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Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015, ὥρα 6.00 μ.μ.
Mέρος Ά : 1-326

ελληνική Ἐπιθεώρηση τυπωμένο σέ 100 ἀριθμη-
μένα ἀντίτυπα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Δασκαλόπου-
λος 24.

80-120

2. Νεοελληνική λογοτεχνία

5
ΣΟΥΤΖΟΣ, Νικόλαος Α. Ἰφιγένεια ἐν Ταυρίδι,
τραγῳδία εἰς 5 πράξεις.Ἀθήνα,Α.Κορομηλᾶς, 1837.
8ο, γ΄ + 88 + 21 + 13 σ. (σχισίματα σέ ὁρισμένα
φύλλα, ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά τυ-
πωμένα ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη). Γκίνης &
Μέξας, 2825.
Μετά τήν «Ἰφιγένεια» (σ. 1-81) ἀκολουθοῦν «Ὁ
ἑσπερινός διάλογος» καί «Ἡἀναφορά» (σ. 1-21 καί
1-13 ἀντίστοιχα).

50-70

6
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ,Α.Δ.Ἡμοναχοκόρη,διήγημαπρωτό-
τυπον τυχόν τοῦ Α΄ βραβείου κατά τόν προκηρυ-
χθέντα ὑπό τῆς «Πατρίδος» διαγωνισμόν, ὑπό
ἈναστασίουΔ.Καλλινίκου, μαθητοῦ τῆς 4ης Γυμνα-
σίου τοῦἘκπαιδευτηρίου «Φωτός».Βουκουρέστι, τυ-
πογραφεῖο τῆς ἐφημ. «Πατρίς», 1894.
8ο, 19 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα).
ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.

60-80

7
ΑΓΓΟΥΛΕΣ,Φώτης.Ἀμαβασιά (ποιήματα).Ἀθήνα,
Πυρσός, 1934.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 29 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

40-60

8
ΑΓΓΟΥΛΕΣ,Φώτης.Κραυγές στόν ἥλιο.Χίος 1938.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 24 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερω-
μένα).

30-40

1. Ξένη λογοτεχνία

1
DANTE, Alighieri. Ἡ θεία κωμωδία, στά ἑλληνικά
ἀπ’ τόν Ν. Καζαντζάκη. Ἀθήνα, Κύκλος, 1934.
ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 527 σ. Ἀρχικά χαρτόνια (ἐλαφρά λερω-
μένα, μικρές φθορές στή ράχη, ὁ τίτλος στό πάνω
κάλυμμα).

200-300

2
FÉNELON, François de Salignac de La Mothe. Τύχαι
Τηλεμάχου, υἱοῦ τοῦ Ὀδυσσέως, συντεθεῖσαι μέν
γαλλιστί παρά Φραγκίσκου Φενελόν, μεταφρα-
σθεῖσαι δέ ὑπόΔ.Π.Γοβδελᾶ, νέα ἔκδοσις.Βενετία,
Φοῖνιξ, 1864.
2 τόμοι δεμένοι σ’ἕναν, 8ο, 428 καί 373 σ. (λίγο ὀξει-
δωμένα μερικά φύλλα). Μέ 25 χαλκογραφίες ἐκτός
κειμένου. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1864.541-2.

200-300

3
HEARN, Lafcadio — BISLAND, Elizabeth. The life
and letters of Lafcadio Hearn.Βοστώνη &Ν. Ὑόρκη,
Houghton Mifflin & Company, 1906.
ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, viii + 475 καί 554 σ. (κομ-
μένο τό πάνω περιθώριο 20 φύλλων στήν ἀρχή τοῦ
πρώτου τόμου: σ. 1-40). Φωτοχαλκογραφίες σέ
θέση προμετωπίδων (πορτραῖτα τοῦ Hearn) καί 14
εἰκόνες ἐκτός κειμένου, ἕνα ἀπό τά 200 ἀντίτυπα
μέ μιά σελίδα ἀπό αὐτόγραφο ἔργου τοῦ συγγρα-
φέα τοποθετημένη στήν ἀρχή τοῦ πρώτου τόμου.
Ἀρχικό πανί (ἀξάκριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο ἀντί-
τυπο). (2)

600-800

4
KEYES, Sidney.Ἡἐρημιά, μετάφραση Γιώργου Σε-
φέρη. Ἀθήνα 1954.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16 σ. Ἀνάτυπο ἀπό τήν Ἀγγλο-

6
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9

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, Βασίλης. Τό πηγάδι. Ἀθήνα 1961.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 91 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στόν Τριαντάφυλλο Πίττα / - μέ τήν
ἀγάπη μου καί / τήν ἐκτίμησή μου / Βασίλης
Βασιλικός / 6. 6. 61»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα
ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ζ, φανταστικό ντοκυ-
μανταίρ ἑνός ἐγκλήματος. Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1966.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 414 σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα
ἐξώφυλλα (τοῦ Ν. Κούνδουρου). (2)

€ 60-80

10

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, Βασίλης. Συνάντηση μέ τόν ἥλιο.
Λονδίνο, Ἐκδόσεις 8½, 1972.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 39 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί,
τοῦ ἰδίου:] Τό λαχεῖο.Παρίσι, Ἐκδόσεις 8½, 1971.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 69 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)

€ 40-60

11

ΒΑΚΑΛΟ, Ἑλένη. Τό δάσος, ποιητική μυθιστορία
(σέ ὕφος μπαλέτου ἐκφραστικοῦ). Ἀθήνα 1954.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 350 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 22 σ. Εἰκονογράφηση τοῦ Γ. Βακαλό,
ἀντίτυπο χωρίς ἀριθμό, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στόν Νίκο καί τήν Ἕλλη Καρύδη / Ἑλένη Βα-
καλό»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (ἀπο-

3

κολλημένα ἀπό τή ράχη). [μαζί, τῆς ἰδίας:] Τοιχο-
γραφία.Ἀθήνα 1956. ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 37 σ. Ἀντί-
τυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν Πιπίτσα καί
τόν Θανάση / μέ φιλία / Ἑλένη»). Ἀρχικά εἰκονο-
γραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ Γ. Βακαλό). (2)

€ 40-60

12

ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Ἀριστοτέλης. Βίος καί ἔργα (ἔκδο-
ση τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ). Ἀθήνα, Π. Δ. Σα-
κελλάριος, 1907.

3 τόμοι δεμένοι σέ 2 (οἱ Β´ καί Γ´ μαζί), ια΄ + 567,
368 καί 422 σ. Μέ εἰκόνες ἐκτός κειμένου (μία
ἔγχρωμη). Πανί τῶνἘλευθερουδάκη &Μπάρτ (σέ
χαρτόνι ἐπενδυμένο μέ μαλακό ὑπόστρωμα, τό
ὄνομα τοῦ ποιητῆ στό πάνω κάλυμμα, χρυσωμένες
οἱ ἀκμές). (2)

€ 150-200

13

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Τάκης. Ἡ γέννηση τῶν πηγῶν.
Θεσσαλονίκη 1959.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 52 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στό ζωγράφο / Τάκη Φραγκούλη / ἐνθύμιο φι-
λίας / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(τοῦ Γ. Σβορώνου).

€ 40-60

7
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14

ΒΕΝΕΖΗΣ, Ἠλίας. Τό νούμερο 31328, (σκλάβοι
στά ἐργατικά τάγματα τῆς Ἀνατολῆς), ρομάντσο.
Μυτιλήνη 1931.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 242 σ. Πανί.

€ 150-200

15

ΒΕΝΕΖΗΣ, Ἠλίας. Γαλήνη, μυθιστόρημα. Ἀθήνα,
Πυρσός, 1939.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 243 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Γιά τόν κ. Κίμ. Θεοδωρόπουλο, / τόν
ἐκλεκτό φίλο τῆς λογοτε- / χνίας μας, μέ τίς εὐχα-
ριστίες / μου γιά ὅ,τι τοῦ ὀφείλει τό βιβλίο / τοῦτο.
/ 1939 Η. Βενέζης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λε-
ρωμένα, λυμένη ἡ ράχη).

€ 50-70

16

ΒΕΝΕΖΗΣ,Ἠλίας.Μπλόκ C.Ἀθήνα, Οἱ Φίλοι τοῦ
Βιβλίου, 1946.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 166 σ. Μέ 4 φωτογραφίες ἐκτός
κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο).
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἔξοδος, χρονικό τῆς κατοχῆς.
Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἄλφα Ι. Σκαζίκη, 1950. ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 259 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στόν ἀγαπητό μου Ἀνδρέα, / μέ πολύ φιλικά

αἰσθήματα. / Δεκ. 1950 / Η. Βενέζης»). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). (2)

€ 60-80

17

ΒΛΑΣΤΟΣ, Πέτρος. Ἡ Ἀργώ κι ἄλλα ποιήματα.
Ὀξφόρδη, University Press, 1921.

350 σ. Ἀρχικό πανί (ἄκοπο ἀντίτυπο).

€ 40-60

18

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Τό ἀγρίμι, 1941-1943.
Ἀθήνα, Α. Ματαράγκας, 1945.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 86 σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα
ἐξώφυλλα (μικρές φθορές).

€ 30-40

19

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος.ὉΤαΰγετος καί ἡ σιωπή.
Ἀθήνα, Λογοτεχνική Γωνιά, 1949.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 37 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Στό / Σπύρο Θεοδωρόπουλο / μέ τή φιλία
μου / ΝΙΚΗΦ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(μέ τήν ἔνδειξη «Ἔκδοση “ΤάΠειραϊκάΧρονικά”»,
μικρά σχισίματα, ἄκοπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Στόν
Ρόμπερτ Ὀπενχάϊμερ.Ἀθήνα,Ἐκδόσεις «Ἡμέρα»,
1954. ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 28 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
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26

ἀφιέρωση («Στό ΓιάννηἈγγέλου / πολύ φιλικά / ΝΙ-
ΚΗΦΟΡΟΣ»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα
(ἀποκολλημένα ἀπό τή ράχη). (2)

€ 40-60

20

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Ἔξοδος μέ τό ἄλογο
(ὕμνος στή χαρά). Ἀθήνα 1952.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 16ο, 57 σ. Προμετωπίδα (ἀναπα-
ραγωγή ἔργου τοῦ Γ. Βακαλό). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 30-40

21

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Ὁ ἕνας ἀπό τούς δυό
κόσμους (ἕνα ταξίδι - μιά γιορτή - μερικά συμπε-
ράσματα). Ἀθήνα 1958.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 75 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Στό Μηνᾶ Δημάκη / μέ ἀγάπη / ΝΙΚΗΦΟ-
ΡΟΣ»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα).

€ 30-40

22

ΔΕΛΤΑ, Π. Σ. Στά μυστικά τοῦ Βάλτου. Ἀθήνα,
Ἑστία, 1937.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 301 καί (305-597) σ. (λερωμένα
κάποια φύλλα). Οἱ τίτλοι σέ διακοσμητικό πλαίσιο
τῆς Σ. Λασκαρίδη, 2 χάρτες τῆς Στ. Φάρκου στόν
πρῶτο τόμο (ἕνας μεταξύ τῶν σ. 80 καί 81 καί ἕνας
ἀναδιπλούμενος σέ θήκη στό ἐσωτερικό τοῦ κάτω
καλύμματος), εἰκόνες τοῦ Δ. Μπισκίνη (8 ἐκτός καί
10 ἐντός κειμένου), ἕνα ἀπό τά 100 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα «πολυτελείας». Πανί (ὁ τίτλος στό πάνω
κάλυμμα). (2)

€ 80-120

23

ΔΗΜΑΡΑΣ, Κ. Θ. Ἑπτά κεφάλαια γιά τήν ποίηση.
Ἀθήνα, Κασταλία, 1935.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 100 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 61 σ. Ἕνα ἀπό τά 10 ἀντίτυπα ἐκτός
ἐμπορίου, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ Βασίλη
Μόστρα / μέ τήν ἀγάπη μου / Κ. Δ.»). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Notes sur le tombeau de
Gémiste, traduction de Jean Nogué. Ἀθήνα, Καστα-
λία, 1938. Πρώτη ἔκδοση στά γαλλικά, περιορι-
σμένη σέ 60 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. Ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («τοῦ Βασίλη / ἕνα δοκίμιο γιά
ἕναν τόπο πού / ἀγαπήσαμε καί οἱ δυό. / Κ. Δη-
μαρᾶς»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)

€ 120-160

24

[ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Θεώνη] «ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ». Τά
δῶρα τῆς ἀγάπης. Ἀθήνα 1932.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 76 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Στήν ἀξιότιμη Κυρία / Ἀλεξάνδρα Χωρέμη
/ μέ βαθύτατο σεβασμό. / Μυρτιώτισσα / 26. 12.
32»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα).

€ 60-80

25

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μήν ὁμιλεῖτε εἰς τόν
ὁδηγόν. Ἀθήνα, Κύκλος, 1938.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 54 σ. (σχίσιμο στόν τίτλο). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (λίγο λερωμένα, λυμένη ἡ ράχη, ἐν μέρει
ἄκοπο ἀντίτυπο).

€ 250-350

26

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Τά κλειδοκύμβαλα τῆς
σιωπῆς. Ἀθήνα, Ἱππαλεκτρυών, 1939.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 96 σ.Μέ μιά ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ συγ-
γραφέα, ἕνα ἀπό τά 20 ἀντίτυπα σέ χαρτί parchemin
finnois, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («τοῦ κυρίουΚιμ.Θε-
οδωρόπουλου / πάρα πολύ φιλικά / Ν. Ἐγγονόπου-
λος / 39»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (φθορές στή ράχη,
χαλαρωμένη ἡ ραφή της).

€ 800-1.200
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30

27

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Τά κλειδοκύμβαλα τῆς
σιωπῆς. Ἀθήνα, Ἱππαλεκτρυών, 1939.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 96 σ. Μέ μιά ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ
συγγραφέα. Λευκό πανί.

€ 400-600

28

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ,Νίκος.Μπολιβάρ, δευτέρα ἔκδο-
σις.Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1962.

45 σ. Ἔκδοση σέ 1000 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ 8
ἔγχρωμες ἐπικολλημένες ἀναπαραγωγές ἔργων τοῦ
ποιητῆ. Δέρμα τῶν Α. & Α. Γανιάρη (λερωμένο).

€ 100-150

29

ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Προσανατολισμοί. Ἀθήνα,
Πυρσός, 1940.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 310 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 177 σ. Χαρτόνια τῆς Βιβλιοφιλικῆς Γω-
νιᾶς (ἀπομίμηση περγαμηνῆς, ὁ τίτλος στό πάνω
κάλυμμα).

Συγκεντρωτική ἔκδοση σέ ὁριστική μορφή ποι-
ημάτων πού εἶχαν δημοσιευτεῖ στά περιοδικά Νέα
Γράμματα καί Μακεδονικές ἡμέρες τήν περίοδο
1935-1939.

€ 300-400

30

ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Τό Ἄξιον Ἐστί.Ἀθήνα, Ἴκα-
ρος, 1959.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, σέ 800 ἀντίτυπα. 92 σ. Μέ μιά λι-
θογραφία τοῦ Γιάννη Μόραλη, ἀντίτυπο μέ ἰδιό-
χειρη ἀφιέρωση («Στή Λύδια καί στόν Ἀλέξη /
Στεφάνου, / Μέ φιλία καί ἀγάπη, / Ὀ. Ἐλύτης»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα).

€ 300-400

31

ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἄσμα ἡρωικό καί πένθιμο
γιά τόν χαμένο ἀνθυπολοχαγό τῆς Ἀλβανίας.
Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1962.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 1599 ἀντίτυπα, 36 σ. Μέ μιά
ἔγχρωμη λιθογραφία τοῦ Γιάννη Μόραλη. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα.

€ 80-120

32

ΕΛΥΤΗΣ,Ὀδυσσέας. Τό φωτόδενδρο καί ἡ δέκατη
τέταρτη ὀμορφιά. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1971.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 67 σ. Ἔγχρωμη προμετωπίδα
(ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ Ν. Νικολάου), ἀντίτυπο
μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στή Ρίτα Λυμπεράκη, /
Αὐτά τά ποιήματα / πού γράφτηκαν στό σπίτι της /
μέ ἀγάπη / Ὀ. Ἐλύτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 150-200

33

ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἰουλίου λόγος.Ἀθήνα 1991.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 145 x 105 mm. Πτυσσό-
μενο λεύκωμα μέ τούς στίχους τυπωμένους πάνω
καί δίπλα σέ φωτογραφίες τῆς παιδικῆς ἡλικίας τοῦ
ποιητῆ, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Ἀρ. 241
/ Ὀ. Ἐλύτης / Γιά τόν / Χρίστο Ἀδαμόπουλο / Ὀ.
Ἐ—»). Ἀρχικά πάνινα καλύμματα. [μαζί:] ὁ φάκε-
λος μέ τόν ὁποῖο ταχυδρομήθηκε. (2)

€ 200-300

34

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ἀνδρέας.Ὑψικάμινος.Ἀθήνα, Κα-
σταλία, 1935.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 76 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ξαναφτιαγμένη
ἡ ράχη).

