῶν
πρός πάντας ὑμᾶς διά τήν τιμήν μεθ’ ἧς μᾶς περιε-
βάλατε... [τελειώνει:] Ἐν Ἑρμουπόλει τῇ 18 Νοεμ-
βρίου 1902. Κ. Α. ΤΣΙΡΟΠΙΝΑΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ. 
Μονόφυλλο, 291 x 198 mm. [μαζί:] Προεκλογικό
φυλλάδιο Ι. Ν. Καλαμάρη. [1902]. Μονόφυλλο,
215 x 145 mm. Με μία βαθυτυπική αναπαραγωγή
φωτογραφίας του Ι. Καλαμάρη. (3)
€ 80-120

348 107699
ΑΓΓΕΛΙΑ. Φιλόμουσοι Κύριοι! ΠΟΣΑ καί πόσα περί -
φημα εὐφυΐας προωρησμένης γεννήματα μαλλάσσουν
τάς εὐτέρπους ὑμῶν ἀκοᾶς, καί τήν κατά πάντα
περίεργον ὑμῶν κρίσιν, ἱκανοποιοῦσι σήμερον·
[...]...τῶν νέων Ὁμήρων, Ἡσιόδων, Αἰσχύλων, Σοφο -
κλεῶν, Εὐρυπίδων, καί τόσων ἄλλων μοναδῶν καί
ἀθανάτων ἀνδρῶν τοῦ πολυπαθεστάτου αὐτοῦ γένους
μας, μεταξύ τῶν ὁποίων συναριθμεῖται καί ὁ Γεώργιος
Α. Κλεάνθης ὁ Σάμιος.  ... [τελειώνει:] Τά ποιήματα
ταῦτα, Κύριοι, εἷναι αἰσθήματα ἀληθοῦς Πατριώτου,
εἷναι τύπος καί ὑπογραμμός τοῦ φυσικοῦ νόμου καί τῆς
ἐλευθερίας τοῦ Ἕλληνος, εἷναι δάκρυα πικρά τῆς
πολυταράχου καί περιπετειώδους ζωῆς μας. Ὅθεν
ἐπικαλοῦμαι τῆν εὐγενῆ καί γενναίαν ὑμῶν συνδρομήν
διά τά ἔξοδα τοῦ τύπου, ἀπό τόν ὁποῖον, ἐντός ὀλίγου
ἐξέρχονται μέ λαμπρούς χαρακτῆρας, εἰς τόμον ἕνα
[...], καί ἡ τιμή τοῦ ὁποίου προσ διορίζεται διά τούς
συνδρομητάς δίστηλον ἕν ἤτοι δραχ. 6. Ἐν Ἑρμου -
πόλει τῆς Σύρου, τήν 12 Ἰουνίου 1847. Ο ΕΚΔΟΤΗΣ
Λεωνίδας Σ. Γεωργιάδης Σά μιος.  Μονό φυλλο,
308 x 220 mm. (δύο τρύπες από δια τρητική μηχανή
στην αριστερή πλευρά). Αντί τυπο με χειρό γραφα
τα ονόματα 13 συν δρο μητών. ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
 Πρόκειται για αγγε λία έκδο σης ποιημάτων του
σαμιώτη λογίου και επα ναστάτη Γεωργίου Ανα -
γνώστη Κλεάνθη, η οποία κατά πάσα πιθανότητα
δεν πραγμα τοποιήθηκε. 
€ 80-120
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349 106629
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Επαμ. Τηνιακά ἤτοι ἀρ χαία
καί νεωτέρα γεωγραφία καί ἱστορία τῆς νήσου
Τήνου. Αθήνα, τυπογραφείο Ο Παλαμήδης, 1889.
 8ο, 259 σ. (λείπει το φύλλο τίτλου). Δερμάτινη
ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές).
Ηλιού & Πολέμη, 1889.856.  [δεμένο μαζἰ:] ZAL-
LONY, Marc-Philippe. Ἱστορία τῆς Τἠνου μεταφρα-
σθεῖσα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ μετά τινων παρατηρήσεων
ὑπό τοῦ διδασκάλου Δημητρίου Μ. Μαυρομαρᾶ.
Αθήνα, τυπογραφείο Ο Λαός, 1888.  8ο, 112 σ.
Ηλιού & Πολέμη, 1888.486. [δεμένο μαζί:] ΜΑΥ-
ΡΟΜΑΡΑΣ, Δημήτριος Μ. Περιοδία τῆς Τήνου,
ἤτοι ἀρχαιότητες τῆς νήσου ταύτης. Αθήνα, Ν. Γ.
Πάσσαρης, 1865.  8ο, 18 σ. (λείπει το τελευταίο
φύλλο: σ. 19 +1 λευκή). Ηλιού & Πολέμη, 1865.
482. [δεμένο μαζί:] ΔΡΟΣΟΣ, Δρόσος Ν. Ἱστορία
τῆς νήσου Τήνου, ἀπό τῆς πέμπτης σταυροφορίας
μέχρι τῆς ἐνετικῆς κυριαρχίας, καί ἐκεῖθεν μέχρι
τοῦ 1821. Αθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1870.  8ο, δ´
+ 560 + β´ σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, μικρές φθορές
στον τίτλο). Ηλιού & Πολέμη, 1870.248. [δεμένο
μαζἰ:] ΔΑΜΙΡΑΛΗΣ, Μ. Ν., μεταφραστής. Ἱστορία
τῶν Κυκλάδων Νήσων, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ
γαλ λικοῦ. Αθήνα, Αδελφοί Περρή, 1874.  8ο, 55
σ. (μικρό σχίσιμο στα 2 τελευταία φύλλα). Ηλιού &
Πολέμη, 1874.346.
€ 250-350

350 108009
Πιττακός, ἐκδίδοται δίς τοῦ μηνός, ὑπεύθυνος
συντάκτης: Γ. Χαραλαμπίδης Φίλιος. Μυτιλήνη, 1
Οκτωβρίου 1878 – 15 Σεπτεμβρίου 1879.  τα τεύχη
Α´ - Η´ και Ι´ - ΚΔ´ (από τα 24) τοῦ Β´ έτους (από τα
2) δεμένα σ’ έναν τόμο. 8ο, 1-128 + (146)-384 σ.
(λείπουν τμήματα από το πρώτο και το τελευταίο
φύλλο με απώλεια κειμένου, σχίσιμο σε 2 φύλλα: σ.
15-6 και 79-80, σε λάθος θέση δεμένα τα φύλλα των
τευχών Η´ και ΙΑ´ - ΙΒ´ πλην των πρώτων και των
τελευταίων φύλλων κάθε τεύχους). Κείμενο σε 2
στήλες, εικόνες εντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη της
εποχής της έκδοσης. Δρούλια & Κουτσοπανάγου,
IΙΙ, σ. 502-3.  ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΜΥΤΙ -
ΛΗ ΝΗΣ. 
€ 150-200

351 107870
ΒΛΑΣΤΟΣ, Αλέξανδρος Μ. Χιακά, ἤ τοι ἱ στο ρί α τῆς
νή σου Χί ου ἀ πό τῶν ἀρ χαιο τά των χρό νων μέ χρι τῆς
ἔ τει 1822 γε νο μέ νης κα τα στροφῆς αὐτῆς παρά τῶν
Τούρ κων. Ερ μού πο λη, Γ. Πο λυ μέ ρης, 1840.  2 τό -
μοι δεμένοι σ’ έναν, 8ο, ια´ + 124 και  259 σ. (λίγο

οξείδωμενο αντίτυπο, μικρές φθορές στο πάνω
περιθώριο λίγων φύλλων του Β´ τόμου). Μ’ έναν
αναδιπλούμενο λιθόγραφο πί να κα με νο μί σμα τα στο
τέ λος. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης
(φθορές). Ηλιού 1840.232-3. [δεμένο στην αρχή:] Περί
ἐλευθερώσεως τῆς Χίου. [στήν ἀρχή τοῦ κειμένου:]
Λογίδριον συντεθέν καί ἐκφωνηθέν ὑπό Ἰωάννου Σ.
Γαλάτη  τήν  29. Ἰουνίου 1841, εἰς τάς δημοσίους
ἐξετάσεις. Ερμούπολη, Γ. Πολυμέρης, 1841.  8ο, 6
σ. Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (τα στοιχεία της
έκδοσης από τον ψευδότιτλο, την αρχή και το τέλος
του κειμένου). Ηλιού 1841.102 (3 μόνο αντίτυπα).  
€ 150-200

352 108306
Φωνή τοῦ λαοῦ, μεγάλη ἑβδομαδιαία ἑσπερινή πο-
λιτική καί οἰκονομική ἐφημερίς, ἐκδιδόμενη κατά
Κυριακήν. Γραφεῖα: Προκυμαίας 27Β. Κῶς. Ἀριθ-
μός πρῶτος. Ἑν Κῶ τῃ 17ῃ Μαΐου 1931. Κυριακή
πρώτη. Κως, 17 Μαΐου 1931.  Χειρόγραφη εφη-
μερίδα, γραμμένη στις σ. 1-4 διφύλλου, 312 x 213
mm., ο τίτλος στην πρώτη σελίδα. Κείμενο σε 2 στή-
λες.  Εφημερίδα γραμμένη από τον δεκατετρά-
χρονο τότε μαθητή του Ιπποκρατείου Γυμνασίου,
Ιπποκράτη Πορφύριο. Το μεγαλύτερο μέρος της
ύλης καλύπτει η είδηση του θανάτου του ιατρού
Μιχαήλ Παρθενιάδη, επιφανούς προσωπικότητας
της Κω και τα όσα ακολούθησαν (άφιξη της
σωρού, κηδεία, επικήδειος λόγος του αρχιμανδρί -
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τη Φιλήμονος Φωτόπουλου). Στη σ. 2 καταγράφο -
νται ορισμένα τοπικά νέα (κινηματογράφοι, άφιξη
περιηγητών κ.ά.). Δεν φαίνεται να κυκλοφόρησε
άλλο φύλλο. Βλ. Βασίλης Σ. Χατζη βασιλείου,
«Αφιέ  ρωμα στην επέτειο της ενσωμάτωσης της
Δωδ/σου. Μαθητικές εφημερίδες στην ιταλοκρατού-
μενη Κω», Το Βήμα της Κω, 17/03/1989. ΣΠΑΝΙΟ
€ 200-300

353 108307
Ἑλληνισμός τῆς Δωδεκανήσου. Κως, 25 Μαρτίου
1931.  Χειρόγραφη εφημερίδα, γραμμένη στις σ.
3-14 τεύχους 6 φύλλων (3 άρραφα δίφυλλα τοπο-
θετημένα το ένα μέσα στο άλλο), 270 x 210 mm. (λεί-
πει ένα δίφυλλο: σ. 1-2 και 15-6). Ο τίτλος στη σ. 3.
Με 2 επικολλημένες εικόνες (πορτραίτα του Κα-
ραϊσκάκη και του Κολοκοτρώνη) στις σ. 5 και 11.
[μαζί:] Ἑλληνισμός τῆς Δωδεκανήσου, δελτίον πρό-
σθετον. Κως, 25 Μαρτίου 1931.  Χειρόγραφη
εφημερίδα, γραμμένη στις σ. 1-4 διφύλλου, 270 x
210 mm., ο τίτλος στην πρώτη σελίδα. Με 3 επικολ-
λημένες εικόνες (Παλαιών Πατρών Γερμανός, Τα
όπλα του Κολοκοτρώνη, Πορτραίτο του Λόρδου
Βύρωνα) στις σ. 1-3.  (2)  Τεύχη γραμμένα από
τον δεκατετράχρονο μαθητή του Ιπποκρατείου Γυ-
μνασίου, Ιπποκράτη Πορφύριο και αφιερωμένα
στην επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης. Περι-
λαμβάνονται μεταξύ άλλων βιογραφίες του Κολο-
κοτρώνη  και του Καραϊσκάκη, το κείμενο της
πρώ της επίσημης ανακοίνωσης της Ελληνικής Επα-
νάστασης στον Άγγλο πρόξενο Green, ποιήματα κ.ά.
Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προσω-
πικές μαρτυρίες του νεαρού Ιππο κράτη σχετικά με
το καθεστώς φόβου που επικρατούσε και απέτρεψε
τους Κώες από τον στολισμό της μητρόπολης με
δάφνες κατά τον εσπερινό του Ευαγγελισμού, όπως
συνηθιζόταν και την απαγόρευση από την αστυνο-
μία εκφώνησης λόγου ανήμερα της 25ης Μαρτίου
από τον Αρχιμανδρίτη. Ο ίδιος όμως εκφράζοντας
το πνεύμα αντίστασης κατά των Ιταλών και τον πόθο
για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων, κλείνει το
Πρόσθετο δελτίον ευχόμενος στους συντοπίτες του
«...νά ἐωρτάζουν τό ἐρχόμενον ἔτος ἐλεύθεροι τήν
ἐθνικήν ΕΟΡΤΗΝ». Βλ. Βασίλης Σ. Χατζηβασιλείου,
«Αφιέρωμα στην επέτειο της ενσωμάτωσης της
Δωδ/σου. Μαθητικές εφημερίδες στην ιταλοκρατού-
μενη Κω», Το Βήμα της Κω, 17/03/1989.  ΣΠΑΝΙΟ.
€ 500-700

354 107140
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Τρύφων Ε. και Μιχαήλ ΜΙΧΑ Η ΛΙ ΔΗΣ
ΝΟΥΑΡΟΣ. Ἱστορία τῆς νήσου Κάσου ἀπό τῶν ἀρχαιο -
τἀτων χρόνων μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς, μετά λαο γραφικῶν

Μ. Μ. Ν. βραβευθέντων ὑπό τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
(1930). Αθήνα, Α. Π. Χαλκιό πουλος, 1935. 377 + ε  ́σ.
Μ’ έναν χάρτη και 12 βαθυτυπικές αναπαραγωγές
φωτο γραφιών σε 6 πίνακες εκτός κειμένου στο
τέλος, αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση του Μ.
Μιχαηλίδη στον Ι. Μου ρέλλο στη σελίδα τίτλου.
Πάνινη ράχη. [μαζί:] ΜΙΧΑΗ ΛΙΔΗΣ ΝΟΥΑΡΟΣ,
Μιχαήλ. Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του
(«Μ. Μιχαηλίδης Νουάρος») πρός τόν Ἰ. Μουρέλ -
λο. Αθήνα, 7 Ἰουλίου 1937. 4 σελίδες, 185 x105 mm. (2)
€ 80-120

355 107135
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ, Ν. Διαμόρφωσις Λίνδου,
[πάνω:] Ε.Ο.Τ. [ὁ τόμος κειμένου μόνο, χωρίς τά
σχέδια]. [Αθήνα 1967].  71 δακτυλογραφημένα
φύλλα, 285 x 213 mm. (οι πίσω όψεις λευκές). Με 3
αναδιπλούμενους χάρτες στην αρχή και ακόμα 15
πίνακες (όλα ξηρογραφικά αντίγραφα), εκ των
οποίων ένας στην αρχή με τη μορφή γενικού τίτ-
λου, 5 ως επιμέρους τίτλοι με τη μορφή ευρετηρίου
και οι υπόλοιποι κυρίως με σχεδιαγράμματα. Αρ-
χικά εικονογραφημένα χαρτόνια. Πρόκειται για
την αδημοσίευτη πολεοδομική μελέτη του Ν. Χα-
τζημιχάλη, η οποία ολοκληρώθηκε το 1967 στο
πλαίσιο ειδικής ανάθεσης από τον ΕΟΤ αλλά δεν
προχώρησε σε υλοποίηση.
€ 150-200

356 107922
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Αθηνά. Κεντήματα καί φορεσιές
τῆς Δωδεκανήσου. Αθήνα 1951.  4ο, 13 σ. Τίτλοι
και εισα γω γι κό ση μεί ω μα στα ελ λη νι κά και αγ γλι -
κά, 69 έγ χρω μοι πί να κες (εις διπλούν ο πίνακας 30).
Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση. Χαρτόνια επεν-
δυμένα με βελούδο.
€ 150-200

Δες και τα 112, 127, 188, 369, 408, 457, 459, 476, 553
και 571.

Κρήτη
357 108338
ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ, Δημήτριος Σ. Τραγούδια κρητικά
ἤτοι συλλογή ἀσμάτων ἡρωικῶν, πολεμικῶν, τῆς
τάβλας, τοῦ γάμου κ.λ.π. Χανιά 1904.  128 σ. Αρ-
χικά εξώφυλλα.
€ 80-120

Δες και τα 4, 117 και 172.
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Μικρά Ασία
358 108117
[ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Α´, πατριάρχης Κωνσταντινου πό -
λεως, ο από Σιναίου]. Constantiniade, ou description de
Constantinople ancienne et moderne, composée par un
philologue et archéologue, traduite du grec par M. R.
Κωνσταντινούπολη, Α. Κορομηλάς & Π. Πασπαλ-
λής, 1846. Πρώτη έκδοση στα γαλλικά, 8ο, IV + 218
σ. (λείπει ο χάρτης, οξειδωμένο αντίτυπο). Με 4 ανα-
διπλούμενες χαλκογραφίες και έναν αναδιπλούμενο
στοιχειοθετημένο πίνακα. Δερμάτινη ράχη της επο-
χής της έκδοσης. Blackmer 921, Atabey 641.
€ 150-200

359 1018156
ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ, Χριστόδουλος, επίσκοπος Παμφί-
λου. Τά Ταυτᾶλα, ἤτοι ἱστορία τῶν Ταταούλων.
Κωνσταντινούπολη, Α. Α. Κορομηλάς, 1913. 
352 σ. (σφραγίδες στον τίτλο, μικροί λεκέδες από
νερό στα τελευταία φύλλα). Με 25 βαθυτυπικές
αναπαραγωγές φωτογραφιών εκτός κειμένου (κυ-
ρίως πορτραίτα), κατάλογος συνδρομητών. Πανί.
€ 80-120

360 107745
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ — Ἰλαχιλέρ Ἀλλαχήν ἰπατετιντέ,
οὐμουμί βέ χουσουσί. Κωνσταντινούπολη, A. Ch.
Boyadjian, 1880.  Δεύτερη έκδοση, 8ο, 245 σ. + [9]
φ. (μικρή τρύπα σε 2 φύλλα, στο πρώτο με απώλεια
γραμμάτων: σ. 1-2). Αρχικό πανί (μικρές φθορές).
Ηλιού & Πολέμη, 1880.363  (3 μόνο αντίτυπα),
Salaville & Dalleggio, 205.
€ 80-120

361 107746
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ — Ταλίμι κηραάτη οσμανιγέ,
ο τόμος Β´, [δεν έχει βρεθεί ο τόμος Α´]. Κων-
σταντινούπολη, Αραμιάν, 1876.  8ο, 208 σ. Αρ-
χικό πανί (φθορές). Ηλιού & Πολέμη, 1876.674 (2
μόνο αντίτυπα), Salaville & Dalleggio, 197. [μαζί:]
Τουρκιαδα ζηραατήν τερακκησή, κιμιεβι κιοπρε-
λέρ. Κωνσταντινούπολη, Χ. Ματέωσιαν, [1910]. 
8ο, 32 σ. Αρχικά εξώφυλλα (σχισίματα στις ενώ-
σεις). Balta (20ός αι.) 59. (2)
€ 100-150

362 107748
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ — ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ, Ιωάννης.
Λειτουργικά γιάνι σερίφ λειτουργίανην τεφσιρί.
Κωνσταντινούπολη, Αδελφοί Μισαηλίδαι, 1898. 
8ο, 2 μέρη σ’ έναν τόμο, 128 και (130)-270 σ. (μικρό
σχίσιμο σ’ ένα φύλλο: σ. 163-4). Με 2 ολοσέλιδες
εικόνες, κατάλογος συνδρομητών. Πάνινη ρά -
χη (σπασμένη η πάνω σύνδεση, χαλαρωμένη η κά -
τω). Ηλιού & Πολέμη, 1898.567-8, Salaville &
Dalleggio, 320.
€ 80-120

Δες και τα 34, 37, 179 και 180.

