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Δημοπράτης
Ανδρέας Βέργος

Σύνταξη - ευθύνη καταλόγου
Εύη Μπλέσιου
Κωστής Μαλούτας
Aγαμέμνων Τσελίκας
(για τους λαχνούς 78 έως 128)

Πληροφορίες - διεκπεραίωση
Γιώτα Καρακατσάνη
Νατάσα Μπέσικου
Εύη Μπλέσιου
Γιάννης Αντωνόπουλος

Φωτογράφηση
Natalia Sidorenko

Παραγωγή καταλόγου 
Indigo Graphics

Εικόνες εξωφύλλου
Νο 153 και 243

Όλοι οι λαχνοί πωλούνται ως έχουν. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να τους 
εξετάζουν πριν τη δημοπρασία όσον αφορά την πληρότητα και την κατάσταση.

Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 29 και 68 του Νόμου 2121 περί Πνευματικής ιδιοκτησίας,
καταβάλλεται από τον αγοραστή ποσοστό 5% επί της τιμής πωλήσεως ενός έργου, 
αν ο δημιουργός του βρίσκεται εν ζωή ή αν έχει αποβιώσει μετά το 1952. 
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1. Ξένη Λογοτεχνία
1 118291 
TASSO, Torquato. Ἡ Ἱερουσαλήμ Ἐλευθερωμένη,
ποίημα ἡρωικόν τοῦ Τορκουάτου Τάσσου, μετα -
φρασθέν ἐκ τῆς ἰταλικῆς ἐποποιΐας εἰς τήν ἁπλῆν
ἑλληνικήν διάλεκτον κατά στοιχουργίαν μετά τινων
ὑποσημειώσεων, παρά τοῦ Δημητρίου Γουζέλη
Ζακυνθίου, πρώτη ἔκδοσις. Βενετία, Πάνος Θεο δο -
σίου, 1807.  8ο, 24 + 476 σ. (λίγο οξειδωμένο αντί -
τυπο, λεκές από νερό στα 8 τελευταία τεύχη, μικρό
σχίσιμο στο εσωτερικό περιθώριο ενός φύλλου: σ.
459-60). Η μορφή με την εξασέλιδη αφιέρωση στον
Ναπολέοντα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου
φύλλου, με 20 χαλκο γραφίες εκτός κειμένου. Αρχι -
κά σταμπωτά χαρτόνια (μικρές φθορές, σπα -
σμένες οι συνδέσεις). Ηλιού 1807.27, Legrand &
Pernot, 760.
€ 300-400

2 115378 
SHAKESPEARE, William. Ἡ περίφημη ἱστορία τοῦ
Ἐμπόρου τῆς Βενετίας γραμένη ἀπ’ τόν ἄγγλο
ποιητή Γουΐλλιαμ Σεξπήρο καί μεταφρασμένη πιστά
καί ρυθμικά ἀπ’ τόν Ἀλέξ. Πάλλη. Αθήνα, Εστία,
1894.  8ο, 119 σ. (ελαφρά οξειδωμένα λίγα φύλλα).
Αρχικά εξώφυλλα (λίγο οξειδωμένα). Ηλιού &
Πολέμη, 1894.408, Κασίνης, I, 2991.
€ 100-150

3 118430 
ELIOT, T. S. Ἡ ἔρημη χώρα καί ἄλλα ποιήματα,
εἰσαγωγή, σχόλια, μετάφραση Γιώργου Σεφέρη.
Αθήνα, Ίκαρος, 1949.  Δεύτερη έκδοση, περιο -
ρισμένη σε 400 αριθμημένα αντίτυπα. 129 σ.
Αρχικά εξώφυλλα (λίγο λερωμένα, φθορές).
€ 100-150

2. Νεοελληνική λογοτεχνία
4 118115 
ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Βιτσέντζος. Ἐρωτόκριτος, ἔκδοσις
κριτική, γενομένη ἐπί τῇ βάσει τῶν πρώτων πηγῶν,
μετ’ εἰσαγωγῆς, σημειώσεων καί γλωσσαρίου ὑπό
Στεφάνου Α. Ξανθουδίδου. Ηράκλειο, Σ. Μ. Αλεξίου,

1915.  CLXXXX + 784 σ. Με 8 φωτοτυπικούς
πίνακες στο τέλος. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές).
Λαγανάς 1744.
€ 150-200

5 118079 
ΝΕΡΟΥΛΟΣ, Ιάκωβος Ρίζος. Κούρκας ἁρπαγή,
ποίημα ἡρωϊκοκωμικόν εἰς τρία ἄσματα. Βιέννη, J.
B. Zweck, 1816.  8ο, 29 σ. (σφραγίδες στον τίτλο).
Απόδετο. Ηλιού 1816.53.
€ 150-200

6 115387 
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ, Αριστομένης Ι. Θησεύς, ποίημα
ἐπικόν, ἀξιωθέν τοῦ Αου ἐπαίνου ἐν τῷ ποιητικῷ
ἀγῶνι τοῦ ἔτους 1870. Αθήνα, Α. Καναριώτης και Ζ.
Γρυπάρης, 1870.  8ο, 48 σ. Αρχικά εξώφυλλα
(λερωμένα, κομμένο το εξωτερικό περιθώριο του
πάνω, λείπει η ράχη). Αντίτυπο με δυσανάγνωστη
ιδιόχειρη αφιέρωση («Τῷ Κυρίῳ Δ. [...] / Ἀ. [...] και
χειρόγραφη σημείωση («Δῶρον Ἀρ. Ι. Προβελεγίου»)
στο πάνω εξώφυλλο. Ηλιού & Πολέμη, 1870.231. 
Το πρώτο έργο του Α. Προβελέγγιου.
€ 80-120



10 117994 
ΔΗΜΟΥΛΑ, Κική. Ἧχος ἀπομακρύνσεων. Αθήνα,
Ίκαρος, 2001.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 79 σ. Αντίτυπο
με ιδιόχειρη αφιέρωση («Στήν Ἔλλη Δημουλᾶ, μόνο,
/ μοναδική ἀνηψιά μου-καμάρι μου, / ἀγαπημένη· ἡ
κρίση της μόνο / ζυγίζει σωστά πόσο ἀπέτυχα ἤ πόσο
/ λίγο ἔστω πέτυχα. / Τήν ἀσπαζομαι στοργικά / Κ.
Δ—»). Πανί (εν μέρει άκοπο). [μαζί, της ιδίας:] Χλόη
θερμοκηπίου. Αθήνα, Ίκαρος, 2005.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟ -
ΣΗ. 77 σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση. Αρχικά
εξώφυλλα (μικρό σχίσιμο στο πάνω, άκοπο). (2)
€ 150-200
11 118416 
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.        Ἑπτά ποιήματα. Αθήνα,
Γλάρος, 1944.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 34
αριθμημένα αντίτυπα εκτός εμπορίου. 27 σ. Έκδοση σε
ροζ χαρτί parchemin finnois, αντίτυπο υπογεγραμμένο
από τον ποιητή στη σ. [1] («Ν. Εγγ— »). Αρχικά
εξώφυλλα (μικρές φθορές).
€ 400-600
12 117235 
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἔλευσις. Αθήνα, Ίκα ρος,
1948.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 200
αριθμημένα αντίτυπα. 43 σ. (λίγο λερωμένα μερικά
φύλλα). Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση («στή δεσποι -
νίδα / Ζωή Καραβίδα / πολύ φιλικά / Ν. Ἐγγ—»).
Αρχικά εξώφυλλα (αξάκριστο).
€ 200-300

7
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7 117988 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Άρης. Ἀκόμα τούτη ἡ ἄνοιξη.
Αθήνα, Γκοβόστης, 1946.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 14 σ.
Αρχικά εξώφυλλα (λίγο οξειδωμένα).  Η ΠΡΩΤΗ
ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
€ 80-120

8 118306 
ΓΚΑΤΣΟΣ, Νίκος. Ἀμοργός. Αθήνα, Αετός, 1943. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 308 αριθμημένα
α ντίτυπα. [40] σ. (κατά τόπους οξειδωμένα τα 2
πρώτα και τα 2 τελευταία φύλλα). Αρχικά εξώφυλλα
(μικροί λεκέδες στο πάνω).
€ 500-700

9 116501 
ΔΕΛΤΑ, Π. Σ. Ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ. Αθήνα, Εστία,
1925.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 243 και 244 σ.
(δεν έχει τυπωθεί η μία πλευρά του τεύχους 5 στον
Β´ τόμο). Μ’ ένα αναδιπλούμενο σχεδιάγραμμα
στο τέλος του Β´ τόμου, αντίτυπο αριθμημένο και
υπογεγραμμένο από τη συγγραφέα, με ιδιόχειρη
αφιέρωση («Στή φίλη Κυρία Σοφία Πανταζίδη /
Μέ πολλή ἀγάπη / κ᾽ ἐκτίμηση / Π. Σ. Δέλτα /
Κηφισιά - 11/VI/29»). Αρχικά εξώφυλλα (μικρές
φθορές, λίγο λερωμένα, λείπουν τμήματα από τη
ράχη του Α´ τόμου, χαλαρωμένη η ραφή του,
αξάκριστο αντίτυπο). (2)
€ 100-150

5
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13 111723 
ΕΛΥΤΗΣ, Οδυσσέας. Ἄσμα ἡρωικό καί πένθιμο γιά
τόν χαμένο ἀνθυπολοχαγό τῆς Ἀλβανίας. Αθήνα,
Ίκαρος, 1962.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σε 1599 αντίτυπα.
36 σ. Με μία  έγχρωμη λιθογραφία του Γιάννη
Μόραλη. Αρχικά εξώφυλλα (λίγοι μικροί λεκέδες
από οξείδωση στο πάνω, ξεθωριασμένη η ράχη).
€ 80-120

14 117989 
ΕΛΥΤΗΣ, Οδυσσέας. Ὁ ἥλιος ὁ ἡλιάτορας. Αθήνα,
Ίκαρος, 1971.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 29 σ. Αρχικά
εξώφυλλα. [μαζί, του ιδίου:] Τά ἑτεροθαλῆ. Αθήνα,
Ίκαρος, 1974.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 59 σ. Προ με -
τωπίδα  του Ν. Χατζηκυριάκου Γκίκα (έγχρωμη
λιθογραφία). Αρχικά εξώφυλλα. (2)
€ 100-150

15 118503 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ανδρέας. Ὑψικάμινος. Α θή να, Κα -
στα  λία, 1935.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε
200 αριθμημένα αντίτυπα. 76 σ. Αρχικά εξώφυλλα
(λίγο λερωμένα, μικρές φθορές στη ράχη, λείπει η
βάση της).
€ 400-600

16 118504 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ανδρέας. Ἐνδοχώρα, 1934-1937,
[σ. 4:] Ἐκδότης τό Τετράδιο, ἀριθμός ἐκδόσεως 6.
Αθήνα 1945.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε

470 αριθμημένα αντίτυπα. 88 σ. Λυτό φύλλο
μικρότερων διαστάσεων με «Τυπογραφικά λάθη».
Αρχικά εξώφυλλα (λίγο λερωμένα).
€ 350-450

17 118506 
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία
Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας
Σεγκοπούλου. Αλεξάνδρεια, Αλεξανδρινή Τέχνη,
1935.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σε 2030 αριθ μημένα
αντίτυπα. 279 x 204 mm, 191 σ. Μ’ ένα πορτραί το
του ποιητή, ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 30 ΑΝΤΙΤΥΠΑ σε χαρτί
γιαπωνέζικο «super nacré» με διπλό φόντο, η βινιέτα
του τίτλου τυπωμένη με χρυσό, σε άρραφα τεύχη
(όπως κυκλοφόρησε). Αρχικά εξώφυλλα (αξάκριστο).
€ 4.000-6.000

18 114341
ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος. Ἡ ἔλαφος τῶν ἄστρων. Αθήνα
1962.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 500 αν-
τίτυπα. 81 σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση («Στήν
ποιήτρια Λύντια Στεφάνου, / μέ φιλία καί ἀγάπη, Ν.
Δ. Καροῦζος»). Αρχικά εξώφυλλα (κατά τόπους ξε-
θωριασμένα) [μαζί, του ιδίου:] Πενθήματα. Αθήνα
1969.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σε 600 αντίτυπα. 53 σ. Αρ-
χικά εξώφυλλα. [μαζί, του ιδίου:] Ὁ ζῆλος τοῦ μή -
σχετικοῦ μέ παροράματα, μέ τέσσερις εἰκόνες τῆς
Ἐλένης Βερναρδάκη. Αθήνα, Πολυπλάνο, 1980. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 95 σ. Με 4 ολο σέλιδες αναπαρα-
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γωγές έργων. Αρχικά εικονο γρα φημένα εξώφυλλα
(μικρές φθορές, λίγο ζαρω μένο το πάνω). (3)
€ 80-120

19 117976 
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Ανδρέας. Τά παθήματά μου καί οἱ
παρατηρήσεις μου στίς φυλακές τῆς Κεφα λονιᾶς, με-
ταφρασμένο ἀπό τά ἰταλικά καί σχολια σμένο ἀπό τόν
καθηγητή τοῦ 3ου Γυμνασίου Πει ραι ῶς, Χαριλ.
Ἀντωνάτο. Αθήνα, Α. Μ. Κοντομάρης & Σία, 1930.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 43 σ. (λεκές από οξείδωση συν-
δετήρων στο εσωτερικό περιθώριο των τελευ ταίων
φύλλων). Νεότερο πανί (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά
εξώφυλλα, λίγο λερωμένα).  Πρόκειται για τη με-
τάφραση του έργου του Ανδρ. Λασκαράτου Le mie
sofferenze e le mie osservazioni nelle prigioni di Cefalo-
nia, το οποίο συνέγραψε όντας κρατούμενος τον Αύ-
γουστο του 1860 και εξέδωσε το ίδιο εκείνο έτος, και
το οποίο αποτελεί μια μοναδική μαρτυρία για την κα-
τάσταση που επικρατούσε τότε στο Σωφρο νι στήριο
της Κεφαλονιάς.
€ 100-150

20 117986 
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ, Τάσος. Φυσάει στά σταυροδρόμια
τοῦ κόσμου. Αθήνα 1953.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σε
1000 αντίτυπα. 27 σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέ ρωση.
Αρχικά εξώφυλλα (ομοιόμορφα οξειδωμένα). [μαζί,
του ιδίου:] Συμφωνία ἀριθ. 1. Αθήνα, [1957]. ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 54 σ. Αρχικά εξώφυλλα (λίγο λερωμένο το
κάτω, μικρές φθορές στη ράχη, αξάκριστο).
€ 80-120

21 115229 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Νίκος. Τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ.
Κάιρο, Société L’ Art Graphique, 1951.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 125 αριθμημένα αντί -
τυπα. [123] φ. Το κείμενο σε χειρόγραφη μορφή,
αντίτυπο υπογεγραμμένο από τον συγγρα φέα.
Αρχικό εικονογραφημένο πανί (αξάκριστο).
€ 150-200

22 117984 
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Νίκος Γαβριήλ. Ἀρχιτεκτονική τῆς
σκόρπιας ζωῆς. Αθήνα, Ίκαρος, 1963.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 167 σ. Αρχικά εξώφυλλα (λίγο λερωμένο
το πάνω). [μαζί, του ιδίου:] Μητέρα Θεσσαλονίκη,
κείμενα σέ πεζό. Αθήνα, Κέδρος, 1970.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 145 σ. Αρχικά εικονογραφημένα εξώ -
φυλλα. (2)
€ 80-120

23 118387 
[ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος]. Πάνω σ’ ἕναν ξένο στίχο
(«Heureux qui comme Ulysse...»). χ.τ., 1931. ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. [4] σ. (ελαφρά οξειδωμένο). Δίφυλλο με
τον τίτλο στη  σ. [1] και το ποίημα στις [1]-[4].
Δασκαλόπουλος Α5.
€ 300-400

24 117836
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. Μυθιστόρημα. Αθήνα, Κα -
στα λία, 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε
150 αριθμημένα αντίτυπα. 49 σ. Αντίτυπο με ιδιό -
χειρη αφιέρωση («Στή Δεσποινίδα Μ. Περρατή, /
συναδελφικά  / Γιῶργος Σεφέρης»). Αρχικά εξώ -
φυλλα (ομοιόρφη οξείδωση, μικρές φθορές στη
ράχη). Δασκαλόπουλος Α8.
€ 500-700

25 117975 
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. Τετράδιο γυμνασμάτων (1928-
1937). Αθήνα 1940.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορι-
σμένη σε  356 αριθμημένα αντίτυπα. 99 σ. Πανί
(έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώ φυλ λα,  μικρές
φθορές, μικρό σχίσιμο στο πάνω, επιδιορθωμένο με
σελοτέιπ). Δασκαλόπουλος Α44.
€ 300-400

26 115861 
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. Ἡμερολόγιο καταστρώ -
ματος β´. Αλεξάνδρεια 1944.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ,
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περιορισμένη σε 75 αντίτυπα, αριθμημένα και υπο -
γεγραμμένα από τον ποιητή. 42 φ. (οι πίσω όψεις
λευκές). Εξολοκλήρου λιθογραφημένη έκδοση, με
εικόνες εντός κειμένου, αντίτυπο με ιδιόχειρη
αφιέρωση («Τῆς Μάρως»). Δερμάτινη ράχη (μικρές
φθορές, καλύμματα επενδυμένα με πανί). Δασκαλό -
πουλος Α60.Η σπανιότατη πρώτη (ιδιωτική) έκδο ση,
που αναπαράγει φωτολιθογραφικάένα αυτό γραφο του
ποιητή εικονογραφημένο από τον ίδιο. Η εκτύπωση
έγινε στο αλεξανδρινό λιθογραφείο του Δ. Βαφειάδη.
€ 2.000-3.000
27 115863 
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. Δοκιμές. Κάιρο 1944.  ΠΡΩ -
ΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 600 αντίτυπα. 285 σ.
(κτητορική σημείωση στο πρώτο (λευκό) φύλλο).
Φύλλο μικρότερων διαστάσεων με παροράματα
στην αρχή, αντίτυπο υπογεγραμμένο από τον ποι-
ητή στο πρώτο (λευκό) φύλλο («Γιῶργος Σεφέ-
ρης»). Αρχικά εξώφυλλα, περίβλημα (ελαφρά
οξειδωμένο, μικρές φθορές). Δασκαλόπουλος Α57.
€ 240-280
28 118429 
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. Κίχλη. Αθήνα, Ίκαρος, 1947.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε  300 αριθμημένα
αντίτυπα. 25 σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση («Τοῦ
ΜαρῆκαίτῆςΛίας / ΓιῶργοςΣεφέρης / Κηφισιά, 8.5.47»).
Αρχικά εξώφυλλα. Δασκαλόπουλος Α70.
€ 200-300

29 115860
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. ...Κύπρον, οὗ μ’ ἐθέσπισεν... Α -
θή να, Ί κα ρος, 1955.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σε 1030
αριθμημένα αντίτυπα. 55 σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη
αφιέρωση («Στήν ἀγαπητή Μάρω / ἐγκάρδια / Γιῶρ -
γος Σεφέρης / Αθήνα Μάης ᾽57»). Δερμάτινη ράχη.
Δασκαλόπουλος Α93. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Ποι-
ήματα γιά τήν Κύπρο. Κούκλια 1953.ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. [4] σ. (δύο οριζόντιες τσακίσεις). Δίφυλλο με
τα ποιήματα στις σ. [1]-[4], ο τίτλος στην αρχή του
κειμένου, ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης στο τέλος.
Δασκαλόπουλος Α89.
€ 500-700

30 118386 
[ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος]. Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος μιλᾶ.
Αθήνα, Μ. Δ. Μυρτίδης, 1955.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ,
περιορισμένη σε 50 αντίτυπα. [4] σ. (μικρές φθορές στο
εξωτερικό περιθώριο, ομοιόμορφη οξείδωση κατά
τόπους). Δίφυλλο με τον τίτλο στη σ. [1] και το ποίημα
στη σ. [3] (οι [2] & [4] λευκές), αντίτυπο υπο γε γραμ -
μένο από τον ποιητή στη σ. [4]. Δασκαλό πουλος Α91.
€ 200-300

31 115862 
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. The King of Asine, and other poems,
translated from the Greek by Bernard Spencer, Nanos Vala-
oritis, Lawrence Durrell, with an introduction by Rex War-
ner. Λονδίνο, John Lehmann, 1948.  82 σ. (κτητορική
σημείωση στο πάνω ακρόφυλλο). Προμε τωπίδα (ανα-
παραγωγή σχεδίου του Ν. Χατζη κυριάκου-Γκίκα).
Αρχικό πανί (λίγο λερωμένο το πάνω κάλυμμα), εικο-
νογραφημένο περίβλημα (μικρές φθορές στη ράχη,
επιδιορθώσεις με ταινίες χαρτιού). Δασκαλόπουλος
Γ3. [μαζί:] LEVI, Peter. In memory of George Seferis.
Αθήνα, Κέδρος, 1971.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορι-
σμένη σε 200 αντίτυπα. [8] σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη
αφιέρωση και υπογεγραμμένο από τον συγγραφέα στη
σ. [8]. Αρχικά εξώφυλλα. Δασκαλόπουλος Δ464. (2)
€ 100-150

32 117980 
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. — Δ. Ν. ΓΟΥΔΗΣ. Μαθητικοί
παλμοί. Ἐκθέσεων τεύχη ΛΖ´-ΛΘ´. Αθήνα, τυπο γρα-
φείο Π. Δ. Κυριακού, 1932.  (290)-480 σ. Αρχικά
εξώφυλλα (μικρές φθορές, άκοπο). Δασκαλόπουλος
Β4.Περιλαμβάνονται δύο σχολικές εκθέσεις του Γ.
Σεφέρη στις σ. 326-7 και 444-5 («Ἡ πρώτη ἡμέρα τῶν
παύσεων», 1914-5 και «Τετάρτη Γυμνασίου», 1916-7).
Η δεύτερη έκθεση δεν έχει καταγραφεί στη Βιβλιο-
 γραφία Γιώργου Σεφέρη (1922-2016) του Δ. Δασκα-
 λό πουλου.
€ 80-120
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33 118505 
ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. Rime improvvisate dal Nobil
Signore Dionisio Conte Salamon Zacintio, edizione se-
conda. Κέρκυρα, Τυπογραφία της Κυβερνήσεως,
1823.  8ο, 35 σ. (μικρή τρύπα από έντομο στο εξω τε-
ρικό περιθώριο ορισμένων φύλλων). Μαρμα ρογρα-
φημένα εξώφυλλα της εποχής της έκδοσης (λίγο
οξειδωμένο το κάτω). Legrand & Pernot, 1035 («Cette
édition est aussi rare que la première»).Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΕΥ ΤΗΚΕ ΖΩΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΟΙΗΤΗ.
€ 800-1.200

34 112926 
ΣΟΥΤΣΟΣ, Αλέξανδρος. Ἡ τουρκομάχος Ἑλλάς,
ποίημα ἐπικόν εἰς ἄσματα δώδεκα, τόμος Α´ (δέν
ἐκδόθηκε ἄλλος). Αθήνα, Ι. Αγγελόπουλος, 1850. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ιδ´ + 255 σ. (επιδιόρθωση με ται-
νία χαρτιού στο εσωτερικό περιθώριο 2 φύλλων (σ. 76-
7), μικρός λεκές από νερό στα 2 τελευταία τεύχη).
Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθο-
ρές). Γκίνης & Μέξας, 5198. [μαζί, του ιδίου:] Ὁ Πε-
ριπλανώμενος, ᾆσμα τέταρτον καί τελευταῖον, Τό
συνταγματικόν σχο λεῖον, κωμῳδία εἰς πράξεις πέντε,
Διθύραμβος πρός τόν λαόν τῆς ἐλευθέρας καί τῆς
δούλης Ἑλλάδος, Αἱ Αθήναι, ἐλεγεῖον καί Ὁ Μα-
ραθῶν, ἡρωελεγεῖον, τόμος δεύτερος. Αθήνα, Κ. Αν-
τωνιά δης, 1852.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, η´ + 202 σ.
(ελαφρά οξειδωμένα τα πρώτα φύλλα). Δερμάτινη

ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). Γκίνης
& Μέξας, 5623. (2)
€ 80-120

35 117177 
ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας. Μικρά ποιήματα. Αθήνα 1952.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 150 αριθμημένα
αντίτυπα. [32] σ. Αντίτυπο χωρίς αριθμό. Αρχικά εξώ-
φυλλα (μικρά σχισίματα στο πάνω, λίγο τσαλακω-
μένο).
€ 80-120

3. Λεξικά
36 118301
ΚΟΥΜΑΣ, Κ. Μ. Λεξικόν διά τούς μελετῶντας τά
τῶν παλαιῶν Ἑλλήνων συγγράμματα, κατά τό
ἑλληνικογερμανικόν τοῦ Ρεϊμέρου. Βιέννη, A. von
Haykul, 1826. 2 τόμοι, 4ο, ΛΔ΄ + 670 και 700 σ. (οξει-
δωμένο αντίτυπο, μικρή τρύπα σε 4 φύλλα του Β΄
τόμου, μικρό σχίσιμο σε ένα άλλο). Κείμενο σε 2 στή-
λες, κατάλογος συνδρομητών. Μεταγενέστερη δερ-
μάτινη ράχη (μικρές φθορές). Ηλιού 1826.29-30,
Λαγανάς 779. (2)
€ 150-200

37 117972
ΛΩΡΕΝΤΗΣ, Νικόλαος. Λεξικόν τῶν ἀρχαίων



12

38

μυθολογικῶν, ἱστορικῶν καί γεωγραφικῶν κυρίων
ὀνομάτων, χρησιμεῦον ὡς παράρτημα παντός
ἑλληνικοῦ λεξικοῦ πρός μελέτην τῶν παλαιῶν ποιη -
τῶν καί λογογράφων, νῦν τό πρῶτον μετ’ ἀκριβείας
ἐκ παλαιῶν καί νεωτέρων ἐρανισθέν. Βιέν νη, A.
Benko, 1837.  8ο, η´ + 592 σ. (οξειδωμένα τα περι -
θώρια, σφραγίδα στη σελίδα τίτλου και σε λίγες ακό -
μα σελίδες, μικρή τρύπα σε ένα φύλλο με απώλεια
λίγων γραμμάτων: σ. 335-6). Κείμενο σε 2 στήλες,
χαλκό γραφη προμετωπίδα (λερωμένη, μικρές φθο -
ρές). Νεότερο δέρμα στη ράχη και τις γωνίες (έχει
διατηρηθεί η δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδο -
σης, επικολλημένη). Ηλιού 1837.131.
€ 80-120

4. Εφημερίδες – Περιοδικά
38 118376
Ὁ Ἑλληνικός Ταχυδρόμος, ἐφημερίς πολιτική, φιλο-
 λογική καί βιομηχανική. Le Courrier Grec, journal po-
litique, littéraire et industriel. Αθήνα, 6 Ιανουα ρίου -
29 Δεκεμβρίου 1838 και 8 Ιανουαρίου - 10 Δεκεμ-
 βρίου 1842. τα φύλλα [1]-33 και 37-91 του Γ´ έτους
και τα 1-35 του Ε´ έτους δεμένα σε 2 τόμους, folio
(445 x 275 mm), (248-376) + 4 + (378-380) + (394-608)
+ 2 + (609-612) και 208 σ. (κομμένη η δεξιά πλευρά
ενός φύλλου του Γ´ έτους με απώλεια κειμέ νου: σ.
379-80, τρύπα στο παράρτημα του φύλ λου 59, οξει-

δωμένα αρκετά φύλλα, εν μέρει κολλημένα μεταξύ
τους 2 φύλλα του Γ´ έτους: σ. 579-582). Ελλη νικό και
γαλλικό κείμενο σε 2 στήλες. Μετα γε νέ στερη δερμά-
τινη ράχη (φθορές, λείπει τμήμα της ράχης του Γ´
έτους, αξάκριστο). (2)  Στο Γ´ έτος τα φύλλα φέ-
ρουν την εξής αρίθμηση: 58-64 του Β´ έτους (= [1-7]
του Γ´ έτους), 8(65)-12(69) του Γ´ έτους και 13-91 του
Γ´ έτους. Η εφημερίδα κυκλο φόρησε από το 1836
έως το 1842.
€ 300-400

39 118295
Ὁ τοξότης, σύγγραμμα ἔμμετρον καί πεζόν ὑπό Θεο -
δώρου Γ. Ὀρφανίδου Σμυρναίου, περιοδικῶς κατά
μῆνα ἐκδιδόμενον. Αθήνα, 25 Μαρτίου 1840 - 15 Απρι -
λίου 1841.  τα τεύχη Α´-ΣΤ  ́δεμένα σ’ έναν τόμο, 8ο,
191 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, μικρή τρύπα στον τίτλο). Ο
τίτλος με χρονολογία «1840». Μεταγενέστερη δερμά -
τινη ράχη (μικρές φθορές).  Κυκλοφόρησε και ένα
τεύχος το 1844 (Α  ́της “δεύτερης ἑξαμηνίας”).
€ 80-120

40 118363
Εὐρωπαϊκός Ἐρανιστής, ἤτοι συλλογή τῶν ἐγκριτω -
τέρων ἄρθρων διαφόρων περιοδικῶν συγγραμ μά -
των, ἐν μέρει δέ καί πρωτοτύπων συνθέσεων. Αθήνα,
1840-1843.  τα έτη Α´ και Β´ (δεν εκδόθηκε άλλο)
σε 2 τόμους. 8ο, 446 + 420 + 407 και γ´ + 868 σ.
(λείπουν 3 τεύχη του Α´ έτους: σ. 47-62, 57-72 και 17-
32) και το τελευταίο φύλλο του Β´ έτους: σ. 869,
επιδιορθώσεις με ταινίες χαρτιού στο εσωτερικό
περιθώριο του Δ´ φυλλαδίου του πρώτου τόμου του
πρώτου έτους, σε ορισμένες περιπτώσεις με μικρή
απώλεια γραμμάτων ή κειμένου, 4 φύλλα του ιδίου
φυλλαδίου δεμένα σε λάθος θέση, κομμένη η πάνω
εξωτερική γωνία 4 φύλλων του φυλλαδίου Γ´ του
τρίτου τόμου του ιδίου έτους, στο τελευταίο με
απώλεια γραμμάτων). Μ’ ένα λιθόγραφο ανα διπλού -
μενο τοπογραφικό στο  Β´ έτος. Μεταγε νέ στερη
πάνινη ράχη (αποκολλημένη αυτή του Α´ τόμου,
σχισμένες οι ενώσεις της). (2)
€ 150-200

41 118375
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. (λεκές από νερό στο
Α´ έτος και στην πάνω εξωτερική γωνία του Β´
έτους, κομμένο και συμπληρωμένο μικρό τμήμα από
το πάνω περιθώριο ενός φύλλου του Β´ έτους με
απώλεια γραμμάτων: σ. 45-6, μικρή τρύπα στο κάτω
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περιθώριο ενός φύλλου του ίδιου  έτους, συμπλη -
ρωμένη με ταινία χαρτιού που καλύπτει μικρό μέρος
του κειμένου: σ. 73-4. Κείμενο σε 2 στήλες, λι θό γρα -
φος τί τλος (λείπουν τμήματα, συντηρημένος). Νεό -
τερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Ηλιού 1840.
204, Λαγανάς 2243.
€ 300-400

42 111796
[ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Ανδρέας]. Ἑλληνομνήμων, ἤ
σύμμικτα ἑλληνικά. Αθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς,
1843-1853.  τα τεύχη 1-12 δεμένα σ’ έναν τόμο, 8ο,
712 σ. (λείπει ο χάρτης και ο πίνακας περιεχομένων,
επιδιόρθωση στο εξωτερικό περιθώριο του τελευ -
ταίου φύλλου, λεκέδες από νερό, επανα λαμβάνονται
3 φύλλα: σ. 561-6). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη
(μικρές φθορές). Legrand & Pernot, 1414, Δρούλια &
Κουτσοπανάγου, II, σ. 169-70 (10 τεύχη).
€ 100-150

43 116377
Ὁ χωρικός, ἐφημερίς δημοτική (ἐκδίδεται δίς τῆς
ἑβδομάδος ἀπροσδιορίστως), [στή σ. 4:] Ὑπεύθυνος
συντάκτης: Πέτρος Πολλάνης. Κεφαλονιά, 16 Φε -
βρουαρίου 1850 - 10 Αυγούστου 1865.  τα φύλλα
1-8, 11-15, 17-20, 22-27 και 29-30 του Α´ έτους, 31-38
και 41-50 του Β´ έτους, 51-61 του Γ´ έτους, 1-5 και 7-
10 του Θ´ έτους και 1-14 του έτους ΙΕ´. 4ο (285 x 230
mm), (οξείδωση, έντονοι λεκέδες από υγρασία,
ζαρωμένα αρκετά φύλλα). Τα φύλλα 3 και 34 με
«Παράρτημα», κείμενο σε 2 στήλες. Συσταχωμένα
τα φύλλα 1-4. Δρούλια & Κουτσοπανάγου, ΙV, σ. 376.
(«Οι στόχοι της ήταν η Ένωση με την Ελλάδα και η
εφαρμογή των κοινωνικών προτάσεων των δημο -
κρατικών ριζοσπαστών»). (75)  Η εφημερίδα
κυκλοφόρησε κατά τα διαστήματα 1850-2  με 61
φύλλα, 1859-60 με 10 φύλλα και το 1865 με 16 φύλλα,
οπότε από την παρούσα σειρά λείπουν 8 φύλλα της
συνολικής της κυκλοφορίας.
€ 300-400

44 118176
Γενική ἐπιθεώρησις, σύγγραμμα περιοδικόν δίς τοῦ
μηνός ἐκδιδόμενον ὑπό Ἀθανασίου Ἀργυροῦ, συ -
μ πράξει πολλῶν λογίων (φιλολογία ἐλληνική καί
ξένη, πολιτική, ἱστορία, φιλοσοφία, ἐπιστῆμαι, καλαί
τέχναι κ. λ. π.). Αθήνα, 1 Μαρτίου - 15 Σεπτεμβρίου
1892.  τα τεύχη Α´- ΙΒ´ του Α´ τόμου (=εξαμήνου)
και το τεύχος ΙΓ´ του Β´ τόμου (από τα 35), 576 και
48 σ. Αρχικά εξώφυλλα (μικρές φθορές, ορισμένα
ελαφρά λερωμένα, άκοπα ή εν μέρει άκοπα τα
περισσότερα τεύχη). (13)  Σημαντικό –ανάμεσα σε
άλλα– δημοσιογραφικό πόνημα του Σερραίου επι -
στήμονα, διανοούμενου και πολιτι κού, Αθανασίου

Αργυρού, ο οποίος υπήρξε πρωτεργάτης και βασι -
κός υποστηρικτής του Μακεδονικού Αγώνα.
€ 100-150

45 116511
Ὁ καλλιτέχνης, εἰκονογραφημένον περιοδικόν ἐκδι-
 δόμενον ἐν Ἀθήναις, διευθυντής Γερ. Βῶκος.
Αθήνα, Απρίλιος 1910 - Μάρτιος 1912. τα τεύχη 1-
12 του Α´ έτους και 13-24 του Β´ έτους (από τα 31)
δεμένα σε 2 τόμους, στ´ + 30, η´ + (32-59), (62-398)
και 454 σ. (λείπει ένα φύλλο του 5ου τεύχους: σ. 139-
40 και ένα φύλλο του 22ου τεύχους: σ. 353-4). Κεί-
μενο σε 2 στήλες, με 4 εικόνες εκτός κειμένου (οι 2
επικολλημένες) και πολυάριθμες εικόνες εντός κει-
 μένου (αρκετές ολοσέλιδες). Δερμάτινη ράχη (φθο -
 ρές στη ράχη του Β´ τόμου, λείπει τμήμα της, έχουν
διατηρηθεί τα αρχικά εικονογραφημένα εξώ φυλλα
όλων των τευχών πλην αυτών του τεύχους 4). Δρού-
λια & Κουτσοπανάγου, ΙΙ, σ. 498-9 («Από τα πιο
σπουδαία εικαστικά, κυρίως, και λογοτεχνικά πε-
ριοδικά της εποχής, εξαιρετικά καλαίσθητο και με
πολύ πλούσια εικονογράφηση»). (2)
€ 150-200

46 118177
Ἱερός Πολύκαρπος, ἑβδομαδιαίον θρησκευτικόν
φύλλον, προνοίᾳ καί ἐπιστασίᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητρο -
πόλεως Σμύρνης [—τοῦ Μητροπολίτου Σμύρνης
Χρυσοστόμου], δαπάνῃ δέ καί πρός ὄφελος τῆς
θρησκ. ἀδελφότητος «Εὐσεβείας», συντακτική ἐπι -
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τροπή: ὁ Σμύρνης Χρυσόστομος, πρόεδρος, ὁ Τραλ -
λέων Χρυσόστομος, Π. Παπαδήμου, ἱερο κήρυκες
«Εὐσεβείας». Σμύρνη, 10 Απριλίου 1911 - 17 Μαΐου
1914. τα τεύχη 1-8, 11-131, 133-140 και 142-163 των
ετών Α´- Δ´ [της Α´ περιόδου] δεμένα σε 3 τόμους,
2.638 σ. (λείπουν 6 φύλλα του 7ου τεύχους, 5 φύλλα
του 8ου, ένα φύλλο του 50ού, 2 φύλλα του 51ου, 2
φύλλα του 52ου και 1 φύλλο του 105ου τεύχους,
βαθιά ξακρισμένο το κάτω περιθώριο στα τεύχη 50
και 51, στο 51 με απώλεια γραμμάτων). 8 τεύχη με
την ένδειξη «Ἔκδοσις πανηγυρική» τυπωμένα με
χρωματιστό μελάνι (μπλε, πράσινο ή κόκκινο), κείμε -
νο σε 2 στήλες, εικόνες εντός κειμένου. Δερμά τινη
ράχη. (3)Εμπνευστής και «ψυχή» του Ἱεροῦ Πολυ -
κάρπου υπήρξε ο Χρυσόστομος Σμύρνης. Η πρώ τη
εκδοτική περίοδος του εντύπου διακόπτεται με την
απομάκρυνση του Χρυσοστόμου από τη Σμύρνη το
1914. Το περιοδικό επανεκδίδεται τον Μάιο του 1919
κατά την απελευθέρωση της Σμύρνης και αφού ο
Χρυσόστομος έχει επιστρέψει στη Μητρόπολή του.
Από τη δεύτερη ωστόσο περίοδο λίγα τεύχη είναι
γνωστά. Με συνδρομητές μέσα στην οθωμανική
αυτοκρατορία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Ἱερός
Πολύκαρπος μάς δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την
εκκλησιαστική, την πνευματική και την κοινωνική ζωή
των Ελλήνων της Σμύρνης.
€ 200-300

47 118265
Μοῦσα, μηνιαία λογοτεχνική καί καλλιτεχνική ἔκδο -

σις, διευθυνταί: Νάσος Χρηστίδης, Π. Γ. Καλλιγᾶς,
Ι. Μ. Παναγιω τόπουλος. Αθήνα, Αύγουστος 1922 -
Σεπτέμβριος 1923.  τα τεύχη 1-12 (25-36) του Γ´
έτους και τα τεύχη 1-2 (37-38) του Δ´ έτους (από τα
39) δεμένα σ᾽ έναν τόμο. 220 + 32 σ. (ελαφρά οξει-
δωμένα λίγα τεύχη). Κείμενο σε 2 στήλες. Λεπτά
χαρτόνια (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα
του τεύχους 6 (30), το πάνω του τεύχους 1 (25) και
το κάτω του τεύχους 2 (38), τα 2 τελευταία οξειδω-
μένα).  Δρούλια & Κουτσοπανάγου, IIΙ, σ. 174-5
(«Κατ’ εξοχήν λογοτεχνικό περιοδικό, το σημαντι-
κότερο και μακροβιότερο εκφραστικό όργανο των
νέων λογοτεχνών, της «νεορομαντικής και νεοσυμ-
βολιστικής σχολής» στις αρχές του Μεσοπολέμου».)
€ 150-200

48 118264
Πνευματική ζωή, μηνιαῖο λογοτεχνικό καί βιβλιο -
γραφικό περιοδικό. Ἐκδίδεται ἀπό τό Γραφεῖο Πνευ -
μα τικῶν Ὑπηρεσιῶν, διευθυντής: Μελῆς Νικολαΐδης.
Αθήνα, Οκτὠβριος 1936 - 25 Μαρτίου 1941.  τα
τεύχη 1-74 των ετών Α´- Ε´ της Α´ περιόδου δεμένα
σε 4 τόμους. 240, 368, 320 και 240 + (10)-40σ. (μικρές
τρύπες από έντομο στο πάνω περιθώριο του τεύχους
5, λίγο οξειδωμένα κάποια τεύχη). Λεπτά χαρτό -
νια. Δρούλια & Κουτσοπανάγου, III, σ. 507-8. (4)
€ 200-300

49 118368
Ἐθνική φλόγα, ἐπίσημον δημοσιογραφικόν ὄργανον
τοῦ Ἐθνικοῦ Δημοκρατικοῦ Ἑλληνικοῦ Συνδέσμου
(Ε.Δ.Ε.Σ.), [ἀπό τό φύλλο 55:] Ὑπεύθυνος συντάξεως:
Κ. Τριανταφυλλίδης. Ιωάννινα, 21 Οκτωβρίου - 20
Δεκεμβρίου 1944 και Κέρκυρα, 28 Δεκεμβρίου 1944 -
4 Φεβρουαρίου 1945. τα φύλλα 28-30, 32, 34-39, 41-
43, 45, 47, 49-50, 55-57, 59, 62, 64, 68, 75, 77, 84, 97 και
105 (έως και το φύλλο 75 με την ένδειξη «Περίοδος
Γ´»), (λίγο λερωμένα κάποια φύλλα, μικρές φθορές).
[μαζί:] Ἐθνική φλόγα. Ἔκτακτος ἔκδοσις, Σαββάτου
2ΑΣ Δεκεμβρίου [1944]. (30)
€ 200-300

50 115816
Μηνιαῖον δελτίον τῆς ἑλληνικῆς τεκτ.·. στοᾶς «Παρ-
θε νών», Αρ.·. 376, Ἀν.·. Ἀλεξανδρείας, διευ θυντής -
ἀρχι συντάκτης Ἀπόστολος Γ. Κωνστα ντινίδης. Αλε-
 ξάν δρεια, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1951.  τα τεύχη
1-12 του Α´ έτους (6 διπλά τεύχη). 8ο,  24 σ. έκαστο τεύ-
χος. Κείμενο σε 2 στήλες, εικόνες εντός κειμένου. Αρ-
χικά εξώφυλλα. (6)  ΣΠΑΝΙΟ.
€ 100-150



15

57

5. Αρχαίοι συγγραφείς
51 118076
ΑΙΣΩΠΟΣ, κ.ά. Αἰσώπου τοῦ Φρυγός βίος καί μῦ -
θοι, μετά τῆς Χρηστοηθείας Ἀντωνίου τοῦ Βυζα -
ντίου, ᾗ προσετέθησαν καί ἄλλα τινά πάνυ ὠφέλιμα,
νέα ἔκδοσις. Βενετία, Fr. Andreola, 1830.  8ο, 239 σ.
(ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Ξυλόγραφο τυπο -
γραφικό σήμα στον τίτλο. Αρχικά εύκαμπτα χαρτό -
νια (μικρές φθορές). Ηλιού 1830.8.
€ 100-150

52 118114
ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ. Θεόκριτος, παραφρασθείς, σχολια -
σθείς τε καί ἐκδοθείς ὑπό Νεοφύτου Δούκα. Αίγινα,
Α. Κορομηλάς, 1839.  2 τόμοι, 12ο, ιε´ + 290 και 307
σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, έντονος λεκές στην κάτω
εξωτερική γωνία ενός τεύχους στον Α´ τόμο, λυμένο
ένα δίφυλλο στον Β´ τόμο). Νεότερη δερμάτινη
ράχη. Ηλιού 1839.97-8, Λαγανάς 1001. (2)
€ 80-120

6. Ελληνική γλώσσα – Φιλολογία
53 118244
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΖΗΣ. Γραμματικῆς εἰσαγωγῆς
βιβλία τέσσαρα, ἅπασαν μέν γραμματικήν θεωρίαν
λίαν εὐμεθόδως τε, καί πολυμαθῶς περι λαμ βά-
νοντα, νεωστί δέ μετατυπωθέντα. Βενετία, Πάνος
Θεοδοσίου, 1801.  8ο, 259 σ. (ομοιόμορφα οξει-
δωμένο αντίτυπο, χειρόγραφες σημειώσεις της επο-
χής της έκδοσης στον τίτλο). Δερμάτινη ράχη της
εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). Ηλιού
1801.23.
€ 100-150

54 118233
ΠΩΠ, Ζηνόβιος Κ. Μετρικῆς βιβλία Β´. Βιέννη
1803. 8ο, CXXV + 515 + 62 σ. (τρύπες από έντομο
στο εξωτερικό περιθώριο των πρώτων τευχών,
οξειδωμένο αντίτυπο, σφραγίδα στον τίτλο). Χαλ-
κόγραφος τίτλος με 2 οβάλ βινιέτες, χαλκό γρα φο
πορτραίτο του Λάμπρου Φωτιάδη στην αρχή και
13 χαλκόγραφες οβάλ βινιέτες εντός κειμένου (κυ-
ρίως πορτραίτα). Δερμάτινη ράχη της εποχής της
έκδοσης (φθορές). Ηλιού 1803.36. 
€ 80-120

55 118290
Κ[ΡΟΜΜΥΔΗΣ], Γ. Διατριβή ἐπί τῆς κατα στά-
 σεως τῆς ἐνεστώσης κοινῆς ἡμῶν γλώσ σης. Μόσχα,

τυπογραφείο της Κοινότητος, 1808.  8ο, 355 σ.
(τρύπα από έντομο κυρίως στο κάτω περιθώριο ορι-
σμένων τευχών, μικρός λεκές από μελάνι σ’ ένα
φύλλο: σ. 341). Έκδοση τυπωμένη σε γαλάζιο χαρ τί,
με 4 χαλκογραφίες εκτός κειμένου (2 ανα διπλούμε-
νες). Δέρμα της εποχής της έκδοσης (φθο ρές, κόκκι-
νες οι ακμές). Ηλιού 1808.9, Λαγα νάς 569.
€ 150-200

56 116979
[ΑΡΣΑΚΗΣ, Απόστολος]. Ἑρμοῦ τοῦ Λογίου
ἀποβλήματα. χ.τ. [Βιέννη], 1813.8ο, 35 σ. (ελαφρά
οξειδωμένο αντίτυπο). Απόδετο. Ηλιού 1813.25.
€ 80-120

57 114669
[ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος]. Ἄτακτα, ἤγουν παντο δα -
πῶν εἰς τήν ἀρχαίαν καί τήν νέαν ἑλληνικήν γλῶσ -
 σαν αὐτοσχεδίων σημειώσεων καί τινων ἄλ λων
ὑπομνημάτων αὐτοσχέδιος συναγωγή. Παρίσι, C.
Eberhart, 1828-1835.  5 τόμοι σε 7 [οι Δ´ και Ε´ σε
2 μέρη ο καθένας], 8ο, νη´ + 453, ρκ´ + 492, λ´ + 477,
ιθ´ + 464, ζ´ + (465-836), ς´ + 375 και 432 σ. (ελαφρά
οξειδωμένος ο Α´ τόμος, εντονότερη οξείδωση στον
Β´ τόμο και σε ορισμένα τεύχη του Γ´ τόμου, ομοι-
 όμορφη στον Ε´ τόμο και στο β´ μέρος του Δ´, επα να-
λαβάνεται ένα φύλλο στον Β´ τόμο μετά τη σ. 430: σ.
161-162). Κατάλογοι συνδρο μητών. Μετα γε νέ-
 στερη δερμάτινη ράχη με το μονόγραμμα του Ιωάννη
Γενναδίου (μαρμα ρο γραφημένες οι ακμές). Ηλιού
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1828.13, 1829.19, 1830.24, 1832.20-1 & 1835.23-4, Λα-
γανάς 831. (7)
€ 300-400
58 118080
ΜΗΝΑΣ, Κ. Μινωίδης. Grammaire grecque, contenant
les dialectes et la différence avec le grec vulgaire. Παρίσι,
Bossange père, Treuttel et Würtz και De Courtière, 1828.
 8ο, VIII + 366 [=356] σ. (ελαφρά οξειδω μέ νο αντί-
τυπο). Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα (κομμένη η κάτω
εξωτερική γωνία του κάτω, λείπουν μικρά τμήματα
από την κορυφή και τη βάση της ράχης, άκοπο και
αξάκριστο). Droulia 2226.
€ 150-200
59 111795
ΛΑΜΠΡΟΣ, Π. Κατάλογος Β  ́[-Γ´] σπανίων βιβλίων
τῆς νεοελληνικῆς φιλολογίας πωλουμένων ἐν Ἀθήναις
παρά Π. Λάμπρῳ. Αθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1864 (τ.
Β´), και Α. Κτενάς & Σ. Οικονόμου, 1869 (τ. Γ´).  2
τεύχη (από τα 3), 8ο, 80 και 104 σ. (λίγο οξειδωμένο το Β´
τεύχος). Αρχικά εξώφυλλα (του Γ  ́ τεύχους με χρο -
νολογία 1870). Ηλιού & Πολέμη, 1864.245 & 1869.242. (2)
€ 80-120

7. Παιδεία
60 118366
ΔΑΡΒΑΡΙΣ, Δημήτριος Ν. Γραμματική γερμα νι -
κή ἀκριβεστάτη ἐκ διαφόρων παλαιῶν τε καί νεω -
τέρων συγγραφέων ἐπιμελῶς συλλεχθεῖσα καί εἰς τήν
κοινοτέραν τῶν νῦν Ἑλλήνων διάλεκτον διά κοινήν
ὡφέλειαν εὐμεθόδως ἐκτεθεῖσα. Βιέννη, J. Baumeister,
1785.  8ο, 479 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο). Δέρμα της
εποχής της έκδοσης (φθορές). Legrand (18ος αι.) 18
(«rare»), Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1244.
€ 150-200

61 112644
ΣΕΡΟΥΪΟΣ, Γεώργιος. Ψυχολογία στοιχειώδης συ -
ν τε θεῖσα παρά τοῦ ἐν Σύρῳ γυμνασιάρχου Γεωρ-
γίου Σερουΐου, χάριν τῶν ὑπ’ αὐτοῦ διδασκομένων.
Ερμούπολη, Γ. Πολυμέρης, 1841.  8ο, 216 σ. (λίγο
οξειδωμένο αντίτυπο, λείπει το λευκό φύλλο μεταξύ
των σ. 152 και 155, επιδιορθωμένη τρύπα από έντομο
στο πάνω περιθώριο των πρώτων φύλλων). Κτητο-
 ρικές σημειώσεις του Κλεάνθη Μιχαηλίδη (Αργύρης
Εφταλιώτης) στο πάνω ακρόφυλλο («Κλεάνθης Μι-
χαηλίδης») και τον τίτλο («Κ[λεάν θης]. Κ[ωνστα ντ-
ίνου]. Μ[ιχαηλίδης].»). Δερμάτινη ράχη της εποχής
της έκδοσης (μικρές φθορές). Ηλιού 1841.208. 
€ 80-120

62 112928
ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ, Ηλίας. Ἄσματα εἰς εὐρωπαϊκήν
μελῳδίαν στιχουργηθέντα καί ἐκδοθέντα ὑπό Ἡ.
Τανταλίδου, χορηγίᾳ τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ φιλομού-
 σου ὁμογενοῦς κυρίου Ἀντωνίου Νικολοπούλου.
Αθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1876.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟ -
ΣΗ. 8ο, 15 + 52 + 40 + 75 σ. Δερμάτινη ράχη της επο-
χής της έκδοσης (μικρές φθορές). Ηλιού & Πολέμη,
1876.62.
€ 80-120

63 116615
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ — Θησαυρός / Thesaurus
[ἐκδίδεται ὑπό τῶν τελειοφοίτων τοῦ Κολλεγίου