€ 400-600
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36

35

[ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σπύρος]. «ΘΕΡΟΣ, Ἆγις».
Ὀχτάστιχα τοῦ περβολιοῦ. Ἀθήνα, Ἀετός, 1944.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 23 σ. Ἕνα ἀπό τά 75 ἀντίτυπα σέ «χαρτί
σκληρό», χωρίς ἀριθμό. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο).
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ μάγος, ἤ τοῦ μόχτου τό τρα-
γούδι. Ἀθήνα, Ἀετός, 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, πε-
ριορισμένη σέ 400 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 13 σ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). (2)

€ 80-120

36

ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος.Φύλλα ἡμερολογίου.Ἀθήνα,
Κασταλία, 1934.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 80 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 22 σ. (λεκέδες ἀπό νερό).
Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῆς Ροξάνης
Παππᾶ / μέ πολλή φιλία / Γιῶργος Θεοτοκᾶς /
1934»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, λεκέδες
ἀπό νερό, σελοτέιπ στή ράχη). [μαζί, τοῦ ἰδίου:]
Φύλλα ἡμερολογίου II. Ἀθήνα 1934. ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 50 ἀριθμημένα ἀντίτυπα
ἐκτός ἐμπορίου. 15 σ. (λίγο ὀξειδωμένος ὁ τίτλος).
Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῆς Ροξάνης
Παππᾶ / μέ πολλή φιλία / Γιῶργος Θεοτοκᾶς /
1934»). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. (2)

€ 150-200

37

ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος. Γιώργου Θεοτοκᾶ θέατρο
II: Τό παιχνίδι τῆς τρέλας καί τῆς φρονιμάδας – Τό
κάστρο τῆς Ὡριᾶς. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1947.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 102 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Τοῦ φίλου Γιάννη Σφακιανάκη /
ἐγκάρδια / Γιῶργος Θεοτοκᾶς»). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (ἄκοπο).

€ 40-60

38

ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος.Ἀσθενεῖς καί ὁδοιπόροι, μυ-
θιστόρημα. Ἀθήνα, Γ. Φέξης, 1964.

439 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν κ.
Ἀχ. Μαμάκη / μέ ἰδιαίτερη ἐκτίμηση / Γιῶργος Θε-
οτοκᾶς»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο), εἰκονογρα-
φημένο περίβλημα.

€ 50-70

39

ΘΕΜΕΛΗΣ, Γιῶργος.Ἄνθρωποι καί πουλιά (ἔκδοση
τοῦ περιοδικοῦ Κοχλίας). Θεσσαλονίκη 1947.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀντίτυπα.
44 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («“L’ Helle-
nisme Contemporain” / Γ. Δ. Θέμελης / [κάτω:] Γ. Θέ-
μελης / Πειραματικό Σχολεῖο τοῦ Πανεπιστημίου /
Θεσσαλονίκης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώ-
φυλλα (τοῦ Γ. Σβορώνου, λεκές κατά μῆκος τῆς
ράχης, ἄκοπο).

€ 50-70

40

ΙΑΚΩΒΙΔΗΠΑΤΡΙΚΙΟΥ, Λιλή.Κορυδαλοί.Ἀθήνα,
Ἀετός, 1940.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [76] σ. Μέ 9 ἐπικολλημένες ἀνα-
παραγωγές ἔργων τοῦ Γ. Βακαλό, ἕνα ἀπό τά 500
ἀριθμημένα ἀντίτυπα σέ χαρτί «πολυτελείας cha-
mois», μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Κύριον Κί-
μωνα Θεοδωρόπουλον / ἀπό βαθύτατην ἐκτίμηση
/ Λιλή Ἰακωβίδη Πατρικίου / Δεκέμβρης 1940»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη).

€ 50-70

41

ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ. Χίμαιρα, νουβέλλα. Ἀθήνα,
Νέα Ἑστία, 1936.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 90 σ. Ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο
στόν τίτλο («Μ. Καραγάτσης»). Πανί (ἐλαφρά λε-
ρωμένο).

€ 50-70
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51

42

ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ,Μ.Τά στερνά τοῦ Γιούγκερμαν, μυ-
θιστόρημα.Ἀθήνα, Πυρσός, 1941.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 189 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί,
τοῦ ἰδίου:]Πυρετός, ἔκδοση πρώτη.Ἀθήνα, Δ. Δη-
μητράκος, 1945. 216 σ. Πανί (ὁ τίτλος στό πάνω κά-
λυμμα). (2)

€ 60-80

43

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα 1915-[1925]. Ἀλεξάν-
δρεια, [1925].

76 ποιήματα σέ 87 φ. (πρίν δεθοῦν ἦταν σέ μορφή δέ-
σμης, στό πρῶτοφύλλο ὁ τίτλος καί στό τελευταῖο πί-
νακας περιεχομένων). Αὐτόγραφη συμπλήρωση τοῦ
πίνακαπεριεχομένωνμετά τό 54οποίημα, αὐτόγραφη
ἡ ἀρίθμηση 5 ποιημάτων καί ἡ δεύτερη χρονολογία
τοῦ τίτλου, αὐτόγραφες διορθώσεις σέ 2 ποιήματα
(53ο & 55ο) καί στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 2 ποιημάτων,
ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Εἰς τόν ἐκλεκτό
καλλιτέχνη Γ. Γληνό. / Κ. Π. Καβάφης», ἀκολουθεῖ
ἀφιέρωση τοῦ Γληνοῦ στήν Π. Λαμπροπούλου μέ
ἡμερομηνία 18Ὀκτωβρίου 1965).Δέρμα (μικρέςφθο-
ρές, νεότερα ἀκρόφυλλα, τίτλος στό πάνω κάλυμμα:
«ΚΑΒΑΦΗ / ποιήματα»). Σαββίδης Γ5.

€ 800-1.200

44

ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ, Ἕκτωρ.Ἡ κλίμακα τοῦ λίθου, μέ

ἕξη ἀναπλασμένα ποιήματα τῆς «Διασπορᾶς».
Ἀθήνα, Ζάρβανος, 1964.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 61 σ. (λυμένα τά πρῶτα φύλλα).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:]
Διήγηση. Ἀθήνα, Συντεχνία, 1974. ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 76 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)

€ 40-60

45

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ, Γιῶργος.Ἁπλές καί παράξενες ἱστο-
ρίες.Ἀθήνα 1943.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 1500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα.
100 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στο άγνω-
στό μου και αγαπητό μου / Διαπλασόπουλο ΚοΔ.
Θεοφάνη [;] / (Γκάλικ [;]) / Φιλική ανάμνηση / Γιώρ-
γος Καραπάνος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο).

€ 30-40

46

ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ, Ἀνδρέας.Ὁἀρχαιολόγος.Ἀθήνα,
Ἑστία, 1904.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 232 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος,
λεκές ἀπό νερό στήν ἀρχή, σφραγίδα). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λερωμένα, λυμένη ἡ ράχη, ἀξάκριστο).

€ 30-40

47

ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος. Διάλογοι. Ἀθήνα, Ἐκδοτική
Φιλολογική Ἑταιρία, 1956.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [16] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στόν ποιητή Μ. Σαχτούρη / μέ πολλήν
ἐκτίμηση / Ν. Δ. Καροῦζος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Διάλογοι. χ.τ. καί χ. [16] σ. Ἀντί-
τυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ποιητή / Μίλτο
Σαχτούρη / μέ ἐξαιρετική τιμή / Ν. Δ. Καροῦζος»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)

€ 60-80

48

ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ, Θράσος. Ὁ Ρασκάγιας κι ἄλλα
ἕξη διηγήματα. Ἀθήνα, Πυρσός, 1939.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 140 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στό φίλο κ. Κ. Θεοδωρόπουλο / μέ ξέ-
χωρη τιμή / Θράσος Καστανάκης / 1939»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη, ἐν μέρει ἄκοπο).

€ 50-70

49

ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Μιχάλης. Ὀροπέδιο. Ἀθήνα 1957.
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58

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [32] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Τῆς κ. Πόπης Ρηγοπούλου /Μέ βαθειά
ἐκτίμηση / Μ. Κατσαρός»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 40-60

50

ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ, Νίκος. Ἡ Ὀμορφάσχημη [ἄσκηση]
(ἀνάτυπο ἀπό τή Διαγώνιο, 1960-2). Θεσσαλονίκη
1960.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 250 ἀντίτυπα. 36
σ. Ἀντίτυπο μέ σημείωση τοῦ ἀποδέκτη στό πρῶτο
φύλλο («Κον Σ. Καψάσκην»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ ἐξώστης. Ἀθήνα, Πρώτη Ὕλη,
1964. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντί-
τυπα. 123 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στόν πολυαγαπητό μου φίλο ποιητή / Δημήτρη
Δούκαρη, / μέ μιά περίεργη νοσταλγία, / Νῖκος /
Μοντρεάλη, 17 Σεπτεμβρίου 1965»). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. (2)

€ 80-120

51

ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ, Νίκος. Τό ἐνύπνιο. Θεσσαλονίκη
1960.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 350 ἀντίτυπα.
40 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου (ἀναπαραγωγές
παλιῶν ξυλογραφιῶν). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, περί-
βλημα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τρωτό σημεῖο 1949, δεκα-
τέσσερα νεανικά ποιήματα, πρόλογος, μετάφραση
καί σημειώσεις Γιώργου Δανιήλ. Θεσσαλονίκη,
Ἐγνατία, 1979. 31 σ. Μέ 3 πορτραῖτα τοῦ ποιητῆ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)

€ 40-60

52

[ΚΟΥΓΙΑ-ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ,Ἥβη]. «ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ».
Φωνές ἐντόμου, ποιήματα. Ἀθήνα, Λ. Θ. Λαμπρό-
πουλος, 1930.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 58 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λε-
ρωμένα). [μαζί, τῆς ἰδίας:] Ἡ φλεγομένη βάτος.
Ἀθήνα 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 78 σ. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. (2)

€ 60-80

53

ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ, Μένης. Τά μηχανάκια.Ἀθήνα,
Γ. Φέξης, 1962.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 134 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Τοῦ κ. Σπ. Παναγιωτόπουλου / τιμῆς
ἕνεκεν / Μ. Κουμανταρέας / Μάϊος 1962»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα (τοῦ Ν.

Κούνδουρου). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό ἀρμένισμα,
τρία χρονικά. Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας,
1966. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 228 σ. Ἀρχικά εἰκονογρα-
φημένα ἐξώφυλλα. (2)

€ 60-80

54

ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ, Μαργαρίτα. Τά ψάθινα καπέλα,
μυθιστόρημα. Ἀθήνα 1946.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 382 σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα
ἐξώφυλλα (τοῦ Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα).

€ 30-40.

55

ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ, Στέφανος. Νέα ποιήματα, ἔκδοσις
Κωνστ. Σ. Κουβαρᾶ. Ἀθήνα 1906.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 112 σ. Νεότερο πανί (ἔχουν δια-
τηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα).

€ 40-60

56

ΜΙΛΛΙΕΞ, Τατιάνα.Κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι.
Ἀθήνα 1951.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 650 ἀριθμημένα ἀντίτυπα.
218 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ κυ-
ρίου Θεοδωρόπουλου / Πολύ φιλικά / T. Milliex»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο).

€ 40-60
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59

57

ΜΠΑΣΤΙΑΣ, Κωστῆς. Λιμάνια. Ἀθήνα, Πυρσός,
1939.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 103 σ. Πανί. [μαζί, τοῦ ἰδίου, δε-
μένο ὁμοιόμορφα:] Οἱ ἄνθρωποι καί τά ζῶα.
Ἀθήνα, Πυρσός, 1939. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 90 σ. (2)

€ 60-80

58

ΜΠΑΣΤΙΑΣ, Κωστῆς. Ὁ Παπουλάκος. Ν. Ὑόρκη,
1951.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 254 σ. (μικρός λεκές στό ἐξωτε-
ρικό περιθώριο ὁρισμένων φύλλων). Ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ ἀγαπημένου μου / Κί-
μωνα Θεοδωρόπουλου / Φιλικώτατη θύμηση /
Κωστῆς Μπαστιᾶς / N. York / 28-2-52»). Ἀρχικό
εἰκονογραφημένο πανί (μέ χρονολογία 1952).

€ 50-70

59

ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Ἡ δασκάλα μέ τά χρυσά
μάτια. Ἀθήνα, Πυρσός, 1933.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 100 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα σέ «καλό χαρτί», ὅλα μέ μιά «ἰδιόγραφη
σελίδα τοῦ συγγραφέα». [16] + 333 + [3] σ. Ἀντί-
τυπο μέ τό αὐτόγραφο κείμενο στίς δύο ὄψεις τοῦ
ἕβδομου φύλλου («Φουσκοδεντριά», χρονολογη-

μένο καί ὑπογεγραμμένο: «Ἀθήνα Ἀπρίλης 1934 /
Σ. Μυριβήλης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 150-200

60

ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Τό γαλάζιο βιβλίο.Ἀθήνα,
Πυρσός, 1939.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, σέ 2205 ἀντίτυπα. 215 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα.

€ 30-40

61

ΝΤΟΡΡΟΣ, Θεόδωρος. Στοῦ γλυτωμοῦ τό χάζι.
Παρίσι 1930.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 91 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά
ὀξειδωμένα).

€ 80-120

62

[ΠΑΛΛΗΣ, Ἀλέξανδρος]. «ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Λέκας».
Κούφια καρύδια. Λίβερπουλ, The Liverpool Book-
sellers Co., 1915.

559 σ. Μέ 6 ὁλοσέλιδες εἰκόνες. Ἀρχικό πανί. [μαζί,
τοῦ ἰδίου:] Ἡ Ἰλιάδα, μεταφρασμένη ἀπό τόν
Ἀλέξ. Πάλλη, στερεότυπο. Λίβερπουλ, The Liver-
pool Booksellers Co., 1912. 394 σ. Μέ μία φωτοχαλ-
κογραφία σέ θέση προμετωπίδας (πορτραῖτο τοῦ
Πάλλη). Ἀρχικό πανί (τρύπα ἀπό ἔντομο στό κάτω
κάλυμμα). (2)

€ 60-80

63

ΠΑΛΛΗΣ, Ἀλέξανδρος. Ταμπουράς καί κόπανος,
τραγούδια. Ἀθήνα, Ἑστία, 1907.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 150 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κά-
ποια φύλλα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μέ τήν ἔνδειξη
«Χαρίζεται» στό κάτω ἐξώφυλλο).

€ 40-60

64

ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ, Τ. Κ. Ἐκλογή Α΄. Ἀθήνα, Καστα-
λία, 1934.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 125 σ. Ἕνα ἀπό τά 50 ἀντίτυπα ἐκτός
ἐμπορίου. Πανί.

€ 40-60

65

ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ, Παντ.Ἡγυμνή ποίηση: Ἡ λυρική
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67

ἀγάπη – Τ’ἀναστάσιμα – Τό μαντήλι τῆς Ἁγίας Βε-
ρονίκης – «Melencolia», ποιήματα. Ἀθήνα 1939.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, σέ 600 ἀντίτυπα. 113 σ. Ἕνα ἀπό
τά 30 ἀριθμημένα ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου σέ
χαρτί «τύπου σπάρτο», μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στόν ἀγαπητό φίλο / ΚίμωναΘεοδωρόπουλο / μέ
χίλιες εὐχαριστίες γιά τήν / πραγματοποίηση τοῦ βι-
βλίου τούτου / Π. Πρεβελάκης / Δεκ. 1939»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλεύθερα, λείπει ἡ ράχη, μικρές
φθορές).

€ 60-80

66

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ, Λευτέρης. Καλοσύνη. Βόλος,
Ἀλκ. Μακρῆς, 1943.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 250 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, ὅλα μονογραμμένα ἀπό τόν ποιητή. 47 σ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Οἱ ἑφτά πλη-
γές (ἔκδοση «Πνευματικῆς Πρωτοπορείας Νέων»).
Βόλος 1943. ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300
ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὅλα μονογραμμένα ἀπό τόν
ποιητή. 15 σ. Ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο καί στήν
πίσω ὄψη τοῦ τίτλου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)

€ 50-70

67

ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Πυραμίδες. Ἀθήνα, Γκοβόστης,
1935.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 111 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, χα-
λαρωμένη ἡ ράχη).