Αφρική
363 108275
ΤΣΙΧΛΑΚΙΣ, Τ. Μ. Ὁ ἑλληνισμός ἐν Αἰγύπτῳ καί
Σουδάν (διά μέσου τῶν αἰώνων). Κάιρο, Ασμο-
δαίος, χ.χ. [1929].  4ο, (12)-142 και (182=162)-180
σ. (πιθανή έλλειψη λίγων φύλλων ή ανακολουθία
στη σελιδαρίθμηση). Με πολυάριθμες αναπαραγω-
γές φωτογραφιών εντός κειμένου και σε τουλάχι-
στον 33 πίνακες εκτός κειμένου, διαφημίσεις σε 4
φύλλα χρωματιστού χαρτιού στο τέλος. Αρχικό
πανί (σχισίματα στην πάνω ένωση, μικρές φθορές
από υγρασία, χαλαρωμένες οι συνδέσεις, τίτλος
στο πάνω κάλυμμα).
€ 80-120

18. Διάφορα

364 107708
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Θεόδωρος. Σημερινή οἰκογε-
νεια  κή μαγειρική καί ζαχαροπλαστική, περιέχουσα
ἄνω τῶν χιλίων φαγητῶν, μετά χρησιμοτάτης διαι-
τητικῆς τοῦ σοφοῦ ἰατροῦ Πύρρου τοῦ Θετταλοῦ.
Αθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου, 1905.  410 + στ´ +
(414)-254 (=554) σ. (επιδιορθωμένο σχίσιμο σ’ ένα
φύλλο: 235-6). Ξυλόγραφη βινιέτα στον τίτλο και ξυ-
λογραφίες εντός κειμένου. Αρχικό πανί.
€ 80-120 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Ά  ΜΕΡΟΥΣ



365 105535 
Χειρόγραφος ναυτικός ἄτλαντας μέ 28 χάρτες ἀπό τήν Ἀδριατική, τά Ἑπτάνησα, τήν Πελοπόννησο καί τόν
Ἀργοσαρωνικό. [18ος αιώνας]. Σχεδιασμένος με μελάνι και μολύβι, folio (340 x 235 mm.), [1]20: [20] φ. (τα [1]
& [16]v-[20]v λευκά, λεκέδες από νερό, λερωμένα μερικά φύλλα). Τίτλοι και τοπωνύμια στα ιταλικά. Άδετο. 
Σημαντικός χειρόγραφος άτλαντας που δεν φαίνεται να αντλεί από δημοσιευμένα πρότυπα. Οι χάρτες του το
πιθανότερο σχεδιάστηκαν επί τόπου, κατά τη διάρκεια κάποιου ταξιδιού στην Ανατολή. Ο άγνωστος
χαρτογράφος χαράσσει τις ακτογραμμές αλλά και τις κορυφογραμμές, τις οποίες τονίζει με μολύβι για να δώσει
το ανάγλυφο του εδάφους. Με ιδιαίτερη επιμέλεια σημειώνει τα αγκυροβόλια, ενώ δίνει σποραδικά και κάποιες
βυθομετρήσεις. Οι χάρτες είναι: 1) [Ελαφίτες νήσοι, Δαλματία] (φ. [2]r, ολοσέλιδος), 2) «Boche di Cataro [e
Budua(;)]» (φ. [2]v, ολοσέλιδος), 3) «Porto e Città di Brindisi in Puglia» (φ. [3]r, ολοσέλιδος), 4) «Spiaggia di Durazza
in Albania» (φ. [3]v (πάνω), ημισέλιδος), 5) «Città di Corfù e suo Porto» (φ. [3]v (κάτω), ημισέλιδος), 6) [Κόλπος του
Αυλώνα] (φ. [4]r, ολοσέλιδος), 7) «Canalle di Corfù da il Capo de Praù sino Sn Nicolo di Civita» (φ. [4]v-[5]r (πάνω),
δισέλιδος, 210 x 470 mm.), 8) «Porto di Paxò» (φ. [4]v (κάτω), 130 x 235 mm.), 9) «Disegno del Stretto di Sta Maura Porto
[Punta(;)] Fontana del Bescia Po Trapano e Sa Maura Poto Glimino» (φ. [5]v, ολοσέλιδος), 10) «Porto Tiachi» (φ. [6]r
(πάνω), 147 x 235 mm.), 11) «Porti e Sorgitori di Dragomeste» (φ. [6]v, ολοσέλιδος), 12) «Disegno del Golfo di Lepanto
con li suoi sorgitori spiaggie di Patrasso Chiarenzza e Natolico» (φ. [7]r, ολοσέλιδος), 13) «Porto di Ceffalonia» (φ. [7]v,
340 x 193 mm.), 14) «Spiagia de Zante» (φ. [8]r (πάνω), 205 x 278 mm.), 15) «Sorgitore del Scoglio Prodono [Πρώτη]»
(φ. [8]r (κάτω), 135 x 278 mm.), 16) «Porto di Navarino» (φ. [8]v, ολοσέλιδος), 17) «Canalle dell’Isole di Sapienza
Forteza de Modon Coron e suoi Sorgitori» (φ. [9]r, ολοσέλιδος), 18) «Golfo di Calamata con il suo Sorgitore come anco
di Chitres Porto Vitolo dal Venetico sino Capo Mattapan» (φ. [9]v-[10]r, δισέλιδος), 19) «Navigazione da Capo Matappan
sino il Capo Maleo [...]» (φ. [10]v, ολοσέλιδος), 20) [Στενό Ελαφονήσου] (φ. [11]r, ολοσέλιδος), 21) «Porto delli
Scogli Spalmatori» (φ. [11]v (πάνω), ημισέλιδος), 22) «Sorgitore e Forteza di Napoli di Romania» (φ. [12]r, ολοσέλιδος),
23) «Apparenza Meridionalle di Napoli Romania con li Porti Caratona e Tolon» (φ. [12]v, ολοσέλιδος), 24) [Σπέτσες,
Ύδρα και οι απέναντι ακτές] (φ. [13]r, ολοσέλιδος), 25) «Disegno del Porto di Trapano» (φ. [13]v, ολοσέλιδος), 26)
[Αργολικός κόλπος] (φ. [14]r, ολοσέλιδος), 27) «Disegno di Porto Poro» (φ. [14]v-[15]r, δισέλιδος), και 28) «Golfo
di Corinto detto anco Golfo di Egina» (φ. [15]v-[16]r, δισέλιδος).
€ 10.000-15.000
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366 108037 
SANSON, Nicolas, fils. L’ Europe, dediée a Mon seigneur
Monseigneur le Tellier, Secret. d’ Estat & c. Παρίσι, Pierre
Mariette, [1660].  4ο (249 x 167 mm.), (λίγο λερωμένα
μερικά φύλλα, λεκέδες από νερό). Δισέλιδος χαλκό -
γραφος τίτλος, δισέλιδη χαλκόγραφη αφιέρωση και 12
δισέ λιδοι χαλκόγραφοι χάρτες (τα περιγράμματα
χρωματισμένα με το χέρι), όλοι οι χάρτες (εκτός από δυο:
«Hongrie» και «Mer Noire») συνοδευόμενοι από δίφυλλο
με επεξηγηματικό κείμενο στη δεύτερη και την τρίτη
σελίδα του (η πρώτη και η τέταρτη λευκές), 5 δίφυλλα
με την ίδια διάταξη κειμένου στο τέλος («Rivieres plus
fameuses de l’ Europe»). Δέρμα της εποχής της έκδοσης
(φθορές, ξαναφτιαγμένη η ράχη, έχει διατηρηθεί η
αρχική). Zacharakis 3238 & 3241b.
€ 600-800

367 108292 
Testamento, overo ultima volonta dell’isolla famosissi -
ma di Scio nel Mare Egeo. Venezia & Brescia, Policreto
Tur li no, χ.χ.[1694].  4ο (216 x 153 mm.), [4] σ.
(κομμένο και συμπληρωμένο μέρος από το πάνω
περιθώριο του δεύτερου φύλλου, λεκές από νερό
στην πάνω εξωτερική γωνία). Ξυλόγραφη βινιέτα
στον τίτλο.  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ. Μόνο ένα
άλλο αντίτυπο είναι γνωστό (στο Museo Correr της
Βενετίας). Το κείμενο εκδόθηκε με βάση χειρό -
γραφο της Biblioteca Marciana από την Eva Stamou -
lou, Candia and the Venetian Oltremare: Identity and

Visual Culture in the Early Modern Eastern
Mediterranean, [thesis], Manchester 2011, σ. 231 &
327-8 (χωρίς αναφορά στην ύπαρξη έκδοσης).
€ 800-1.200

368 108245 
DAPPER, Olfert. Naukeurige beschryving van Morea,
eertijts Peloponnesus, en de Eilanden Korfu, Cefalonia, Sant
Maura, Zanten en andere in grooten getale. Άμστερνταμ,
Wolfgangh, Waesbergen, Boom, Someren & Goethals,
1688.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio (379 x 235 mm.), 48 +
(33-40) + 32 + (25-56) + (25-168) + [12] + 120 + (105-116)
+ (121-164) σ. (οξειδωμένα κάποια φύλλα). Κείμενο σε
2 στήλες, δίχρωμος ο τίτλος, χαλκόγραφος επι πρό -
σθετος τίτλος, 2 αναδιπλούμενοι και 2 δισέλιδοι
χαλκόγραφοι χάρτες, μια αναδιπλούμενη και 6
δισέλιδες χαλκογραφίες με απόψεις, 9 χαλκόγραφοι
πίνακες (2 με νομίσματα και ένας με αρχαιότητες, οι
υπόλοιποι με 2 ημισέλιδες χαλκογραφίες ο καθένας)
και 29 χαλκογραφίες εντός κειμένου (ανάμεσά τους
20 χάρτες και απόψεις). Δέρμα της εποχής της
έκδοσης (φθορές, σχισίματα στις ενώσεις, λερωμένα
τα καλύμματα, χαλαρωμένες οι συνδέσεις). Blackmer
452, Zacharakis, 391 & 1284-94.
€ 3.000-4.000

369 108244 
DAPPER, Olfert. Description exacte des isles de l’ Archipel,
et de quelques autres adjacentes, dont les principales sont
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Chypre, Rhodes, Candie, Samos, Chio, Negrepont, Lemnos,
Paros, Delos, Patmos, avec un grand nombre d’ autres.
Άμστερνταμ, George Gallet, 1703.  Πρώτη έκδοση
στα γαλλικά, folio (351 x 230 mm.), 556 σ. (ελαφρά
οξειδωμένα μερικά φύλλα). Χαλκό γραφος επιπρό-
σθετος τίτλος, ένας ανα διπλού μενος και 6 δισέλι-
δοι χαλκόγραφοι χάρτες, 8 δισέλιδες χαλκογραφίες
με απόψεις και 19 χαλκόγραφοι πίνακες, από τους
οποίους 3 δισέλιδοι (2 με 4 ημισέλιδες χαλκογρα-
φίες ο καθένας και ένας με 3 χαλκο γραφίες), στους
υπόλοιπους πίνακες περι αμβάνονται 8 με 2 ημισέ-
λιδες χαλκογραφίες ο καθέ νας (κυρίως χάρτες) και
5 με νομίσματα, 43 χαλκο γραφίες εντός κειμένου
(ανάμεσά τους 32 χάρτες και απόψεις). Δέρμα της
εποχής της έκδοσης (φθορές). Blackmer 453, Weber
II, 745, Cobham & Jeffery, σ. 14, Zacharakis, 1294-
1325.
€ 3.000-4.000

370 108107 
ERCOLANI, Francesco. La morte in pretensione, ora -
zione recitata nelle pompe funerali dell'Illustriss. &
Eccelle ntiss. Sig. Girolamo Garzoni, morto nell'
espugna zione delle trincere di Negroponte, dal P.
Francesco Ercolani [...] nella Chiesa di San Francesco
della Vigna in Venezia, l’anno 1688. Βενετία, Andrea
Poletti, 1698.  12o (159 x 100 mm.), 92 σ. Aπόδετο.
 ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ.
€ 600-800

371 108246 
STUART, James, και Nicholas REVETT. The antiquities
of Athens. Λονδίνο, 1762 [1808] & 1787-1816.  4
τόμοι (χωρίς το συμπλήρωμα που κυκλοφόρησε το
1830), μεγάλο folio (520 x 350 mm.), (οξείδωση). Ο
πρώτος τόμος τυπωμένος σε χαρτί με υδατόσημο του
1808, οι υπόλοιποι αντίτυπα της πρώτης έκδοσης,
χαλκόγραφες βινιέτες στους τίτλους, 2 χαλκόγραφα
πορτραίτα των Stuart και Revett (ως προμετωπίδες
στους τόμους Β´ και Δ´), 4 χαλκόγραφοι χάρτες (3
αναδιπλούμενοι, ο ένας επιχρωματισμένος με το
χέρι) και 313 πίνακες (5 αναδιπλούμενοι και 3
δισέλιδοι), πολυάριθμες βινιέτες εντός κειμένου,
κατάλογος συνδρομητών. Δέρμα του 19ου αιώνα
(οξειδωμένες και με μικρές φθορές οι ράχες,
μαρμαρογραφημένες οι ακμές). Blackmer 1617. (4)
€ 8.000-12.000

372 108242 
LE ROY, Julien David. Les Ruines des plus beaux monuments
de la Grèce, considérées du côté de l’ histoire et du côté de l’
architecture, seconde édition corrigée et augmentée. Παρίσι,
L. F. Delatour, 1770.2 τόμοι δεμένοι σ’ έναν, μεγάλο
folio (557 x 405 mm.), xxiv + 54 και xx + 11 [54] σ. 61
χαλκόγραφοι πίνακες αριθμη μέ νοι I-XXXV και I-XXVI,
με απόψεις, χάρτες και αρχιτεκτονικά σχέδια. Δέρμα
της εποχής της έκδοσης. Πρβ. Blackmer 1009 & Atabey
709 (η πρώτη έκδοση).
€ 4.000-6.000
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373 108243 
[CHOISEUL-GOUFFIER, Marie Gabriel Auguste Flo-
 re nt, comte de)]. Voyage pittoresque de la Grèce. Πα-
ρίσι, 1782-1822.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, δεύτερη
μορφή. 2 τόμοι δεμένοι σε 3 [τα 2 μέρη του Β´
τόμου χωριστά], folio (500 x 335 mm.), 204, 346 και
XII + (347-518) σ. (οξειδωμένοι μερικοί πίνακες, κά-
ποια φύλλα κειμένου και πίνακες δεμένα ανάποδα
και σε λάθος θέση). 3 χαλκόγραφοι τίτλοι με βινιέ-
τες, ένα χαλκόγραφο πορτραίτο, 2 δισέλιδοι χάρ-
τες, 285 αριθμημένες χαλκογραφίες σε 168 φύλλα,
ανάμεσά τους αρκετοί χάρτες (μερικοί δισέλιδοι ή
αναδιπλούμενοι), 21 χαλκόγραφα επίτιτλα και βι-
νιέτες, δισέλιδος γενεαλογικός πίνακας μεταξύ των
σ. 184 και 185 του Β´ τόμου. Δερμάτινη ράχη των
μέσων του 19ου αιώνα (μικρές φθορές, επιδιόρ-
θωση στην πάνω ένωση του Α´ τόμου). Blackmer
342, Atabey 241, Weber, II, 571. (3)  Ο Choiseul-
Gouffier ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το
1776 σαν μέλος της επιστημονικής αποστολής που
διηύθυνε ο μαρκήσιος Chabert. Η επιτυχία που γνώ-
ρισε η έκδοση του πρώτου τόμου του Voyage
pittoresque συνέβαλε στο να διοριστεί το 1784 πρε-
σβευτής στην Κωνσταντινούπολη, απ’ όπου έκανε
επανειλημμένα ταξίδια στις γύρω περιοχές. Οι θαυ-
μάσιες χαλκογραφίες αυτού του έργου έγιναν με
βάση σχέδια κυρίως του J. B. Hilaire, αλλά και των
L. F. Cassas, L. Fauvel και Moreau le jeune.
€ 4.000-6.000

374 102160 
POUQUEVILLE, F. C. H. L. Voyage en Morée, à Con-
stantinople, en Albanie et dans plusieurs autres parties de
l’ Empire othoman, pendant les années 1798, 1799, 1800
et 1801. Παρίσι, Gabon, 1805.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 3
τόμοι, 8ο, VII + 542, XV + 287 και XXI + 344 σ. Μ’ ένα
αναδιπλούμενο πανόραμα, 2 ανα διπλού μενα τοπο-
γραφικά, 2 χαλκογραφίες εκτός κειμένου και έναν
αναδιπλούμενο στοιχειοθετημένο πίνακα. Μαρμα-
ρογραφημένα χαρτόνια της εποχής της έκδοσης
(φθορές). Blackmer 1344, Atabey 988, Weber, I, 5, Con-
tominas 575. (3)
€ 400-600

375 108341 
DODWELL, Edward. A classical and topographical tour
through Greece, during the years 1801, 1805 and 1806.
Λονδίνο, Rodwell & Martin, 1819.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 4ο(271 x 205 mm.), xii + (iii-x) + 587 και
vii + 537 σ. (λεκέδες από νερό στα περιθώρια μερικών
φύλλων, λίγο οξειδωμένες οι χαλκογραφίες). Μ’ έναν
αναδιπλούμενο χαλκόγραφο χάρτη και 66 χαλκο-
γραφίες εκτός κειμένου (ανάμεσά τους 6 δισέλιδες
και 2 επιχρωματισμένες με το χέρι), ξυλογραφίες
εντός κειμένου. Δέρμα της εποχής της έκδοσης (μι-
κρές φθορές). Blackmer 492, Atabey 356, Weber, I, 62,
Contominas 214. (2)
€ 800-1.200
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376 106653
MÜLLER, Christian. Voyage en Grèce et dans les îles
Ioniennes, pendant les six derniers mois de 1821, ou-
vrage où l’ on trouvera des détails sur l’ insurrection des
Hellènes et sur le caractère et les talens de leurs chefs,
leur constitution provisoire, et des documens sur la con-
duite des Anglais envers les Grecs et les habitans des
îles Ioniennes, etc., etc., etc., traduit de l’ allemand de
Christian Muller par Léon A*** [Astouin]. Παρίσι, P.
Persan & Ce, 1822.  Πρώτη έκδοση στα γαλλικά,
8ο (195 x 120 mm.), viij [vj] + 425 σ. (ελαφρά οξει-
δωμένο αντίτυπο, τρύπα από έντομο στην κάτω
εσωτερική γωνία αρκετών φύλλων, κομμένο μικρό
τμήμα από το εσωτερικό περιθώριο ενός άλλου: σ.
31-2). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μαρμαρο-
γραφημένες οι ακμές). Droulia 353, πρβ. Legrand &
Pernot, 1018, & Atabey 850 (η δεύτερη έκδοση). 
€ 250-350

377 106695
[JOLY, Alexis Victor]. Vues de la Grèce moderne, lith-
ographiées par A. J[oly], accompagnées d’ un texte de-
scriptif par E. L. Παρίσι, C. de Lasteyrie, Dondey-
Dupré και Treuttel & Wurtz, 1824.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. πλάγιο folio (265 x 395 mm.), 24 σ. (λεκέδες
στα περιθώρια μερικών φύλλων). Λιθόγραφη βι-
νιέτα στον τίτλο, με 10 λιθογραφίες τυπωμένες σε
κινέζικο επικολλημένο χαρτί (η πρώτη: «Souvenez

vous de Marathon»). Πάνινη ράχη της εποχής της έκ-
δοσης (φθορές, τίτλος στο πάνω κάλυμμα: «GRÈCE
MODERNE», χαλαρωμένες οι συνδέσεις). Blackmer
881, Droulia 963, Contominas 350.
€ 500-600

378 107685
[ΜΑΝΟΣ, Γεώργιος Α.]. Résumé géographique de la
Grèce et de la Turquie d’ Europe (Collection de résumés
géographiques, tome V). Παρίσι, Ambroise Dupont et
Cie, 1826.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, πρώτη μορφή. 12ο,
616 σ. (μετά τον τίτλο, φύλλο περιεχομένων από
άλλο έργο της σειράς (Ρωσία), κομμένο μικρό
τμήμα από την κάτω εξωτερική γωνία ενός φύλλου
και την πάνω ενός άλλου). Μ’ έναν αναδιπλούμενο
λιθόγραφο χάρτη, μαζί λυτό τεύχος με τα προει-
σαγωγικά της δεύτερης μορφής (X σ.). Αρχικά
τυπωμένα εξώφυλλα (λερωμένα, μικρές φθορές,
μικρές τρύπες στη ράχη, αξάκριστο αντίτυπο).
Droulia 1672.
€ 200-300