Ἀθηνῶν]. Αθήνα, 1954-1959.  τα τεύχη των ετών
1954-1959. 111, [112], [152], [138], [158], και [192] σ.
Με πολυάριθμες αναπαραγωγές φωτογραφιών, δια-
φημίσεις στο τέλος. Πανί (1954-5 και 1958-9), αρχικά
χαρτόνια (1956-7). [μαζί:] ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗ ΝΩΝ —
Δ! γ! Ἡ ἀνθολο γία μας, 1958-1959. Αθήνα, 1959. 
53 φ. Πολυγραφημένο, με αναπαραγωγές φωτογρα-
φιών στα φ. 43-51. Πανί. (7)
€ 100-150

8. Θρησκεία
64 113088
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Ευστράτιος. Σύνταγμα κατά ἀζύμων
εἰς τρία διαιρεθέν τμήματα, συντεθέν παρά τοῦ φι-
λοσοφοτάτου, καί ἐν ἰατροῖς ἀρίστου μακαρίτου
Εὐστρατίου τοὐπίκλην Ἀργέντη τοῦ Χίου, καί
πρῶτον μέν εἰς ἀραβικήν ἐρμηνεύθη γλῶσσαν καί εἰς
τύπον ἐδόθη παρά τοῦ μακαριωτάτου Πατριάρχου
Ἀντιοχείας Κυρίου Κυρίου Σιλβέστρου, νῦν δέ δι’
ἐξόδων συμπατριωτῶν τινῶν φίλων καί συζηλωτῶν
τοῦ μακαρίτου Εὐστρατίου, τῇ ἰδία φράσει ἐτυπώθη,
ἀκριβῶς τέ καί ἐπιμελώς διορθωθέν παρά τοῦ ἐν
ἱερομονάχοις Κυρίου Γεδεών Ἁγιοταφίτου τοῦ Κυ-
πρίου. Λειψία, J. G. I. Breitkopf, 1760.  4ο, 1106 σ.
(τρύπα στο τελευταίο φύλλο με μικρή απώλεια κει-
μένου, οξείδωση, λεκέδες από νερό, ένα τεύχος δε-
μένο ανάποδα: σ. 209-16). Δέρμα της εποχής της
έκδοσης με εμπίεστη διακόσμηση (φθορές, συντη ρη-
μένο). Legrand (18ος αι.) 559, Ελληνική Βιβλιο θήκη,
1034, Λαγανάς 413.
€ 800-1.200

65 116980
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ο Αγιορείτης. Ἐπιτομή ἐκ τῶν
Προφητανακτοδαβιτικῶν ψαλμῶν – Ἀπάνθισμα
διαφόρων κατανυκτικῶν εὐχῶν, περιέχον καί τάς
θεο λογικάς καί πρός θεῖον ἔρωτα θεωρητικάς εὐχάς
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64 68

τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου ἐπισκόπου Ἱππῶνος, ὧν ἐν τῇ
ἀρχῇ λόγος τις περί μετανοίας καί ἐν τῷ τέλει λόγος
ἕτερος περί ἀρχιερωσύνης, νῦν μέν τύποις ἐκδοθέντα
διά δαπάνης τοῦ Παναγιωτάτου καί Θειοτάτου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου κυρίου Νεοφύ-
του, ἐπιμελῶς δέ διορθωθέντα παρά τοῦ ἐν μοναχοῖς
ἐλαχίστου Νικοδήμου. Κωνστα ντινούπολη, Πα-
τριαρχικό Τυπογραφείο, 1799.  4ο, 28 + 272 σ. (λίγο
λερωμένο αντίτυπο, εντονότεροι λεκέδες στον τίτλο
και σε ορισμένα φύλλα). Ο τίτλος και το κείμενο σε
τυπογραφικό πλαίσιο. Από δε το (χαλαρωμένη η ραφή
της ράχης, τα πρώτα 15 τεύχη πρόχειρα δεμένα με
σπάγκο στο εσωτερικό περιθώριο). Λαδάς & Χατζη-
δήμος, ΙI, 152, Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1131-2.
€ 200-300

66 118251
JENYNS, Soame, Is. de BEAUSOBRE και Aug. CAL-
MET. Σπαρτίον ἔντριτον κατά τῶν ἐπηρεαστῶν τῆς
εἰς Χριστόν ἀμωμήτου πίστεως ψευδοφιλοσόφων, ἐν
τρισί ταῖς ἐφεξῆς πραγματείαις ἀντιπλεκόμενον, ὧν
διά μέν τῆς Α´ σαφῶς παρίσταται ἡ τοῦ Χριστια -
νισμοῦ θειότης [...] (συγγραφ. ὑπό Σωάμου Ἰενυν σίου
Μιλόρδου), διά δέ τῆς Β´ δαψιλῶς ἀπο δεικνύται τό
αὐτόπιστον τῶν Ἱερῶν Εὐαγγε λιστῶν [...] (συγγραφ.
ὑπό τοῦ Γάλλο Βέλγου Δεαυσόβρου), διά δέ τῆς Γ´
συμβιβάζονται καί σύμφωνοι ἀναφαίνονται αἱ δύο
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γενεαλογίαι, αἱ ἐν
τοῖς Εὐαγγελίοις ἀναγινωσκόμεναι (συγγραφ. ὑπό
Αὐγουστίνου Καλμέτου), τάς δέ τρεῖς ταύτας πραγ -

ματείας ὁ Ἀ[ρχιεπίσκοπος Ε[ὐγένιος] ὁ Β[ούλγα ρις]
πρός οἰκοδομήν τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων ἐξεγραίκισεν.
Λειψία, Breitkopf & Härtel, 1804.  8ο, 182 + 39 σ.
(οξείδωση, τρύπα από έντομο στο εσωτερικό περιθώριο
των τελευταίων φύλλων, λεκές από νερό εντονότερος
προς το τέλος, κομμένο τμήμα από το πάνω ακρό -
φυλλο). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης
(φθορές). Ηλιού 1804.64, Λαγανάς 535.
€ 150-200

67 118362
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 ἐκδο θέν-
τος ἀρχαίου ἀλεξανδρινοῦ χειρογράφου, ἡ δέ Καινή
ἐκ τῆς κατ’ ἐπικύρωσιν τοῦ τῆς Κωνσταντι νουπό-
λεως πατριάρχου Κυρίλλου ἐκδόσεως, ἔτι αωι´ γε-
νομένης. Μόσχα, τυπογραφείο της Αγιωτάτης
Συνό δου, 1821.  5 μέρη σ’ έναν τόμο, 4ο, 248 + XII
+ 334 + XXVIII + 225 + XVIII + 173 + XIV + II + 231
σ. (λεκέδες από νερό, οξείδωση, εντονότερη σε κά-
ποια φύλλα, μικρός λεκές από μελάνι στο κάτω πε-
ριθώριο 8 φύλλων του τέταρτου μέρους, κτητορικές
σημειώσεις στο πάνω ακρόφυλλο, στον επιμέρους
τίτλο της Παλαιάς Διαθήκης και στην τελευταία
(λευκή) σελίδα του πέμπτου μέρους, η σ. 334 του δεύ-
τερου μέρους τυπωμένη στο τέλος του τρίτου, δε-
μένα σε λάθος θέση 2 φύλλα του πρώτου μέρους: σ.
161-2 και 165-6). Κείμενο σε 2 στήλες, ορισμένα
τεύχη τυπωμένα σε γαλάζιο χαρτί. Μετα γενέστερη
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δερμάτινη ράχη (φθορές στα καλύμματα, σπασμένες
οι συνδέσεις). Ηλιού 1821.43, Darlow & Moule, 4796.
€ 240-280
68 117593
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. (λεκέδες από οξείδωση
και απώλεια μικρών τμημάτων από το εξωτερικό πε-
ριθώριο των πρώτων και των τελευταίων φύλλων,
λερωμένο και λίγο ζαρωμένο από υγρασία το εξω-
τερικό περιθώριο ορισμένων τευχών, τρύπα από έ -
ντομο στην κάτω εσωτερική γωνία κάποιων από
αυτά). Κατάλογος συνδρο μητών. Δέρμα της εποχής
της έκδοσης (φθορές, σπασμένες οι συνδέσεις).
Ηλιού 1825.23, Χατζη θεοδώρου 6-7.
€ 300-400

69 117591
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ο Πρωτοψάλτης. Εἱρμολόγιον καλο -
φωνικόν, μελοποιηθέν παρά διαφόρων ποιητῶν,
παλαιῶν τε καί νέων διδασκάλων, μεταφρασθέν δέ
εἰς τήν νέαν τῆς μουσικῆς μέθοδον, νῦν πρῶτον
ἐκδοθέν εἰς τύπον παρά Θεοδώρου Π. Παράσκου
Φωκέως. Κωνσταντινούπολη, Isaac de Castro, 1835.
 4ο, 284 σ. (οξείδωση στα πρώτα και τα τελευταία
φύλλα). Κατάλογος συνδρομητών. Νεότερη δερμά -
τινη ράχη (μικρές φθορές). Ηλιού 1835.57, Χατζη -
θεοδώρου 14.
€ 150-200

70 117592
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος.
Εἱρμολόγιον τῶν καταβασιῶν, μετά τῶν κανόνων
τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ καί συντόμου εἱρμολογίου, ἐξη-
γημένα κατά τήν νέαν τῆς μουσικῆς μέθοδον, ἐπιθε-
ωρηθέντα ἤδη καί διορθωθέντα ἀκριβῶς παρά
Ἰωάννου Λαμπαδαρίου, νῦν δεύτερον ἐκδοθέν εἰς
τύπον ἀναλώμασιν ἰδίοις. Κωνσταντινούπολη, Τυ-
πο γραφία του Παναγίου Τάφου, 1839.  8ο, [4] +
469 + [25] σ. (λεκές στο πάνω μέρος των περισ σότε-
ρων φύλλων, εντονότερος στα πρώτα τεύχη και τα
τελευταία φύλλα, μικρές τρύπες από έντομο στο
εσωτερικό περιθώριο των πρώτων και των τελευ-
 ταίων φύλλων, σχίσιμο στο προτελευταίο φύλλο
(χ.α.), σφραγίδα). Κατάλογος συνδρομητών. Κτητο-

 ρικές σημειώσεις στο πάνω ακρόφυλλο («Καί τόδε
σύν τοῖς ἄλλοις μικροῖς τε / καί μεγάλλοις εἱρμο λό-
γιον ἐμοῦ νεο- / φύτου Ἀρχιμανδρίτου κρητός 1875
/ σήμερον δωρίζω τῷ παρόν βιβλίῳ / τοῦ ὑποτακτι-
κοῦ μου Νικολάου / κρητός. / Νεόφυτος Ἰερομόνα-
χος / 1878») και στον τίτλο. Δερμάτινη ράχη της
εποχής της έκδοσης (φθορές στη ράχη, χαλαρωμένη
η ραφή της, σπασμένες οι συνδέσεις). Ηλιού, 1839.54,
Χατζηθεοδώρου 30.
€ 200-300

71 118161
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο Πρωτοψάλτης. Ταμεῖον
ἀνθολογίας, περιέχον ἅπασαν τήν ἐκκλησιαστικήν
ἐνιαύσιον ἀκολουθίαν Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, Λει-
τουργίας, τῆς τε Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς
λαμπροφόρου Ἀναστάσεως, ἔτι δέ καί ὀκτώ καλο-
φωνικούς εἱρμούς ἐν τῷ τέλει, τά μέν ἐπιδιορθω-
θέντα, τά δέ μελοποιηθέντα καί τονισθέντα παρά
Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μ.
Ἐκκλησίας, κατά παράδοσιν δέ αὐτοῦ ἀπαραλλά-
κτως ἐξηγηθέντα κατά τήν νέαν τῆς μουσικῆς μέθο-
δον παρά τοῦ Α´ Δομεστίκου Στεφάνου, νῦν τό
πρῶτον ἐκδοθέντα εἰς τύπους. Κωνσταντινούπολη,
Πατριαρχική Τυπογραφία, 1845-1846.  2 τόμοι δε-
μένοι σ’ έναν, 4ο, 296 και 294 + β´ σ. (μικρές τρύπες
από έντομο στο εσωτερικό περιθώριο των περισσό-
τερων τευχών, λερωμένο το κάτω περιθώριο στον Β´
τόμο, μεγαλύτερος ο λεκές στα τελευταία φύλλα).
Κατάλογος συνδρομητών. Μεταγενέστερη δερμά-
τινη ράχη (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας, 4249 &
4475, Χατζηθεοδώρου 39 & 43.  «Τό βιβλίο εἶναι
ἀρκετά σημαντικό γιατί καταγράφει τήν παράδοση
τοῦ παπαδικοῦ, κυρίως, μέλους, ὅπως αὐτό διατη-
ρήθηκε μέχρι τήν ἐποχή ἐκείνη καί ἀποδόθηκε ἀπό
τό προσωπικό καί χαρισματικό ὕφος τοῦ Κωνσταν-
τίνου, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ τελευταῖος Πρωτοψάλτης πού
ἔψαλλε μέ τό παλαιό σύστημα γραφῆς τῆς βυζ. μου-
σικῆς...» (Χατζηθεοδώρου).
€ 200-300

9. Φιλοσοφία
72 114839
[MARLIANUS, Ambrosius]. Θέατρον πολιτικόν, με-
ταγλωττισθέν ἐκ τῆς λατινικῆς εἰς τήν ἡμετέραν
ἁπλῆν διάλεκτον παρά τοῦ ὑψηλοτάτου καί σοφω-
τάτου Αὐθέντου τῆς Οὐγγροβλαχίας Νικολάου τοῦ
Μαυροκορδάτου, νῦν ἐκ τρίτου τύποις ἐκδοθέν. Βε-
νετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1802.  8ο, 504 σ. (λεκέδες
από νερό στο εσωτερικό περιθώριο των πρώτων
φύλλων και το εξωτερικό των πρώτων τευχών, οξει-
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δωμένα μερικά φύλλα, μικρή τρύπα σ’ ένα φύλλο: σ.
465-6). Δίχρωμος ο τίτλος. Δέρμα της εποχής της έκ-
δοσης (φθορές). Ηλιού 1802.25, Ελληνική Βιβλιο-
θήκη, 1334.
€ 240-280

73 115206
[ΚΟΡΑΗΣ, Αδαμάντιος] «ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Στέφα-
 νος». Διατριβή αὐτοσχέδιος περί τοῦ περιβοήτου
δόγματος τῶν σκεπτικῶν φιλοσόφων καί τῶν σο-
φιστῶν, Νόμῳ καλόν, νόμῳ κακόν. Λειψία [Βιέννη],
1819.  8ο, 116 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, λεκέδες από
νερό στα πρώτα φύλλα). Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τί   -
 τλου (ο τίτλος στην αρχή του κειμένου), φύλλο με
παροράματα στο τέλος (λυμένο). Αρχικά απλά εξώ-
 φυλλα (φθορές, χαλαρωμένη η ραφή της ράχης). Ηλιού
1819.41, Λαγανάς 665.
€ 150-200

10. Επιστήμες
74 113276
FOURCROY, Antoine François, comte de. Χημική φιλο-
σοφία, ἤ στοιχειώδεις ἀλήθειαι τῆς νεωτέρας χημικῆς,
νεωτέρᾳ τινι μεθόδῳ τεταγμέναι, ἐκγραικισθεῖσα
μετά προσθήκης καί τινων σημειωμάτων ὑπό Θεοδο-
σίου Μ. Ἠλιάδου, ἐπιδιορθωθεῖσα καί τύποις ἐκδο-
θεῖσα ὑπό Ἀνθίμου Γαζῆ. Βιέννη, Schrämbl, 1802. 

8ο, XXI + 184 σ. (το φύλλο με τα παροράματα δεμένο
μετά τον πρόλογο: σ. XXI, τα τεύχη A-F τυπωμένα σε
γαλάζιο χαρτί). Χαλκόγραφη προ μετωπίδα. Δερμά-
τινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές). Ηλιού
1802.59, Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1335, Λαγανάς 523.
€ 300-400

75 115377
ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ, Σπυρ. Α. Γεωπονικά. Κηπουρική,
ἀμπελουργία καί καλλιέργεια τῆς ἐλαίας. Αθήνα, Φ.
Καραμπίνης & Κ. Βάφας, 1848.  8ο, ε´ + 264 σ.
(κομμένο το πάνω περιθώριο ενός φύλλου: σ. α´-β´,
λεκές από νερό στα πρώτα και τα τελευταία φύλλα,
ελαφρά οξειδωμένο). Με ξυλογραφίες εντός κειμέ-
νου, κατάλογος συνδρομητών. Νεότερα εξώφυλλα.
Γκίνης & Μέξας, 4698.
€ 80-120

76 117985
ΠΑΝΔΗΣ, Αρσένιος, ιερεύς. Δοκίμιον ἀγρονομίας,
ἤ τοι τῆς καθ’ ὅ λου θε ω ρη τικο-πρα κτικῆς ἐ πι στη μο-
 νικῆς γε ωρ γικῆς στοι χεῖα, φι λο πο νη θέ ντα μέν χά ριν
τῶν γε ωρ γο φί λων σπου δα στῶν τοῦ τε πρώ ην Κερ κύ-
 ρας Λυ κεί ου καί Ἰο νίου Γυ μνα σί ου, νῦν δέ ἐπ’ ὠ φε-
 λείᾳ τῆς πρός τά κα λά ὀρ γώ σης ἑλ λη νικῆς νεο  λαί ας
ἐ πε ξερ γα σθέ ντα καί αὐ ξη θέ ντα. Κέρ κυ ρα, τυ πο γρα-
 φείο “Ο Κάδ μος” Νε ο φύ του Κα ρα γιάν νη, 1867. 4ο,
μδ´ + 757   σ. (λίγο οξειδωμένο αντίτυπο, μικρή τρύπα
στο κάτω περιθώριο 7 φύλλων). Κείμενο σε 2 στήλες,
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με πολ λές ξυ λο γρα φί ες εντός κει μέ νου και μια ξυλο-
γραφία από άλλη έκδοση δεμένη μεταξύ του πάνω
εξωφύλλου και του τίτλου. Πανί (έχουν διατηρηθεί τα
αρχικά εξώφυλλα (λίγο οξειδωμένα και λερωμένα).
Ηλιού & Πολέμη, 1867.79.
€ 80-120

77 115380
MILNE-EDWARDS, Henri. Στοιχειώδης πραγματεία
τῆς ζωολογίας, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό
Τιμολέοντος Ε. Δρακούλη. Αθήνα, Κ. Αντωνιάδης,
1849.  2 τόμοι δεμένοι σ’ έναν, 8ο, ζ´ + 381 και 356
σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, κτητορική σημείωση στη σ.
ε´ του Α´ τόμου). Μ’ έναν αναδιπλούμενο στοιχει-
οθετημένο πίνακα στον Β´ τόμο (κομμένος σε 2 τμή-
ματα). Νεότερα εξώφυλλα. Γκίνης & Μέξας, 5059.
[μαζί:] Ζωολογίας πίνακες τῆς ὑπό Τιμολέοντος Ε.
Δρακούλη μεταφρασθείσης, λιθογραφηθέντες ὑπό
Κ. Σιμωνίδου. Αθήνα 1849. 8ο, λιθόγραφος τίτλος
και 25 λιθόγραφοι πίνακες αριθμημένοι Α´-ΚΕ´, τυ-
πωμένοι σε 23 φύλλα (τα 6 τελευταία φύλλα αναδι-
πλούμενα, στο 18ο οι πίνακες ΙΗ´ & ΙΘ´ και στο 19ο
οι Κ´ & ΚΑ´), (οξειδωμένος ο τίτλος και ορισμένοι
πίνακες, κάποιοι πίνακες δεμένοι με λάθος σειρά).
Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα (έχει προστεθεί νεότερο
κάτω εξώφυλλο, ταινία χαρτιού στη ράχη). Το συ -
γκεκριμένο αντίτυπο με έναν επιπλέον λιθόγραφο πί-
νακα με ζώα και φυτά από άλλη έκδοση. (2)
€ 150-200

11. Χειρόγραφα –Έγγραφα
78 115201
ΔΙΗΓΗΣΗ (ΦΥΛΛΑΔΑ) ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥ. Ο πρωτότυπος τίτλος στο φ. 1r: Διήγη-
σις Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος, τὸ πῶς ἐγεν νήθη
καὶ ἀνεθράφη, καὶ τὶ χάριτας τοῦ ἔδωσεν ὁ Θεός, τὴν
φρόνησιν τὴν ἀνδρείαν, τὴν μάθησιν. Ἦτον δὲ καὶ
εὐφημισμένος, ἤγουν εἶχε πολὺν ἔπαινον εἰς ὅλον τὸν
κόσμον καὶ εὔμορφος ἀπὸ ὅλους. Εἶχε δὲ καὶ χάριν
ἐκ Θεοῦ τὴν ἐλεημοσύνην καὶ νὰ στέκεται εἰς τὸν
λόγον του καὶ ποτὲ νὰ μὴν σφάλη. Καὶ μετὰ ταῦτα
ἐβασίλευσεν ὅλην τὴν οἰκουμένην. Aρχίζει: Ἐν ἔτει
πεντάκις χιλιοστῶ ἐβασίλευεν εἰς τὴν Παλαιὰν
Ρώμην ὁ Ταρκιανὸς ὁ βασιλεὺς ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΟΣ. 17ος αι. (μέσα).  Χειρόγραφο δερματό-
δετο, 205 x 142 mm., Φύλλα Ι+151. Χαρτί λευκό,
παχύ εκτός από δύο τετράδια όπου είναι λεπτό.
Μελάνι μαύρο. Στίχοι κατά σελίδα 17. Αποτελείται
από 15 τετράδια, 4 τριάδια και ένα επτάφυλλο. Το
φ. 83 είναι ημίσχιστο και μεταξύ των φφ. 145-146
έχει αποκοπεί ένα φύλλο εξού και το επτάφυλλο.
Φέρει παλαιά φυλλαρίθμηση. Βιβλιοδεσία νεωτε-
ρική με μαύρο δερμάτινο κάλυμμα. Πινακίδες από
σκληρό χαρτόνι και πρόστυπη διακόσμηση με ορ-
θογώνιο πλαίσιο ως ταινία με άνθινα θέματα και
άλλο εσωτερικό γραμμικό με ρόδακες στις τέσσερις
γωνίες. Στο εσωτερικό ανθέμια και στο κέντρο μία
ρομβοειδής αδιευκρίνιστη παράσταση με δύο
άλλες μικρές και στρογγυλές πάνω και κάτω με
ζωόμορφο θέμα. Οι πινακίδες λόγω ξηρότητας
έχουν χάσει την αρχική επίπεδη μορφή τους και
έχουν ελαφρώς αποκολληθεί από τη ράχη. Το κυ-
ρίως σώμα του χειρογράφου σε καλή κατάσταση
πλην των δύο πρώτων και του τελευταίου φύλλου,
που φέρουν κηλίδες υγρασίας και μικρές φθορές
στα άκρα. Σε διάφορα φύλλα υπάρχουν σημει-
ώματα και ενθυμήσεις χρονολογούμενες από το
1679, που δείχνουν προέλευση από ευκατάστατη
οικογένεια πολύ πιθανώς της Σκύρου. Αναφέρο νται
τα ονόματα: Γεώργιος ιερομόναχος σακελλίος,
παπα Ναθαναήλ, Φαλτάγης. Στα φύλλα πολύ εν-
διαφέροντα σχέδια ιστιοφόρων, ένα μικρό και ένα
μεγάλο με κουπιά. Για το κείμενο βλ.: Γιώργος Βε-
λουδής (επιμ.), Η Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου.
Διήγησις Αλεξάνδρου του Μακεδόνος [Νέα Ελλη-
νική Βιβλιοθήκη, ΔΠ 39], Ερμής, Αθήνα 1977.
Βάσει της βιβλιογραφίας το χειρόγραφο πρέπει να
έχει αντιγραφεί με πρότυπο μια έντυπη έκδοση από
το 1654 ή παλαιότερη.
€ 5.000-7.000
79 116479
ΜΑΛΑΞΟΣ, Μανουήλ, π. 1500-1581, λόγιος, ιστο-
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ρικός και συγγραφέας. Νομοκάνων εἰς «ἁπλήν
φράσιν» καί «Νομοκάνονον». Στο φ. 1r ο τίτλος:
Νόμος πάνυ πλουσιώτατος καὶ βασιλικός τε ἐνέτει
αψια (=1711) ἐκ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας ἐν μηνὶ
μαΐῳ τῆ. Ἰησοῦ μου προηγοῦ. 1711  Χαρτ. 200 x
150 mm, φφ. 246. Ακολουθεί πίνακας των κεφα-
λαίων όπου αναγράφονται 351 κεφάλαια με παρα-
πομπή σε παλαιά φυλλαρίθμηση. Το καθαυτό
κείμενο αρχίζει από το φ.23r με επιγραφή: Ἀρχὴ σὺν
Θεῷ ἁγίῳ τοῦ παρόντος Νομίμου. Πρώτο κεφά-
λαιο: Περὶ κριτοῦ ὅτι νὰ εἶναι εἰς πάντας συμπαθὴς
καὶ νὰ μηδὲν πιστεύει λόγους τινὸς χωρὶς νὰ ἐξε-
τάζη, κεφάλ. α´. Τελευταίο κεφάλαιο: Εὐχὴ συγ-
χωρητικὴ ἡ λεγομένη εἰς τὸν μέλλοντα μεταλαβεῖν
τῶν θείων μυστηρίων, κεφάλ. τνα´. Στο κείμενο του
παρόντος Νομοκάνονα έχει παραλειφθεί το γνω-
στό επιστολιμαίο προοίμιο προς τους αναγνώστες:
«Θησαυρὸς κεκρυμμένος …». Σε σύγκριση με αυ-
τόγραφα χειρόγραφα του συγγραφέα αποτελεί μία
από τις συνήθεις παραλλαγές ως προς την έκταση
και την επιλογή των κεφαλαίων μεταξύ των πεντα-
κοσίων μεταγενεστέρων που παραδίδουν το κεί-
μενο. Σύμφωνα με το προοίμιο του συγγραφέα η
εις «απλήν φράσιν» σύνταξη του κειμένου αυτού
χρονολογείται το έτος 1562.  Χαρτί υπόλευκο.
Μελάνι καστανό ανοιχτό. Γραφή ευμεγέθης με
λεπτή πέννα, καλλιγραφική, δεξιοκλινής, με μα-
κρές προεκτάσεις των άνω και κάτω κεραιών των
γραμμάτων. Στο χαρτί διαφαίνεται υδατόσημο με
παράσταση οωειδούς εμβλήματος που κορυφώνε-
ται σε γαλλικό κρίνο με συμπληρωματική παρά-
σταση εξάκτινου αστεριού. Στο φ. 245v υπάρχει το
ακόλουθο κωδικογραφικό σημείωμα: Οἱ ἀναγινώ-
σκοντες ἔρρωσθε καὶ ὑπὲρ τοῦ γράψαντος εὔχε-
σθε. Κοπιάδος ἐστὶ ὁ παρ(ὼν) νόμος ἐκ τῆς θείας
μονῆς τοῦ Στεφανόπουλου ἐν ἔτει 1711 Ἰουνίου 8.
Θ(ε)ῶ τελείω, τοῦ τέλους [χάρι] χάρις. Ο γραφέας
επιμελής και γενικά ορθογράφος. Μεταξύ των
φύλλων νεότερες γενεαλογικές σημειώσεις με μωβ
μελάνι ή με μολύβι κάποιες διαγραμμένες και ξα-
ναγραμμένες που αναφέρονται σε μέλη της οικο-
γένειας Νικολάου Μαστακούρα από το Οίτυλο
κατά τη χρονική περίοδο 1867-1919.  Βιβλιοδε-
σία νεωτερική με λεπτές ξύλινες πινακίδες καλυμ-
μένες με καφετί δέρμα που φέρει απλή γραμμική
διακόσμηση. Η πρώτη πινακίδα σπασμένη με κά-
θετη ρωγμή στη μέση.  Γενικά σε καλή κατά-
σταση.  Με βάση την αναφορά της μονής του
Στεφανόπουλου στο κωδικογραφικό σημείωμα και
τις μεταγενέστερες γενεαλογικές σημειώσεις συνά-
γεται ότι ο κώδικας προέρχεται από τη Μάνη. Σχε-
τικά με τη μονή του Στεφανοπούλου πρόκειται για
τη σημερινή μονή του Τσίγκου, που ανήκε στην οι-
κογένεια αυτή (γνωστή ως Stefanopoli που είχε στε-

νές σχέσεις με τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη) μέχρι
τη φυγή της στην Κορσική. Η μονή του Τσίγκου
βρίσκεται στο βουνό βόρεια του Οιτύλου.
€ 5.000-7.000

80 113472
ΜΑΛΑΞΟΣ, Μανουήλ, π. 1500-1581, λόγιος, ιστορι-
κός και συγγραφέας. Νομοκάνων εἰς ἁπλήν φράσιν.
18ος αι. (μέσα)  Χάρτινος κώδικας ακέφαλος και
κολοβός, 210 x 160 mm, φφ. 141. Περιέχει τα κεφά-
λαια από τον αριθμό κε´ έως τον σϟϡη´. Αρχ.: […]
μαρτυρήσῃ, ἀποφήνουν τινὲς τῶν θείων πατέρων, ὅτι
νὰ μηδὲν ἂργεῖται τοῦτος ὁ ἱερεὺς τῆς ἱερωσύνης,
μόνο νὰ καθῄρεται παντελῶς. Περὶ ἱερέως, ἢ διακό-
νου, ἂν εἶναι καὶ κατηγορήσουν. Κεφ. κϛ´. Ἠξεύρετε
ὅτι εἰς τὴν κατηγορίαν τοῦ ἱερέως…Τελ.: Περὶ πῶς
γράφουσιν τὸ ἀντιμίνσιον. Θησιαστήριον θεῖον καὶ
ἱερὸν … ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου ὀδ: ἐν ἔτει καὶ μηνὶ
ὀδ:  Οι ενότητες των κεφαλαίων είναι οι εξής: (φ.
1r-35v) Περὶ ἱερέων, ἀρχιερέων, ἐπισκόπων, ἀφορι-
σμοῦ, κληρικῶν καὶ καλογήρων, χειροτονιῶν καὶ
ἱερωσύνης, λειτουργιῶν, μεταλήψεως, κεφ. κε´- ϟη´.-
(φ. 35v-44v) Περὶ μοναστηρίων καὶ ἐκκλησιῶν, κα-
λογήρων, μεγαλοσχήμων, καλογραιῶν, κεφ. ϟθ-
ριϛ´.- (φ. 44v-63r) Περὶ βαπτίσεως, μνημοσύνων καὶ
σαρανταρίων, προσφορῶν καὶ τιμίων δώρων, κεφ.
ριζ-ρμη´.- (φ. 63r-84v) Περὶ μνηστείας, καὶ ἀρραβώ-
νων, βαθμῶν συγγενείας, συγγενείας βαπτίσματος,
τὰ τῶν γάμων γράμματα, ἤτοι σχέδη, περὶ συγγε-
νείας στεφανώματος, κεφ.ρμθ´-ρξζ´.- (φ. 84v-103r)
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Περὶ γάμου, λύσεως γάμου, διαζυγίου, προικός, δω-
ρεῶν, κεφ. ρξη´-σιθ´.- (φ. 103r-110v) Περὶ κληρονομιῶν,
διαθηκῶν, λεγάτου, παρακαταθήκης, ἐπιτρό  πων, κεφ.
σκ´- σλε´.- (φ. 111r-113v) Περὶ αἱρε τῶν κριτῶν, συμφώ-
νου, συντρόφων, ὅρκου, γεωργῶν καὶ χρόνου, κεφ.
σλϛ´-σμγ´.- (φ. 113v-141v) Νομοκάνονον, καὶ ὅτι τῶν
ἀρχιερέων ἐδόθη νὰ αὐξάνουν καὶ νὰ ὀλιγοστεύουν
ἐπιτίμια καὶ περὶ τῶν μετανοούντων τοῦ μὴ ἀποστρέ-
φειν αὐτούς, κεφ. σμδ´-σϟη´. Περιλαμβάνονται οἱ ἑξῆς
ἑνότητες: Περὶ ἱερέων, ἱερομονάχων, ἐξομολογήσεως,
πνευματικῶν, περὶ τῶν ἀρνησαμένων τὸν Χριστόν,
κεφ. σμδ´-σνδ´.- Περὶ μαγείας, πορνείας, μαλακίας,
αἱμομιξίας, ἀρσενοκοιτίας καὶ ζωοφθορᾶς, φόνου,
κλέπτου καὶ κλεπταποδόχου, τυμβωρύχου, ἐπιόρκου,
καταλαλιᾶς, κεφ. σνε´- σξε´.- Περὶ γυναικὸς ὁποὺ βα-
στάζει βότανον, καλογραίας, περὶ τοῦ φαγόντος ἀπο-
θαμένου ζώου κρέας, περὶ τῶν μαμμίδων, κληρικοῦ ἢ
κοσμικοῦ ἐὰν βαρέσουν ἄνθρωπον καὶ ἀποθάνει, περὶ
τῶν γραμμάτων τῆς ἀλφαβήτου, βρυκολάκων, περὶ
ἡλικιῶν, ἀκαθάρτων ζώων, κεφ. σξϛ-σοη´. - Περὶ νη-
στειῶν καὶ τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων, περὶ τῶν
ἁγίων εἰκόνων ὁποὺ εἶναι πολλὰ χαλασμένες, φημῶν
ἀρχιερέων, τάξεις πρωτοκαθεδρίας τῶν πατριαρχῶν,
μητροπόλεων, ἀρχιεπισκοπῶν καὶ ὑποδείγματα ἐπι-
σήμων γραμμάτων, κεφ. σοη´-σϟη´.  Χαρτί υπό-
λευκο, μέτριου πάχους. Μελάνι στο κυρίως κείμενο
μαύρο και στους τίτλους και πρωτογράμματα κόκ-
κινο. Γραφή λεπτή στρογγυλή ευανάγνωστη. Ο
γραφέας άγνωστος, επιμελής. Φέρει παλαιά φυλ-
λαρίθμηση και λόγω του ότι το χειρόγραφο είναι

ακέφαλο αρχίζει από τον αριθμό 31. Στο χαρτί δια-
φαίνεται υδατόσημο με παράσταση εμβλήματος με
τρία καπέλα και συμπληρωματική το γράμμα Ρ. Απο-
τελείται από 18 τεύχη τετράδια. Αρκετές φθορές στα
τελευταία δέκα φύλ λα προς τη ράχη και κηλίδες από
υγρασία. Τα υπόλοιπα φύλλα σε καλή κατάσταση.
Δεν υπάρχει βιβλιο δεσία.
€ 800-1.200

81 115200
ΝΟΜΟΚΑΝΩΝ ΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΑΞΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΟΝ. 18ος αιώνας (πρώτο μισό). 
Δερματόδετος χάρτινος κώδικας, 210 x 160 mm.,
Φύλλα Ι+291. (φ. 1r-21r) Πίναξ ἀκριβὴς σὺν Θεῷ τοῦ
παρόντος νομίμου. Αναγράφονται 694 κεφάλαια.
Πρώτο μέρος.(φ. 23r-138v) [Νομοκάνων Μανουὴλ
Μαλαξοῦ] εἰς ἁπλῆν φράσιν, κεφ. α´-σοϛ´. Ἀρχίζει
χωρὶς τὸ σύνηθες προοίμιο τῆς συλλογῆς ποὺ ἔχει
τίτλο: Νουθεσία πρὸς πνευματικὸν καὶ ἀσφάλεια…
καὶ ἀρχίζει: Ὁ δεχόμενος τοὺς λογισμοὺς τῶν ἀνθρώ-
πων….Χαρτὶ μεσαίου πάχους υπόλευκο. Μελάνι κα-
στανό και στα πρωτογράμματα και τίτλους ερυθρό.
Ο γραφέας άγνωστος, αλλά από το ύφος και τον τύπο
της γραφής του εντάσσεται σε κύκλο κωδικογράφων
που δραστηριοποιήθηκαν στο Άγιο Όρος κατά το
πρώτο ήμισυ του 18ου αιώνα. Στο χαρτί διαφαίνον-
ται δύο κύρια υδατόσημα. Το ένα είναι κορώνα με
κρεμάμενο σταφύλι και το άλλο τρία φεγγάρια συνο-
δευόμενα από τα γράμματα ΡΑ. Η γραφή του ευκρι-
νής, με λεπτή πέννα, στρογγυλά γράμματα και μακρές
κεραίες των κατωφερών γραμμάτων, ελαφρώς δεξιο-
κλινής. Τα σχέδια των πρωτογραμμάτων καλλιγρα-
φημένα με ιδιαίτερη επιμέλεια.Αποτελείται από 39
τεύχη κυρίως τετράδια. Στα παράφυλλα κυρίως και
σε κάποια φύλλα εσωτερικά του κώδικα υπάρχουν
πολλά κτητορικά σημειώματα και ενθυμήσεις με χρο-
νολογίες από το έτος 1745 (φ. ΙΙr) , ἀπ᾽ όπου φαίνεται
ότι ο πρώτος κτήτορας του χειρογράφου ονομαζόταν
παπά Γεώργιος Τζηκούρης σκευοφύλακας,  πολύ πι-
θανόν στη Σκύρο. Αργότερα το χειρόγραφο πέρασε
στα χέρια απογόνων της οικογένειάς του παπά-Δη-
μήτρη και άλλους. Στο φ. Ιr δύο σχέδια ιστιοφόρων
πλοίων, το ένα μικρό και το άλλο μεγαλύτερο με μορ-
φές πολεμιστών στο κατάστρωμα. Σε φύλλο κολλη-
μένο στο εσωτερικό της πρώτης πινακίδας άλλο
σχέδιο ιστιοφόρου με εφόλκιο. Διακόσμηση με οφει-
οειδή επίτιτλα στα φύλλα 23r και 150r. Βιβλιοδεσία βυ-
ζαντινού τύπου με ξύλινες πινακίδες και δερμάτινη
απλή επένδυση μαύρου χρώματος. Η παλαιά πρό-
στυπη διακόσμηση έχει σχεδόν απαλειφθεί λόγω συ-
χνής χρήσης. Σώζονται ίχνη θηλυκωτήρων για το
κλείσιμο του κώδικα. Κατάσταση γενικά ικανοποι-
ητική. Φθορές στα παράφυλλα και αμαυρώσεις λόγω
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της χρήσης, αποκολλήσεις σε κάποια σημεία του δέρ-
ματος από τις πινακίδες, όπως επίσης και στη ράχη με
αποτέλεσμα τη χαλάρωση του συνδέσμου τους με τη
στάχωση. Προς το τέλος και κοντά στο εσωτερικό των
φύλλων σποραδικές μικρές οπές από έντομα χωρίς
όμως φθορά του κειμένου.Παρατηρήσεις: Ως προς
τα περιεχόμενα πρόκειται για κείμενα εκκλησιαστικού
κανονικού δικαίου γνωστά και από πολλά άλλα χει-
ρόγραφα. Για το πρώτο, τον Νομοκάνονα σε απλή
φράση στην καθομιλουμένη του Μανουήλ Μαλαξού
δεν έχουμε ακόμη πλήρη και εκσυγχρονισμένη έκ-
δοση, μολονότι έχουν γίνει φιλότιμες προσπάθειες στο
παρελθόν. Ο λόγος είναι, ότι τα χειρόγραφα τα οποία
παραδίδουν το κείμενο αυτό είναι πάρα πολλά και σε
πολλές βιβλιοθήκες της κυρίως Ελλάδας, στα οποία ο
αριθμός των κεφαλαίων παραλλάσσει. Το παρόν χει-
ρόγραφο παρά το γεγονός ότι είναι μεταγενέστερο της
συγγραφής του (1562) αποτελεί μια επιμελημένη και
υπεύθυνη μεταγραφή, δεδομένου ότι αποτελούσε το
πιο βασικό εγχειρίδιο εκκλησιαστικού και οικογενει-
ακού δικαίου καθόλη την περίοδο μετά την Άλωση
και σε όλον τον ελληνικό χώρο.  Βλ.: Λεωνίδα Λ.
Σγού τα, Νομοκάνων Μανουὴλ Μαλαξοῦ. Περ.
«Θέμις» 7(1856) σσ. 165-246. – Vasile Grecu-Gheorghe
Cront, Nomocanonul lui Manuil Malaxos, Intreptarea Legii
1652 (sic), Editura Academiei Republicii Populare Romine,
Βουκουρέστι 1962.- Δημητρίου Σ. Γκίνη-Νικολάου Ι.
Πανταζοπούλου, Νομοκάνων Μανουὴλ νοταρίου
τοῦ Μαλαξοῦ τοῦ ἐκ Ναυπλίου τῆς Πελοποννήσου
μετενεχθεὶς εἰς λέξιν ἁπῆνδιὰ τὴν τῶν πολλῶν ὠφέ-
λειαν, «Νόμος» (Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τοῦ Τμή-
ματος Νομικῆς τῆς Σχολῆς Νομικῶν καὶ Οἰκονομικῶν
Ἐπιστημῶν) 1 (1982), Θεσσαλονίκη 1985. Ετοιμάζε-
ται κριτική έκδοση του κειμένου βάσει αυτογράφων
χειρογράφων. Ως προς το δεύτερο κείμενο πρόκειται
επίσης για πολύ διαδεδομένη συλλογή του τύπου Εξο-
μολογηταρίου, το οποίο συναντάται επίσης σε πολλά
χειρόγραφα και πολλές φορές είναι ενσωματωμένο με
τον Νομοκάνονα του Μαλαξού (όπως στο παρόν χει-
ρόγραφο) με αποτέλεσμα ο αριθμός των κεφαλαίων
να φτάνει σε υπερδιπλάσιο αριθμό. Βλ. για τη συλ-
λογή αυτή: Σπυρίδωνος Ν. Τρωϊάνου, Νομοκάνων
«πάνυ ὠφέλιμον καὶ πλουσιώτατον» ὁ ὑπ’ ἀριθμὸν 8
κῶδιξ τῆς Λίνδου, Ἀνάτ. ἐκ τοῦ «Ἀρχείου Ἐκκλη-
σιαστικοῦ καὶ Κανονικοῦ Δικαίου»23(1968) και 24
(1969), Αθήνα 1969, όπου δημοσιεύονται μόνο οι τί τ-
λοι των κεφαλαίων με τις αρχές και τα τέλη τους. –
Θεόδωρου Παπαδοπούλλου, Κύπρια νόμιμα, «Μελέ-
ται καὶ Ὑπομνήματα» 1(1984), Ἵδρυμα Ἀρχιεπισκό-
που Μακαρίου Γ´, Λευκωσία 1984, σσ. 1-142, όπου
δημοσιεύεται όλο το κείμενο βάσει χειρογράφου ευ-
ρισκόμενου στην Κύπρο. Η ταυτότητα του συντάκτη
της συλλογής αυτής προέκυψε από δύο χειρόγραφα,
ένα της Μονής Βρύσης Σίφνου, αρ. 6, και άλλο του

Μουσείου Μπενάκη, Ανταλ. 125. Και τα δύο γρά-
φτηκαν από τον ιερομόναχο Αντώνιο στο Άγιο Όρος
τα έτη 1662 και 1663 αντίστοιχα και εκεί αναφέρεται
ότι: «Τὸ παρὸν νόμιμον συναθρισθὲν ὑπὸ Κυρίλλου
μοναχοῦ» κλπ. Βλ. και Ἀγαμέμνονος Τσελίκα, Δέκα
αἰῶνες ἑλληνικῆς γραφῆς (9ος-19ος αἰ.) Μουσεῖο
Μπενάκη, Ἀθήνα 1977, σσ. 59-60.
€ 5.000-7.000

82 118119
ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΟΝ. Το κείμενο αποτελεί σύνοψη
της νομοκανονικής συλλογής του τύπου «Πάνυ
ὠφέλιμον καὶ πλουσιώτατον». Τίτλος (φ. 13α): Νο-
μοκανόνιον σὺν Θεῷ ἁγίῳ, περὶ ἐξομολογήσεως
ἤτοι πῶς δεῖ ὁ πνευματικὸς οἰκονομεῖν τὰ ἑαυτοῦ
τέκνα, κεφάλαιον αον. Ἀρχ.: Ὁ δεχόμενος τοὺς δια-
λογισμοὺς τῶν ἀνθρώπων… 1781, 1782.Χαρτ. 200
x 140 mm. Φύλλα 106.  Αναγράφονται 108 κεφά-
λαια. Πρόκειται για επιτομή της συλλογής του Κυ-
ρίλλου μοναχού του 17ου αι. «Νομοκάνονον πάνυ
ὠφέλιμον καὶ πλουσιώτατον». Βλ. και Σπυρίδωνος
Ν. Τρωϊάνου, Νομοκάνων «πάνυ ὠφέλιμον καὶ
πλουσιώτατον» ὁ ὑπ’ ἀριθμὸν 8 κῶδιξ τῆς Λίνδου,
Ἀνάτ. ἐκ τοῦ «Ἀρχείου Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ Κανο-
νικοῦ Δικαίου» 23 (1968) και 24 (1969), Αθήνα 1969.
 Γραφή λεπτή καλλιγραφική με ερυθρά πρωτο-
γράμματα και πλεκτά επίτιτλα. Ο γραφέας ονομά-
ζεται Ιγνάτιος ιερομόναχος, όπως φαίνεται από την
επιγραφή του στο πάνω μέρος του φ. 6α: Ἰησοῦ Χρι-
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στέ βοήθει μοι τῷ ἀχρείῳ Ἰγνατίῳ καὶ ἱερομονάχῳ.
Βιβλιοδεσία κομψή από σκληρό χαρτόνι καλυμμένο
με καφετί δέρμα.Κατάσταση καλή.
€ 1.500-2.000

83 116494
ΦΡΑΣΑΡΙΟΝ. 18ος αιώνας (τέλη).  Χαρτ., 200 x
135 mm., φφ.Ι- ΙΙ+258+ΙΙΙ-IV  Ιδιότυπη και
σπάνια συναγωγή φράσεων σε λόγια γλώσσα κατά
αλφαβητική σειρά θεμάτων-λημμάτων που εκφέ-
 ρονται στη δημώδη. Αποτελούσε χρησιμότατο εγ-
χειρίδιο και βοήθημα για τη ρητορική και την
επιστολογραφία. Ιδιαίτερης σημασίας για λεξικο-
γραφική και γλωσσολογική μελέτη. Για το κάθε
λήμμα καταχωρούνται περισσότερες από μία εκ-
δοχές. Περιέχει συνολικά 664 λήμματα.  Χαρτί
λεπτό υπόλευκο. Μελάνι φαιό στο κυρίως κείμενο
και στους τίτλους κόκκινο. Από τη δομή του κώ-
δικα και τον έλεγχο των τευχών, όπως και από την
παρουσία της αρχικής σελιδαρίθμησης φαίνεται
πως ο κώδικας είχε συσταθεί από λυτά άδετα τεύχη
με λευκά φύλλα και με συνεχή σελιδαρίθμηση.
Όμως αφήνονταν άγραφα φύλλα για μελλοντικὴ
συμπλήρωση λόγῳ της συνεχούς πρόσθεσης τίτλων
και στο τέλος βιβλιοδετήθηκε, αφού προηγουμέ-
νως αποκόπηκαν τα ασυμπλήρωτα λευκά φύλλα,
από τα οποία έμειναν εμφανή τα αποκόμματά τους
κοντά στη ραφή της στάχωσης.  Γραφείς τρεις
συνεργαζόμενοι με κοινό ύφος, αλλά μερικές φορές

με διαφορετικό μέγεθος γραμμάτων και απόχρωση
μελανιού. Γενικά η γραφή τους είναι στρογγυλό-
σχημη, ευκρινής και αρκετά καλλιγραφική. Στο φ.
258v τέσσερις φορές συναντούμε επαναλαμβανό-
μενη τη μονοκονδυλιά του ονόματος Ἁβράμιος. Βι-
βλιοδεσία νεωτερικού τύπου με πινακίδες από
σκληρό χαρτόνι και δερμάτινο μαύρο κάλυμμα με
πρόστυπες γραμμικές διακοσμήσεις και στο κέντρο
εξαπτέρου. Κατάσταση αρκετά καλή. Φθορές ασή-
μαντες. Η χρονολόγηση έγινε με βάση τον τύπο της
γραφής και των υδατοσήμων.  Παραδείγματα
λημμάτων: α) Ἀστραποκαῆναι καὶ ἀστροπελέκι:
ἀστραπὴ σέλας ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν ἰεῖσα, πῦρ
ῥαγδαῖον ἐξ οὐρανοῦ κατά τινος θεοστυγοῦς κα-
ταπεμφθέν. β) Γέρων ματούφης, ἤτοι ἀνόητος: δὶς
παῖδες οἱ γέροντες ἀληθῶς. γ) Καραβοκύρης ἢ
ἁπλῶς γγεμιτζής, ἤτοι ναύτης: οἰακοστρόφος θαυ-
μάσιος τὴν τέχνην, καὶ τὰ θαλάττια σοφός, ὑπὲρ
τὸν Πρωτέα οἰακοστροφεῖν ἄριστος, ὁ πηδαλιου-
χεῖν ἱκανός.
€ 7.000-9.000

84 118137
ΜΑΘΗΜΑΤΑΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙ-
ΚΗΣ. (φ. 1) Τίτλος: Ἀρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῶν ση-
μαδίων τῆς ψαλτικῆς τέχνης τῶν τε ἀνιόντων καὶ
κατιόντων, σωμάτων τε καὶ πνευμάτων καὶ πάσης
ἀκολουθείας συντεθειμένης εἰς αὐτὴν παρὰ τῶν
κατὰ καιροὺς ἀναδειχθέντων ποιητῶν παλαιῶν τε
καὶ νέων. Ἀρχ.: Ἀρχὴ μέση καὶ τέλος καὶ σύστημα
πάντων τῶν σημαδίων … 19ος αιώνας (αρχές). 
Χαρτί. 155 x 110 mm. Φύλλα 171.  Περιέχει: Κε-
κραγάρια, Πολυελέους, Πασαπνοάρια, Δοξολο-
γίες, Πολυχρονισμούς, Χερουβικά, Κοινωνικά.
Αναφερό μενοι μελογράφοι: Χρυσάφης ο Νέος, Πέ-
τρος Μπερεκέτης, Γαζής, Γερμανός Νέων Πατρών,
Ιωάννης Κουκουζέλης, Ξένος Κορώνης, Μπαλάσιος,
Αντώνιος ιερεύς, Μανουήλ Χρυσάφης, Ιωάσαφ νέος
Κουκουζέλης, Ιωάννης Κλαδάς, Παναγιώτης Χαλά-
τζογλου. Ο γραφέας καλλιγράφος, άγνωστος. Δια-
κοσμείται με πλεκτά ερυθρά επίτιτλα. Βιβλιοδεσία με
πινακίδες από χαρτόνι και δερμάτινη επένδυση από
καφετί δέρμα. Και στις δύο όψεις φέρει περιμετρικά
πρόστυπη ταινία με άνθινο επαναλαμβανόμενο θέμα.
 Κατάσταση άριστη.
€ 3.000-4.000