€ 80-120

68

ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Δοκιμασία. Ἀθήνα, Γκοβόστης,
1943.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 190 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 40-60

69

ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Πρωϊνό ἄστρο, μικρή ἐγκυκλο-
παίδεια ὑποκοριστικῶν γιά τήν κορούλα μου.
Ἀθήνα 1955.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 31 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Τῆς ποιήτριας / Ἑλένης Βακαλό / Μέ τήν
ἀγάπη μου / Γιάννης Ρίτσος / 14. XII. 55. / [κάτω:]
Παπαναστασίου 56 / Ἀθήνα (8)»). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (ἐλαφρά λερωμένα).

€ 60-80

70

ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης.Ὑδρία, ἐλεγεία γιά μιά σύντομη
ἄνοιξη. Ἀθήνα 1957.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 100 σ. Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο σχέδιο
τοῦ Β. Βασιλειάδη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντί-
τυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:]Ἡγέφυρα.Ἀθήνα, Κέδρος,
1960. ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 17 σ.Μ’ἕνα ὁλοσέλιδο σχέ-
διο τοῦ Β. Βασιλειάδη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο
ἀντίτυπο). (2)

€ 50-70

71

ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Ἐπιτάφιος, τέταρτη ἔκδοση.
Ἀθήνα, Κέδρος, 1961.

28 σ. Μέ μιά ὁλοσέλιδη ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ
Χρόνη [Μπότσογλου], ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Τοῦ εὐγενικοῦ φίλου / Ἀχιλλέα Μαμάκη /
καί / τῆς Τατιάνας / Μέ τήν ἀγάπη μου / Γιάννης
Ρίτσος / Ἀθήνα, 14. XI. 61»). Ἀρχικά εἰκονογραφη-
μένα ἐξώφυλλα.

€ 70-90

72

ΡΟΪΔΗΣ, Ε. Δ.ἩΠάπισσα Ἰωάννα, μεσαιωνική με-
λέτη. Ἀθήνα, Ι. Κασσανδρεύς, 1866.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ις΄ + 336 σ. (ἐλαφρά λερω-
μένα κάποια φύλλα). Δίχρωμος ὁ τίτλος, ξυλό-
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74

γραφο πορτραῖτο ἐκτός κειμένου, φύλλο μέ παρορά-
ματαστό τέλος.Δερμάτινηράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (μικρές φθορές).Ἠλιού &Πολέμη, 1866.184.

€ 100-150

73

ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ, Ἀντώνης. Σῆμα κινδύνου, μυθιστό-
ρημα. Ἀθήνα 1959.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 138 σ. Λυτό φύλλο μεταξύ τοῦ
πρώτου καί τοῦ δεύτερου φύλλου (μέ ἀποσπά-
σματα κριτικῶν γιά τό ἔργο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] «Ζητεῖται ἐλπίς...», διηγήματα,
δεύτερη ἔκδοση. Ἀθήνα 1959. 78 σ. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. (2)

€ 60-80

74

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Στροφή. Ἀθήνα 1931.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 41 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα,
σβήσιμο στή σ. 7). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρός λεκές,
χαλαρωμένη ἡ ράχη). Δασκαλόπουλος 1.

Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΦΕΡΗ.

€ 800-1.200

75

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Γυμνοπαιδία. [Ἀθήνα 1936].

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 λυτά φύλλα (μικρά σχισίματα

στά περιθώρια, ἐλαφρά λερωμένο τό δεύτερο
φύλλο). Ἀνάτυπο ἀπό τά Νέα Γράμματα, χωρίς
ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ
κειμένου), χωρίς σελιδαρίθμηση, ἀντίτυπο ὑπογε-
γραμμένο ἀπό τόν ποιητή στή σ. [4] («Γιῶργος Σε-
φέρης»). Δασκαλόπουλος 6.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ.

«Ἡ «Γυμνοπαιδία», στήν παροῦσα τυπογραφική
της ἐμφάνιση, εἶναι τό μοναδικό λῆμμα τῆς Ἐργο-
γραφίας πού δέν ἀναφέρεται ἀπό τόν Κατσίμπαλη.
Ἀντίτυπό της ὑπάρχει στή βιβλιοθήκη τοῦ ποιητῆ
καί, ἀναμφισβήτητα, ἀνήκει στά τυπώματα πού
ἔκανε ὁ Σεφέρης γιά ἰδιωτική ἀποκλειστικά χρήση»
(Δασκαλόπουλος).

€ 400-600

76

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Διάλογος πάνω στήν ποίηση.
Ἀθήνα, Σεργιάδης, 1939.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 69 σ. Ἀνάτυπο ἀπό τά Νέα
Γράμματα τυπωμένο σέ 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Δασκαλόπουλος 8.

€ 150-200

77

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος.Ἡμερολόγιο καταστρώματος.
Ἀθήνα 1940.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 317 ἀριθμη-
μένα ἀντίτυπα. 49 σ. Ἕνα ἀπό τά 7 ἀντίτυπα ἐκτός
ἐμπορίου σέ χαρτί «βεργάτο Ingres», ἀριθμημένα
καί ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν ποιητή καί ΜΕ ΕΝΑ
ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΠΟΙΗΜΑ (στίς σ. [1]-[3] λυτοῦ δί-
φυλλου), ἀντίτυπο μέ ἀρ. Β. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
Δασκαλόπουλος 10.

«Τό «αὐτόγραφο ποίημα» πού ἀναφέρει ὁ κολο-
φώνας εἶναι «Ἡ τελευταία μέρα». Γραμμένο στά
1938, ἀνήκει ὀργανικά στήν παροῦσα συλλογή,
ἀλλά δέν θά τυπωθεῖ ἐδῶ, στά 1940. Ἀντιμετωπί-
ζοντας προβλήματα λογοκρισίας, ὁ ποιητής θά
προτιμήσει νά τό γράψει μέ τό χέρι καί νά τό περι-
λάβει, σάν ἔνθετο τετρασέλιδο, σέ 7 ἀπό τά ἐκτός
ἐμπορίου ἀντίτυπα τῆς ἔκδοσης. Στίς 26/1/1940 ση-
μειώνει στό ἡμερολόγιό του: «Ὅταν συλλογιστῶ τίς
δυσκολίες τίς ἐξωτερικές (λογοκρισία) πού ἔνιωθα
γράφοντας τόν «Διάλογο», ὅταν σκέπτομαι πόσο
δύσκολα (γιά τόν ἴδιο λόγο) μπορεῖ νά ἰδεῖ τό φῶς
ἔστω κι ἕνα ποίημα (πρβλ. Ἡ τελευταία μέρα), μέ
πιάνει φρίκη». (Μέρες Γ´, σελ. 165). Τό ποίημα θά
πρωτοδημοσιευτεῖ μόλις τόν Γενάρη τοῦ 1944 στό
περ. Τά Νέα Γράμματα, ὄχι χωρίς δυσκολίες, χα-
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77

ρακτηριστικές τοῦ πνεύματος τῆς ἐποχῆς στήν
Ἑλλάδα» (Δασκαλόπουλος).

€ 2.000-3.000

78

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος.Ἡμερολόγιο καταστρώματος.
Ἀθήνα 1940.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 317 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 49 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ
ράχη). Δασκαλόπουλος 10.

€ 600-800

79

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος.Ἡμερολόγιο καταστρώματος
Β΄. Ἀλεξάνδρεια 1944.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 75 ἀντίτυπα,
ἀριθμημένα καί ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν ποιητή. 42
φ. (ἡ πίσω ὄψη κάθε φύλλου λευκή).Ἐξολοκλήρου
λιθογραφημένη ἔκδοση, μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου,
ἀντίτυπο σέ ἄρραφα τεύχη (ὅπως κυκλοφόρησε).
Ἀρχικό χάρτινο portfolio (φθορές). Δασκαλόπουλος
14 («ἡ σπανιώτερη σεφερική ἔκδοση»).

Ἡσπανιότατη πρώτη (ἰδιωτική) ἔκδοση, πούἀναπα-
ράγει φωτολιθογραφικά ἕνα αὐτόγραφο τοῦ ποιητῆ
εἰκονογραφημένο ἀπό τόν ἴδιο. Ἡ ἐκτύπωση ἔγινε
στό ἀλεξανδρινό λιθογραφεῖο Δ. Βαφειάδη.

€ 1.000-1.500

80

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος.Ἐρωτόκριτος.Ἀθήνα, Ἐκδό-
σεις Ἄλφα Ι. Μ. Σκαζίκη, 1946.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 67 σ. Μέ 6 εἰκόνες ἐκτός κειμέ-
νου, ἕνα ἀπό τά 75 ἀριθμημένα ἀντίτυπα σέ χαρτί
«σπάρτο», ἀντίτυπο ἐκτός ἐμπορίου (ἀρ. 11). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο). Δασκαλόπουλος 17.

€ 80-120

81

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. ...Κύπρον, οὗ μ’ ἐθέσπισεν...
Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1955.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 1030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα.
55 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν
Ἀλέξη καί τήν Λύντια. / Γιῶργος Σεφέρης / Βηρυ-
τός, 11 Μαρτίου 1956»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐπι-
διορθωμένα). Δασκαλόπουλος 28.

€ 300-400

82

[ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος].Πραματευτής ἀπό τή Σιδώνα.
Ἀθήνα, Μ. Δ. Μυρτίδης, 1955.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 50 ἀντίτυπα. Δί-
φυλλο μέ τόν τίτλο στή σ. [1] καί τό ποίημα στή σ. [3]
(οἱ [2] & [4] λευκές). Δασκαλόπουλος 26. [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος μιλᾶ. Ἀθήνα, Μ. Δ.
Μυρτίδης, 1955. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ
50 ἀντίτυπα. Δίφυλλο μέ τόν τίτλο στή σ. [1] καί τό
ποίημα στή σ. [3] (οἱ [2] & [4] λευκές). Δασκαλόπου-
λος 27. (2)

€ 300-400

83

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Τρία κρυφά ποιήματα. Ἀθή-
να 1966.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, σέ 2050 ἀντίτυπα. 67 σ. Ἕνα ἀπό
τά 500 ἀντίτυπα σέ χαρτί «Ingres βεργάτο». Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. Δασκαλόπουλος 47.

€ 100-150

84

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος, Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Ν. ΑΝΑ-
ΓΝΩΣΤΑΚΗ, Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Θ. ΒΑΛΤΙΝΟΣ καί 13
ἄλλοι. Δεκαοχτώ κείμενα.Ἀθήνα, Κέδρος, 1970.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 209 σ. Ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο
στό δεύτερο φύλλο μεταξύ ἄλλων ἀπό τούς Σ.
Τσίρκα, Τ. Σινόπουλο, Δ. Ν.Μαρωνίτη, Θ. Βαλτινό
καί Μ. Κουμανταρέα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 60-80
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91

85

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Γράμμα στόν Rex Warner, πά-
ροικο τοῦ Storrs, Connecticut, U.S.A., γιά τά ἑξήντα
του χρόνια. Ἀθήνα 1972.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα
ἐκτός ἐμπορίου. [16] σ. Ἑλληνικό κείμενο καί
ἀγγλική μετάφραση (τοῦ E. Keeley) σέ ἀντικρυ-
στές σελίδες. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. Δασκα-
λόπουλος 60.

€ 60-80

86

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Μήτηρ Θεοῦ, τό κείμενο
μέ μετάφραση καί εἰσαγωγή [στά γαλλικά] τοῦ Ro-
bert Levesque. Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἄλφα Ι. Σκαζίκη,
1944.

4ο, 61 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, τίτλοι καί κείμενο στά ἑλληνικά καί γαλ-
λικά σέ ἀντικρυστές σελίδες, ξυλόγραφα ἀρχικά
γράμματα τοῦ Σπ. Βασιλείου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ἄκοπο ἀντίτυπο).

€ 100-150

87

ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Τάκης. Ἡ γνωριμία μέ τόν Μάξ.
Ἀθήνα 1956.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀντίτυπα.

23 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν κ.
Μαργαρίτα Λυμπεράκη / μέ ἐξαιρετική ἐκτίμηση /
Τάκης Σινόπουλος / 1957»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ξε-
θωριασμένα).

€ 40-60

88

ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ, Γιάννης.Καϋμοί στό Γριπονήσι.Ἀθή-
να, Κείμενα, 1973.

Δεύτερη ἔκδοση, 105 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου,
ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Ἐξαίρετο
/ Φίλο / Νίκο Κονταρίνη / Μέ Ἐκτίμησι / Γ. Σκα-
ρίμπας / Μάρτης 1973»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα
ἐξώφυλλα.

€ 30-40

89

ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ, Γιάννης.Περίπολος Ζ΄.Ἀθήνα,Μνή-
μη, [1972].

ΠΡΩΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. 68 σ. Ἀντίτυπο μέ
αὐτόγραφη προσθήκη τοῦ ἄρθρου «Ἡ» στόν τίτλο
καί τόν ψευδότιτλο, αὐτόγραφες διορθώσεις (στίς
σ. 32, 38 & 39) καί ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ ἀγα-
πητοῦ μου / τοῦ ἀνεπανάληπτου / ἀνθρώπου, σκε-
φτόμενου / καί ἐπιστήμονα Γιώργη / Γιαννάκη –
σάν / μιά πλημμύρα συγκίνησής / μου στή φιλία μας
/ Γιάννης Σκαρίμπας / Χαλκίδα / 1973»). Ἀρχικά
εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα.

€ 50-70

90

ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. Τά εὑρισκόμενα, [προλε-
γόμενα καί ἐπιμέλεια Ι. Πολυλᾶ]. Κέρκυρα, τυπο-
γραφεῖο Ἑρμῆς Α. Τερζάκη, 1859.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, οη΄ + 445 σ. (ἐλαφρά ὀξειδω-
μένα κάποια φύλλα). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας,
7832, Legrand & Pernot, 2031.

€ 150-200

91

ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας.Περί ὥραν δωδεκάτην.Ἀθήνα
1953.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 250 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 29 σ. Ἀντίτυπο χωρίς
ἀριθμό, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἐκλεκτό ποι-
ητή / κ. Μηνᾶν Δημάκην / Μέ θαυμασμό / Κ.
Ταχτσῆς»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα).

€ 70-90
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94

92

ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας.Ἡσυμφωνία τοῦΜπραζίλιαν.
Ἀθήνα 1954.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 23 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Εἰς τήν Καν Ρίτα Λυμπεράκη / Μ’ ἐκτί-
μηση / Κ. Ταχτσῆς»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (τοῦ Γ.
Τσαρούχη).

€ 70-90

93

ΦΩΤΙΑΔΗΣ, Θανάσης.Ἀντίσταση, ποιήματα.Θεσ-
σαλονίκη 1945.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [16] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στόν Γ. Ρίτσο / μέ ἐχτίμηση / Θανάσης
Φωτιάδης / 2/9 45»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο).

€ 50-70

94

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀθαν. Λυρικά τοῦ ἄρχοντος
μεγ. λογοθέτου κυρίου Ἀθανασίου Χριστοπούλου,
νεωστί μετατυπωθέντα. Βιέννη, Schnierer, 1818.

12ο, 239 σ. (ὁ τίτλος ἐπικολλημένος σέ μεταγενέ-
στερο λεπτό χαρτόνι, λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο).
Χαλκόγραφος τίτλος μέ βινιέτα, 3 χαλκογραφίες
ἐκτός κειμένου. Δερμάτινη ράχη τῶν μέσων τοῦ
19ου αἰώνα (φθορές). Ἠλιού 1818.46, Ἑλληνική
Βιβλιοθήκη, 1409.

Ἡ ἔκδοση αὐτή ἀποτελεῖται ἀπό ἀντίτυπα τῆς
ἔκδοσης τοῦ 1817 μέ νέο τίτλο.

€ 250-350

95

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀθαν. — Ἀνθολογία, ἤτοι διά-
φορα ἄσματα, ἡρωϊκά, κλεπτικά καί ἐρωτικά, εἰς ἅ
προστίθενται τά λυρικά καί βακχικά τοῦ Ἀθανα-
σίου Χριστοπούλου. Ἀθήνα, Ν. Ἀγγελίδης, 1847.

12ο, 204 σ. Νεότερο δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες
(ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). Ἠλιού
(Τετράδια X) 461.

ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ.