379 106687
GELL, William. Itinéraire de Morée, ou description des
routes de cette péninsule, traduit de l’ anglais par le li-
eutenant général comte de Tromelin. Παρίσι, Anselin,
1828.  Πρώ τη έκ δο ση στα γαλ λι κά, 8ο, iv + 94 σ.
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(κομμένη η κάτω εξωτερική γωνία ενός φύλλου: σ.
37-8). Αρ χι κά τυπωμένα ε ξώ φυλ λα (μικρές φθορές,
σημείωση με μελάνι στο πάνω, λείπει μικρό τμήμα της
ράχης, αξάκριστο). Droulia 2269, πρβ. Blackmer 663.
€ 150-200

380 106741
[DUPUY, Pierre]. Le Nouvel Anacharsis dans la nouvelle
Grèce, ou l’ Hermite d’ Épidaure, faisant suite à la Col-
lection des moeurs françaises, anglaises, italiennes, espa-
gnoles. Παρίσι, Pillet ainé, 1828.  2 τόμοι, 12ο, 326
και 348 σ. (κομμένα μικρά τμήματα από το κάτω πε-
ριθώριο του τελευταίου τεύχους στον Α´ τόμο, λεκές
στο πάνω περιθώριο του πρώτου τεύχους και ελα-
φρά οξειδωμένα τα τελευταία φύλλα στον Β´ τόμο).
Χαλκόγραφη προμετωπίδα στον πρώτο τόμο, 2 ανα-
διπλούμενες χαλκογραφίες (χάρτες πλαισιωμένοι
από μικρές απόψεις), ξυλόγραφες βινιέτες. Αρχικά
εξώφυλλα (κομμένο το κάτω περιθώριο στο κάτω
εξώφυλλο του Α´ τόμου, μικροί λεκέδες από οξεί-
δωση σε αυτά του Β´ τόμου, αξάκριστο αντίτυπο).
Droulia 2324-5. (2)
€ 250-350

381 107954
[CERFBERR, Samson]. Mémoires sur la Grèce et l’ Al-

banie pendant le gouvernement d’ Ali-Pacha, par Ibrahim-
Manzour-Efendi, ouvrage pouvant servir de complément
à celui de M. de Pouqueville, seconde édition. Παρίσι,
J.-N. Barba, 1828.  8o, lxxvj + XXXIX + 415 σ. (ελα-
φρά οξειδωμένα λίγα φύλλα). Λιθόγραφη προ μετω-
πίδα (πορτραίτο του Αλή Πασά). Δερμάτινη ράχη
της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). Blackmer
304, Droulia 2301, πρβ. Atabey 212 & Contominas 135
(αποδίδεται στον Alphonse Cerfberr).  Στην πραγ-
ματικότητα πρόκειται για την τρίτη έκδοση του
έργου, το οποίο, παρά τις αναμφισβήτητες αρετές
του, δεν γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία όταν κυκλοφό-
ρησε. Περιέχει πλήθος πρωτότυπες πληροφορίες,
που θα πρέπει όμως να αντιμετωπίζονται με προ-
σοχή. Είχε αποδοθεί άλλοτε στον δραματικό συγ-
γραφέα Alphonse Théodore Cerfberr. Βλ. J. M. Quérard,
Les Supercheries littéraires dévoilées, τ. II, στ. 325,
και France littéraire, τ. XI, σ. 93. Στην πραγματικότητα
συγγραφέας του είναι ο Αλσατός Samson Cerfberr
(1777-1826), για  τον οποίο βλ. M. Polonovski, «Un
Aventurier mythomane sous l’ Empire: Samson Cerfberr»,
Revue des études juives, τ. 154 (1995), σ. 43-76.
€ 250-350

382 107976
WOODRUFF, Samuel. Journal of a tour to Malta, Greece,
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Asia Minor, Carthage, Algiers, Port Mahon, and Spain,
in 1828, to which is appended an account of the
distribution of the cargo of provisions and clothing to the
suffering Greeks, by the agents of the Greek Committee
of the City of New York, sent in the brig Herald, May,
1828. Hartford, Cooke and Co, 1831.  12ο, 283 σ.
(ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο, μικρή τρύπα σ’ ένα
φύλλο: σ. 15-6). Λιθόγραφη προ με τωπίδα. Αρχικά
χαρτόνια (λίγο λερωμένα, μικρές φθο ρές), πανί στη
ράχη. Blackmer 1837, Droulia 2915.
€ 300-400

383 108342 
WILLIAMS, Hugh William. Select Views in Greece,
with classical illustrations. Λονδίνο, Longman, 1829.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, η μορφή σε 4ο σχήμα (297 x
233 mm). 2 τόμοι δεμένοι σ’ έναν. Με 64 χαλκο-
γραφίες σε σχέδια του Williams τυπωμένες σε κινέ-
ζικο επικολλημένο χαρτί. Δέρμα της εποχής της
έκδοσης (μικρές φθορές, χρυσή διακόσμηση στα
καλύμματα, χρυσωμένες οι ακμές). Atabey 1337,
πρβ. Blackmer 1811, Weber, I, 1116 & Contominas 798.
€ 400-600

384 108340 
LEAKE, William Martin. Travels in the Morea. Λον-
δίνο, J. Murray, 1830.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 3 τόμοι,
8ο (215 x 125 mm.), xvii + 513, viii + 534 και vii + 476
σ. (οξείδωση στους χάρτες). Με 17 χάρτες και το-
πογραφικά (7 αναδιπλούμενα) και 73 επιγραφές σε
13 πίνακες (5 αναδιπλούμενοι). Δέρμα της εποχής
της έκδοσης (μικρές φθορές). Blackmer 974, Atabey
691, Weber, I, 189, Droulia 2833-5, Contominas 389. (3)
€ 800-1.200

385 108327 
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ιάκωβος Ρίζος. Τά Ἑλληνικά, ἤτοι
περιγραφή γεωγραφική, ἱστορική, ἀρχαιολογική καί
στατιστική τῆς ἀρχαίας καί νέας Ἑλλάδος, συνταχ-
θεῖσα ὑπό Ἰακώβου Ρ. Ραγκαβῆ εἰς τρεῖς τόμους, ὧν
ὁ Α΄ διαλαμβάνει τήν Στερεάν, Ἀνατολικήν καί Δυ-
τικήν 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,
ι΄ + 784, 736 καί 791 [799] σ. (λερωμένα μερικά
φύλλα, σχίσιμο σ’ ένα φύλλο του δεύτερου τόμου:
σ. 227-8). Νεότερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές,
έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα). Γκίνης &
Μέξας, 6135 & 6354. (3)
€ 200-300

20. Φωτογραφία

386 107917 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Δημήτριος. Ἡ πλατεία Συν-
τάγματος καί ὁ Λυκαβηττός. [π. 1865].  Με υπο-
γραφή στην εικόνα («D. Constantin à Athènes»),
τύπωμα αλμπουμίνας επικολλημένο σε χαρτόνι,
272 x 370 mm. (οξειδωμένο το χαρτόνι).
€ 300-400

387 107920 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Δημήτριος, αποδίδεται. Ὁ Ἄ -
ρει ος Πάγος. [δεκαετία 1860].  Τύπωμα αλμπου-
μίνας, 275x373 mm. (μικρή φθορά στην πάνω
α ρι στερή και την κάτω δεξιά γωνία).
€ 200-300

388 107916 
Ἄποψη τῆς Πάτρας. [δεκαετία 1860].  Τύπωμα
αλμπουμίνας επικολλημένο σε χαρτόνι, 219 x 276 mm.
€ 250-350

387
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389 108298 
ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος. Ἄλμπουμ μέ 29 πορτραῖτα
τῆς οἰκογένειας τοῦ Γεωργίου Α΄ (κυρίως πορ-
τραῖτα παιδιῶν). [δεκαετία 1870].  Τυπώματα
αλμπουμίνας επικολλημένα σε χαρτόνι (cartes de vi-
site), 1 ανά σελίδα. Δέρμα (λυμένη η ράχη, λείπει
μεγάλο τμήμα της, μεταλλικό στοιχείο στο πάνω
κάλυμμα, χρυσωμένες οι ακμές), 136 x 105 mm. 
Εκτός αυτών του Π. Μωραΐτη περιλαμβάνονται 3
φωτογραφίες των J. Petersen, Miller και Bergamasco
και μία με την ένδειξη «London school of photogra-
phy».
€ 600-800

390 107919 
BONFILS, Félix. Ἄποψη τῆς Λεμεσοῦ. [π. 1875]. 
Με υπογραφή, αριθμό και τίτλο στο αρνητικό, τύ-
πωμα αλμπουμίνας, 216 x 281 mm.
€ 150-200

390

389α

389β

391
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392
391 107918 
BONFILS, Félix. Λάρνακα. [π. 1875]. Με αριθμό
και τίτλο στο αρνητικό, τύπωμα αλμπουμίνας, 221
x 281 mm. (τσάκιση στην πάνω πλευρά).
€ 150-200

392 106299 
BERGGREN, Guillaume. Ἄποψη τῶν Σερρῶν. [δεκαε-
τία 1870].  Με τίτλο και υπογραφή στο αρνητικό,
τύπωμα αλμπουμίνας επικολλημένο σε πασπαρτού,
208 x 262 mm. (ελαφρά οξειδωμένη). Σε κορνίζα.
€ 150-200

393 106301 
[BORRI, Bartolomeo]. Ἕξι φωτογραφίες τῆς Κέρκυ-
ρας. [τέλη 19ου αιώνα]. Τυπώματα αλμπουμίνας
επικολλημένα σε 4 λυτά χαρτόνια και στις σ. [1] και
[3] ενός διφύλλου, 205 x 273 mm. (5)
€ 250-350

394 107921 
NORMAND, Alfred. Ναός Ἀπτέρου Νίκης. 1887. 
Με αριθμό, τίτλο, υπογραφή και χρονολογία στο
αρνητικό, τύπωμα αλμπουμίνας επικολλημένο σε
χαρτόνι, 224 x 168 mm.
€ 200-300

395 107707 
ΜΑΡΚΟΥ, Κωνσταντίνος. α) Γρεβενά, β) Περιβόλι
Γρεβενῶν. [αρχές 20ού αιώνα].  Σφραγίδα με με-
λάνι στην πίσω όψη, η πρώτη με τίτλο στην εικόνα
(«Ἡ πόλις τῶν Γρεβενῶν»), τυπώματα αργύρου, 158
x 204 και 141 x 190 mm. (ελαφρά λερωμένες). [μαζί:]
Ἕνα οἰκογενειακό καί ἕνα πολυπρόσωπο πορτραῖτο

393

394
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ἀπό τήν περιοχή τῶν Γρεβενῶν. Σφραγίδα με με-
λάνι στην πίσω όψη, τυπώματα αργύρου, 166 x 216
και 158 x 208 mm. (4)
€ 120-160

398

396β 397

396 107688 
ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος. 8 φωτογραφίες ἐνδυμασιῶν. [π.
1880].Τυπώματα αλμπουμίνας επικολλημένα σε πα-
σπαρτού («cabinet»), 140 x 100 mm. Όλες με αριθμό στο
αρνητικό και χειρόγραφη ένδειξη τόπου στο πασπαρ-
τού. Σε πάνινο κουτί (τίτλος στο πάνω κάλυμμα: «CO-
STUMES»). Γυναικείες ενδυμασίες των Ψαρών, των
Μεγάρων, της Κορίνθου, της Αττικής, του Παρνασσού,
της Πελοποννήσου, της Ύδρας και της Λευκάδας. (8)
€ 150-200

397 107607 
ΜΠΟΥΚΑΣ, Γεώργιος. Πορτραῖτο τοῦ Ἐλευθερίου
Βενιζέλου. 1915.  Υπογεγραμμένο στο πασπαρτού
από τον Βενιζέλο («Ἐλευθ. Κ. Βενιζέλος / Κηφισσιά 12
Ἰουνίου 1915»), έντυπη υπογραφή του φωτογράφου
στο πασπαρτού, τύπωμα αργύρου, 265 x 163 mm. (λίγο
ξεθωριασμένο). Σε κορνίζα.
€ 150-200

398 108048 
Κωστῆς Παλαμᾶς. [μέσα δεκαετίας 1930]. Με ιδιό-
χειρη αφιέρωση στην εικόνα («Στή Λιλή Νάκου τή με-
γάλη μας / συγγρα- / φέα / Κωστῆς Παλαμᾶς»), τύπωμα
αργύρου επικολλημένο σε πασπαρτού, 108 x 170 mm.
€ 200-300

399 100662 
Ἄλμπουμ μέ 87 ἀεροφωτογραφίες κυρίως ἀπό τήν
Ἀθήνα καί τόν Πειραιά. 1917.Τυπώματα αργύρου
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με λευκά περιθώρια (οι εικόνες διαστάσεων 112 x 157
έως 120 x 168 mm.), οι 52 με τίτλο και χρονολογία στην
εικόνα. Αρχικά χαρτόνια, πλάγιο8ο (240 x 160 mm.).
Στο τέλος περιλαμβάνονται ορισμένες λήψεις από τον
Βόλο και τη Λάρισα και 2 από τη Θεσσαλονίκη.
€ 200-300

400 106618 
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
και χειρόγραφη σημείωση («ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ
[...]») στην πίσω όψη, τύπωμα αργύρου, 155 x 98 mm.
€ 150-200

401 107608 
NELLY’S. Πορτραῖτο τοῦ Ἰωάννη Μεταξᾶ. 1940. 
Με ιδιόχειρη αφιέρωση του Μεταξά στο πασπαρτού
(«Εἰς τόν φίλον κ. Σασάκην Κραντενέλην / 1. 9. 1940.
/ Ι. Μεταξᾶς»), υπογραφή της φωτογράφου στο πα-
σπαρτού («Nelly’s / Athènes») και ανάγλυφη σφρα-
γίδα στην εικόνα, τύπωμα αργύρου, 278 x 215 mm.
Σε κορνίζα.
€ 300-400

402 106941 
Ἄλμπουμ μέ 29 φωτογραφίες ἀπό τήν ἐπάνοδο τοῦ
Γεωργίου Β΄ στην Ἑλλάδα. 1946.  Τοποθετημέ-

νες μία έως δύο ανά σελίδα, τυπώματα αργύρου
διαστάσεων από 133 x 108 έως 172 x 226 mm. (φθο-
ρές σε 4 φωτογραφίες), χειρόγραφες λεζάντες, οι 17
με σφραγίδα των Αδελφών Μεγαλοκονόμου στην
πίσω όψη, οι υπόλοιπες (εκτός από μία) με σφραγίδα
του «Πρακτορείου των Ηνωμένων Φωτορεπόρτερ»
ή/και του «Φωτορεπορτάζ». Αρχικά χαρτόνια (χει-
ρόγραφος τίτλος στο πάνω: «Ὁ Βασιλεύς Γεώργιος
ἐπιστρέφων στάς Ἁθήνας»), πλάγιο4ο(230 x 299 mm.). 
€ 300-400

403 106936 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννης. Ἀλωνισμός μέ
πατόζα. [μέσα 20ού αιώνα]. Με υπογραφή στην
εικόνα («Ι. Διαμαντόπουλος / Βόλος»), τύπωμα αρ-
γύρου, 390 x 480 mm. Σε κορνίζα.
€ 250-350

402
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404 107702 
ΤΛΟΥΠΑΣ, Τάκης. Τρείς φωτογραφίες μέ τοπία.
 Υπογραφή κάτω δεξιά στην εικόνα («Δ. Τλού-
πας / Λάρισα»), τυπώματα αργύρου, 240 x 293, 278
x 242 και 282 x 240 mm. (3)
€ 100-150

405 106940 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Βούλα. Τέσσερις φωτογραφίες
γυναικῶν μέ παραδοσιακές ἐνδυμασίες. [δεκαετία
1950].  Τίτλος και σφραγίδες στην πίσω όψη, τυ-
πώματα αργύρου, διαστάσεων από 180 x 125 έως 225
x 193 mm. (μικρές φθορές).  Οι ενδυμασίες είναι
από τη Χίο, το Τρίκερι, την Κρήτη, τα Ψαρά, τη
Σκύρο και την Ήπειρο. [μαζί:] Τά κάλαντα. [δεκαε-
τία 1950]. Σφραγίδα με μελάνι στην πίσω όψη, τύ-
πωμα αργύρου, 142 x 122 mm. [μαζί:] Παραδοσιακοί
χοροί. [δεκαετία 1950].  Σφραγίδα με μελάνι στην
πίσω όψη, τύπωμα αργύρου, 162 x 139 mm. [μαζί:]
Νάξος. [δεκαετία 1950].Σφραγίδα με μελάνι στην
πίσω όψη, τύπωμα αργύρου, 210 x 189 mm. (μικρές
φθορές). (7)
€ 150-200

406 108339 
Πορτραῖτο τοῦ Νίκου Καββαδία.  Με ιδιόχειρη
αφιέρωση του Καββαδία στην εικόνα («Στόν ἀδελ-
φικό μου / τῆς καρδιᾶς μου / Κόλιας»), τύπωμα αρ-
γύρου, 177 x 128 mm. Σε κορνίζα.
€ 80-120

403

404
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407 108284 
BAUD-BOVY, Daniel, και Fred. BOISSONNAS. En Grèce par monts et par
vaux. Γενεύη, Fr. Boissonnas, και Αθήνα, Κ. Ελευθερουδάκης, 1910. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 230 αριθμημένα αντίτυπα. folio (504 x
404 mm.), 167 σ. (ομοιόμορφη ελαφρά οξείδωση σε κάποια φύλλα). Όλα τα
αντίτυπα υπογεγραμμένα από τον συγγραφέα και τον καλλιτέχνη, μ’ ένα
χάρτη, 40 αναπαραγωγές φωτογραφιών εκτός κειμένου (φωτοχαλκο γρα -
φίες) και 134 εντός κειμένου (collotypes). Αρχική περγαμηνή (λίγο λερω-
μένη, επιδιορθώσεις στην πάνω ένωση και τη βάση της ράχης, ο τίτλος στο
πάνω κάλυμμα, χρυσωμένη η πάνω ακμή, αξάκριστες οι υπόλοιπες).
€ 2.000-3.000

408 108280 
BAUD-BOVY, Daniel, και Fred. BOISSONNAS. Des Cyclades en Crète, au gré
du vent. Γενεύη, Boissonnas & Co, 1919.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη
σε 160 αριθμημένα αντίτυπα. folio (504 x 400 mm.), 157 σ. (ελαφρά οξειδω-
μένα τα περιθώρια ορισμένων φύλλων). Όλα τα αντίτυπα υπογεγραμμένα
από τον συγγραφέα και τον καλλιτέχνη, μ’ έναν χάρτη, 40 αναπαραγωγές
φωτογραφιών εκτός κειμένου (φωτοχαλκογραφίες) και 187 εντός κειμέ-
νου (collotypes). Αρχική περγαμηνή (ελαφρά λερωμένη, μικρό σχίσιμο στην
πάνω ένωση, ο τίτλος στο πάνω κάλυμμα, χρυσωμένη η πάνω ακμή, αξά-
κριστες οι υπόλοιπες).
€ 2.000-3.000

409 107254 
BOISSONNAS, Fred. L’ Épire, berceau des Grecs, 2ème édition revue. Γενεύη, Édi-
tions d’ Art Boissonnas, 1920. Μ’ έναν χάρτη και 48 πίνακες με βαθυτυπικές
αναπαραγωγές φωτογραφιών, εισαγωγή του D. Baud-Bovy. Δερμάτινη ράχη
(έχει διατηρηθεί το πάνω εξώφυλλο).
€ 80-120

409

410
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410 107255 
BOISSONNAS, Fred. La Macédoine Occidentale. Γενεύη,
Éditions d’ Art Boissonnas, 1921. VI σ. 48 πίνακες με
βαθυτυπικές αναπαραγωγές φωτο γραφιών, εισαγωγή
του D. Baud-Bovy, ένα από τα 500 αριθμημένα αντί-
τυπα «de luxe». Δερμάτινη ράχη.
€ 100-150

21. Tέχνες
411 108068 
LAWRENCE, Richard. Elgin Marbles, from the Parthenon
at Athens, exemplified by fifty etchings, selected from the
most beautiful and least mutilated specimens in that
collection, and accompanied with explanatory and critical
remarks on the style, composition and peculiar excellence
of those transcendent relics of Grecian sculpture. Λονδίνο,
T. Davison, 1818.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. πλάγιο folio
(310 x 380 mm.), viii + 67 σ. (ελαφρά οξειδωμένα τα
πρώτα φύλλα). Με 50 οξυγραφίες σχεδιασμένες και
χαραγμένες από το συγγραφέα, κατάλογος συν-
δρομητών. Αρχικά χαρτόνια (μικρές φθορές, ο τίτ-
λος σε ετικέτα στο πάνω κάλυμμα, ελεύθερο).
Blackmer 967.
€ 600-800

412 108300 
WORLIDGE, Thomas. Antique gems, etched by Worlidge,
on copper-plates, in the possession of Sheffield Grace.
Λονδίνο 1823. 4ο (298 x 235 mm.), 14 σ. (οξείδωση
στον τίτλο και τα πορτραίτα). Με 2 χαλκόγραφα
πορτραίτα (των αδελφών William και Sheffield
Grace) και 108 χαλκογραφίες. Πράσινο μαροκινό
δέρμα της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές,
χρυσό πλαίσιο στα καλύμματα, χρυσωμένες οι
ακμές, ex-libris Sheffield Grace στην πίσω όψη του
τίτλου και Castle-Freke Library στο εσωτερικό του
πάνω καλύμματος).
€ 150-200

413 107835 
HEAD, Barclay V. Ἱστορία τῶν νομισμάτων, ἤτοι
ἐγχειρίδιον ἑλληνικῆς νομισματικῆς, μεταφρασθέν
ἐκ τῆς ἀγγλικῆς καί συμπληρωθέν ὑπό Ἰωάννου Ν.
Σβορώνου (ἔκδοση τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ).
Αθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1898.  2 τόμοι, 8ο, X
+ ρκγ΄ + 631 και VIII + 583 σ. 5 πίνακες με αλφά-
βητα στο τέλος του δεύτερου τόμου. Πάνινη ράχη
(λεκές και μικρή φθορά στο κάτω κάλυμμα του Β΄
τόμου). Ηλιού & Πολέμη, 1898.107-8. [μαζί:] [Πί-
νακες Α΄-ΛΕ΄]. Αθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1898.