85 118138
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΝΕ -
ΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΥ
(σ. 1) Τίτλος: Ἀνθολογία στιχηραρίου σύντομος πε-
ριέχουσα πάντα τὰ δοξαστικὰ τῶν δεσπο τικῶν καὶ
θεομητορικῶν ἑορτῶν, καὶ τῶν ἑορταζομένων ἁγίων
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τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ ἥτις ἐμελουργήθη παρὰ Πέτρου
λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίουκατὰ τὴν ἐθιζομέ-
νην τάξιν ἐν τῇ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ. Ἐξηγήθη δὲ ἤδη
ἐσχάτως κατὰ τὸ νέον σύστημα τῆς μουσικῆς παρὰ
τοῦ μουσικοδιδασκάλου κὺρ Γρηγορίου Λαμπαδα-
ρίου, διὰ χειρὸς Πέτρου ἱερέως ἐκ Καλαβρύτων,
1818. 1818. 185 x 130 mm, 372 σ. Χαρτὶ λευκό, παχὺ
και σκληρό, εξαιρετικής ποιότητας. Στη σ. 1 περίτε-
χνο επίτιτλο πλεχτό κόσμημα. Τα τροπάρια αρχίζουν
χωρίς πρωτογράμματα. Στη σ. 203 στο επάνω περι-
θώριο η σημείωση με χέρι μεταγενέστερο: Δημήτριος
Ἰωάννου Κορδορούμης ἔτος αωϞ´ (=1890) ἡμέρα
σάββατον τῇ ιϛ´ῃ Ἰουνίου ἡμέρα σάββατον καὶ ὥρα
4μμ. Στο εσωτερικὸ πρώτο παράφυλλο (μαρμαρό-
κολλα) της βιβλιοδεσίας η σημείωση : Ἐκ τῶν τοῦ
Ἰωάννου Θ. Τσώκλη τελειοφοίτου τῶν μαθηματικῶν
καὶ ἀριστεροῦ ψάλτου Χρυσοσπηλαιωτίσσης, Ἀθή-
νησι 7βρίου [18]97 (υπογραφή) και ωωειδής σφρα-
γίδα με την επιγραφή: ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
«ΤΑ ΤΗΝΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΤΣΩΚΛΗΣ
ΕΝ ΤΗΝΩ. Σε διάφορα φύλλα υπάρχει στρογγυλή
σφραγίδα με την επιγραφή: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΕΡΟ-
ΨΑΛΤΩΝ ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1909.
Βιβλιοδεσία πολυτελής ευρωπαϊκού τύπου με χαρ-
τόνι καλυμμένο με καφετί δέρμα ιδιαίτερα διακο-
σμημένη με χρυσοτυπία περιμετρικά και στο κέντρο
και των δύο πινακίδων. Το σώμα του χειρογράφου
λόγω ξηρότητας της κόλλας έχει αποκολληθεί από τη
ράχη και τα τεύχη συνδέονται με τη στάχωσή τους
χαλαρά, χωρὶς όμως οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Το
σώμα του χειρογράφου σε άριστη κατάσταση.
€ 4.000-6.000

86 118120
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ. (φ. 2r) Τίτλος: Μὴν Νοέμβριος εἰς τὴν α´
ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου ὁσιομάρτυρος καὶ
καθηγητοῦ ἡμῶν Ἰακώβου τοῦ Νέου καὶ τῶν σὺν
αὐτῷ μαρτυρησάντων δύο μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰακώ-
βου ἱεροδιακόνου, καὶ Διονυσίου. Ἀρχ.: Τὸν θεατὴν
τῶν ἀῤῥήτων … Στα φύλλα 30r-79v ο βίος του Αγίου.
Ἀρχ. Καὶ λαλεῖν βούλομαι, ὑπὲρ τὸ σιωπᾷν ἀναγ-
κάζομαι… 1824.  Χαρτ. 215 x 160 mm. Φύλλα
Ι+81.  Ο Άγιος μαζί με τους μαθητές του ύστερα
από διδασκαλική περιοδεία σε όλη την κεντρική Ελ-
λάδα μαρτύρησε την 1η Νοεμβρίου 1519. Βλ. ανα-
φορά της έκδοσης του έτους 1952 στου Δημοσθένη
Στρατηγόπουλου, Ἔντυπες Ἀκολουθίες Ἁγίων –
Συλλογὴ Ντόρης Παπαστράτου , Ἐπιστημονικὴ
ἐποπτεία –Εἰσαγωγὴ Κρίτων Χρυσοχοΐδης, Αθήνα
2007, σελ. 175.  Γραφή καλλιγραφική, στρογγυλή
μιμούμενη την τυπογραφική. Ο γραφέας στον κο-
λοφώνα σε ένα εκτενές στιχούργημα αναφέρει το

όνομά του ως Παναγιώτη θύτη Ραδοβεσδύτη, δηλ.
από την επαρχία Ραδοβιζίου των Ιωαννίνων. Στο
φ.1v περίτεχνα σχεδιασμένη σε πλαίσιο με λεπτή
πέννα και γκρίζο μελάνι εικόνα των τριών αγίων. Οι
άγιοι σε παράταξη με τον Άγιο Ιάκωβο στη μέση και
επάνω η απεικόνιση της Αγίας Τριάδας εν δόξῃ.
Κάτω και εκτός πλαισίου η σημείωση: Ἀντεγράφθη
ἡ παροῦσα ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἰακώβου καὶ τῶν
σὺν αὐτῷ κατὰ τὸ 1824, ἐν μηνὶ Δεκεμβρίῳ, διὰ συν-
δρομῆς τοῦ πανοσιωτάτου πνευματικοῦ κὺρ Ἰωσήφ,
καὶ ἡγουμένου κὺρ Ἀμβροσίου, διὰ χειρὸς ξένου
τινός, οὗ μέμνησθέ μου πρὸς Κύριον οἱ ἀναγινώ-
σκοντες. Στα φύλλα 2r και 30r καλλιτεχνικότατα λαϊ-
κότροπα επίτιτλα κοσμήματα. Στο φ. 2r φιάλη απ’
όπου βγαίνουν κλάδοι με άνθη, και στο φ. 30r μέσα
σε πλαί σιο κεφαλὴ γυναικός από τη μύτη της οποίας
βγαίνουν δύο φίδια και αντικρυστά καταλήγουν
πάνω από το κεφάλι της, ενώ μεταξύ των στομάτων
τους υπάρχει η λέξη βίος. Ένθεν και ένθεν της κε-
φαλής κλάδοι με άνθη γεμίζουν το πλαίσιο. Στο φ.
1αr σημείωμα για μνεία σεισμού το έτος 1831: 1831
οκτωβρίου 26 ἐγηνε ενας φρικτος σησμῶς κε χἄλασε
το μαναστήρι κε εσχησθηκε η εκλησἤα ολη μέσα κε
εξω κε εστω ἠς ενθἤμησην. Ελἄχιστος αναγνωστης
ἔγραψα. Βιβλιοδεσία με καφετί δέρμα και πινακί-
δες από συγκολλημένα φύλλα παλαιού εκκλησια-
στικού εντύ που. Το κλείσιμο υπό τύπον φακέλου με
τριγωνική γλώσσα και ιμάντα.  Κατάσταση σχε-
τικά καλή.
€ 2.000-3.000
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87 108133
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ
SANFOURCHE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕ ΣΙΑ
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 1828-1829. Σε γαλλική
γλώσσα.  Χάρτινο χειρόγραφο 215 x 160 mm.
Φύλλα 287 (+116α).Χειρόγραφο άκρως φιλελλη-
νικού ενδιαφέροντος. Ημερολόγιο του Γάλλου ταγ-
ματάρχου Sanfourche μέλους της στρατιωτικής
απο στολής στην Πελοπόννησο υπό τον στρατηγό
Maison. Αρχίζει από το έτος 1828, όταν υπηρετούσε
στο Μαρόκο. (φ. 1r) Ἀρχ.: 1828. J’etais de retour...
Χρονολογικά στοιχεία της παρουσίας του στην Ελ-
λάδα βάσει του ημερολογίου (άφιξη και αναχώ-
ρηση): (1) 6 Μαρτίου 1828 βρίσκεται στο Cadix.-
Αρχὲς Ιουνίου 1828 μέσω Πορτογαλλίας, Ισπανίας
και διά θαλάσσης ετοιμάζεται με το τάγμα του να
φτάσει στη Γαλλία.- 21 Αυγούστου 1828 πλησιάζει
στη Σαρδηνία.- 24 Αυγούστου 1828 πλέει προς τη
Σικελία. (2) 29 Αυγούστου 1828 βρίσκεται μπρο-
στά από το Ναυαρίνο και ασκεί τη στρατιωτική
του υπηρεσία για όλον τον επόμενο χρόνο. (3) 11
Απριλίου 1829 περιοδεύει την περιοχή Μεθώνης,
Πύλου, Ναυαρίνου.-  (4) 9 Μαΐου 1829 έχει επι-
στρέψει στη Μασσαλία.  Έχει περιοδεύσει όλη
την Πελοπόννησο και στις περιγραφές του εντάσ-
σει παρατηρήσεις γλωσσικές, αρχαιολογικές, σχέ-
δια, ποιήματα, καθώς και πολιτικές και κοινωνικές
κρίσεις μαζί με αποσπάσματα από αρχαίους συγ-
γραφείς. (φ. 43v) Μικρό τοπογραφικό σχέδιο της
αρχαίας Μεσσήνης με το χωριό Μαυρομάτι και τη

Μονή Βουλ κάνου. (φ. 83v) Σχέδιο με ερυθρό
χρώμα άδηλων οικοδομημάτων με πύργο και
τρούλο εκκλησίας. (φ. 188v) Σχέδια των δύο
όψεων αθηναϊκού νομίσματος με την γλαύκα και
την κεφαλή της Αθηνάς, καθώς και αρχαίου
ναού δίπλα σε βυζαντινή εκκλησία πιθανώς στην
Αθήνα. (φ. 284v) Όπλα Ελλήνων αγωνιστών.(φφ.
26v-24v) Ποίημα με τίτλο: Le retour du 27me Regi-
ment comptainte sur l’air de l’hymne de Riego. Toulon
22 Juillet. Ακολουθούν άλλα δύο δωδεκάστιχα ποι-
ήματα. (φφ. 177r-178v) Ποίημα: Adieux à la Provence.
Marseilles 25 Aout. 1828.(φ. 185v) Στίχοι πρὸς τὸν ευ-
λαμπρότατον Κύριον Κολονέλλον. Ἀρχ.: Ευγενε-
στατος τω ὄν τι καὶ ευαρεστος πολύ … Ακολουθεί
η μετάφραση στα γαλλικά με τη σημείωση: Vers
composés par Jean Viki Chipriotte en l’ honneur du gas.
C.(φ. 188r-v) Της ομηρου ιλιαδος ραψωδια ΓΡΑΜΜΑ
Α. (στ. 1-21).- Ακολουθεί απόσπασμα από την
Κύρου παιδεία του Ξενοφώντος.  Χαρτί υπό-
λευκο, γενικά λεπτό. Γραφή λεπτή και πυκνή, ολο-
σέλιδη, γενικά ευανάγνωστη. Αποτελείται από 38
τεύχη ποικίλου αριθμού φύλλων (4-12), τα οποία
αριθμούνται από τον ίδιον γραφέα στο πάνω περι-
θώριο της πρώτης σελίδας τους. Παρεμβάλλονται
συσταχωμένες πέντε γαλλικές επιστολές με ταχυ-
δρομικές σημάνσεις (φφ 40-41, 222r-v, 247r-248v,
249r-250v, 285r-286v), καθώς και ένα λογιστικὸ
φύλλο με την επιγραφή: Μai 1832 Renseignements
sur les Etats Unis Ionien. – Population. Importations,
Exportations, Productions : Huile, Raisin de Corinthe,
Vin. Λευκὰ φύλλα: 43v, 211v-213v, 221r-v, 229-230v.
Τόμος χαρτόδετος με σκληρό χαρτόνι καλυμμένο
με σταμπωτό κόκκινο χαρτί. Ράχη δερμάτινη με
την επιγραφή: NOTES SUR LE PORTUGAL ET LA
GRÈCE 1828 ET 1829.  Σε άριστη κατάσταση.
€ 10.000-15.000

88 118118
ΓΕΔΕΩΝ, Γεώργιος. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΤΟΜΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. 10 Ιουνίου 1833.  Χαρτ. 210 x
165 mm. Φύλλα V + σελίδες 308.  Γραμματική με
ιδιότυπη δομή διάταξης κεφαλαίων. Αποτελείται
από πέντε μέρη: Α´ Περὶ τῶν Μερῶν τοῦ λόγου. Β´
Κανονικόν. Γ´ Ἐτυμολογικόν. Δ´ Συντακτικόν. Ε´
Συνθετικόν. Ο γραφέας ονομάζεται Γεδεών σύμ-
φωνα με το σημείωμά του στη σελ. 308: Ἔλαβε
τέρμα ἡ παροῦσα τοῦ 1833 ἔτους Ἰουνίου 10 διὰ
χειρὸς Γεωργίου Γεδεὼν ἡ ὁποία τυγχάνει οὖσα
ἀναπόσπαστον κτῆμα του. Στα σημειώματα και
ένα τροπάριο προς τιμήν του Βασιλέα Όθωνα:
Αρχ.: Σήμερον ἡ Ἑλλὰς φαιδρῶς πανηγυρίζει…
€ 1.500-2.000
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89 115197
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (φ.
1r) Τίτλος: Ἀπάνθισμα μελῶν περιέχον ἅπασαν τὴν
τοῦ ἀναστασίμου ἑσπερινοῦ. ὄρθρου καὶ λειτουρ-
γίας Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Δια-
λόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἔτι δὲ
ἐπιτομὴν τινῶν δοξαστικῶν ἑορταζομένων ἁγίων,
σὺν τῇ Ἀκολουθίᾳ τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καὶ τῆς
Λαμπροφόρου καὶ τινοις εἱρμοῖς καλοφωνικοῖς.
Ἐγράφη ἐν ἔτει (1)864 μινὶ Ἰουνίῳ 10 ἐν Τρίκκῃ. Ὁ
γράφων Ἀνδρέας Δημητρίου Ζωγραφίδης. 1864. 
Χάρτινο, 190 x 130 mm. Φύλλα 532. Αποτελείται από
συρραφή και συστάχωση τριών τουλάχιστον πολύ-
φυλλων τευχών με ιδιαίτερη σελιδα ρίθμηση το κα-
θένα. Η κατασκευή του τόμου οφείλεται στον
Ανδρέα Δημητρίου Ζωγραφίδη, ο οποίος είναι και
ο γραφέας ολόκληρου του τόμου, πλην των φύλλων
247r-268v, όπου υπάρχει στο τέλος το σημείωμα:
Ἐγράφησαν παρ’ ἐμοῦ τοῦ Ξάνθου τοῦ Ζαρκινοῦ.
Ο Ανδρέας Ζωγραφίδης επίσης χρησιμοποίησε κατά
καιρούς διαφορετικού τύπου χαρτί, είτε λεπτό και
ανοιχτού καστανού χρώματος, είτε παχύ και λευκό.
Το ίδιο και ως προς το μελάνι στους τίτλους και στα
πρωτογράμματα, είτε μαύρο, είτε ερυθρό. Ο ίδιος
από τα επίτιτλα και κατακλειστικά κοσμήματα που
σχεδίασε στα φύλλα 52r, 57r, 60r, 60v, καθώς και στα
φ. 1r και 2r με παράσταση χειρός γραφέως φαίνεται
ότι ήταν και ζωγράφος. Βιβλιοδεσία με σκληρό χαρ-
τόνι και επένδυση μαρμαρόκολλας. Ράχη δερμάτινη.
Ο βιβλιοδέτης για πολλά φύλλα στην αρχὴ του κώ-
δικα και για καλύτερο στήριγμα στη ραφή τους χρη-
σιμοποίησε ταινίες από εφημερίδα. Κατά το
ξάκρισμα όμως ευτυχώς μόνο στο φ. 203 αποκόπηκε
μέρος ενός στίχου του τίτλου της ενότητας στο
επάνω περιθώριο.  Ο κώδικας έχει ιδιαίτερη ση-
μασία για την καλλιέργεια, διδασκαλία και μελέτη
της βυζαντινής μουσικής στην περιοχή της Θεσσα-
λίας και ιδιαίτερα των Τρικάλων κατά τα μέσα του
19ου αιώνα. (φ. 351v) Τὸ παρὸν ἐμελοποιήθη παρὰ
Ὀγουρλοῦ Γεωργίου τοῦ ἐκ Καισαρείας καὶ μετε-
φράσθη εἰς τὴν νέαν μέθοδον παρὰ Σπυρίδωνος
Ἀναστασίου τοῦ ἐκ Πισιδείας. Ἐπὶ σοὶ χαίρει κεχα-
ριτωμένη … Μελοποιημένα θέματα: Ανοιξαντάρια,
Κεκραγάρια, Εωθινά, Δοξαστικά, Πασαπνοάρια,
Χερουβικά, Τριαδικά, Ευλογητάρια, Πολυέλεοι, Αν-
τίφωνα, Τρισάγια, Αλληλουάρια, Κύριε ἐλέησον,
Κοινωνικά, Ἄξιον ἐστί. Μελογράφοι: Θεόδωρος
παπά Παράσχου Φωκαεύς, Πέτρος Λαμπαδάριος,
Εμμανουὴλ πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος,
Πέτρος Βυζάντιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Ονού-
φριος Βυζάντιος, Ιωάννης Πρωτοψάλτης, Χουρ-
μούζιος χαρτοφύλαξ, Λεωνίδας Φωκαεύς, Ιακώβ
πρωτοψάλτης, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Δανιήλ
πρωτοψάλτης, Γεώργιος ο Κρής, Ιωάννης Κου-

κουζέλης, Ιωάννης πρωτοψάλτης, Κωνσταντίνος
πρωτοψάλτης, Πέτρος Εφέσιος εν Βουκουρεστίω,
Μελέτιος αρχιδιάκονος μητροπόλεως Λαρίσης, Γεώρ-
γιος π. Ρύσιος, Θεόδωρος εκδότης, Χριστόδουλος
Κεσσινιεύς, Βλαχάκης, Ζαφυρόπουλος, Ογουρ λοῦ Γε-
ώργιος εκ Καισαρείας, Σπυρίδων Αναστασίου εκ Πι-
σιδείας, Ιωάννης Λαμπαδάριος, Μελέτιος Γ. Σκρέκας,
Δημήτριος Ζωγράφος.
€ 1.500-2.000

90 117090
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΗ ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ. Τίτλος:
Κατηχητικόν, τουτέστιν Αἱ Κατηχήσεις τοῦ Ἁγίου
Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου καὶ Μεταγλωττισθεῖσαι εἰς
ἁπλῆν φράσιν ὑπὸ ἐναρέτων ἀνδρῶν. Μεταγρα-
φεῖσαι δὲ παρὰ Ἀθ. Α. Συναδινοῦ τοῦ ἐκ Στεμνίτσης
τῆς Γορτυνίας ἱερέως. Διορθωθεῖσαι δὲ παρὰ τοῦ ἐν
ἱερομονάχοις κὺρ Διονυσίου Ἐπιφανιάδου, ἐν
Ἑρμουπόλει 1877. 1877  Χάρτινος κώδικας, 200 x
140 mm, α´-ι´+428+354 σ.  Πρόκειται για ελαφρώς
εκσυγχρονισμένη διασκευή της μετάφρασης στην
απλοελληνική των Κατηχήσεων του Αγίου Θεοδώ-
ρου του Στουδίτου, που εκδόθηκε στη Βενετία το
1676 από την τυπογραφία του Νικόλαου Γλυκή. Η
γλωσσική επέμβαση περιορίζεται στην αλλαγή δια-
λεκτικών λέξεων και εκφρά σεων, ώστε το κείμενο να
εκσυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί στο τρέχον εκ-
κλησιαστικό ύφος. Όπως φαίνεται από τον τίτλο ο
Αθ. Συναδινός μετέγραψε το κείμενο από την παλαιά
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έκδοση και το επεξεργάστηκε γλωσσικά ο μοναχός
Διονύσιος Επιφανιάδης. Ο τόμος αποτελείται από
δύο μέρη. (σ. θ´) Στίχοι ἰαμβικοί στὸν Ἅγιο Θεόδωρο
Στουδίτη. Ἀρχ.: Τὸν νοῦν ἀληθῶς χωρίσας πάσης
ὕλης… (σ. ι´) Ὑδατογραφημένη εἰκονα τοῦ Ἁγίου σὲ
λεπτὸ χαρτόνι ἐπικολλημένο στὴ λευκὴ σελίδα. (σ. 1-
428) Πρῶτο μέρος. Τίτλος: Κατήχησις τοῦ ἐν ἁγίοις
πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Ὁμολογητοῦ καὶ ἡγου-
μένου τῶν Στουδίων. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἰνδίκτου,
ἤτοι τοῦ Σεπτεμβρίου…  Αρχ.: Πατέρες καὶ ἀδελφοὶ
ἀρχὴν τοῦ χρόνου ἔχομεν σήμερον…(σ. 1-354) Δεύ-
τερο μέρος. Τίτλος: Κατηχήσεις τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς
ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Ὁμολογητοῦ καὶ ἡγουμένου
τῶν Στουδίων. Εἰς τὴν Κυριακὴν τοῦ Θωμᾶ. Αρχ.:
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἐπειδὴ χάρητι Θεοῦ ἀξιώθημεν
καὶ ἐφτάσαμε εἰς το Ἅγιον Πάσχα… Χαρτὶ κοινό,
λεπτό, ελαφρώς καστανού χρώματος. Γραφή καλλι-
γραφική, σταθερἠ έμπειρου γραφέα σε 25 στίχους
κατά σελίδα και παραπομπή οριζόντια από σελίδα σε
σελίδα. Στις αντίστοιχες πρώτες σελίδες του κάθε μέ-
ρους το κείμενο αρχίζει με ένα περίτεχνο πρωτό-
γραμμα Π και Α. Στις σελίδες η´ και θ´ υπάρχουν
αντίστοιχα τα σημειώματα με κόκκινο μελάνι: Εἰς
μνήμην Ἀνδρέου Συνοδινοῦ ἐκ Στεμνίτσης.- Χειρό-
γραφον Ἀθανασίου Συνοδινοῦ Στεμνίτσα Γορτυ-
νίας. Σκληρή χαρτόδετη βιβλιοδεσία με μαύρη
επένδυση και δερμάτινη ράχη, όπου η επιγραφή: ΚΑ-
ΤΗΧΗΤΙΚΟΝ 2 ΑΘ.ΑΝ.ΣΥ.Κατάσταση άριστη.
Αθανάσιος Συναδινός ιερέας στη Στεμνίτσα Γορτυ-
νίας αναφέρεται στο βιβλίο του Γεώργιου Αντ. Θεο-

φίλη, Η Στεμνίτσα, Αθήναι 1977, αλλά με χρονολο-
γίες 1891-1921.
€ 1.000-1.500

91 118525
ΜΥΚΟΝΟΣ. 20 Φεβρουαρίου 1755.Κοινοτική από -
φαση προυχόντων της Μυκόνου με την οποία ορίζεται
εκ νέου ως «καντζιλιέρης» (γραμματέας) του νησιού ο
Γιαννάκης Φώσκουλος. Υπογράφουν με αυτόγραφες
υπογραφές 60 πρόκριτοι.Δίφυλλο και στην τέταρτη
σελίδα η επιγραφή: «1755 Πατέντα της καντηλαρίας
εἰς ὀνομα του σιώρ Γιαννάκη Φώσκολου».
€ 2.000-3.000

92 114826
ΕΠΙΣΗΜΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΛΑΧΙΑΣ
ΣΕ ΚΥΡΙΛΛΙΚΗ ΓΡΑΦΗ. 1776.  Χαρτί. Δίφυλ -
λο. 510 x 400 mm. Το έγγραφο έχει εκδοθεί από τον
Βοεβόδα Αλέξανδρο Ιωάννου Υψηλάντη, ηγεμόνα
της Μολδαβίας (1786) και στη συνέχεια της Βλαχίας
(1796), που υπήρξε ένας από τους αναδιοργανωτές
των δύο Παραδουνάβιων ηγεμονιών. Το κείμενο
αναφέρεται σε προνόμια που απονέμονται σε μία
μονή του Ιωάννου Χρυσοστόμου. Στo κάτω μέρος
του εγγράφου η υπογραφή του με μονοκονδυλιά
στα ελληνικά.
€ 1.200-1.600

93 116354
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, 1756-1821, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.
 Συστατικό γράμμα του αρχιεπισκόπου Κύπρου
Κυπριανού απευθυνόμενο στους κληρικούς και λαϊ-
κούς της Κύπρου με το οποίο τους συστήνει να δι-
ευκολύνουν τον μιλόρδο Νόρντ να περιηγηθεί τις
ιστορικές τοποθεσίες και μνημεία του νησιού βάσει
και της διαταγής (μπουγιουρδί) που κατέχει εκ μέ-
ρους του σουλτάνου. 1 Μαΐου 1812. Το έγγραφο
χρονολογείται την πρώτη Μαΐου 1812 και υπογρά-
φεται από τον αρχιεπίσκοπο με κόκκινο μελάνι βάσει
του αρχαίου  προνομίου που δόθηκε στον αρχιεπί-
σκοπο Κύπρου από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό.
Στην κεφαλή του εγγράφου ο τίτλος του αρχιεπι-
σκόπου με μονοκονδυλιά: Κυπριανὸς ἐλέῳ Θεοῦ
ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ίουστινιανῆς καὶ πάσης Κύ-
πρου.  Χαρτί, δίφυλλο, 360 x 250 mm.
€ 6.000-8.000

94 104993
ΠΡΟΚΡΙΤΟΙ  ΥΔΡΑΣ. Ύδρα, 1η Μαΐου 1818.Δί-
φυλλο έγγραφο, επίσημο αντίγραφο του πρωτοτύπου
του πρακτικού εκλογής και διορισμού προ κρίτων της
Νήσου Ύδρας. Υπογράφεται από 52 εκπροσώπους
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των κατοίκων (εδώ αντιγραμμένα από τον γραμμα-
τικό) και σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα του
νησιού.Πρόκειται για την εκλογή και διορισμό του
Νικόλαου Κοκοβήλη ως μπας κοτσάμπαση και τις
υπογραφές των Λάζαρου Κουντουριώτη, Δημήτριου
Τσαμαδού, Γεώργιου Γκιόνη, Γεώργιου Κουντου-
ριώτη, Θεόδωρου Γκύκα, Σταμάτη Νικολάου Μπον-
δούρη, Φραγκίσκου Βούλγαρη, Δημήτριου Κυριτζή,
Αναστάσιου Θεοδωράκη, Βασίλειου Μπονδούρη,
Αναγνώστη ΠαπαΜανώλη, Γεώργιου Χατζή Γκιόνη,
Ιωάννη Ορλάνδου, Νικολάου Οικονόμου, Γεώργιου
Κυβωτού, Αναγνώστη Οικονόμου, Ανδρέα Δημη-
τρίου Βόκου, Μανόλη Τομπάζη, Παντελή Γκυόκα,
Αναγνώστη Γιουρδή και Αντώνιου Βόκου.
€ 600-800

95 113679
DELI ABDULLAH, Καπουδάν πασάς και αργότερα
Μεγάλος Βεζύρης. Μπουγιουρντί μέ τή σφραγίδα
του πασά Ελέω Θεού Βεζύρη καί Καπουδάν πασά
πρός τούς Σκοπελίτες. Κωνσταντινούπολη, 9 Νοεμ-
βρίου 1820.  Διαταγή προς τους προεστώτες και
επιστάτες της Σκοπέλου να παραδώσουν στον απε-
σταλμένο του το ποσόν των ένδεκα χιλιάδων πεν-
τακοσίων γροσίων και άλλες μεγάλες ποσότητες
χρημάτων που είχαν δανειστεί από τον Κωνσταν-
τίνο Κολοβό και άλλους στην Κωνσταντινούπολη
το έτος 1819. Το έγγραφο που είναι δίγλωσσο, τουρ-
κικά και ελληνικά, εκδίδεται στις 9 Νοεμβρίου του
1820 στην Κωνσταντινούπολη από την έδρα του Βα-
σιλικού Ναυπηγείου. 1 σελίδα. Χαρτί, 570 x 383 mm.
€ 1.500-2.000

96 117970
Les Grecs, les turcs et l’ esprit public européen. 
Τμήμα τεσσάρων τευχών (88 σελίδες) από δοκίμιο
διπλωματικής έκθεσης στα γαλλικά σχετικά με το
ενδεχόμενο κήρυξης πολέμου εκ μέρους των Ευ-
ρωπαϊκών Δυνάμεων για την κατάληψη τουρκικών
περιοχών με τη συμμετοχή των Ελλήνων ίσως λίγο
πριν από την κήρυξη της Επανάστασης του ’21. Το
δοκίμιο είναι ακέφαλο, ανυπόγραφο και αχρονο-
λόγητο. Ο τίτλος υπάρχει στο τέλος του τρίτου τεύ-
χους.
€ 1.000-1.500

97 118474
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ΨΑΡΡΑ. Τρία δί-
φυλλα ανεξάρτητα από μεγάλο ταμειακό κατάστιχο
της Διοίκησης σχετικά με τα έξοδα ναυτικών πολε-
μικών επιχειρήσεων των Ψαρρών.  1. Ἔξοδα τῶν

πλοιάρχων εἰς διαφόρους ἐκστρατείας ἀπὸ τῆς
ἀρχῆς τῆς Ἐπαναστάσεως ἕως τῆς καταστροφῆς. -
Ἔξοδα εἰς πυρπολικά.- Ἔξοδα εἰς πλοῖα χρησιμεύ-
σαντα εἰς μετακομίσεις οἰκογενειῶν.- Διάφορα
ἔξοδα τῆς Κοινότητος τῶν Ψαῤῥιανῶν.- Χρέη εἰς
τὴν Κοινότητα τῶν Ψαῤῥιανῶν μὲ Ἐθνικὰς ὁμολο-
γίας.- Ἡ Κοινότης τῶν Ψαῤῥιανῶν: Νὰ Δώσῃ – Νὰ
λάβῃ. 2. Ἐκτίμησις τῶν ἁρπαχθέντων γολετοβρικίων
καὶ μυστίκων.- Χρέη πρὸς πλοιάρχους Ψαῤῥιανοὺς
μὲ ὁμολογίας. Χρέη προς διαφόρους διὰ μύστικα
καὶ λοιπὰ μὲ ὁμολογίας.- Χρέη τῆς Κοινότητος τῶν
Ψαῤῥιανῶν δι’ ὅσα ἔλαβε κατὰ καιρούς. - Ἐκτίμησις
τῶν σωζομένων Ψαῤῥιανῶν πλοίων.- Ἐκτίμησις τῶν
πωληθέντων Ψαῤῥιανῶν πλοίων.- Ἐκτίμησις τῶν
ἁρπαχθέντων Ψαῤῥιανῶν πλοίων. – Χρέη πρὸς δια-
φόρους διὰ ἀγορὰς πυρπολικῶν μὲ ὁμολογίας.-
Ἐκτίμησις τῶν ἁρπαχθέντων γολετοβρικίων καὶ μυ-
στίκων ἐπὶ τῆς καταστροφῆς τῶν Ψαῤῥῶν. 3. Αντί-
γραφο με ἄλλο χέρι του υπ’ αριθ. 2.: Ἐκτίμησις τῶν
σωζομένων Ψαῤῥιανῶν πλοίων.-  Ἐκτἰμησις τῶν
πωληθέντων Ψαῤῥιανῶν πλοίων. Χρέη πρὸς δια-
φόρους δι’ ἀγορὰς πυρπολικῶν μὲ ὁμολογίας.- Ἐκ -
τί μησις γολετοβρικίων καὶ μυστίκων ἐπὶ τῆς
καταστροφῆς τῶν Ψαῤῥῶν.- Ἐκτίμησις τῶν γολετο-
βρικίων καὶ μυστίκων τῶν ἁρπαχθέντων.- Χρέη
πρὸς πλοιάρχους Ψαῤῥιανοὺς μ’ ὁμολογίας. Χρέη
πρὸς διαφόρους διὰ μύστικα καὶ λοιπὰ μὲ ὁμολο-
γίας. – Χρέη τῆς Κοινότητος τῶν Ψαῤῥιανῶν δι’ ὅσα
ἔλαβε κατὰ καιρούς.
€ 4.000-6.000
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98 104996
GAMBA, Pietro. Τετρασέλιδη αχρονολόγητη επι-
στολή άκρως φιλελληνικού ενδιαφέροντος του
Κόντε Pietro Gamba προς το Εκτελεστικό Σώμα της
Κυβέρνησης της Επαναστατημένης Ελλάδας σχε-
τικά με την εξέλιξη της υπόθεσης του δεύτερου αγ-
γλικού δανείου (Ιούλιος 1824-Ιανουάριος 1825). 
Ο Pietro Gamba ανακοινώνει στο Εκτελεστικό ότι
ορίστηκε αντιπρόσωπος του Άγγλου τραπεζίτη Ri-
cardo, που είχε αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με
την Ελληνική αντιπροσωπεία και τη διεκπεραίωσή
του στο Λονδίνο και ταυτόχρονα εκφράζει πολύ
ενδιαφέρουσες απόψεις για τη σταθερότητα της
πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα.
€ 1.500-2.000

99 118471
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 22
Δεκεμβρίου 1824.  Το Βουλευτικό με θέσπισμά
του διορίζει τον Αναγνώστη Οικονόμου προσω-
ρινό επίτροπο του Προέδρου του Εκτελεστικού. Το
έγγραφο εκδίδεται στις 22 Δεκεμβρίου 1824 και
υπογράφεται από τον πρόεδρο του Βουλευτικού
Πανούτσο Νοταρά.
€ 700-900

100 118472
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Ναύπλιο, 22 Ιουνίου 1824.  Η Προσωρινή Διοί-

κηση δίνει εντολή στον Αναγνώστη Οικονόμου να
συνεννοηθεί με τον Γκόρντον για να γίνει εφικτή
τεχνιέντως η μεταφορά του Εθνικού Δανείου που
έχει φτάσει στη Ζάκυνθο στο Ναύπλιο. Το έγ-
γραφο εκδίδεται στο Ναύπλιο στις 22 Ιουνίου
1824  και υπογράφεται από τους Γεώργιο Κουν-
τουργιώτη, Παναγιώτη Μπόταση, Ιωάννη Κολέττη
και Αναγνώστη Σπυλιωτάκη.
€ 500-700

101 116366
ΚΑΝΑΡΗΣ, Νικόλαος. Διαβατήριο (passe-port) του
Νικόλαου Κανάρη, επτάχρονου γιου του ναυάρχου
Κωνσταντίνου εκδεδομένο από τον δήμαρχο της
Toulon για να μεταβεί στο Παρίσι. Toulon, 23 Σεπτεμ -
βρίου 1829  Ήταν ο πρωτότοκος γιος του Κων-
σταντίνου Κανάρη. Εκπαιδεύτηκε στη Γαλλία μαζί
με τα παιδιά του Λουδοβίκου Φίλιππου της Γαλλίας.
Διετέλεσε σύμβουλος της Επικρατείας, προξενικός
υπάλληλος, πληρεξούσιος και στη συνέχεια βουλευ-
τής της Βουλής των Ελλήνων και υπουργός Ναυτι-
κών.
€ 1.500-2.000

102 113681
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Σπυρίδων. Δίφυλλη σύντομη επι-
στολή. Αίγινα 1830.  Δίφυλλη σύντομη επιστολή
του Σπυρίδωνα Τρικούπη από την Αίγινα στις 9 Ια-
νουαρίου(;) προς τον εκπρόσωπό του Χαράλαμπο
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Παπαπολίτη στη Σεργούλα κοντά στη Ναύπακτο
με ερωτήσεις για δήθεν αγροτικές εργασίες, αλλά
στην πραγματικότητα πολιτικού περιεχομένου.
€ 400-600

103 118469
ΣΟΦΡΩΝΙΟΣ, μητροπολίτης Αγχιάλου. ΠΟΙΜΑ -
ΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. 28 Δεκεμβρίου 1834.  Ο
μητροπολίτης Αγχιάλου απευθύνεται στους χρι-
στια νούς της περιοχής του και προτρέπει να προ-
σέρχονται στην εκκλησία και να εκτελούν τα
θρησκευτικά τους καθήκοντα ανελλιπώς και νου-
θετούνται από τους θείους λόγους του Ευαγγε-
λίου. Ιδιαίτερα δε τους προτρέπει όταν ασθενούν
να προσέρχονται στην εκκλησία για ευλογία,
αγιασμό και προσευχή και όχι να προσφεύγουν
σε μαγείες και άλλες δαιμονικές πράξεις που
εκτελούν αλλόθρησκοι. Υπογράφει την εγκύκλιο
με μονοκονδυλιά ως «Ὁ Ἀγχιάλου Σωφρόνιος ἐν
Χριστῷ εὐχέτης πάντων ἡμῶν».
€ 500-700

104 118524
ΟΘΩΝ, 1815-1867, Βασιλεύς της Ελλάδος. Αθήνα,
20 Μαΐου / 1 Ιουνίου 1834. Απονομή στον Βάσο
Μαυροβουνιώτη του Χρυσού Σταυρού του Βασι-
λικού Τάγματος του Σωτήρος για τις πολεμικές του
ανδραγαθίες. Η απονομή φέρει την υπογραφή του
Όθωνα και την ανάγλυφη μεγάλη σφραγίδα του.
€ 500-700

105 118473
ΟΘΩΝ, 1815-1867, Βασιλεύς της Ελλάδος. Αθήνα,
23 Ιουλίου 1837.Διάταγμα παρασημοφορίας του
Αναγνώστη Οικονόμου που διετέλεσε μέλος της
Εθνικής Συνέλευσης στην Επίδαυρο το 1822. Το
διάταγμα φέρει την υπογραφή του Όθωνα και την
ανάγλυφη μεγάλη σφραγίδα του.
€ 500-700

106 118313
ΟΘΩΝ, 1815-1867, Βασιλεύς της Ελλάδος. Αθήνα,
11 Μαΐου 1844.  Απονομή στον «κύριον Désiré
Gean Auguste Legras ναύαρχον Δικρότου ἐν τῇ Γαλ-
λικῇ ὑπηρεσίᾳ» του Αργυρού Σταυρού των Ιππο-
τών του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος. Η
απονομή φέρει την υπογραφή του Όθωνα και την
ανάγλυφη μεγάλη σφραγίδα του.  [μαζί:] το αν-
τίστοιχο παράσημο. (2).
€ 800-1.200

107 101366
CODRINGTON, Edward, 1770-1851, ναύαρχος του

αγγλικού στόλου στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου.
Τρεις σύντομες επιστολές του προς διαφόρους των
ετών 1841, 1844 και 1849. [μαζί:] τέσσερις χαλκο-
γραφίες με την προσωπογραφία του. (7).
€ 800-1.200

108 113683
ΛΟΝΤΟΣ, Ανδρέας. Επιστολή προς τον Χαρά-
λαμπο Παπαπολίτη. Αθήνα, 24 Ιουνίου 1844. Δι-
σέλιδη επιστολή του Ανδρέα Λόντου προς τον
Χαράλαμπο Παπαπολίτη σχετικὰ με πολιτικὴ υπό-
θεση με θέμα να εμποδισθεί η εκλογή του Κων-
σταντίνου Ζωγράφου.
€ 300-400

109 114670
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, Δ.  Ἐνδεικτικό συμμετοχῆς
στόν Ἱερόν Ἀγῶνα τοῦ Γεωργίου Φραγγοπούλου,
πυροβολιστή πρώτης τάξεως τοῦ ἑλληνικοῦ πολεμι-
κοῦ πλοίου Ἕλισον, ὅπου ὑπηρέτησε ἀπό τό 1826
μέχρι τό 1828. Σύρος, 22 Ιουνίου 1844.  Χαρτί, δί-
φυλλο, 285 x 205 mm. 
€ 200-300

110 116658
Rapport sur les projets de Vathi et de Carlovassi, Prin-
cipauté de Samos. Σμύρνη, 9 Ιουνίου 1877.  Ανα-
φορὰ (Rapport) (6 φύλλα) των μηχανικών Frères
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Dussaud εγκατεστημένων στη Σμύρνη προς τον
Φωτιάδη Βέη, πρίγκηπα της Σάμου, για την πρό-
ταση έργων στα δύο λιμάνια της Σάμου, στο Βαθύ
και το Καρλόβασι. Tρία δεμένα δίφυλλα.
€ 800-1.200

111 116913
ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ, Κωνσταντίνος, 1837-1907. Μόνα -
χο. Επιστολή προς έναν πελάτη του με την οποία
ο ζωγράφος τον ενημερώνει ότι μια θαλασσογρα-
φία που του είχε παραγγείλει θα είναι έτοιμη σε μία
εβδομάδα. 24 Aπριλίου 1878  1 φύλλο.
€ 300-400

112 115815
ΣΟΦΟΥΛΗΣ, Θεμιστοκλής, πρόεδρος της Προσω-
ρινής Κυβέρνησης Σάμου.  Δίφυλλη επιστολή,
προς συνεργάτη του ονόματι Στέφανο στην Αθήνα
περί παραγγελίας εκτύπωσης γραμματοσήμων.
Σάμος, 7 Ιουνίου 1913.  Επίσης του ζητά να του
σταλεί το ταχύτερο ο νόμος περί Τελωνοφυλακής:
«Δὲν γράφω εἰς τὸ Ὑπουργεῖον, διότι θὰ περιμένω
τότε ὁλόκληρον αἰωνιότητα».
€ 150-200

113 118470
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ελευθέριος, 1864-1936, πρωθυ-
πουργός. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟ-

ΝΙΚΗΣ. Τρεις αυτόγραφες επιστολές του Ελευθέ-
ριου Βενιζέλου ως αρχηγού της Προσωρινής Κυ-
βέρνησης προς τους στρατηγούς Αρ. Κόρακα και
Κωνσταντίνο Ρακτιβάν.  α. Προς υποστράτηγο
Αρ. Κόρακα. Θεσσαλονίκη, 21 Οκτωβρίου 1916.
Δίφυλλη επιστολή με την οποία ο Βενιζέλος ενημε-
ρώνει τον στρατηγὸ για την αποστολή εις Κερα-
τσίνι του Υπίλαρχου Σκανάλη και ταγματάρχη
Λασκαράκη που είχαν εντολή προσέλκυσης αξιω-
ματικών ξηράς για να συμμετάσχουν στο κίνημα
της Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης.  β. Προς
υποστράτηγο Αρ. Κόρακα. Θεσσαλονίκη, 26
Οκτωβρίου 1916. Δίφυλλη επιστολή με την οποία
ο Βενιζέλος ενημερώνει τον στρατηγό για την υπό-
δειξη που έκανε στον κοινό φίλο Αθανασάκη, να
συγκροτήσει επιτροπή πιστών στο κόμμα των Φι-
λελευθέρων, «ἡ ὁποία ν´ ἀναλάβη ὄχι μόνον τὴν
στρατολογίαν ἐθελοντῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν διανομὴν
τῶν βοηθημάτων εἰς τὰς οἰκογενείας αὐτῶν». Προ-
τρέπει και τον ίδιον να συμμετάσχει στην επιτροπή.
 γ. Προς Κωνσταντίνο Ρακτιβάν. Θεσσαλονίκη,
26 Οκτωβρίου 1916. Οκτασέλιδη επιστολή με την
οποία ο Βενιζέλος εκφράζει τη σταθερή πρόθεσή
του να κηρύξει εκλογές «εἰς τὰ ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν
μας μέρη διαλύοντες συγχρόνως τότε καὶ τὴν
Βουλὴν τῆς 31 Μαΐου διὰ νὰ εἴμεθα ἐν τάξει πρὸς
τὰς συνταγματικάς μας αντιλήψεις». Και επιπλέον
διατυπώνει ξεκάθαρα τους σκοπούς του Κινήμα-
τος και της Κυβέρνησής του. «Ζητοῦμεν νὰ συγ-
κροτήσωμεν στρατὸν ὅπως ἀνακτήσωμεν διὰ τῆς
χύσεως ἑλληνικοῦ αἵματος τὰ καταληφθέντα ὑπὸ
τοῦ μισητοῦ ἐχθροῦ ἐδάφη καὶ ὅπως ἐκπληρώσω-
μεν τὰς συμμαχικάς μας ὑποχρεώσεις πρὸς τὴν
Σερβίαν ἐξαλείφοντες ἀπὸ τοῦ ἐθνικοῦ μετώπου τὸ
ἐγκολαφθὲν εἰς αὐτὸ στίγμα». Ακολουθούν και
άλλες σκέψεις περί της πολιτικής καταστάσεως.
Μαζί οι τρεις φάκελοι των επιστολών (3).
€ 500-700

114 101356
ΛΙΓΝΟΣ, Αντώνιος.  142 επιστολές του Αντώ-
νιου Λιγνού, εκδότη του «Αρχείου Κοινότητος
Ύδρας» προς τους τυπογράφους (;) Παπαϊωάννου
και Ελευθερίου. (Σεπτέμβριος 1922 - Ιούνιος 1930).
€ 2.000-3.000

115 118225
ΜΟΝΑΧΟΙ ΠΑΤΜΟΥ. 30/3/1933 – 20/11/1937. 
Ντοσιέ με την ετικέτα ΜΟΝΑΧΟΙ ΠΑΤΜΟΥ 30/3/1933
– 20/11/1937 που περιέχει 80 διάφορα έγγραφα εκ-
δοθέντα από τα γραφεία Δημόσιας Ασφαλείας Δω-
δεκανήσου με βιογραφικά μοναχών της Πάτμου,
παρακολουθήσεις, ελέγχου αλληλογραφίας και γε-
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νικότερης πολιτικής και ηθικής συμπεριφοράς.
€ 800-1.200

116 118224
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. 1940-1943.  Κατάστιχο 101
διπλογραφημένων σελίδων με χοντρό χαρτόνινο
δέσιμο μαύρου χρώματος και με την ετικέτα
CASSA. Λογιστικό κατάστιχο της ιταλικής διοίκη-
σης Δωδεκανήσου (1940-1943) σχετικὰ με τη
διαχείριση των φάρων Ρόδου, Κω, Καλύμνου,
Καστελ λόριζου, Νισύρου και Πάτμου.
€ 300-400

117 118215
ΖΕΡΒΑΣ, Ναπολέων. Δακτυλογραφημένη επιστο -
λή με την υπογραφή του Ναπολέοντα Ζέρβα. Αγρί-
νιο, 8 Σεπτεμβρίου 1944.Επιστολή (1 σελίδα) προς
τους φυλακισμένους πατριώτες Ευ. Καναλλάκη,
Δαμ. Μαυρίδη, Γερ. Γογκάκη, Στελ. Παπαϊωάννου
και Στέφανο Ζώτο με την οποία τους ενθαρρύνει να
υπομείνουν για λίγο χρόνο ακόμη την κράτησή τους
μέχρι την απελευθέρωση που πλησιάζει.  Ελευ-
θέρα Ορεινή Ελλάς, Γενικαί Ομάδες Ελλήνων Αν-
ταρτών, Γενικόν Αρχηγείον, Γραφείον Αρχηγού.
€ 200-300

118 115191
ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ, Αργύρης. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ
ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΕΠΕΤΖΗ 1921-1923. 1. Antibes, 6-
11-1921. Σκέπτεται να πραγματοποιήσει ταξίδι για
τη Λέσβο προς τα τέλη Μαΐου. Η γυναίκα του
ασχολείται με την αγορά μιας έπαυλης και δεν μπο-
ρεί να τον συνοδεύσει. Την επαινεί για την έφεσή
της στην ποίηση. Ασχολείται με την «Οδύσσεια».
 2. Antibes, 15-5-1922. Γράμμα προς την Ευτέρπη
του εξαδέλφου της Κ. Κέπετζη(;), με το οποίο της
αναγγέλλει ότι πήρε απόφαση να ταξιδέψει στις 24
Ιουνίου με το βαπόρι «Πατρίς». Αγωνιά να συναν-
τηθούν.3. Antibes, 11-10-1922. Κάποια γράμματα
και εφημερίδες που του έστειλε άλλα έλαβε και
άλλα όχι. Υπάρχει μια ανακολουθία στη χρονολο-
γία. Ενώ αναγράφεται η 11/10/22, της αναφέρει ότι
έλαβε γράμμα της με χρονολογία 4 Νοεμβρίου. Εμ-
μέσως αναφέρεται και στα θλιβερά γεγονότα της
εποχής: «Πρέπει νὰ τὰ ξέρω τὰ χάλια μας. Καὶ νά,
ὡς τόσο, ποῦ σταθήκαμε σὰν ἀληθινοὶ Γύφτοι στὴ
μεγάλη αὐτὴ ἐποχή, και τὰ χάσαμε ὅλα, ὄλα». 4.
Antibes, 13-11-1922. Έλαβε με το «Έθνος» ένα ποί-
ημά της. Την επαινεί για τη γλαφυρότητα και το
ύφος του. Τη συμβουλεύει να το κρατήσει όπως
είναι και να μη το αλλάξει, αλλά να γράψει άλλο
μεγαλύτερο: «Πρέπει νὰ τὰ ἀφήσουμε καθὼς εἶναι,

καὶ νὰ γράφουμε ἄλλα, λίγο μεγαλύτερα, λίγο ἢ
πολὺ τολμηρότερα, ἐπειδὴ ὅμως μπορεῖ νἄχουν καὶ
κάποιου πατριωτισμοῦ στοιχεῖα, χρειάζεται πολὺ
προσοχὴ νἀποφεύγουμε τὴ ρητορική».  5. Anti-
bes, 12-12-1922. Έχει μάθει τα γεγονότα της κατα-
στροφής της Σμύρνης και καταλαβαίνει την
αργοπορία της επικοινωνίας: «Βλέπω τώρα γιατὶ
δὲν μοῦ γράφεις καὶ τόσο συχνά. Εἶσαι ἀπορρο-
φημένη ἀπὸ τοὺς τρισκακόμοιρους τοὺς πρόσφυ-
γες. Παρακαλῶ σε ὅμως, πάρε καὶ μένα γιὰ
τέτοιον. Καὶ τὶ ἄλλο εἶμαι; Πόσο λυποῦμαι ποῦ δὲν
μπορῶ κ’ ἐγὼ νὰ κάμω κάτι αὐτὴ τὴ στιγμή!». Δια-
φωνεί με την απόφαση της εκτέλεσης των Έξη. 
6. Antibes, 18-1-1923. Χαίρει που η Ευτέρπη βρέ-
θηκε στη γιορτή του «Νουμά». Αναφέρεται στη
σκοπιμότητα σύνταξης ενός συστατικού για εργα-
σία για λογαριασμό ενός νέου που δεν κατονομά-
ζει και αρνείται. Περιμένει να διαβάσει το ποίημά
της για τη Σμύρνη.  7. Antibes, 2-1-1923. Την ευ-
χαριστεί για τη φροντίδα της στην αποστολή της
αλληλογραφίας και του «Νουμά». Θα της στείλει
και μία φωτογραφία του. Της στέλνει και χρήματα.
Τη συμβουλεύει να τελειώσει το ποίημά της και να
διαβάζει ποιήματα του Κάλβου γιατί συμφωνεί με
τη νοοτροπία της. Υπαναχωρεί όμως: «Ξανασυλ-
λογίστηκα για τὸν Κάλβο, καὶ ἔχω δίκιο. Ὁ Κάλ-
βος εἶναι μὲν πατριώτης, ἀλλὰ διανοητικός, ἐνῶ
ἐσὺ εἶσαι τῆς φαντασίας…».  8. Antibes,1-2-23.
Έλαβε τα γράμματά της. Άρχισαν να έρχονται συγ-
γενείς του για να εγκατασταθούν στο σπίτι του. Την
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ευχαριστεί για τις λογοτεχνικές πληροφορίες που του
δίνει. Χαίρεται που της αρέσει ο «Δωδεκάλογος» του
Παλαμά. Τον ονομάζει «θεῖο πρᾶ μα». Έμαθε ότι ο
«Βράχος του Κέπετζη» έπεσε και το θεωρεί δυσοίωνο
μήνυμα: «Κατάντησα δεισιδαίμονας. Τόσο προμηνυ-
τικὸμοῦφαίνεται τὸπέσιμό του. Κάποιος ἄλλοςβράχος
ἀπὸτὴνἀντι κρυνὴμεριὰπρέπει νὰτοῦμήνησε κάτι».
9. Δύο μικρὰ τετραγωνισμένα χαρτάκια με ένα τετρά-
στιχο ποίημα το καθένα αναφερόμενα στη Χίο και τον
Όμηρο. Το ένα έχει χρονολογία 24/8/22. (10).
€ 2.400-2.800

119 116649
ΤΟΜΠΡΟΣ, Μιχαήλ, γλύπτης. Παρίσι, 31 Μαΐου
1926.Εξασέλιδη χειρόγραφη επιστολή προς τον
πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Θ. Πάγκαλο
με την οποία εκθέτει την καλλιτεχνική του δρα-
στηριότητα στο Παρίσι και καταφέρεται κατά του
καλλιτεχνικού κατεστημένου στην Ελλάδα.
€ 300-400

120 116981
υΜΝοΣ ΤηΣ 4ης ΑυΓουΣΤου.  Μουσικὴ
παρτιτούρα βραβευθεὶσα εἰς τὸν διαγωνισμὸν τῆς
Ἐπιτροπῆς τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 4ης Αὐγούστου.
Μουσικὴ Γερασίμου Φρὲν ἀρχιμουσικοῦ Βασιλικοῦ
Ναυτικοῦ. Στίχοι Μ. Μονόφυλλο σύγχρονο της επο-
χής. [μαζί:] Μονόφυλλο χειρόγραφο ποίημα σε τέσ-
σερις στροφές με τίτλο «Βασιλικὸ ἐμβατήριο».