€ 80-120

96

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀθαν. — Ἡ Ἐρατώ, ἤτοι διά-
φορα ἄσματα, ἡρωϊκά, ἐρωτικά καί λυρικά, συλ-
λεχθέντα ἐκ διαφόρων βιβλίων τε καί ἀντιγράφων
ὑπό Ἐμμανουήλ Γ. Σταματάκη.Ἀθήνα, Ν. Ἀγγελί-
δης, 1848.

16ο, 192 σ. (λείπουν 3 φύλλα: σ. 59-60, 109-10 & 115-
6, κομμένο μέρος ἀπό τήν πάνω πλευρά ἑνός ἄλλου
φύλλου: σ. 169-70, λερωμένο ἀντίτυπο). Δέρμα τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (χρυσή διακόσμηση στά κα-
λύμματα, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Πρβ.Ἠλιού
& Πολέμη (προσθήκη ὑπό ἔκδοση, 1 ἀντίτυπο).
<ὡς ἔχει>

€ 60-80

3. Λεξικά

97

ΒΛΑΧΟΣ, Γεράσιμος, ὁ Κρής.Θησαυρός τῆς ἐγκυ-
κλοπαιδικῆς βάσεως τετράγλωσσος, μετά τῆς τῶν
ἐπιθέτων ἐκλογῆς, καί διττοῦ τῶν λατινικῶν τε καί
ἰταλικῶν λέξεων πίνακος, ἐκ διαφόρων παλαιῶν τε
καί νεωτέρων λεξικῶν συλλεχθείς, ἔκδοσις ὡς οἷον
τε διορθωθεῖσα, ᾗ νῦν πρῶτον προσετέθη ἥ τε γαλ-
λική ἐν ἑκάστῃ τῶν περιεχομένων ἐν ταύτῃ λέξεων.
Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1801.

4ο, 228 x 170 mm., 8 + 631 + 107 σ. (λερωμένα με-
ρικά φύλλα, λεκέδες ἀπό νερό). Κείμενο σέ 2
στῆλες, ψευδότιτλος στά ἑλληνικά καί λατινικά,
τίτλοι στά ἑλληνικά καί λατινικά σέ ἀντικρυστές
σελίδες. Ἀπόδετο. Ἠλιού 1801.49.

€ 300-400
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98

ΓΑΖΗΣ, Ἄνθιμος. Λεξικόν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης
τρίτομον, νῦν τό δεύτερον ἐκ διαφόρων νεωτέρων
ἑλληνικογερμανικῶν καί ἑτέρων λεξικῶν ἐπεξεργα-
σθέν [...] καί ἐκδοθέν ἐπιστασίᾳ, ἐπιμελείᾳ καί δα-
πάνῃ Κωνσταντίνου Γκαρπολᾶ καί Χριστοδούλου
Ματακίδου, [στό τέλος τοῦ Γ΄ τόμου:] Λεξικόν τῶν
ἀρχαίων κυρίων ὀνομάτων τῆς μυθολογίας, ἱστορί-
ας καί γεωγραφίας, ὡς παράρτημα τοῦ παρόντος
ἑλληνικοῦ λεξικοῦ, νῦν τό πρῶτον ἐκ τοῦ γερμανι-
κοῦ [τοῦ G. Ch. Crusius] μεταφρασθέν καί πλείσταις
λέξεσι καί ἑρμηνείαις ἐπαυξηθέν ὑπόΝικολάουΛω-
ρέντη.Βιέννη, Haykul (τ. 1), 1835, καί Benko (τ. 2-3 &
παράρτημα), 1836-1837.

3 τόμοι, 4ο, 8 φ. + (9-815) σ., 931 καί 532 + 329 σ.
(ἐπιδιόρθωση στό πρῶτο φύλλο τοῦ τρίτου τόμου,
λερωμένα μερικά φύλλα, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντί-
τυπο). Κείμενο σέ 3 στῆλες, χαλυβόγραφη προμε-
τωπίδα στόν πρῶτο τόμο (πορτραῖτο τοῦ Ὄθωνα,
ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο), κατάλογος συνδρομητῶν.
Νεότερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Γκίνης
& Μέξας, 2515, 2676, 2840 & 2842, Ἑλληνική Βι-
βλιοθήκη, 1459-1460. (3)

€ 300-400

99

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γεώργιος. Λεξικόν τετράγλωσ-
σον, περιέχον δηλαδή τάς τέσσαρας ταύτας διαλέ-

κτους, ἑλληνικήν, πεζήν, ἤτοι ἁπλῆν γραικικήν, λα-
τινικήν καί ἰταλικήν, τόμος πρῶτος (δέν ἐκδόθηκε
ἄλλος). Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1801.

Τρίτη ἔκδοση, folio, 10 + 832 σ. (κομμένο τό κάτω
περιθώριο τοῦ ἑλληνικοῦ τίτλου καί ἡ κάτω ἐσω-
τερική γωνία τοῦ τελευταίου φύλλου, λεκέδες ἀπό
νερό στήν ἀρχή καί τό τέλος, λίγο ζαρωμένα τά
ἀντίστοιχα φύλλα, ὀξείδωση). Κείμενο σέ 2 στῆλες,
ψευδότιτλος στά ἑλληνικά καί λατινικά, τίτλοι στά
λατινικά καί ἑλληνικά σέ ἀντικρυστές σελίδες, ξυ-
λόγραφο τυπογραφικό σῆμα στούς τίτλους. Δερ-
μάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές,
χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού 1801.26.

€ 300-400

100

ΜΑΓΝΗΣ, Δανιήλ Δ.Λεξικόν ἱστορικομυθικόν καί
γεωγραφικόν, συντεθέν ὑπό τοῦ Δανιήλου Δημη-
τρίουΜάγνητος τοῦ ἐκ τοῦΠηλίουὌρους ἐκ κωμο-
πόλεως Ἀγίου Λαυρεντίου, εἰς χρῆσιν τῆς ἑλληνικῆς
νεολαίας.Βενετία, F.Andreola, 1834.

8ο, VIII + 567 σ. (μικρή τρύπα ἀπό ἔντομο στήν κάτω
ἐσωτερική γωνία, ὀξείδωση). Κείμενο σέ 2 στῆλες,
χαλκόγραφη προμετωπίδα, κατάλογος συνδρο-
μητῶν. Λείπει ἡ δερμάτινη ράχη (χαλαρωμένες οἱ
συνδέσεις). Γκίνης & Μέξας, 2391.

€ 100-150
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4. Ἐφημερίδες - Περιοδικά

101

Ἑρμῆς ὁ Λόγιος. Βιέννη, J. B. Zweck, 1813-1821.

τά ἔτη 1813 & 1817-1821 (ἀπό τά 11, σχεδόν ὅλα
ἀπό διαφορετικά ἀντίτυπα), 8ο, 96 + 308 + 14 + 30,
16 + 15 + (17-260) + 14 + (261-300) + 24 + (301-650),
696 + 8, 939, 754 καί 310 σ. (λείπει ὁ χάρτης τοῦ
1813, στό 1821 τίτλος μέ χρονολογία 1813, ὀξεί-
δωση). Χαλκόγραφη βινιέτα στούς τίτλους τῶν
ἐτῶν 1817-1820, ξυλόγραφη στά ἔτη 1813 & 1821,
ἀναδιπλούμενος στοιχειοθετημένος πίνακας στό
ἔτος 1819. Χαρτόνια (ἔτη 1818 & 1820) καί δερμά-
τινες ράχες τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (τά ὑπόλοιπα).
Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1423 (ἔτος 1819). (6) <ὡς
ἔχει>

€ 700-900

102

Γενική Ἐφημερίς τῆς Ἑλλάδος, τοῦ 1829 ἔτους.
Αἴγινα, Ἐθνική Τυπογραφία, 5 Ἰανουαρίου (φ. 1)
- 28 Δεκεμβρίου 1829 (φ. 88).

τά φύλλα 1-88 τοῦ Δ´ ἔτους [ἀπό τά 7] δεμένα σ’
ἕνα τόμο, folio, 300 x 214 mm., 260 + (259-352) σ.
(λείπουν τά παραρτήματα τῶν φ. «38-39» & «80-
81»: σ. 151-4 & 325-6, λυμένος καί μέ μικρές φθορές
ὁ τίτλος). Κείμενο σέ 2 στῆλες, ξυλόγραφη βινιέτα

στόν τίτλο. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (φθορές).

€ 500-700

103

Regierungs-Blatt des Kœnigreichs Griechenland (amtli-
che Uebersezung aus dem Griechischen).Ἀθήνα, 18/30
Ἰαν. 1836 (φ. 1) - 31 Δεκ. 1836 / 12 Ἰαν. 1837 (φ. 90).

τά φύλλα 1-90 τοῦ 1836 δεμένα μαζί μέ τά παραρ-
τήματα τοῦ φ. 65 καί τά εὑρετήρια σ’ ἕνα τόμο,
folio, 335 x 230 mm. (κάποια φύλλα 305 x 205 mm.),
340 + 81 + (341-500) + 25 σ. (τρύπες ἀπό ἔντομο σέ
ὁρισμένα φύλλα, ὀξείδωση, ἕνα φύλλο δεμένο μέ
τό ἐξωτερικό του περιθώριο στή θέση τοῦ ἐσωτε-
ρικοῦ: σ. 207-8). Κείμενο σέ 2 στῆλες, χωρίς φύλλο
τίτλου, ξυλόγραφο ἔμβλημα. Ἁπλά ἐξώφυλλα (λε-
ρωμένα, ἀξάκριστο ἀντίτυπο).

€ 300-400

104

ΚΟΝΤΟΣ, Κωνσταντῖνος Σ. Λόγιος Ἑρμῆς, σύγ-
γραμμα φιλολογικόν περιοδικόν, τετράκις τοῦ
ἔτους ἐκδιδόμενον. Leyden, E. J. Brill, 1866-1867 (τ.
Α´), καί Ἀθήνα, Θρ. Παπαλεξανδρῆς, 1876 (τ. Ε´).

τά τεύχη Α´-Γ´ τοῦ Α´ τόμου καί τό Α´ τοῦ Ε´ δε-
μένα σ’ ἕνα τόμο, 8ο, 192, (197-402), (403-642) καί
200 σ. (λείπουν τά 2 πρῶτα φύλλα τοῦ Β´ τεύχους
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τοῦΑ´ τόμου: σ. 193-6). Ἀπόδετο (σπασμένη ἡ ράχη).

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.

Ὁ Κόντος ὀνόμασε τόν τελευταῖο τόμο τοῦ περιο-
δικοῦ «πέμπτο», γιατί σχεδίαζε τήν ἐπανέκδοση
τῶν 3 τευχῶν τοῦ πρώτου τόμου σέ 4 «τόμους» (δέν
πραγματοποιήθηκε).

€ 150-200

105

ἩΜικρά, ἐφημερίς ποικίλης ὕλης ἑβδομαδιαία.Λά-
ρισσα, 6 Σεπτεμβρίου 1898 (φ. 1) - 4 Ἀπριλίου 1899
(φ. 24).

τά φ. 1-18& 21-24 τοῦΒ´ ἔτους, 8ο, 175 x 125mm. (κυ-
ρίως δίφυλλα, ἀρχικά δεμένα τό ἕνα μέσα στό ἄλλο).
Μέ τυπωμένα ἐξώφυλλα (λερωμένα, φθορές, στό
πάνω ἐξώφυλλο: «ἩΜικρά, ἐφημερίς ποικίλης ὕλης
ἐκδιδομένη κατάΚυριακήν.Οἱ δεύτεροι ἐνΛαρίσσῃ
Ἱππικοί Ἀγῶνες – Τό πρῶτονΠανθεσσαλικόν Συνέ-
δριον, 1898», στό κάτω: «Ἀφιεροῦται τοῖς νικηταῖς»).
[μαζί:] Δίχρωμο δίφυλλο μέ εὐχές γιά τό 1899 στή σ.
[1] καί στίχους τοῦ διανομέα στή σ. [4] (οἱ [2] καί [3]
λευκές). (23)

€ 150-200

106

ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕΣ, Νικόλαος Κ. Ὁδηγός Μαγει-
ρικῆς, διευθυντής: Νικ. Κ. Τσελεμεντές.Ἀθήνα, Γ.
Στάγγελ & Σα, Ἀπρίλιος 1910 (τ. 1) - Μάρτιος 1912
(τ. 24).

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.

24 τεύχη δεμένα σ’ἕνα τόμο, 504 σ. (ἐπιδιορθωμένα
σχισίματα σέ κάποια φύλλα, λίγο λερωμένο ἀντί-
τυπο). Πολυάριθμες εἰκόνες ἐντός κειμένου. Νεό-
τερη δερμάτινη ράχη (ἔχουν κολληθεῖ στά
καλύμματα τά ἀντίστοιχα τμήματα ἀπό τό ἀρχικό
πανί, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα).

€ 150-200

107

Μυκονιάτικα χρονικά, δημοσιευόμενα τήν πρώτην
καί τρίτην Κυριακήν ἑκάστου μηνός, μέ περιεχό-
μενα ἀναγόμενα εἰς τήν ἱστορίαν – τήν λαογρα-
φίαν – τήν τέχνην – τήν φύσιν καί τά ζητήματα τῆς
νήσου, ἱδρυτής-διευθυντής: Γιαννούλης Μπόνης.
Ἀθήνα, 31 Δεκεμβρίου 1933 (τ. 1) - Ἰούλιος-Αὔγου-
στος 1935 (τ. 34-35).

33 τεύχη [τά «30-31» & «34-35» διπλά] δεμένα σ’
ἕνα τόμο, 4ο. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Πανί (ὁ
τίτλος στό πάνω κάλυμμα).

€ 200-300

108

ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Παναγιώτης Σ.Πανελλήνιον λεύκωμα,
ἐτησία, εἰκονογραφημένη, ἐθνική ἐπιθεώρησις,
ἔτος Αον, 1905. Ἀθήνα, Π. Α. Πετράκος, 1905.

2 μέρη σ’ ἕνα τόμο, 166 + 128 σ. (λίγο λερωμένα με-
ρικά φύλλα). Μέ 4 εἰκόνες ἐκτός καί πολλές ἐντός
κειμένου, διαφημίσεις στό τέλος κάθε μέρους,
φύλλο μέ ἀφιέρωση στήν ἀρχή. Ἀρχικό πανί (μι-
κρές φθορές ἀπό ὑγρασία, ὁ τίτλος στό πάνω κά-
λυμμα σέ πλαίσιο τυπωμένο μέ χρυσό καί ἄργυρο,
ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἐξώφυλλα).

€ 80-120

109

Στάχυς, μηνιαία λογοτεχνική καί κριτική ἔκδοση,
διευθυντής συντάξεως ΦαῖδροςΜπαρλᾶς.Ἀθήνα,
Σεπτέμβριος 1950 - Μάρτιος 1951.

τά τεύχη 1, 2, 4, 5 & 7 (ἀπό τά 6: λείπει τό 8-9, τά 3
καί 6 δέν κυκλοφόρησαν), 171 σ. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. (5)

€ 60-80

5. 16ος - 17ος αἰώνας

110

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. Ἀριστοφάνους κωμῳδίαι ἐννέα,
Πλοῦτος – Νεφέλαι – [...] – Ἐκκλησιάζουσαι. Ari-
stophanis comoediae novem, Plutus – Nebulæ – [...] –
Contionantes.Φλωρεντία, Filippo Giunta, 1515.

Δεύτερη ἔκδοση, 8ο, 158 x 105 mm., [248] φ. (ὁ τίτ-
λος ἴσως ἀπό ἄλλο ἀντίτυπο, κομμένο τό ἐξωτερικό
του περιθώριο μέ μικρή ἀπώλεια κειμένου τῆς πίσω
ὄψης, κομμένα ἐπίσης μικρά τμήματα ἀπό τό ἐσω-
τερικό περιθώριο, ἐπικολλημένος σέ μεταγενέστερο
στέλεχος). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στό τε-
λευταῖο φύλλο. Δέρμα τοῦ 18ου αἰώνα (κόκκινες
οἱ ἀκμές). Adams Α-1705, Brunet, I, στ. 451, Hoff-
mann, I, σ. 252. <ὡς ἔχει>

€ 800-1.200

111

ΠΙΝΔΑΡΟΣ. Πινδάρου Ὀλύμπια, Πύθια, Νέμεα,
Ἴσθμια. Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia.Βα-
σιλεία, Andreas Cratander, 1526.

8ο, 153 x 96 mm., 312 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλ-
λα). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο καί
στό τελευταῖο φύλλο (σχέδιο τοῦ Hans Holbein τοῦ
νεότερου, ἡ θεά Occasio ἐπιμελῶς σβησμένη –λόγω
τῆς γυμνότητός της– μέ μολύβι). Δέρμα τοῦ 18ου
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111 113

αἰώνα (ξαναφτιαγμένη ἡ ράχη, στό πάνω κάλυμμα
οἰκόσημο τοῦ Nicolas de La Pinte de Livry, ἐπισκό-
που Καλλινίκου). Adams P-1222, Brunet, IV, στ. 658,
Hoffmann, III, σ. 97.