 8ο, 35 φωτοτυπικοί πίνακες με νομίσματα. Αρ-
χικό portfolio, πάνινη ράχη (λερωμένα τα καλύμ-
ματα). Ηλιού & Πολέμη, 1898.109. (3)
€ 350-450

414 106295 
TEXIER, Charles και Richard POPPLEWELL PULLAN.
Byzantine architecture, illustrated by examples of edifices
erected in the east during the earliest ages of christianity,
with historical & archæological descriptions. Λονδίνο,
Day & son, 1894.  Πρώτη αγγλική έκδοση. folio
(415 x 290 mm.), 218 σ. (λεκέδες από νερό, σφρα-
γίδα της Chelsea Public Library στον τίτλο και την
τελευταία σελίδα). Χρωμολιθόγραφος επιπρόσθε-
τος τίτλος και 70 λιθογραφίες εκτός κειμένου, οι 12
έγχρωμες και οι υπόλοιπες με τίντα, δύο ζεύγη των
λιθογραφιών (οι XVIII-XIX και LXIX-LXX) σε δισέ-
λιδους πίνακες, ξυλογραφίες εντός κειμένου. Νεό-
τερη δερμάτινη ράχη. Blackmer 1647, Atabey 1213.
€ 800-1.200

415 107139 
Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Ἔκθεσις, 31 Ὀκτωβρίου -
15 Δεκεμβρίου 1948, 10 π.μ. - 1 μ.μ. καί 4 - 8,30 μ.μ.,
[κάτω:] Εἴσοδος ἐλευθέρα. Αθήνα, [1948]. 16ο, 83 +
XVIII σ. Αρχικά εξώφυλλα. [μαζί:] Κατάλογος ἐκτι-
θεμένων ἔργων ἐκλιπόντων Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν,
19ου καί ἀρχῶν 20οῦ αἰῶνος, [κάτω:] Πανελλήνιος
Καλλιτεχνική Ἔκθεσις 1948. [Αθήνα 1948].16ο, 7 σ.
Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα. [μαζί:] Ζ΄ Πανελλήνιος,
[κάτω:] Ζάππειον Μέγαρον, 21 Ἀπριλίου - 1 Ἰουνίου
1963. [στό ἐξώφυλλο:] Ζ΄ Πανελλήνιος Ἔκθεσις. Ζω-
γραφικῆς, Γλυπτικῆς, Χαρακτικῆς, Διακοσμητικῆς.
[Αθήνα 1963]. [40] φ. Αρχικά εξώφυλλα. [μαζί:] Τι-
μοκατάλογος ἐκθεμάτων τῆς Ζ΄ Πανελληνίου Καλλι-
τεχνικῆς Ἐκθέσεως, 1963. [Αθήνα 1963].  [4] φ.
Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα. [μαζί:] Ὀγδόη Πανελλή-
νιος Ἔκθεσις, [κάτω:] Ζάππειον Μέγαρον, Ἀπρίλιος
1965. [Αθήνα 1965].  [35] φ. (αντίτυπο λίγο ζαρω-
μένο από υγρασία). Αρχικά εξώφυλλα. [μαζί:] Ἐνάτη
Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Ἔκθεσις, [κάτω:] Ἀθήναι,
5 Ἀπριλίου - 10 Μαΐου 1967. [Αθήνα 1967].  89 σ.
Αρχικά εξώφυλλα. [μαζί:] Πανελλήνιος Καλλιτεχνική
Ἔκθεσις, [πάνω:]Ζάππειον Μέγαρον, [κάτω:] Ἀθήναι,
7 Ἀπριλίου - 20 Μαΐου 1975. [Αθήνα 1975].  [52] φ.
(κομμένο το κάτω περιθώριο 2 φύλλων). Αρχικά εξώ-
φυλλα. [μαζί:] Ἐθνική Πινακοθήκη Ἀθηνῶν, 1900.
Ὁδηγός τῆς μερικῆς καί προσωρινῆς ἐκθέσεως τῶν
ἔργων της (1η περίοδος), Ζάππειον Μέγαρον. Αθήνα
1953.  61 σ. Με 16 αναπαραγωγές έργων σε 8 πίνα-
κες εκτός κειμένου. Αρχικά εξώφυλλα. (8)
€ 80-120
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416 107228 
[Δείγματα χαλιῶν]. 1959.  19 πρωτότυπα σχέδια
- δείγματα χαλιών σε ισάριθμα λεπτά χαρτόνια (τα
5 επικολλημένα), υδατογραφία ή τέμπερα, 255 x
198 έως 318 x 235 mm. Όλα εκτός από ένα με σφρα-
γίδα "THE ORIENTAL CARPET MANUFACTURERS
LTD. SMYRNA [—ATHENS]", τα περισσότερα με χει-
ρόγραφες ενδείξεις. Τοποθετημένα σε ντοσιέ (χει-
ρόγραφος τίτλος στο πάνω κάλυμμα: «Esquisses.
Georges P. Koundouras. Salonique. 1959».
€ 500-700

417 107234 
SAINT PHALLE, Niki de. Niki Nanas Iolas Gallery Saint
Phalle 1966 N. Y. C. 15 East 55, [ὁ κατάλογος τῆς ἔκθε-
σης]. Παρίσι, Γενεύη και Νέα Υόρκη, Alexander Iolas
Gallery, 1966.8ο (215 x 170 mm.), [6] σ. Κείμενο του
Pierre Descargues και 4 λυτές έγχρωμες λιθογραφίες
της Niki de Saint Phalle. Με την ένδειξη "Mourlot" στην
τελευταία σελίδα. Αρχικά εξώφυλλα. 
€ 300-400

418 107789 
Τάκης [ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ]. [Takis. Musicales]. Παρίσι,
Alexandre Iolas, 1974.  203 x 199 mm. Έκδοση σε
1000 αριθμημένα αντίτυπα. 4 δίφυλλα με κείμενα
στα γαλλικά και τα αγγλικά των Pierre Restany,
Μίκη Θεοδωράκη, Allen Ginsberg και William Bur-
roughs, ασπρόμαυρες φωτογραφίες έργων του καλ-

λιτέχνη και μία αναπαραγωγή σχεδίου του, μία
λυτή έγχρωμη λιθογραφία και ένας δίσκος βινυ-
λίου 45 στροφών με ηχογράφηση των Musicales σε
ειδική θήκη, προσαρμοσμένη σε ένα δίφυλλο στην
αρχή. Αρχικό portfolio. Εκδόθηκε την ημέρα των
εγκαινίων της έκθεσης του Τάκη στο Espace Pierre
Cardin στο πλαίσιο του 3ου Festival d’Automne του
Παρισιού τον Οκτώβριο του 1974.
€ 200-300

22. Εικονογραφημένες εκδόσεις

419 104031 
APOLLINAIRE, Guillaume. Les soupirs des vierges.
[Saint Clément de Rivière, Fata Morgana], 2005.342 x
250 mm., [12] σ. Έκδοση περιορισμένη σε 39 αριθμη-
μένα αντίτυπα, με 2 επικολλημένα σχέδια με ποσουάρ
του Αλέκου ΦΑΣΙΑΝΟΥ, και τα δύο υπογεγραμμένα
από τον καλλιτέχνη. Αρχικά εξώφυλλα.
€ 400-600

420 108036 
ARLAND, Marcel. Terre natale. Παρίσι, NRF, 1945.
 4ο (283 x 192 mm.), 230 σ. Έκδοση σε 400 αριθ-
μημένα αντίτυπα, με 14 οξυγραφίες του Δ. ΓΑ-
ΛΑΝΗ (μία στο πάνω εξώφυλλο που ενσωματώνει
τον τίτλο, βινιέτα στον τίτλο και στο κάτω εξώ-

417 419



98

424 426

φυλλο και 11 ολοσέλιδες που ενσωματώνουν την
αρχή των αντίστοιχων κεφαλαίων), αντίτυπο χωρίς
αριθμό σε χαρτί vélin de Rives B. F. K., στο οποίο
έχουν προστεθεί οι δύο σουίτες των οξυγραφιών,
μία σε chine και μία σε vélin de Rives (οι οποίες κα-
νονικά συνοδεύουν τα πρώτα 30 αντίτυπα). Αρ-
χικά εξώφυλλα (αξάκριστο και εν μέρει άκοπο
αντίτυπο), περικάλυμμα, θήκη (σχισμένες 2 ακμές
της). Γαλάνης (Εικονογραφημένα) 1945/5.
€ 400-600

421 108324 
ARRABAL, Fernando. Clitoris, poème de Fernando
Arrabal, traduit en grec moderne par Exarhou Kalliopi.
Avrilly, Le Renard Pâle, 2008.  250 x 190 mm., [16]
σ. Έκδοση περιορισμένη σε 36 («35 + 1») αριθμη-
μένα αντίτυπα, όλα υπογεγραμμένα από τον συγ-
γραφέα, με 2 σχέδια με αερογράφο με ποσουάρ του
Αλέκου ΦΑΣΙΑΝΟΥ, υπογεγραμμένα από τον καλ-
λιτέχνη, σε άρραφα δίφυλλα (όπως κυκλοφόρησε).
Αρχικά εξώφυλλα και περικάλυμμα (επενδυμένο
με τούλι διακοσμημένο με χρυσές παγιέτες).
€ 150-200

422 108091 
BILLY, André, Alexandre ARNOUX, Pierre MAC
ORLAN και André WARNOD. Les grands jours du 1er
arrondissement de Paris. Παρίσι, S.I.P.E., χ.χ. [1947].
4ο(282 x 224 mm.), 207 σ. Έκδοση σε 1050 αριθμημένα

αντίτυπα, πρόλογος του J. Cain, με 2 οξυγραφίες
εκτός κειμένου (συμπεριλαμβάνονται στη σελιδαρίθ-
μηση) και 12 αναπαραγωγές σχεδίων εντός κειμένου
του Δ. ΓΑΛΑΝΗ, προμετωπίδα του Daragnès καθώς
και οξυγραφίες και σχέδια των Chr. Berard, Falké και
Touchagues, ένα από τα 1000 αντίτυπα σε χαρτί Chif-
fon de lana, σε άρραφα τεύχη (όπως κυκλοφόρησε).
Αρχικά εξώφυλλα, θήκη. Γαλάνης (Εικονογραφη-
μένα) 1947/1.
€ 80-120

423 107124 
BRÉBEUF, G. de. La Gageure ou Cent-cinquante épi-
grammes & madrigaux contre des femmes fardées. Πα-
ρίσι, Éditions de la Nouvelle Revue française, 1920. 
178 x 124 mm., 94 σ. Έκδοση περιορισμένη σε 412
αριθμημένα αντίτυπα, με ξυλογραφίες του Δ. ΓΑ-
ΛΑΝΗ (προμετωπίδα, 13 ξυλογραφίες εντός κειμέ-
νου και πολυάριθμες βινιέτες, εκ των οποίων μία
στον τίτλο (επαναλαμβάνεται στο πάνω εξώφυλλο)
και μία στο κάτω εξώφυλλο. Αντίτυπο που συνο-
δεύεται από 23 δοκίμια σε χαρτί vieux japon επι-
κολλημένα σε 18 λυτούς πίνακες, από τα οποία 3
παραλλαγές της προμετωπίδας και από τα υπό-
λοιπα, τα περισσότερα μη δημοσιευμένα στην πα-
ρούσα έκδοση ή παραλλαγές των δημοσιευμένων. 
Αρχικά εξώφυλλα, κουτί. Γαλάνης (Εικονογραφη-
μένα) 1920/3.
€ 300-400
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424 108011 
[FLEURET, Fernand]. Le carquois du sieur Louvigné du
Dézert, Roüennois, d' après les fragments d' un manu-
scrit inédit, et précédé d' une vie de l' auteur par son fils.
Παρίσι, Éditions du monde nouveau, 1923.253 x 193
mm., XVII + (20)-128 σ. Έκδοση περιορισμένη σε 251
αριθμημένα αντίτυπα, με 5 λυτές χαλκογραφίες (κα-
λέμι και οξύ, η πρώτη σε θέση προμετωπίδας με εν-
σωματωμένο τον τίτλο) και ξυλογραφίες εντός
κειμένου του Δ. ΓΑΛΑΝΗ (7 βινιέτες και 4 επίτιτλα
που επαναλαμβάνονται). Αρχικά εξώφυλλα. Γαλά-
νης (Εικονογραφημένα) 1923/4. 
€ 300-400 

425 106298 
GIDE, André. Les nourritures terrestres. Παρίσι, Galli-
mard, 1930.4ο, XIII + 340 σ. Έκδοση περιορισμένη
σε 300 αριθμημένα αντίτυπα, με χαλκογραφίες του
Δ. ΓΑΛΑΝΗ (ανάμεσά τους 9 ολοσέλιδες), ένα από
τα 260 αντίτυπα σε χαρτί vergé crème de Hollande Pan-
nekoek. Περγαμηνή στη ράχη (έχουν διατηρηθεί τα
αρχικά εξώφυλλα, χρυσωμένη η πάνω ακμή, αξά-
κριστες οι υπόλοιπες), θήκη. Γαλάνης (Εικονογρα-
φημένα) 1930/1.
€ 300-400

426 107126 
GOBINEAU, Joseph Arthur, comte de. Akrivie Phran-
gopoulo. Παρίσι, Éditions de la Pléiade, 1924.  99 σ.
Έκδοση περιορισμένη σε 466 αριθμημένα αντίτυπα,
με 17 οξυγραφίες του Δ. ΓΑΛΑΝΗ (7 ολοσέλιδες),
ένα από τα 30 αντίτυπα σε χαρτί japon impérial, με 3
σειρές των οξυγραφιών, μία σε japon impérial, μία με
remarques και μία από τις ακυρωμένες πλάκες (στην
τελευταία δεν συμπεριλαμβάνονται οι δύο οξυγρα-
φημένες βινιέτες), αντίτυπο στο οποίο έχει προστεθεί
ένα πρωτότυπο σχέδιο της προμετωπίδας με μελάνι,
υπογεγραμμένο και 7 δοκίμια οξυγραφιών (6 με την
ένδειξη «etat» και ένα με την ένδειξη «etat d’ une va-
riante»), όλα υπογεγραμμένα, τα 6 με remarques). Αρ-
χικά εξώφυλλα (αξάκριστες οι ακμές πλην της
πάνω), portfolio (για τις σειρές), κουτί. Γαλάνης (Ει-
κονογραφημένα) 1924/1.
€ 600-800 

427 104034 
LACRETELLE, Jacques de. Le demi-dieu ou le voyage
de Grèce. Παρίσι, Éditions de l’ Odéon, 1967.  188
σ. Έκδοση περιορισμένη σε 200 αριθμημένα αντί-
τυπα, με 22 χαλκογραφίες (ανάμεσά τους μία δισέ-
λιδη και 9 ολοσέλιδες) και 2 χαλκόγραφες βινιέτες
της Λέλας ΠΑΣΧΑΛΗ, ένα από τα 51 αντίτυπα τυ-

πωμένο σε χαρτί velin de Rives, με μία σουίτα των
χαλκογραφιών. Αρχικά εικονογραφημένα εξώ-
φυλλα, περικάλυμμα, θήκη.
€ 700-900 

428 107892 
OMAR KHAYYAM. Treize quatrains, traduction de
Mahdy Fouladvind. Παρίσι, Opéra-Grafica, 1989. 
4ο (320 x 240 mm.), [32] σ. Έκδοση περιορισμένη σε
199 αριθμημένα αντίτυπα, με 4 λυτές δίχρωμες λι-
θογραφίες [μεταξοτυπίες] σε σχέδια του Γ. ΤΣΑ-
ΡΟΥΧΗ, σε άρραφα δίφυλλα (όπως κυκλοφόρησε).
Αρχικά εικονογραφημένα εξώφυλλα, θήκη.
€ 300-400 

429 106297 
RONSARD, Pierre. Les amours de Marie. Παρίσι, So-
ciété du Livre d’ Art, 1944.  4ο, 188 σ. Έκδοση πε-
ριορισμένη σε 150 αριθμημένα αντίτυπα, με 23
οξυγραφίες του Δ. ΓΑΛΑΝΗ (10 ολοσέλιδες). Κόκ-
κινο μαροκινό δέρμα (χρυσή διακόσμηση στα κα-
λύμματα, έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα,
χρυσωμένη η πάνω ακμή, αξάκριστες οι υπόλοι-
πες). Γαλάνης (Εικονογραφημένα) 1944/5.
€ 250-350 

430 107029 
TOURTE, Roger. Paysages helleniques. χ.τ. και χ. 
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Tίτλος, 2 πίνακες με περιεχόμενα στο τέλος στα ελ-
ληνικά και αγγλικά και 95 έγχρωμες αναπαραγω-
γές υδατογραφιών (η μία επικολλημένη στον τίτλο)
διαστάσεων από 59 x 82 έως 290 x 190 mm., επι-
κολλημένες σε 59 πίνακες, όλες με έντυπες λεζάν-
τες. Αρχικό πανί (λίγο λερωμένο, ο τίτλος «Hellas»
στο πάνω κάλυμμα).
€ 250-350 

431 107138 
VRIESLANDER, Klaus. Ὁ ἄτυχος γάμος, ἀραβικό
διήγημα, μέ δέκα σχέδια τοῦ φίλου του χ. α. π. γρι-
σχάμπερ φτιαγμένα μαζί μέ τόν σαλίμ χαμπέσυ, με-
τάφραση τζούλιου καΐμη. Aθήνα, χ.χ. [1936].  16ο,
32 σ. Έκδοση περιορισμένη σε 300 αριθμημένα αντί-
τυπα, εικονογράφηση του H. A. P. GRIESHABER, αντί-
τυπο χωρίς αριθμό (στη θέση του η ένδειξη «ἔκδοσις
πολυτελείας»). Αρχικά εξώφυλλα (ελεύθερο το πάνω,
κομμένη η κάτω εξωτερική γωνία του).
€ 80-120 