Αναφέρεται στον βασιλιά Γεώργιο Β´ (1935). Αρχ.:
Ἦλθες καὶ πάλι στῶν προγόνων … (2)
€ 800-1.200

121 116653
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ντίνος, 1931-2020, ποι-
ητής και πεζογράφος. Επιστολή (2 φύλλα) προς τον
Τάκη Σινόπουλο 5 Ιουνίου 1956.Τον ευχαριστεί
για την αποστολή της ποιητικής συλλογής του
«Γνωριμία με τον Μάξ» και εκφράζεται με εξαι-
ρετικά επαινετικά λόγια. Ο Χριστιανόπουλος τις
γράφει κατά την περίοδο της στρατιωτικής του θη-
τείας.
€ 200-300

122 118300
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Μίκης, 1925-2021, μουσικοσυν-
θέτης. Τρία εντάλματα του Εισαγγελέα Αθηνών
με τα οποία καλείται να προσέλθει στο Τριμελές
Εφετείο Αθηνών να υποστηρίξει την ενατίον του
απόφαση του δικαστηρίου Πλημμμελειοδικών
(12/1/1968). (3).
€ 150-200

123 118210
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος, 1911-1991, ποιητής.Δε-
καπέντε άγνωστες επιστολές με ποιήματα και πεζά,
προς τη στενή φίλη του Λίτσα Τσιτσέρα 1969-1972.
€ 2.000-3.000

124 116446
ΣΟΥΡΗΣ, Γεώργιος, 1853-1919, ποιητής, δημοσιο-
γράφος και εκδότης. Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν
ὑπογραφή του («Γ. Σουρῆς») πρός τόν Πέρδιο. χ.τ.,
24 Σεπτεμβρίου 1900.  1 σελίδα, 180 x 113 mm. 
«Ἀγαπητέ κ. Πέρδιε, Σᾶς εὐχαριστῶ διά τάς ἐνέργειας
σας εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ ἐμέ. Σᾶς στέλλω κατά τήν ἐπιθυ-
μίαν σας τήν φωτογραφίαν μου καί θά εὐχαριστηθῶ
πολύ ἄν μίαν ἡμέραν γνωρίσω καί ἐκ τοῦ πλησίον τόν
τόσον εὔελπιν καί συμπαθητικόν καί ἐνθουσιώδη
νέον. Σᾶς ἀσπάζομαι / Γ. Σουρῆς». [μαζί:] Πορτραῖτο
τοῦ Γεωργίου Σουρῆ. 1900.  Υπογεγραμμένο και
χρονολογημένο από τον Σουρή στην εικόνα («Γ.
Σουρῆς / 1900»), τύπωμα κολλοδίου-ζελατίνας επι-
κολλημένο σε χαρτόνι, 138 x 100 mm. (σχίσιμο στη
δεξιά πλευρά, πρόχειρα ρετουσαρισμένο). [μαζί, με το
πορτραίτο:] Ἐπιστολικό δελτάριο πού ἀπεικονίζει τήν
ἐφημερίδα «Ὁ Ρωμηός» μέ ενσωματωμένο πορτραῑτο
τοῦ Γ. Σουρῆ.  137 x 90 mm, με χειρόγραφη σημεί-
ωση στην κάτω πλευρά και τα στοιχεία του παραλή-
πτη στην πίσω όψη. Σε κοινή κορνίζα. (2)
€ 300-400
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125 116522
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ, Μιλτιάδης, 1869-1943, ποιητής. Αυ-
τόγραφο ποίημα με τέσσερις τετράστιχες στροφές
με ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία με τίτλο «Ζωή». 
Γραμμένο σε επίσημο χαρτὶ της Βιβλιοθήκης της
Βουλής, προφανώς αφότου το 1917 διορίστηκε κο-
σμήτορας και στη συνέχεια έγινε και διευθυντής
στη Βιβλιοθήκη. Η πρώτη στροφή: Τὰ λουλούδια
νὰ μαδοῦνε, Τὰ κλαδιὰ νὰ ξεφυλλοῦνε, Τρά, λά,
ρά, λά, ρά, λάρά. Κάθε νέο καὶ μιὰ φορὰ …
€ 200-300

126
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965, ἁγιογράφος
καί λογοτέχνης. Αὐτόγραφo τοῦ κειμένου του
«Ἄνθρωποι κακόψυχοι ἤ φο(ν)ικοί ἤ ἁπλῶς ἄλλου
ἐπαγγέλματος, δοσμένοι στά πνευματικά».  Γραμ-
μένο σέ 2 τεύχη τῶν 10 φύλλων τό καθένα, 192 x 146
mm., 20 φ. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Ὁ τίτλος στήν ἀρχή
τοῦ κειμένου. Ἄδετο (τά τεύχη ἄρραφα).
€ 1.000-1.500

127 116370
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ, Ιωάννης ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.  Μονόφυλλο με την παρτι-
τούρα του τραγουδιού «Τὰ πήραμε τὰ Γιάννενα».
Αποτελείται από πέντε δίστιχα. Μουσική Ι. Θ. Σα-
κελλαρίδου. Τὰ πήραμε τὰ Γιάννενα μάτια πολλὰ
τὸ λένε, μάτια γλυκὰ τὸ λένε, ὁποῦ γελοῦν καὶ

κλαῖνε.  Ο Ιωάννης Σακελλαρίδης είναι ο πατέ-
ρας του διάσημου μουσουργού Θεόφραστου Σα-
κελλαρίδη.
€ 500-700

128 118099
ΛΕΥΚΩΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΩΝ.
1961-1975.Χαρτ. 18,5 x 140 mm. Φύλλα 89.Βι-
βλίο με σκληρὸ πάνινο δέσιμο και χαρτί σαμουά
ματ.  Δημιουργήθηκε χάριν ενός πεντάχρονου
αγοριού ονόματι «Νικάκι» (Συμεωνίδη) απὸ τη μη-
τέρα του στις 26 Μαρτίου 1961, όπου γράφουν τις
ευχές τους με κείμενα ή σχέδια πολλοί λογοτέχνες
και ζωγράφοι της περιόδου 1961-1975. Τα ονόματά
τους είναι: Αντιγόνη Καζολέοα, Ε. Σταθόπουλος
γιατρός, Πάνος Καραβίας, Γ. Γουναρόπουλος,
Γιώργος Θέμελης, Κλέων Β. Παράσχος, Άγγελος
Θεοδωρόπουλος, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Α.
Ευαγγελάτος, Σ. Ευαγγελάτος, Πέτρος Χάρης,
Μάριος Βάρβογλης, Π. Κώνστας, Βένος Συμεωνί-
δης (θείος), G. Vakalo, Ελένη Βακαλό,  Λεωνίδας
Ζώρας, Έλλη Αλεξίου, Petroe Colaclides, Τσαρού-
χης, Δ. Ν. Βαζ(αῖος;), Ι. Μαλάμου, Κ. Μαλάμος,
Μιχάλης Μπούχλης -Μ.Ι.Μ., Ευάγγελος Πιτσιλα-
δής, Ruth M. Compton, Σ. Λιναίος, Αντώνης Σαμα-
ράκης, Βασίλης Φωτόπουλος, Άρης Δικταῖος,
Δημήτρης Γαλάνης, Cadiou (ακουαρέλα), Νίκος Εγ-
γονόπουλος (φωτογραφία πίνακα).
€ 2.000-3.000
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12. Ιστορία

129 118231
ΣΤΑΝΟΣ, Ιωάννης, μεταφραστής. Βίβλος χρονική
περιέχουσα τήν ἱστορίαν τῆς Βυζαντίδος μετα-
φρασθεῖσα ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ εἰς τό κοινόν ἡμέτε-
ρον ἰδίωμα, νῦν δέ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα, καί
ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα παρά τοῦ ἐν ἱερεύσι κυρίου
κυρίου Ἀγαπίου Λοβέρδου, [— ἱεροδιακόνου Σπυ-
ρίδωνος τοῦ Παπαδοπούλου (τ. Γ´ & Δ´)]. Βενετία,
Δημήτριος Θεοδοσίου, 1767.  οι τόμοι Β´-ΣΤ´
(από τους 6), 4ο, 471, 454, 487, 476 και 448 σ. (ο Γ´
τόμος από άλλο αντίτυπο, μικρές τρύπες από έ  ντο -
μο στον Γ´ τόμο, στο εσωτερικό περιθώριο αρκετών
τευχών του Β´ τόμου και την πάνω εξω τερική γωνία
των τελευταίων 12 τευχών του τόμου Ε´, ξακρισμέ-
νος και λίγο οξειδωμένος ο Γ´ τόμος, αμυδρός
λεκές από νερό στον τόμο ΣΤ´). Ο τίτλος και το κεί-
μενο σε τυπογραφικό πλαίσιο, ξυλόγραφο τυπο-
γραφικό σήμα στον τίτλο. Κτητορική σημείωση
στον τίτλο των τόμων Β´ και Δ´-ΣΤ´, σφραγίδα στη
σ. 1 του Γ´ τόμου. Δερμάτινη ράχη της εποχής της
έκδοσης στους τόμους Β´ και Δ´-ΣΤ´ (μικρές φθο-
ρές, φθαρμένα τα καλύμματα του Β´ τόμου) και
δέρμα της εποχής της έκδοσης στον Γ´ τόμο (φθο-
ρές, τρύπες από έντομο, σπασμένες οι συνδέσεις).
Legrand (18ος αι.) 657, πρβ. Ελληνική Βιβλιοθήκη,
402. (5)
€ 350-450

130 116495
ΔΩΡΟΘΕΟΣ, μητροπολίτης Μονεμβασίας. Βιβλίον
ἱστορικόν, περιέχον ἐν συνόψει διαφόρους καί ἐξό-
χους ἱστορίας, ἀρχόμενον ἀπό κτίσεως κόσμου,
μέχρι τῆς ἁλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, καί τῶν
ἀκολούθων σουλτάνων. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς,
1798.  4ο, 44 + 556 σ. (έντονη οξείδωση, κομμένο
μικρό τμήμα από τις πάνω εξωτερικές γωνίες 3 φύλ-
λων και το εξωτερικό περιθώριο ενός φύλλου, ο τίτλος
ενισχυμένος με ταινίες χαρτιού). Μ’ ένα ολο σέλιδο
χαλκόγραφο πορτραίτο του Ζώτου Τζιγαρά. Δερμά-
τινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές, το τελευ-
ταίο φύλλο επικολλημένο στο κάτω ακρόφυλλο).
Παπαδόπουλος (Eλληνική) 2094.
€ 300-400

131 118170
[ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ευγένιος Ρ.] Livre d’ or de la noblesse
Phanariote en Grèce, en Roumanie, en Russie et en Tur-
quie, par un Phanariote. Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1892.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, X + 160 σ. Αντίτυπο με χειρό-
γραφες σημειώσεις μέλους της οικογένειας Κα ντα-
κουζηνού (Georges Cantacuzène). Με  πολυ άριθμα
ολο σέλιδα οικόσημα. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθο-
ρές, μικρό σχίσιμο στην πάνω ένωση, χρυσωμένη η
πάνω ακμή, ο τίτλος στο πάνω κάλυμμα).  Ιδιω-
τική έκδοση που προοριζόταν για τα μέλη των γενε-
αλογούμενων οικογενειών.
€ 800-1.200

132 112346
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ιωάννης. — Rapport présenté à Sa
Majesté l’ Empereur Alexandre, par S. Ex. M. le Comte de
Capo-D’ Istria, sur les établissemens de M. de Fellenberg
à Hofwyl, en Octobre 1814, seconde édition, revue et cor-
rigée. Γενεύη και Παρίσι, J. J. Paschoud, 1817.8ο, 91
σ. (τρύπα στην πάνω εξωτερική γωνία ενός φύλλου:
σ. 13-14, ελαφρά ομοιόμορφη οξείδωση στα περισ-
σότερα τεύχη). Αρχικά εξώφυλλα (μικρές φθορές,
χειρόγραφος ο τίτλος στο πάνω).  Σύμφωνα με
τον Ζ. Ν. Τσιρπανλή, συντάκτης αυτής της έκθεσης
δεν είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας, όπως φαίνεται
και στο παρακάτω απόσπασμα της εργασίας του
Ὑπομνήματα καί ἐκθέσεις τοῦ Ἰωάννη Καποδί-
στρια (1809-1822), (Προβλήματα καί ἔρευνα), Επ.
Επετ. Φιλ. Σχ. Παν. Ιωαννίνων, 6 (1977), σ. 99-134
(https://docplayer.gr/ 205709660- Ypomnimata-kai-ekth-
eseis-tot-ioanni-kapodistria.html):  «Ἡ ἔκθεση αὐτή,
πού ξεφεύγει ἀπό τά καθιερωμένα πλαίσια τῶν δι-
πλωματικῶν ἐγγράφων, ἀν καί ὑπογράφτηκε ἀπό
τόν Καποδίστρια, εἶναι βέβαιο σήμερα ὄτι δέν συν-
τάχτηκε ἀπό τόν ἴδιο. Συντάκτης εἶναι ὁ γνωστός
Ελβετός παιδαγωγός Philipp Fellenberg πού εἴχε
ἱδρύσει πρότυπο σχολεῖο στό κτῆμα Hofwyl ἔξω ἀπό
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τή Βέρνη. Μέ αὐτόν εἴχε συνδεθεῖ μέ φιλία ὁ Καπο-
δίστριας, ὁ ὁποιος ἐκτιμοῦσε ἰδιαίτερα τίς παιδαγω-
γικές του ἀπόψεις. Ἡ διαπί στωση ὄτι ὁ Καπ. ἔβαλε
τήν ὑπογραφή του σέ ἔκθεση συνταγμένη ἀπό
ἄλλον, θά μπορούσε νά ἐξηγηθεῖ μόνο ἀπό τή στενή
φιλία ἀνάμεσα στά δύο πρόσωπα καί ἀπό τήν καλή
διάθεση τοῦ Κερκυραίου διπλωμάτη, ὁ ὁποῖος πί-
στευε ἴσως ὄτι ἡ μνεία τοῦ ὀνόματος του, ὡς συγ-
γραφέα, θά βοηθοῦσε στήν εὐρύτερη διάδοση τῶν
ἰδεῶν τοῦ Ἐλβε τοῦ παιδαγωγοῦ».
€ 150-200

133 116365
AΣΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΘΗΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟΝ ΤΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΟΥ Α´. Από τό πρόσωπον τῆς γῆς
ὁ μιαιφόνος Αρης Ασπλαχνα κατεδίωκε τήν ἥσυ-
χον Εἰρήνην. Βουνά, κοιλάδες, θάλασσα, ξηρά, κ’
ἡ φύσις ὅλη, Τοῦ ἀπανθρώπου θύματα, ἐστέναζαν
μέ θλίψιν. ... [τελειώνει:] Ως στρατηγόν λοιπόν
αὐτόν, ὡς Ηρων ἐστεμμένον, Τώρα ‘ς τούς κόλ-
πους ἔχοντες, ὡς ἀγαθόν πατέρα, τῆς Αθηνᾶς τά
στέμματα, τ’ Απόλλωνος τάς δάφνας Ας τά περι-
καλύψωμεν μέ τήν εὐγνωμοσύνην. Εὐγνωμοσύνης
ἕνεκα οἱ ἐν Τεργέστῳ Γραικοί. [κάτω:] τῷ ᾳωιστ’.
Μονό φυλ λο, 413 x 263 mm.  ΣΠΑΝΙΟ.
€ 200-300

134 116496
ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν. Ἱστορικαί διατριβαί: Α´. Ἐνέργειαι τῶν
ἱπποτῶν τῆς Μελίτης ἐπί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀγῶνος - Β´.
Ἀλβερόνη, σχέδιον διανομῆς τοῦ τουρκι κοῦ κράτους
- Γ´. Ἡ Ἀληπασιάς τοῦ Τουρκαλβανοῦ Χατζῆ Σε-
χρέτη. Αθήνα, Τέκνα Α. Κορομηλά, 1870.  8ο, 336
σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση («Τῷ σεβαστῷ
Κῳ Π. Καλλιγᾷ / ὑπολήψεως κ’ εὐγνωμοσύνης τεκ-
μήριον / Κ. Σάθας). Πανί (έχουν διατηρηθεί τα αρ-
χικά εξώφυλλα, κομμένα και συμπληρωμένα μικρά
τμήματα από τις εξωτερικές γωνίες του πάνω, επι-
διορθωμένο σχίσιμο στο κάτω). Ηλιού & Πολέμη,
1870.281, Λαγανάς 1271. [μαζί του ιδίου, δεμένο
ομοιόμορφα:] Χρονικόν ἀνέκδοτον Γαλα ξειδίου, ἤ
ἱστορία Ἀμφίσσης, Ναυπάκτου, Γαλαξειδίου, Λοι-
δορικίου καί τῶν περιχώρων, ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων
μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων. Αθήνα, Ι. Κασσαν-
δρεύς, 1865. 8ο, η´ + 240 σ. Πίνακας με νομίσματα
στο τέλος. Έχει διατηρηθεί το πάνω αρχικό εξώ-
φυλλο. Ηλιού & Πολέμη, 1865.643, Λαγανάς 1213. (2)
€ 120-160

135 115165
POUQUEVILLE, F. C. H. L. Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπαναστάσεως, ἤτοι ἡ ἀναγέννησις τῆς Ἑλλάδος,

μεταφρασθεῖσα ὑπό Ξενοφῶντος Δ. Ζυγούρα [—
Ἰωάννου Ζαφειροπούλου (τ. Γ´)]. Αθήνα, Αν. Τρί-
μης (τ. 1, 3-4), 1890-1891, και Γ. Σταυριανός (τ. 2),
1890.  4 τόμοι δεμένοι σε 2, 8ο, 295, η´ + 319, 351
και 546 σ. (επιδιορθώσεις μικρών και  μεγαλύτερων
σχισιμάτων με σελοτέιπ ή ταινία χαρτιού σε ορι-
σμένα φύλλα των 2 πρώτων τόμων και σε ελάχιστα
των 2 τελευταίων, σε λάθος θέση ένα φύλλο στον
Α´ τόμο, κτητορική σημείωση σε 2 φύλλα του Β´
τόμου). Με πολυάριθμες ολοσέλιδες ξυλογραφίες,
ο πρόλογος και η βιογραφία του Pouqueville (σ. γ´-
η´) στην αρχή του Β´ τόμου. Νεότερο δέρμα στη
ράχη και τις γωνίες. Ηλιού & Πολέμη, 1890.355-7
και 1891.325, Λαγανάς, 1520. (2)
€ 120-160

136 118000
ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ, Νικόλαος Κ. Ἐνθυμήματα στρα-
τιωτικά τῆς Ἐπαναστάσεως τῶν Ἑλλήνων 1821-1833,
προτάσσεται ἱστορία τοῦ ἀρματωλισμοῦ, εἰσαγωγή
καί σημειώσεις ὑπό Γιάννη Βλαχογιάννη (Ἀρχεῖα
τῆς νεωτέρας ἑλληνικής ἱστο ρίας, Δ.´). Αθήνα 1939-
1942.3 τόμοι, οζ´+ 464, 699 και 655 σ. (ο Γ´ τόμος
από άλλο αντίτυπο). Με 3 αναδιπλούμενα τοπο-
γραφικά, ένα δισέλιδο πανομοιότυπο και 3 πορ-
τραίτα εκτός κειμένου. Δερμάτινη ράχη (τ. Α´ &
Β´) και πανί (τ. Γ´). (3)
€ 150-200
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137 118333
ΦΙΛΗΜΩΝ, Ιωάννης. Δοκίμιον ἱστορικόν περί τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Α θή να, Π. Σού τσας &
Α. Κτενάς, 1859-1860 (τ. Α´ & Γ´), Γ. Κα ρυο φύλ-
 λης, 1859 (τ. Β´), και Π. Β. Μω ρα ϊ τί νης, 1861 (τ. Δ´).
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4 τό μοι, 8ο, μζ´ + 416, λς´ +
420, νς´ + 480 και λβ´ + 534 σ. Κα τά λο γος συν δρο-
 μητών. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Γκίνης & Μέξας,
7833, 8153 & 8591, Λαγανάς 1146. (4)
€ 150-200

138 118339
GERVINUS, G. G. Ἱστορία τῆς ἐπαναστάσεως καί ἀνα-
γεννήσεως τῆς Ἑλλάδος, με τα φρα σθεῖ σα ἀ πό τοῦ
πρω το τύ που ὑ πό Ἰω άν νου Η. Περ βά νο γλου. Α θή να,
Χ. Ν. Φι λα δελ φεύς, 1864-5.  2 τό μοι, 8ο, η´ + 534 και
596 σ. (κομμένο μικρό τμήμα από την πάνω εξωτερική
γωνία 2 φύλλων του Α´ τόμου: σ. 61-4, ελαφρά οξει-
δωμένος ο Β´ τόμος). Νεότερη δερ μά τι νη ρά χη. Ηλιού
& Πολέμη, 1864.219 & 1865.277, Λαγανάς 1193. (2)
€ 80-120

139 118331
Ἱστορικόν ἀρχεῖον τοῦ στρατηγοῦ Ἀνδρέου Λόντου
(1789-1847), ἐκδιδόμενον ὑπό τῆς οἰκογενείας Λόν-
του. Αθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1914-1916.  2
τόμοι, η´ + 313 και 471 σ. (λίγοι λεκέδες από νερό

στον τίτλο του Β´ τόμου). Με 3 εικόνες εκτός κειμέ-
νου (μία δίχρωμη) και 8 αναδιπλούμενα πανομοιό -
τυπα εγγράφων. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές),
Λαγανάς 1733. (2)
€ 80-120

140 115141
[ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ, Γεώργιος]. Santorre conte di Santa
Rosa o l’ otto di Maggio 1825. Τορίνο, Stamperia dell’
unione tipografico-editrice, 1861.8ο, 11 σ. (οξείδωση).
Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα (με μορφή εξωφύλλων το
πρώτο και το τελευταίο φύλλο, χαλαρωμένη η ραφή
της ράχης). Legrand & Pernot, 2202 («rarissime»).
€ 300-400

141 118082
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, λείπει μι κρό τμήμα
από το κάτω περιθώριο του τίτλου και των πρώτων
φύλλων, κομμένη η πάνω εξωτερική γωνία δύο
άλλων: σ. 193-6). Ξυλόγραφη βινιέτα στον τίτλο, κα-
τάλογος συνδρομητών («προσθήκη συνδρομητών»
στο τελευταίο  φύλλο). Πάνινη ράχη (αξάκριστο).
Ηλιού 1834.69, Λαγανάς 957.
€ 100-150
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142 118145
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Κάρπος. Πρόδρομος τοῦἈπαν-
 θί σματος τοῦ ἑλληνικοῦ ἀγῶνος τοῦ Κάρπου, ἀντι-
συνταγματάρχου καί ἰππότου (τοῦ πεζικοῦ Στρατοῦ
τῆς Γραμμῆς). Μεσολόγγι, Α. Γιαννόπουλος και Γ.
Σταυρόπουλος, 1859.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 32ο, 62 σ.
(ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Αρχικά τυπωμένα
εξώ φυλλα (κομμένα μικρά τμήματα, σχίσιμο και ίχνη
από σελοτέιπ στο πάνω). Γκίνης & Μέξας, 8013.  Η
έκδοση του ανακοινωθέντος στο παρόν φυλλάδιο
έργου του Κ. Παπαδόπουλου δεν πραγματοποιήθηκε
παρά το 1976 με τίτλο Ἀπάνθισμα τοῦ ἱστορικοῦ
ἀγῶνος τῶν Ἑλλήνων ὑπό τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου
τῆς Γραμμῆς Κάρπου Παπαδόπουλου. Παρουσίαση-
σχολιασμός Θαλῆ Δίζελου, Αθήνα, Παπαζήσης, 1976.
 ΣΠΑΝΙΟ.
€ 100-150

143 118328
ΛΙΓΝΟΣ, Αντώνιος. Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος Ὕδρας,
1778-1832. Πειραιάς 1921-1932.16 τόμοι δεμένοι σε
11, 8ο, 315, 468, στ´ + 575, 305, 494, 635, 399, 693, 611,
576, 676, 500, 472, 246, 527 και 245 σ. (δεν έχουν τυπω-
θεί 4 σελίδες του ΙΓ´ τόμου: σ. 466, 467, 470 και 471).
Δερμάτινη ράχη. Λαγανάς 1778. (11)
€ 400-600
Δες και το 114.

144 118327
ΛΙΓΝΟΣ, Ἀντώνιος. Ἀρχεῖα Λαζάρου καί Γεωρ-
γίου Κουντουριώτου, 1821-1832, [πάνω:] Ἱστορι-
κόν Ἀρχεῖον Ὕδρας. Αθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος (τ.
Α´-Γ´), 1920-1922, Εθνικό Τυπογραφείο (τ. ΣΤ´-Ζ´),
1966-1967, Ι. Ροσσολάτος (τ. Η´-Ι´), 1967-1969, και
Πειραιάς, τυπογραφείο του Ζαννείου Ορφανο-
τροφείου (τ. Δ´-Ε´), 1926-1927.10 τόμοι, 234, 520,
528, 621, 510, 407, 605, 475, 573 και 592 σ. (λείπει ο
τίτλος και πιθανώς ο ψευδότιτλος του Β´ τόμου).
Δερμάτινη ράχη (σχισμένη η κάτω ένωση του Ε´
τόμου, μικρές φθορές, έχει διατηρηθεί το πάνω
εξώφυλλο του Α´ τόμου και τμήμα από το αντί-
στοιχο του Β´), Λαγανάς 1777. (10)
€ 300-400
Δες και το 114.

145 131826
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δ. Γρ. Ἱστορικόν ἀρχεῖον Διο-
νυσίου Ρώμα. Aθήνα, τυπογραφείο της Κορίννης (τ.
Α´), 1901, και τυ πο γρα φείο της Ε στί ας (τ. Β´), 1906. /
2 τόμοι, πη´ + 820 και κβ´ + 700 σ. (μικρός λεκές στα
πρώτα φύλλα του δεύτερου τόμου). Μ’ ένα πορ-
τραίτο εκτός κειμένου. Δερμάτινη ράχη. (2).
€ 100-150

146 117176
[DAVID, Pierre]. «PHALANTÉE, Sylvain». Athènes as-
siégée. Παρίσι, Firmin Didot, 1827.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 8ο, VI + 27 σ. (λεκές από νερό). Αντίτυπο με
ιδιόχειρη αφιέρωση στον Marie Louis J. A. C. Demar-
tin du Tyrac, comte de Marcellus («à Monsieur le Vicom-
pte de Marcellus / hommage de l’ auteur / P. D.»). Αρχικά
απλά εξώφυλλα (λερωμένο το κάτω). Droulia 1793.
 Ο Marie Louis J. A. C., comte de Marcellus, διπλω-
μάτης, ταξιδιώτης και συγγραφέας (1795-1861), συ-
νέγραψε το Chants du peuple en Grèce (Παρίσι, 1851). 
€ 260-300

147 118169
HESS, Peter von. Τό ἡρῶον τοῦ Ἀγῶνος, 40 τετρα-
χρωμίαι κατ’ ἀντιγραφήν τῶν ἐν Μονάχῳ εἰκόνων
τοῦ φόν Ἕς μετ’ ἐπεξηγηματικοῦ κειμένου. Αθήνα,
Ελευθερουδάκης, [1921]. folio (450 x 330 mm). 40
έγχρωμες επικολλημένες αναπαραγωγές. Αρχικό
εικονογραφημένο πανί.
€ 260-300

148 118335
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Ιωάννης Θ. Ἑλληνικά ὑπο-
μνήματα, ἤτοι ἐπιστολαί καί διάφορα ἔγγραφα
ἀφορῶντα τήν ἑλληνικήν ἐπανάστασιν, ἀπό 1821
μέχρι 1827. Αθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1856. 8ο, 9
[=11] + 622 σ. (κομμένο και συμπληρωμένο το πάνω
περιθώριο των 3 τελευταίων φύλλων με απώλεια της
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σελιδαρίθμησης, στα 2 τελευταία και με μικρή απώ-
λεια γραμμάτων ή κειμένου, ελαφρά οξείδωση, εν-
τονότερη σε λίγα τεύχη). Νεότερη δερμάτινη ράχη.
Γκίνης & Μέξας, 6914, Λαγανάς 1121.  Τα περισ-
σότερα αντίτυπα αυτού του έργου είναι ελλιπή. Στο
αντίτυπο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης (τελειώνει στη
σ. 640) τα αρχικά εξώφυλλα περιβάλλονται από με-
ταγενέστερα (με χρονολογία 1884) στα οποία υπάρ-
χει η πληροφορία ότι η συλλογή «...ἐτυπώθη μέν ἐν
ἔτει 1856, ἡ δημοσίευσις ὅμως αὐτῆς περιορισθεῖσα
τότε, πολλῶν ἕνεκα λόγων, εἰς ὀλίγα ἀντίτυπα με-
ταξύ φίλων διανεμηθέντα, ἀνεβλήθη μέχρι σήμε-
ρον...». Στο ίδιο αντίτυπο έχει κολληθεί απόκομμα
από έντυπο της εποχής, στο οποίο η έκδοση παρου-
σιάζεται να έχει 9 + 662 σελίδες.
€ 80-120

149 115743
[Album lyrique composé de douze romances, chanson -
nettes & nocturnes, paroles de A. Bétourné, orné de douze
lithographies de Messieurs Decamps & Roqueplan, mis
en musique avec accompagne ment de piano par G.
Rossini]. Παρίσι, E. Troupenas, [π. 1830].  πλάγιο
8ο (196 x 253 mm.), (λείπει ο τίτλος, ελαφρά οξειδω-
μένο αντίτυπο). 12 παρτιτούρες (καθεμία με δική της
σελιδαρίθμηση, από 3 έως 7 σ.) και ισάριθμες λιθο-
γραφίες των Decamps και Roqueplan (μία πριν από
κάθε παρτιτούρα). Χαρτόνια της εποχής της έκδο-
σης (φθορές στη ράχη, τίτλος στο πάνω κάλυμμα

«Album»).  Έκτη κατά σειρά στο παρόν λεύκωμα
συμπεριλαμβάνεται η παρτιτούρα «Le Klephte, ro-
mance, musique de Théodore Labarre», 3 σ., με την αν-
τίστοιχη λιθογραφία του G. A. Decamps.
€ 200-300

150 118341
HUGO, Victor. Les orientales. Παρίσι, Charles Gosse-
lin και Hector Bossange, 1829.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
8ο, XI + 424 σ. Χαλκόγραφη προμετωπίδα και ένα
χαλκόγραφο πορτραίτο του συγγραφέα μετά τον
ψευδότιτλο (σχετική χειρόγραφη σημείωση στο
κάτω ακρόφυλλο [«Portrait ajouté»]). Κόκκινο μα-
ροκινό των αρχών του 19ου αιώνα (χρυσή μπορ -
ντούρα στα  γυρίσματα, μαρμαρογραφημένα τα
ακρόφυλλα, χρυσωμένες οι ακμές). Droulia 2614,
πρβ. Λαγανάς 910.  ΩΡΑΙΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ.
€ 500-700

151 118527
Ἀρ. 1,564.  Ἐγκύκλιος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
Πρός τούς Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους καί Διοικητάς. Ἡ
ἐπισυναπτομένη ἐγκύκλιος πρός τούς Ἐκκλησιαστι-
κούς Ἀρχηγούς ἐξηγεῖται τόν ὁποῖον προέθετο
σκοπόν ἡ Κυβέρνησις, διατάξασα τήν τακτικήν κα-
ταγραφήν τῆς ἐποχῆς τοῦ Γάμου, τῆς γεννήσεως, καί
τῆς ἀποβιώσεως ἑκάστου πολίτου. Τό ἔργον τοῦτο
ἐνεπιστεύθη πρός τό παρόν εἰς μόνους τούς Ἑκκλη-
σιαστικούς Ἀρχηγούς θεωροῦσα δύσκολον κατ’
ἀρχάς νά μεταχειρισθῇ τάς περί τούτων διατάξεις
τῶν φωτισμένων ἐθνῶν. Διά τοῦτο παρεδέχθη τύ-
πους, ὅσον ἔνεστιν ἁπλουστέρους, ἐκτεθέντας ἐν εἴδει
πινάκων εἰς τέσσαρα φυλλάδια, ἀντίτυπα τῶν ὁποίων
στέλλονται διά σοῦ πρός τόν Ἀρχιερέα τῆς ὁποίας Δι-
οικεῖς ἐπαρχίας, διά νά διανεμηθῶσι δι’ αὐτοῦ εἰς τοῦς
ἐφημερεύοντας Ἱερεῖς. ... [τελειώνει:] Ἐν Ναυπλίῳ, τῇ
2 Δεκεμβρίου 1830. Ὁ Κυβερνήτης Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙ-
ΣΤΡΙΑΣ. Ὁ ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Γραμματεύς Ν.
ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ. Μονόφυλλο, 273 x 205 mm. Σχε-
τικά με τους Πίνακες ληξιαρχικών στοιχείων.
€ 80-120

152 114380
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ιωάννης. Correspondance du
comte J. Capodistrias, Président de la Grèce, compre-
nant les lettres diplomatiques, administratives et parti-
culières, écrites par lui depuis le 20 avril 1827 jusqu’
au 9 octobre 1831, recueillies et mises en ordre par les
soins de ses frères et publiées par Ι.-A. Bétant. Γενεύη
& Παρίσι, A. Cherbuliez, 1839. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
4 τόμοι, 8ο, vij + 567, 551, 551 και 560 σ. (λείπει το
πορτραίτο του Καποδίστρια, κομμένο και συμπλη-
ρωμένο μεγάλο τμήμα από την κάτω εξωτερική
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γωνία του ψευδότιτλου και του  τίτλου του Β´
τόμου (μικρότερο στα 2 επόμενα φύλλα), μικρή
φθορά στο εξωτερικό περιθώριο των 5 τελευταίων
φύλλων του Γ´ τόμου, μικρή τρύπα στο πάνω περι-
θώριο των τελευταίων φύλλων του Α´ τόμου (σε 3
επιδιορθωμένη). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη.
Blackmer 898, Legrand & Pernot, 1308. (4)
€ 200-300

153 118380
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, Ιωάννης. Histoire picturale de la guerre de
l’ indépendance hellénique, par le Général Makryjannis, no-
tice historique de S. E. M. Johannès Gennadius, préface de
Fred Boissonnas. Γενεύη, Boissonnas, και Παρίσι, J. Budry,
1926.  folio (660 x 515 mm). Έκδο ση περιορισμένη
σε 140 αριθμημένα αντίτυπα, 24 λυτές φωτοτυπικές
αναπαραγωγές (collotypes) έργων του Παναγιώτη
[Δημητρίου] Ζωγράφου, όλες επιχρωματισμένες με
pochoir, και τεύχος μικρότερων διαστάσεων με κείμενο
και έναν λυτό πίνακα [από τους 3], μεγάλο 4ο (500 x 320
mm), XX + 25 σ., αρχικά εξώφυλλα, μικροί λεκέδες από
νερό). Τοποθετημένα σε νεότερο portfolio  (λερωμένο,
παράσταση με Φοίνικα στο πάνω κάλυμμα).
€ 7.000-9.000

153
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154 116508
[ΣΚΟΥΦΟΣ, Ν.] Recueil des traités, actes et pièces con-
cernans la fondation de la royauté en Grèce, et le tracé
de ses limites. Ναύπλιο, Εθνική Τυπογραφία, 1833.
8ο, 104 + 13 σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο, μικροί
λεκέδες από μελάνι σε 3 φύλλα). Δερμάτινη ράχη της
εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές, ex-libris επι-
κολλημένο στο εσωτερικό του πάνω καλύμματος).
Droulia 3091.
€ 100-150

155 116359
ΟΘΩΝ, ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ. Πρός τούς Ἕλληνας. ΕΛΛΗΝΕΣ! Ὅτε διά
τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν μεγαλοψύχων μεσιτῶν τῆς
ἀνεξαρτησίας σας, καί κατ’ ἰδίαν ὑμῶν ἐλευθέραν
ἐκλογήν προσεκλήθην ἐπί τοῦ Θρόνου τῆς Ἑλλάδος,
κατέλιπον γονεῖς καί πατρίδα, κατέλιπον πᾶν ὅ,τι
εἶχον προσφιλές, καί προτρεπόμενος ἀπό τήν ἐπιθυ-
μίαν τῆς ἐκπληρώσεως τῶν καθηκόντων Μου, ἔσπευ -
σα ἐν τῷ μέσῳ ὑμῶν, διά νά ἀφιερώσω εἰς ὑμᾶς, τάς
δυνάμεις, τάς φροντίδας, τήν πλήρη ἀγάπην Μου.
Μ’ ἐδέχθητε μέ ἀγαλλίασιν· μέ ἀγάπην ἀνταμείψατε
τήν πρός ὑμᾶς ἀγάπην Μου. Σᾶς παρήγγειλα ὁμό-
νοιαν· καί εἰς ταύτην τήν παραγγελίαν Μου πάντες
ὑπήκουσαν. Ἡ ἀναρχία συνετρίβη· ἀθέμιτα ἐπιχει-
ρήματα ὀλίγων τινῶν διεσκεδάσθησαν χωρίς ν’ ἀφί-
σουν οὐδέ ἴχνη· ἡσυχία καί εὐταξία διεχύθη ἐπί τῆς
ὡραίας ἡμῶν γῆς· αἱ οἰκογένειαί σας, ἡ ἰδιοκτησία
σας ηὗραν τήν ἀπό πολλοῦ στερουμένην ὑπεράσπι-

σιν... [τελειώνει:] Τό ἔργον τῆς Κυβερνήσεως εἶναι πο-
λύπονον, τό αἰσθάνομαι. Ἕλληνες, δέν πρέπει μηδέ
σεῖς νά παρασυρθῆτε ἀπό ὑπερβολήν ἐλπίδων. Βαθ-
μηδόν καί καταμικρόν μόνον εἶναι δυνατόν νά φθά-
σετε εἰς τό τέρμα τῶν εὐχῶν σας, αἱ ὁποῖαι εἶναι καί
εὐχαί ἰδικαί Μου. Μέ θάῤῥος ἀναλαμβάνω τά χρέη,
τά ὁποῖα ἡ χείρ τοῦ Ὑψίστου Μ’ ἐπέβαλεν· μέ τήν
θείαν ἀντίληψιν, καί τήν ὑμετέραν συνδρομήν θέλω τά
ἐκπληρώσει. Ἡ δόξα, ἡ εὐδαιμονία σας εἶναι ὁ μόνος
Μου σκοπός· ἡ ἐπιτυχία αὐτοῦ θέλει εἶσθαι ἡ μεγίστη
Μου ἀνταμοιβή. Ἐξεδόθη ἐν Ἀθήναις, τήν 20 Μαΐου
1835. ΟΘΩΝ. Μονόφυλλο, 410 x 280 mm. (ελαφρά
οξειδωμένο, λίγες μικρές τρύπες στα περιθώρια). Κεί-
μενο σε 2 στήλες περιβαλλόμενο από τυπογραφικό
διακοσμητικό πλαίσιο.
€ 300-400

156 118285
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ο «Φωτάκος».
Ἀπομνημονεύματα περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστά-
σεως, ὑπό Φωτάκου, πρώτου ὑπασπιστοῦ τοῦ Θεο-
δώρου Κολοκοτρώνου. Αθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος,
1858.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ζ´ + 272 σ. (λείπει ο κα-
τάλογος συνδρομητών: σ. 273-286, οξειδωμένος ο
τίτλος και λίγα ακόμα φύλλα, μικρή τρύπα σε 2
φύλλα του τελευταίου τεύχους). Με 5 (από τα 7)
αναδιπλούμενα λιθόγραφα σχεδιαγράμματα (το ένα
σχεδόν κομμένο στα δύο). Νεότερη δερμάτινη ράχη
(χωρίς επένδυση τα καλύμματα). Γκίνης & Μέξας,
7463, Λαγανάς 1137.
€ 150-200

157 118289
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ο «Φωτάκος». Ἀπο-
 μνημονεύματα περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως,
ἐκδοθέντα ὑπό Σταύρου Ἀνδροπούλου. Αθή να, Π. Δ.
Σακελλάριος, 1899.  2 τόμοι δεμένοι σ’ έναν, 8ο,
λα´ + 562 και 482 σ. Νεότερη δερμάτινη ράχη.
Ηλιού & Πολέμη, 1899.65-6, Λαγανάς 1585. (2)
€ 80-120

158 118364
Ὁδηγίαι διά τό προσωπικόν τῶν δασῶν. Instruction
fuer das koenigl. griech. Forstpersonal. Αθήνα, Βασι-
λική Τυπογραφία, 1837. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. μικρό
8ο, 207 σ. (μικρές τρύπες από έντομο, εντονότερες
στο δεύτερο τεύχος). Ελληνικό και γερμανικό κεί-
μενο σε αντικρυστές σελίδες. Χαρτόνια της εποχής
της έκδοσης (λερωμένα, φθορές στη ράχη, χρωμα-
τισμένες οι ακμές). Ηλιού 1837.147.  Εμπεριέχε-
ται όλη η νομοθεσία για τα δάση, την προστασία
και την εκμετάλλευσή τους. ΣΠΑΝΙΟ.
€ 150-200
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159 116362
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΡΟΥΡΑΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ. Ἡ  Α. Μ. ηὐδόκησε νά
ἐκδώσῃ τό ἐξῆς Διάταγμα ΟΘΩΝ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ἐπί τῇ προτάσει
τοῦ Ἡμετέρου ἐπί τῶν Στρατιωτικῶν Γραμματέως
τῆς Ἐπικρατείας, καί τῇ γνωμοδοτήσει τοῦ Ἡμετέ-
ρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ἀπεφασίσαμεν καί
διατάττομεν τά ἐξῆς· α.´ Χάριν τῆς ἐπιπόνου ὑπη-
ρεσίας, τήν ὁποίαν ἐξεπλήρωσε μετά ζήλου ἡ
Φρουρά τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως ἀπονέμομεν δω-
ρεάν εἰς μέν τούς Ἀξιωματικούς δίμηνον μισθόν,
εἰς δέ τούς Ὑπαξιωματικούς καί Στρατιώτας τρί-
μηνον. [...] Ὁ ἐπί τῶν Στρατιωτικῶν Γραμματεύς.
Α. ΛΟΝΔΟΣ. / Ἡ Ἐθνική Συνέλευσις εὐηρεστήθη
νέ ἐκδώσῃ τό ἀκόλουθον ψήφισμα · [...] Ἐν Ἀθή-
ναις τήν 17 Μαρτίου 1844. / ΣΥΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ. ...[τε-
λειώνει:] Τό κατ’ ἐμέ φίλοι συστρατιῶται, ἀδυνατῶ
νά σάς ἐκφράσω τά αἰσθήματα τῆς πρός ὑμᾶς
εὐγνωμοσύνης μου· εἰς τάς δεινάς τῆς Πατρίδος
περιστάσεις, ἕξ ἤδη μῆνας δέν μοί ἐδώκατε, εἰμή
δείγματα ἀγάπης καί ἐμπιστοσύνης. Δέν περι-
ποιοῦμαι εἰς ἐμαυτόν οὔτε τό ἐλάχιστον μέρος τῆς
δόξης σας· ἀνήκει ἀκεραία εἰς ὑμᾶς, καί αὐτή, καί
ἡ εὐγνωμοσύνη τῆς Πατρίδος. Τό καύχημά μου
θέλει εἶσθαι ὅμως ὅτι διῷκησα τοιαύτην φρουράν,
καίἠγαπήθηνπαρ’ αὐτῆς. Ὁ Βασιλεύς καίτόΣύ νταγμα
ἄς ἦναι εἰς τό ἑξῆς τῆς κοινῆς ἡμῶν ἀγάπης τά ἀντι-
κείμενα. Ζήτω ὁ Βασιλεύς, Ζήτω τό Σύνταγμα!!!
Ἐν Ἀθήναις τήν 18 Μαρτίου 1844. Ὁ Στρατιωτικός
τῆς Πρωτευούσης Διοικητής καί Φρούραρχος τῆς
Ἐθνοσυνελεύσεως. (Ὑπογ). Δ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ. 
Μονόφυλλο, 422 x 278 mm. (σχίσιμο και μικροί λε-
κέδες στην αριστερή πλευρά).
€ 100-150

160 118337
ΓΟΥΔΑΣ, Αναστάσιος Ν. Βίοι παράλληλοι τῶν ἐπί
τῆς ἀναγεννήσεως τῆς Ἑλλάδος διαπρεψάντων
ἀνδρῶν. Αθήνα, Εθνικό τυπογραφείο (τ. 1), 1869,
Χ. Ν. Φιλαδελφεύς (τ. 2, 4-5), 1870, 1871-1872, Μ.
Π. Περίδης (τ. 3), 1870, Ν. Γ. Πάσσαρης (τ. 6-7),
1874-1875, και τυπογραφείο της Ελλην. Ανεξαρτη-
σίας (τ. 8), 1876.  8 τόμοι δεμένοι σε 7 (οι Ζ´ και
Η´ δεμένοι μαζί), 8ο, μζ´+ 447, μγ´+ 422, πζ´+ 368,
οη´+ 390, κη´+ 439, ιθ´+ 416, κε´ + 452 και κθ´+ 456
σ. (οι τόμοι Α´ και Β´ καθώς και οι Γ´ και Δ´, ανά
δύο από το ίδιο αντίτυπο, οι υπόλοιποι από διαφο-
ρετικά, λείπει ο τίτλος και 2 φύλλα του Ε´ τόμου: σ.
279-8 , κομμένο τμήμα από το τελευταίο φύλλο του
ίδιου τόμου και από ένα φύλλο του ΣΤ´ (σ. α´-β´)
τόμου με απώλεια κειμένου, μικρά και μεγαλύτερα
σχισίματα σε αρκετά τεύχη του Η´ τόμου, κομμένο
το πάνω περιθώριο του τίτλου στον Α´ τόμο και το

εξωτερικό περιθώριο 2 φύλλων του Ε´ τόμου: σ. γ´-
στ´, τρύπα στον τίτλο του τόμου ΣΤ´ και σ’ ένα φύλλο
του Ζ´ τόμου: σ. 65-6). Με 80 (από τα 82) ξυλόγραφα
πορτραίτα εκτός κειμένου. Μεταγενέστερη δερμάτινη
ράχη (λείπει τμήμα από τη ράχη του Α´ τόμου και η
βάση του Β´). Ηλιού & Πολέμη, 1872.63, 1874.97,
1870.63, 1871.98, 1872.64, 1874.96, 1875.88 & 1876.77,
Λαγανάς 1.304. (8)
€ 150-200

161 118526
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ. Συμ-
πληρωθείσης πρό πολλοῦ λαμπρῶς ἅμα καί καταλ-
λήλως τῆς μιᾶς πλευρᾶς τοῦ διά συνδρομῆς τῶν
ἁπανταχοῦ ὁμοεθνῶν ἀνεγειρομένου Πανεπιστη-
μίου, ἔμεινεν εἰσέτι, εἰς ἀποπεράτωσιν τοῦ ὅλου, ἡ
ἧττον δαπανηρά ἀνατολικοβόρειος πλευρά μετά
τοῦ μέλλοντος νά συνδέσῃ ἀμφοτέρας Μεσοδό-
μου. Καί ἡ μέν ἤδη ὑφισταμένη περιλαμβάνει ἀριθ-
μόν τινα ἀκροατηρίων πρός χρῆσιν τῶν τεσσάρων
σχολῶν, τό Πρυτανεῖον, τήν ἐκ πλειόνων ἤ πεντή-
κοντα χιλιάδων τόμων τόγε νῦν συνισταμένην, καί
καθ’ ἡμέραν πλουσιωτέραν ἑαυτῆς γινομένην Βι-
βλιοθήκην, τό Ἀνατομεῖον, καί ἕν προσωρινόν Χη-
μεῖον·  ... [τελειώνει σ. [2]:] ...Ἡ ἐπί τῶν συνδρομῶν
πρός ἀνέγερσιν Ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου Ἐπι-
τροπή. Γ. Κουντουριώτης, Πρόεδρος. Ν. Βάμβας.
Κ. Δ. Σχινᾶς. Γ. Ἀ. Ράλλης. Γ. Γεννάδιος, [σ. [1],
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165

κάτω:] Ἐχαρ: ὑπό Ἰωάννου Κορωναίου. Ἐν Ἀθήναις
1846. Ἐκ τῆς Λιθ: Ἰωάννου Κορωναίου. Λιθογρα-
φημένο δίφυλλο, 271 x 211 mm, [2] σ. (το δεύτερο
φύλλο λευκό). Το κείμενο σε χειρόγραφη μορφή
(στη σ. [1] και σε διακοσμητικό πλαίσιο), παράσταση
του Πανεπιστημίου στη σ. [1], η ένδειξη «18999» και
σημείωση «Ἐν Ἀθήναις τῇ 1 Ἰανουαρίου 1847»
γραμμένα με το χέρι στις σ. [1] και [2] αντίστοιχα.
ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 150-200

162 118088
GREGER, Johann Baptist. Mosaik der hohen patrioti-
schen Lieder zur Feier des fünf und zwanzigjährigen
Regierungs-Jubiläums König Otto von Griechenland.
Μόνα χο 1858.  12ο, 120 σ. (ελαφρά οξειδωμένο
αντίτυπο). Μ’ ένα λιθόγραφο πανομοιότυπο σε 3
φύλλα στο τέλος. Απόδετο (λυμένος ο τίτλος).
€ 80-120

163 116356
Τό Ὑπουργικόν Συμβούλιον πρός τόν ἑλληνικόν
λαόν. Συμπολῖται. Ἀναδεχθέντες τήν ἐντολήν, ἥν
ἀνέθηκεν ἡμῖν ὁ Βασιλεύς, θέλομεν ἐκτελέσει
αὐτήν ὁδηγούμενοι ὑπό τῆς φωνῆς τῆς πατρίδος,
ἥτις περιπαθῶς ἐπιθυμεῖ, ἐπί τῆς βασιλείας Αὐτοῦ,
ν’ ἀκμάσῃ ὡς συνταγματική πολιτεία. Πρός τόν
σκοπόν τοῦτον ἐπιμόνως θέλομεν ἐργασθῆ ὅπως
ἐγκατασταθῇ εἰς τόν τόπον ἑδραίως καί ἀμετα-
κλήτως πολιτική κατάστασις ἐνθαῤῥύνουσα τόν τέ