€ 800-1.200

112

ΣΟΦΟΚΛΗΣ. Sophoclis tragici Aiax Flagellifer – Cal-
limachi Cyrenaei humni in Iovem & Apollinem, Ioanne
Lonicero interprete – Genetliacon divo Vilhelmo iuniori
Cattorum principi sacrum, Ioanne Lonicero autore.Βα-
σιλεία, J. Herwagen, 1533.

4ο, 190 x 135 mm., 129 σ. (λεκέδες ἀπό νερό στά πε-
ριθώρια τῶν τελευταίων φύλλων, ἐλαφρά ὀξειδω-
μένα κάποια ἄλλα, τά φ. q3 & q4 δύο φορές).
Ξυλόγραφα τυπογραφικά σήματα στόν τίτλο καί
στό τελευταῖο φύλλο, ἑλληνικό κείμενο καί λατινική
μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες (ὁ Καλλίμαχος
χωρίς τό ἑλληνικό κείμενο). Χαρτόνια τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές στή ράχη). Adams S-
1454, Brunet, V, στ. 452, Hoffmann, III, σ. 421.

€ 600-800

113

ΑΦΘΟΝΙΟΣ.Ἀφθονίου σοφιστοῦ προγυμνάσματα.
Aphthonii sophistae praeludis. Παρίσι, Chrestien We-
chel, 1536.

8ο, 162 x 102 mm., [56] σ. Ξυλόγραφο τυπογραφικό
σῆμα στόν τίτλο. Ἀπόδετο. Pettegree&Walsby, 53549.

ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ.

€ 300-400

114

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ.Δημοσθένους λόγων τμῆμα πρῶτον
[– δεύτερον – δεύτερον]. Demosthenis orationum pars
prima [– secunda – tertia], corrigente Paulo Manutio,
Aldi filio. Βενετία, Paulus Manutius, 1554.

3 τόμοι, 8ο, 152 x 95 mm., 122, 248 καί 243 [242] φ.
(λείπουν τά 2 πρῶτα φύλλα τοῦ τρίτου τόμου, στή
θέση τους ἔχει δεθεῖ τίτλος τοῦ δεύτερου τόμου μέ
τό «secunda» διορθωμένο σέ «tertia»). Ξυλόγραφο
τυπογραφικό σῆμα στούς τίτλους καί στό τελευταῖο
φύλλο τοῦ τρίτου τόμου. Κόκκινο μαροκινό τῶν
ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα (ἐλαφρά ξεθωριασμένες οἱ
ράχες, λείπει ἡ ἐτικέτα μέ τήν ἔνδειξη τυπογράφου
ἀπό τή ράχη τοῦ τρίτου τόμου, χρυσωμένες οἱ
ἀκμές). Renouard (Alde), σ. 160, ἀρ. 10, Ahmanson-
Murphy, 465, Adams D-264, Brunet, II, στ. 588, Hoff-
mann, I, σ. 509. (3)

€ 400-600

115

ΨΕΛΛΟΣ, Μιχαήλ. Pselli, doctiss. viri, perspicuus
liber de quatuor mathematicis scientiis, arithmetica,
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116

musica, geometria & astronomia, græce & latine nunc
primum editus, Guilielmo Xylandro Augustano inter-
prete, cum nonnullis eiusdem annotationibus, accessit
eiusdem G. Xylandri de philosophia & eius partibus
carmen longe doctissimum, item aliud de Ioannis Zo-
naras Annalibus, eorumque editione.Βασιλεία, Johann
Oporinus, [1556].

8ο, 150 x 95 mm., 163 + 175 σ. (ὀξείδωση στά περι-
θώρια τῶν πρώτων φύλλων). Ξυλόγραφα σχήματα
ἐντός κειμένου. Μεταγενέστερο δέρμα (φθορές).
Adams P-2204, Brunet, IV, στ. 946, Hoffmann, III, σ.
304.

Πολύ σπάνια ἔκδοση, ἀφιερωμένη στόν Ulrich Fug-
ger. Τό Εὐσύνοπτον σύνταγμα εἰς τάς τέσσαρας
μαθηματικάς ἐπιστήμας τοῦ Ψελλοῦ (μέ φιλολο-
γική ἐπιμέλεια Ἀρσενίου Μονεμβασίας), εἶχε τυ-
πωθεῖ ἤδη δύο φορές: στή Βενετία τό 1532 καί στό
Παρίσι τό 1545.

€ 800-1.200

116

ΑΙΣΧΥΛΟΣ. Αἰσχύλου τραγωδίαι Ζ, Προμηθεύς
δεσμώτης – Χοηφόροι – Ἑπτά ἐπί Θήβαις – Εὐμε-
νίδες – Πέρσαι – Ἱκέτιδες – Ἀγαμέμνων, σχόλια εἰς
τάς αὐτάς τραγῳδίας. Aeschyli tragoediae VII, quæ
cum omnes multo quam antea castigatiores eduntur, tum
vero una, quæ mutila & decurtata prius erat, integra
nunc profertur, scholia in easdem plurimis in locis lo-

cupletata & emendata, Petri Victorii [et H. Stephani]
cura et diligentia. Γενεύη, H. Estienne, 1557.

4ο, 254 x 168 mm., 395 σ. (λείπει τό τελευταῖο (λευκό)
φύλλο). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο.
Μεταγενέστερο δέρμα (συντηρημένο). Schreiber
145, Renouard (Estienne), σ. 116-7, ἀρ. 5, Adams A-
265bis, Brunet, I, στ. 78, Hoffmann, I, σ. 34-5, Ἑλλη-
νική Βιβλιοθήκη, 102.

ΠΡΩΤΗΠΛΗΡΗΣΕΚΔΟΣΗΤΟΥΑΙΣΧΥΛΟΥ,ἡ πρώ-
τη πού περιέχει ὁλόκληρο τό κείμενο τοῦ Ἀγαμέ-
μνονα.

€ 1.500-2.000

117

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Ἰσοκράτους ἅπαντα, διά Ἱερωνύμου
Βολφίου ἐπανορθωθέντα τε, καί ἐξ ὑπαρχῆς ἑρμη-
νευθέντα, τῶν λατίνων τοῖς ἑλληνικοῖς ἐξ ἐναντίας
κειμένων. Βασιλεία, Johann Oporinus, 1558.

8ο, 188 x 115 mm., 1033 σ. (λεκέδες ἀπό νερό στήν
ἀρχή καί τό τέλος, λερωμένα μερικά φύλλα).Ἑλλη-
νικό κείμενο καί λατινική μετάφραση σέ ἀντικρυ-
στές σελίδες. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές,
ἐμπίεστη διακόσμηση στά καλύμματα, λείπει ἕνα
κλεῖστρο). Hoffmann, II, σ. 472.

€ 200-300

118

ΣΟΦΟΚΛΗΣ. Σοφοκλέους αἱ ἑπτά τραγῳδίαι. So-
phoclis tragoediæ septem, una cum omnibus græcis sch-
oliis, & cum latinis Ioach. Camerarii, annotationes
Henrici Stephani in Sophoclem & Euripidem, seorsum
excusæ, simul prodeunt. Γενεύη, H. Estienne, 1568.

4ο, 257 x 155 mm., 461 + 142 [242] σ. (ἐλαφρά ὀξει-
δωμένα κάποια φύλλα). Ξυλόγραφο τυπογραφικό
σῆμα στόν τίτλο. Μεταγενέστερη περγαμηνή (λε-
ρωμένη). Schreiber 171, Renouard (Estienne), σ. 131,
ἀρ. 3, Adams S-1448, Brunet, V, στ. 447, Hoffmann,
III, σ. 414.

€ 600-800

119

Τά σωζόμενα τῶν παλαιοτάτων ποιητῶν γεωργικά,
βουκολικά καί γνωμικά. Vetustissimorum authorum
georgica, bucolica, & gnomica poemata quæ supersunt.
Γενεύη, Jean Crespin, 1569.

4 μέρη σ’ ἕνα τόμο, 12ο, 124 x 70 mm., 159 + 280 + 47
+ 267 σ. (λεκές ἀπό νερό).Ἑλληνικό κείμενο καί λα-
τινική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες, ἐπιμέ-
ρους τίτλοι στά μέρη Β´-Δ´, ὁ γενικός καί οἱ
ἐπιμέρους τίτλοι σέ ξυλόγραφο πλαίσιο (τοῦ Β´ μέ-
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120 124

ρους μέ χρονολογία 1570). Μεταγενέστερο δέρμα
(μικρές φθορές, χρυσωμένες οἱ ἀκμές). Legrand
(15ος-16ος αἰ., IV) 674,Adams T-472 (μέρος Β´&Γ´),
Hoffmann, III, σ. 234.

€ 300-400

6. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς

120

ΑΙΣΩΠΟΣ. Αἰσώπου μῦθοι ἠθικώτατοι, μεταφρα-
σθέντες εἰς πάντων κατάληψιν. Βενετία, Νικόλαος
Γλυκύς, 1829.

12ο, a-d8e6, 106 σ. (λείπει τό τελευταῖο (λευκό)
φύλλο, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ξυλόγραφη
βινιέτα στόν τίτλο (ἀπεικόνιση τοῦ Αἰσώπου) καί
13 μικρές ξυλογραφίες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά
μαρμαρογραφημένα ἐξώφυλλα (μεταγενέστερα
κομμάτια χαρτιοῦ στή ράχη).

ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.

€ 200-300

121

ΑΙΣΩΠΟΣ, κ.ἄ. Αἰσώπου τοῦ Φρυγός βίος καί
μῦθοι, μετά τῆς Χρηστοηθείας Ἀντωνίου τοῦ Βυ-
ζαντίου, ᾗ προσετέθησαν καί ἄλλα τινά πάνυ ὠφέ-
λιμα. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1832.

8ο, 239 σ. (λερωμένα μερικά φύλλα, λάθος διπλω-
μένο τό τεῦχος H). Νεότερο πανί. Ἠλιού 1832.3.

€ 150-200

122

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ.Θεοφράστου χαρακτῆρες, ἑλληνι-
στί ἐκδοθέντες μετά συντόμων κριτικῶν ἐπιστά-
σεων ὑπόΔημητρίουΝικολάουΔαρβάρεως, δαπάνῃ
αὐταδέλφων Δαρβάρεων, Ἰωάννου καί Μάρκου.
Βιέννη, J. B. Zweck, 1815.

8ο, XVI + 40 + 92 σ. Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα (ξα-
ναφτιαγμένη ἡ ράχη). Ἠλιού 1815.51.

€ 200-300

123

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ. Θουκυδίδου ἱστορίαι, κατά μετά-
φρασιν Ἐλευθερίου Βενιζέλου, ἐκδιδόμεναι ἐπιμε-
λείᾳ Δημητρίου Κακλαμάνου.Ὀξφόρδη, University
Press, [1937-1940].

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, xix + 363 καί iv + 304 σ.
Προμετωπίδες. Ἀρχικό πανί. (2)

€ 150-200

124

ΟΜΗΡΟΣ. Τῆς τοῦ Ὁμήρου Ἰλιάδος ὁ τόμος πρό-
τερος [– δεύτερος] (– Τῆς τοῦ Ὁμήρου Ὀδυσσείας
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ὁ τόμος πρότερος [– δεύτερος]). Γλασκώβη, Robert
& Andrew Foulis, 1756-1758.

4 τόμοι δεμένοι σέ 2, folio, 313 x 190 mm., xi + 312,
336, 297 καί 336 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα).
Χωρίς γενικό τίτλο. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές, σχισμένες οἱ ἑνώσεις, χαλαρωμένες οἱ
συνδέσεις, χρυσωμένες οἱ ἀκμές). Brunet, III, στ.
274, Hoffmann, II, σ. 319. (2)

Ἡ ἔκδοση αὐτή τῶν ἀδελφῶν Foulis θεωρεῖται
σταθμός στήν ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας,
κυρίως γιά τήν ἐπίδραση πού ἄσκησε στήν ἐξέλιξη
τῶν ἑλληνικῶν τυπογραφικῶν στοιχείων. Τά λεγό-
μενα «ἑλληνικά τοῦὉμήρου τῆς Γλασκώβης» ἦταν
δημιουργία τοῦ Alexander Wilson, χειρουργοῦ,
ἀστρονόμου καί στοιχειοχαράκτη τοῦ πανεπιστη-
μίου τῆς Γλασκώβης.

€ 800-1.200

125

ΠΙΝΔΑΡΟΣ. Πίνδαρος, παραφρασθείς, σχολια-
σθείς τε καί ἐκδοθείς ὑπό Νεοφύτου Δούκα. Ἀθή-
να, Α. Κορομηλᾶς, 1842.

3 τόμοι, 8ο, ις΄ + 341, 292 καί 301 σ. (ἐλαφρά ὀξειδω-
μένα κάποια φύλλα). Νεότερη πάνινη ράχη. Γκίνης
&Μέξας, 3685. (3)

€ 100-150

126

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ. Φιλοστράτου περί γυμναστικῆς,
ἀνεύρηται, διώρθωται, μεταπέφρασται ἐς τήν γαλ-
λικήν γλῶσσαν, καί ἤδη πρῶτον τετύπωται ὑπόΜι-
νωΐδου Μηνᾶ. Παρίσι, Bossange & fils, 1858.

8ο, XXVIII + 143 σ. Τίτλοι στά γαλλικά καί ἑλληνικά
σέ ἀντικρυστές σελίδες. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (χρυσή διακόσμηση στά καλύμματα, χρυ-
σωμένες οἱ ἀκμές). Γκίνης & Μέξας, 7757.

Στίς σ. 132-143: «Περί τῆς τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώ-
νων ἐν Ἑλλάδι συστάσεως».

€ 100-150

7. Ἑλληνική γλώσσα - Φιλολογία

127

ΑΙΝΙΑΝ, Γεώργιος. Νέα Ἀριάδνη. Κωνσταντινού-
πολη, Πατριαρχικό Τυπογραφεῖο, 1816.

8ο, 177 σ. (λίγο ὀξειδωμένοι οἱ πίνακες). Ξυλό-
γραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο, 3 ἀναδι-
πλούμενοι στοιχειοθετημένοι πίνακες (ὁ πρῶτος

συνυπολογίζεται στή σελιδαρίθμηση), ἀναδιπλού-
μενο χειρόγραφο φύλλο μέ παροράματα στό τέλος
(τό ἔντυπο φύλλο παροραμάτων ἔχει καλυφθεῖ
μέ λευκό χαρτί). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (φθορές, σημείωση μέ μελάνι στό πάνω κά-
λυμμα).Ἠλιού 1816.64,ἙλληνικήΒιβλιοθήκη, 1395.

€ 150-200

128

ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος. Ἀδαμαντίου Κοραῆ ἐπι-
στολαί πρός τόν Σμύρνης Πρωτοψάλτην, νῦν
πρῶτον ἐκδοθεῖσαι ἐκ τῶν ἀρχετύπων χειρογρά-
φων. «Ἐν Παρισίοις» [Σμύρνη], 1838.

8ο, 144 σ. (ὀξείδωση). Κατάλογος συνδρομητῶν.
Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές).
Γκίνης & Μέξας, 2922.

€ 80-120

129

ΗΡΕΙΩΤΗΣ, Π.Πρόγραμμα τοῦ ἐν Αἰγίνῃ Ἑλληνι-
κοῦ Σχολείου ἐπί τῷ τέλει τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1889-
1890. Συμβολή εἰς τά τοῦ βίου τῶν νεωτέρων
Ἑλλήνων: Ὁ κλήδονας, τό κάλεσμα καί δέσιμο τῆς
μοίρας καί τό ἁρμυροκούλλουρο ἐν Αἰγίνῃ, τά
’κατόλλογα τῆς ἀγάπης, δημῶδες ᾆσμα Αἰγίνης.
Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ὁ Παλαμήδης, 1890.

8ο, 16 σ. (μικρές φθορές στό πάνω περιθώριο τοῦ
τίτλου, λίγο λερωμένο ἀντίτυπο, τό φύλλο μέ τά πα-
ροράματα τοποθετημένο μεταξύ τῶν σ. 2 καί 3).
Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μεταγενέστερη ταινία
χαρτιοῦ στή ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1890.815.