432 107891 
Ἆσμα ἀσμάτων, μετάφραση Γ. Σεφέρης. Αθήνα
1965.  4ο. Έκδοση περιορισμένη σε 465 αριθμη-
μένα αντίτυπα, με 7 ολοσέλιδες ξυλογραφίες του
Α. ΤΑΣΣΟΥ, ένα από τα 60 αντίτυπα εκτός εμπο-
ρίου, υπογεγραμμένο από τον μεταφραστή και τον
χαράκτη. Αρχικά χαρτόνια.
€ 400-600 

433 104030 
ΑΝΑΛΙΣ, Δημήτρης Τ. Le temps vertical, εἰκονοποίημα.
Αθήνα, Μίμνερμος & Ιεροφάντες, 2011.  πλάγιο 8ο

(208 x 283 mm.). Έκδοση περιορισμένη σε 120 αριθμη-
μένα αντίτυπα, που αναπαράγει φωτολιθογραφικά χει-
ρόγραφο του ποιήματος, με μία χαλκογραφία και δύο
λιθογραφίες του Αλέκου ΦΑΣΙΑΝΟΥ, υπογεγραμμέ-
νες και αριθμημένες από τον καλλιτέχνη, όλα τα αντί-
τυπα υπογεγραμμένα από τον καλλιτέχνη και τον
ποιητή. Αρχικά εξώφυλλα (μικρή φθορά στο πάνω).
€ 200-300 

434 107830 
ΑΣΠΙΩΤΗ, Μαρία, και René PUAUX. Corfou, préface
de Sir James Rennel Rodd. Παρίσι, L’ Art Grec, 1930.4ο,
V + 116 σ. (μικρός λεκές από νερό στην κάτω εξωτε-
ρική γωνία λίγων φύλλων). Έκδοση περιορισμένη σε
545 αριθμημένα αντίτυπα, με 39 οξυγραφίες εντός κει-
μένου του Λυκούργου ΚΟΓΕΒΙΝΑ (ανάμεσά τους 7
αρχικά γράμματα) και 18 αναπαραγωγές παλιών χαρ-
τών και χαρακτικών (15 από τις οποίες με τη μέθοδο
της φωτοχαλκογραφίας, στις τελευταίες περιλαμβά-
νονται 7 εκτός κειμένου και χρωματισμένες με πο-
σουάρ). Αρχικά εικονογραφημένα εξώφυλλα
(αξά κριστο αντίτυπο), περικάλυμμα. Conto minas 20.
€ 500-700 

435 106617 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος. Γαλαξειδιώτικα καράβια, τά
σχέδια καί τά ἱστορικά τους. Αθήνα, Κασταλία, 1934.
4ο, 44 σ. Έκδοση περιορισμένη σε 506 αριθμημένα
αντίτυπα, με 25 λιθογραφίες του συγγραφέα (μία
χρωματισμένη με το χέρι). Αρχικά εξώφυλλα (λίγο
λερωμένα, ελαφρά οξειδωμένο το πάνω, εν μέρει
άκοπο αντίτυπο).
€ 250-350 
436 107125 
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Γεωμετρία διαβήτου. Géo -
métrie du compas. Παρίσι, Editions du Compas, 1933. 
53 [=55] σ. (λίγα στίγματα από οξείδωση). Έκδοση πε-
ριορισμένη σε 100 αριθμημένα αντίτυπα, justification du
tirage και τίτλος σε αντικρυστές σελίδες (χαλκόγραφα),
εισαγωγικό κείμενο και 22 ολοσέλιδες οξυγραφίες, η
πρώτη χωρίς αρίθμηση και οι υπόλοιπες αριθμημένες
I-XXI (συνυπολογίζονται και στη σελιδαρίθμηση), ένα
από τα 50 αντίτυπα σε χαρτί Hollande, με ιδιόχειρη
αφιέρωση του καλλιτέχνη, εν μέρει σβησμένη («Pour
[...] en souvenir / amical / D. Galanis»), αντίτυπο σε άρ-
ραφα δίφυλλα (όπως κυκλοφόρησε). Αρχικά εξώ-
φυλλα (ex-libris Pierre Le-Tan), περικάλυμμα (δέρμα στη
ράχη), θήκη. Γαλάνης (Εικονογραφημένα) 1933/1.
€ 2.000-3.000 
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437 108279 
ΓΚΙΚΑ, Τίγκη. Ἡ δίψα τοῦ καλαμιοῦ. Αθήνα, Δί-
φρος, 1965.  4ο, [18] φ. Με 3 έγχρωμες λιθογρα-
φίες του Γιάννη ΤΣΑΡΟΥΧΗ, έκδοση περιορισμένη
σε 211 αντίτυπα, όλα υπογεγραμμένα και αριθμη-
μένα από τον καλλιτέχνη, με ιδιόχειρη αφιέρωση
(«Στήν Ἀργίνη ποῦ ἀγαπῶ πολύ / Τίγκη Γκίκα»), σε
άρραφα τεύχη (όπως κυκλοφόρησε). Αρχικά εξώ-
φυλλα (λίγο λερωμένο το κάτω).
€ 120-160 

438 108155 
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Κωνσταντίνος. Ἡ τιμή καί τό χρῆμα,
διήγημα. Κέρκυρα, Αδελφοί Γ. Ασπιώτη, 1914. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 510 αριθμημένα
αντίτυπα. 99 σ. Με 6 φωτοτυπικές αναπαραγωγές
χαλκογραφιών του Μάρκου ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΥ. Αρ-
χικά εξώφυλλα (λυμένη η ράχη, λείπει η βάσης της,
αξάκριστο αντίτυπο). 
€ 150-200

439 108067 
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Ἕξη χαλκογραφίες γιά ἕξη
ποιήματα τοῦ Καβάφη. Μιλάνο, Crocetti, 1983.  4ο,
[16] φ. Έκδοση περιορισμένη σε 120 αριθμημένα αν-
τίτυπα, με 6 οξυγραφίες (2 έγχρωμες με ακουατίντα)
τοποθετημένες σε ισάριθμα δίφυλλα, όλες οι οξυ-
γραφίες υπογεγραμμένες από τον καλλιτέχνη και
αριθμημένες, κάθε δίφυλλο με το κείμενο του αντί-

στοιχου ποιήματος στα ελληνικά και ιταλικά, 2 επι-
πλέον δίφυλλα στην αρχή με τον τίτλο και τα στοι-
χεία της έκδοσης στα ελληνικά και ιταλικά, αντίτυπο
σε άρραφα δίφυλλα (όπως κυκλοφόρησε). Σε θέση
εξωφύλλων ένα δίφυλλο με τον τίτλο στα ελληνικά
μόνο, θήκη (μικρές φθορές, αναπαραγωγή σχεδίου
του Τσαρούχη στο πάνω κάλυμμα).
€ 400-600 

440 107934 
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος. Πούσι, ποιήματα. Αθήνα, Α.
Καραβίας, 1947.  [64] σ. Έκδοση σε 1000 αντίτυπα,
με ξυλογραφίες σε όρθιο ξύλο των Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ,
Α. ΤΑΣΣΟΥ, Ι. ΜΟΡΑΛΗ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Γ. ΜΟ-
ΣΧΟΥ, Γ. ΒΑΚΑΛΟ και Γ. ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΔΗ, αντίτυπο σε
άρραφα δίφυλλα (όπως κυ κλο φόρησε). Αρχικά εξώ-
φυλλα (μικρές φθορές στη ράχη).
€ 250-350

441 105532 
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δ. Γρ. Αἱ Ἀθῆναι πού φεύ-
γουν. Αθήνα, Κογεβίνας, 1933.93 σ. Με 12 επικολ-
λημένες οξυγραφίες του Λυκούργου ΚΟΓΕΒΙΝΑ (4
τυπωμένες με σέπια, οι υπόλοιπες επιχρωματισμένες
με ποσουάρ), σχέδια του καλλιτέχνη εντός κειμένου.
Αρχικό πανί (μικρές φθορές, ξεθωριασμένη η ράχη, ο
τίτλος στο πάνω κάλυμμα, ex-libris).
€ 150-200
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442 106612 
ΚΑΝΕΛΛΟΣ, Βάσος. Hellas, Delphic idea I [–II]. χ.τ.
και χ.  2 τόμοι, 23 και 27 άρραφα δίφυλλα αριθμη-
μένα 7-9, 12, 15-16, 19-20, 22, 24-25, 27, 31, 35α, 38-40,
45, 47-48, 50-53, 56-59, 62, 64-70, 74-76, 79, 81-84, 87 και
89-91, 265 x 185 mm. (κομμένο το πρώτο φύλλο ενός
διφύλλου). Κάθε δίφυλλο μ᾽ ένα πρωτότυπο σχέδιο
(χρωματιστά μολύβια) στη σ. [3], χειρόγραφο τίτλο,
υπογραφή με αρχικά («V.K») και αρίθμηση στη σ. [1]
(οι σ. [3] και [4] λευκές). 4 σχέδια υπογεγραμμένα
(«VK») και 2 («V. Kanellos»), ένα δίφυλλο χωρίς αρίθ-
μηση και με 2 πρωτότυπα σχέδια στις σ. [2] και [3], όλα
τα δίφυλλα (εκτός από 7) με συνοδευτικό δακτυλο-
γραφημένο φύλλο στα αγγλικά. Στην αρχή του Α΄
τόμου 3 επιπλέον δίφυλλα, το πρώτο με ολοσέλιδο σχέ-
διο στην πρώτη σελίδα, υπογεγραμμένο με αρχικά, που
ενσωματώνει τον γενικό τίτλο («Hellas») και μικρότερο
σχέδιο στη σ. 3 με ενσωματωμένο επεξηγηματικό τίτλο
(«Impressions of Greece in color and form, Vassos Kanel-
los»), το δεύτερο με σχέδιο στην πρώτη σελίδα με εν-
σωματωμένη αφιέρωση («To Tanagra and Xenea») και
ένα σχέδιο στη σ. 3 και το τρίτο με χειρόγραφο κείμενο
του Β. Κανέλλου στα αγγλικά στην πρώτη σελίδα και
ένα σχέδιο υπογεγραμμένο με αρχικά στη σ. 3. Αρχικά
εικονογραφημένα εξώφυλλα (με χειρόγραφο τον τίτλο
στο πάνω κάλυμμα). [μαζί, του ιδίου:] Αυτόγραφο ση-
μείωμα με την υπογραφή του («Vássos Kanéllos»). χ.τ.
και χ.  1 σελίδα, 262 x 187 mm. «This album, Hellas,
is dedicated to Angelos Sikelianos and his coworkers of the
Delphic Ideology. Also, to Isadora and Tanágra, the first cre-
ators of the Hellenic Chorodrama». (3) 
€ 1.000-1.500 

443 107903 
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ὁ κουρσάρος Πέδρο Καζᾶς,
ἱστορία ἀπίστευτη, βγαλμένη ἀπό κάποιο χειρόγραφο
πού βρέθηκε στό Ὀπόρτο. Αθήνα, Γλάρος, 1944. 
Τρίτη έκδοση, κα´ + 59 σ. Εικονογράφηση του συγ-
γραφέα. Αρχικά εξώφυλλα (ελαφρά οξειδωμένα, μι-
κρές φθορές στη ράχη).
€ 80-120 

444107901 
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ταξείδια σέ διάφορα μέρη
τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Ἀνατολῆς, περιγραφικά τοῦ τί
ἀπόμεινε ἀπό τά χρόνια τῶν Βυζαντινῶν, τῶν Φράγ-
κων, τῶν Βενετσάνων καί τῶν Τούρκων. Αθήνα 1928.
 137 σ. Εικονογράφηση του συγγραφέα. Αρχικό
πανί (λερωμένο). [μαζί, του ιδίου:] Φημισμένοι ἄντρες
καί λησμονημένοι. Αθήνα, Αετός, 1942.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 135 σ. Εικονογράφηση του συγγραφέα.
Αρχικό πανί (λερωμένο το κάτω κάλυμμα). (2)
€ 100-150 

445 107098 
ΛΕΚΑΚΗΣ, Γιώργος. Τάματα. Αθήνα, Συλλεκτικές
εκδόσεις «Ίασπις», 1999.  81 σ. Έκδοση περιορι-
σμένη σε 149 αριθμημένα αντίτυπα, με 2 μεταξοτυπίες
εκτός κειμένου του Απόστολου ΓΙΑΓΙΑΝΝΟΥ και 2
παλαιά τάματα, ένα από τα 30 αντίτυπα με επάργυρα
τάματα. Αρχικό πανί.
€ 150-200 

446 108153 
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ, Γιώργος. Τό ψάρεμα στά ἑλληνικά
ἀκρογιάλια: τά σύνεργα, οἱ τρόποι, τά ψάρια. Αθήνα
1941.  206 σ. Με ξυλογραφίες του Σπύρου ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ. Αρχικά εξώφυλλα (εν μέρει άκοπο αντίτυπο).
€ 80-12 

447 107229 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μιχαήλ, «Δόρις». Ἐλιγμοί, ἔγρα-
ψεν ὁ ζωγράφος Μιχαήλ Δόρις. Αθήνα, Δημητράκος,
1935.330 x 250 mm., [81] φ. Έκδοση περιορισμένη
σε 300 αριθμημένα αντίτυπα, ένα από τα 60 αντί-
τυπα σε χαρτί velin filigrane panckoucke με 5 έγχρω-
μες χαλκογραφίες του καλλιτέχνη εκτός κειμένου.
Αρχικά εικονογραφημένα εξώφυλλα (με έγχρωμη
χαλκογραφία στο πάνω).
€ 150-200 

448 107842 
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Ἐνθύμημα Ἀθηνῶν. Souvenir d’
Athènes. Αθήνα, Γ. Στάγγελ & Σία, [αρχές 20ού αι.].
πλάγιο 4ο (308 x 241 mm.). Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο
τίτλου (τα στοιχεία της έκδοσης από το εξώφυλλο),
12 χρωμολιθογραφίες με μνημεία της Αθήνας, λε-
ζάντες στο κάτω περιθώριο στα ελληνικά, ιταλικά,
γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά. Αρχικά εικονο-
γραφημένα εξώφυλλα (διαφήμιση του εκδότη στο
κάτω).
€ 250-350

449 107985
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Άγγελος. Ἀκριτικά (1941-1942).
Αθήνα 1942.4ο(265 x 220 mm.), [40] σ. Έκδοση σε
100 αριθμημένα αντίτυπα με χειρόγραφο το (μέχρι
τότε αδημοσίευτο) κείμενο και ξυλογραφίες του
Σπύρου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, όλα τα αντίτυπα υπογεγραμ-
μένα από τον ποιητή, η πρώτη ξυλογραφία αριθμη-
μένη, υπογεγραμμένη και χρονολογημένη από τον
καλλιτέχνη), ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑ  ΝΟΥ
(«Ἀντίτυπο ἀριθ Α / γραμμένο γιά τόν ποιητή»). Αρ-
χικά εξώφυλλα (λίγο λερωμένα).
€ 3.000-4.000 
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450 107845 
ΣΚΙΠΗΣ, Σωτήρης. Μέσ’ ἀπό τά τείχη. Αθήνα 1943.
 224 x 175 mm., [64] σ. (ελαφρά λερωμένη η πρώτη
σελίδα του διφύλλου ε΄). Έκδοση σε 105 αριθμημένα
αντίτυπα με χειρόγραφο το (μέχρι τότε αδημοσίευτο)
κείμενο και ξυλογραφίες του Σπύρου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
όλα τα αντίτυπα υπογεγραμμένα από τον ποιητή, η
πρώτη ξυλογραφία αριθμημένη, υπογεγραμμένη και
χρονολογημένη από τον καλλιτέχνη, αντίτυπο χωρίς
την υπογραφή του ποιητή, σε άρραφα δίφυλλα
(όπως κυκλοφόρησε). Αρχικά εξώφυλλα (ελαφρά
λερωμένα, μικρές φθορές).
€ 1.000-1.500 

450

451 107844 
[ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σπύρος]. «ΘΕΡΟΣ, Άγις».
Δρακογενιά. Αθήνα 1943.  251 x 180 mm., [56] σ.
Έκδοση περιορισμένη σε 105 αριθμημένα αντί-
τυπα με χειρόγραφο το (μέχρι τότε αδημοσίευτο)
κείμενο και ξυλογραφίες του Σπύρου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
η πρώτη αριθμημένη και υπογεγραμμένη από τον
καλλιτέχνη, όλα τα αντίτυπα υπογεγραμμένα και
από τον ποιητή, αντίτυπο σε άρραφα δίφυλλα (όπως
κυκλοφόρησε). Αρχικά εξώφυλλα.
€ 1.500-2.000 
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452 108192 
LEAR, Edward, 1812-1888. Ἄθως. Υδατογραφία
σε χαρτί, 75 x 123 mm. Τίτλος και χρονολογία κάτω
δεξιά: «Athos / 21 Sept. 1856», ετικέτα των Walker’s
Galleries στην πίσω όψη. Σε κορνίζα.
€ 800-1.200 

453 106858 
LEPAGE, Al., 19ος αιώνας. Βρακοφόρος μέ σπάθα
σέ περίσκεψη.  Μολύβι σε χαρτί, 236 x 191 mm.
(δυο τρύπες, ελαφρά οξειδωμένο). Υπογεγραμμένο
και χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Al. Lepage / 1826».
€ 400-600 

454 108193 
WEEKES, Frederick. Ἕλληνες χωρικοί καί στό βάθος
ἡ Ἀκρόπολη. Υδατογραφία σε χαρτί, 175 x 260 mm.
Υπογεγραμμένη και χρονολογημένη κάτω αριστερά:
«F. Weekes / 1859». Σε κορνίζα.
€ 400-600 

455 108195 
PAGE, William, 1794-1872. Παρέα ἀντρῶν σέ ἀρχαῖα
ἐρείπια. Υδατογραφία σε χαρτί, 205 x 265 mm. Σε
κορνίζα.  Πρβ. το έργο Three Turks in conversation

454

455

456
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του Βρετανικού Μουσείου (1975, 0621.26).
€ 600-800 

456 108106 
Franciscan Convent, Athens. The residence of Lord Byron.
Μολύβι σε χαρτί, 180 x 225 mm. Ο τίτλος κάτω. Σε
κορνίζα. Βασισμένο σε έργο του William Page.
€ 150-200 

457 108012 
Ἄποψη τῆς Ρόδου. [19ος αιώνας]. Υδατογραφία
σε χαρτί, 510 x 970 mm. Σε κορνίζα.
€ 1.000-1.500 

458 107841 
CURZON, Alfred de, 1820-1895. Campagne d’Athènes,
vue de Munichie. [1882]. Κάρβουνο σε χαρτί, 325
x 480 mm. Υπογεγραμμένο με μονόγραμμα κάτω
αριστερά, ο τίτλος και η χρονολογία σε νεότερη ετι-
κέτα στην πίσω όψη. Σε κορνίζα.
€ 250-350 

459 108194 
HUGHES-STANTON, Herbert, 1870-1937. Windmills.
Island of Mykonos. [1937]. Υδατογραφία σε χαρτί,
215 x 350 mm. Τίτλος και χρονολογία σε ετικέτα έκ-
θεσης στην πίσω όψη. Σε κορνίζα.
€ 400-600 

458

459
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460 106637 
ΓΙΑΛΛΙΝΑΣ, Άγγελος, 1857-1939. Βενετία. 
Αραιωμένο μελάνι σε χαρτί, 250 x 330 mm. Υπογε-
γραμμένο κάτω δεξιά: «Γιαλλινᾶς». Σε κορνίζα.
€ 400-600 

461 107927 
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος, 1880-1966. Δέντρο. Με-
λάνι και μολύβι σε χαρτί, 225 x 310 mm. Υπογε-
γραμμένο κάτω δεξιά: «D. Galanis». Σε κορνίζα
στερεωμένη σε ξύλινη βάση. [στην πίσω όψη:] Τό
ἴδιο θέμα ἀπό ἄλλη ὀπτική γωνία.  Μολύβι σε
χαρτί. Με τη σφραγίδα του εργαστηρίου του καλ-
λιτέχνη κάτω δεξιά.
€ 1.000-1.500 

462 108304 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Γιώργος, 1891-1958. Ὅσιος
Λου κᾶς.  Υδατογραφία σε χαρτί, 370 x 268 mm.
Υπογεγραμμένη και χρονολογημένη κάτω δεξιά:
«Γ. Οἰκο νομίδης / 1933».
€ 600-800 