λαόν τῆς Ἑλλάδος καί τούς φίλους αὐτῆς·  διότι
μόνον έκ τῆς καταστάσεως ταύτης δύναται νά προ-
έλθῃ ἡ ἀληθής καί ἑδραία τάξις, ἥτις εἶνε ἡ ἀφετη-
ρία τῆς ἐθνικῆς προόδου καί ἡ πρωτίστη καί
κυριωτάτη βάσις τῆς δημοσίας πίστεως. ... [τελει-
ώνει:] Τέλος πεποιθότες εἰς τήν ἰσχυράν ἐπιῤῥοήν,
ἥν ὁ χρόνος ἐξασκεῖ ἐπί τῶν μεγάλων πολιτικῶν
καί κοινωνικῶν ζητημάτων, πεποιθότες εἰς τήν χα-
ρακτηρίζουσαν τόν Ἑλληνικόν λαόν φιλοπατρίαν
καί εἰς τά αἰσθήματα τοῦ Βασιλέως ἅπερ, ἀναβαί-
νων εἰς τόν Θρόνον ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἑλληνικόν
λαόν, ἀναλαμβάνομεν μετά θάῤῥους τήν Κυβέρ-
νησιν ὅπως τό ἐφ’ ἡμῖν ἐργασθῶμεν πρός ἀπόλαυ-
σιν τῆς τοσοῦτον ποθητῆς εὐνομίας. Ἐν Ἀθήναις, τῇ
21 Ὀκτωβρίου 1865. ΕΠ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ Πρόεδρος,
Θ. Α. ΖΑΪΜΗΣ, Δ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ, Δ. ΧΡΗΣΤΙ-
ΔΗΣ, Δ. ΓΡΙΒΑΣ, ΑΝΤ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ. 
Μονόφυλλο, 425 x 285 mm. (κομμένες οι γωνίες της
αριστερής πλευράς). Το κείμενο σε τυπογραφικό πλαί-
σιο.  Η Κυβέρνηση Επ. Δεληγεώργη του Οκτω-
βρίου 1865  (20 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 1865),
διήρκεσε μόνο 12 ημέρες, καθώς παραιτήθηκε σύσ-
σωμη, διαμαρτυρόμενη για τις παρεμβάσεις του αυλι-
κού συμβούλου Βίλχελμ Σπόνεκ.
€ 80-120

164 116406
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟ-
ΧΗΣ ΤΩΝ Α.Α, Μ.Μ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΕΝ ΤΕ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΑΘΗ-
ΝΑΙΣ. Α´. Κατά τήν πρωΐαν τῆς ἡμέρας τῆς αἰσίας
ἀφίξεως τῶν Αὐτῶν Μεγαλειοτήτων τοῦ ΒΑΣΙ-
ΛΕΩΣ καί τῆς ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ αἱ κεκανονισμέναι
βολαί κανονίου, αἵτινες ἐπαναληφθήσονται καί
κατά τήν δύσιν τοῦ ἡλίου, θέλουσιν ἀναγγείλειν εἰς
τούς κατοίκους τῆς Πρωτευούσης τήν χαρμόσυνον
εἴδησιν, ἡ δέ στρατιωτική μουσική θέλει παιανίσει
τό ἐωθινόν ᾆσμα. ... [τελειώνει:] Ἐν Ἀθήναις, τήν 8
Νοεμβρίου 1867. [κάτω:] Τύποις ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥ-
ΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ. Μονόφυλλο, 650 x 440 mm. Κεί-
μενο σε 2 στήλες και σε διακοσμητικό τυπογραφικό
πλαίσιο.
€ 200-300

165 117236
ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΣΙΩΝ ΓΑΜΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΑ-
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α´. ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΔΟΣ ΗΓΕΜΟΝΟ ΠΑΙΔΟΣ
ΟΛΓΑΣ, Κοῦραι μνημοσύνης Ἑλικωνίδες, ἄρχετ’
ἀείδειν· Ἐλλήνων μεδέοντα ΓΕΩΡΓΙΟΝ ἠδέ καί
ΟΛΓΑΝ, Κλείουσαι, ζεύγος Βασιλήϊον, ἀγλαότι-
μον·  ... [τελειώνει:] Παυσαμένοις πολέμων, καί
ἀγώνων ἀνδροδαΐκτων. Χ. Στρατηγός. χ.τ και χ.
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[Κέρκυρα 1867].Μονόφυλλο, 340 x 210 mm. (ελα-
φρά οξειδωμένο). Legrand & Pernot, 2577 («Χωρίς
τόπο και χρόνο αλλά σίγουρα τυπωμένο στην Κέρ-
κυρα, επ’ ευκαιρία των γάμων του Βασιλέως Γεωρ-
γίου με την Όλγα, στις 15/27 Οκτωβρίου 1867»).
€ 80-120

166 116404
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΥΨΗΛΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ. 1. Τήν 22 Αὐγούστου, ἡμέραν Πέμπτην,
θέλει τελεσθῇ, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Μητροπόλεως,
τό Ἅγιον Βάπτισμα τῆς Α. Β. Υ. τοῦ Βασιλικοῦ
Πρίγκηπος. 2. Τό ἐπίσημον τῆς τελετῆς θέλει ἀναγ-
γείλει ἀπό πρωΐας ἑκατόν καί εἷς κανονοβολισμός
καί ἡ στρατιωτική μουσική παιανίζουσα τό ἑωθι-
νόν ἆσμα. [...] 8. Ἡ Μεγάλη Κυρία κατερχομένη
τῆς ἀμάξης, θέλει κρατεῖ τόν βασιλικόν Πρίγκηπα
ἐπί προσκεφαλαίου ὅπερ θά ὑποστηρίζωσι, παρ’
αὐτῇ βαδίζοντες, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμ-
βουλίου Κύριος Δημήτριος Βούλγαρης, ὁ Στρατηγός
Τσώρτς καί ὁ Ναύαρχος Κανάρης. ... [τελειώνει:] 18.
Ἰδιαίτερα προγράμματα θέλουσι κανονίσει τά τῆς
στρατιωτικῆς καί ναυτικῆς παρατάξεως. Ἐν Ἀθή-
ναις, τήν 19 Αὐγούστου 1868. [κάτω:] Τύποις
ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ. Μονόφυλλο, 625 x
470 mm. (λίγο τσαλακωμένο, μικρές φθορές). Κεί-
μενο σε 2 στήλες και σε διακοσμητικό τυπογραφικό
πλαίσιο.
€ 200-300

167 111719
Ἀριθ. ἐγκ. 20. Ἀριθ. Πρωτ. 8665. Περίληψις. Περί
αὐξήσεως τῆς ἀμοιβῆς ἐπί τῇ συλλήψει καί τῷ
φόνῳ τινῶν ληστῶν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Πρός τούς
Νομάρχας καί Ἐπάρχους τοῦ Κράτους. Κοινο-
ποιοῦντες ὑμῖν παρακατιόν τό ὑπό χθεσινήν χρο-
νολογίαν Β. Διάταγμα, διά τοῦ ὁποίου ηὐξήθησαν
αἱ ἐπί τῇ συλλήψει, ἤ τῷ φόνῳ καί ἐπί τῇ ἀποτελε-
σματικῇ καταδείξει τῆς φωλεᾶς τῶν ἐν αὐτῷ μνη-
μονευομένων λῃστῶν προσδιωρισμέναι χρηματικαί
ἀμοιβαί, σᾶς παραγγέλομεν νά δημοσιεύσητε αὐτό
δεόντως [...]. Ἐν Ἀθήναις τῇ 17 Μαρτίου 1871.
Ἐντολῇ τοῦ Ὑπουργοῦ Ὁ Γενικός Γραμματεύς Γ.
Κ. ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΣ. Ν. Βραχηνός. ΓΕΩΡΓΙΟΣ´ ΒΑ-
ΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου
ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καί
διατάσσομεν. Αὐξάνονται αἱ προσδιωρισμέναι
χρηματικαί ἀμοιβαί ἐπί μέν τῇ συλλήψει, ἤ τῷ
φόνῳ ἑκάστου τῶν ἐπικεκηρυγμένων λῃστῶν
Νάκου Φίρου ἤ Τριαντάφυλλος Ζυγογιάννη, σκη-
νίτου, Κώστα Καμάρα ἤ Καλαμπαλίκη ἐκ Γιαννι-

τσοῦς, Καραγιάννη Χ. Καραγιάννη ἤ Μπακο-
γιάννη ἐκ Συγκρέλου τοῦ Δήμου Καρπενησίων,
Νικολ. Τσουμπρούκη ἐκ Βράχας τοῦ δήμου Κτη-
μενίων, Κώστα Ντουλαβέρη ἤ Τσιότσου, ἐκ τοῦ
χωρίου Ἑρκίστας τοῦ δήμου Καρπενησίων, Σπυρ.
Καστάνη ἐκ Λάσσης τοῦ δήμου Καρπενησίων καί
Γεωργ. Καραλῆ ἐκ τοῦ δήμου Θέρμου εἰς δραχμάς
δισχιλίας, ἐπί δέ τῇ ἀποτελεσματικῇ καταδείξει τῆς
φωλεᾶς ἑκάστου αὐτῶν εἰς δραχμάς χιλίας. ... [τε-
λειώνει:] Ἐν Ἀθήναις τῇ 16 Μαρτίου 1871. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ. [κάτω δεξιά:] Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. 
Μονόφυλλο, 275 x 210 mm. (τσαλακωμένο, μικρές
φθορές, κομμένα μικρά τμήματα από τη δεξιά
πλευρά). Χειρόγραφη σημείωση στην κάτω πλευρά
σχετική με την κοινοποίηση του παρόντος και την
ένδειξη («Λευκάδα τήν 22 Μαρτίου 1871 / Α [..]
Λογοθέτης»).
€ 100-150

168 117998
Κανονισμός τῆς ἐπί τῶν Ὀλυμπίων καί τῶν κληροδο-
τημάτων ἐπιτροπῆς, πρός συγκρότησιν τῆς Γ´ περιο-
δικῆς πανηγύρεως τῶν Ὀλυμπίων τελεσθησομένης ἐν
ἔτει 1875. Αθήνα 1874.  8ο, 14 σ. (κομμένο μικρό
τμήμα από την πάνω εσωτερική γωνία, σφραγίδες
στον τίτλο, λίγο οξειδωμένος). Χωρίς ιδιαίτερα εξώ-
φυλλα. Πανί (απομίμηση δέρματος). Ηλιού & Πο-
λέμη, 1874.369. [δεμένο μαζί:] Ὀλυμπίων περίοδος Γ´.
Ἔτος 1875. Εἰδικός κανονισμός κατατάξεως τῶν
ἐκθεμάτων κατά συναγωγάς καί κλάσεις. [Αθήνα
1875].  8ο, 13 σ. (σφραγίδα στον τίτλο). Χωρίς ιδι-
αίτερα εξώφυλλα. Ηλιού & Πολέμη, 1875.516. [δε-
μένο μαζί:] Γεώργιος Α´. Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων.
[Περί «τῶν κατά τήν Γ´. συγκρότησιν τῶν Ὁλυμπίων
ἀπονεμηθησομένων νομισματοσήμων καί ἐπαίνων»].
Αθήνα 1875.  8ο, 13 σ. Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα.
Ηλιού & Πολέμη, 1875.108. [δεμένο μαζί:] Ὀλυμπίων
περίοδος Γ´. 1875. Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος. Ἀριθ.
Πρωτ. 426. Ἐγκ. 23. Ἡ ἐπί τῶν Ὀλυμπίων καί τῶν κλη-
ροδοτημάτων Ἐπιτροπή. Πρός τούς ΚΚ. Νομάρχας,
Ἐπάρχους καί Δημάρχους.  Αθήνα 1875.  8ο,
45 σ. Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα. Ηλιού & Πολέμη,
1875.518.
€ 150-200

169 116381
MENU. DINER du 3/15 Decembre 1886. Consommé à
la royale. orge [—] Scherry Solera, Poissons Sce Ravi-
gote verte [—] Marcobrunner, ...[τελειώνει:] Café, Co-
gnac. Peppermint et Chartrence. Αθήνα, λιθογραφείο
Κ. Γρούνδμαν, [1886].Χρωμολιθογραφία τυπω-
μένη σε λεπτό χαρτόνι, 305 x 228 mm. (κομμένη η
πάνω δεξιά γωνία, μικρά σχισίματα). Το κείμενο σε
διακοσμητικό πλαίσιο που ενσωματώνει μεταξύ
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170

άλλων το βασιλικό οικόσημο και τη γαλανόλευκη.
[μαζί:] Diner du 4 juin 1889. Potages, Sevigné / Tortue à
la Française. Petits Pâtés. ...[τελειώνει:] Suédoise de
Fruits glacée. Dessert. [Αθήνα 1889].  Χρωμο λιθ-
ογραφία επικολλημένη σε χαρτόνι, 285 x 212 mm.
(κομμένα και συμπληρωμένα μικρά τμήματα). Σε
σύνθεση με τις σημαίες και τα εμβλήματα της Ελ-
λάδας και της Ρωσίας. (2)
€ 80-120

170 116611
Ἡ Ἑλλάς κατά τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνας τοῦ
1896, πα νελ λή νιον εἰκονογραφημένον λεύ κω μα,
[πάνω:] Κα τα στή ματα «Ἀ κρο πό λε ως» Β. Γα βρι η λί-
 δου. Α θή να, τυ πο γρα φείο της Ε στί ας, 1896. 2 τό -
μοι δεμένοι σ’ έναν, με γά λο 4ο (423 x 290 mm), 358
και 20 σ. (μικρές τρύπες και επιδιορθωμένο σχίσιμο
στον τίτλο, λίγο τσαλακωμένος και οξειδωμένος,
μικρό σχίσιμο στο κάτω περιθώριο ενός φύλλου στον
Β´ τόμο, κομμένα μικρά τμήματα από το κάτω περι-
θώριο ενός πίνακα). Με 7 λιθογραφίες σε 5 πίνακες
(από τους 6), πολυάριθμες εικόνες εντός κειμένου.
Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές στην πάνω ένωση,
λίγο φθαρμένα τα καλύμματα, ο τίτλος στο πάνω κά-
λυμμα, λερωμένο). Ηλιού & Πολέμη, 1896.585-6.
€ 800-1.200

171 117974
ΜΑΚΡΙΔΗΣ, Χ. Ὁδηγός τῆς Ἑλλάδος μετά ἡμε-
ρολογίου, ἔτος Δ´, 1890, Μέρος Α´, Ὁδηγός τῆς

Ἑλλάδος καί ἡμερολόγιον, [— Μέρος Β´, Ἀγγελίαι
ἐμπορικῶν, βιομηχανικῶν, τραπεζικῶν, ἐκπαιδευ-
τικῶν καί ἄλλων καταστημάτων καί ἑταιριῶν].
Αθήνα, Π. Λεώνης, 1889.8ο, 2 μέρη σ’ έναν τόμο,
303 και 40 σ. (λείπουν τα 5 τελευταία φύλλα του Β´
μέρους: σ. 41-9). Αρχικό πανί (μικρές φθορές από
υγρασία, ο τίτλος στο πάνω κάλυμμα). Ηλιού &
Πολέμη 1899.946-7.
€ 80-120

172 118086
Affaires de Crète. Παρίσι, [1905].93 σ. Αντίτυπο με
ιδιόχειρη σημείωση του Πρίγκιπα Γεωργίου («Ἄγει
πρός φῶς τήν ἀλήθειαν Χρόνος / Γεώργιος»). Αρ-
χικά τυπωμένα εξώφυλλα (μικρές φθορές στη ράχη,
λερωμένη).
€ 100-150

173 117762
ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Παν. Σ. Λεύκωμα τῶν ἐν Ἀθήναις Β´
Διεθνῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, 1906. Α θή να 1907.
πλά γιο 4ο (218 x 308 mm), 163 σ. (μικρός λεκές σε
2 φύλλα: σ. 61-4). Με πολυάριθ μες ει κό νες ε ντός
κει μέ νου. Αρχικό μπλε πανί με χρυσή διακόσμηση
(σύνθεση του Νίκου Λύτρα, λίγο λερωμένο, μικρές
φθορές από υγρασία κυρίως στο πάνω κάλυμμα,
χαλαρωμένη η πάνω σύνδεση).  Κυκλοφόρησε
δεμένο σε διάφορα χρώματα, από τα οποία το μπλε
φαίνεται πως είναι το σπανιότερο.
€ 350-400

174 116612
Ἐπιτροπή τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ὑπό τήν Προ-
εδρείαν τῆς Α. Β. Υ. τοῦ Διαδόχου. Ὁδηγός τῶν
Ἀθηνῶν. Αθήνα, λιθογραφείο Α. Κοντογόνη και
Π. Λεώνης, 1906.  16ο, 218 σ. Με 2 αναδιπλούμε-
νους λιθόγραφους πίνακες (πανόραμα της Αθήνας
και σχεδιάγραμμα του Παναθηναϊκού Στα δίου) και
16 αναπαραγωγές φωτογραφιών εκτός κειμένου (2
φωτοτυπικές, οι υπόλοιπες βαθυτυπικές), διαφημί-
σεις σε 19 φύλλα (χ.α.) στο τέλος. Αρχικά χρωμολι-
θόγραφα εξώφυλλα (λερωμένα, επιδιορθώσεις στη
ράχη).
€ 600-800

175 118419
Ἐθνικόν λεύκωμα. Οἱ ἥρωες τῆς Μακεδονίας. Αθή -
να, Β. Τσαγγάρης, [π. 1907].  πλάγιο 4ο, [24] σ.
(αμυδροί λεκέδες από νερό στα περιθώρια). Χωρίς
ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (τα στοιχεία της έκδοσης από
το εξώφυλλο), με πορτραίτα πεσόντων αγωνιστών.
Αρχικά λιθόγραφα εξώφυλλα (μικρές φθορές).
€ 80-120
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176 117835
[RIENCOURT, Louise]. Ἀν θέλωμεν. Αθήνα, Π. Δ.
Σακελλάριος, χ.χ. 30 σ. Αρχικά εξώφυλλα (σελο-
τέιπ στη ράχη, σπασμένες οι συνδέσεις).ΣΠΑΝΙΟ.
€ 80-120

177 112512
ΠΑΝΑΣ, Φωκίων. ΩΔΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΩΝ ΕΛ-
ΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ ΣΟΦΙΑΝ ΥΠΟ ΦΩΚΙΩΝΟΣ
ΠΑΝΑ, [κάτω:] Τύποις Σωτηρίου Α. Ρακοπούλου,
Ἀθήναι. [π. 1913].  Δίφυλλο, 285 x 154 mm, [4] σ.
Με τον τίτλο στη σ. [1], και το κείμενο στις σ. [2] και
[3]. Με ιδιόχειρη αφιέρωση («Τῷ Ἐριτίμῳ Κυρίῳ
Κῳ Γ. Μελᾷ / Ἰδιαιτέρῳ Γραμματεῖ τῆς Ἀ. Μεγαλει-
ότητος / Ἐλάχιστον τεκμήριον / Μεγίστης Ὑπολή-
ψεως / Φ. Πανᾶς.»).
€ 80-120

178 118372
Ἡ αὐτοβιογραφία τοῦ Παναγῆ Κουταλιανοῦ, τοῦ
ἐπικληθέντος Νέου Ἡρακλέους, ἐκδιδόμενη ὑπό τῶν
υἱῶν του, Γεωργίου καί Ἕλληνος, ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ
Ἀμερικῆς, 1916. Νέα Υόρκη, εκδοτικό τυπογραφείο
ο «Κόσμος», 1916.311 σ. (λεκές από νερό στο εσω-
τερικό περιθώριο, σχισμένο στα δύο ένα φύλλο: σ.
19-20, λυμένος ο τίτλος κι ακόμα ένα φύλλο: σ. 191-
2, μικρή φθορά σε 4 φύλλα προς το τέλος: σ. 281-8).
Με 10 ολοσέλιδες εικόνες, αντίτυπο υπογεγραμμένο
από τους Γεώργιο και Έλληνα Κουταλιανό στην πίσω

όψη του τίτλου. Αρχικό πανί (λερωμένο, φθορές, χα-
λαρωμένες οι συνδέσεις).  Η παρούσα έκδοση δη-
μοσιεύθηκε σε συνέχειες στην εφημερίδα Μαρμαρινά
Νέα, τουλάχιστον μεταξύ του διαστή ματος 1949-1953.
 ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ.
€ 200-300

179 116375
ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. The Greek National Anthem.
The poem by D. Solomos (1823), the music by N. Man-
tzaros, english version by Rudyard Kipling. Λονδίνο,
Novello and Co., [1918].  Δίφυλλο, 347 x 267 mm,
με το κείμενο σε διακοσμητικό πλαίσιο στη σ. [1]
και παρτιτούρα στις σ. [2] και [3] (η σ. [4] λευκή).
Η παρούσα μετάφραση επτά στροφών του Εθνι-
κού Ύμνου από τον R. Kipling πρωτοδημοσιεύθηκε
στην εφημερίδα Daily Telegraph στις 17 Οκτωβρίου
1918 και μία εβδομάδα αργότερα στην εφημερίδα
Ἑσπερία του Λονδίνου.
€ 150-200

180113848
L’ armée grecque et la victoire d’ Orient. Παρίσι, Ber-
ger-Levrault, 1919.  4ο, 78 σ. Με πολλές βαθυτυπι-
κές αναπαραγωγές φωτογραφιών εντός κειμένου.
Πάνινη ράχη (μικρές φθορές, έχουν διατηρηθεί τα
αρχικά εξώφυλλα (ελαφρά λερωμένο το πάνω).
€ 80-120

181117228
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ελευθέριος. Ἡ Α. Ε. ὁ κύριος Ἐλευ-
θέριος Βενιζέλος πρός τούς ἐν Ἀμερικῂ Ἕλληνας,
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Ἀθῆναι, τῇ 21 Δεκεμβρίου 1929. Hayes, Middlesex,
1929.Δίσκος 78 στροφών της «His Master’s Voice»,
διάμετρος: 300 mm. Αρχική εικονογραφημένη θήκη
(κομμένο μικρό τμήμα).Δεν αναφέρεται στην κα-
ταγραφή του Διονύση Δημ. Μανιάτη, Η εκ περάτων
δισκογραφία γραμμοφώνου, Αθήνα 2006.
€ 300-400

182 117227
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ελευθέριος. Ὁ χάρος [— Ὁ Διγενής]
ὑπό τοῦ κ. Ἐλευθ. Βενιζέλου πρός ἐνίσχυσιν τοῦ
Συλλόγου τῶν Δημοτικῶν Τραγουδιῶν. [1930-1931].
 Δίσκος 78 στροφών της «Pathé», διάμετρος: 250
mm. (μικρή φθορά στη β´ πλευρά). Αρχική εικονο-
γραφημένη θήκη.  Δεν αναφέρεται στην κατα-
γραφή του Διονύση Δημ. Μανιάτη, η εκ περάτων
δισκογραφία γραμμοφώνου, Αθήνα 2006.
€ 300-400

183 115856
ΘΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1936. — XI.
OLYMPIADE BERLIN 1936. EHRENURKUNDE für S.
K. H. Kronprinz Paul von Griechenland, ORGANISA-
TIONSKOMITEE FÜR DIE XI OLYMPIADE BERLIN
1936 Dr. Th. Henath PRÄSIDENT — INTERNATIONALES
OLYMPISCHES KOMITEE Baillet Latour PRÄSIDENT.
Βερολίνο, Erasmusdruck G. M. B. H., 1936.Λιθογρα -
φία και φύλλα χρυσού με εμπίεστη διακόσμηση, 280 x
400 mm., επικολλημένη σε πασπαρτού (λίγο οξειδω-
μένο). Τιμητικό δίπλωμα (σύνθεση του Ernst Böhm),
συμπληρωμένο με το χέρι για τον τότε Διάδοχο, Βα-
σιλιά Παύλο Α´, ο οποίος ήταν μεταξύ των Ελλήνων
επισήμων που συνόδευσαν την ελληνική αποστολή.
Αρχικό portfolio (λερωμένο, τίτλος στο πάνω κά-
λυμμα: «XI. OLYMPIADE / BERLIN 1936»).
€ 800-1.200

184 114407
ΠΑΠΑΓΟΣ, Αλέξανδρος. Ὁ ἑλληνικός στρατός καί
ἡ πρός πόλεμον προπαρασκευή του ἀπό Αὐγούστου
1923 μέχρι Ὀκτωβρίου 1940. Αθήνα, Πυρσός, 1945.
421 σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση στον Αλέ-
ξανδρο Χατζηκυριάκο («Ναύαρχον κ. Ἀλέξ. Χα-
τζηκυριάκον / μετά πλείστης τιμῆς / Ἀ. Παπάγος»).
Αρχικά εξώφυλλα (λίγο λερωμένα, μικρές φθορές).
€ 80-120

185 117996
Κώδικας τοπικῆς αὐτοδιοίκησης. Πράξη τῆς ΠΕΕΑ,
ἀριθ. 55) 12.8.1944, [κάτω:] Ἔκδοση τοῦ “Ρήγα”.
Θεσσαλία, Αύγουστος 1944.  45 σ. (μικρό σχίσιμο
στο τελευταίο φύλλο). Απλά εξώφυλλα (χειρόγραφος
ο τίτλος στο πάνω, η ράχη συγκρατείται πρόχειρα με
σπάγκο). [μαζί:] Οἱ ὅμηροι καί ἡ ἀλήθεια, [κάτω:]
Ἔκδοσης Κ. Ε. ΕΑΜ, Τμῆμα Διαφώτισης. χτ. και χ.
[1945].15 σ. Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα (άκοπο). (2)
€ 100-150

186 118217
Διατάξεις γιά τήν αὐτοδιοίκηση καί τή λαϊκή δικαιο-
σύνη, [πάνω:] Πολιτική Ἐπιτροπή Ἐθνικῆς Ἀπελευ-
θέρωσης (ΠΕΕΑ), [κάτω:] Ἔκδοση Εὐβοίας, Ἰούνης
1944. Εύβοια, τυπογραφεία εφημερίδας «Λευτεριά»,
Ιούνιος 1944.  ιστ´ + 35 σ. Χωρίς ιδιαίτερα εξώ-
φυλλα (με μορφή εξωφύλλων ο τίτλος και το τελευ-
ταίο φύλλο, η ράχη συγκρατείται πρόχειρα με λεπτό



49

194

σπάγκο).Με τη διαταγή 2929 του Γενικού Στρατη-
γείου του ΕΛΑΣ της 1ης Δεκεμβρίου 1943, τίθενται σε
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1944 σε όλες τις ελεγχό-
μενες από τον ΕΛΑΣ περιοχές της χώρας οι «Διατά-
ξεις για την Αυτοδιοίκηση και Λαϊκή Δικαιοσύνη». Οι
«Διατάξεις» αποτελούσαν συστηματοποίηση και ανά-
πτυξη του προγενέστερου «Κώδικα Στερεάς» και απο-
τελούνταν από 146 άρθρα.
€ 150-200

187115389
Σπάμε τήν ἄτιμη τήν ἀλυσσίδα, [πάνω:] Ἑνιαία
Πανελλαδική Ὀργάνωση Νέων (Ε.Π.Ο.Ν.), Συμ-
βούλιο Περιοχῆς Πειραιά. Πειραιάς, Ν. Λ. Βουτε-
ράκος, 1945.  29 σ. (έχει διατηρηθεί τμήμα του
τίτλου, επικολλημένο σε επιπρόσθετο φύλλο, λίγο
οξειδωμένο αντίτυπο, κομμένα μικρά τμήματα από
το εξωτερικό περιθώριο των 2 τελευταίων φύλ-
λων). Πολυάριθμες εικόνες εντός κειμένου. Αρχικά
εικονογραφημένα εξώφυλλα (του Μιχάλη Νικολι-
νάκου, λίγο οξειδωμένα, επικολλημένα σε λεπτά
χαρτόνια της εποχής της έκδοσης).
€ 100-150

188 115758
Δράση στά βουνά (Συμβουλές γιά τό στρατιώτη
καί τό διμοιρίτη), [πάνω:] Στρατηγοῦ Ν. Ν. Μπι-
γιαζῆ, [στό ἐξώφυλλο:] Μετάφραση ἀπ’ τό βιβλίο
τοῦ στρατηγοῦ Ν. Μπιγιαζῆ, ρουσική ἔκδοση
15)10)48. χ.τ., 1949.34 σ. (μικρός λεκές από οξεί-
δωση των συνδετήρων στο εσωτερικό περιθώριο).
Αρχικά εξώφυλλα (μικρές φθορές).
€ 100-150

189 118268
Ὁδηγός τῆς Ἑλλάδος Ἰγγλέση, περιοδικόν ἐκδιδό-
μενον καθ’ ἑξαμηνίαν, περίοδος Γ´, τεῦχος Α´,
ἀριθμός 15, Ἰούλιος - Δεκέμβριος 1947, περιεχό-
μενα: Ἐπίσημος Ἑλλάς – Ἀθῆναι – Πειραιεύς –
Προάστεια, ἰδιοκτησία «Ὁδηγοί Ἰγγλέση», [πάνω
δεξιά:] 47ον ἔτος, 1947-1948, [5 μέρη σ’ ἕναν τόμο].
Αθήνα 1947.4ο, 552 σ. Με διαφημίσεις εντός κει-
μένου, σε λεπτά χαρτόνια στην αρχή κάθε μέρους,
σε φύλλα διαφόρων χρωμάτων στο τέλος τους (συ-
νυπολογίζονται στη σελιδαρίθμηση) και στα ακρό-
φυλλα. Αρχικό πανί (τίτλος και διαφημίσεις στα
καλύμματα και τη ράχη).
€ 80-120

13. Ναυτικά – Στρατιωτικά
190 115662
ΧΑΤΖΗΑΝΑΡΓΥΡΟΥ, Ανάργυρος Α. Τά Σπε-
τσιωτικά, ἤτοι συλλογή ἱστορικῶν ἐγγράφων καί
ὑπομνημάτων ἀφορώντων τά κατά τήν ἑλληνικήν
ἐπανάστασιν τοῦ 1821, ἀρυσθεῖσα ἐκ τῶν ἀρχείων τῆς
νήσου Σπετσῶν, συμπληρωθεῖσα δέ ἐκ τῶν τοῦ Κρά-
τους ἀρχείων καί ἄλλων πηγῶν, τόμος πρῶτος.
Αθήνα, Δ. Α. Μαυρομμάτης, 1861.8ο, ρλδ´ + 1231
[1131] σ. (μικροί λεκέδες σε 4 φύλλα: σ. 723-6 και 731-
4, σβησμένη σημείωση στον ψευδότιτλο και τη σ. ε´).
Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (λείπει μικρό
τμήμα από τη βάση της, σχισμένη η πάνω ένωση). Γκί-
νης & Μέξας, 8889, Λαγανάς 1170.Οι τόμοι Β´ και
Γ´ δημοσιεύτηκαν το 1925 και το 1926 αντίστοιχα.
€ 150-200

191 118334
ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Αναστάσιος. Ναυτικά, ἤτοι ἱστορία
τῶν κατά τόν ὑπέρ ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος ἀγῶνα
πεπραγμένων ὑπό τῶν τριῶν ναυτικῶν νήσων, ἰδίως
δέ τῶν Σπετσῶν. Αθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1869.
2 τόμοι, 8ο, 440 και 519 σ. (λείπει ο κατάλογος συν-
δρομητών στο τέλος του Β´ τόμου: σ. 521-4, κομμένο
μικρό τμήμα από το εξωτερικό περιθώριο ενός φύλ-
λου του Β´ τόμου: σ. 175-6). Νεότερη δερμάτινη ράχη.
Ηλιού & Πολέμη, 1869.322-3, Λαγανάς 1246. (2)
€ 150-200
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192 117091
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Πέτρος. Νομικός ὁδηγός
τῶν ἐπ’ ἐμπορίᾳ ναυτιλλομένων Ἑλλήνων, σύγ-
γραμμα βραβευθέν ἐν τῷ Κατελουζείῳ διαγω-
νισμῷ τῷ 1875. Αθήνα, τυπογραφείο της Ελληνικής
Ανεξαρτησίας, 1877.  8ο, ιδ´ + 624 σ. (λίγο οξει-
δωμένος ο τίτλος, υπόλειμμα από ταινία χαρτιού
στο εσωτερικό περιθώριο των σ. 382-3). Στον ψευ-
δότιτλο: «Ναυτικός ὁδηγός». Δερμάτινη ράχη της
εποχής της έκδοσης (φθορές, χαλαρωμένη η πάνω
σύνδεση). Ηλιού & Πολέμη, 1877.434. [δεμένο μαζί,
του ιδίου:] Μελέτη ἐπί τοῡ νόμου περί ὑποθήκης
πλοίων, δαπάνῃ Ὑπουργείου Ναυτικῶν. Αθήνα
1891.  8ο, στ´ + 355 σ. Ηλιού & Πολέμη, 1891.517.
€ 100-150

193 115381
Ἔγγραφα διαμειφθέντα μεταξύ τῆς Ἑλληνικῆς
Ἀτμοπλοΐας καί τοῦ κυρίου Στεφάνου Σκουλούδη
περί συστάσεως μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἀτμοπλοϊκῆς
Ἑταιρίας καί λοιπά σχετικά. χ.τ. και χ. [1882].8ο,
48 σ. Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στην
αρχή του κειμένου). Αντίτυπο σε άρραφα τεύχη.
ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.Η παρούσα έκδοση ανα-
φέρεται στο Δελτίον τῆς Ἑστίας (αρ. 262, 3 Ια-
νουαρίου 1882).
€ 80-120

194 118297
Κανωνική περιέχουσα τήν γυμναστικήν και πρα-
κτικήν τοῦ πεζικοῦ στρατεύματος, μεταφρασθεῖσα
ἐκ τοῦ γαλλικοῦ εἰς τήν γραικικήν γλῶσσαν, παρά
Χ. Νικολαΐδου, Ἀδριανουπολίτου. Γενεύη, P. A.
Bonnant, 1824.8ο, 494 + VIII σ. (οξειδωμένο αντί-
τυπο, κομμένα τμήματα από το εξωτερικό περιθώ-
ριο ενός φύλλου: σ. V-VI). Κτητορικές σημειώσεις
στο πάνω ακρόφυλλο με χρονολογία «1915». Με-
ταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, σχι-
σμένη η πάνω ένωση). Ηλιού 1824.32. [δεμένο
μαζί:] Πίνακες ἀναφερόμενοι εἰς τήν Κανωνικήν
περιέχουσα τήν γυμναστικήν και πρακτικήν τοῦ
πεζικοῦ στρατεύματος, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ
γαλλικοῦ εἰς τήν γραικικήν γλῶσσαν, παρά Χ. Νι-
κολαΐδου, Ἀδριανουπολίτου.  8ο, 54 σ. (οξειδω-
μένο αντίτυπο, λείπει το πρώτο (λευκό) φύλλο). Με
38 λιθόγραφους πίνακες στο τέλος (οι 35 αναδι-
πλούμενοι), αριθμημένους 1-39 (οι πίνακες 3, 4 & 5
σε κοινό φύλλο, 2 πίνακες φέρουν τον αριθμό 11).
Ηλιού 1824.51.Πρόκειται για τη μετάφραση του
ανωνύμου έργου Réglement concernant l’exercice et
les manœuvres de l’ infanterie (Παρίσι, 1791), που κυ-
κλοφόρησε μαζί με την έκδοση των Πινάκων τον
Οκτώβριο του 1824, ενδεχομένως με έξοδα του

Καποδίστρια. Στις σ. I-VIII της Κανωνικής περι-
λαμβάνεται το «Ἆσμα πολεμιστήριον», ποίημα του
μεταφραστή εμπνευσμένο από την Ελληνική Επα-
νάσταση.
€ 200-300

14. Τοπικά

Aττική
195 118164
ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ, Δημήτριος. Τό κλῖμα τῆς Ἑλλάδος
(ἔκδοση τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ). Αθήνα, Π. Δ.
Σακελλάριος, 1907-1908.  2 τόμοι, 540 και 485 σ.
Με 2 αναδιπλούμενα πανοράματα και 34 φωτο-
τυπικές αναπαραγωγές φωτογραφιών. Δερμάτινη
ράχη (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα). (2)
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ.
€ 120-160
Δες και το 142.

Πελοπόννησος
196 118370
ΤΣΑΚΩΝΑΣ, Εμμ. Σπ. Canal maritime de Corinthe,
revue historique depuis les temps les plus reculés jusqu’
à nos jours. Αθήνα, Π. Λεώνης, 1896.8ο, 75 [=77] σ.
Με 5 βαθυτυπικές αναπαραγωγές φωτογραφιών
εκτός κειμένου και 2 λιθόγραφους αναδιπλούμενους
πίνακες (ο ένας έγχρωμος). Αντίτυπο με ιδιόχειρη
αφιέρωση του συγγραφέα. Αρχικά εξώφυλλα (λίγο
λερωμένα, μικρές φθορές, χρωμολιθογραφία στο
πάνω, πιθανότατα έργο του Εμμ. Τσάκωνα).  Η
έκδοση κυκλοφόρησε το ίδιο έτος και στα ελληνικά,
βλ. Ηλιού & Πολέμη, 1896.352.
€ 80-120

Eπτάνησα
197 115207
Πρακτικά τῆς Ἰονίου Ἑταιρίας. Τόμος Α´. 1860-
1861. Ἐκδοθέντα ὑπό Ναπολέοντος Ζαμπελίου Τα-
μίου καί Ἰακώβου Πολυλᾶ Γραμματέως. Κέρκυρα,
Τυπογραφείο της Κυβερνήσεως, 1861.  8ο, 42 σ.
Απλά εξώφυλλα της εποχής της έκδοσης. Legrand
& Pernot, 2193, Γκίνης & Μέξας, 8828.
€ 100-150
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198 116374
PER / Li Figliuoli, & Eredi del qu K. / Panagioti Do-
xarà / AL LAUDO. χ.τ. και χ. [1744]. folio (296 x 200
mm), 24 σ. Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος
στο εξώφυλλο), το τελευταίο δημοσιευόμενο έγγραφο
στην παρούσα έκδοση είναι του έτους 1744. Αρχικά
χαρτόνια (λίγο λερωμένα). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 150-200

199 116973
Capitoli generali per tutti li pubblici dazj, rendite, ed
officj della città ed’ isola di Corfù, formati dall’ ono-
rando Magistrato alle Finanze, e Fondi Pubblici, ed’
approvati dall’ onoranda Deputazione Generale con de-
creto delli 26. Novembre 1801. Κέρκυρα, Pubblica
Stamperia, 1801.  4ο (268 x 195 mm), 11 σ. (τρύπες
από έντομο). Ξυλόγραφη βινιέτα στον τίτλο (έμ-
βλημα της Επτανήσου Πολιτείας). Λείπουν τα εξώ-
φυλλα. Παπαδόπουλος (Ιονική) 719.  ΣΠΑΝΙΟ.
€ 300-400

200 116974
Capitoli particolari per li dazj dogana grande, e decima
d’ oglj della città ed’ isola di Corfù, formati dall’ ono-
rando Magistrato alle Finanze, e Fondi Pubblici, ed’
approvati con decreto dell’ onoranda Deputazione Ge-
nerale delli 26. Novembre 1801. Κέρκυρα, Pubblica
Stamperia, 1801.  4ο (273 x 197 mm), 18 σ. (τρύπες
από έντομο, μικρός λεκές στη σ. 3). Ξυλόγραφη βι-
νιέτα στον τίτλο (έμβλημα της Επτανήσου Πολι-
τείας). Αρχικά απλά εξώφυλλα. Παπαδόπουλος
(Ιονική) 720.  ΣΠΑΝΙΟ.
€ 300-400

201 117229
Κανονισμοί διά τάς σπουδάς τοῦ Ἰονικοῦ Πανεπι-
στημίου. Κέρκυρα 1837.8ο, 24 + 24 + 23 σ. (φθορές
από υγρασία, εντονότερες στα πρώτα φύλλα). Το κεί-
μενο στα ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά, επιμέρους
τίτλοι στην αρχή κάθε μέρους. Αρχικά μαρμαρογρα-
φημένα εξώφυλλα (φθορές, λερωμένα, περιβάλλον-
ται από νεότερα). Legrand & Pernot, 1284, πρβ. Ηλιού
1837.117, [μαζί:] Δηλοποίησις τοῦ Ὑπάρχου, Προ-
έδρου τοῦ Ἐπιχωρίου Συμβουλίου τῆς Κερκύρας.
Κανονισμοί διευθετίζοντες τόν ἐνταφιασμόν τῶν
νεκρῶν ἐν τῷ κοιμητηρίῳ τῶν ὀρθοδόξων, καί πᾶν
ὅ,τι ἀναφέρεται εἰς τό ἴδιον. Αριθ. Β .́  [Κέρκυρα
1840]. 8ο, 19 σ. (ελαφρά οξειδωμένο). Χωρίς ιδιαίτερο
φύλλο τίτλου, ο τίτλος στην αρχή του κειμένου, τίτλος
και κείμενο στα ελληνικά και ιταλικά σε αντικρυστές
σελίδες. Αρχικά μαρμαρογραφημένα εξώφυλλα.
Ηλιού 1840.51. [μαζί:] In occasione dell’ ammissione del
barone Lionello de Rotschild nel Parlamento di Inghil-
terra, gl’ Israeliti di Corfu. Κέρκυρα, Η Ιονία αδελφών

Κάων, 1858.  8ο, 8 σ. Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα
(μικρές φθορές). Pierris 477. [μαζί:] Poesie per gli esami
scolastici dell’ anno 1872 nell’ istituto «Capodistria» diretto
dal Sig. Leonida Vlacco. Κέρκυρα, Ι. Ναχαμούλης, 1872.
 8ο, 31 σ. (λίγο οξειδωμένος ο τίτλος). Αρχικά εξώ-
φυλλα (μικρές φθορές). Legrand & Pernot, 2859. [μαζί:]
Ἀγγελία συνδρομῆς εἰς τό σύγγραμμα Ὅλοι ἔχουσι
δίκαιον καί ὅλοι ἔχουσι ἄδικον ἤτοι Ἡ Ἀγγλική Κυ-
βέρνησις καί ὁ Ἰόνιος Λαός, ἱστορική ἔκθεσις ὑπό τοῦ
ἰππότου Ἀνδρέου Παπαδοπούλου Βρετοῦ Λευκαδίου.
[Αθήνα 1860].8ο, 8 σ. (οξειδωμένο). Χωρίς ιδιαίτερο
φύλλο τίτλου, ο τίτλος στην αρχή του κειμένου. Χωρίς
ιδιαίτερα εξώφυλλα. Γκίνης & Μέξας 8099. (5)
€ 150-200

202 117230
[ΜΑΡΜΟΡΑΣ, Ανδρέας]. Raccolta di varie notizie
concernenti l’ isola di Corfù, estratte dall’ istoria di que-
sta isola del signor Andrea Marmora, a spese del padre
Giorgio Varanguli. Βενετία 1778.  4ο, 31 σ. (ελαφρά
οξειδωμένο, μικρός λεκές από νερό στο εσωτερικό
περιθώριο). Ο τίτλος και το κείμενο σε τυπογραφικό
πλαίσιο. Αρχικά εύκαμπτα χαρτόνια (περιβάλλονται
από νεότερα). Legrand & Pernot, 452 («rare»).
€ 300-400

203 118094
FEITHIUS, Everhardus, και Angelo Maria QUIRINI.
Αἱ καθ’ Ὅμηρον ἀρχαιότητες καί αἱ κερκυραϊκαί
ἀρχαιολογίαι, ἐκ τῆς λατινίδος ἐπί τήν ἑλληνίδα
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φωνήν ἀντιμετακληθεῖσαι ὑπό Ε[ὐγενίου] Ἀ[ρχιεπι-
σκόπου] τοῦ Β[ουλγάρεως], δι’ ἐπιμελοῦς ἐπιστασίας
τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἱερομονάχου Ἀγαθαγγέλου
Ἀδριανοπολίτου. Μόσχα, Τυπογραφείο της Κοινό-
τητος, 1804.  4ο, IV + 467 σ. (μικρές τρύπες στον
τίτλο, κομμένο τμήμα από την πάνω εξωτερική γωνία
του, λερωμένα 2 φύλλα: σ. 3-6, ελαφρά οξειδωμένα
κάποια άλλα, ενισχυμένο με ταινία χαρτιού το εσω-
τερικό περιθώριο ορισμένων φύλλων). Έκδοση σε
γαλάζιο χαρτί. Νεότερη πάνινη ράχη. Ηλιού 1804.3,
Legrand & Pernot, 656, Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1342.
€ 150-200

204 118098
ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Ανδρέας. Delle cose corciresi,
volume primo (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος). Κέρκυρα, Ti-
pografia del Governo, 1848.  4ο, 151 + (161-336) +
(377-464) + (207-[208]) + (I-LXXII) + ([641]-672) +
(681-696) σ. (οξειδωμένα αρκετά τεύχη). Αντίτυπο
χωρίς πίνακα εκτός κειμένου. Πάνινη ράχη (οι σ.
207-208 και I-LXXII (“Appendice di documenti”) δε-
μένες μετά τη σ. 464, άκοπο και αξάκριστο). Le-
grand & Pernot, 1543.
€ 300-400

205 118173
ΚΕΦΑΛΑΣ, Νικόλαος, [και Δημήτριος ΓΑΛΑ-
ΝΟΣ]. Σύνοψις γνωμῶν ἠθικῶν τοῦ Ἰνδοῦ φιλοσό-
φου Σανακέα, ἐκ τῆς Σανσκρίτης, ἤτοι Βραχμα νικῆς
τῶν Ἰνδῶν διαλέκτου εἰς τήν Ἑλληνίδα καί Ἰταλίδα
μετενεχθεῖσα φωνήν ὑπό τοῦ Ἕλληνος περιηγητοῦ
Κ.ν Νικόλα Καιφαλᾶ τοῦ ἐκ Ζακύνθου, ἀφιερώνε-
ται εἰς ὅλους γενικῶς τούς πατέρας τῶν φαμιλιῶν.
Ρώμη, F. & N. de Romanis, 1825.4ο, 49 σ. Τίτλοι στα
ελληνικά και ιταλικά σε αντικρυστές σελίδες, ελλη-
νική και ιταλική μετάφραση σε 2 στήλες. Χαρτόνια
της εποχής της έκδοσης (λίγο λερωμένα, μικρές φθο-
ρές, λείπουν μικρά τμήματα από τη ράχη). Ηλιού
1825.68, Legrand & Pernot, 1068 («rare»). [δεμένο
μαζί:] Traduzione di quattro lettere latine del conte Bal-
dassar Castiglione. Μιλάνο 1826.  4ο, 106 σ. (λείπει
το πορτραίτο).
€ 400-600

206 118293
COSTA, Paolo. Del metodo di comporre le idee e di
contrassegnarle con vocaboli precisi, per poter scom-
porle regolarmente a fine di ben ragionare; e delle forze
e dei limiti dell’ umano intelletto. Κέρκυρα 1831. 
8ο, 290 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο). Μ’ έναν αναδι-
πλούμενο στοιχειοθετημένο πίνακα. Δερμάτινη
ράχη της εποχής της έκδοσης (λείπει η βάση της και

τμήμα από την κορυφή της, μικρές φθορές στα κα-
λύμματα). Legrand & Pernot, 1165.
€ 80-120

207 116360
ΚΟΡΥΦΟΥΣ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1810. Ὀ Ἀμινι-
στρατόρος τῆς Διοικήσεως τῶν Κορυφῶν. Ὁ σκο-
πός τοῦ νά λάβωσιν ἕν κέρδος ποταπόν κάμνει ἵνα
πολλοί ἔχωσι τήν ἄδειαν νά κόπτωσι τάς πολυτί-
μους ῥίζας τῶν ἐλαιῶν, ὁποῦ συνιστᾶσι τήν πρωτί-
στην πρόσοδον ταύτης τῆς Νήσου, μέ μεγίστην
ζημίαν τῶν κερδῶν τῶν μερικῶν, καί ἐν ταυτῷ ἐκεί-
νων τῆς Διοικήσεως. Ἔχει σκοπόν ἡ Αὐτ. Ἐξ. ὁ Κ.
Αὐτόκ. Κομίσ. ἵνα μή λάβῃ τόπον μία τοιαύτη ἀτα-
ξία. Ὅθεν προειδοποιηθεῖσα αὕτη ἡ Ἀμινιστρα-
τζιόνε παρά τῆς προευφημισθείσης αὐτοῦ [ὅξ].
Κυρύττει Ὅτι ἀπό τοῦ νῦν καί εἰς τό ἑξῆς ἐμποδί-
ζεται, χωρίς μιᾶς ῥητῆς προσταγῆς ταύτης τῆς
ἐντοπίου ἀρχῆς, ἡ ἔμβασις, εἰς τήν πόλιν καί εἰς τά
προάστεια, τῶν ξύλων ἐλαίας, μέ ποινήν εἰς τόν πα-
ραβάτην δύο μηνῶν Φυλακῆς, ἐκτός τοῦ χαμοῦ
τῶν ξύλων, ὁποῦ θέλει δοθῶσι δωρεάν εἰς ἐκεῖνον
ὁποῦ θέλει τά πιάσει. ... [τελειώνει:] Ὁ τῆς Διοική-
σεως Ἀμινιστράτωρ Βλασόπουλος. Ὁ Ἐπιστάτης
τοῦ Βουροῦ τῆς Ἀμινιστρ. τοῦ τόπου, Σπυρίδων
Δελβινιώτης.  Μονόφυλλο, 400 x 255 mm. (οξει-
δωμένο, λεκές από νερό). Ελληνικό και ιταλικό κεί-
μενο σε 2 στήλες.
€ 100-150
Δες και τα 19, 33, 43 και 76.