€ 40-60

8. Παιδεία

130

ΜΟΙΣΙΟΔΑΞ, Ἰώσηπος. Πραγματεία περί παίδων
ἀγωγῆς, ἤ παιδαγωγία, συντεθεῖσα παρά Ἰωσήπου
τοῦΜοισιόδακος καί τυπωθεῖσα δαπάνῃ φιλοτίμῳ
τοῦ ἐντιμοτάτου καί χρησιμωτάτου ἐν πραγματευ-
ταῖς κυρίου κυρίου Θεοδώρου Ἐμμανουήλου Γκί-
κου τοῦ ἀπό Μοσχοπόλεως. Βενετία, Νικόλαος
Γλυκύς, 1779.

8ο, 175 σ. Κτητορική σημείωση στό δεύτερο φύλλο
(«Ἐκ τῶν τοῦ Θεοφάνους τοῦ ἐξ Ἐλασσῶνος.
Ἐκτήθη ἐν / Θεσσαλονίκῃ / 1805»). Ἀρχικά χαρτό-
νια (φθορές). Legrand (18ος αἰ.) 975, Ἑλληνική Βι-
βλιοθήκη, 1239.

€ 600-800
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130 136

131

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μιχαήλ, ὁ ἐξ Ἀμπελακίων. Ἀποθήκη
τῶν παίδων, εἰς μεταχείρισιν τῶν μανθανόντων τήν
κοινήν γραικικήν γλῶσσαν, ἐκ διαφόρων βιβλίων
ἄλλων γλωσσῶν τό πλεῖστον συλλεχθεῖσα, ᾗ προ-
σετέθη εἰς τό τέλος καί κατ’ ἀλφάβητον ἐξήγησις
περί τῶν τοῖς νέοις δυσκόλων λέξεων καί ἀγνώ-
στων ὀνομάτων. Βιέννη, Γ. Βεντότης, 1809.

8ο, ΚΒ´ + 329 σ. (σχισίματα σέ μερικά φύλλα, λερω-
μένο ἀντίτυπο, νεότερη σφραγίδα καί ὑπογραφή
στόν τίτλο καί στήν τελευταία σελίδα). Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού
1809.4, Ντελόπουλος 23.

€ 120-160

132

ΔΟΥΚΑΣ, Νεόφυτος.Φοῖνιξ, ἤτοι διάλογοι καί ἐπι-
στολαί εἰς χρῆσιν τῶν νέων ἐν τοῖς Γυμνασίοις.
Βιέννη, J. Schnierer, 1815.

12ο, κ΄ + 167 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ἀρχικά
χαρτόνια (φθορές). Ἠλιού 1815.89, Ἑλληνική Βι-
βλιοθήκη, 1389.

€ 150-200

133

GALLAUDET, Thomas Hopkins.Ψυχολογία πρός δι-
δασκαλίαν τῶν παίδων, μεταφρασθεῖσα καί ἐκδο-
θεῖσα ὑπόΘ., ἐπιμελείᾳ τῆςΦιλεκπαιδευτ. Ἑταιρίας.
Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς, 1838.

Πρώτη ἔκδοση στά ἑλληνικά, 12ο, 83 σ. (σφραγί-
δες). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο. Ἀρχικά τυπω-
μένα ἐξώφυλλα (σελοτέιπ στή ράχη). Γκίνης &
Μέξας, 3075.

€ 60-80

134

HAWES, Joel.Ἐγκόλπιον τῶν νέων, ἤ ὁμιλίαι ἐκφω-
νηθεῖσαι πρός τούς νέους τῶνἩνωμένωνΠολιτειῶν
τῆς Ἀμερικῆς ὑπό Ι. Χάους, καί μεταφρασθεῖσαι
ἐλευθέρως πρός χρῆσιν τῶν δημοτικῶν σχολείων καί
πάσης ἐν γένει τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας ὑπό Γεωρ-
γίου Πολυμέρη.Ἑρμούπολη, Γ. Πολυμέρης, 1857.

8ο, γ΄ + 120 σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Δερμά-
τινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Γκίνης & Μέξας, 7173, Ντελόπουλος 295.

€ 40-60

135

Μικρόν ἀλφαβητάριον, συμφώνως μέ τούς ἐγκε-
κριμένους πίνακας, διά τά μικρά παιδία. Ἀθήνα,
Μ. Χ. Σαλίβερος, χ.χ. [π. 1900].

16ο, 15 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου (ἐλαφρά χρω-
ματισμένες μέ μολύβια). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώ-
φυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, ΑΧΡ.292.

€ 40-60
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136

Τό ταξίδι τοῦ Μακράφτη. Ἀθήνα, Ἐλευθερουδά-
κης, [δεκαετία 1920].

4ο, 260 x 208 mm., 8 σ. Τό κείμενο λιθογραφημένο,
χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στήν ἀρχή
τοῦ κειμένου, στό πάνω κάλυμμα: «Τό ταξεῖδι τοῦ
Μακράφτη»), 6 θαυμάσιες χρωμολιθογραφίες (4
ἐκτός κειμένου καί ἀπό μία ἐπικολλημένη στό ἐσω-
τερικό κάθε καλύμματος). Ἀρχικά εὔκαμπτα χαρ-
τόνια (χρωμολιθογραφία στό πάνω).

€ 60-80

9. Θρησκεία

137

Ἀποστόλων Πράξεις & Ἐπιστολαί ἐπ’ Ἐκκλησίας
καθ’ ἑκάστην κηρυττόμεναι. Νεωστί μετατυπω-
θεῖσαι τε, & διορθωθεῖσαι. Ἡ πίστις ἡμῶν οὐκ ἐν
σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἐν δυνάμει Θεοῦ. Βενετία,
Νικόλαος Γλυκύς, 1729.

4ο, 190 x 150 mm., Α-Τ8V4: [156] φ., 312 σ. (ἐπιδιορ-
θωμένο σχίσιμο στόν τίτλο, τρύπα στό δεύτερο
φύλλο, λεκέδες ἀπό νερό, λερωμένο ἀντίτυπο). Δί-
χρωμη ἐκτύπωση, ὁ τίτλος σέ ξυλόγραφο διακο-
σμητικό πλαίσιο πού ἐνσωματώνει τυπογραφικό
σῆμα, κτητορική σημείωση («εκ τον του αμβροσιου
[...]»). Βιβλιοδεσία τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (ξύλι-
νες πινακίδες ἐπενδυμένες μέ δέρμα, φθορές, λεί-
πει τό πάνω ἀκρόφυλλο, ὑπολείμματα κλείστρων).

ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.

€ 300-400

138

ΚΥΡΙΛΛΟΣ, πατριάρχης Ἱεροσολύμων.Κατηχήσεις
τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κυρίλλου, ἀρχιεπισκό-
που Ἱεροσολύμων, μεταφρασθεῖσαι εἰς τήν κοινήν
διάλεκτον παρά Μεθοδίου ἱερομονάχου Ὀλυμπιώ-
του, τοῦ ἐξ Ἀγυιᾶς, μετά καί μικρᾶς ἑρμηνείας τοῦ
Πιστεύω, συλλεχθείσης παρά τοῦ αὐτοῦ ἀπό τῆς
Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας. Λειψία, Breitkopf, 1766.

8ο, 79 σ. (ἐπιδιορθώσεις στά πρῶτα καί τά τελευ-
ταῖα φύλλα, λεκέδες ἀπό νερό, ὀξείδωση). Νεότερο
δέρμα. Legrand (18ος αἰ.) 648.

€ 200-300

139

ΜΗΝΙΑΤΗΣ, Ἠλίας. Διδαχαί εἰς τήν ἁγίαν καί με-
γάλην Τεσσαρακοστήν καί εἰς ἄλλας Κυριακάς

τοῦ ἐνιαυτοῦ καί ἐπισήμους ἑορτάς, μετά καί τινων
πανηγυρικῶν λόγων, συντεθεῖσαι μέν καί ἐκφωνη-
θεῖσαι ὑπό τοῦ ποτέ θεοφιλεστάτου Κερνίκης καί
Καλαβρύτων ἐν Πελοποννήσῳ ἐπισκόπου κυρίου
ἨλιούΜηνιάτη τοῦ Κεφαληνιέως.Βενετία, Πάνος
Θεοδοσίου, 1800.

4ο, 324 σ. (λείπει μέρος ἑνός φύλλου: σ. 89-90, ὀξεί-
δωση). Κείμενο σέ 2 στῆλες, μ’ ἕνα ξυλόγραφο
πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα στό verso τοῦ τίτλου, κτη-
τορικές σημειώσεις («το παρόν βηβλήον μηνιάτης τω
ἔχο χαρι- / σμαίνο τής κοκόνα ευδοξίας και οστης /
ήθελε βάλι χέρι δια να τής το πάρι νά ἔχει / τήν κα-
τάρα μου καί χαΐρ να μιν ηδί πόποτε / επιδή καί ήναι
καλλά χαρισμαίνο +++ / καγώ γαβριήλ Ιερομόναχος
/ καί πνευματικος της πατήρ» καί (ἀπό ἄλλο χέρι)
«σημείωσις / ἡ κοκκόνα εὐδοξία ἔδωκε τόδε τῇ
ἀδελφῇ της / εὐφροσύνῃ ἡ δέ εὐφροσύνη ἐμοί. /
Ἀρχιμ. Νικηφόρος [Παπαδάκις] / Ἐν Γαλαζίῳ 1873.
Φεβρουαρίου 19»). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές). Γκίνης &Μέξας, 11, Legrand & Pernot, 574.

€ 200-300

140

Σιωνίτης ὑμνῳδός, ἤ μελῳδικοί καί θεῖοι ὕμνοι, οὕς
ψάλλομεν περιερχόμενοι καί λιτανεύοντες εἰς τά
ἐντός τοῦ πανιέρου ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως πανσέ-
βαστα προσκυνήματα καί θεῖα παρεκκλήσια, ἐκδί-
δονται ἤδη τό δεύτερον. Ἱεροσόλυμα, τυπογραφεῖο
τοῦ Π. Τάφου, 1859.

8ο, 112 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Ξυ-
λόγραφο τυπογραφικό σῆμα στήν πίσω ὄψη τοῦ
ψευδότιτλου καί 38 ὁλοσέλιδες ξυλογραφίες. Δερ-
μάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθο-
ρές). Γκίνης & Μέξας, 8024.

€ 60-80

141

ΜΗΝΙΑΤΗΣ,Ἠλίας.Πέτρα σκανδάλου, ἤτοι διασά-
φησις τῆς ἀρχῆς καί τῶν ἀληθῶν αἰτίων τοῦ σχίσμα-
τος καί διχονοιῶν τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἀνατολικῆς
καί δυτικῆς, μετά τῶν πέντε διαφωνουσῶν κυρίων
διαφορῶν.Ἀθήνα, Γ. Καρυοφύλλης, 1863.

8ο, 132 σ. (λερωμένα μερικά φύλλα, ὀξείδωση).
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές).
Γκίνης & Μέξας, 9860, Legrand & Pernot, 2384.

€ 30-40

142

ΝΕΜΤΖΩΦ, Γρηγόριος. Ἱστορική ἀνάμνησις τῆς
ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχριδῶν καί τοῦ πατριαρχείου Τυρ-
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νόβου. Κωνσταντινούπολη, τυπογραφεῖο τῆς Μα-
κεδονίας, 1868.

16ο, 159 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοι-
χεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1868.242.

€ 50-70

10. Μουσική

143

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ὁ Πρωτοψάλτης, 1778-1821, ἕνας ἀπό
τούς τρεῖς εἰσηγητές τῆς ΝέαςΜεθόδου. [Ἀνθολο-
γία (Ἑσπερινός)]. [π. 1817].

Χειρόγραφο σέ χαρτί, 14 διπλοί στίχοι ἀνά σελίδα,
4ο, 207 x 146 mm., α-ε8 6-98 1010 11-148 1510 16-248

2510: [206] φ. (τό τελευταῖο λευκό, λερωμένα κά-
ποια φύλλα). Τά τεύχη α-γ ἀπό διαφορετικῆς ποι-
ότητας χαρτί καί ἴσως γραμμένα σέ διαφορετικό
χρόνο, ἀρίθμηση τευχῶν ἀπό τό γραφέα, χωρίς
ἀρίθμηση φύλλων ἤ σελίδων, δέν ἔχουν συμπλη-
ρωθεῖ τά ἀρχικά γράμματα οὔτε τό ἐπίτιτλο καί ὁ
τίτλος τῆς ἀρχῆς (κενό τό πάνω μισό τῆς πρώτης
σελίδας), σφραγίδα («ΙΣΑΑΚΠΑΠΑΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ
[καί μέ ἀραβική καί ἀρμενική γραφή]»). Δέρμα
σύγχρονο μέ τή γραφή (φθορές).

Πιστό ἀντίγραφο αὐτόγραφου κώδικα τοῦ Γρηγο-

ρίου Πρωτοψάλτη πού βρίσκεται σήμερα στή Συλ-
λογή Μουσικῆς Βιβλιοθήκης Κωνσταντίνου Α.
Ψάχου (φάκελλος Γ´ τοῦ Ἀρχείου ΓρηγορίουΠρω-
τοψάλτου). Δέν ταυτίζονται μόνο τά περιεχόμενα,
ἀλλά ἀκόμα καί ἡ διευθέτηση τοῦ κειμένου στίς σε-
λίδες εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἴδια (ἄς σημειωθεῖ ὅτι καί ἐκεῖ
δέν ἔχουν συμπληρωθεῖ τά ἀρχικά γράμματα καί τό
ἐπίτιτλο καί ὁ τίτλος τῆς ἀρχῆς). Ἐπίσης ἔχουν δια-
τηρηθεῖ οἱ τίτλοι πού παραπέμπουν στόν Γρηγόριο
ὡς κωδικογράφο («Ἕτερον ὅπερ ἐμελοποιήθη
παρά τοῦ ἡμετέρου διδασκάλου κυρίου Γεωργίου
τοῦ κρητός» καί «Στίχοι ψαλλόμενοι τῇ ἁγίᾳ καί με-
γάλῃ τεσσαρακοστῇ εἰς τάς ὥρας, σύνθεσις ἡμε-
τέρα», φ. 21/8 καί 23/5 ἀντίστοιχα). Ὁ Γρηγόριος
Πρωτοψάλτης ἐπεδίωκε τή διάδοση τῶν ἔργων του
μέ τήν κυκλοφορία ἀντιγράφων τῶν κωδίκων του,
ἀρκετούς ἀπό τούς ὁποίους ἀντέγραφε ὁ ἴδιος δυό
καί τρεῖς φορές. Στήν προκείμενη περίπτωση ἡ ἀντι-
γραφή φαίνεται πώς ἀνατέθηκε σέ μαθητή του.

€ 1.500-2.000

144

Ἐκλογή μουσικῆς ἐκκλησιαστικῆς, ἐμπεριέχουσα
διάφορα μαθήματα τοῦ τε ἑσπερινοῦ, ὄρθρου καί
λειτουργίας, μελοποιηθέντα παρά διαφόρων Διδα-
σκάλων τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. [π. 1820].

Χειρόγραφο σέ χαρτί, 12 διπλοί στίχοι ἀνά σελίδα,
4ο, 178 x 120 mm. (τά τεύχη 33-[35]: 171 x 112 mm.),
17 2-108 117 12-248 257 26-338 342 [35]4: [267] φ., 544
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σ. (οἱ σ. 218-220 & 544 λευκές, λερωμένα μερικά
φύλλα). Ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου (σ. 1), τό
τεῦχος [35] γραμμένο ἀπό διαφορετικό χέρι (σέ με-
ταγενέστερο χαρτί), ἀρίθμηση τευχῶν στό κάτω πε-
ριθώριο τῆς πρώτης σελίδας τους, μεταγενέστερη
σελιδαρίθμηση (μέ ἅλμα ἀπό τό 389 στό 400), κτη-
τορική σημείωση μέ στυλό πάνω ἀπό τόν τίτλο,
ἀφιερώσεις στό ἐσωτερικό τοῦ πάνω καλύμματος
(ἡ τελευταία τοῦ 1974), σφραγίδα. Δερμάτινη ράχη
τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰώνα (φθορές, χαλαρωμένες
οἱ συνδέσεις).

€ 800-1.200

145

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ὁ Δοχειαρίτης, 1781-1846. [Μαθημα-
τάριο καί ἀνθολόγιο]. [β΄ τέταρτο 19ου αἰώνα].