463 107783 
ΜΟΣΧΟΣ, Γεώργιος, 1906-1990. Tό σπίτι τῆς Μα -
ν τῶς Μαυρογένους. Μελάνι σε χαρτί, 180 x 290
mm. Τίτλος, χρονολογία και υπογραφή κάτω αρι-
στερά: «Πάρος / τό σπίτι τῆς Μαντῶς Μαυρογέ-
νους / ’48 Γ. Μόσχος». Σε κορνίζα.
€ 500-700 

462

461α

463
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464 108128 
ΜΕΓΑΛΙΔΗΣ, Δημήτρης, 1908-1979. Πορτραῖτα
τοῦ στρατηγοῦ Γερ. Αὐγερόπουλου, τοῦ Hamish καί
ἑνός ἄλλου ἀγωνιστῆ.Μολύβι σε χαρτί, 220 x 157,
220 x 157, 244 x 156 mm. Υπογεγραμμένα και χρο-
νολογημένα: «Δημήτρης / 1944», «Δημήτρης / 1944»
και «Δημήτρης / Στήν Ἐλεύθερη Ἑλλάδα / 30-9-44»,
υπογεγραμμένα και από τους εικονιζόμενους. (3)
€ 1.000-1.500 

465 108129 
ΜΕΓΑΛΙΔΗΣ, Δημήτρης, 1908-1979. Ἀντάρτες. 
Μολύβι σε ημιδιαφανές χαρτί, 239 x 335 mm.
€ 800-1.200 

466 108130 
ΜΕΓΑΛΙΔΗΣ, Δημήτρης, 1908-1979. Ὀρεινό χωριό.
Μολύβι σε ημιδιαφανές χαρτί, 325 x 242 mm.
€ 800-1.200

464β464α

465

466



468 107236 
ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος, 1895-1967. Εὐχε-
τήρια κάρτα τῶν βασιλέων Παύλου καί Φρειδερίκης
μέ πρωτότυπη ὑδατογραφία του.  Υδατογραφία
σε χαρτί, 157 x 116 mm. Υπογεγραμμένη κάτω δεξιά:
«Cosm–», επικολλημένη στη δεξιά πλευρά δίπτυχης
κάρτας με τυπωμένες ευχές στα αγγλικά υπογε-
γραμμένες από τους βασιλείς, έντυπος τίτλος: «THE
ROYAL PALACE - ATHENS».
€ 200-300 

108

467γ

468

467 108127 
Τέσσερις μακέτες γιά τά γραμματόσημα τῆς Ἐλευθέρας Ὀρεινῆς
Ἑλλάδος τοῦ ΕΔΕΣ. [1944]. Μελάνι σε χαρτί, η καθεμία: 163 x 250 mm.
[μαζί:] Σειρά τῶν γραμματοσήμων μέ ἐπισήμανση «ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ
/ 25-11-1942».  Σε φύλλο διαστάσεων 124 x 175 mm. (σφραγίδα
«ΙΩΑΝΝΙΝΑ / 25 XI 44»). (5)
€ 800-1.200

467α 467β

467δ
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469 470

469 108197 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος, π. 1902-1985. Εἴκοσι ἐννέα ἀρχικά
γράμματα γιά τήν εἰκονογράφηση τοῦ ἔργου «Ἀπ’ τήν
Ἑλλάδα» τοῦ Σ. Μυριβήλη (β´ ἔκδ.). [1954].  Μελάνι σε
λεπτό χαρτόνι, το καθένα: 150 x 67 mm. Κάποια με λεζάν-
τες με μολύβι. Επικολλημένα ανά τρία σε 10 λυτά φύλλα (2
στο τελευταίο). (29)
€ 2.000-3.000

470 108198 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος, π. 1902-1985. Σχέδιο (Γοργόνα) γιά
τήν εἰκονογράφηση τοῦ ἔργου «Ἀπ’ τήν Ἑλλάδα» τοῦ Σ. Μυ-
ριβήλη (β´ ἔκδ.). [1954]. Μελάνι σε χαρτί, 250 x 180 mm.
Σε κορνίζα.
€ 600-800 

471 108224 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος, π. 1902-1985. Μακέτα ἐξωφύλλου
γιά τό ἔργο «Ὁ σκελετόβραχος» τῆς Εὔας Βλάμη. [1949].
Τέμπερα σε χαρτί, 135 x 120 mm. Σε κορνίζα.
€ 1.000-1.500

472 108196 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος, π. 1902-1985. Σχέδιο (Ἀφροδίτη τῶν
Σόλων) γιά τήν εἰκονογράφηση τοῦ ἔργου «Ἀπ’ τήν
Ἑλλάδα» τοῦ Σ. Μυριβήλη (β´ ἔκδ.). [1954].  Μελάνι σε
χαρτί, 303 x 205 mm.
€ 400-600 

471

472
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476
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474473

473 106619 
POUPAERT, J. Yardnumber 40-41 built for Synodinos Bro-
thers, by «Chantiers Navals de Bruges», Bruges - Belgium.
Υδατογραφία και μελάνι σε χαρτί, 530 x 740 mm.
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά:
«POUPAERT J. 3-4-58». Σε κορνίζα.
€ 500-700 

474 108225 
ΚΛΩΝΗΣ, Κλεόβουλος, 1907-1988. Μακέτα ἐξω-
φύλλου γιά τόν Δ΄ τόμο τῶν «Πανθέων» τοῦ Τάσου
Ἀθανασιάδη. [1968]. Τέμπερα και μελάνι σε χαρτί,
260 x 180 mm. Σε κορνίζα.
€ 300-400 

475 107838 
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ, Γιώργος, 1924-1996. Ὁ Καραγκιό-
ζης καί ὁ Βελῆ Γκέκας.  Μελάνι σε χαρτί, 245 x
310 mm. Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω
δεξιά: «Γ. Χαρίδημος / 1964». Σε κορνίζα.
€ 200-300 

476 101841 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ, Μίλτης, 1911-1999. Τρία
μπλόκ σχεδίων μέ εὑρήματα ἀπό τό Κουρτήρ Λι-
σβορίου Λέσβου (134), τοπία (5), πορτραῖτα (2), κ.ἄ.
1969-1970, 1979-1982 & 1982.  [14] φ., 298 x 197
mm., [15] φ., 297 x 197 mm. και [16] φ., 230 x 171 mm.
 Τα τοπία και τα πορτραίτα υπογεγραμμένα και
χρονολογημένα, στα 4 τελευταία φύλλα του πρώτου
μπλόκ υπογραφές των συνέδρων του «Διεθνοῦς
Ἡφαιστειολογικοῦ Συνεδρίου Θήρας» (1970). (3)
€ 250-350 
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477 103816 
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης, 1910-1989. Σχέδιο γιά τή
χαλκόγραφη προμετωπίδα τοῦ «Ἥλιου τοῦ πρώ-
του» τοῦ Ὀδ. Ἐλύτη. [1943].  Μελάνι σε χαρτί,
220 x 145 mm. Υπογεγραμμένο δυο φορές (με με-
λάνι και μολύβι) κάτω δεξιά: «Τσαρούχης». Σε
κορνίζα.
€ 1.500-2.000 

478

479477

478 107772 
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος, γ. 1935. Τρία κεφάλια. 
Μολύβι σε χαρτί, 179 x 259 mm. Υπογεγραμμένο
κάτω αριστερά: «Α. Φασιανός».
€ 400-600 

479 107773 
ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ, Βασίλης, γ. 1938. Ἡλιοβασίλεμα.
 Μικτή τεχνική σε χαρτί, 170 x 240 mm. Υπογε-
γραμμένο κάτω αριστερά: «Σπεράντζας».
€ 400-600 
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480 481

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

480 106623 
ΧΑΡ ΤΙ ΝΗ ΕΙ ΚΟ ΝΑ — Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες. [Άγιον
Όρος], 1819. Χαλκογραφία επιχρωματισμένη με
το χέρι, 505 x 395 mm. (οξειδωμένη, μικρές τρύπες,
λεκέδες). Σε κορνίζα. Παπαστράτου 367.
€ 400-600

481 106622 
ΧΑΡ ΤΙ ΝΗ ΕΙ ΚΟ ΝΑ — Ναός Εὐαγγελιστρίας Τήνου.
Τήνος 1827. Χαλκογραφία τυπωμένη σε ύφασμα και
επιχρωματισμένη με το χέρι, 464 x 620 mm. (οξειδω-
μένη, μικρές τρύπες, λεκέδες, μικρές φθορές στα περι-
θώρια). Χαραγμένη από τον ιεροδιάκονο Αγαθάγγελο
Σεριώτη. Επικολλημένη σε κόντρα πλακέ. Παπαστρά-
του 573.
€ 800-1.200 

482 108369 
ΧΑΡ ΤΙ ΝΗ ΕΙ ΚΟ ΝΑ — Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ἐπίσκο-
πος Μηθύμνης. [Άγιον Όρος], 1858. Χαλκογρα-
φία, 590 x 440 mm. Χαραγμένη από τον Κων σταντίνο
Παναγιώτου εκ Πλωμαρίου Μυτιλήνης. Σε κορνίζα.
Παπαστράτου 261.
€ 600-800 

483 107602 
Ἐπιπεδογραφία τῆς Κωνσταντινουπώλεως, τοῦ Κόλ-
που της, τοῦ Καταστένου της, τῆς ἀπό τό Σταυρο-

482

483
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484

485

δρόμι θέας της, τῶν περί αὐτήν καί τοῦ Σαραγίου, μέ
τάς παλαιάς καί νέας ὀνομασίας των, ὑπό Ρήγα Βε-
λεστινλῆ Θετταλοῦ 1796. Χίος, 30 Απριλίου 1918. 
Χειρόγραφο σε χαρτί επικολλημένο σε ύφασμα, 715 x
505 mm. Αντίγραφο του φύλλου αρ. 1 της Χάρτας τῆς
Ἑλλάδος του Ρήγα από τον Δημήτριο Γ. Αντωνιάδη.
€ 1.000-1.500 

484 106861 
Κονσταντι Καναριος. [π. 1822]. Λιθογραφημένο
μονόφυλλο, 350 x 240 mm. Μ’ ένα πορτραίτο του
Κωνσταντίνου Κανάρη στην πάνω πλευρά και
αναπαραγωγή αγγλικού χειρογράφου με την υπο-
γραφή «A. H. R.», που αναφέρεται στην πυρπόληση
της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη ως εκ-
δίκηση για τη σφαγή της Χίου. Με την ένδειξη «Li-
thographic Press, Leinster Street» στο τέλος.
€ 400-600 

485 108234
LANGLOIS, Jean Charles. Θάνατος τοῦ νέου Λεωνίδα
Μάρκου Μπότζαρη, πεσόντος ἐνδόξως ἐν Καλλι-
δρόμῃ τῇ Η΄ Αὐγούστου ΑΩΚΓ, [κάτω στό μέσο:]
Τοῖς Ἕλλησιν! Μόναχο, J. N. Strixner, [β΄ τέταρτο
19ου αιώνα]. Λιθογραφία, 413 x 555 mm. Χαραγ-
μένη από τον Aug. Strixner με βάση έργο του Langlois.
O τίτλος στα ελληνικά και τα γαλλικά. Σε κορνίζα.
€ 1.000-1.500 

486108253 
LANGLOIS, Jean Charles. Mort de Marc Botzaris, le 20/8
Août 1823. Παρίσι, Lith. de Engelmann, [1826]. Λι-

486

487

θογραφία, 425 x 557 mm. (μικρό σχίσιμο στην κάτω
πλευρά, λίγο οξειδωμένα το κάτω και το δεξιό περι-
θώριο). Χαραγμένη από τον Maurin με βάση έργο του
Langlois. Σε κορνίζα. Πρβ. A. Amandry & M. Du-
pont, «Gravures philhellènes», La Grèce en révolte. Dela-
croix et les peintres français, 1815-1848 [κατ. έκθεσης],
Παρίσι 1996, σ. 287, αρ. 82.
€ 800-1.200 



μένη), με την ένδειξη «I. A. Dusch vecit (;) A.V.»
κάτω αριστερά, κάτω από τον τίτλο υπόμνημα στο
οποίο παραπέμπουν αριθμοί στην εικόνα. 
€ 1.000-1.500

488 106584 
NEUVILLE, Alphonse-Marie, de. Courage des femmes
Souliotes. Παρίσι, Bulla, [1865]. Λιθογραφία με 2
τίντες χαραγμένη από τους Regnier, Bettannier και
Morlon με βάση έργο του de Neuville, 375 x 525 mm.
(συντηρημένη).
€ 1.000-1.500 

489 106583 
NEUVILLE, Alphonse-Marie, de. Serment patriotique
des Grecs. Παρίσι, Bulla, [1865]. Λιθογραφία με 2
τίντες χαραγμένη από τους Regnier, Bettannier και
Morlon με βάση έργο του de Neuville, 370 x 525 mm.
(συντηρημένη).
€ 1.000-1.500 

490 106582 
NEUVILLE, Alphonse-Marie, de. Mort de Marcos Bo-
tzaris. Παρίσι, Bulla, [1865]. Λιθογραφία με 2 τίν-
τες χαραγμένη από τους Regnier, Bettannier και
Morlon με βάση έργο του de Neuville, 380 x 535 mm.
(συντηρημένη).
€ 1.000-1.500 

491 106859 
BELLANGÉ, J. L. H. Les Grecs reçoivent la nouvelle
du combat de Navarin. Παρίσι, Gihaut frères, [π.
1828].  Λιθογραφία, 208 x 185 mm. Υπογραφή
και χρονολογία στην πλάκα («Hte Bellangé 1827»).
€ 250-350 

114

488 491

487 108314 
Getreue und wahrhafte Vorstellung des Ausfalls der
griechischen Besatzung aus der in der Nacht vom 25.
auf den 26. April 1826. von den Türken unter Anführung
des Ibrahim Pascha mit Sturm genum(m)ener Festung
Missolunghie. Kempten, J. Koch, [τέλη δεκαετίας
1820].  Χαλκογραφία, 343 x 419 mm. (συντηρη-

489

490
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492 493

492 108252 
VERNET, Horace. Le Giaour vainqueur d' Hassan. Πα-
ρίσι, Jazet & Aumont, 1829.Ακουατίντα χαραγμένη
από τον Jazet με βάση έργο του Vernet, 640 x 533 mm.
(τσακίσεις στην αριστερή πλευρά). Σε κορνίζα. Πρβ.
A. Amandry & M. Dupont, «Gravures philhellènes», La
Grèce en révolte. Delacroix et les peintres français, 1815-
1848 [κατ. έκθεσης], Παρίσι 1996, σ. 291, αρ. 176.
€ 1.000-1.500 

493 108241 
Μανώλης Τομπάζης. [π. 1894]. Λιθογραφία, 425
x 315 mm. (μικρές τρύπες στην πάνω και την κάτω
πλευρά, τσακίσεις, λείπουν μικρά τμήματα από τα
περιθώρια). Βασισμένη σε έργο του Νικηφ. Λύτρα,
με την ένδειξη «Μπέριγγερ» κάτω αριστερά. Σε
κορνίζα.
€ 200-300 

494 106862 
Jeu de l' oie renouvelé des Grecs. Μετς, Fabrique d'
estampes de Gangel, [δεκαετία 1850].  Λιθογρα-
φία, επιχρωματισμένη με το χέρι. 440 x 550 mm.
(λίγο οξειδωμένη). 
€ 150-200 

495 108344 
Ἄποψη τῆς Ἀκρόπολης. Λονδίνο, Religious Tract

Society, [μέσα 19ου αιώνα]. Μεγάλη λιθογραφία

494

σε ύφασμα, 920 x 1210 mm. Επιχρωματισμένη με το
χέρι, στοιχεία του εκδότη κάτω δεξιά, κρίκοι ανάρ-
τησης στις γωνίες. ΣΠΑΝΙΕΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ
ΥΦΑΣΜΑ. Η παρούσα και οι επόμενες δύο λιθο-
γραφίες φαίνεται πως εκδόθηκαν από την Εταιρία
για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
€ 400-600 

496 108346 
Ὁ ναός τοῦ Ἀπόλλωνα, Κόρινθος. Λονδίνο,
Religious Tract Society, [μέσα 19ου αιώνα]. Με-
γάλη λιθογραφία σε ύφασμα, 910 x 1220 mm. Επι-



498 108309 
Κωνσταντῖνος ὁ Αὐτοκράτωρ τῶν Ρωμαίων προτιμά
μαχόμενος νά θανατωθῆ παρά νά αἰχμαλωτισθῆ.
[π. 1910]. Λιθογραφία, 493 x 675 mm. (λίγο λερω-
μένη, συντηρημένη). Με υπογραφή στην πλάκα («Gr.
Couriotis») και την ένδειξη «Ν. Δζελέπογλου» κάτω
δεξιά. Σε πασπαρτού.
€ 300-400

499 108308 
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Ὁ Κατσαντώνης, εἰκών τετάρ -
τη. Αθήνα, Γ. Χρηστίδης, [δεκαετία 1930]. Χρω-
μολιθογραφία επικολλημένη σε λεπτό χαρτόνι, 425 x
573 mm. (κομμένο και συμπληρωμένο τμήμα στη
δεξιά πλευρά κι ένα μικρότερο στην αριστερή, σχί-
σιμο κάτω αριστερά).
€ 150-200 

500 106615 
Τό ἡρῶον τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως. Ὁ ἥρως
Ἀθανάσιος Διάκος, ἡ παρά τήν γέφυραν τῆς Ἀλα-
μάνας αἰχμαλωσία αὐτοῦ, τη 10 Ἀπριλίου 1821.
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497

498

 χρω ματισμένη με το χέρι, στοιχεία του εκδότη κάτω
δεξιά, κρίκοι ανάρτησης στις γωνίες.
€ 400-600 

497 108345 
Ἄποψη τῆς Δαμασκοῦ. Λονδίνο, Religious Tract So-
ciety, [μέσα 19ου αιώνα]. Μεγάλη λιθογραφία σε
ύφασμα, 930 x 1220 mm. Επιχρωματισμένη με το
χέρι, στοιχεία του εκδότη κάτω δεξιά, κρίκοι ανάρ-
τησης στις γωνίες.
€ 400-600

496

495

499



117

500

501

Αθήνα, Γεώργιος Παπαδημητρίου, [δεκαετία 1920].
Χρωμολιθογραφία, 562 x 405 mm. (μικρό σχίσιμο
πάνω αριστερά).
€ 200-300 

501 108228 
Ἡ Βασιλική Οἰκογένεια τῆς Ἑλλάδος. Πειραιάς,
Λιθογραφείο Ε. Λοβέρδου & Γ. Γρύσπου, [π. 1905].
 Χρωμολιθογραφία, 528 x 670 mm. (λείπουν
μικρά τμήματα, συντηρημένη).
€ 350-450 

502 108236 
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Ἡ στέψις τοῦ πρίγκηπος Γεωρ-
γίου τῆς Ἑλλάδος μετά τῆς πριγκιπίσσης Μαρίας
Βοναπάρτου ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ τῆς Μητροπόλεως, 29
Νοεμβρίου / 12 Décembre 1907. Aθήνα, Δρ. Παπα-
δημητρίου, [1907]. Χρωμολιθογραφία, 493 x 631
mm. (κομμένο και συμπληρωμένο μικρό τμήμα και 2
μικρές τρύπες στο κάτω περιθώριο). Ο τίτλος στα
ελληνικά και γαλλικά. Σε κορνίζα.
€ 300-400 

503 108237 
Ὁ Παπαδράκος ὁρκίζων τόν λαόν ὑπέρ τῆς ἀνορ-
θώσεως εἰς τό Πεδίον τοῦ Ἄρεως κατά τό κολοσ-
σιαῖον λαικόν συλλαλητήριον τῆς 14 Σεπτεμβρίου
1909. [π. 1909].  Χρωμολιθογραφία, 425 x 610

502

503

504



mm. (ελαφρά οξειδωμένη η πάνω πλευρά, λείπουν
μικρά τμήματα από το κάτω περιθώριο).
€ 500-700 

504 108229 
Ἡ μεγάλη τελετή τῆς ἀναμενομένης πανελληνίου
ἀναστάσεως, [κάτω ἀριστερά:] Ἐκδότης, Δ. Π. Βα-
φάκος, Σικάγον, [κάτω δεξιά:] Χρωμολιθ. τῆς Βασ.
Αὐλῆς Ε. Λοβέρδου & Γ. Γρύσπου ἐν Πειραιεῖ.