Mακεδονία
208 118081
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Κλεάνθης. La Macédoine, la que-
stion macédonienne dans l’ antiquité, au moyen-âge et
dans la politique actuelle. Βερολίνο, J. Ræde, 1899.
8ο, 267 σ. Μ’ έναν αναδιπλούμενο χρωμολιθόγραφο
χάρτη. Αρχικά χαρτόνια (λερωμένο το πάνω), πά-
νινη ράχη.
€ 80-120

209 118267
1939-1940. Μέγας ὁδηγός Βορείου Ἑλλάδος, Θεσ-
σαλίας - Μακεδονίας - Θράκης, διευθυντής Γ. Γα-
βριηλίδης, Β´. ἔκδοσις, [πάνω:] “Ὁδηγοί” Γαβρ.
Γαβριηλίδου, ἔτος ἱδρύσεως 1920, [6 μέρη σ’ ἕναν
τόμο]. Θεσσαλονίκη, [1940].  6 + (13-36) + (41-
688) + (693-926) σ. (λείπουν 12 φύλλα: σ. 17-8, 73-4,
441-4, 447-8, 457-8 και 485-96, πιθανότατα ασυνέ-
πεια στη σελιδαρίθμηση σε ορισμένες περιπτώσεις).
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215

Με διαφημίσεις εντός κειμένου, σε λεπτά χρωματι-
στά χαρτόνια στην αρχή κάθε μέρους και στα
ακρόφυλλα. Αρχικό πανί (λερωμένο, σχισμένη η
πάνω ένωση και εν μέρει η κάτω, χαλαρωμένη η
πάνω σύνδεση, τίτλος και διαφημίσεις στα καλύμ-
ματα και τη ράχη).
€ 80-120

Άγιον Όρος
210 117999
[ΙΩΑΚΕΙΜ, Ιβηρίτης]. «Ισίδωρος μοναχός». Ἀπάν-
τησις εἰς τόν κ. Α. Δημητριέβσκην, ἤ Περί διεθνο-
ποιήσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Σμύρνη 1913.  30 σ.
(λίγες χειρόγραφες διορθώσεις). Πανί (έχουν δια-
τηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα, λίγο οξειδωμένο το
πάνω, λερωμένο και με φθορές το κάτω).
€ 80-120

Nησιά Αιγαίου

211 118068
PERNOT, Hubert. En pays turc: L’ île de Chio. Παρίσι, J.
Maisonneuve, 1903. 284 σ. Με πολλές εικόνες (μερι-
κές ολοσέλιδες). Αρχικά εξώφυλλα (μικρές φθορές,
χαλαρωμένη η ράχη, αξάκριστο). Weber, I, 1076.
€ 100-150

212 110186
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος. The expedition of the Floren-
tines to Chios (1599), described in contemporary diplo-
matic reports and military dispatches. Λονδίνο, John
Lane, 1934.  xl + 228 σ. Με 3 εικόνες εκτός κειμέ-
νου. Αρχικό πανί (εν μέρει άκοπο αντίτυπο).
€ 80-120

213 111790
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος. The costumes of Chios, their
development from the XVth to the XXth century. Λονδίνο,
B. T. Batsford, 1953.  xiii + 338 σ. Έκδοση περιορι-
σμένη σε 500 αντίτυπα, με 111 πίνακες (οι περισσότε-
ροι έγχρωμοι). Αρχικό πανί (ξεθωριασμένη η ράχη).
€ 150-200

214 118141
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Αθηνά. Δωδεκάνησα. Αθήνα, Άλφα,
1947-1950.  3 τόμοι, 4ο, 330, 354 και 426 σ. Με πο-

λυάριθμες εικόνες εντός και εκτός κειμένου (75 έγ-
χρωμες). Αρχικά εξώφυλλα (ελαφρά λερωμένα, μι-
κρές φθορές, εν μέρει άκοπο αντίτυπο). (3)
€ 300-400

215 115759
Ἐφημερίς τῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Δωδεκα-
νήσου. Ρόδος, 31 Μαρτίου 1947 - 15 Μαΐου 1948.
τα φύλλα 1-106, 453 σ. (2 τρύπες από διατρητική μη-
χανή στην αριστερή πλευρά). Κείμενο σε 2 στήλες.
(106)ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.Η εφημερίδα καλύπτει
τον ένα χρόνο της Στρατιωτικής Διοίκησης των Δω-
δεκανήσων, από τις 31 Μαρτίου 1947, που πραγμα-
τοποιήθηκαν οι τελετές παράδοσης και παραλαβής
της διοίκησης σε όλα τα νησιά και Στρατιωτικός Δι-
οικητής Δωδεκανήσου ορίστηκε ο αντιναύαρχος
Περικλής Ιωαννίδης με έδρα του τη Ρόδο έως και
τις 15 Μαΐου 1948, οπότε και ανέλαβε καθήκοντα
Γενικού Διοιηκητή ο Κασιώτης ιατρός Νικόλαος
Μαυρής, στο πλαίσιο του πολιτικού καθεστώτος
που θα επέτρεπε στα νησιά την πλήρη ενσωμάτωσή
τους στον εθνικό κορμό.
€ 300-400

216 118221
Teatro G. Puccini. DOMENICA 4 APRILE 1943-XXI alle
ore 15, il DOPOLAVORO DELL’ EGEO presenta: EVA
IN VETRINA, Commedia in tre atti di GUGLIELMO
GIANNINI, PERSONAGGI e INTERPRETI... [τελει-
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ώνει:] I biglietti saranno venduti dalle ore 10 alle 12 e
dalle ore 16 alle 20 presso la biglietteria del Teatro a par-
tire da giovedì 1o aprile. [Ρόδος, 1943]. Αφίσα, 995
x 695 mm. ΣΠΑΝΙΑ. [μαζί:] P. N. F. OPERA NAZIO-
NALE DOPOLAVORO, DOPOLAVORO DELL’ EGEO.
Teatro «G. Puccini». PROSSIMAMENTE, Gli uomini non
sono ingrati, commedia in tre atti di ALESSANDRO DE
STEFANI (esente da bollo). [Ρόδος, π. 1940]Αφίσα,
500 x 700 mm. (2)
€ 350-450

217 118223
TEATRO PUCCINI. RODI Giovedi 16 marzo 1939-
XVII, ORE 21.15, Spettacolo a Beneficio delle OPERE
ASSISTENZIALI, CORALLINA, FANCIULLA D’ OGNI
TEMPO, Fantasia morale in tre atti di ARNALDO
FRACCAROLI, [κάτω:] PREZZI: Palco L. 50 - Pol-
trone L. 15 - Poltrocine L. 8 - Poltrone di balconata L.
5 - Galleria L. 3. [Ρόδος, 1939]. Αφίσα, 700 x 495
mm.  ΣΠΑΝΙΑ.
€ 150-200

218 118330
ΜΑΥΡΗΣ, Νικ. Γ. Ἱστορικόν ἀρχεῖον Κάσου. Αθήνα
1937.  3 τόμοι, κ´ + 307, 231 και 206 σ. Έκδοση σε
600  αριθμημένα αντίτυπα, με  έναν πίνακα στον
πρώτο  τόμο («Σφραγίδες»), αντίτυπο με ιδιόχειρη
αφιέρωση. Δερμάτινη ράχη. (3)
€ 80-120

219 117977
Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1888. Ὑπέρ τοῦ ἐν Ἑρμου-
πόλει Γυμνασίου, τῇ προθύμῳ συμπράξει πολλῶν
λογίων, ἐπιστασίᾳ Σπ. Δ. Δουκάκη, γυμνασιάρχου.
Ἔτος Α´. Ερμούπολη, Ρ. Πρίντεζης, 1887.8ο, 248
σ. (μικρή τρύπα στον τίτλο). Μ’ ένα πορτραίτο και
ακόμη 9 φύλλα εκτός κειμένου, τα 6 με επικολλη-
μένα πρωτότυπα φωτογραφικά πορτραίτα δημάρ-
χων, τα υπόλοιπα 3 με την ένδειξη «Δέν εὐρἐθη
εἰκών». Νεότερο πανί. Ηλιού & Πολέμη, 1887.351.
[δεμένο στο τέλος:] Ἡ γέννησις Ἐδουάρδου Καρ-
τερῶν. Polka schottisch ὑπό Ἐρνέστου Νοννότ.
Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1888.  4 σ. Στοιχει-
οθετημένη παρτιτούρα.
€ 100-150

220118284
ΠΕΤΑΛΑΣ, Νικόλαος Γ. Ἰδιωτικόν τῆς θηραϊκῆς
γλώσσης, [πάνω:] Θηραϊκῆς γλωσσολογικῆς ὕλης,
τεῦχος Α´ (δέν ἔχει βρεθεῖ τεῦχος Β´). Αθήνα, Ν. Γ.
Πάσσαρης, 1876.  8ο, 152 σ. (κομμένα μικρά τμή-
ματα από τα περιθώρια λίγων φύλλων). Νεότερη
δερμάτινη ράχη (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώ-

φυλλα, χωρίς επένδυση τα καλύμματα). Ηλιού &
Πολέμη, 1876.272.
€ 80-120
Δες και τα 61, 91, 94, 112, 114, 115 και 116.

Mικρά Ασία
221 113850
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ — Ἰντζίλι Σερίφ γιάνι Ἀχτήλ
Τζετίτ κί ἀσήλ γιουνάνιτζετεν ἀτζήκ τούρκτζεγε
τερτζουμέ ὀλουνούπ. Λονδίνο, Spottiswoode, 1877.
 12ο, 791 σ. (ελαφρά οξειδωμένα λίγα φύλλα).
Αρχικό πανί (μικρές φθορές από υγρασία, ο τίτλος
στο πάνω κάλυμμα). Ηλιού & Πολέμη, 1877.284,
Salaville & Dalleggio, 198.
€ 100-150

222 111789
ΓΕΔΕΩΝ, Μανουήλ Ι. Βυζαντινόν ἑορτολόγιον,
μνῆμαι τῶν ἀπό τοῦ Δ´ μέχρι μέσων τοῦ ΙΕ´ αἰῶνος
ἑορταζομένων ἁγίων ἐν Κωνσταντινουπόλει, (ἀνε-
τυπώθη ἐκ τῶν τόμων ΚΕ´ καί ΚΣΤ´ τοῦ Ἑλλην.
Φιλολ. Συλλόγου). Κωνσταντινούπολη 1899.  4ο,
324 σ. (οξειδωμένα μερικά φύλλα). Κείμενο σε 2
στήλες, κατάλογος συνδρομητών. Δερμάτινη ράχη.
Ηλιού & Πολέμη, 1899.613.
€ 100-150

223 111791
ΠΑΣΠΑΤΗΣ, Α. Γ. Βυζαντιναί μελέται, τοπογραφι-
καί καί ἱστορικαί. Κωνσταντινούπολη, Α. Κορομηλάς,
1877.  8ο, ιβ´ + 415 σ. Με 37 λιθογραφίες εκτός κει-
μένου χαραγμένες από τον Δ. Γαλανάκη, όλες (εκτός
από μία) με τίντα. Πανί της εποχής της έκδοσης (μι-
κρές φθορές, ο τίτλος με χρυσά γράμματα στο πάνω
κάλυμμα). Ηλιού & Πολέμη, 1877.83, Λαγανάς 1384.
€ 120-160
Δες και το 46.

Κύπρος
224 116732
ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Γεώργιος Α. Τά βυζαντινά μνημεῖα
τῆς Κύπρου, Α.: Λεύκωμα (δέν ἐκδόθηκε ὁ Β´
τόμος μέ τό κείμενο), (Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας
Ἀθηνῶν, τόμος Γ´. – Φιλολογική-ἱστορική σειρά).
Αθήνα 1935.  μεγάλο 4ο, μζ´ + 57 σ. Αρχιτεκτο-
νικά σχέδια εντός κειμένου και 162 πίνακες με
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314 βαθυτυπικές αναπαραγωγές φωτογραφιών και
μία αναπαραγωγή σχεδίου. Αρχικό πανί (ο τίτλος
με χρυσά γράμματα στο πάνω κάλυμμα).
€ 150-200
Δες και τα 21, 30 και 93.

15. Διάφορα
225 118292
Ἡ πρόγνωσις ἤ ἡ ἐντελής ἐξήγησις τῶν ὀνείρων, τῶν
ὀραμάτων καί τῶν φασμάτων, ἐξαχθεῖσα ἐκ τῶν δο-
κιμωτέρων ἀρχαίων καί νέων συγγραμμάτων, πραγ-
ματευομένων περί τῶν ἀποκρύφων ἐπιστημῶν, (Ἐκ
τοῡ γαλλικοῦ), δαπάνῃ Α. Κ. Γκαρπολᾶ. Αθήνα, Α.
Γκαρπολάς, 1848.  8ο, 207 σ. (αμυδρός λεκές από
νερό). Κατάλογος συνδρομητών. Δερμάτινη ράχη
της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). Πρβ. Γκί-
νης & Μέξας, 4746 (διαφοροποίηση στον τίτλο). 
ΣΠΑΝΙΟ.
€ 100-150

226 115300
2. Ἀδελφοί Μαλτσινιώτη, Ἀθήναι — Maltsiniotis
frères, Athènes. Αθήνα, χ.χ. [τέλη 19ου - αρχές 20ού
αιώνα].πλάγιο 8ο (159 x 239 mm), 10 + 9 + δ´ + 4 +
4 σ. Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στο πάνω
κάλυμμα), με εικόνες εντός κειμένου. Αρχικό πανί.
€ 100-150

225 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Ά  ΜΕΡΟΥΣ
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228

16. Γεωγραφικά – Ταξιδιωτικά
227 115205
DAPPER, Olfert. Naukeurige beschryving van gantsch
Syrie, en Palestyn of Heilige Lant. Άμστερνταμ, Jacob
van Meurs, 1677.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 μέρη σε έναν
τόμο, folio (330 x 210 mm), 262 + 581 σ. (οξείδωση,
λεκές από νερό σε λίγα φύλλα). Κείμενο σε 2 στήλες,
δίχρωμος ο τίτλος, επιπρόσθετος χαλκόγραφος τίτ-
λος, επί μέρους τίτλος στην αρχή του δεύτερου μέ-
ρους, 31 αναδιπλούμενες χαλκογραφίες (ανάμεσά
τους 8 χάρτες και ένα πανόραμα της Ιερουσαλήμ)
και 11 χαλκογραφίες σε 8 φύλλα εκτός κειμένου, 34
χαλκογραφίες εντός κειμένου. Δέρμα της εποχής της
έκδοσης (φθορές, σχισμένες οι ενώσεις, λείπει μικρό
τμήμα από την κορυφή και τη βάση της ράχης). Ata-
bey 324, Röhricht 1171.
€ 1.500-2.000

228 118095
PIACENZA, Francesco. L’ Egeo redivivo o’ sia choro-
graphia dell’ Arcipelago, e dello stato primiero, & at-
tuale di quell’ Isole, Regni, Città, Popolationi, Dominii,
Costumi, Sito, & Imprese, con la breve descrittione par-

ticolare sì del suo ambito littorale, che della Grecia,
Morea o’ Peloponnese, di Candia, e Cipri. Μόντενα,
Eredi Soliani, 1688.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, 4ο (213 x
153 mm), viij + 666 σ. (λείπουν τα τρία ευρετήρια
στο τέλος (σ. 667-684: «Tavola delle personi illustri»,
«Tavola delle cose più notabili» και «Tempii più illu-
stri»), ελαφρά λερωμένα αρκετά φύλλα, σχισίματα
σε μερικά χωρίς απώλεια κειμένου). Χαλκόγραφος
επιπρόσθετος τίτλος, χαλκόγραφο πορτραίτο του
Francesco d’ Este, 4 χαλκόγραφοι χάρτες εκτός κει-
μένου (1 αναδιπλούμενος) και 59 ολοσέλιδοι εντός
κειμένου, χαλκόγραφο οικόσημο στη σ. iii. Μεταγε-
νέστερη περγαμηνή στη ράχη και τις γωνίες. Black-
mer 1305, Weber, II, 747, Cobham & Jeffery, σ. 50,
Zacharakis, 2628-90.Το Egeo Redivivo γράφτηκε τη
δεκαετία του 1680 και περιέχει πρωτότυπες πληρο-
φορίες που δημοσιεύονταν τότε για πρώτη φορά. Αν
και παλιότερα είχε αμφισβητηθεί το αν ο συγγρα-
φέας είχε πράγματι επισκεφθεί τα νησιά του Αιγαίου,
φαίνεται πως το βιβλίο του στηρίζεται σε υλικό που
συνέλεξε επί τόπου. Πρβ. Ν. Χριστοφίδου, «Ο Ιταλός
περιηγητής Francesco Piacenza και η Κύπρος», Επετη-
ρίς, XVIII (1991), σ. 169-71. Το έργο του Piacenza απο-
τέλεσε πηγή για το Isolario του V. Coronelli (Βενετία
1691-7).
€ 2.000-3.000

229 118377
DAPPER, Olfert. Naukeurige beschryving der Eilanden in
de Archipel der Middelantsche Zee, en ontrent dezelve ge-
legen, waer onder de voornaemste Cyprus, Rhodus, Kan-
dien, Samos, Scio, Negroponte, Lemnos, Paros, Delos,
Patmos, en andere, in groten getale. Άμστερνταμ, Wolf-
gangh, Waesbergen, Boom, Someren & Goethals, 1688.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio (313 x 198 mm), 24 + (17-
92) + 84 + (33-200) + 152 + (145-150) + (143-200) +
(153-320) + 40 σ. (3 χάρτες και 9 χαλκογραφίες σε
λάθος θέση, το τετρασέλιδο ευρετήριο δεμένο στο
τέλος). Κείμενο σε 2 στήλες, δίχρωμος ο τίτλος, χαλ-
κόγραφος επιπρόσθετος τίτλος, 1 δισέλιδος και 6
αναδιπλούμενοι χάρτες, 3 δισέλιδες και 5 αναδι-
πλούμενες απόψεις, 26 χαλκογραφίες (κυρίως χάρ-
τες) σε 13 φύλλα εκτός κειμένου (2 ανά φύλλο) και
3 σε ένα δίφυλλο, 5 πίνακες με νομίσματα και 47
χαλκογραφίες εντός κειμένου (ανάμεσά τους 32
χάρτες και απόψεις). Δέρμα της εποχής της έκδοσης
(σχισμένη η πάνω ένωση, μικρές φθορές). Contomi-
nas 190, Cobham & Jeffery, σ. 14, Zacharakis, 1294-
1325, πρβ. Blackmer 453 (η πρώτη γαλλική έκδοση).
€ 2.000-3.000

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, ώρα 6.00 μ.μ.
Mέρος Β́: 227-452
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230 117907
LE HAY. Recueil de cent estampes representant differentes
nations du Levant, gravées sur les tableaux peints d’ après
nature en 1707 & 1708 par les ordres de M. de Ferriol, Am-
bassadeur du Roi à la Porte, et mis au jour en 1712 & 1713
par les soins de M. Le Hay. Παρίσι, Le Cars, 1714. 
Δεύτερη έκδοση (με το Β´ μέρος ενσωματωμένο
στο πρώτο), μεγάλο folio (530 x 340 mm), (ομοιόμορφη
οξείδωση). Χαλκόγραφος τίτλος, 8 χαλκόγραφα
φύλλα κειμένου ([2] + XIV σ.), ένα φύλλο με μουσική
και 102 χαλκογραφίες (3 δισέλιδες, 2 χαλκογραφίες επι-
χρωματισμένεςμε το χέρι: οι 27 & 81). Χαρτόνια της επο-
χής της έκδοσης (φθορές, χαλαρωμένες οι συνδέσεις,
αξάκριστο). Atabey 430, πρβ. Blackmer.Οι χαλκογρα-
φίες αυτής της σπουδαίας έκδοσης χαράχτηκαν με βάση
ζωγραφικά έργα του J.-B. van Mour (1671-1737).
€ 2.600-3.000

231 118085
[MOLL, Herman]. Geographia Classica: The geogra-
phy of the Ancients so far describ’d as it is contain’d in
the Greek and Latin Classicks, the third edition. Λον-
δίνο, Christopher Brown, 1721.  8ο (184 x 148 mm),
iv σ. (ελαφρά λερωμένοι λίγοι χάρτες). Δίχρωμος ο
τίτλος, με 29 χαλκόγραφους χάρτες (όλοι δισέλι-
δοι πλην 2 αναδιπλούμενων). Δερμάτινη ράχη της
εποχής της έκδοσης (φθορές,  ελεύθερο το πάνω
κάλυμμα και το ακρόφυλλο).
€ 150-200

232 118382
SOCIETY OF DILETTANTI — Ionian antiquities, publi-
shed with permission of the Society of Dilettanti by R. Ch-
andler, N. Revett, W. Pars [part I]. Λονδίνο, T. Spilsbury
& W. Haskell, 1769.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. μέρος Α´
(από τα 5), μεγάλο folio (572 x 390 mm), iv + 53 σ. (ελα-
φρά οξειδωμένο αντίτυπο). Πρώτη μορφή (χωρίς το
τέταρτο κεφάλαιο, που τυπώθηκε το 1784), 28 χαλκό-
γραφοι πίνακες με απόψεις και αρχιτεκτονικά σχέδια,
μεγάλα χαλκόγραφα επίτιτλα και βινιέτες. Μαρμα-
ρογραφημένα καλύμματα της εποχής της έκδοσης
(φθορές, δερμάτινη ράχη, αξάκριστο). Blackmer 1566,
Contominas 678.
€ 600-800

233 118381
[CHOISEUL-GOUFFIER, Marie Gabriel Auguste Flo-
rent, comte de]. Voyage pittoresque de la Grèce. Παρίσι,
1782-1822.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, δεύτερη μορφή. 2
τόμοι δεμένοι σε 5 (τα δύο μέρη του Β´ δεμένα σε 4
τόμους), folio (527 x 348 mm), xij + 204, 176, (177-346),
(347-452) και XII + (453-518) σ. (ελαφρά οξειδωμένο
αντίτυπο, μικρή τρύπα από έντομο στα τεύχη Rr-Hhh

του Α´ τόμου: σ. 149-204, λεκές από νερό στο εσωτε-
ρικό περιθώριο των τευχών Aaa-Hhh του ίδιου τόμου:
σ. 175-204, ο πίνακας 18 του Β´ τόμου δεμένος σε
λάθος θέση). 3 χαλκόγραφοι τίτλοι με βινιέτες, ένα
χαλκόγραφο πορτραίτο του συγγραφέα, 2 δισέλιδοι
χάρτες, 285 χαλκογραφίες σε 176 φύλλα, ανάμεσά
τους αρκετοί χάρτες (5 δισέλιδοι), 21 χαλκόγραφα
επίτιτλα και βινιέτες και ένας δισέλιδος στοιχειοθε-
τημένος γενεαλογικός πίνακας μεταξύ των σ. 184 και
185 του Β´ τόμου. Μεταγενέστερο δέρμα στη ράχη
και τις γωνίες (αξάκριστο). Blackmer 342, Atabey 241,
Weber, II, 571.  (5)  Ο Choiseul-Gouffier ταξίδεψε
για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1776 ως μέλος της επι-
στημονικής αποστολής που διηύθυνε ο μαρκήσιος Ch-
abert. Η επιτυχία που γνώρισε η έκδοση του πρώτου
τόμου του Voyage pittoresque συνέβαλε στο να διοριστεί
το 1784 πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη, απ’ όπου
έκανε πολλά ταξίδια στις γύρω περιοχές. Οι θαυμάσιες
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

234 118252
LE CHEVALIER, Jean Baptiste. Voyage de la Propontide
et du Pont-Euxin. Παρίσι, Dentu, 1800.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ, πρώτη μορφή. 2 τόμοι, 8ο (192 x 119 mm), xij +
168 και (170-416) σ. (λυμένο το πάνω ακρόφυλλο και
ο ψευδότιτλος του Β´ τόμου, μικρό σχίσιμο στο εσω-
τερικό περιθώριο τριών χαρτών, ελαφρά οξείδωση
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σε μερικά φύλλα του Β´ τόμου). Με 6 αναδιπλούμε-
νους χάρτες και τοπογραφικά. Μεταγενέστερο
δέρμα (μικρές φθορές). Blackmer 995, Atabey 697,
Weber, II, 649, Contominas 398. (2)
€ 300-400

235 114372
VISCONTI, Ennius Quirinus. Iconographie grècque. Πα-
ρίσι, P. Didot l’ ainé, 1808.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 μέρη
σε 3 τόμους, μεγάλο folio (628 x 465 mm), XXV + iij +
182, vij + (186-364) και (365-658) σ. (ελαφρά οξειδω-
μένα μερικά φύλλα, λερωμένος ο τίτλος του Β´
τόμου). Τίτλος σειράς και γενικός τίτλος με χαλκό-
γραφη βινιέτα στον Α´ τόμο, επί μέρους τίτλοι στους
άλλους, με 58 χαλκόγραφους πίνακες. Δερμάτινη
ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορά στο πάνω κά-
λυμμα του δεύτερου τόμου, μικρές φθορές, κυρίως
στις γωνίες, αξάκριστο αντίτυπο). Blackmer 1740. (3)
€ 1.000-1.500

236 118343
CASTELLAN, Antoine Laurent. Lettres sur la Grèce, l’ Hel-
lespont et Constantinople, faisant suite aux lettres sur la
Morée. Παρίσι, H. Agasse, 1811.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2
μέρη σε έναν τόμο, 8ο, 171 και 235 σ. (ελαφρά οξειδω-
μένα λίγα φύλλα). Με 2 αναδιπλούμενα τοπογραφικά

και 20 χαλκογραφίες εκτός κειμένου  σχεδιασμένες
και χαραγμένες από το συγγραφέα. Μεταγενέστερο
δέρμα (χρυσή διακόσμηση στα καλύμματα, χρυσωμέ-
νες οι ακμές). Blackmer 299, Atabey 206, Contominas 128.
€ 200-300

237 114381
DODWELL, Edward. A classical and topographical
tour through Greece, during the years 1801, 1805, and
1806. Λονδίνο, Rodwell & Martin, 1819.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 4ο (270 x 207 mm), xii + (iii-x) +
587 και vii + 537 σ. (ομοιόμορφη οξείδωση στις σε-
λίδες απέναντι από τους πίνακες). Με έναν αναδι-
πλούμενο χαλκόγραφο χάρτη και 66 χαλκογραφίες
εκτός κειμένου (ανάμεσά τους 6 δισέλιδες και 2 επι-
χρωματισμένες με το χέρι), ξυλογραφίες εντός κει-
μένου. Μεταγενέστερο δέρμα (μικρές φθορές,
λείπει τμήμα της δερμάτινης ετικέτας του Β´ τόμου,
χρυσή μπορντούρα στα καλύμματα). Blackmer 492,
Atabey 356, Weber, I, 62, Contominas 214. (2)
€ 800-1.200

238 118070
FORBIN, Louis Nicolas Philippe, Auguste, comte
de. Voyage dans le Levant, en 1817 et 1818. Παρίσι,
Imprimerie Royale, 1819.Δεύτερη έκδοση του κει-
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μένου (πρώτη σε 8ο), 8ο, 460 σ. (οξείδωση σε μερικά
φύλλα). Με μια αναδιπλούμενη κάτοψη στο τέλος.
Αρχικά απλά εξώφυλλα (φθορές, μικρά σχισίματα
στις ενώσεις). Weber, I, 68, πρβ. Blackmer 614.
€ 300-400

239 114666
POUQUEVILLE, F. C. H. L. Voyage dans la Grèce. Πα-
ρίσι, Didot, 1820-1821.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 5 τόμοι, 8ο,
XLVII + 510, 624, 576, 462 και 3 + 630 σ. (ελαφρά οξει-
δωμένοι οι τόμοι Α´ και Β´, εντονότερη οξείδωση σε
δύο τεύχη του Β´ τόμου). Με μία χαλκόγραφη και 4
λιθόγραφες προμετωπίδες, 3 αναδιπλούμενους χαλ-
κόγραφους χάρτες, 2 τοπογραφικά (ένα αναδιπλού-
μενο) και ένα λιθόγραφο πανομοιότυπο (μπουγιουρντί
του Αλή πασά). Νεότερο δέρμα. Atabey 990, Weber, I,
91, Contominas 578, Λαγανάς 678. (5)
€ 600-800

240 114378
HUGHES, Thomas Smart. Travels in Sicily, Greece and Al-
bania. Λονδίνο, J. Mawman, 1820.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
2 τόμοι, 4ο (278 x 210 mm), xii + 532 και viii + 393 σ.
(ελαφρά οξειδωμένα αρκετά φύλλα του Α´ τόμου).
Με έναν αναδιπλούμενο πίνακα με τοπογραφικά, 2
χάρτες (ένας αναδιπλούμενος) και 12 χαλκογρα φίες

εκτός κειμένου (ανάμεσά τους 2 ακουα   τίντες). Νεό-
τερο δέρμα (μικρές φθορές). Blackmer 842, Atabey 599,
Weber, I, 86, Contominas 339. (2)
€ 400-600

241 118378
STUART, James, και Nicholas REVETT. The antiquities of
Athens, a new edition. Λονδίνο, Priestley & Weale, 1825-
1830.4 τόμοι δεμένοι σε 2, folio (446 x 297 mm), 82,
112, 128 και 11 + 10 + 30 + 56 + 4 + 6 σ. (ελαφρά οξει-
δωμένο αντίτυπο, αποτύπωμα των χαλκογραφιών
στα αντικρινά φύλλα κειμένου). Χαλκόγραφες βινιέ-
τες στους τίτλους, 2 χαλκόγραφα πορτραίτα και 191
χαλκόγραφοι πίνακες (4 δισέλιδοι), κατάλογος συν-
δρομητών στον Δ´ τόμο. Δερμάτινη ράχη της εποχής
της έκδοσης (μικρά σχισίματα στις ενώσεις, μικρές
φθορές). Πρβ. Blackmer 1617 (η πρώτη έκδοση). (2)
€ 1.000-1.500

242 118074
FORBIN, Louis Nicolas Philippe, Auguste, comte de.
Voyage dans le Levant en 1817 et 1818. Τορίνο, Alliana,
1830.2 τόμοι δεμένοι σε έναν, 16ο, 223 + 223 σ. (λεί-
πει ο ψευδότιτλος του Α´ τόμου). Δερμάτινη ράχη της
εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές), Contominas 268. 
€ 150-200
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243 111766
DU MONCEL, Théodose Achille Louis, vicomte. Vues
pittoresques des monuments d’ Athènes. Παρίσι, V. Dela-
rue, 1845.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. πλάγιο folio (410 x 540
mm), 9 σ. Επεξηγηματικό κείμενο σε 3 στήλες, ανα-
διπλούμενο λιθόγραφο πανόραμα και 14 λιθόγρα-
φοι πίνακες με 2 τίντες, αριθμημένοι  I-XIV (το
πανόραμα χωρίς αρίθμηση), ένας εκ των οποίων με
δύο λιθογραφίες (ο VI), χαραγμένοι από τον Du Mon-
cel με βάση δικά του σχέδια (και των A. Bayot και
Férogio για τις ανθρώπινες μορφές), ξυλογραφίες
εντός κειμένου. (λεκέδες από νερό στο πάνω περι-
θώριο των πινάκων, επιδιορθωμένα σχισίματα στο
πανόραμα, στον τίτλο και σε δύο φύλλα: σ. 7-8 και 9-
10). Μεταγενέστερο δέρμα (χρυσή διακόσμηση στο
πάνω κάλυμμα). Weber, I, 1147, βλ. Contominas 227.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ.
€ 8.000-12.000

244 118083
CHENAVARD, Antoine Marie. Voyage en Grèce et dans
le Levant, fait en 1843-1844 par A. M. Chenavard, E.
Rey et J. M. Dalgabio. Λυών, Léon Boitel, 1849. 

Δεύτερη έκδοση, 12ο, 272 σ. (ελαφρά οξειδωμένο
αντίτυπο). Με έναν αναδιπλούμενο λιθόγραφο
χάρτη και 12 οξυγραφίες εκτός κειμένου (τυπωμέ-
νες σε κινέζικο επικολλημένο χαρτί). Αρχικά τυπω-
μένα εξώφυλλα (κομμένα μικρά τμήματα από τις
γωνίες, σχισμένες οι ενώσεις, χαλαρωμένες οι συν-
δέσεις, εν μέρει άκοπο). Atabey 229, Weber, I, 378,
Contominas 144, πρβ. Blackmer 332 (η πρώτη έκδοση,
χωρίς οξυγραφίες). [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Sur le
goût  dans les arts, discours prononcé à  l’ Académie
royale de Lyon, le 14 juillet 1831. Λυών, Louis Babeuf,
1831.  12o, 24 σ. (ομοιόμορφη οξείδωση).
€ 200-300

245 118093
WORDSWORTH, Christopher. Greece, pictorial, de-
scriptive and historical, a new edition, carefully revised,
with a history of the characteristics of Greek art, illu-
strated by George Scharf. Λονδίνο, William S. Orr &
Co., 1853.  8ο, xxiv + 458 σ. (αμυδροί λεκέδες από
νερό στις περισσότερες χαλυβογραφίες). Χαλυβό-
γραφος επιπρόσθετος τίτλος και 25 χαλυβογραφίες
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εκτός κειμένου (ανάμεσά τους ένας χάρτης), πο-
λυάριθμες δίχρωμες ξυλογραφίες εντός κειμένου.
Δέρμα της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές, χρυ-
σωμένες οι ακμές). Weber, I, 1139, πρβ. Blackmer 1841.
€ 150-200

246 114379
HEUZEY, Léon. Le mont Olympe et l’ Acarnanie, explora-
tion de ces deux régions, avec l’ étude de leurs antiquités, de
leurs populations anciennes et modernes, de leur géogra-
phie et de leur histoire. Παρίσι, Didot, 1860. ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ, 2 μέρη σε έναν τόμο, 8ο, 494 σ. (λεκές από
νερό στο κάτω περιθώριο). Με έναν αναδιπλούμενο
χαλκόγραφο χάρτη, 5 τοπογραφικά (ένα δισέλιδο) και
10 πίνακες (ένας δισέλιδος χρωμολιθόγραφος, οι υπό-
λοιποι χαλκόγραφοι). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη
(μικρές φθορές). Blackmer 813, Weber, I, 575.
€ 200-300

247 118344
SCHAUB, Charles. Excursion en Grèce au printemps
de 1862. Γενεύη, J. Cherbuliez, 1863.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-

ΔΟΣΗ. 8ο, 266 σ. (ελαφρά οξειδωμένα λίγα φύλλα).
Νεότερη δερμάτινη ράχη  (μικρές φθορές, έχουν
διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα, λυμένο το πάνω,
άκοπο και αξάκριστο αντίτυπο). Contominas 649,
Weber, I, 640.
€ 100-150

248 118379
LEAR, Edward. Views in the seven Ionian Islands. Λον-
δίνο 1863.  folio (497 x 333 mm). (λίγα στίγματα
οξείδωσης στον τίτλο). Λιθόγραφος τίτλος με βινιέτα
και 20 λιθογραφίες χαραγμένες από τον Lear με βάση
σχέδιά του, ΟΛΕΣ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ
ΧΕΡΙ, 2 φύλλα στην αρχή (εισαγωγή και πίνακας λι-
θογραφιών), 21 φύλλα με επεξηγηματικά κείμενα
(ένα για τη βινιέτα και από ένα για κάθε λιθογραφία)
και  ένα φύλλο με κατάλογο  συνδρομητών στο
τέλος. Αρχικό πράσινο πανί (τίτλος με χρυσά γράμ-
ματα στο πάνω κάλυμμα, 2 ex-libris, το ένα του Earl
of Dartmouth). Blackmer 987, Weber, I, 1183, Παπαδό-
πουλος (Iονική) 4288.  ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ.
€ 4.000-6.000
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249 118345
LABORDE, L. E. S. J. Athènes aux XVe, XVIe et XVIIe

siècles. Παρίσι, J. Renouard, 1854.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
2 τόμοι, 8ο (238 x 147 mm), XVIII + 276 και 392 σ. (ελα-
φρά οξειδωμένα μερικά φύλλα, λυμένες δύο εικόνες,
μικρά σχισίματα σε μια άλλη). Mε 21 ξυλογραφίες,
χαλκογραφίες και λιθογραφίες εκτός κειμένου (οι πε-
ρισσότερες αναπαράγουν σχέδια, σελίδες χειρογρά-
φων και παλιά χαρακτικά, 6 αναδιπλούμενες και 4
δισέλιδες), 2 επικολλημένες πρωτότυπες φωτογρα-
φίες γλυπτών, ένα οκτασέλιδο πανομοιότυπο χειρο-
γράφου μεταξύ των σ. 16 και 17 του Α´ τόμου και
ξυλογραφίες εντός κειμένου. Μεταγενέστερο δέρμα
(σχίσιμο στην πάνω ένωση του Α´ τόμου, μικρότερα
στον Β´, μικρές φθορές, χρυσωμένες οι ακμές). Black-
mer 932, Atabey 644, Brunet, III, στ. 716, Contominas
369.  Αντίτυπο με την οξυγραφία του Ch. Meryon
που συχνά λείπει. (2)
€ 800-1.200

250 114373
OUKHTOMSKY, Esper Esperovitch, πρίγκιπας. Voyage
en Orient de Son Altesse Impériale le Césarevitch [– (S.
M. Nicolas II)], Grèce – Égypte – Inde, 1890-1891, tra-
duction de Louis Leger, préface de A. Leroy-Beaulieu
[τόμος Α´ (από τους 2)]. Παρίσι, Charles Delagrave,
1893. Πρώτη έκδοση στα γαλλικά, μεγάλο 4ο (371
x 272 mm), XVI + 392 σ. Χαλκόγραφη προμετωπίδα

(πορτραίτο του  Νικολάου) και χρωμολιθόγραφος
χάρτης, εικόνες εντός κειμένου του N. N. Karazine
(πολλές ολοσέλιδες). Δέρμα στη ράχη και τις γωνίες
(μικρές φθορές, χρυσωμένη η πάνω ακμή). Blackmer
1230, Weber, I, 960, Contominas 518. 
€ 300-400

17. Φωτογραφία
251 118189
ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος. α) Temple de la Victoire aptère,
β) La Tour des Vents (Rue d’ Eole). [π. 1870]. Τυπώ-
ματα αλμπουμίνας επικολλημένα σε χαρτόνια, 253
x 328 και 248 x 330 mm. Υπογραφή και αριθμός στο
αρνητικό στην πρώτη φωτογραφία, τίτλοι με με-
λάνι στα χαρτόνια (ολόκληρος ο τίτλος της πρώτης
φωτογραφίας: «Temple de la Victoire aptère, / avec le
mou lage de la frise [...] par Lord Elgin / et conservés au
Britisch museum»). (2)
€ 200-300

251β
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252 113189
ΛΕΒΕΝΤΗΣ, Αθανάσιος, Ι. α) Λιμήν Καρλο βασίων,
β) Πορθμός τῆς Μυκάλης. [π. 1876].  Με έντυπες
επικολλημένες λεζάντες (στη δεύτερη και στα γαλ-
λικά), η δεύτερη με σφραγίδα του φωτογράφου στο
πασπαρτού, η πρώτη με έντυπη ετικέτα επικολλημένη
στην πίσω όψη («ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ
/ ΥΠΟ Α. Ι. ΛΕΒΕΝΤΗ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΝ ΣΑΜῼ»),
τυπώματα αλμπουμίνας, 137 x 204 και 159 x 201 mm.
(2).  Κατά πάσα πιθανότητα περιλαμβάνονταν στο
λεύκωμα με 21 φωτογραφίες της Σάμου του Α. Λεβέντη,
που ολοκληρώθηκε το 1876 και αντίτυπο του οποίου
δεν έχει έως τώρα βρεθεί. Βλ. Ντίνος Θ. Κόγιας, Σάμος
1862-1920 (φωτογραφίες και καρτ ποστάλ), Αθήνα 2008.
€ 150-200

253 113190
[RUBELLIN, Alphonse & fils]. Salonique. [π. 1880].
Tύπωμα αλμπουμίνας επικολλημένο σε λεπτό χαρ-
τόνι, 214 x 277 mm. Τίτλος στην πίσω όψη (διακρί-
νεται), και στο χαρτόνι στα γαλλικά.
€ 150-200

254 118248
SAROLIDES, G., A. BEATO, Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κ.ά.
Ἄλμπουμ μέ 43 φωτογραφίες ἀπό τήν Αἴγυπτο καί
24 φωτογραφίες ἀπό τήν Ἀθήνα (κυρίως μνημεῖα).
[δεκαετία 1880].  Από τις αιγυπτιακές 18 με
αριθμό, τίτλο και υπογραφή στο αρνητικό (13 του
G. Sarolides και 5 των Αδελφών Ζαγκάκη) και 12 με
υπογραφή του A. Beato, όλες οι αθηναϊκές με τίτλο
στο αρνητικό, οι 8 και με υπογραφή του Κ. Δημη-
τρίου, μία φωτογραφία του Ερμή του Πραξιτέλους
επικολλημένη στο πάνω ακρόφυλλο, οι περισσότε-
ρες φωτογραφίες με λεζάντες στα γαλλικά, τυπώ-
ματα αλμπουμίνας, δύο από αυτά διαστάσεων 236 x
112 και 235 x 117 mm, τα υπόλοιπα από 190 x 255
έως 224 x 283 mm. (λεκέδες από οξείδωση κόλλας
στις γωνίες). Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, τα αρ-
χικά «A. L.» στο πάνω κάλυμμα), πλάγιο 4ο (375 x
268 mm).  Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λήψεις
από το Κάιρο, τις Πυραμίδες, το Πορτ Σάιντ και την
Αλεξάνδρεια καθώς και από την Ακαδημία, το Θη-
σείο, τον Κεραμεικό και το Θέατρο του Διονύσου.
€ 1.000-1.500

254

252 α
253
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255 118219
BERGGREN, Guillaume. Panorama de Constantinople,
vue prise de la Tour de Galata. [δεκαετία 1880].Ανα-
διπλούμενο πανόραμα σε 14 μέρη, τυπώματα αλ -
μπουμίνας επικολλημένα σε λεπτά χαρτόνια, ολικές
διαστάσεις: 262 x 4695 mm. (ελαφρά οξειδωμένο).
Πανί (φθορές, τίτλος στο πάνω κάλυμμα: «PANO-
RAMA DE CONSTANTINOPLE»), 415 x 420 mm.
€ 2.400-2.800

256 118220
BERGGREN, Guillaume. Panorama de Constantinople,
vue prise de la Tour du Séraskiérat. [δεκαετία 1880].
Αναδιπλούμενο πανόραμα σε 8 μέρη, τυπώματα
αλμπουμίνας επικολλημένα σε λεπτά χαρτόνια, ολι-
κές διαστάσεις: 206 x 2725 mm. (μικρές φθορές στην
αριστερή πλευρά του πρώτου μέρους). Πανί (μικρές
φθορές, τίτλος στο πάνω κάλυμμα: «PANORAMA
DE CONSTANTINOPLE»), 415 x 420 mm.
€ 1.200-1.600
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257 117410
ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος. 12 φωτογραφίες γυναικείων
ἐνδυμασιῶν. [π. 1880].  Τυπώματα αλμπουμίνας
επικολλημένα σε πασπαρτού («cabinet»), 140 x 100
mm, συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να σχηματίσουν
πτυσσόμενο άλμπουμ τύπου ακορντεόν. Κάθε φω-
τογραφία με αριθμό στο αρνητικό και χειρόγραφη
ένδειξη τόπου στο πασπαρτού (εκτός από μία χωρίς
αριθμό). Πάνινα καλύμματα (λίγο λερωμένα, τίτλος
στο πάνω: «COSTUMES»), 8ο (168 x 111 mm).  Εν-
δυμασίες της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Αθή-
νας, των Δελφών, των Ψαρών, των Μεγάρων, της
Κορίνθου, της Λευκάδας, της Ύδρας, του Παρνασ-
σού, της Βοιωτίας και της Ελευσίνας.
€ 200-300

258 118187
ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος. 12 φωτογραφίες ἀνδρικῶν
ἐνδυμασιῶν. [π. 1880].Τυπώματα αλμπουμίνας επι-
κολλημένα σε πασπαρτού («cabinet»), 140 x 100 mm,
συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να σχηματίσουν πτυσ-
σόμενο άλμπουμ τύπου ακορντεόν. Κάθε φωτογρα-
φία με αριθμό στο αρνητικό και χειρόγραφη ένδειξη
τόπου στο πασπαρτού (εκτός από μία χωρίς αριθμό).
Πάνινα καλύμματα (μικροί λεκέδες στο κάτω, τίτλος
στο πάνω: «COSTUMES»), 8ο (168 x 111 mm). 
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Ενδυμασίες της Πελοποννήσου, της Αττικής, της
Αθήνας, της Κρήτης, της Αλβανίας, του Μεσολογ-
γίου, του Ναυπλίου, των Μεγάρων, των Δελφών, της
Ύδρας και του Παρνασσού, η πρώτη με θρησκευ-
τική ενδυμασία («Métropolitain»).
€ 200-300

259 116804
Τό θωρηκτό «Ὕδρα». [δεκαετία 1890].  Τύπωμα
αλμπουμίνας επικολλημένο σε χαρτόνι, 190 x 249 mm.
[μαζί:] Ὁ θωρακοδρόμων «Βασίλισσα Ὄλγα». [δε-
καετία 1880].  Τύπωμα αλμπουμίνας επικολλημένο
σε χαρτόνι, 195 x 254 mm. (λίγο λερωμένο, μικρές
φθορές). (2)
€ 150-200

260 118188
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. και S. J. FEIGENBAUM.
Ἡ προκήρυξη τοῦ πρίγκιπα Γεώργιου πρός τόν κρητικό
λαό ἀπό τό κτήριο τοῦ Διοικητηρίου στίς 9 Δεκεμβρίου
1898. 1898.  Με σφραγίδα των φωτο  γράφων στην
πίσω όψη του πασπαρτού («RHOTOGRAPHIE / AU
SOUVENIR DE CRETE / P. DIAMAND. & S. J. FEI-
GENBAUM / CANEE / Rue Eglise Catolique No. 57.»),
τύπωμα κολλοδίου/ζελατίνας, 166 x 215 mm.
€ 100-150
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261 113188
BOEHRINGER, C. Πορτραῖτο τoῦ Παύλου Μελᾶ.
[π. 1902].Ανάγλυφη σφραγίδα του φωτογράφου
στο πασπαρτού, τύπωμα αργύρου, 144 x 100 mm.
€ 100-150

262 118200
Ὁ Καπετάν Βάρδας (Γεώργιος Τσόντος) μέ σῶμα Μα-
κεδονομάχων. 1905.Με ιδιόχειρη αφιέρωση του Γ.
Τσόντου στο πασπαρτού («Τῇ προσφιλεστάτῃ μοι
ἀδελφή Ἐλπ[ίδα] / Χλαπουτάκῃ εἰς ἀνάμνησιν [τῆς ἐν
Μακεδο-] / νίᾳ ἀπουσίας μου. / Γ. [Τσόντος Βάρδας] /
30/12/1905»), τύπωμα αλμπουμίνας, 121 x 168 mm. (λίγο
ξεθωριασμένο, φθορές στο πασπαρτού). [μαζί:] Ὁ Κα-
πετάν Βάρδας (Γεώργιος Τσόντος) μέ σῶμα Κρητῶν
ἐθελοντῶν. [π. 1914].Τύπωμα αλμπουμίνας επικολ-
λημένο σε πασπαρτού, 157 x 225 mm. (λίγο ξεθωρια-
σμένο, φθορές στο πασπαρτού). [μαζί:] Ὁ Καπετάν
Βάρδας (Γεώργιος Τσόντος) μέ συνάδελφό του στρα-
τιωτικό στήν Κορυτσά. [π. 1913].  Τύπωμα αργύρου
επικολλημένο σε πασπαρτού, 167 x 119 mm. Με σφρα-
γίδα του φωτογράφου στην πίσω όψη του πασπαρτού
(«ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ / Η ΠΡΟΟΔΟΣ / ΑΘ. Κ. ΝΙΚΟΛΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ / ΚΟΡΥΤΣΑ»). Μαζί: α) 7 φωτογραφίες
του Γ. Τσόντου (κυρίως πορτραίτα), ανά μεσά τους 4
φωτοκάρτες, τυπώματα αργύρου διαστάσεων από

260

262

55 x 77 έως 140 x 85 mm, β) Το ατομικό δελτίο ταυτό-
τητας του Γ. Τσόντου με επικολλημένη φωτογραφία
του και ημερομηνία 23 Αυγούστου 1939 και γ) Προ-
εκλογικό φυλλάδιο του Γ. Τσόντου ως υποψηφίου
βουλευτή Φλωρίνας, 253 x 178 mm. (12)
€ 400-600
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263 118395
Ἄλμπουμ μέ 205 φωτογραφίες σχετικές μέ τή βαμ-
βακοκαλλιέργεια στήν Αἴγυπτο. [αρχές 20ού αιώ -
να].  Τοποθετημένες από 3 έως 8  ανά σελίδα,
τυπώματα αργύρου διαστάσεων 60 x 102 mm. και
αντίστροφα (εκτός από 3, διαστάσεων 53 x 77 mm,
2, διαστάσεων 46 x 75 mm. και 3 βινιεταρισμένα σε
κύκλο διαμέτρου 57 mm), χειρόγραφες λεζάντες
στα γαλλικά και ελληνικά, γενική λεζάντα/τίτλος
στην πρώτη σελίδα («Culture cotonnière»). Στα μπωτό
πανί (τριγωνική χάρτινη ετικέτα επικολλημένη στο

265

266

εσωτερικό του πάνω καλύμματος («GEO. D. ECONO-
MOPOULO. Hippocrate 90. ATHÈNES. (Grèce)»).  πλά-
γιο 4ο (288 x 413 mm).Πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα
φωτογραφιών που καλύπτει όλη τη διαδικασία καλ-
λιέργειας, επεξεργασίας και διακίνησης του βαμβακιού.
Στις αρχές του 20ού αιώνα εξάλλου, ένα σημαντικότατο
μέρος των συνολικών εξαγωγών βαμβα κιού της Αιγύ-
πτου (τη στιγμή που το βαμβάκι αποτελεί το 80% των
εξαγώγιμων προϊόντων) βρίσκεται στα χέρια Ελλήνων
επιχειρηματιών, κορυφαίων στην παραγωγή και την εμ-
πορία του βαμβακιού, με πρώτους τους Χωρέμη και
Μπενάκη.
€ 1.000-1.500

264 112303
ΓΑΖΙΑΔΗΣ, Α. Δύο φωτογραφίες ἀπό τελετή ὑπο-
δοχῆς βασιλέων στή Βασιλική Ἀποβάθρα στό λι-
μάνι τοῦ Πειραιᾶ. [δεκαετία 1910].  Τυπώματα
αργύρου επικολλημένα σε πασπαρτού (μικρές φθο-
ρές στα πασπαρτού), 175 x 247 και 198 x 253 mm. (2)
€ 200-300

265 115868
Ἄλμπουμ μέ 18 φωτογραφίες ἀπό μία ἐκδρομή στή
Νε κρά θάλασα. 1913.  Τυπώματα αργύρου, 118
x 167 mm και αντίστροφα, χειρόγραφη σημείωση
στο πάνω ακρόφυλλο («ἐνἹεροσολύμοις= ἐνἔτει1913
= / μηνίὈκτωβρίῳ»). Δέρμα (τίτλος στο πάνω κάλυμμα:
«ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ / ΕΙΣ / ΝΕΚΡΑΝ ΘΑΛΑΣ-
ΣΑΝ / Α. Σ.»), πλάγιο 8ο (171 x 232 mm).
€ 500-700



69

268

267

266 116439
ΜΠΟΥΚΑΣ, Γεώργιος. Πορτραῖτοτοῦβασιλέως Κων-
σταντίνου. 1914.Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο
από τον Κωνσταντίνο στην εικόνα («Κωνσταντῖνος Β. /
1914»), έντυπη υπογραφή του φωτο  γράφου στο πα-
σπαρτού, τύπωμα αργύρου, 285 x 183 mm. Σε κορνίζα
με στέμμα. [μαζί:] Πορτραῖτο τῆς βασίλισσας Σοφίας.
[π. 1920].  Υπογεγραμμένο από τη Σοφία στην ει-
κόνα («Σοφία / Βασίλισσα τῶν Ἑλλήνων»), ανάγλυφη
σφραγίδα του φωτογράφου («PHOTO & KARTEN /
CENTRALE / W. BLEYER / ZURICH») στην εικόνα, τύ-
πωμα αργύρου, 225 x 165 mm. Σε κορνίζα. (2)
€ 260-300

267 116425
MELCY, [R]. Ὁ πρίγκιπας Γεώργιος μέ τήν οἰκογένειά
του. 1917.  Υπογεγραμμένη από τον Γεώργιο (και
χρονολογημένη), τη Μαρία και τα παιδιά τους στην
εικόνα ( «Γεώργιος / 1917», «Μαρία», «Πέτρος» και
«Εὐγενία»), υπογραφή του φωτογράφου στο πασπαρ-
τού («R.[;] Melcy / Paris», τύπωμα αργύρου, διάμετρος:
160 mm. [μαζί:] TAPONIER, André. Δύο φωτογραφίες
τῶν παιδιῶν τοῦ πρίγκιπα Γεωργίου καί τῆς Μαρίας
Βοναπάρτη, Πέτρου καί Εὐγενίας. 1919.  Υπογε-
γραμμένες και χρονολογημένες από τον Πέτρο και την
Ευγενία στην εικόνα και υπογεγραμμένες από τον φω-
τογράφο στην εικόνα, έντυπη σφραγίδα του φωτο-
γράφου και ανάγλυφη σφραγίδα («BOISSONNAS/
TAPONIER») στο πασπαρτού, τυπώματα αργύρου, 165
x 103 mm. και 165 x 101 mm. (3).
€ 300-400

268 112758
Ἄλμπουμ μέ 96 φωτογραφίες ἀπό ἕνα ταξίδι στή Μα-
κεδονία. 1915.  4 φωτογραφίες ανά σελίδα, τυπώ-
ματα αργύρου, 77 x 102 mm. (ελαφρά ξεθωριασμένα).
Πανί (τίτλος στο πάνω κάλυμμα: «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
ΙΟΥΛΙΟΣ 1915»), πλάγιο 4ο (243 x 295 mm).
€ 300-400

269 111246
BOISSONNAS, Fred. Μητέρα μέ παιδιά στό Γαστού -
ρι, Κέρκυρα. [1903].  Υπογεγραμμένη με μελάνι

269

270
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στην εικόνα, τύπωμα αργύρου επικολλημένο σε
λεπτό χαρτόνι, 425 x 577 mm. Σε κορνίζα.
€ 200-300

270 111249
BOISSONNAS, Fred. Χωρικοί. [δεκαετία 1910]. 
Υπογεγραμμένη με μελάνι στην εικόνα, τύπωμα αρ-
γύρου επικολλημένο σε λεπτό χαρτόνι, 421 x 580 mm.
Σε κορνίζα.
€ 200-300