Χειρόγραφο σέ χαρτί, 16 διπλοί στίχοι ἀνά σελίδα,
4ο, 245 x 155 mm., [1]7 [2]-[7]8: 55 φ. (τά 2 τελευταῖα
λευκά, λείπει τό πρῶτο φύλλο τοῦ πρώτου τεύχους
καί πιθανῶς ἕνα τεῦχος πρίν ἀπό αὐτό, μικρές ἐπι-
διορθωμένες τρύπες στό φ. 1, λεκέδες ἀπό νερό στά
περιθώρια, ὁμοιόμορφη ὀξείδωση, λερωμένα κά-
ποια φύλλα). Νεότερη σελιδαρίθμηση, χωρίς ἀρίθ-
μηση τευχῶν. Νεότερο δέρμα.

ΣΠΑΝΙΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΧΕΙ-
ΑΡΙΤΗ.

Ὁ Νικόλαος Δοχειαρίτης ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς
σημαντικότερους μουσικούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους
κατά τό πρῶτο μισό τοῦ 19ου αἰώνα, μέ πλούσιο
ἀντιγραφικό, ἐξηγητικό καί συνθετικό ἔργο.
Ἔχουν ἐντοπιστεῖ 41 κώδικες ἐξ ὁλοκλήρου καί 6
ἐν μέρει γραμμένοι ἀπό τόν Νικόλαο, σχεδόν ὅλοι
στό Ἅγιον Ὄρος. Γιά τή ζωή καί τό ἔργο του βλ.
Μιχ. Ι.-Μ. Στρουμπάκης, Νικόλαος Δοχειαρίτης
καί ἡ συμβολή του στήν ψαλτική τέχνη, [διδ. δια-
τριβή], Ἀθήνα 2007. Τό χειρόγραφο συνοδεύεται
ἀπό περιγραφή τοῦ κ. Δ. Κοντογιώργη.

€ 800-1.200

146

Βίβλος καλουμένη Εὐτέρπη, περιέχουσα συλλογήν
ἐκ τῶν νεωτέρων καί ἡδυτέρων ἐξωτερικῶν μελῶν,
μέ προσθήκην ἐν τῷ τέλει καί τινων ῥωμαϊκῶν
τραγῳδίων εἰς μέλος ὀθωμανικόν καί εὐρωπαϊκόν,
ἐξηγηθέντων εἰς τό νέον τῆς μουσικῆς σύστημα πα-
ρά Θεοδώρου Φωκέως καί Σταυράκη Βυζαντίου
τῶν μουσικολογιωτάτων, ἐπιθεωρηθέντων δ’ ἐπι-
μελῶς καί ἐπιδιορθωθέντων κατά γραμμήν παρά
τοῦ μουσικολογιωτάτου διδασκάλου Χουρμου-
ζίου Χαρτοφύλακος, ἑνός τῶν ἐφευρετῶν τοῦ εἰ-
ρημένου συστήματος. Κωνσταντινούπολη, Castro,
1830.

4ο, 259 [260] σ. (ἐλαφρά λερωμένα μερικά φύλλα,
λεκές ἀπό νερό πρός τό τέλος). Κατάλογος συν-
δρομητῶν, παροράματα στήν τελευταία σελίδα.
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές,
χρυσή μπορντούρα στό πάνω κάλυμμα, ἐμπίεστη
στό κάτω). Ἠλιού 1830.28, Χατζηθεοδώρου 291,
Balta 11.

€ 250-350

147

RANDHARTINGER, Benedikt. Ὕμνοι τῆς Θείας
Λειτουργίας, κατά τάς μελῳδίας τῆς ἀρχαίας
ἡμῶν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, προτεθείσας ὑπό
Ἰωάννου Χ. Ν. Χαβιαρᾶ, Πρωτοψάλτου τῆς
ἐκκλησίας τῆς ἁγίας Τριάδος, καί τετραφώνως με-
λοποιηθείσας μέ ἑκούσιον συνοδίαν τοῦ κλειδο-
χόρδου ὑπό Β. Ρανδχάρτινγερ, ὑποδιευθυντοῦ
τῆς τῶν ἐν Βιέννῃ ἀνακτορίων Κ. Β. Καπέλης.
Βιέννη, [1844].

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, [8] + 94 σ. (λεκές ἀπό νερό
στό κάτω περιθώριο, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἡ
μορφή μέ τήν ἀφιέρωση στό Γ. Σίνα, τίτλος, ἀφιέ-
ρωση καί κείμενο τῶν ἐφόρων τῆς Ἑλλ. Ἐθν.
Σχολῆς στά ἑλληνικά καί γερμανικά, ὁ τίτλος σέ τυ-
πογραφικό πλαίσιο. Χαρτόνια τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές, στό πάνω κάλυμμα σταυ-
ρός καί ἡ ἐπιγραφή «ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ»).
Γκίνης & Μέξας, 4094, Χατζηθεοδώρου 38 (ἀνα-
φέρει μορφή χωρίς τήν ἀφιέρωση, μέ προμετωπίδα
καί σέ μεγαλύτερο σχῆμα).

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ.

€ 250-350

148

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος Ι. Συμβολαί εἰς τήν
ἱστορίαν τῆς παρ’ ἡμῖν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς,
καί οἱ ἀπό τῶν ἀποστολικῶν χρόνων ἄχρι τῶν
ἡμερῶν ἡμῶν ἀκμάσαντες ἐπιφανέστεροι μελῳδοί,
ὑμνογράφοι, μουσικοί καί μουσικολόγοι. Ἀθήνα,
Κουσουλίνος & Ἀθανασιάδης, 1890.

8ο, λβ´ + 576 σ. (μικρή ἐπιδιόρθωση στό ἐξωτερικό πε-
ριθώριο τῶν πρώτων φύλλων). Χωρίς τόν κατάλογο
συνδρομητῶν. Νεότερη δερμάτινη ράχη (μικρές
φθορές, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, λε-
ρωμένα). Ἠλιού &Πολέμη, 1890.140.

€ 60-80

149

ΣΟΥΤΣΟΣ, Ἀλέξανδρος. Τά τρία ᾄσματα τοῦ Ἀλε-
ξάνδρου Σούτσου: 1. Τέκνα γνήσια τῶν Ἑλλήνων,
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152

2. Στήν παλάμην καί πάλην τό σπαθί, 3. Πόλεμον
εἰς τούς ἀπίστους, πόλεμ., τονισθέντα εἰς μέλος
εὐρωπασιατικόν ὑπό Χ(ριστοδούλου) Γ(εωργιά-
δου), ἕτερον ᾆσμα, ἤ μᾶλλον θρηνῳδία τοῦ γήρα-
τος, τονισθέν εἰς μέλος ἀσιατικόν τεχνικώτ. ὑπό Σ.
Βλαχοπούλου, καί δύο ἕτερα ἐρωτικά. Ἀθήνα, Χ.
Ν. Φιλαδελφεύς, 1856.

8ο, 31 σ. (λεκέδες ἀπό νερό). Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο
τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο).
Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα (λερωμένα, ἄκοπο
καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Γκίνης & Μέξας, 7094,
Χατζηθεοδώρου 297.

€ 100-150

150

Μουσικόν ἀπάνθισμα (Μεδζμουάϊ Μακαμάτ) δια-
φόρων ᾀσμάτων μελοποιηθέντων παρά διαφόρων
μελοποιῶν [–Μουσικόν ἀπάνθισμα περιέχον διά-
φορα ἑλληνικά ᾄσματα μελοποιηθέντα παρά δια-
φόρων ποιητῶν], τονισθέντων μέν παρά Ἰωάννου
Γ. Ζωγράφου Κέϊβελη καί παρ’ἄλλων μουσικοδι-
δασκάλων, ἐκδοθέντων δέ ὑπ’ αὐτοῦ, περιέχον
προσέτι τήν ὁδηγίαν τῶν ῥυθμῶν τῆς Ἀσιατικῆς
Μουσικῆς, μέρος πρῶτον [-δεύτερον].Κωνσταντι-
νούπολη, τυπογραφεῖο Ἡ Ἀνατολή Εὐαγγελινοῦ
Μισαηλίδη, 1872-1873.

2 μέρη δεμένα σ’ ἕνα τόμο, 8ο, κδ´ + 308 καί 75 σ.
(κομμένη ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία ἑνός φύλλου
τοῦΑ´ μέρους: σ. 91-2, λεκές μέ μικρές φθορές στήν
ἀντίστοιχη γωνία τῶν πρώτων φύλλων, λίγο λερω-
μένο ἀντίτυπο, λυμένα μερικά φύλλα). Κατάλογος
συνδρομητῶν στό Β´ μέρος (λείπει ὁ κατάλογος
συνδρομητῶν τοῦ Ά). Ἀπόδετο.Ἠλιού &Πολέμη,
1872.436 & 1873.430, Χατζηθεοδώρου 302-3, Sala-
ville & Dalleggio, 178.

€ 60-80

151

LAMBELET, Georges. La Musique polulaire grecque,
chants et danses, (étude-critique, transcription et harmo-
nisation), traduction de Antoine C. Ruben.Ἀθήνα 1934.

4ο, 195 σ. Δερμάτινη ράχη (φθορές, λίγο σκεβρω-
μένα τά καλύμματα).

€ 60-80

152

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965, ἁγιογράφος καί
λογοτέχνης.Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή
του («Φ. Κόντογλους») πρός τόν [Ἰωάννη] Κου-
τσοῦκο. Ἀθήνα, 28 Ἀπριλίου 1952.

1 σελίδα, 215 x 143 mm. Ἔντυπη ἐπικεφαλίδα
(«ΚΙΒΩΤΟΣ /ΜΗΝΙΑΙΟΝΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ /ΟΔΟΣΛΥ-
ΚΟΥΡΓΟΥ 10 / ΑΘΗΝΑΙ»). [μαζί:] Σχέδιο ἀπάντη-
σης τοῦ Κουτσούκου. Ἀθήνα, 30 Ἀπριλίου 1952. 2
σελίδες, 286 x 210 mm. (2)

Σχετικά μέ τό ζήτημα τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπό τή
μουσική παράδοση πού παρατηρεῖται σέ ναούς τῆς
Ἀθήνας: «... Μέ τό θάρρος τοῦ φίλου, συνεργάτου
καί συναγωνιστοῦ τρόπον τινά διά τήν συγκρότη-
σιν τῆς κατά παράδοσιν ἐμφανίσεως τοῦ ναυδρίου
τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου, σᾶς ἐσωκλείω τρία ἀποκόμ-
ματα τῆς Καθημερινῆς, διά νά τά ἀναγνώσητε, ὡς
εἰδικός, καί βγάλετε τά συμπεράσματα πού πρέπει.
Ὁ φίλος κ. Παπατζώνης, διευθυντής τοῦ Ὑπουρ-
γείου Οἰκονομικῶν (ἐσεῖς θά τόν γνωρίζετε) εἶνε
καί καθολικός, καί ἡ γνώμη του γι’ αὐτό ἔχει ἰδιαι-
τέραν σημασίαν. Σᾶς βάζω καί ἕνα ἄρθρο πού
ἔγραψα τήν περασμένη Κυριακή σχετικά μέ αὐτό
τό σπουδαιότατο θέμα (θἄχω γράψει ὥς 100
ἄρθρα). Εὐτυχῶς ἔχω πείσει καί ἐπηρεάσει πλῆθος
ἀνθρώπων ἀντιφρονούντων, διότι ἀκριβῶς δέν
εἶχαν ἐμβαθύνει ἐπί τοῦ ζητήματος καί γίνονται
πρόξενοι καί ἐθνικῆς ζημίας, διότι παρέχουν ἐπι-
χειρήματα εἰς τούς ξένους ἀντιπάλους μας νά μᾶς
θεωροῦν πνευματικά παράσιτά τους (τούς Ἰτα-
λούς), καί σέ ἄλλους φίλους μας τήν θλιβεράν
ἀφορμήν νά μᾶς ταλανίζουν διά τήν ξενομανίαν
μας...».

€ 200-300
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11. Φιλοσοφία

153

GENOVESI, Antonio. Στοιχεῖα τῆς μεταφυσικῆς,
ἐξελληνισθέντα ἐκ τῆς λατινίδος φωνῆς ὑπό τοῦ
Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κυρίου Εὐγενίου
τοῦ Βουλγάρεως. Βιέννη, Γ. Βεντότης, 1806.

4ο, 223 σ. (λεκές ἀπό νερό πρός τό τέλος, ὀξείδωση).
Ἀρχικά χαρτόνια (φθορές, λείπει ἡ ράχη). Ἠλιού
1806.13.

€ 200-300

12. Ἐπιστῆμες

154

[SMELLIE, William]. Φιλοσοφία τῆς φυσικῆς ἱστο-
ρίας, ἐρανισθεῖσα ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ καί ἤδη τό
πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα.Κωνσταντινούπολη, τυ-
πογραφεῖο Ἡ Ἀθηνᾶ, 1846.

8ο, β´ + 476 σ. (ἀρκετά ἔντονος λεκές στήν ἀρχή,
ὀξείδωση, ἕνα χαρτόνι ἔχει δεθεῖ μεταξύ τοῦ πρώ-
του καί τοῦ δεύτερου φύλλου). Κατάλογος συν-
δρομητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(λίγο ξεθωριασμένη, μικρές φθορές). Γκίνης &
Μέξας, 4483.

€ 40-60

155

GRIMAUD DE CAUX, Gabriel, καί V. C. DURO-
CHER. Δοκίμιον περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου φυσιολο-
γίας, ἤ περί τῶν φαινομένων τῆς ζωῆς, δι’ὧν αὕτη
τέως ἀνθίσταται εἰς τόν θάνατον, μεταρρυθμισθέν
καί καλλιεργηθέν, διαφόροις τε ὑποσημειώσεσιν
ἐπαυξηθέν καί ἤδη τό πρῶτον τύποις ἐκδοθέν
παρά τοῦ ἰατροῦ Μανουήλ Λ. Διδύμου. Κωνσταν-
τινούπολη, τυπογραφεῖο Ἡ Ἀθηνᾶ, 1844.

8ο, 478 σ. (λεκέδες ἀπό νερό, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο).
Ἀναδιπλούμενος στοιχειοθετημένος πίνακας στό
τέλος, κατάλογος συνδρομητῶν, χειρόγραφη ση-
μείωση τοῦ Διδύμου στή σ. 476 («ἡ παντελής ἀταξία
τῆς καταγραφῆς τῶν συνδρομητῶν ἀποδεικνύει
ἀριδήλως, ὅτι ἔγινεν ἄνευ τῆς γνώμης μου, ἀπόντος
μου ἐν τῇ Ν(ήσῳ) Χάλκῃ, καί ὅμως ζητῶ συγγνώ-
μην»). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (τά
καλύμματα ἐπενδυμένα μέ νεότερο αὐτοκόλλητο).
Γκίνης & Μέξας, 3974.

€ 50-70

156

ΚΩΣΤΗΣ,Νικόλαος.Ἐγχειρίδιον μαιευτικῆς.Ἀθήνα,
Σ. Κ. Βλαστός, 1849.

8ο, ιβ´ + 444 σ. (κομμένο μέρος ἀπό τό κάτω περι-
θώριο 3 φύλλων: σ. 437-42, ὀξείδωση, λερωμένο
ἀντίτυπο). Μέ 10 δισέλιδους λιθόγραφους πίνακες
στό τέλος (χαραγμένους ἀπό τόν Ν. Στερογιάννη).
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές).
Γκίνης & Μέξας, 4921. <ὡς ἔχει>

€ 80-120

157

ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ. The Greek herbal of Dioscorides, il-
lustrated by a Byzantine A.D. 512, englished by John Go-
odyer A.D. 1655, edited and first printed A.D. 1933 by
Robert T. Gunther.Ὀξφόρδη, University Press, 1934.

ix + 701 σ. Προμετωπίδα καί πολλές εἰκόνες ἐντός
κειμένου. Ἀρχικό πανί (λίγο λερωμένο).

€ 80-120

158

WAGNER, Moritz.Περί τῆς τροφῆς τοῦ ἀνθρώπου,
ἤτοι λόγος περί τῆς ἐπιῤῥοῆς τῆς τροφῆς ἐπί τῆς κα-
ταστάσεως καί ἱστορικῆς ἀναπτύξεως τῶν ἐθνῶν,
ἐκφωνηθείς ἐν τῷ Ἀνθρωπολογικῷ Συλλόγῳ τοῦ
Μονάχου γερμανιστί ὑπό τοῦ διασήμου ἀνθρωπο-
λόγουΜόριτζ Βάγκνερ, μεταγλωττισθείς δέ εἰς τήν
καθ’ἡμᾶς γλῶσσαν καί μετά εἰσαγωγῆς καί πολλῶν
χρησίμων σημειώσεων ἐπιμελῶς μεθερμηνευθείς

153
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163

ὑπό Ἰωάννου Δημητριάδου Σεῤῥαίου. Κωνσταντι-
νούπολη, Εὐαγγελινός Μισαηλίδης, 1872.