[π. 1910].  Χρωμολιθογραφία, 338 x 442 mm.
(μικρά σχισίματα στα περιθώρια).
€ 200-300 

505 108232 
ΤΣΑΛΙΚΗΣ, Α. Ἡ Πρώτη Μάχη τοῦ Ἑλληνικοῦ
Στρατοῦ ἐν Νεζερῷ (1. Ἀνάληψις 2. Ἑλλ. Σταθμός
Νεζερῷ [...] 8. Τουρ. Πυροβολεῖον. Αθήνα, Λιθο-
γραφείο Εμμ. Παπαντωνίου, [1897].  Χρωμολι-
θογραφία, 335 x 495 mm. Σε κορνίζα.
€ 300-400

506 108227 
ΑΡΙΣΤΕΥΣ, Φρίξος. Ἐκ τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πο-
λέμου τοῦ 1912: Ἡ μεγάλη μάχη τοῦ Σαρανταπόρου
τῆς 10 Ὀκτωβρίου. Αθήνα, Δρ. Παπα δημητρίου,
[1912]. Χρωμολιθογραφία, 492 x 706 mm. (λείπουν
τμήματα κυρίως από την πάνω δεξιά πλευρά και το
δεξιό περιθώριο, συντηρημένη). Ο τίτλος στα ελλη-
νικά και γαλλικά.
€ 350-450 

507 108226 
Ὁ Ἑλληνικός Στόλος. [π. 1912]. Χρωμολιθογρα-
φία, 470 x 665 mm. (2 μικρές τρύπες στο πάνω πε-
ριθώριο, μικρές φθορές στο αριστερό).
€ 350-450
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508 107946 
Ἡ νήσος Ἰκαρία θραύουσα διά τοῦ ξίφους της τόν
μακραίωνα τουρκικόν ζυγόν. Νικόλαος Ψεφόγε-
ρος Ικάριος, [1912].  Χρωμολιθογραφία επικολ-
λημένη σε χαρτόνι (στις γωνίες), 672 x 495 mm.
(τσακίσεις, μικρές φθορές στα περιθώρια, μικρές
τρύπες κάτω αριστερά).
€ 400-600 

509 108230 
Ὁ ἐλευθερωτής Διάδοχος Κωνσταντῖνος. Αθήνα,
Δρ. Παπαδημητρίου, [1912]. Χρωμολιθογραφία,
592 x 430 mm. (κομμένο το πάνω και τα πλευρικά
περιθώρια, συντηρημένη). Ο τίτλος στα ελληνικά
και γαλλικά.
€ 350-450 

510 108317 
ΣΟΥΡΣΟΣ, Σ. Ἡ Α.Β.Υ. ὁ Διάδοχος Κωνσταντῖνος,
ἀρχιστράτηγος τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, ἐκ νεωτά-
των φωτογραφιῶν, 1912. Αθήνα, Δρ. Παπαδημη-
τρίου, [1912].  Χρωμολιθογραφία επικολλημένη
σε χαρτόνι, 632 x 470 mm. (συντηρημένη). Ο τίτλος
στα ελληνικά και γαλλικά.
€ 400-600

511 108238 
Κωνσταντῖνος Διάδοχος τοῦ ἑλληνικού θρόνου.
Αθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου, [1912].  Χρωμολι-
θογραφία, 600 x 435 mm. (λίγες μικρές τρύπες, ξε-
θωριασμένη λεζάντα πάνω δεξιά). Ο τίτλος στα
ελληνικά και γαλλικά. Σε κορνίζα.
€ 350-450 

512 108235 
Ἡ ἀνατίναξις τοῦ τουρκικοῦ θωρηκτοῦ «Φετίχ
Μπουλέντ» ὑπό τοῦ ἑλληνικοῦ τορπιλλοβόλου 11,
ἐν τῷ λιμένι τῆς Θεσσαλονίκης τήν 19ην Ὀκτω-
βρίου 1912. Aθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου, [1912]. 
Xρωμολιθογραφία, 445 x 583 mm. (λίγο οξειδω-
μένη, κάθετη τσάκιση στο μέσον). Ο τίτλος στα ελ-
ληνικά και γαλλικά. Σε κορνίζα.
€ 350-450 

513 108233
Περικλῆς Ι. Ἀργυρόπουλος, Κυβερνήτης 14 Τορ-
πιλλοβόλου, τορπιλλίσας τήν 10 Νοεμβρίου 1912
τουρκικόν πολεμικόν ἐν τῷ ὅρμῳ Ἀϊβαλίου
(Μικρᾶς Ἀσίας). Πάτρα, Λιθογραφείο Ι. Διακίδου,
[π. 1912]. Χρωμολιθογραφία, 580 x 380 mm. (σχι-
σίματα, ίχνη σελοτέιπ στη δεξιά πλευρά). Με την

510 511

512
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ένδειξη: «Ἐκδότης Α. Β. Πάσχας - Ἀθῆναι». Σε κορ-
νίζα.
€ 200-300 

514 106611 
Ὁ Πρωτεργάτης τῆς Παγκοσμίου Εἰρήνης, [κάτω
ἀριστερά:] Ἐκδότης Ν. Πομόνης, [κάτω δεξιά:] Λιθ.
A. Ρουφαγάλη. [π. 1919].  Χρωμολιθογραφία σε
ύφασμα (μαντήλι), 412 x 423 mm. (λίγο λερωμένο).
€ 100-150 

515 107198 
Τό ὄνειρον τῶν προσφύγων καί ἡ ἀπελευθέρωσις
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. [π. 1923]. Χρωμολιθογραφία,
475 x 660 mm. (κομμένο τμήμα από το πάνω περι-
θώριο, μικρά σχισίματα στα υπόλοιπα). Βασισμένη
σε παλιότερη χρωμολιθογραφία του Χρηστίδη («Ἡ
Ἀνάστασις τῆς Κρήτης»).
€ 300-400 

516 108313 
Ἀντιστράτηγος Ἐμμ. Ζυμβρακάκης, [πάνω:]Οἱ ἀρχη-
 γοί τοῦ στρατοῦ μας. Αθήνα, Λιθ. Λουροπούλου &
Λουμάκη, [1920].  Έκ δο ση της «Πατριωτικῆς
Ἑνώσεως», χρωμολιθογραφία, 576 x 410 mm. (λεί-
πουν μικρά τμήματα από το κάτω περιθώριο, συν-
τηρημένη).
€ 150-200 

516

515
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517 107238 
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Νίκη – Λευτεριά, [κάτω:]
Ἡ Παναγιά μαζί του. Αθήνα, Κ. Π. Καρύδης, [π.
1940].  Δίχρωμη λιθόγραφη αφίσα, 1000 x 690
mm. (λίγα μικρά σχισίματα στο δεξιό περιθώριο, τα
2 πρόχειρα επιδιορθωμένα). Καραχρήστος 38.
€ 1.000-1.500

518 107258 
Δέν λησμονοῦμε..., ...Ὁρκιζόμεθα ἐκδίκησι, [πάνω:]
Β. Π. «Ἕλλη», τορπιλλισθέν κατά τήν ὥραν τῆς λι-
τανείας [...], ἐν Τήνῳ τῇ 15-8-40 Ε΄. Αθήνα, Ε.Ο.Ν.,
[1940].  Φωτολιθογραφία, 428 x 577 mm. (μικρά
σχισίματα στα περιθώρια, λερωμένα).
€ 150-200 

519 108231 
[ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κώστας]. Ὁ ἡρωϊσμός
τῶν Ἠπειρωτῶν: Χωρικοί, ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά,
ἀναβιβάζουν εἰς τάς κορυφάς τῆς Πίνδου ὅπλα καί
πολεμοφόδια, βοηθοῦντες τόν στρατόν μας. Αθήνα,
Δ. Δημητράκος, [1940]. Χρωμολιθογραφία, 492 x
684 mm. (φθορές, επικολλημένη σε λεπτό χαρτόνι).
€ 250-350 

520 107735 
–Χιλιάδες Τ.Ε.Α. φρουροῦν τά σύνορα. –Ἄς τούς δεί-
ξωμε τήν εὐγνωμοσύνη μας εἰσφέροντας στόν ἔρανο

519

520

τῆς "Φανέλλας" 2 Δεκεμβρίου. Αθήνα, Ίρις, [π. 1951].
Έγχρωμη αφίσα (φωτολιθογραφία), 800 x 600 mm.
€ 300-400 
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521 107724 
ΒΙΤΣΩΡΗΣ, Μ. Greece. Αθήνα, Α σπιώ τη-ΕΛΚΑ,
1938.  Χρωμολι θό γρα φη α φί σα, 998 x 692 mm.
(μικρά σχισίματα στο πάνω και το κάτω περιθώριο
επιδιορθωμένα με σελοτέιπ, μικρή τρύπα στο κάτω
περιθώριο). Έκδοση της Γεν. Γραμματείας Τύπου
και Τουρισμού. Κα ρα χρή στος 294.
€ 600-700 

522 102960 
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γ. Grèce, [κάτω:] Ile de Hydra. Αθήνα,
Ασπιώτη-ΕΛΚΑ, 1948. Έγχρωμη αφίσα (φωτο-
λιθογραφία), 800 x 591 mm. (σχίσιμο πάνω στο
μέσο, επιδιορθωμένο με σελοτέιπ, ίχνη από σελο-
τέιπ στο πάνω περιθώριο). Έκδοση της Γεν. Γραμ-
ματείας Τουρισμού. Κα ρα χρή στος 300.
€ 500-700

523 102961 
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Π. Grèce, [στο κάτω περιθώριο:]
Iles de l’ Égée, un mole. Α θή να, Α σπιώ τη-ΕΛΚΑ,
1948.  Χρωμολι θό γρα φη α φί σα, 796 x 602 mm.
(λίγα μικρά σχισίματα στο αριστερό και το δεξιό
περιθώριο). Έκδοση της Γεν. Γραμματείας Τουρι-
σμού. Κα ρα χρή στος 305.
€ 400-600

524 107027 
ΤΕΤΣΗΣ, Π. Grèce, [κάτω:] Littoral de la mer Égée.
Αθήνα, Ασπιώτη-ΕΛΚΑ, 1948. Χρωμολιθόγραφη
αφίσα, 800 x 600 mm. (λείπουν μικρά τμήματα από
το δεξιό περιθώριο, λίγο οξειδωμένο το αριστερό,
μικρό σχίσιμο στην αριστερή πλευρά). Έκδοση της
Γεν. Γραμματείας Τουρισμού. Κα ρα χρή στος 302.
€ 500-700 

525 107723 
ΠΕΡΑΚΗ - ΘΕΟΧΑΡΗ, Ε. Grèce, Crète - Palais de
Cnossos. Αθήνα, Φοίνιξ, 1949. Χρωμολιθόγραφη
αφίσα, 803 x 568 mm. Έκδοση της Γεν. Γραμμα-
τείας Τουρισμού.
€ 300-400 

526 102962 
Grèce. Ιle de Corfou (Κέρκυρα). Αθήνα, Μ. Πεχλι-
βανίδης, 1949. Χρωμολιθογραφία, 800 x 600 mm.
Έκδοση της Γεν. Γραμματείας Τουρισμού. Πρβ.
Κα ρα χρήστος 299.
€ 350-450 

527 107725 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Α. 1951, Homecoming Year,
[κάτω:] Greece. Αθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης, 1951. 
Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 800 x 605 mm. (μικρά σχι-
σίματα στην πάνω και την κάτω πλευρά, λίγοι μι-
κροί λεκέδες από νερό κάτω δεξιά). Έκδοση της
Υπηρεσίας του Έτους Αποδήμου Ελληνισμού.
€ 600-800 

528 101832 
Greece, [κάτω:] Mineral Springs. Αθήνα, Μ. Πεχλιβα-
νίδης, 1952.  Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 805 x 605
mm. (2 μικρά σχισίματα πάνω και κάτω στο μέσο,
πρόχειρα επιδιορθωμένα με σελοτέιπ, μικρές φθο-
ρές στο αριστερό περιθώριο). Έκδοση του Ε.Ο.Τ.
€ 500-700 

529 107722 
Αἰδηψός, πηγή ὑγείας, [κάτω:] Λουτροθεραπεία -
Θαλάσσια σπόρ, ἰδεώδης τόπος παραθερισμοῦ.
Αθήνα, Διαφημιστικός Οίκος Μίνως, [δεκαετία
1950].  Έγχρωμη αφίσα (φωτολιθογραφία), 700
x 500 mm.
€ 300-400 

530 101845 
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ, Γ. Greece, [κάτω:] Athens bay. Αθήνα,
Μ. Πεχλιβανίδης, 1955. Έγχρωμη αφίσα (φωτο-
λιθογραφία), 802 x 553 mm. (λεκέδες από νερό πάνω
στο μέσο). Έκδοση του Ε.Ο.Τ. Καραχρήστος 308.
€ 400-600 

531 107721 
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ, Γ. Greece, Olympia - Apollo. Αθήνα,
Κοντογόνης-Μαλικούτης, 1956. Έγχρωμη αφίσα
(φωτολιθογραφία), 800 x 500 mm. (λεκέδες στην
κάτω πλευρά, μικρές φθορές στο δεξιό και το κάτω
περιθώριο). Έκδοση του Ε.Ο.Τ. Καραχρήστος 310.
€ 350-450 

532 107101 
Maria Callas. Medea, L. Cherubini, [κάτω:] Epidavros,
6TH and 13ΤΗ August 1961, National Opera of Greece.
Αθήνα, Β. Παπαχρυσάνθου, 1961. Ασπρόμαυρη
αφίσα (φωτολιθογραφία), 800 x 601 mm. Η δεύ-
τερη και τελευταία εμφάνιση της Μαρίας Κάλλας
στην Επίδαυρο, με τη «Μήδεια» του L. Cherubini σε
σκηνοθεσία Aλέξη Μινωτή και σκηνικά-κοστούμια
Γ. Τσαρούχη.
€ 300-400 
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533 107728 
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ, Μ. Greece. Αθήνα, Κοντογού-
νης-Μαλικούτης, 1963. Χρωμολιθόγραφη αφί σα,
980 x 687 mm. Έκδοση του Ε.Ο.Τ. Καραχρήστος 320.
€ 500-700 

534 107727 
CARABOTT, F. V. Greece. Αθήνα, Κοντογόνης -
Μαλικούτης, 1963. Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 982
x 690 mm. (2 σχισίματα στην κάτω πλευρά). Έκ-
δοση του Ε.Ο.Τ. Καραχρήστος 321.
€ 400-600 

535 107726 
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ, Μ. και F. CARABOTT. Travel to
sunny Mediterranean, Olympic Cruises S/A. Αθήνα, Ι.
Μακρής, [1959].  Έγχρωμη αφίσα (φωτολιθο-
γραφία), 840 x 581 mm.
€ 300-400 

536 107730 
Greece, 12 Motor Coach Tours, 1956. Αθήνα, Ασπιώ -
τη-ΕΛΚΑ, 1955. Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 798 x
600 mm. Έκδοση του Ε.Ο.Τ.
€ 250-350 

537 107729 
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, Στέλιος. Greece, 12 tours by Chat.
Αθήνα, Ι. Μακρής, [δεκαετία 1950].  Έγχρωμη
αφίσα (φωτολιθογραφία), 860 x 583 mm. Πρβ. Κα-
ραχρήστος 296.
€ 250-350 

538 107737 
ΜΑΚΡΗΣ, Θ. Ποῖον ἔτος ἐγεννήθητε; Ἀποτελέ-
σματα ἀπογραφῆς 1928, [κάτω:] Μέ τήν ἀπογρα-
φήν τῆς 16 Ὀκτωβρίου ζητεῖται τό ἔτος καί ἡ
ἡμερομηνία γεννήσεως ἑκάστου, μόνον διά νά δι-
αιρεθῇ ὁ πληθυσμός εἰς τάς διαφ. ὁμάδας ἡλικιῶν.
Αθήνα, Πεχλιβανίδης, 1928.  Χρωμολιθόγραφη
αφίσα, 1000 x 700 mm.
€ 350-450 

539 107732 
ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ, Ν. Ἔθνος - Ἄρωμα, [κάτω:] Μέ
τούς ἀπορροφητικούς μαγνητικούς κώδωνας τελευ-
ταίου «τύπου 1938» ἀφαιροῦνται ἀπό τόν καπνό μας
ὅλαι αἱ ξέναι ὕλαι ἀμέσως μετά τήν κοπήν. Γ. Α. Κε-
ράνης Α.Ε. Αθήνα, Πεχλιβανίδης, [1938]. Έγχρω -
μη αφίσα (φωτολιθογραφία), 985 x 698 mm.
(κομ μένη και συμπληρωμένη η κάτω αριστερή γωνία
και 3 μικρότερα τμήματα στο αριστερό περιθώριο,
σχισίματα στο αριστερό περιθώριο, συντηρημένη).
€ 1.000-1.500 

540 107731 
ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ, Ν. Ἔθνος - Ἄρωμα, [κάτω:] Καί
τήν τελευταίαν στιγμήν πού σιγαροποιεῖται ὁ κα-
πνός μας ἀφαιροῦνται καί τά τελευταῖα ἴχνη κα-
πνόσκονης μέ τά προσηρμοσμένα φίλτρα εἰς τάς
νέου «τύπου 1938» σιγαροποιητικάς μας μηχανάς.
Γ. Α. Κεράνης Α.Ε. Αθήνα, Πεχλιβανίδης, [1938].
 Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 994 x 700 mm. (κομ-
μένα και συμπληρωμένα μικρά τμήματα, σχίσιμο
στην πάνω πλευρά, συντηρημένη).
€ 1.000-1.500 

539 540 541
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541 107738 
Πιστός εἰς τό πατροπαράδοτον... [κάτω:] Λαϊκόν
λαχεῖον. Aθήνα, Πεχλιβανίδης, [1946].  Χρωμο-
λιθόγραφη αφίσα, 803 x 600 mm. (λίγες μικρές τρύ-
πες στο πάνω περιθώριο).
€ 400-600 

542 107739 
Ἡμέρα τοῦ ἀγρότου, 21 Μαρτίου 1949, Πανελλή-
νιος Ἀγροτικός Συνεργατισμός, Συνομοσπονδία
Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν. Αθήνα, Πεχλιβανίδης,
1949.  Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 802 x 604 mm.
Με τα αρχικά «Τ. Μ.» στην πλάκα.
€ 100-150 

543 107740 
Ἐθνική Ἐξόρμηση γιά τήν Ἐργασία καί τή Νίκη,
20-25 Μαρτίου 1949. Ἡ Δευτέρα 21 Μαρτίου εἶναι
ἡ ἡμέρα τοῦ ἀγρότου. Αθήνα, Πεχλιβανίδης, 1949.
 Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 803 x 602 mm. Με τα
αρχικά «Τ. Μ.» στην πλάκα.
€ 100-150 

544 107733 
Ἡ νέα πρωινή ἐφημερίς τοῦ Π. Ξ. Λεβαντῆ Ἐλευ-
θερία, Θεσσαλονίκη. [αρχές δεκαετίας 1950]. 
Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 800 x 600 mm.
€ 300-400 

542 543 544

545 546 547
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545 107736 
«Ζ» Β. Καραβασίλης. Aθήνα, Γκρέκα, [1955-1960].
 Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 800 x 600 mm. (λεκές
από νερό στην πάνω πλευρά, επιδιορθωμένο σχί-
σιμο πάνω στο μέσο).
€ 200-300 

546 107734 
Φίλιπς - Ράδιο, [πάνω δεξιά:] Τό κλειδί τοῦ κόσμου.
Αθήνα, Γκρέκα, [π. 1960].  Χρωμολιθόγραφη
αφίσα, 800 x 602 mm. (μικρό σχίσιμο στο κάτω περι-
θώριο).
€ 150-200 

547 107741 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Φωκίων. 1.500.000 ἠσφαλισμέ-
νοι καί συνταξιοῦχοι, [πάνω:] Ὁ προστάτης ἄγγε-
λος τῶν ἐργαζομένων, [στό μέσο:] ΙΚΑ. Αθήνα,
Πεχλιβανίδης, [π. 1960].  Έγχρωμη αφίσα (φω-
τολιθογραφία), 644 x 433 mm.
€ 300-400 