271 111922
BOISSONNAS, Fred. Le bain du faune. [Τό λουτρό
τοῦ Φαύνου, Τέμπη]. [1913].Υπογεγραμμένη με

272

μελάνι στην εικόνα, τύπωμα αργύρου επικολλημένο
σε λεπτό χαρτόνι, 579 x 418 mm. (κομμένο μικρό
τμήμα από την κάτω δεξιά γωνία, μικρές φθορές).
Tίτλος και αριθμός στην πίσω όψη.
€ 200-300

272 115867
Ἄλμπουμ μέ 8 ἀεροφωτογραφίες καί 2 φωτογραφίες
μνημείων τῆς Ἀθήνας. [π. 1917]. Τυπώματα αργύ-
ρου με λευκά περιθώρια (οι εικόνες διαστάσεων 79 x
146 έως 107 x 160 mm. και αντίστροφα), χειρόγρα-
φες λεζάντες στα γαλλικά. Ερασιτεχνική βιβλιοδε-
σία (11 φύλλα πρόχειρα πιασμένα με σπάγκο στην
αριστερή τους πλευρά, τίτλος στο πρώτο: «AERO-
NAUTIQUE DES A[RMÉES]. A[LLIÉES]. EN ORIENT
/ VUES D’ ATHENES»), πλάγιο 8o (200 x 290 mm). 
Η τελευταία λήψη είναι από τον Πειραιά.
€ 100-150

273 112342
ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ν. Πορτραῖτο τοῦ Ἐλευθερίου Βενι-
ζέλου. 1928.Με ανάγλυφη σφραγίδα του φωτο-
φράφου και ιδιόχειρη αφιέρωση του Βενιζέλου στο
κάτω περιθώριο («Διά τούς φίλους Κον καί Καν Τυ-
πάλδου Φορέστη / Ἐλευθ. Κ. Βενιζέλος / Ἀθήναι,
22 Ὀκτωβρίου 1928»), τύπωμα αργύρου, διαστά-
σεις εικόνας: 149 x 101 mm. (ελαφρά οξειδωμένο). 
€ 300-400
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274 110788
LESTER, Emile. Παραδοσιακές ἐνδυμασίες Ἠπεί-
ρου. [π. 1930].  Τυπώματα αργύρου επικολλη-
μένα σε πασπαρτού, 225 x 136, 232 x 131 και 229 x
136 mm. Επιχρωματισμένες με το χέρι. (3)
€ 260-300

275 118179
NELLY’S. Ἡράκλειο, Πλατεία Βαλιδέ Τζαμί. [1927].
 Τίτλος («Κρήτης») και υπογραφή στο κάτω περι-
θώριο, σφραγίδες στην πίσω όψη, τύπωμα αργύρου,
διαστάσεις εικόνας: 228 x 169 mm. (μικρά επιδιορθω-
μένα σχισίματα στα περιθώρια).
€ 200-300

276 115730
NELLY’S. Musée d’ Olympie – Niké de Paeonios. [1927-
1930].  Τίτλος και υπογραφή στο πασπαρτού, τύ-
πωμα αργύρου, 215 x 158 mm. Σε κορνίζα.  Βλ.
Nelly’s, Αρχαιότητες, Ελλάδα, 1925-1939, Μουσείο
Μπενάκη & Εκδοτικός οίκος Μέλισσα, 2003, αρ. 145
(εικονίζεται στη σ. 199).
€ 150-200

277 115857
NELLY’S. α) Santorin – Mérovigli, β) Santorin – Pano
Méria. [1925-1930].  Τυπώματα αργύρου, 160 x
220 mm. Τίτλος και υπογραφή στο πασπαρτού,
σφραγίδες στην πίσω όψη, στην πίσω όψη των πα-

276

277 β

274 275
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σπαρτού επικολλημένες 7 και 9 φωτογραφίες αντί-
στοιχα, διαστάσεων από 53 x 83 έως 127 x 78 mm,
όλες με χειρόγραφες λεζάντες στην πίσω όψη, χει-
ρόγραφη λεζάντα στα γαλλικά στο πασπαρτού
(«La marine à Santorin» στο πρώτο και «Santorin»
στο δεύτερο), μεταξύ των φωτογραφιών του πρώ-
του μία φωτοκάρτα με κείμενο στα γαλλικά. (2)
€ 300-400

278 118180
NELLY’S. Paysans de Tripolis. [1930].  Τίτλος και
υπογραφή στο κάτω περιθώριο, σφραγίδες στην
πίσω όψη, τύπωμα αργύρου, διαστάσεις εικόνας:
229 x 169 mm. (μικρές επιδιορθώσεις στις γωνίες).
€ 200-300

279 118190
NELLY’S. Ὁ ναός τοῦ Ὀλυμπίου Διός. [δεκαετία 1930].
 Υπογραφή με μολύβι στο πασπαρτού, ανάγλυφη
σφραγίδα στην εικόνα και στο πασπαρτού, σφραγίδες
στην πίσω όψη, τύπωμα αργύρου, 216 x 280 mm.
€ 200-300

280 118191
NELLY’S. Acropole. [δεκαετία 1930]. Τίτλος, υπο-
γραφή και ανάγλυφη σφραγίδα στο πασπαρτού, τί -
τλος («Acropole-Les Propylées») και σφραγίδες στην
πίσω όψη, τύπωμα αργύρου, 221 x 279 mm.
€ 200-300

281 118192
NELLY’S. Τό Θέατρο Ἡρώδου Ἀττικοῦ καί ἡ Ἀκρό-
 πολη ἀπό τά νοτιοδυτικά. [δεκαετία 1930].Έντυπη
υπογραφή και ανάγλυφη σφραγίδα στο πασπαρτού,
σφραγίδα στην πίσω όψη, τύπωμα αργύρου, 206 x
280 mm.
€ 150-200

280

281
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282 115864
Δώδεκα φωτογραφίες ἀπό τό Στρατιωτικό Μουσεῖο
τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων. [π. 1932-1934].Τυπώματα
αργύρου, 226 x 165 mm. και αντίστροφα. (12).Οι
φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο του Υπο-
στρατήγου Γ. Δελαγραμμάτη, υπό τη διοίκηση του
οποίου, ιδρύθηκε το Στρατιωτικό Μουσείο της Σχο-
λής Ευελπίδων το 1932.
€ 200-300

283 115675
ΒΕΡΒΕΡΗΣ, Απόστολος. Ἄλμπουμ μέ 24 φωτογρα-
φίες ἀπό μνημεῖα τῆς Ἀθήνας καί 5 φωτογραφίες ἀπό
τήν Ἀρχαία Κόρινθο. [μέσα δεκαετίας 1930].Τοπο-
θετημένες μία ανά σελίδα, τυπώματα αργύρου δια-
στάσεων από 167 x 161 έως 171 x 169 mm, όλες με
έντυπη ένδειξη του φωτογράφου και έντυπες λεζάντες
στα αγγλικά και ελληνικά στο κάτω περιθώριο, χειρό-
γραφος τίτλος με λευκό και μαύρο μελάνι στο πρώτο
φύλλο («Ἑλλάς»). Δέρμα (μικρές φθορές, σχισμένη η
κάτω ένωση, χειρόγραφη ένδειξη του φωτογράφου
στο εσωτερικό του κάτω καλύμματος («STUDIO / VER-
VERIS / ALEXANDRIE»), 8ο (240 x 217 mm).
€ 150-200

284 115742
Ἄλμπουμ μέ 172 φωτογραφίες ἀπό ἕνα ταξίδι στή Με-
σόγειο (οἱ 84 ἀπό τήν Ἐλλάδα) μέ τό γερμανικό ἐπιβα-
τηγό M. S. Milwaukee. 1938.Τοποθετημένες από 1 έως
4 ανά σελίδα, τυπώματα αργύρου, 2 διαστάσεων 122
x 170 mm, 6 διαστάσεων 92 x 143 mm, οι υπόλοιπες από

55 x 55 έως 85 x 65 mm. και αντίστροφα, χειρόγραφες λε-
ζάντες στα γερμανικά (η λεζάντα της πρώτης φωτο-
γραφίας: «M. S. Milwaukee / vor Corfu / 21.4 – 10.5.1938»),
μία φωτογραφία με χειρόγραφη επιστολή με υπογραφή
(«Renate u. [Margaret]) στην πίσω όψη. Δέρμα (σχισμένη
η πάνω ένωση, γραμμένο με το χέρι στο εσωτερικό του
πάνω καλύμματος: «Renate Scholz»), πλάγιο 8ο (190 x 240
mm). Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων λήψεις από
την Ολυμπία (13), τη Σαντορίνη (9), τη Ρόδο (13), την
Πάτμο (12), τον Μαραθώνα (6), τη Δήλο (6), τους Δελ-
φούς (8), την Κέρκυρα (9), την Ελευσίνα (3), το Δαφνί
(2) και το Κατάκολο (2). Στις λήψεις εκτός Ελλάδας
περιλαμβάνονται διάφορες πόλεις της Ιταλίας, η Τύ-
νιδα, η Καρχηδόνα, το Μαυροβούνιο,  η Κροατία
καθώς και 2 λήψεις από την Κωνσταντινούπολη. Μαζί
14 φωτογραφίες, μη σχετιζόμενες με το συγκεκριμένο
ταξίδι, που απεικονίζουν κυρίως πρόσωπα. (15)
€ 300-400

285 116735
ΧΟΥΤΖΑΙΟΣ, Σίμος. Χαμίνια. [β´ τέταρτο 20ού
αιώνα].  Τίτλος και υπογραφή στο πασπαρτού,
τύπωμα αργύρου, 367 x 272 mm. Σε κορνίζα.
€ 150-200

285
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286 115866
Γιῶργος καί Μαρῶ Σεφέρη. 1944.  Τύπωμα αρ-
γύρου, 203 x 253 mm. (μικρές φθορές στις γωνίες).
Με ιδιόχειρη σημείωση της Μαρώς Σεφέρη στην
πίσω όψη («Κάιρο Σπίτι μας. / 31 Sharia Emad el
Din / Φλεβάρης 1944»). Πρόκειται πιθανώς για
λήψη σκηνοθετημένη από τον ίδιο τον ποιητή με
την κάμερα τοποθετημένη απέναντι από το ζεύ-
γος. Η μόνη γνωστή δημοσίευση της παρούσας
φωτογραφίας είναι αυτή στο αγγλικό περιοδικό
Labrys (τ. 8, Λονδίνο, Απρίλιος 1983), στο πλαίσιο
αφιερώματος στον Γιώργο Σεφέρη σε επιμέλεια
Γιάννη Σταθάτου.
€ 1.000-1.500

287 115865
Ὁ Γιῶργος Σεφέρης ἔφιππος στήν Τμῶλο. 1950. 
Τύπωμα αργύρου, 178 x 172 mm. Με ιδιόχειρη ση-
μείωση της Μαρώς Σεφέρη στην πίσω όψη («Ιού-
νιος / 1950 / Τμῶλο / [Μ. ΑΣΙΑ] / 16 / Τ’ ἄλογα κι ὁ
ἥλιος πίσω μας – ριθμός»).  Η μόνη γνωστή δη-
μοσίευση της παρούσας φωτογραφίας είναι αυτή
στο αγγλικό περιοδικό Labrys (τ. 8, Λονδίνο, Απρί-
λιος 1983), στο πλαίσιο αφιερώματος στον Γιώργο
Σεφέρη σε επιμέλεια Γιάννη Σταθάτου.
€ 400-600

288 115858
Ἑνότητα 13 φωτογραφιῶν ἀπό τίς Σπέτσες. [τέλη
δεκαετίας 1940].  Τυπώματα αργύρου, διαστά-
σεων από 160 x 228 έως 172 x 232 mm. (13).
€ 200-300

288

289
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289 118194
ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ, Δημήτρης. Μοναχοί, Ἅγιον Ὄρος.
[1947].  Σφραγίδα του φωτογράφου στην  πίσω
όψη, τύπωμα αργύρου επικολλημένο σε λεπτό χαρ-
τόνι, 347 x 277 mm. (μικρή φθορά αριστερά στο μέσο).
€ 100-150

290 118193
ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ, Δημήτρης. Ἀκροναυπλία. [β  ́μισό 20ού
αιώνα].  Σφραγίδα του φωτογράφου στην πίσω
όψη, τύπωμα αργύρου επικολλημένο σε λεπτό χαρ-
τόνι, 250 x 351 mm.
€ 100-150

291 118195
ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ, Δημήτρης. Δελφοί. [β´ μισό 20ού
αιώνα].  Σφραγίδα του φωτογράφου στην πίσω
όψη, τύπωμα αργύρου επικολλημένο σε λεπτό χαρ-
τόνι, 250 x 347 mm. (μικρή φθορά πάνω στο μέσο).
€ 100-150

292 116440
ΒΑΒΛΙΤΗΣ, Π. Πορτραῖτο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Μακαρίου. [μέσα δεκαετίας 1950].  Υπογεγραμ-
μένο στην εικόνα με κόκκινο μελάνι («ὁ Κύπρου
Μακάριος»), ανάγλυφη σφραγίδα του φωτογρά-
φου στην εικόνα, τύπωμα αργύρου, 230 x 170 mm.
Σε κορνίζα.
€ 100-150

293 116497
BOISSONNAS, Fred. L’ Épire, berceau des Grecs. Γε-
νεύη, Éditions d’ Art Boissonnas, 1915.ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ, δεύτερη μορφή. Μ’ ένα χάρτη και 48 πίνακες
με βαθυτυπικές αναπαραγωγές φωτογραφιών, ει-
σαγωγή του D. Baud-Bovy. Αρχικά εξώφυλλα (λεί-
πουν τμήματα από τη ράχη).
€ 100-150

294 115391
BOISSONNAS, Fred. Salonique, la ville des belles égli-
ses. Γε νεύ η, Fr. Boisson nas, 1919. 40 πί να κες με βα-
θυτυπικές α να πα ρα γω γές φω το γρα φιών, ει σα γω γή
του D. Baud-Bovy, ένα από τα 100 αριθμημένα αντί-
τυπα «sur papier fort». Αρχικά εικονογραφημένα
εξώφυλλα (μικρές φθορές στη ράχη).
€ 150-200

295 118073
BOISSONNAS, Edmond. Smyrne. Γενεύη, Éditions d’
Art Boissonnas, 1919.  48 πίνακες με βαθυτυπικές
αναπαραγωγές φωτογραφιών (μικρή φθορά [τρύπα]
από την αρχή έως και τον 25ο πίνακα), εισαγωγή του
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Éd. Chapuisat, ένα από τα 2000 αριθμημένα αντίτυπα
«sur papier fort». Μεταγενέστερα εξώφυλλα του «Le
Livre de Prix» (λίγο λερωμένα, λείπουν μικρά τμή-
ματα από την κορυφή και τη βάση της ράχης).
€ 100-150

296 118071
BOISSONNAS, Fred. La Macédoine Occidentale. Γε-
νεύη, Éditions d’ Art Boissonnas, 1921.VI σ. 48 πίνα-
κες με βαθυτυπικές αναπαραγωγές φωτο γραφιών,
εισαγωγή του D. Baud-Bovy. Αρχικά εξώφυλλα (ελεύ-
θερα, σχίσιμο στο πάνω, λεκέδες από υγρασία, λείπει
η κορυφή της ράχης).
€ 80-120

297 118072
BOISSONNAS, Fred. Athènes ancienne. Γενεύη, Édi-
tions d’ Art Boissonnas, 1921.  48 πίνακες με βαθυ-
τυπικές αναπαραγωγές φωτογραφιών, εισαγωγή
του W. Deonna. Μεταγενέστερα εξώφυλλα του «Le
Livre de Prix» (μικρές φθορές, κατά τόπους οξει-
δωμένα). [δεμένο μαζί, του ιδίου:]. Athènes moderne.
Γε νεύ η, Éditions d’ Art Boissonnas, 1920.  48 πί να-
 κες με βαθυτυπικές α να πα ρα γω γές φω το γρα φιών,
εισαγωγή του Γ. Αρβανιτάκη.
€ 150-200

18. Τέχνες
298 118175
WAGNER, Johann Martin von. Bassorilievi antichi della
Grecia, o sia fregio del tempio di Apollo Epicurio in Arca-
dia. Ρώμη, Francesco Bourliè, 1814.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
πλάγιο folio (305 x 455 mm), IV σ. (λεκέδες, ελαφρά
οξείδωση (λίγο πιο έντονη σε κάποιους πίνακες), μι-
κρές φθορές στο πλευρικό και το κάτω περιθώριο των
2 πρώτων πινάκων). 25 χαλκόγραφοι πίνακες χαραγ-
μένοι από τον F. Ruschweyh με βάση σχέδια του Wagner
(ένας αναδιπλούμενος), εισαγωγικό κείμενο σε 2 στή-
λες. Χαρτόνια της εποχής της έκδοσης (φθορές, σπα-
σμένη η πάνω σύνδεση). Blackmer 1756.
€ 300-400

299 116390
ΛΥΤΡΑΣ, Νικηφόρος. — WELTAUSSTELLUNG 1873 IN
WIEN. DIE INTERNATIONALE JURY HAT HERRN
NIKIPHOROS LYTRAS IN ATTIKA (GRIECHENLAND) DIE
MEDAILLE FÜR KUNST ZUERKANNT. DER PRÄSIDENT
DER KAISERLICHEN AUSSTELLUNGS-COMMISSION:
[Erzherzog Rainer]. DER GENERAL-DIRECTOR: [Schwarz
Senborn]. WIEN, DEN 18. AUGUST 1873. Βιέννη, R. v. Wal-
dheim, [1873].Λιθογραφία φοδραρισμένη με ύφασμα,
287 x 411 mm. (επιδιορθωμένο κάθετο σχίσιμο στο μέσο
και 2 μικρότερα στην πάνω και την κάτω πλευρά, συ ντη-
ρημένο). Δίπλωμα απονομής βραβείου («Μέγα βρα-
βείο»), το οποίο απονεμήθηκε στον Νικηφόρο Λύτρα στη
Διεθνή Έκθεση της Βιέννης το 1873 για τα έργα του Κά-
λαντα και Ἡ πυρπόλησις της τουρκικής ναυαρχίδος.
€ 1.000-1.500

300 116391
Δ´ ΟΛΥΜΠΙΑ — ΛΥΤΡΑΣ, Νικηφόρος. ΕΠΙ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ Α´ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΠΕ-
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302

ΡΙΟΔῼ ΤΕΤΑΡΤῌ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΖΑΠΠΑ ΙΔΡΥΘΕΝΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ, ΓΝΩΜῌ ΤΩΝ
ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΒΡΑΒΕΙΟΝ [Ἀργυ-
ροῦν] Τῼ [Ν. Λύτρᾳ] ΕΚΘΕΤῌ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ [Ἀθη-
ναίων] ΝΟΜΟΥ [Ἀττικῆς καί Βοιωτίας] ΔΙΑ Τ[ΑΣ] ΕΝ
Τῌ ΣΥΝΑΓΩΓῌ [ΙΔ´] ΤΑΞΕΙ [ΝΑ´] ΔΙΑΚΡΙΘΕ[ΙΣΑΣ
ἐλαιογραφίας «Κάλαντα, Κακόν Ἕγγονον, καί τήν
κλεμμένην».]. ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ [ΚΕ´]
ΜΗΝΟΣ [ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΩΠΘ´] [Ἀ. Βαλέττας] ΠΡΟ-
ΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ. Παρίσι,
Lemercier & Cie, [1888].  Δίπλωμα απονομής βρα-
βείου επικολλημένο σε hardboard, 480 x 484 mm. (σχισί-
ματα, λεκέδες από υγρασία στη δεξιά πλευρά, (λίγο
ζαρωμένη), λεκές από οξείδωση αριστερά στο μέσο).
Λιθογραφημένο σε σχέδιο του Λύτρα, συμπληρωμένο
με το χέρι για τον ίδιο (υπογράφει ο Αριστομένης Βα-
λέττας).Δεν έχουν εντοπιστεί παρά ελάχιστα αντί-
τυπα του διπλώματος των Δ´ Ολυμπίων.
€ 1.500-2.000

301 118160
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, 8o, X +
ρκγ´ + 631 και VIII + 583 σ. 5 πίνακες με αλφάβητα
στο τέλος του δεύτερου τόμου. Πάνινη ράχη (μικρές
φθορές). Ηλιού & Πολέμη, 1898.107-8. [μαζί:] [Πί-
νακες Α´-ΛΕ´]. [Αθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1898].
 8ο, 35 φωτοτυπικοί πίνακες με νομίσματα. Ηλιού
& Πολέμη, 1898.109.  Οι 35 πίνακες της αρχικής
έκδοσης τοποθετημένοι σε μεταγενέστερο portfolio
με διαφορετικό τίτλο (Λεύκωμα ἀρχαίων ἑλληνικῶν
νομισμάτων. Τριάκοντα πέντε φωτοτυπικοί πίνακες
μετ’ ἐπεξηγηματικοῦ κειμένου) αλλά ίδια χρονολο-
γία (1898) στο πάνω κάλυμμα. Μαζί φυλλάδιο με
επεξηγηματικό κείμενο, 30 σ. (3)
€ 300-400

302 116373
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΕΑΣ — EXPOSITION DE
PEINTURES DES OEUVRES DU PEINTRE C. MA-
LEAS au Cercle Laïque Hellénique No  6, AVENUE
FOUAD 1er (BOULAC), LE 11 - 21 JANVIER 1924 DE
10 HEURES A.M - 1 HEURE P.M. ET DE 3 - 7 HEU-
RES P.M. ENTRÉE LIBRE. [Κάιρο], 1924.  Λιθό-
γραφη αφίσα, 255 x 350 mm. (λείπει μικρό τμήμα
από τη δεξιά πλευρά).
€ 150-200

303 118167
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, Ι. Χ. Πανελλήνιον λεύκωμα
Ἐθνικῆς Ἑκατονταετηρίδος, 1821-1921, τόμος Δ´:

Καλαί Τέχναι. Αθήνα, Νέα Ελληνική Ηώς, 1927.
 4ο, 234 σ. (λεκές από νερό στην κάτω εσωτερική
γωνία των πρώτων και των τελευταίων φύλλων).
Πολυάριθμες εικόνες εντός κειμένου. Αρχικό πανί
(λερωμένο, μικρές φθορές στη ράχη, χαλαρωμένες
οι συνδέσεις).
€ 80-120

304 118151
ΜΑΛΕΑΣ, Κ. Εἰκόνες λαϊκῆς ἀρχιτεκτονικῆς (Ἱστο-
ρική καί Λαογραφική Βιβλιοθήκη τοῦ Συλλόγου
πρός Διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων, ἀρ. 6). Αθήνα, Ι.
Ν. Σιδέρης, 1929.4ο, 56 σ. (μικρά σχισίματα σε λίγα
φύλλα). Με 45 αναπαραγωγές έργων του ζωγράφου
(2 έγχρωμες). Αρχικά εξώφυλλα (κομμένα μικρά
τμήματα, λυμένη η ράχη).
€ 80-120

305 111668
ΜΑΚΡΗΣ, Κίτσος Α. Λαϊκές ζωγραφιές στό ἀρχο -
νταρίκι τοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Ἅη-Λαυρέντη στό
Πήλιο. Βόλος, Κ. Α. Μακρής, 1947.15 σ. Έκδοση
σε 320 αντίτυπα, με 2 εικόνες εντός κειμένου και έναν
αναδιπλούμενο πίνακα στο τέλος. Αρχικά εικονο-
γραφημένα εξώφυλλα. [μαζί, του ιδίου:] Παραλλα-
γές ἑνός ζωγραφικοῦ θέματος (Ἀνατύπωση ἀπό τό
περιοδικό «ὁ Αἰώνας μας»). Αθήνα 1950.16 σ. (λε-
κέδες από νερό στα τελευταία φύλλα). Εικόνες εντός
κειμένου. Αρχικά εξώφυλλα (λεκές από νερό στο κάτω).
[μαζί, του ιδίου:] Δυό λαϊκοί ζωγράφοι: Γιάννης Πα-
γώνης – Θανάσης Παγώνης. Βόλος 1952.  32 σ.
Έκδοση σε 500 αντίτυπα, εικόνες εντός κειμένου, πί-
νακες στο τέλος, αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση.
Αρχικά εικονογραφημένα εξώφυλλα (του Αγ. Αστε-
ριάδη).  [μαζί, του ιδίου:] Ὁ Καπετάν Στέργιος
Μπασδέκης καί ὁ γλύπτης Μίλιος (ἀνάτυπο ἀπό τήν
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Ἀγγλοελληνική Ἐπιθεώρηση, τ. 7, σ. 206-222). Αθήνα
1955.25 σ. Έκδοση σε 250 αριθμημένα αντίτυπα, με
4 εικόνες εντός κειμένου και 4 πίνακες στο τέλος. Αρ-
χικά εικονογραφημένα εξώφυλλα. [μαζί, του ιδίου:]
Μικρά μελετήματα. Βόλος 1960.75 σ. Με 8 ολοσέ-
λιδες εικόνες στο τέλος. Αρχικά εξώφυλλα. (5)
€ 150-200

306 114382
Μουσεῖον Μπενάκη. Ἑλληνικαί ἐθνικαί ἐνδυμασίαι,
ἐκδιδόμεναι ἐπιμελείᾳ Ἀντωνίου Ε. Μπενάκη, κείμε-
νον: Ἀγγελικῆς Χατζημιχάλη, πίνακες: Νικολάου
Σπέρλιγκ. Αθήνα 1948-1954.  2 τόμοι, folio (500 x
350 mm), (ελαφρά ομοιόμορφη οξείδωση σε ορισμέ-
νους πίνακες). Έκδοση περιορισμένη σε 300 αριθμη-
μένα αντίτυπα, 112 έγχρωμοι λυτοί πίνακες, κείμενα
στα ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά. Αρχικό πάνινο
portfolio (λίγο λερωμένος ο Β´ τόμος). (2)
€ 800-1.200

307 118310
Τάκης [ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ]. [Takis. Musicales]. Παρίσι, Ale-
xandre Iolas, 1974.  203 x 199 mm. Έκδοση σε 1000
αριθμημένα αντίτυπα. 4 δίφυλλα με κείμενα στα γαλ-
λικά των Pierre Restany, Μίκη Θεοδωράκη, Allen Gin-
sberg και William Burroughs (αυτό του Ginsberg στα
αγγλικά με γαλλική μετάφραση), 2 από αυτά με ασπρό-
μαυρη φωτογραφία έργων του καλλιτέχνη και ένα με
αναπαραγωγή σχεδίου του στη σ. [1], μία λυτή έγχρωμη
λιθογραφία και ένας δίσκος βινυλίου 45 στροφών με
ηχογράφηση των Musicales σε εικονογραφημένη θήκη,
προσαρμοσμένη σε λευκό δίφυλλο. Αρχικό portfolio.
Εκδόθηκε την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης του
Τάκη στο Espace Pierre Cardin στο πλαίσιο του 3ου Fe-
stival d’Automne του Παρισιού τον Οκτώβριο του 1974.
[μαζί:] Takis. Pendules Magnétiques (1964-66). Le Siècle de
Kafka (1984). Μιλάνο, Alga Marghen, 2009.Δίσκος βι-
νυλίου, έκδοση περιορισμένη σε 380 αντίτυπα, με εσω-
τερική εικονογραφημένη θήκη με σχόλιο του Marcel
Duchamp και δίφυλλο με φωτογραφίες των Pendules
Magnètiques και κείμενο του William Burroughs. Σε ει-
κονογραφημενη θήκη. Η ηχογράφηση πραγματο-
ποιήθηκε στο Musée de Jeu de Paume, στο Παρίσι, τον
Νοέμβριο του 1993. (2)
€ 300-400
308 118420
Ἡμερολόγιο Α.Γ.Ε.Τ. 1970 — [Εἰκόνες τοῦ Μουσείου
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καί Μεταβυ-
ζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας καί τῆς ἐκκλησίας τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου]. Αθήνα 1969.πλάγιο 4ο. Ένα από
τα 100 αριθμημένα αντίτυπα, με 28 έγχρωμες αναπα-
ραγωγές εικόνων επικολλημένες σε  ισάριθμα λυ -
τά χαρτόνια, 4 φύλλα στην αρχή με τα στοιχεία της

έκδοσης, επικολλημένη αναπαραγωγή παλαιάς χαλκο-
γραφίας και κείμενα των Μ. Ι. Μανούσακα και Μ. Χα-
τζηδάκη (με αγγλική μετάφραση στην πίσω όψη) και 3
φύλλα στο τέλος με 4 μικρότερες επικολλημένες εικόνες
(η τελευταία σε λεπτό χαρτόνι με την ένδειξη «ΑΓΕΤ»).
Αρχικό πάνινο portfolio (λίγο λερωμένο).
€ 150-200

309 110225
Ἡμερολόγιο Α.Γ.Ε.Τ. 1977 — ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,
Π. [Εἰκονες ἀπό τήν Ἀθήνα]. Αθήνα 1976. πλάγιο
4ο. Ένα από τα 100 αριθμημένα αντίτυπα, με 33 έγ-
χρωμες αναπαραγωγές υδατογραφιών του επικολ-
λημένες σε  ισάριθμα λυτά χαρτόνια, και 4 φύλλα
στην αρχή με τα στοιχεία της έκδοσης, ευχές για τις
γιορτές, προλογικό σημείωμα του καλλιτέχνη και βιο-
γραφικό του. Αρχικό πάνινο portfolio (ελαφρά λερω-
μένο το πάνω κάλυμμα και η ράχη, μικρό σχίσιμο στο
εσωτερικό).
€ 100-150

310 110227
Ἡμερολόγιο Α.Γ.Ε.Τ. 1981 — ΓΑΛΑΝΗΣ  Δ. [Οἱ ἐπο-
χές τοῦ ἔτους,  τά ζώδια καί ἄλλες ξυλογραφίες].
Αθήνα 1980.πλάγιο 4ο. Ένα από τα 100 αριθμημένα
αντίτυπα, με 33 έγχρωμες αναπαραγωγές έργων του
επικολλημένες σε ισάριθμα λυτά χαρτόνια, και 5 φύλλα
στην αρχή με τα στοιχεία της έκδοσης, ευχές για τις
γιορτές, βιογραφικό του καλλιτέχνη και δύο συνθέ-
σεις με το όνομα του εκδότη. Αρχικό πάνινο portfolio.
€ 100-150

19. Εικονογραφημένες εκδόσεις
311 118536
Sappho, Bion, Moschus, recueil de compositions dessinées
par Girodet. Παρίσι, Chaillou-Potrelle, Renouard &
Didot frères, 1829. folio (357 x 265 mm), 12 + 8 + 13
σ. (οξείδωση, λεκές από νερό στην κάτω εξωτερική
γωνία ενός πίνακα). Με 40 χαλκογραφίες εκτός κει-
μένου (οι 5 επιχρωματισμένες με το χέρι). Μεταγενέ-
στερα χαρτόνια (μικρές φθορές, ex-libris O. Borelli). 
€ 200-300

312 114377
ΛΟΓΓΟΣ. Daphnis et Chloé. Λωζάνη, André Gonin,
1950.  folio (350 x 260 mm), 117 σ. Έκδοση περιο-
ρισμένη σε 180 αριθμημένα αντίτυπα, με πολυάριθ-
μες λιθογραφίες εντός κειμένου του Hans ERNI,
ανάμεσά τους 5 ολοσέλιδες, οι υπόλοιπες ενσωμα-
τώνουν τμήμα του κειμένου, όλα τα αντίτυπα υπο-
γεγραμμένα από τον καλλιτέχνη και τον εκδότη,
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ένα από τα 30 αντίτυπα εκτός εμπορίου, σε άρραφα
δίφυλλα (όπως κυκλοφόρησε). Αρχικά εξώφυλλα,
περικάλυμμα (περγαμηνή στη ράχη), θήκη.
€ 200-300
313 114376
ΟΜΗΡΟΣ. Odyssée, version française de Victor Bérard.
Λωζάνη, André Gonin, 1957-8.3 τόμοι, folio (395 x
280 mm), 144, 149 και 204 σ. Έκδοση περιορισμένη
σε 186 αριθμημένα αντίτυπα, με 112 έγχρωμες λιθο-
γραφίες εντός κειμένου του Hans ERNI, ανάμεσά
τους 26 ολοσέλιδες, όλα τα αντίτυπα υπογεγραμ-
μένα από τον καλλιτέχνη και τον εκδότη, σε άρραφα
δίφυλλα (όπως κυκλοφόρησε). Αρχικά εικονογρα-
φημένα εξώφυλλα, εικονογραφημένο περικάλυμμα
(περγαμηνή στη ράχη), εικονογραφημένη θήκη. (3)
€ 700-900
314 115390
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ, Αγήνωρ. Τό σπίτι τοῦ Σφάρτς στ’
Ἀμπελάκια. Αθήνα 1928.  22 σ. Έκδοση περιορι-
σμένη σε 200 αριθμημένα αντίτυπα, εικονογραφημένη
από τον καλλιτέχνη με 6 υδατογραφίες (στο μεγαλύ-
τερο μέρος τους με ποσουάρ, 4 σε βάση ενός τυπωμέ-
νου χρώματος και μία  σε βάση δύο τυπωμένων
χρωμάτων), 15 άλλες εικόνες εκτός και 14 εντός κειμέ-
νου (στις τελευταίες έχουν συνυπολογιστεί τα επίτιτλα,
οι βινιέτες και τα αρχικά γράμματα). Δέρμα στη ράχη
και τις γωνίες (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα,
χρυσωμένη η πάνω ακμή, αξάκριστες οι υπόλοιπες).
€ 800-1.200

315 117773
[ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Απόστολος] «ΝΙΚΒΑΣ, Ντόλης».
Φιλημένη, ρομάντσο. Αθήνα, Αδελφοί Γεράρδη, 1931.
 77 σ. Αντίτυπο με πρωτότυπη σύνθεση στο πάνω
εξώφυλλο (διατηρήθηκε στην κοινή έκδοση) και ακόμα
11 πρωτότυπα έργα του Δομένικου ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ, ένα
με μορφή τίτλου, τα υπόλοιπα 10 επικολλημένα σε ισά-
ριθμα φύλλα, μικτή τεχνική, 208 x 138 mm, όλα υπογε-
γραμμένα και χρονολογημένα από τον καλλιτέχνη. ΤΟ
ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ, με ιδιόχειρη σημείωσή
του στην πίσω όψη του τίτλου («Μοναδικό ἀντίτυπο σέ
χαρτί / γιαπωνέζικο καί μέ τά πρωτό- / τυπα, Hors-textes
ἀνήκει / στόν ἴδιο τόν Συγγραφέα / Ἀθήνα 29 Δεκεμ-
βρίου 1931 / Ντόλης Νίκβας»). Δερμάτινη ράχη (μικρές
φθορές, λείπει η βάση της).
€ 500-700

316 115379
ΒΙΚΕΛΑΣ, Δημήτριος. Nouvelles grecques, traduction
du Mis de Queux de Saint-Hilaire, nouvelle édition. Πα-
ρίσι, Firmin-Didot, 1897.  8ο, VIII+ 287 σ. Με εικο-
νογράφηση των ΓΙΑΛΛΙΝΑ, ΓΥΖΗ, ΙΑΚΩΒΙΔΗ,
ΛΥΤΡΑ, ΦΩΚΑ, ΡΑΛΛΗ και ΡΙΖΟΥ. Αρχικά εξώ-
φυλλα (ελαφρά λερωμένα, αξάκριστο και εν μέρει
άκοπο αντίτυπο, ταινία χαρτιού στη ράχη).
€ 80-120

317 117979
ΒΙΚΕΛΑΣ, Δημήτριος. Λουκῆς Λάρας, ἔκ δο σις τε-
 τάρ τη. Αθή να, Γ. Κασδόνης, 1892.  8ο, 240 σ.
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(ελαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Εικονογράφηση
του Θεοδ. ΡΑΛ ΛΗ. Αρχικά εικονογραφημένα χαρ-
τόνια (λερωμένα), πανί στη ράχη (φθορές). Ηλιού &
Πολέμη, 1892.170.
€ 80-120

318 116506
ΓΚΙΚΑ, Τίγκη. Ἡ δίψα τοῦ καλαμιοῦ. Αθήνα, Δί-
φρος, 1965. 4ο, [20] φ. Με 3 έγχρωμες λιθογραφίες
του Γιάννη ΤΣΑΡΟΥΧΗ, έκδοση περιορισμένη σε 211
αντίτυπα, όλα υπογεγραμμένα και αριθμημένα από
τον καλλιτέχνη, αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση
(«Στή Λία καί στό Μαρῆ / Μ’ ὅλη μου τήν ἀγάπη /
Τίγκη Γκίκα»), σε άρραφα τεύχη (όπως κυκλοφό-
ρησε). Αρχικά εξώφυλλα (ελαφρά λερωμένα).
€ 150-200

319 118230
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Ν. Πούσι, ποιήματα. Αθήνα, Α. Κα-
ραβίας, 1947. [64] σ. Έκδοση σε 1000 αντίτυπα, με
ξυλογραφίες σε όρθιο ξύλο των Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ,
Α. ΤΑΣΣΟΥ, Ι. ΜΟΡΑΛΗ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Γ.
ΜΟΣΧΟΥ, Γ. ΒΑΚΑΛΟ και Γ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗ. Αρ-
χικά εξώφυλλα (φθορές στη ράχη).
€ 300-400

320 118211
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δ. Γρ. Αἱ Ἀθῆναι πού φεύ-
γουν. Αθήνα, Κογεβίνας, 1933.  93 σ. Με 12 επι-

κολλημένες οξυγραφίες του Λυκούργου ΚΟΓΕΒΙΝΑ
(4 τυπωμένες με σέπια, οι υπόλοιπες επιχρωματισμέ-
νες με ποσουάρ), σχέδια του καλλιτέχνη εντός κει-
μένου. Δέρμα (μικρές φθορές, λείπει τμήμα από τη
βάση της ράχης, ο τίτλος στο πάνω κάλυμμα).
€ 150-200

321 116457
ΚΑΡΟΥΖΟΥ, Σέμνη. Δέκα λευκαί λήκυθοι τοῦ
Μουσείου Ἀθηνῶν. Αθήνα, Τυπογραφία Γ. Κεφαλ-
ληνού, 1953-1955.πλάγιο folio (402 x 505 mm). Έκ-
δοση περιορισμένη σε 400 αριθμημένα αντίτυπα, με
3 έγχρωμες ξυλογραφίες στο εισαγωγικό κείμενο και
10 έγχρωμα χαρακτικά μικτής τεχνικής (ξυλογραφία
και χαλκογραφία) χαραγμένα από τον Γιάννη ΚΕ-
ΦΑΛΛΗΝΟ και τους μαθητές του, Λ. ΜΟΝΤΕΣΑΝ-
ΤΟΥ, Γ. ΒΑΡΛΑΜΟ και Ν. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ, ένα από τα
200 αντίτυπα με το κείμενο στα αγγλικά, σε άρραφα
φύλλα (όπως κυκλοφόρησε). Αρχικά καλύμματα
από χαρτόνι επενδυμένο με γιαπωνέζικο χαρτί, πε-
ρι κάλυμμα, κουτί.
€ 1.500-2.000

322 118374
ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ, Λυκούργος. La Grèce Byzantine et
franque, préface de Gabriel Millet. Παρίσι, L’ Art Grec,
1927. 4ο (406 x 310 mm), [20] σ. Έκδοση περιορι-
σμένη σε 230 αριθμημένα αντίτυπα, υπογεγραμ-
μένα από τον καλλιτέχνη, με 12 λυτές οξυγραφίες
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τοποθετημένες σε πασπαρτού, όλες με αρίθμηση,
υπογραφή και τίτλο στο κάτω περιθώριο με μολύβι.
Αρχικό portfolio (λίγο λερωμένο, σχισίματα στις
ενώσεις).
€ 1.500-2.000

323 117766
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ὁ κουρσάρος Πέδρο Κα -
ζᾶς, ἱστορία ἀπίστευτη, βγαλμένη ἀπό κάποιο χειρό-
γραφο πού βρέθηκε στό Ὀπόρτο. Αθήνα, Γλάρος,
1944.Τρίτη έκδοση, κα´ + 59 σ. Εικονογράφηση του
συγγραφέα. Αρχικά εξώφυλλα (μικρές φθορές, επι-
διορθώσεις με σελοτέιπ στη ράχη).
€ 80-120

324 118150
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ἱστορία ἑνός καραβιοῦ
πού χά θη κε ἀ πά νου σέ μιά ξέ ρα, ὅ πως τήν ταί ρια -
ξε ἀ πό κά ποια πα λη ά χαρ τιά ὁ Φώ της Κό ντο γλους.
Αθή να, Πή γα σος, 1944.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 93 σ.
Με 2 λι θο γρα φί ες ε κτός κει μέ νου χα ραγ μέ νες α πό
τον συγ γραφέ α. Αρ χι κά ε ξώ φυλ λα (άκοπο αντί-
τυπο).
€ 100-150

325 116503
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Τό τραγούδι τῆς Γῆς
(ἑλληνική συμφωνία). Αθήνα 1937.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ, περιορισμένη σε 280 αριθμημένα αντίτυπα.

4ο (322 x 245 mm), 41 σ. Με ξυλογραφίες εντός κει-
μένου του Ευθ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ανάμεσά
τους αρχικά γράμματα και βινιέτες τυπωμένες με
κόκκινο μελάνι). Αρχικά εξώφυλλα (φθορές στη
ράχη, λυμένη).
€ 300-400

326 117371
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Τό πράσινο βιβλίο. Αθήνα,
Κασταλία, 1935.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 220 σ. (μικρό
σχίσιμο στο πάνω περιθώριο μιας ξυλογραφίας). Μ’
ένα πορτραίτο του συγγραφέα επικολλημένο σε
φύλλο εκτός κειμένου σε θέση προμετωπίδας και 15
ξυλογραφίες του Δ. ΔΑΒΗ εκτός κειμένου. Ένα
από τα 100 αριθμημένα αντίτυπα σε χαρτί πολυτε-
λείας. Πανί (λίγο λερωμένο, ο τίτλος στο πάνω κά-
λυμμα).
€ 80-120

327 116982
NOTTON, Andrée. Thessalie: Trikkala - Kalabaka - Ka-
straki. Αθήνα, Le Burin, 1943. 4o, 15 σ. Έκδοση πε-
ριορισμένη σε 100 αριθμημένα αντίτυπα, τυπωμένα
σε διάφορα χαρτιά, με 25 επικολλημένες χαλκογρα-
φίες του Tavy NOTTON (καλέμι), 4 εντός κειμένου
και οι υπόλοιπες σε 20 πίνακες στο τέλος, πρόλογος
του Αν. Ορλάνδου, αντίτυπο χωρίς αριθμό και έν-
δειξη χαρτιού. Αρχικά εξώφυλλα (κομμένο μεγάλο
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τμήμα από την εξωτερική γωνία του κάτω και λίγα
μικρά τμήματα από το πάνω).
€ 300-400
328 118475
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ευθύμης. Ἄσμα ἀσμάτων.
Αθήνα 1938.  Έκδοση περιορισμένη σε 25 αριθ-
μημένα αντίτυπα, 7 λυτές ξυλογραφίες σε πλάγιο
ξύλο (2 με λεκέδες από νερό), 4 τυπωμένες σε χειρο-
ποίητο χαρτί του καλλιτέχνη (διαστάσεων από 350 x
220 έως 385 x 270 mm, 2 με την υπογραφή του, σε
μία από τις οποίες η ένδειξη «δοκιμή τοῦ καλλιτέ-
χνη, τυπωμένη σέ χαρτί καμωμένο ἀπό τόν ἴδιο»), οι
υπόλοιπες σε χαρτί F. G. Head 1939 (διαστάσεων 295
x 220 και 320 x 255 mm). Αρχικό portfolio από λεπτό
χαρτόνι (505 x 355 mm, ξυλόγραφη σύνθεση που εν-
σωματώνει τον τίτλο στο πάνω κάλυμμα, αριθμη-
μένη και υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, λεκές
από νερό, μικρές φθορές στη ράχη). [μαζί:] ένα τύ-
πωμα της σύνθεσης του καλύμματος.  ΕΞΑΙΡΕ-
ΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ. Ελάχιστα πλήρη αντίτυπα αυτού
του έργου είναι γνωστά. Ας σημειωθεί ότι το παρόν
αντίτυπο (αρ. 11) έχει τις ξυλογραφίες του αχρωμά-
τιστες, παρότι ανήκει στην ομάδα των 19 πρώτων
αντιτύπων, που όπως αναφέρεται στο εσωτερικό
του πάνω καλύμματος κυκλοφόρησαν επιχρωματι-
σμένα. Επιπλέον, στο χειροποίητο χαρτί του καλλι-
τέχνη θα τυπώνονταν οι ξυλογραφίες για ένα και
μοναδικό αντίτυπο (το Γ).
€ 3.000-4.000

329 116517
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ζαχαρίας. Τό παγώνι. Α θή να
1942.  4ο (289 x 236 mm), [52] σ. Με 23 έγ χρω μες
ξυ λο γραφί ες του Γιάννη ΚΕ ΦΑΛ ΛΗ ΝΟΥ, το κεί-
 με νο κά θε ξυλογραφίας (πλην της πρώτης) στο
πάνω μέ ρος της α πέ να ντι σε λί δας. Αρχικά χαρτό-
νια (πάνινη ράχη).
€ 300-400

330 118367
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος. Στέρνα. Αθήνα, Θεμέλιο, 1975.
 [40] σ. Έκδοση που αναπαράγει ένα αυτόγραφο
του ποιήματος, εικονογραφημένη από τον Κώστα
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟ (με 3 δισέλιδες και 2 ολοσέλιδες
δίχρωμες συνθέσεις), ένα από τα 80 αριθμημένα
αντίτυπα εκτός εμπορίου. Δέρμα των Α. & Α. Γα-
νιάρη (χρυσή διακόσμηση στο πάνω κάλυμμα (σύν-
θεση του Κ. Κουλεντιανού),  έχει διατηρηθεί το
αρχικό portfolio). Δασκαλόπουλος Α174.  Στο
εσωτερικό του πάνω καλύμματος επικολλημένη έν-
τυπη ετικέτα από γιαπωνέζικο χαρτί με την έν-
δειξη  («Τό βιβλίο αὐτό ἀνήκει στή σειρά «ΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΑ» μέ τόν ἀριθμό: Α 1. Ὁ Ἀνδρέας
Χρ. Γανιάρης σχεδίασε καί ἐπιμελήθηκε τή βιβλιο-
δεσία. Τό Γαλλικό δέρμα προμήθευσε ὁ Μ. ΜΙ-
ΧΑΗΛΙΔΗΣ. Ἡ βιβλιοδετική ἐργασία έγινε ἀπό
τόν ΑΠ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ & Π. ΜΑΡΚΟΥ. Νοέμ-
βρης -Δεκέμβρης 1978»).
€ 300-400



83

331 115325
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Άγγελος. Ἀκριτικά (1941-1942).
Αθήνα 1942.  4ο (268 x 219 mm), [40] σ. (σχίσιμο
κατά μήκος της τσάκισης ενός διφύλλου). 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, οι ξυλογραφίες αριθμημένες
από τον καλλιτέχνη (η πρώτη με την υπογραφή του:
«Σπῦρος Βα / σιλείου / 42»), το αντίτυπο της Θάμαρ
Μανώλη Μπενάκη, σε άρραφα δίφυλλα (όπως κυ-
κλοφόρησε). Αρχικά (χειρόγραφα) εξώφυλλα (λυ-
μένα, κομμένα μικρά τμήματα, επιδιορθώσεις με
σελοτέιπ, λείπει η ράχη, λίγο λερωμένα).
€ 1.500-2.000

332 116507
ΤΑΣΣΟΣ, Α., Λ. ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ και Γ. ΒΕΛΙΣΣΑ-
ΡΙΔΗΣ. Γιά τή χιλιάκριβη τή λευτεριά, 1821-1945.
Αθή να, Ο Ρή γας, 1945.  7 λυ τά δί φυλ λα (350 x
248 mm), το κα θέ να με τί τλο στην πρώ τη σε λίδα, ο -
λο σέ λι δη ξυ λο γρα φί α στη δεύ τε ρη και κείμενο
στην τρί τη (το κεί με νο του πρώ του δί φυλ λου κα-
 λύ πτει και την τέ ταρ τη σε λί δα). Αρ χι κό portfolio
(μικρές φθορές, λείπει μικρό τμήμα από τη βάση
της ράχης, λίγο λερωμένο το κάτω κάλυμμα).
€ 300-400

333 118431
[ΤΑΣΣΟΣ, Α., Λ. ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ, Β. ΚΑΤΡΑΚΗ, Γ.
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, Γ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ και Α. ΚΟ-
ΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ]. Θυσιαστήριο τῆς Λευτεριᾶς,
[πάνω:] πρωτομαγιά. Αθήνα, Ο Ρήγας, 1945. folio
(436 x 310 mm), (αφιέρωση στην σ. [1] του διφύλλου).
Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (τα στοιχεία της έκδο-
σης από το portfolio), δίφυλλο με ολοσέλιδη ξυλο-
γραφία στη δεύτερη σελίδα του (σχετικό απόσπασμα
δημοτικού τραγουδιού στην πρώτη σελίδα και εισα-
γωγικό κείμενο της έκδοσης στην τρίτη και την τέ-
ταρτη) και 9 ξυλογραφίες με τίντα τυπωμένες σε
ισάριθμα λυτά φύλλα (η ξυλογραφία στο πάνω μισό
του φύλλου, επεξηγηματικό κείμενο στο κάτω μισό).
Αρχικό portfolio με ξυλόγραφη βινιέτα (κομμένο στα
2 κατά μήκος της ράχης, φθορές στο πάνω κάλυμμα,
λείπει τμήμα από την πάνω εσωτερική γωνία του).
€ 400-600

334 115215
ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας. Καφενεῖο τό «Βυζάντιο» κι ἄλ λα
5 ποιήματα. Αθήνα, Μίμνερμος, 1984.304 x 243 mm,
[36] σ. Με 5 έγχρωμες χαλκογραφίες εκτός κειμένου
του Αλέκου ΦΑΣΙΑΝΟΥ, όλες υπογεγραμμένες, έκδοση
περιορισμένη σε 120 αριθμημένα αντί τυπα, υπογεγραμ-

μένα από τον καλλιτέχνη και τον ποιητή, αντίτυπο
σε άρραφα δίφυλλα (όπως κυκλοφόρησε). Αρχικά
εικονογραφημένα εξώφυλλα (με έγχρωμη χαλκο-
γραφία στο πάνω, υπογεγραμμένη), λείπει η θήκη.
€ 260-300
335 116514
ΦΩΤΙΑΔΗΣ, Βασίλης. L’ arbre à billes. Λωζάνη 1946.
 123 σ. Έκδοση περιορισμένη σε 261 αριθμημένα
αντίτυπα, εικονογραφημένη από τον Δ. ΓΑΛΑΝΗ
με 6 οξυγραφίες (3 ολοσέλιδες), μία ξεστή χαλκο-
γραφία και 4 ξυλόγραφες βινιέτες, αντίτυπο με ιδιό-
χειρη αφιέρωση («Pour Monsieur et Madame / Marino
Kalliga, / en affectueux hommage. / Vassily Photiades /
Βασιλάκης Φωτιάδης.»). Αρχικά εξώφυλλα.
€ 150-200
336 118174
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Ἐνθύμημα τῶν Ἀθηνῶν. Souve-
nir d’ Athènes. Αθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου, [αρχές
20ού αιώνα].πλάγιο 4ο (208 x 288 mm). Χωρίς ιδι-
αίτερο φύλλο τίτλου (τα στοιχεία της έκδοσης από
το εξώφυλλο), μ’ ένα αναδιπλούμενο πανόραμα και
ακόμα 14 χρωμολιθογραφίες με μνημεία της Αθή-
νας, λεζάντες στο κάτω περιθώριο στα ελληνικά,
γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά. Αρχικά εικονο-
γραφημένα εξώφυλλα (κομμένο και συμπληρωμένο
τμήμα του εξωτερικού περιθωρίου του πάνω, λίγο
λερωμένο το κάτω, με διαφήμιση του εκδότη).
€ 260-300