548 106636 
Ἡ πιό ὑγιεινή ἀπόλαυσις, [δεξιά:] ΦΙΞ, κάνει καλό.
Αθήνα, Κοντογόνης - Μαλικούτης, [1957]. Έγ-
χρωμη αφίσα (φωτολιθογραφία) επικολλημένη σε
χαρτόνι, 660 x 428 mm. (συντηρημένη, λίγο σκε-
βρωμένο το χαρτόνι).
€ 300-400 

25. Νεοελληνική χαρακτική

549 107925 
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Le déjeuner champêtre. [1948].
 Ξυλο γραφία σε όρθιο ξύλο, 242 x 314 mm. Τίτ-
λος και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι,
υπογραφή με αρχικά στην πλάκα. Σε κορνίζα.
€ 500-700

550 107926 
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Μελαγχολία. [1935]. 
Ξυλο γραφία σε όρθιο ξύλο τυπωμένη σε χαρτί
japon, 240 x 309 mm. Η ένδειξη «Epr. sur Japon» και
ιδιόχειρη αφιέρωση στο κάτω περιθώριο με μολύβι:
«Pour Jenny la divine son ami / D. Galanis». Σε κορ-
νίζα.
€ 700-900

550
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551 107932 
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Οἱ τρεῖς Χάριτες.  Ξυλογρα-
φία σε όρθιο ξύλο, 450 x 355 mm. Η ένδειξη «2me etat» και
υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 700-900

552 107878 
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Ξαπλωμένο γυμνό.  Μονοτυ-
πία, 355 x 440 mm. Υπογραφή κάτω δεξιά με μελάνι. Σε
κορνίζα.
€ 1.500-2.000

553 108062 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Άγγελος. Σαντορίνη (Ἡ Καμά -
ρα). [1940]. Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 317 x 254 mm.
Έκδοση σε 25 αντίτυπα, αρίθμηση και υπογραφή στο
κάτω περιθώριο με μολύβι, υπογραφή με μονόγραμμα
στην πλάκα. Σε κορνίζα. Δεληβορριάς Ξ184.
€ 500-700

554 107931 
ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ, Μάρκος. Ἐλιές καί σταμνοφόρα. 
Oξυγραφία, 96 x 96 mm. Έκδοση σε 50 αντίτυπα, υπο-
γραφή κάτω αριστερά και αρίθμηση κάτω δεξιά με μο-
λύβι, υπογραφή στην πλάκα. Σε κορνίζα.
€ 500-700

553

554
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555 107930 
ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ, Μάρκος. Κέρκυρα.  Χαλκο-
γραφία μαλακού βερνικιού, 100 x 140 mm. Έκδοση
σε 50 αντίτυπα, υπογραφή κάτω αριστερά και
αρίθμηση κάτω δεξιά με μολύβι, υπογραφή στην
πλάκα. Σε κορνίζα.
€ 600-800

556 107929
ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ, Μάρκος. Ἡ βοσκή.  Χαλκο-
γραφία μαλακού βερνικιού, 33 x 92 mm. Έκδοση
σε 25 αντίτυπα, υπογραφή κάτω αριστερά και
τόπος και αρίθμηση κάτω δεξιά με μολύβι, υπο-
γραφή στην πλάκα. Σε κορνίζα.
€ 300-400

557

557 107257 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Γιώργος. Τό ἀγγελτήριο τοῦ
γάμου του μέ τήν Ἀνθίππη Λαχανᾶ (24 Αὐγούστου
1933). 1933.  Δίπτυχο με προέκταση στη δεξιά
του πλευρά, που όταν κλείνει, λειτουργεί ως φάκε-
λος (170 x 167 mm.) Mε ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο
στη δεξιά πλευρά, 104 x 112 mm., και τα αρχικά
των νεονύμφων στην αριστερή. Αντίτυπο ταχυ-
δρομημένο στις 10 Σεπτεμβρίου 1933.  Βλ. Τά
Νεφούρια, Ἀφιέρωμα στόν χαράκτη Γιῶργο Οἰκο-
νομίδη, Χαλ κίδα 2011, σ. 7 (εικονίζεται η ξυλο-
γραφία). 
€ 200-300
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558 560

558 108312 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. Ὁ Μεγάλος Ταῦρος.  Έγ-
χρωμη ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 375 x 535 mm. Χωρίς υπο-
γραφή. Κάσδαγλης, σ. 523, αρ. 7.
€ 1.000-1.500

559 108311 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. Δημήτριος Ἀραβαντινός.  Δί-
χρωμη ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 377 x 270 mm. Χωρίς υπο-
γραφή. Κάσδαγλης, σ. 523, αρ. 8.
€ 600-800

560 107242 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. Τζουλιάνο ὁ Μέδικος. 1939. 
Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 180 x 132 mm. Ιδιόχειρη αφιέ-
ρωση στο κάτω περιθώριο με μολύβι: «Τοῦ Λουκά Φωκά /
Γιάννης Κεφαλληνός». Κάσδαγλης, σ. 523, αρ. 10.  Για το
βιβλίο του Π. Πρεβελάκη Ὁ θάνατος τοῦ Μεδίκου, 1939.
€ 400-600

561 108022 
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ, Δημήτρης. Βάρκες. Οξυγραφία, 158
x 198 mm. Έκδοση σε 5 αντίτυπα, αρίθμηση και υπογραφή
στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 400-600

559

561
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562

562 107775 
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ, Αγήνωρ. Κοπέλα μέ στάμνα. 1966. Λιθο-
γραφία, 400 x 323 mm. Έκδοση σε 30 αντίτυπα, αρίθμηση,
υπογραφή και χρονολογία στο κάτω περιθώριο με μολύβι.
€ 400-600

563 107777
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος. Ἐνθύμιον Βαρκίζης. Ξυλογραφία σε
όρθιο ξύλο, 230 x 188 mm. Έκδοση σε 65 αντίτυπα, αρίθμηση
και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 200-300

564 108140 
ΡΕΓΚΟΣ, Πολύκλειτος. Μονή Καρακάλου-Ἅγιον Ὄρος. 
Έγχρωμη ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 140 x 140 mm. Τίτλος
και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 250-350"

565 108141 
ΡΕΓΚΟΣ, Πολύκλειτος. Μονή Ἁγ. Παύλου-Ἄθως.  Έγ-
χρωμη ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 138 x 140 mm. Υπογραφή
στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε πασπαρτού.
€ 150-200

563

564

565
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567

566

566 108200 
ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Κούλα. Kαφενεῖο.  Ξυλογραφία
σε όρθιο ξύλο, 343 x 268 mm. Σφραγίδα με την έν-
δειξη «Ἐκ τοῦ ἀρχείου» και σφραγίδα της καλλι-
τέχνιδος στο κάτω περιθώριο.
€ 200-300

567 108023 
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Ὁ Adam.  Λιθογρα-
φία, 120 x 152 mm. Έκδοση σε 6 αντίτυπα, αρίθ-
μηση και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι,
υπογραφή με αρχικά στην πλάκα. Σε κορνίζα.
€ 500-700

568 107605  
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, Νίκος. Λάνη τάφος.
1955.  Χαλκογραφία, 188 x 139 mm. Έκδοση σε 14
αντίτυπα, αρίθμηση, υπογραφή και χρονολογία στο
κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 250-350

569 106620 
ΜΟΣΧΟΣ, Γιώργος. Ζαχαρίας Λ. Παπαντωνίου ͵ΑΩΟΖ΄ –
͵Αϡ Μ΄. [1950].  Χαλκογραφία, 190 x 133 mm. Η
σημείωση «Γιά τά 10 χρόνια τοῦ θανάτου του» και
ιδιόχειρη αφιέρωση με μολύβι: «Ἀντίτυπο γιά τόν σε-
βαστό / συνάδελφο κ. Ἄγγ. Θεοδωρόπουλο / Γ. Μό-
σχος». Σε κορνίζα.
€ 400-600

570 108024 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ, Γιώργος. Σύνθεσις ἀπό Ναυπηγεῖο.
Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο, 550 x 310 mm. Έκδοση
σε 35 αντίτυπα, τίτλος, αρίθμηση και υπογραφή στο
κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 500-700

571 108021 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ, Γιώργος. Σπίτια στήν Ὕδρα. 1978. 
Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο, 345 x 420 mm. Έκδοση σε 40
αντίτυπα, τίτλος, αρίθμηση, χρονολογία και υπογραφή στο
κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα. Για ένα άλλο
αντίτυπο της παρούσας ξυλογραφίας, βλ. Γιώργος Βελισ-
σαρίδης [κατ. έκθεσης], Αθήνα 1990, αρ. 74.
€ 600-800

568 569
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570

571

572 108318 
Νικόλας [ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ]. Ὁ ζω-
γράφος Θεόφιλος.  Ξυλογραφία,
192 x 126 mm. Η ένδειξη «ξυλογρα-
φία», τίτλος και υπογραφή με μολύβι
και ιδιόχειρη αφιέρωση του καλλιτέχνη
με στυλό στο κάτω περιθώριο, τίτλος
στην πλάκα. Σε κορνίζα. [μαζί:] Τό
σπίτι τοῦ Θεοφίλου. Ξυλογραφία, 135 x 107 mm. Η ένδειξη
«ξυλογραφία», υπογραφή και τίτλος στο κάτω περιθώριο με
μολύβι, τίτλος στην πλάκα. Σε κορνίζα. (2)
€ 150-200

573

573 108025 
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ, Φωφώ. Σύνθεση με μπουκάλι, φλυτζάνι και
ποτήρι.  Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 180 x 165 mm. Υπο-
γραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 300-400
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574

574 108035 
ΤΑΣΣΟΣ, Α. Ἀγρότισσες.  Έγχρωμη ξυλογρα-
φία σε πλάγιο ξύλο, 330 x 655 mm. Υπογραφή στο
κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε πασπαρτού.
€ 2.000-3.000

575 107933 
ΤΑΣΣΟΣ, Α. Ὁ καρπός. 1959.  Έγχρωμη ξυλο-
γραφία σε πλάγιο ξύλο, 620 x 347 mm. Τόπος, χρο-
νολογία, υπογραφή και η ένδειξη «8/δοκίμ.» στο
κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 1.500-2.000

575
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576 577

576 108034
ΤΑΣΣΟΣ, Α. 1η Μαρτίου 1935. 1935. Ξυλογραφία σε πλάγιο
ξύλο, 335 x 268 mm. Έκδοση σε 10 αντίτυπα, υπογραφή, αρίθ-
μηση, τόπος και ημερομηνία στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε
πασπαρτού. Η παρούσα ξυλογραφία εκτέθηκε στην πρώτη
ατομική έκθεση του καλλιτέχνη τον Μάρτιο του 1936 στην αί-
θουσα εκθέσεων του βιβλιοπωλείου Ελευθερουδάκης (αρ. κα-
ταλόγου 6).
€ 700-900

577 107928
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Μικρό τοπίο ΙΙ. Ξυλογραφία σε πλάγιο
ξύλο, 124 x 202 mm. Έκδοση σε 20 αντίτυπα, αρίθμηση και
υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι, αρίθμηση στο πάνω
περιθώριο (ανεστραμμένη). Σε κορνίζα.
€ 400-600

578 108201 
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Κοπέλα. Χάραγμα σε πέτρα, 400 x 235
mm. Έκδοση σε 20 αντίτυπα, αρίθμηση και υπογραφή στο
κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 600-800

578
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579

582

579 107924 
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ, Λουκία. Ἀγροτικές ἐργασίες. 
Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο, 263 x 345 mm. Η έν-
δειξη «Epreuve d’ artiste» και υπογραφή στο κάτω
περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 300-400

580 107923 
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ, Λουκία. Ἀγρόκτημα. 1942.  Ξυ-
λογραφία σε πλάγιο ξύλο, 215 x 281 mm. Η ένδειξη
«Δοκίμιο», χρονολογία και υπογραφή στο κάτω πε-
ριθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 300-400

581 108320 
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Ἀπό τόν κήπο τοῦ σπιτιοῦ τῆς
Κηφισιᾶς. 1942. Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 143
x 173 mm. Η ένδειξη «Δοκίμιον», υπογραφή και χρο-
νολογία στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 600-800

582 107182 
ΜΥΤΑΡΑΣ, Δημήτρης. Ἄνδρας μέ σκύλο. 1976. 
Λιθογραφία, 690 x 490 mm. Έκδοση σε 100 αντί-
τυπα, αρίθμηση, υπογραφή και χρονολογία στο
κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 250-350

580

581
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584

585

583 107776  
ΤΕΤΣΗΣ, Παναγιώτης. Νεκρή φύση.  Ακουα-
τίντα, 500 x 367 mm. Έκδοση σε 20 αντίτυπα, αρίθ-
μηση και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι.
Σε κορνίζα.
€ 400-600

584 107179 
ΤΕΤΣΗΣ, Παναγιώτης. Νεκρή φύση. 1958. Α κου -
α  τίντα, 305 x 510 mm. Η ένδειξη «épreuve de l’ artiste»,
υπογραφή και χρονολογία στο κάτω περιθώριο με
μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 350-450

585 107771  
ΤΕΤΣΗΣ, Παναγιώτης. Σίφνος.  Ακουατίντα,
405 x 575 mm. H ένδειξη «epreuve [...]» και υπο-
γραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 400-600

586 107184 
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. Le petit poisson. Έγχρωμο
λινόλαιο, 970 x 630 mm. Υπογραφή, τίτλος και ιδιό-
χειρη αφιέρωση με μολύβι στην πάνω πλευρά:
«Pour Katherine / avec mon amitié». Σε κορνίζα.
€ 600-800

583

586
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587

588

587 107690 
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. Δήμητρα.  Έγχρωμο λι-
νόλαιο, 560 x 760 mm. (στίγματα από οξείδωση).
Έκδοση σε 20 αντίτυπα, υπογραφή και αρίθμηση
στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 500-700

589

590

588 108042 
ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ, Βασίλης. Ἐσωτερικό. 1973. 
Έγχρωμη λιθογραφία, 470 x 590 mm. Έκδοση σε
12 αντίτυπα, αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω πε-
ριθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 300-400

589 108044  
ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ, Βασίλης. Ρέμβη. Έγχρωμη λι-
θογραφία, 405 x 560 mm. Η ένδειξη «Epreuve d’
Artiste» και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μο-
λύβι. Σε κορνίζα.
€ 200-300

590 108043  
ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ, Βασίλης. Καρυάτιδες. Έγχρω -
μη λιθογραφία, 615 x 460 mm. Η ένδειξη «Epreuve
d’Artiste» και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μο-
λύβι. Σε κορνίζα.
€ 300-400
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593

591

591 108167 
Τάκης [ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ]. Cadran. 
Έγχρωμη λιθογραφία, 690 x 500 mm.
Ἐκδοση σε 150 αντίτυπα, αρίθμηση
και υπογραφή κάτω δεξιά με μολύβι.
Σε κορνίζα.
€ 150-200

592

592 108181 
Τάκης [ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ]. Insect I. [1985].  Έγχρωμη χαλκογρα-
φία, 595 x 850 mm. Έκδοση σε 120 αντίτυπα, αρίθμηση και υπο-
γραφή κάτω δεξιά με μολύβι.
€ 700-900

593 108180 
Τάκης [ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ]. Insect II. [1985].  Έγχρωμη χαλκογρα-
φία, 595 x 850 mm. Έκδοση σε 120 αντίτυπα, αρίθμηση και υπο-
γραφή κάτω δεξιά με μολύβι.
€ 700-900
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596

595

26. Μεταξοτυπίες

594 107770 
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Ἐρωτικό.  Μεταξοτυπία,
647 x 808 mm. (μικρή φθορά στην πάνω αριστερή
γωνία). Έκδοση σε 150 αντίτυπα, αρίθμηση και υπο-
γραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα
(χωρίς τζάμι).
€ 300-400

595 107181 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γιάννης. Ἐργάτες στό ὑαλουρ-
γεῖο Γ. Μεταξοτυπία, 538 x 660 mm. Με ιδιόχειρη
αφιέρωση του καλλιτέχνη στο κάτω περι θώριο με
μολύβι: «Στην Μελίνα Μερκούρη με τα πιο φιλικά
μου αἰσθήματα. Ι. Σπυρόπουλος».
€ 200-300

596 107178
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Οἱ ἀδιάφθοροι. Με-
ταξοτυπία, 547 x 447 mm. Έκδοση σε 75 αντίτυπα,
αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μο-
λύβι. Σε κορνίζα.
€ 200-300
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599

597108138 
Χρύσα [ΒΑΡΔΕΑ]. Time Square Fragment #10. 
Μεταξοτυπία, 940 x 610 mm. Έκδοση σε 30 αντί-
τυπα, αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω περιθώ-
ριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 300-400

598 108137 
Χρύσα [ΒΑΡΔΕΑ]. Time Square Fragment #9. Με-
ταξοτυπία, 975 x 643 mm. Έκδοση σε 35 αντίτυπα,
η ένδειξη «A. P.», και αρίθμηση κάτω αριστερά και
υπογραφή κάτω δεξιά με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 600-800

599 108139 
Χρύσα [ΒΑΡΔΕΑ]. Four seasons. Μεταξοτυπία,
564 x 746 mm. Έκδοση σε 30 αντίτυπα, αρίθμηση
και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε
κορνίζα.
€ 500-700

597 598
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600 601

600 107689  
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. Ποδηλάτης.  Μεταξοτυ-
πία, 593 x 417 mm. Έκδοση σε 25 αντίτυπα, υπο-
γραφή και αρίθμηση στο κάτω περιθώριο με
μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 200-300

601 106077 
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. Κόκκινο ζευγάρι. Μετα-
ξοτυπία, 745 x 510 mm. Με ιδιόχειρη αφιέρωση
πάνω αριστερά με μολύβι «Στή Σοφία μέ φιλία. Ἀ.
Φασιανός». Σε κορνίζα.
€ 300-400

602 108099  
Παύλος [ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ]. Σύνθεση μέ μπου-
κάλια. 1974.  Δίχρωμη φωτολιθογραφία, 570 x
360 mm. Έκδοση σε 99 αντίτυπα, υπογραφή, χρο-
νολογία και αριθμηση στο κάτω περιθώριο με μο-
λύβι. Σε κορνίζα (χωρίς τζάμι). 
€ 150-200

602

ΤΕΛΟΣ ΤHΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

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

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΥΤΡΑΣ (1832-1904) ... :
Πρόκειται για γνήσιο έργο του Νικηφόρου Λύτρα.

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

Εργαστήριο ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΛΥΤΡΑ (1832-1904) ... :
Έργο που έγινε στο εργαστήριο του Νικηφόρου Λύτρα από μαθητή ή 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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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. 

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ



ΓΡΑΠΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ

FAX

EMAIL

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΛΑΧΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΕ €
(×ÙÑÉÓ ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ ÊÁÉ Ö.Ð.Á.)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΤΕ
Η ΣΤΕΙΛΤΕ FAX

Ðáñáêáëþ óõìðëçñþóôå ôçí áßôçóç êáé áðïóôåßëôå ôçí ôï óõíôïìüôåñï äõíáôü. Óå ðåñßðôùóç éóüðïóùí ðñïóöïñþí ëáìâÜíåôáé 
õðüøç ç ðñïóöïñÜ ðïõ åëÞöèç ðñþôç. Ïé ðñïóöïñÝò èá ðñÝðåé íá êáôáôßèåíôáé ôïõëÜ÷éóôïí 24 þñåò ðñéí ôç äçìïðñáóßá.

ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ & ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ

Ξενοδοχείο ATHENS PLAZA | 24 Noεμβρίου 2021 

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

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΒΕΡΓΟΣ ΙΚΕ

Alpha Bank : IBAN GR56 0140 1150 1150 0200 2038 360
Eurobank : IBAN GR85 0260 0630 0004 7020 0787 195
Πειραιώς : IBAN GR81 0172 0800 0050 8009 5218 450
   

   

Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 65 ôïõ íüìïõ 4446/2016 (Á´ 240), ï Ïßêïò åîáéñåßôáé áðü ôçí õðï÷ñåùôéêÞ äéÜèåóç POS.



Δημοπρασίες Ἔργων Τέχνης & Βιβλίων
Νεοφύτου Δούκα 10, 10674  Ἀθήνα | T. 210 36 14 897
books@vergosauctions.com | www.vergosauctions.com