332
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337 116810
Δέκα χαρακτικά ἔργα, πρόλογος Γ. Πετρῆ, ἐπιμέ-
λεια Α. Τάσσου. Αθήνα, Επιθεώρηση Τέχνης, 1958.
 4ο (380 x 280 mm). Έκδοση σε 1000 αντίτυπα,
λιθογραφίες των ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ, ΚΑΝΕΛΛΗ, ΜΑ-
ΝΟΥΣΑ ΚΗ, ΜΟΡΑΛΗ, ΤΣΑΡΟΥΧΗ και ΧΑΤΖΗ  -

ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ, ξυλογραφίες των ΚΑΤΡΑΚΗ,
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΤΑΣΣΟΥ, και ένα linoleum
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, όλα τα χαρακτικά επικολλημένα σε
λυτά φύλλα, η λιθογραφία του Χατζηκυριάκου-Γκίκα
υπογεγραμμένη και χρονολογημένη με μολύβι. Αρχικά
τυπωμένα χαρτόνια (ελαφρά λερωμένα).
€ 700-900

338 118212
Πλοῖα καί ναυμαχίαι τοῦ Εἰκοσιένα. Αθήνα 1961.
 πλάγιο folio (494 x 620 mm.). (λίγο λερωμένο το
εσωτερικό περικάλυμμα). Έκδοση σε 2000 αριθ-
μημένα αντίτυπα, εισαγωγικό κείμενο του Κ. Α.
Αλεξανδρή στα ελληνικά και αγγλικά, 28 λυτές
αναπαραγωγές υδατογραφιών του Α. Ε. Κριεζή
(οι 21 έγχρωμες), οι περισσότερες βασισμένες σε
έργα των A. Roux (πατέρα και γιου). Αρχικό πάνινο
portfolio (λερωμένο, λίγο σκεβρωμένα τα καλύμ-
ματα, λείπει τμήμα του ενός κλείστρου).
€ 400-600
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20. Σχέδια. υδατογραφίες. κλπ.
339 116408
Δύο θυρεοί Ἑπτανήσων. Υδατογραφίες σε χαρτί,
90 x 85 και 90 x 135 mm. Σε κορνίζες. (2)
€ 150-200

340 113238
ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ, Δημήτριος, 1891-1947. Ὁ Λάμπρος
καί ἡ θυγατέρα του. Μολύβι σε χαρτί επικολλη-
μένο σε hardboard, 182 x 268 mm. Υπογεγραμμένο
κάτω δεξιά: «Δ. ΜΠΙCKINHC». Tο σχέδιο αποτε-

339

340

339
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λεί μέρος εικονογράφησης του βι-
βλίου: Σολωμού Ποιήματα, εκδόσεις
Ιωάννου Ν. Σιδέρη, χ.χ.
€ 400-600

341 106836
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965. Δε-
καεπτά διακοσμητικές βινιέτες. Με-
λάνι σε ισάριθμα κομμάτια χαρτιού
διαστάσεων από 30 x 40 έως 40 x 155
mm. Mαζί κάρτα με την υπογραφή του
καλλιτέχνη: «Φ. Κόντογλου / 1923» σε
κοινή κορνίζα.
€ 1.200-1.600

342 106835
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος, π. 1902-1985.
Τριάντα ἀρχικά γράμματα γιά τή
«Ζωή ἐν τάφῳ» τοῦ Στρ. Μυριβήλη.
1954.  Μελάνι σε χαρτί, 110 x 100
mm. το καθένα, σε κοινή κορνίζα.
€ 3.000-4.000

342

341
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343 116152
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος, π. 1902-1985. Σύνθεση γιά
τό ἐξώφυλλο τοῦ ἔργου «Ρεμβασμός στό χάρτη»
τοῦ Π. Χάρη.  Τέμπερα σε χαρτί, 227 x 175 mm.
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «σ. β.». Σε κορνίζα.
Μαζί αντίτυπο του βιβλίου.
€ 800-1.200

344 116616
ΖΕΠΟΣ, Εμμανουήλ, 1905-1995. Ἀγρότες. Υδα-
τογραφία και μολύβι σε χαρτί, 123 x 102 mm. Υπο-
γεγραμμένο κάτω δεξιά: «Εμ. Ζέππος».
€ 200-300

345 115960
ΜΑΥΡΟΪΔΗΣ, Γεώργιος, 1912-2003. Ἐξώφυλλο καί
11 πρωτότυπα ἔργα ἀπό τήν ἔκδοση «Τετράδιο» (Ar-
tigraf, 1990). Το εξώφυλλο: μαρκαδόρος σε χαρτί,
250 325 mm. Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο:
«Γ. Μαυροΐδης/1960». Τα 11 έργα: Μικτή τεχνική σε
χαρτί (ακρυλικό, μελάνι), 330 x 325 mm. Υπογε-
γραμμένο το 12/12 κάτω δεξιά: «Γ. Μαυροΐδης».
€ 2.000-3.000
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347 116460
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος, 1935-2022. Μακέτα γιά τό
ἐξώ φυλλο τοῦ βιβλίου “Τό φοβερό βῆμα” τοῦ Κ. Ταχ -
 τσή. [1989]. Υδατογραφία σε χαρτί, 200 x 140 mm.
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: «Α.Φ.». Σε κορ-
νίζα.
€ 500-700

346 106833
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, Μίνως, 1919-1998. Δεκαπέντε σχέ-
δια γιά τήν εἰκονογράφηση τῆς συλλογῆς διηγη-
μάτων «Τό πράσινο βιβλίο» τοῦ Στρ. Μυριβήλη
[1956].  Μελάνι σε χαρτί, διάφορα μεγέθη από
155 x 175 έως 255 x 180 mm. Σε κορνίζα.
€ 1.500-2.000

348 116492
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ, Γιώργος, 1924-
1996. Ἐκλογές.  Υδατογραφία
και μελάνι σε χαρτί, 490 x 220 mm.
Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά:
«Γ. Χαρίδημος». Σε κορνίζα 
Δημοσιεύτηκε στο άρθρο του
Β. Πλάτανου, «Ο Καραγκιόζης
πολιτεύεται!..», Ταχυδρόμος, 43
(27/10/77), σ. 24, 25.
€ 300-400

347

348
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21. Χαρακτικά 19oυ - 19ου αιώνα – Λαϊ-
κές λιθογραφίες – Αφίσες
349 118555
ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ – Ἅγιος Νικόλαος – Μονή Γρη-
 γορίου. [Άγιον Όρος], 1819.  Χαλκογραφία, 430 x
310 mm. (λίγες μικρές τρύπες στην εικόνα, οξείδωση
στα περιθώρια). Χαραγμένη από τον μοναχό Θεοφύ-
λακτο. Σε κορνίζα. Παπαστράτου 512.
€ 300-400

350 115490
ΑΔΑΜ. Ὁ θάνατος τοῦ Κωνσταντίνου αὐτοκράτο-
ρος τῶν Ρωμαίων. 1453. Οδησσός, π. 1860.  Λιθο-
γραφία, 522 x 410 mm. (ελαφρά οξειδωμένη, λεκέδες
από νερό). Σε κορνίζα.  Ο χαράκτης υπογράφει
«Ἀδάμ Ἐλευθερίου Καράδενιζη», δηλώνοντας το
πατρώνυμό του και τον τόπο καταγωγής του (Μαύρη
Θάλασσα).
€ 800-1.200

351 118477
GAJASSI, Vincenzo. Storia della Grecia moderna, dal
1803 al 1832, inventata, disegnata ed incisa da V. Gajassi
Romano. Ρώμη, 1833-1835.  7 (από τις 10) λυτές
οξυγραφίες, 5 σε φύλλα διαστάσεων 420 x 560 mm, οι
άλλες 2 σε φύλλα διαστάσεων 356 x 466 και 362 x 466
mm. (οξειδωμένες οι 2 με τα μικρότερα περιθώρια,

στη μία από αυτές λεκέδες από νερό στο κάτω
περιθώριο, στίγματα από οξείδωση στις υπόλοιπες).
Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος σε έντυπη
ετικέτα στο πάνω εξώφυλλο ορισμένων αντιτύπων),
λεζάντες στα ιταλικά και ελληνικά. Η οξυγραφία με
θέμα τους ήρωες της Πάτρας εδώ από μεταγενέστερη
εκτύ πω ση, επ᾽ ευκαιρία των γάμων των Luigi Mastri-
cola και Vincenza Pfyffer, με χαραγμένη αφιέρωση του
χαράκτη στο ζευγάρι. Χωρίς τα εξώφυλλα. Risorgi-
mento Greco, σ. 313-4. (7)Οι οξυγραφίες είναι: «Οι
Σουλιώτισσες», «Η Σουλιώτισσα Δέσπω», «Το όνειρο
του Αλή Πασά», «Το μαρτύριο του Ευθύμιου Βλα -
χάβα», «Το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου του εκ
Σαμαρίνης», «Οι ήρωες των Πατρών» και «Ο απα -
γχο  νισμός του Γρηγορίου Ε´».  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΠΑΝΙΟ. 
Αν και περισσότερο γνωστός σαν γλύπτης, ο Vincenzo
Gajassi (1801-1861) γνώρισε στα νεανικά του χρόνια
μεγάλη επιτυχία σαν χαράκτης. Στις χαλκογραφίες
αυτής της σειράς αντλεί τη θεματογραφία του από το
έργο του Pouqueville, από το οποίο άλλωστε παρα θέτει
υπό μορφή λεζάντας τα αντίστοιχα αποσπά σματα. Το
αρχικό του σχέδιο να καλύψει την περίοδο 1803-1832
δεν πραγμα τοποιήθηκε τελικά (οι 10 χαλκο γραφίες που
τυπώθηκαν αναφέρονται σε γεγο νότα μέχρι το 1821).
Η ύπαρξη και ελληνικής μετά φρασης των απο -
σπασμάτων του Pouqueville δείχνει ότι πρόθεσή του
ήταν να κυκλοφορήσει το έργο του και στην Ελλάδα.
€ 7.000-9.000
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352 118243
DAVID, Jacques Louis. Λεωνίδας ἐν Θερμοπύλαις, dédié
aux Hellènes. Παρίσι, Chez l’ editeur, [1826].  Χαλκο-
γραφία, 585 x 797 mm. (λεκές από νερό στην κάτω
δεξιά γωνία, επικολλημένη σε χαρτόνι). Χαραγμένη
από τον J. N. Laugier με βάση ζωγραφικό έργο του
David.
€ 800-1.200

353 118447
RUGENDAS, Johann Lorenz. Die griechischen Capitains Pipinis
und Miejauly zerstören durch Brander die türkische Flotte bei Tene-
dos, den 9 & 10ten November 1822. Augsburg, J. L. Rugendas, [π.
1825].Ακουατίντα χαραγμένη από τον Rugendas με βάση
σχέδιο του ίδιου και του Georg Haevel (για τα πλοία), 471 x
590 mm., ελαφράεπιχρωματισμένη. Σε κορνίζα.  Ο τίτλος
περιέχει ανακρίβειες, τόσο ως προς τους πρωταγωνιστές
του  επεισοδίου, όσο και ως προς το χρόνο  (στην
πραγματικότητα την επιχείρηση διεξήγαγαν οι Κανάρης
και Βρατσάνος στις 29 Οκτωβρίου). Ο J. L. Rugendas
ήταν διευθυντής της Ακαδημίας Τεχνών και Σχεδίου
του Augsburg.
€ 800-1.200

352

353

354 116911
Alexander Ypsilanti. Augsburg, M. Gleich, [δεκαετία 1820]. 
Λιθογραφία, 165 x 138 mm, επιχρωματισμένη με το χέρι.
€ 100-150

354
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355 118229
COLIN, Alexandre Marie. α) Don Juan et Haidee, β)
Ali Pascha d’ Epire et Vassiliki. Παρίσι, Jeannin, [π.
1835].  Eπιχρωματισμένες χαλκογραφίες, 392 x
479 mm. (οξείδωση). Χαραγμένες από τον A. V. Six-
deniers με βάση έργα του Colin. Σε κορνίζες. (2).
€ 1.500-2.000

356 118476
NEUVILLE, Alphonse-Marie, de. Mort de Marcos Bot-
zaris. Παρίσι, Bulla, [1865].Λιθογραφία με 2 τίντες
χαραγμένη από τους Regnier, Bettannier και Morlon
με βάση έργο του de Neuville, 370 x 525 mm (μικρές
φθορές στο κάτω περιθώριο). Σε κορνίζα.
€ 800-1.200

357 118448 
SAINT-AULAIRE, Félix Achille. Combat de Navarin.
20 Octobre 1827. Position de la Frégate Française la
Syrène, portant pavillon Amiral. Παρίσι, Bulla, [π.
1828]. Λιθογραφία, 286 x 468 mm. Σε κορνίζα.
€ 800-1.200

356

357
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358 115195
RIS, Ludwig, εκδότης. Landung der französischen Hülf-
sarmee in Griechenland den 29t August 1828. Κωνστάντζα,
[π. 1830].Xαλκογραφία επιχρωματισμένη με το χέρι,
190 x 245 mm. (διαστάσεις φύλλου: 245 x 358 mm). 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ.
€ 500-700

359 116407
URRUTY, Alphonse. Constantinople. Παρίσι, Maesani,
[π. 1840].Λιθογραφία, 443 x 609 mm. (οξείδωση).
Τίτλος στα γαλλικά και ισπανικά. Σε κορνίζα. 
ΣΠΑΝΙΑ.
€ 1.000-1.500

360 118182
GENIOLE, Alfred André. Le Sultan recevant les députés
des diverses populations qui demandent des droits égaux:
seule reconstitution, rationnelle et définitive, possible de l’
État ottoman, proclamée par la Revue orientale, dirigée par
le Docteur Barrachin, [κάτω:] Vendu au profit de l’ éman-
cipation. Παρίσι, Lith. Rigo frères et Cie, [π. 1841]. 
Λιθογραφία, 250 x 339 mm. (επιδιορθωμένα σχισίματα
στην πάνω πλευρά). Χαραγμένη από τον Vogt με βάση
έργο του Geniole, η λεζάντα στα γαλλικά, ελληνικά,
τουρκικά, αρμενικά και αραβικά.
€ 200-300

361 107624
GASPARINI, Andrea. Interno del teatro di Erode Attico o
di Bacco. Alla memoria del Signore Alessandro Cipriani
di Livorno. L’ autore consacra. Ρώμη 1844.  Επιχρω-
ματισμένη οξυγραφία, 450 x 600 mm. (οξειδωμένα τα
περιθώρια). Χαραγμένη από τον Gasparini σε σχέδιο
του ιδίου. Σε κορνίζα.
€ 1.000-1.500

360

361
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362 118172
Ἡ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἄθωνι ἱερά βασιλική καί πατριαρ -
χική μονή τῶν Ἰβήρων. Μόσχα 1907.Λιθογραφία,
543 x 376 mm. (ελαφρά οξειδωμένη, λεκέδες από
νερό). Σε κορνίζα.
€ 350-450

363 118451
[Ἡ παραχώρησις τῶν Ἑπτανήσων στήν Ἑλλάδα].
[π. 1864].Χρωμολιθογραφία, 555 x 446 mm. (κομ-
μένα τα περιθώρια, λείπουν μικρά τμήματα, κυρίως
από τις γωνίες, συντηρημένη). Σε κορνίζα.
€ 700-900

364 111198
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Ἡ ἐν Ἡρακλείῳ ὑποδοχή τοῦ
Πρίγκηπος Γεωργίου, Ὑπάτου Ἀρμοστοῦ Κρήτης,
30 Ἀπριλίου 1899. Αθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου,
[π. 1899]. Χρωμολιθογραφία, 489 x 663 mm. (λεί -
πουν τμήματα, συντηρημένη).
€ 500-700

365 116153
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Γενοβέφα, Εἰκ. Β’. Αθήνα, Δρ.
Παπαδημητρίου, 1900.  Χρωμολιθογραφία, 540 x
690 mm. (κομμένα και συμπληρωμένα με το χέρι μικρά
τμήματα από την πάνω και κυρίως την αριστερή και
τη δεξιά πλευρά (κοντά στα περιθώρια), σχίσιμο στο
κάτω περιθώριο). Τίτλος και επεξηγηματικό κείμενο
στα ελληνικά και γαλλικά. Σε κορνίζα. Πρόκειται
για την πρώτη έκδοση σειράς εικονογραφιών με θέμα
την Γενοβέφα, που έκανε ο Δρ. Παπαδημητρίου. Σε
αυτήν και την επόμενη έκδοση τα έργα είναι του
Χρηστίδη. Βλ. Απόστολος Δούρβαρης, Σωτήριος
Χρηστίδης (1858-1940), Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1993.
€ 200-300

364

365
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366 116382
WALTON, Charles William. [Ὁ Βασιλεύς Κωνστα -
ντῖνος]. [Λονδίνο, Walton & Co. π. 1913].  Λιθογρα-
φία επικολλημένη σε πασπαρτού, 342 x 261 mm.
(κομμένο τμήμα από την κάτω πλευρά του πασπαρ-
τού με τα στοιχεία του εκδότη). Η ένδειξη «Proof» και
ο βασιλικός θυρεός της Ελλάδας στην κάτω πλευρά
του πασπαρτού.
€ 300-400

367 118183
Ὁ ἀεροπόρος Μωραϊτίνης ἄνωθεν τῆς Κωνσταντι-
 νουπόλεως βομβαρδίζων τόν τουρκικόν στόλον.
[1918].  Χρωμολιθογραφία, 798 x 502 mm. (κομ-
μένα τα περιθώρια, συντηρημένη).
€ 400-600

368 118185
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Ἡ καταστροφή καί ἡ Ὡραία τῆς
Σμύρνης, εἰς φυλλάδια 1ΑΣ δραχμῆς, [πάνω:] Παρα-
 σκευήν 22 Νοεμβρίου. Αθήνα, Αλ. & Ευ. Παπα δημη-
τρίου, [μέσα δεκαετίας 1920].  Χρωμο  λιθογραφία,
690 x 483 mm. (οξείδωση, λεκέδες, συντη ρημένη).
Σε κορνίζα.  Αγγελία έκδοσης λαϊκού μυθιστο-
ρήματος.
€ 600-800

369 116812
[Ἡ παράδοσις τῶν Ἰωαννίνων]. Αθήνα, Ε. Ι. Αθα -
να σιάδης, [1913].  Χρωμολιθογραφία, 424 x 595
mm. (μικρό σχίσιμο κάτω αριστερά). Σε κορνίζα.
€ 300-400

366 367 368

369

370

370 113193
ΧΑΟΥΠΤ, Κ. Ἡ ὑποδοχή τοῦ Βασιλέως Κωνστα ν-
τίνου ἐν νέῳ Φαλήρῳ. Θριαμβευτική ὑποδοχή τοῦ
δαφνοστεφοῦς στρατηλάτου Βασιλέως Κωνστα ντί-
νου καί τοῦ ἐνδόξου ἑλληνικοῦ στόλου τῇ 5 Αὐγού-
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372

στου 1913. Αθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου, [1913]. 
Χρωμολιθογραφία, 448 x 622 mm. (αμυδροί λεκέδες
στην πάνω πλευρά). Τίτλος στα ελληνικά και γαλ-
λικά. Σε κορνίζα.
€ 300-400

371 116410
Ὁ ἑλληνικός στόλος καί τά νέα καταληφθέντα μέρη.
Αθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου, [1913].  Χρωμο λιθο -
γραφία, 425 x 590 mm. (κομμένες οι γωνίες της δεξιάς
πλευράς, σχίσιμο αριστερά στο μέσο, λεκές στο κάτω
περιθώριο). Ο τίτλος στα ελληνικά και γαλλικά.
€ 350-450

372 116523
ΣΒΟΛΟΣ. Ἡ ἑλληνική Σμύρνη δέν ὑπάρχει πλέον!
Αθήνα, Γ. Παπαδημητρίου, [1922].  Έγχρωμο
φωτολιθόγραφο πανόραμα σε 2 μέρη, ολικές διαστά -
σεις: 188 x 1310 mm. (μικροί λεκέδες από υγρασία στο
αριστερό τμήμα). Σε κορνίζα.
€ 500-700

373 116968
Τό ὄνειρον τῶν προσφύγων καί ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας. [π. 1923].  Χρωμολιθογραφία, 503
x 700 mm. (μικρά επιδιορθωμένα σχισίματα στα
περιθώρια). Βασισμένη σε παλαιότερη χρωμο λιθο -
γραφία του Χρηστίδη («Ἡ Ἀνάστασις τῆς Κρήτης»).
€ 300-400

374 118184
Ἐνθύμιον Ἀραβισσοῦ. Φιλεκπαιδευτική ἀδελφότης
τῶν Ἀραβισσιωτῶν «Ὁ Ἅγιος Δημήτριος». [β´ μισό
δεκαετίας 1920].  Χρωμολιθογραφία, 485 x 830
mm. (κομμένη η κάτω πλευρά και τα περιθώρια,
συντηρημένη).
€ 300-400

375 115884
ΔΟΥΚΑΣ, Έκτωρ. Ἐποποιΐα τῆς Πίνδου, Νοέμβριος
1940. Πειραιάς, Ε. Δούκας & Λ. Μελετόπουλος, [1940].
Έγχρωμη φωτολιθογραφία, 492 x 680 mm.
€ 200-300

371

373

374
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376 116155
ΛΥΤΡΑΣ, Νικηφόρος. Λαχεῖον Ἐθνικοῦ Στόλου καί
Ἀρχαιοτήτων Ἑλλάδος. Κέρκυρα, Κ. Γ. Ασπιώτης,
[π. 1906].Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 815 x 517mm.
(κομμένη και συμπληρωμένη η πάνω δεξιά γωνία).
Χαραγμένη με βάση το έργο «Ἡ πυρπόληση τῆς
τουρκικῆς ναυαρχίδας ἀπό τόν Κανάρη». Σε πα-
σπαρτού. Καραχρήστος 17.
€ 1.000-1.500

377 118241
BUDRY, A. Griechenland, [κάτω:] Athen: Tempel der
Athena Nike. Αθήνα, Καραπατέας-Κοσμαδόπουλος,
1934.  Χρωμολιθόγραφη αφίσα επικολλημένη σε
harboard, 977 x 668 mm. (2 τρύπες στη δεξιά πλευρά).
Έκδοση του Γραφείου Ελληνικού Τουρισμού.
€ 400-600

378 118239
ΣΠΑΧΗΣ, Α. Aedipsos-Grèce. Αθήνα, Ασπιώτη-ΕΛΚΑ,
1935.  Χρωμολιθόγραφη αφίσα επικολλημένη σε

hardboard, 976 x 658 mm. (κομμένο μικρό τμήμα από το
αριστερό περιθώριο, λίγες πολύ μικρές τρύπες στο
πάνω). Έκδοση του Γραφείου Ελληνικού Τουρισμού.
€ 800-1.200
379 118240
BRET, P. L’ île de Santorin, Grèce. Αθήνα, Κραπατέας-
Κοσμαδόπουλος, 1936.  Χρωμολιθόγραφη αφίσα
επικολλημένη σε hardboard, 988 x 682 mm. (πρόχειρη η
επικόλληση στο hardboard, κομμένο μικρό τμήμα από
την κάτω αριστερή γωνία, σχίσιμο στο δεξιό περιθώ-
ριο, λείπει τμήμα του). Έκδοση του Γραφείου Ελλη-
νικού Τουρισμού.
€ 400-600

377 378 379
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380 118369
Grèce, [κάτω:] Fresque, Palais de Cnossos. Αθήνα,
Ασπιώτη-ΕΛΚΑ, 1947.Χρωμολιθόγραφη αφίσα,
989 x 692 mm. (σχίσιμο στην πάνω και την κάτω
πλευρά, 2 μικρότερα σχισίματα στο αριστερό περι-
θώριο, συντηρημένη). Έκδοση της Γεν. Γραμματείας
Τύπου και Τουρισμού. Καραχρήστος 295.
€ 400-600

381 110238
Grèce. Ιle de Corfou (Κέρκυρα). Αθήνα, Μ. Πεχλιβανί-
δης, 1949.  Χρωμολιθογραφία, 800 x 600 mm. Έκ-
δοση της Γεν. Γραμματείας Τουρισμού. Πρβ.
Κα ρα χρήστος 299.
€ 350-450

382 116634
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, Σπ. Πρῶτον ἔτος Σχεδίου Ἀνορ-

θώσεως, [κάτω:] Ἔκθεσις ἐπιβιώσεως ἑλληνικοῦ
λαοῦ.  Αθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης, [π. 1948].Χρω-
μολιθόγραφη αφίσα, 993 x 698 mm.
€ 150-200

383 110600
ΠΕΡΑΚΗ - ΘΕΟΧΑΡΗ, Ε. Greece, Crete - Palace of
Cnossos. Αθήνα, Φοίνιξ, 1949.  Χρωμολιθό-
γραφη αφίσα, 800 x 595 mm. Έκδοση της Γεν. Γραμ-
ματείας Τουρισμού.
€ 300-400

384 117777
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Α. 1951, Homecoming Year,
[κάτω:] Greece. Αθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης, 1951. 
Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 803 x 602 mm. (μία κά-
θετη και μία οριζόντια τσάκιση από δίπλωμα της
αφίσας, κομμένο μικρό τμήμα από το αριστερό πε-

380 381 382

383 384 385
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ριθώριο). Έκδοση της Υπηρεσίας του Έτους Απο-
δήμου Ελληνισμού.
€ 600-800

385 112352
Greece, [κάτω:] Mineral Springs. Αθήνα, Μ. Πεχλι-
βανίδης, 1952.  Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 792 x
590 mm. (σχίσιμο πάνω δεξιά, μικρή τρύπα στην
αριστερή πλευρά, στίγματα από οξείδωση σε 2 ση-
μεία). Έκδοση του Ε.Ο.Τ.
€ 350-450

386 112353
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γ. Greece, [κάτω:] Acropolis of My-
cenae: Gate of lionesses. Αθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης,
1952.Έγχρωμη αφίσα (φωτολιθογραφία), 790 x
575 mm. (τρύπα στην αριστερή πλευρά (εν μέρει

στο περιθώριο, κυρίως στην εικόνα), σχίσιμο πάνω
στο μέσο). Έκδοση του Ε.Ο.Τ. Σε κορνίζα.
€ 300-400

387 110230
SHARLAND & NEGUS. Greece, [κάτω:] Parthenon of
Athens. Αθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης, 1952.Έγχρωμη
αφίσα (φωτολιθογραφία), 801 x 601 mm. Έκδοση
του Ε.Ο.Τ.
€ 300-400

388 111899
Thessaloniki, Hellas, [κάτω:] Mosaik von der St. Georg
- Kirche (V. Jahrh.). Αθήνα, Φοίνιξ, 1958.Έγχρωμη
αφίσα (φωτολιθογραφία), 800 x 597 mm. (συντηρη-
μένη). Έκδοση του Ε.Ο.Τ. Πρβ. Καραχρήστος 311.
€ 300-400

386 387 388

389 390 391
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389 116154
ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ, Λ. Hellas. Αθήνα, Κοντογόνης-Μαλικούτης, 1959.
Έγχρωμη αφίσα (φωτολιθογραφία), 1000 x 690 mm. (μικρό σχίσιμο στην
κάτω αριστερή γωνία). Έκδοση του Ε.Ο.Τ. Καραχρήστος 312.Αφίσα
βραβευμένη το 1959 με το Α´ Βραβείο του ΕΟΤ στον Διαγωνισμό Τουρι-
στικής Αφίσας.
€ 400-600

390 116802
ΟΡΦΑΝΟΥ, Ε. Hellas. Αθήνα, Κοντογόνης-Μαλικούτης, 19569.Χρωμο-
λιθόγραφηαφίσα, 977 x 676 mm. (στίγματα από οξείδωση στην πάνω πλευρά,
μικρές φθορές στο δεξιό περιθώριο, μικρό σχίσιμο πάνω στο μέσο, πρόχειρα
επιδιορθωμένο με σελοτέιπ). Έκδοση του Ε.Ο.Τ. Καραχρήστος 313. 
Αφίσα βραβευμένη από τον ΕΟΤ στον Διαγωνισμό Τουριστικής Αφίσας.
€ 350-450

391 110233
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ, Μ. Greece. Αθήνα, Β. Παπαχρυσάνθου, 1962. 
Έγχρωμη αφίσα (φωτολιθογραφία), 995 x 694 mm. (μικρές φθορές στα
περιθώρια, λεκές από οξειδωση κάτω αριστερά). Έκδοση του Ε.Ο.Τ.
Πρβ. Καραχρήστος 317.
€ 300-400

392 110241
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ, Μ. Greece. Αθήνα, Β. Παπαχρυσάνθου, 1962.Έγ-
χρωμη αφίσα (φωτολιθογραφία), 1000 x 700 mm. Στη δεξιά πλευρά φω-
τογραφία του Δ. Χαρισιάδη. Έκδοση του Ε.Ο.Τ. Πρβ. Καραχρήστος 318.
€ 300-400

393 110240
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ, Μ. Greece. Αθήνα, Β. Παπαχρυσάνθου, 1962. 
Χρωμολιθόγραφη αφίσα, 998 x 688 mm. Έκδοση του Ε.Ο.Τ. Πρβ. Κα-
ραχρήστος 324.
€ 300-400

392 394

395

396

393
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398

394 116801
CARABOTT, F. V. Griechenland. Αθήνα, Β. Παπα-
χρυ σάνθου, 1963.  Χρωμολιθόγραφη αφίσα,
997 x 670 mm. Έκδοση του Ε.Ο.Τ. Πρβ. Καραχρή-
στος 325.
€ 400-600

395 117968
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ, Γ. Grèce. Αθήνα, Κοντογόνης-Μαλι-
κούτης, 1969.  Έγχρωμη αφίσα (φωτολιθογρα-
φία), 975 x 679 mm. (λίγο τσαλακωμένη η κάτω
πλευρά). Έκδοση του Ε.Ο.Τ. Πρβ. Καραχρήστος
326.
€ 500-700

396 112360
Papastratos. Cigarette manufacturing Co, Athens.
Αθήνα, Αλέκτωρ, [δεκαετία 1950].  Χρωμολιθό-
γραφη αφίσα, 692 x 496 mm.
€ 150-200

22. Νεοελληνική χαρακτική
397 113581
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Πλαστικές ρίμες. [1920].
Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 123 x 152 mm. Η έν-
δειξη «Epreuve d’ artiste» και υπογραφή στο κάτω
περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 200-300

398 116291
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Άγγελος. Θερίστρες. [1939].
 Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 306 x 395 mm.Έκ-

δοση σε 25 αντίτυπα, αρίθμηση και υπογραφή στο
κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα. Δεληβορ-
ριάς Ξ182.
€ 400-600

397

399

400
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401 402

399 116412
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Άγγελος. Ἀχλάδια (καί κα-
ράφα). [1930].Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο, 201 x
241 mm. Έκδοση σε 15 αντίτυπα, αρίθμηση και υπο-
γραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι, υπογραφή με
μονόγραμμα στην πλάκα. Σε πασπαρτού. Δεληβορ-
ριάς Ξ42.
€ 200-300

403

400 116413
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Άγγελος. Σύνθεση («Ἑστία»).
[1930]. Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 268 x 355 mm.
Έκδοση σε 15 αντίτυπα, αρίθμηση και υπογραφή
στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε πασπαρτού. Δε-
ληβορριάς Ξ52.
€ 350-450

401 116784
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Δέντρα. 1939.Ακουα-
τίντα, 295 x 233 mm. (στίγματα από οξείδωση, κυρίως
στα περιθώρια). Η ένδειξη «5η Δοκιμαστική ἐκτύ-
πωσις», υπογραφή και χρονολογία στο κάτω περι-
θώριο με μολύβι, υπογραφή με αρχικά στην πλάκα.
Σε κορνίζα.
€ 800-1.200

402 117073
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Τό λιτρουβιό τοῦ μπάρμα
Πιέρρου, Τρίκλινον, Κέρκυρα. [1938].Χαλκογραφία,
175 x 125 mm. Υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μο-
λύβι, υπογραφή με αρχικά στην πλάκα. Σε κορνίζα.
€ 500-700

403 117076
ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ, Μάρκος. Λιτρουβιό, Κέρκυρα. 
Χαλκογραφία (οξυγραφία, βελονογραφία και ακουα-
τίντα), 87 x 96 mm.Έκδοση σε 50 αντίτυπα, υπογραφή
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404

και αρίθμηση στο κάτω περιθώριο με μολύβι, υπογραφή
στην πλάκα. Σε κορνίζα.  Από την εικονογράφηση
του Διηγήματα [Κορφιάτικες Ἱστορίες] του Κωνσταν-
τίνου Θεοτόκη (πρώτη έκδοση με τα χαρακτικά του
Μάρκου Ζαβιτζιάνου: Αθήνα, Κείμενα, 1978).
€ 300-400

404 116607
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Περικλής. Κυριακάτικος βραδινός
περίπατος στήν Ὕδρα.Χαλκογραφία, 199 x 199
mm. Έκδοση σε 20 αντίτυπα, αρίθμηση και υπο-
γραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 400-600

405 109964
ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ, Κώστας. Σκύρος. 1953. Λινό-
λαιο, 225 x 302 mm. (λεκές από υγρασία στο κάτω
περιθώριο). Έκδοση σε 50 αντίτυπα, τίτλος, αρίθ-
μηση, υπογραφή, χρονολογία και η σημείωση «Li-
noleum Black - Skyros Island» στο κάτω περιθώριο
με μολύβι, υπογραφή με μονόγραμμα στην πλάκα.
Σε κορνίζα.
€ 200-300

406 116789
ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ, Κώστας. Μαγγανοπήγαδο. 1953.
 Λινόλαιο, 224 x 300 mm. Έκδοση σε 50 αντί-
τυπα, αρίθμηση, υπογραφή, χρονολογία στο κάτω
περιθώριο με μολύβι, υπογραφή με μονόγραμμα
στην πλάκα. Σε κορνίζα.
€ 260-300

405

406

407

407 116983
ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ, Κώστας. Παζάρι στό Καρπε-
νήσι. Λινόλαιο, 208 x 285 mm. Έκδοση σε 30 αν-
τίτυπα, τίτλος, αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω
περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 240-280



102

408

409α

408 118181
ΡΕΓΚΟΣ, Πολύκλειτος. St. Demetrious - Thessaloniki.
Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 142 x 168 mm. Τίτλος
και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι, η έν-
δειξη «Epr. d’ artiste» στο πάνω. Σε κορνίζα.
€ 240-280

409 116617
ΖΕΠΟΣ, Εμμανουήλ. Παναγία.  Έγχρωμη ξυ-
λογραφία, 100 x 89 mm. Έκδοση σε 60 αντίτυπα,
αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με
μολύβι. Σε πασπαρτού. [μαζί:] Καβαλάρισσα. 
Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο, 102 x 89 mm. Έκδοση
σε 80 αντίτυπα, αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω
περιθώριο με μολύβι, υπογραφή με μονόγραμμα
στην πλάκα. Σε πασπαρτού. (2)
€ 100-150

410 116787
ΖΕΠΟΣ, Εμμανουήλ. Μαρούσι. Ξυλογραφία σε
πλάγιο ξύλο, 149 x 145 mm. Έκδοση σε 25 αντί-
τυπα, αρίθμηση, τίτλος και υπογραφή στο κάτω πε-
ριθώριο με μολύβι, υπογραφή με μονόγραμμα στην
πλάκα. Σε κορνίζα.
€ 240-280

411 116988
ΖΕΠΟΣ, Εμμανουήλ. Ψαράδες.  Ξυλογραφία σε
όρθιο ξύλο, 226 x 305 mm.Έκδοση σε 30 αντίτυπα, αρίθ-
μηση, τίτλος και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μο-
λύβι, υπογραφή με μονόγραμμα στην πλάκα. Σε κορνίζα.
€ 300-400

411

410
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412

413

412 116790
ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Κούλα. Τοπίο μέ δέντρα. [1950].Ξυ-
λογραφία σε όρθιο ξύλο, 269 x 205 mm. Έκδοση σε
20 αντίτυπα, αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω πε-
ριθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 300-400

413 117072
ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Κούλα. Νεκρή φύση μέ κανάτι καί
πορτοκάλια. [1939].  Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο,
217 x 186 mm. Έκδοση σε 20 αντίτυπα, αρίθμηση και
υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορ-
νίζα.
€ 300-400

414 111528
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Αλέξανδρος.  Στή βρύση. [1938].
 Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 205 x 180 mm. Έκ-
δοση σε 25 αντίτυπα, αρίθμηση, τίτλος και υπογραφή
στο κάτω περιθώριο με μολύβι, υπογραφή με αρχικά
στην πλάκα. Σε κορνίζα. Οράτη & Στυλιανίδη, σ. 57.
€ 400-600

415 118397
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Αλέξανδρος. Asphaltage. [1948].
Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 267 x 219 mm. Έκδοση
σε  40 αντίτυπα, αρίθμηση, τίτλος και υπογραφή
στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε πασπαρτού. Οράτη
& Στυλιανίδη, σ. 90.
€ 500-700

414

415
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416 111697
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Αλέξανδρος. Ἐναγκαλισμός.
Ξεστή χαλκογραφία, 215 x 175 mm. Έκδοση σε 20
αντίτυπα, αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω περι-
θώριο με μολύβι. Σε πασπαρτού.
€ 200-300

417 111700
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Αλέξανδρος. Στά λατομεῖα.
[1937].Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο, 175 x 135 mm.
Έκδοση σε 25 αντίτυπα, αρίθμηση, τίτλος και υπο-
γραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι, υπογραφή με
αρχικά στην πλάκα. Σε πασπαρτού. Οράτη & Στυ-
λιανίδη, σ. 48.
€ 400-600

418 115204
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Αλέξανδρος. Ἡ πρωτεύουσα.
[1938].Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 220 x 288 mm.Έκ-
δοση σε 40 αντίτυπα, αρίθμηση, τίτλος και υπογραφή
στο κάτω περιθώριο με μολύβι, υπογραφή με αρχικά
στην πλάκα. Σε κορνίζα. Οράτη & Στυλιανίδη, σ. 58.
€ 500-700

419 116621
ΜΟΣΧΟΣ, Γιώργος. Μετέωρα: Τό μοναστήρι Ἅγιος
Σωτήρας. 1935.Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 122 x
144 mm. Έκδοση σε 50 αντίτυπα, αρίθμηση, τίτλος,
υπογραφή και χρονολογία στο κάτω περιθώριο με
μολύβι. Σε πασπαρτού (λίγο λερωμένο).
€ 150-200

418

419
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420

421

420 113582
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ, Γιώργος. Σύνεργα τῆς χαρακτι -
κῆς. 1958.  Δίχρωμη ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο,
285 x 341 mm. Έκδοση σε 35 αντίτυπα, τίτλος, αρίθ-
μηση, χρονολογία και υπογραφή στο κάτω περιθώ-
ριο με μολύβι. Σε κορνίζα.Για ένα άλλο αντίτυπο
της παρούσας ξυλογραφίας, βλ. Γιώργος Βελισσαρί-
δης [κατ. έκθεσης], Αθήνα 1990, αρ. 52.
€ 400-600

421 116786
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ, Γιώργος. Ξεχώνιασμα πατάτας.
1938. Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 288 x 378 mm.
Έκδοση σε 40 αντίτυπα, τίτλος, αρίθμηση, χρονο-
λογία και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μο-
λύβι. Σε κορνίζα.
€ 500-600

422 116793
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ, Γιώργος. α) Τοπίο μέ ἔλατα, β)
Ὀρεινό τοπίο. Ξυλογραφίες σε όρθιο ξύλο, 112 x 60
mm. Η πρώτη με την ένδειξη «Δοκίμιο» και υπογραφή
στο κάτω περιθώριο με μολύβι, η δεύτερη, ένα από τα
20 αντίτυπα, με τίτλο, αρίθμηση και υπογραφή στο
κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κοινή κορνίζα.
€ 150-200

423 116292
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Βάλιας. Συνεδρίαση αὐτοδιοίκη-
σης στά Ἄγραφα. 1956.  Λιθογραφία, 370 x 510
mm. Έκδοση σε 50 αντίτυπα, αρίθμηση, υπογραφή
και  χρονολογία στο κάτω περιθώριο με μολύβι.
Σε κορνίζα.
€ 200-300

422α

423

422β
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425 426

424 115212
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Κορίτσι μέ καπέλο. Χάραγμα
σε πέτρα, 500 x 410 mm. Η ένδειξη «E. A.» και υπο-
γραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 600-800

425 116450
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Κυπριακή συμφωνία. [1964].
 Χάραγμα σε πέτρα, 440 x 255 mm. Έκδοση σε
25 αντίτυπα, αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω πε-
ριθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.  Ευχαριστούμε
την κα Μαριάννα Κατράκη για τη βοήθειά της
στην καταλογογράφηση του παρόντος λαχνού.
€ 400-600

426 116664
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Ἀμαζόνα.  Χάραγμα σε
πέτρα, 990 x 490 mm. Έκδοση σε 33 αντίτυπα,
αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με
μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 800-1.200

427 117065
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Πρωινό — Ἀπ’ τίς ὥρες τοῦ
Μεσολογγιοῦ. [1951-1957].  Έγχρωμη ξυλογρα-
φία, 500 x 340 mm. Η ένδειξη «Δοκιμή» και υπο-
γραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
 Ευχαριστούμε την κα Μαριάννα Κατράκη για
τη βοήθειά της στην καταλογογράφηση του πα-
ρόντος λαχνού.
€ 600-800

424

427
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428 429

428 118228
ΤΑΣΣΟΣ, Α. Βοσκή. 1959.Έγχρωμη ξυλογραφία σε πλά-
γιο ξύλο, 545 x 327 mm. Έκδοση σε 20 αντίτυπα, χρονολογία,
αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε
πασπαρτού.
€ 1.000-1.500

429 116414
ΤΑΣΣΟΣ, Α. Τά ξερά δέντρα θ’ ἀνθίσουν, Β´. 1974.Ξυ-
λογραφία σε πλάγιο ξύλο, 1041 x 322 mm. Έκδοση σε 10
αντίτυπα, τόπος, χρονολογία, αρίθμηση και υπογραφή στο
κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 1.000-1.500

430 116454
ΤΑΣΣΟΣ, Α. Τό κορίτσι μέ τό κλουβί. 1972.Ξυλογραφία
σε πλάγιο ξύλο, 950 x 359 mm. (κατά τόπους οξειδωμένα
τα περιθώρια, λεκέδες από νερό στην κάτω πλευρά). Έκ-
δοση σε 10 αντίτυπα, τόπος, χρονολογία, αρίθμηση και
υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 600-800

430
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431 118227
[ΤΑΣΣΟΣ, Α.]. Ὕδρα. [1954-1958].  Τέμπερα σε χαρτί, 260 x 280 mm. Επικολλημένο
σε λεπτό χαρτόνι - τμήμα μακέτας σε 2 μέρη (συνολικών διαστάσεων: 445 x 360 mm) για
ημερολόγιο του «[Υ/Κ] Βασίλισσα Φρειδερίκη», με επικολλημένες χάρτινες ετικέτες με
τις ημέρες του μήνα και το όνομα του πλοίου στην κάτω πλευρά, χειρόγραφες λεζάντες.
Σε κορνίζα.  Η παρούσα μακέτα εκτέθηκε στην αναδρομική έκθεση του Α. Τάσσου
στο Μουσείο Μπενάκη, Α. ΤΑΣΣοΣ 1914-1985 (3 Δεκεμβρίου 2015-31 Ιανουαρίου 2016).
€ 1.200-1.600
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432 116456
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνστ. Σκύρος. 1973.
Έγχρωμη ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο, 905 x 610
mm. Έκδοση σε 50 αντίτυπα, αρίθμηση («41/50 +
10 EA»), τίτλος, υπογραφή και χρονολογία στο
κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 800-1.200

433 118438
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνστ. Αἰγαῖο XXX. 1981.
 Έγχρωμη ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο, 532 x 404
mm. Έκδοση σε 100 αντίτυπα, αρίθμηση, τίτλος, υπο-
γραφή και χρονολογία στο κάτω περιθώριο με μολύβι.
Σε κορνίζα.
€ 600-800

434 118171
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Δυό στρατιῶτες χορεύουν
ζεϊμπέκικο. [1980].  Έγχρωμη λιθογραφία, 500 x
643 mm. Έκδοση σε 75 αντίτυπα, αρίθμηση και υπο-
γραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 350-450

435 116837
ΤΕΤΣΗΣ, Παναγιώτης. Ἐσωτερικό. Χαλκογρα-
φία, 596 x 835 mm. Ἐκδοση σε 60 αντίτυπα, αρίθ-
μηση και υπογραφή κάτω αριστερά και κάτω δεξιά
αντίστοιχα με μολύβι.
€ 300-400

435

434
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437436 100606
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης. Εἴκοσι τρεῖς πλάκες ἀπό λι-
νόλαιο γιά τήν εἰκονογράφηση διαφόρων ἐκδό-
σεων.  Διάφορα σχήματα, διαστάσεων από 32 x
17 έως 99 x 76 mm, ανάμεσά τους κυκλικά τεμάχια
διαμέτρου από 35 έως 75 mm, τοποθετημένα από 2
έως 6 σε διπλωμένα κομμάτια χαρτιού με αριθμό,
τίτλο και αριθμό τεμαχίων (ένα πακέτο μόνο με έν-
δειξη αριθμού τεμαχίων («6 τμχ.»), τα υπόλοιπα:
«6 / Χίος / 3 τμχ.», «7 / Πύλος / 3 τμχ.», «8 / Αἴγινα
/ 3 τμχ.», «9 / Σαλονίκη / 2 τμχ.», «10 / Μεσολόγγι /
3 τμχ.» και «10 / Ζάκυνθος / 3 τμχ.». Όλα τα πα-
κέτα τοποθετημένα σε φάκελο αλληλογραφίας με
παραλήπτη τον Βασίλη Πλάτανο και την ένδειξη
«ΓΛΑΡΟΝΗΣΙΑ / Ξυλογραφίες»  Τα 3 λινόλαια της

«Αἴγινας», καθώς και 2 του «Μεσολογγίου» έχουν χρη-
σιμοποιηθεί για την εικονογράφηση της έκδοσης Προ-
σκυνητάρι τῆς Αἴγινας, των Ν. Κ. Μουτσόπουλου, Ρ.
Κοψίδη και Β. Πλατάνου, Αθήνα 1965 και φέρουν στην
πίσω όψη αριθμό γραμμένο με το χέρι, που αντιστοιχεί
στη σελίδα που εμφανίζονται.
€ 300-400

437 110898
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης. Ρόδον τό Ἀμάραντον. 1968.
Ξυλογραφία, 215 x 160 mm. Υπογραφή και χρονο-
λογία στο κάτω περιθώριο με μολύβι. [μαζί:] Ξυλό-
γραφο πλαίσιο, 265 x 210 mm, με υπογραφή και
χρονολογία στο κάτω περιθώριο με μολύβι («Ράλλης
Κοψίδης 68»), και τίτλο και υπογραφή στην πλάκα.
Σε κοινή κορνίζα.Πρόκειται για τη μία από τις 14
λυτές ξυλογραφίες που περιλαμβάνονται στην εικο-
νογραφημένη έκδοση του Ράλλη Κοψίδη, Τό Ἄδυ-
τον, Αθήνα 1968. Στην έκδοση, η ξυλογραφία είναι
ενσωματωμένη στο διακοσμητικό πλαίσιο και είναι
δίχρωμη.
€ 100-150

438 118258
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. Ποδηλατιστές. Έγχρωμη
λιθογραφία, 538 x 720 mm. Έκδοση σε 99 αντίτυπα,
αρίθμηση πάνω αριστερά και υπογραφή πάνω δεξιά με
μολύβι.
€ 300-400
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439116659
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. Ὁ ψαράς τῆς Πάχης. Ακρυλικό
σε ξύλινη κατασκευή, 600 x 400 x 350 mm. Υπογραφή με
μολύβι πάνω αριστερά, τίτλος και η ένδειξη «E. A.» στην
πίσω όψη. Σε κουτί plexiglass.
€ 1.200-1.600

440 114035
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. Ὁ παρατηρητής τῆς πόλης. 
Χαλκογραφία επικολλημένη σε μουσαμά, 257 x 338 cm.
Τίτλος πάνω στο μέσο, υπογραφή και σημείωση «ἐπιζω-
γραφισμένο μέ τό χέρι μου» στο κάτω περιθώριο. Σε κορ-
νίζα.
€ 600-800

441 115589
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. Φρύνη.  Έγχρωμο λινόλαιο,
800 x 530 mm. Έκδοση σε 50 αντίτυπα, υπογραφή, τίτλος
και αρίθμηση στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 700-900

442118255
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. Ρωμαῖος καί Ἰουλιέτα.  Χαλκο-
γραφία, 645 x 494 mm. Υπογραφή και η ένδειξη «e.a.» στο
κάτω περιθώριο με μολύβι.
€ 400-600

441

442
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23. Μεταξοτυπίες
443 115210
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Κτήριο Καστοριᾶς
(οἰκία Πηχεῶν). Μεταξοτυπία, 350 x 290 mm.
Η ένδειξη «é. a.» και υπογραφή στο κάτω περι-
θώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 200-300

444 115211
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Κτήριο Ζακύνθου
(καταστραφέν κατά τούς σεισμούς τοῦ 1953). 
Μεταξοτυπία, 445 x 350 mm. Η ένδειξη «é. a.»
και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι.
Σε κορνίζα.
€ 200-300
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445 115213
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Καλάθι μέ ροδάκινα. [1985].  Μεταξοτυπία,
305 x 417 mm. Έκδοση σε 150 αντίτυπα, αρίθμηση, αφιέρωση («Στό Γιάννη
μέ ἀγάπη») και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 200-300

446

446 118226
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Τοπίο. 1976.Μεταξοτυπία, 462 x 555 mm. Έκ-
δοση σε 35 αντίτυπα, η ένδειξη «Β.», αρίθμηση, υπογραφή και χρονο-
λογία στο κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα.
€ 400-600
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447 117162
Χρύσα [ΒΑΡΔΕΑ]. Chinatown Portfolio ΙΙ. [π. 1978].  12 μεταξοτυπίες
(πλήρης σειρά), 1019 x 775 mm. Έκδοση σε 150 αντίτυπα, κάθε μεταξο-
τυπία με αρίθμηση και υπογραφή στην κάτω πλευρά. Αρχική χάρτινη
συσκευασία (σχισίματα).
€ 3.000-4.000
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448 116090
Χρύσα [ΒΑΡΔΕΑ]. Chinatown Portfolio II, Image 2.
[π. 1978].  Μεταξοτυπία, 1017 x 774 mm. Η έν-
δειξη «EA» και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με
μολύβι.
€ 300-400

449 116092
Χρύσα [Βαρδέα]. Chinatown Portfolio II, Image 7.
[π. 1978].  Μεταξοτυπία, 1020 x 775 mm. Η έν-
δειξη «EA» και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με
μολύβι.
€ 300-400

449



451 115587
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. Στο δωμάτιο.
Μεταξοτυπία, 690 x 495 mm.Έκδοση
σε 50 αντίτυπα, υπογραφή κάτω στο
μέσο και αρίθμηση κάτω δεξιά με μο-
λύβι. Σε κορνίζα.
€ 400-600

116

450

451

450 118261
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Αλέκος. Το νησί του δράκοντα. [1976]. Μεταξοτυπία, 478 x 649 mm.
Υπογραφή και η ένδειξη «H. C.» αριστερά στο μέσο με μολύβι.
€ 300-400



117

452
452 118263
ΓΑΪΤΗΣ, Γιάννης. Κεφάλια. Μεταξοτυπία, 272 x 522 mm. Έκδοση σε 175 αντίτυπα,
αρίθμηση και υπογραφή στο κάτω περιθώριο με μολύβι.
€ 150-200

ΤΕΛΟΣ ΤHΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
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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. 
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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 | Τετάρτη 23 & Πέμπτη 24 Noεμβρίου 2022, 6.00 μ.μ. 

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.
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