8ο, λ´ + 52 σ. (κομμένη ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία τοῦ
τελευταίου φύλλου, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο,
νεότερη σφραγίδα καί ὑπογραφή στόν τίτλο καί στό
προτελευταῖο φύλλο). Κατάλογος συνδρομητῶν.
Πανί τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, χαλα-
ρωμένες οἱ συνδέσεις, χρυσό στεφάνι μέ τήν ἐπι-
γραφή «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ Γ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ» στό
πάνω κάλυμμα, χρυσό ἀνθοδοχεῖο στό κάτω).
Ἠλιού &Πολέμη, 1872.580.

€ 60-80

159

ΣΤΡΙΓΓΑΡΗΣ,Μ. Γ.Χασίς, ψυχοπαθολογική, κλινική,
κοινωνιολογική μελέτη ἐπί τῶν συνεπειῶν τοῦ καν-
ναβισμοῦ, μετά προλόγων τῶν καθηγητῶν Karl Wil-
manns καί Kurt Beringer.Ἀθήνα, Μ. Σαλίβερος, 1937.

ις΄ + 346 σ. Μέ 8 πίνακες σέ 4 φύλλα ἐκτός κειμέ-
νου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί ἀξάκριστο
ἀντίτυπο).

€ 50-70

160

ΧΑΙΡΕΤΗΣ, Μαν. Θ. Καλλιέργεια τῆς σταφιδαμ-
πέλου (Ζάππειος Βιβλιοθήκη, τ. Β´). Ἀθήνα, Α. Κο-
ρομηλᾶς, 1883.

8ο, ις΄ + 541 σ. Χαλκόγραφη προμετωπίδα (πορ-
τραῖτο τοῦ Κ. Ζάππα, λεκές ἀπό νερό στήν πάνω
ἐξωτερική γωνία). Πανί τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης.
Ἠλιού & Πολέμη, 1883.390.

€ 40-60

161

ΠΟΛΙΤΗΣ, ΚωνσταντῖνοςΑ.Περί τηλεγραφίας καί
δοκιμῶν καλωδίων.Ἑρμούπολη, Ν. Φρέρης, 1907.

ιε΄ + 223 σ.Μέ 25 ἀναδιπλούμενους πίνακες. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λερωμένα, ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο).

€ 40-60

162

BECCARIA, Cesare Bonesana, marchese di. Περί
ἁμαρτημάτων καί ποινῶν, πολιτικῶς θεωρουμέ-
νων, μεταφρασθέν ἐκ τῆς ἰταλικῆς γλώσσης καί διά
σημειώσεων ἐξηγηθέν ὑπό Δ. Κοραῆ.Παρίσι, Bau-
delot & Eberhart, 1802.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, λ´ + 284 σ. Ἀντίτυπο σέ γαλά-
ζιο χαρτί. Μαρμαρογραφημένα ἐξώφυλλα τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Ἠλιού 1802.49.

€ 250-350

13. Σφραγίδες

163

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΙΟΝΙΩΝΝΗΣΩΝ— TRIBUNALCORREC-
TIONEL DE CORCYRE, REPUBLIQ. FRAN. [1797].

Ὀρείχαλκος, 39 x 35 mm. Ξύλινη λαβή, συνολικό
ὕψος: 95 mm.

€ 1.500-2.000

164
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ — ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ, 1858.

Ὀρείχαλκος, διάμετρος: 34 mm. Λείπει ἡ λαβή.

€ 400-600

165
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ — ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΦΩΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ,
[ἐσωτερικά:] ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΕΠΟΙΕΙ [–] ΣΤΕΡΝ.
[1920].

Ἀποτύπωμα σέ ἰσπανικό κηρό (βουλοκέρι), 60 x 57
mm.

Δοκίμιο προερχόμενο ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ παρισι-
νοῦ οἴκου Stern. Ἡ κεφαλή τοῦ Ἀπόλλωνα εἶναι
ἐμπνευσμένη ἀπό τετράδραχμο τῶν Κλαζομενῶν
(περ. 360 π.Χ.). Φαίνεται πιθανό πώς ἡ παραγγελία
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ἔγινε ἀπό τόν ὀργανωτή τοῦ πανεπιστημίου, Κων-
σταντίνο Καραθεοδωρῆ. Στόν οἶκο Stern εἶχε χα-
ραχθεῖ ἄλλωστε τό ex-libris τοῦ πατέρα του, τό
ὁποῖο χρησιμοποιοῦσε καί ὁ ἴδιος (μέ τήν προ-
σθήκη τοῦ ὀνόματός του).

€ 200-300

14. Χειρόγραφα - Ἔγγραφα

166

[Βίοι ἁγίων καί λόγοι πατέρων]. [16ος αἰώνας].

Χειρόγραφο σέ χαρτί, 21-22 στίχοι ἀνά σελίδα, 4ο,
192 x 148 mm., [1]-[4]8 [5]4 [6]6 [7]-[11]8 [12]4 [13]6

[14]-[21]8 [22]6 [23]8: [171] φ., (49-80) + (83-86) + (88)
+ (90-93) + (95-135) + (138-141) + (145-150) + (152-
167) + (184-231) + (233-238) + (240-247) φ. (ἀκέφαλο
καί κολοβό: λείπουν 48 φ. στήν ἀρχή, 16 φ. μεταξύ
τῶν τευχῶν [15] καί [16], τό τελευταῖο τεῦχος καί
13 ἀκόμα φύλλα (3 φύλλα ἀπό τό τεῦχος [5], 2 ἀπό
τό [6], 4 ἀπό τό [12] καί ἀπό 2 ἀπό τά [13] καί [22]),
λείπει ἐπίσης μέρος τοῦ φ. [14]/1, τρύπες ἀπό ἔντομο
σέ κάποια τεύχη, λεκέδες ἀπό νερό, ὀξείδωση, λε-
ρωμένα μερικά φύλλα), φυλλαρίθμηση στήν πάνω
ἐξωτερική γωνία τῆς πίσω ὄψης κάθε φύλλου (ἀπό
διαφορετικό χέρι), χωρίς ἀρίθμηση τευχῶν, μετα-
γενέστερες σημειώσεις. Βιβλιοδεσία σύγχρονη μέ
τή γραφή (ξύλινες πινακίδες ἐπενδυμένες μέ δέρμα,

φθορές, λείπει τό δέρμα τῆς ράχης, λυμένη ἡ ραφή
της).

Περιέχει βίους τῶν ἁγίων Μαρτινιανοῦ, Μακαρίου
τοῦ Ρωμαίου, Ἰωάννου Καλυβίτου, Ἀλεξίου τοῦ
ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Ταϊσίας τῆς πόρνης, τῶν Εὐγε-
νίου καί Μαρίας, καί τῶν Ξενοφῶντος, Μαρίας,
ἸωάννουκαίἈρκαδίου, λόγους κυρίως τοῦἸωάννου
Χρυσοστόμου ἀλλά καί τοῦ Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
(«Λόγος περί τοῦπῶςμακαρίζεται ἄν(θρωπ)ος ἐκ τοῦ
κόσμου τούτου»,φ. 84, καί «Λόγος εἰς τήνπόρνην»,φ.
209), τοῦ Ἀναστασίου Σιναΐτου («Περί συνάξεως καί
περί τοῦ μί κρείνειν καί μνησικακεῖν», φ. 105) καί τοῦ
Ἀλβέρτου Μαρίνου τοῦ Χίου («Λόγος εἰς τήν ἁγίαν
καί θεόσομον στ(αύ)ρωσιν τοῦ κ(υρίο)υ καί θ(εο)ῦ
σ(ωτῆ)ρ(ο)ς ἡμῶν ἰ(ησο)ῦ χ(ριστο)ῦ», φ. 223).Ἐπίσης
διήγηση τοῦΠαύλουΜονεμβασίας («Διήγησιςψυχο-
φελῆς, καί πάνυ ὁφέλημος», φ. 69) καί τήν ἀπόκρυφη
ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου («Τοῦ ἁγί(ου) ἀποστόλου
καί εὐαγ(γελιστοῦ) παρθένου ἐπιστηθίου Ἰω(άνν)ου
τοῦ θεολόγου, λόγος <εἰς> τήν δευτέραν παρουσίαν
τοῦ κ(υρίο)υ ἡμ(ῶν) ἰ(ησο)ῦ χ(ριστο)ῦ, καί περί τοῦ
ἀντιχρίστου», φ. 77).

€ 800-1.200

167

MICHEROUX, Antonio, 1755-1805, διπλωμάτης καί
πολιτικός, ἀπεσταλμένος τοῦ βασιλιᾶ Φερδινάνδου
Δ´ τῆςΝεαπόλεως στήνΚέρκυρα, 1799.Ἐπιστολή μέ
τήν ὑπογραφή του («Umilis(si)moDevotis(si)mo edOb-
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blig(atissi)mo Servitor vero / Antonio Micheroux») πρός
τόν Sir John Acton, πρωθυπουργό τοῦ Βασιλείου τῆς
Νεαπόλεως. Brindisi, 19 Ἰανουαρίου 1800.

3 σελίδες, 381 x 235 mm.

«Eccellenza, Troverà qui acclusa in copia una lettera da
me scritta all’Ammiraglio, perché gli sia consegnata al
suo arrivo in Corfù. Altre due ne ho dirette al General
Borosdin, tendando tutti i modi, onde determinarlo a
passar senza indugio colle sue Truppe in questo Porto,
o mandarne almeno un primo convoglio con riservare
la spedizione del rimanente allorché colà giunga l’Am-
miraglio. Ed in fine non ho mancato in più lettere di rac-
comandare al Regio Console di adoperarsi con ogni
mezzo, perché il General Borosdin affretti la sua
partenza, e quando ciò non possa ottenersi, di penetrar
bene all’ arrivo della Flotta, le intenzioni dell’ Ammi-
raglio, e di darmene avviso, perché io possa recarmi di
volo a Corfù, ove ciò sia necessario. Ho poi saputo es-
sere insorta una fiera contesa tra quegl’ Isolani per l’
elezione del loro Vescovo, la quale fu poi dal General
Borosdin sedata. Accadde seguentemente, ch’ essendo
colà giunto il nostro Corriere, cominciò il Popolo a
sospettare la partenza de’ Russi. Comparsi poi alquanti
legni Ottomani, nacque il timore negliAbitanti di dover
essere abbandonati affatto da’ Russi, e lasciati in preda
de’Turchi; e quindi si ridestò una nuova turbolenza, che
il Generale seppe dissipare, con prometter loro che
avrebbe in tutti i casi lasciata in Corfù una guarnigione,
e che l’ Isola rimarrebbe sempre sotto la protezione dell’
Imperatore. Ma ciò soltanto, che ha determinato quel
Generale a soprassedere alla sua venuta in Regno, si è l’
ordine giuntogli da Messina in cinque giorni, di aspet-
tar l’ Ammiraglio. Un tal ordine, e la venuta dell’ Am-
miraglio in Corfù, son due avvenimenti, che mi rendono
attonito, dopo essermi io tanto affaticato in Napoli per
ottenere, ch’ Egli si recasse all’ assedio di Malta, e che
le Truppe di Corfù venissero in Regno. Per buona sorte
spirano oggidì venti favorevoli alla navigazione della
Flotta, laonde spero di rimaner in breve sollevato dallo
stato di perplessità, in cui mi trovo immerso ... [Ἐξο-
χότατε, Θά βρεῖτε ἐσώκλειστη σέ ἀντίγραφο μία
ἐπιστολή πού ἔγραψα πρός τόν Ναύαρχο [Οὐσα-
κώφ], γιά νά τοῦ παραδοθεῖ κατά τήν ἄφιξή του
στήν Κέρκυρα. Ἄλλες δύο ἀπηύθυνα στόν Στρα-
τηγό Borosdin, ἐπιδιώκοντας μέ κάθε τρόπο νά τόν
κάνω νά ἔλθει μέ τά στρατεύματά του χωρίς καθυ-
στέρηση σ’ αὐτό τό λιμάνι, ἤ τουλάχιστον νά στεί-
λει ἕνα μέρος τους, ἀφήνοντας τήν ἀποστολή τῶν
ὑπολοίπων ὅταν φθάσει ἐκεῖ ὁ Ναύαρχος. Καί
τέλος δέν παρέλειψα σέ πολλές ἐπιστολές νά ζη-
τήσω ἀπό τόν Βασιλικό Πρόξενο νά προσπαθήσει
μέ κάθε μέσο ὥστε νά ἐπισπεύσει ὁ Στρατηγός
Borosdin τήν ἀναχώρησή του, καί στήν περίπτωση
πού αὐτό δέν μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ, νά διερευνήσει

μέ τήν ἄφιξη τοῦ Στόλου τίς προθέσεις τοῦ Ναυάρ-
χου καί νά μέ ἐνημερώσει σχετικά, ὥστε νά μπο-
ρέσω νά μεταβῶ ταχύτατα στήν Κέρκυρα, ἐάν αὐτό
εἶναι ἀναγκαῖο. Πληροφορήθηκα ἐξάλλου ὅτι ξέ-
σπασε ἄγρια διαμάχη μεταξύ αὐτῶν τῶν νησιωτῶν
[τῶν Κερκυραίων] γιά τήν ἐκλογή τοῦ Ἐπισκόπου
τους, ἡ ὁποία κατευνάστηκε στή συνέχεια ἀπό τόν
Στρατηγό Borosdin. Συνέβη κατόπιν, ἔχοντας φθά-
σει ἐκεῖ ὁ γραμματοκομιστής μας, νά ἀρχίσει ὁ λαός
νά ὑποπτεύεται τήν ἀναχώρηση τῶν Ρώσων.
Ἐμφανισθέντων ὕστερα μερικῶν Ὀθωμανικῶν
πλοίων, δημιουργήθηκε στούς κατοίκους ὁ φόβος
ὅτι θά μποροῦσαν νά ἐγκαταλειφθοῦν τελείως ἀπό
τούς Ρώσους καί νά ἀφεθοῦν στό ἔλεος τῶν Τούρ-
κων. Ξέσπασε λοιπόν νέα ἀναταραχή, τήν ὁποία ὁ
Στρατηγός μπόρεσε νά διαλύσει δίνοντάς τους τήν
ὑπόσχεση ὅτι σέ κάθε περίπτωση θά ἔμενε στήν
Κέρκυρα μιά φρουρά καί ὅτι θά περέμενε γιά
πάντα τό νησί ὑπό τήν προστασία τοῦ Αὐτοκρά-
τορα [τῆς Ρωσίας]. Ἀλλ’ἐκεῖνο ὅμως πού ἀνάγκασε
τόν Στρατηγό νά ἀναβάλει τόν ἐρχομό του στό
Βασίλειο, εἶναι πράγματι ἡ διαταγή νά περιμένει
τόν Ναύαρχο, πού τοῦ ἦρθε μέσα σέ πέντε μέρες
ἀπό τή Μεσσήνη. Αὐτή ἡ διαταγή καί ἡ μετάβαση
τοῦ Ναυάρχου στήν Κέρκυρα εἶναι δύο γεγονότα
πού μοῦ προκαλοῦν ἔκπληξη, ἀφοῦ τόσο ἔχω μοχ-
θήσει στή Νεάπολη γιά νά καταφέρω νά πάει
αὐτός στήν πολιορκία τῆς Μάλτας καί τά στρα-
τεύματα τῆς Κέρκυρας νά ἔλθουν στό Βασίλειο.
Κατά καλή τύχη πνέουν σήμερα εὐνοϊκοί ἄνεμοι
γιά τόν στόλο, ὡς ἐκ τούτου ἐλπίζω νά βγῶ σύν-
τομα ἀπό τήν κατάσταση ἀμηχανίας στήν ὁποία
ἔχω περιέλθει...]».

€ 600-800

168

ΣΟΥΤΣΟΣ, Σκαρλᾶτος Α., 1806-1887, ὑποστράτη-
γος, ὑπουργός Στρατιωτικῶν. Ἡμερολόγιον ὁδοι-
πορίας κατά τήν Στερεάν Ἑλλάδα. Αἱ ἀποστάσεις
σημειωμέναι εἰς λεπτά τῆς ὥρας. Ἐν ἔτει 1834-1867.

Χειρόγραφο σέ χαρτί, 8ο, 170 x 105 mm., [1]6 [2]7 [3]-
[23]8 [24]6: [187] φ., [6] + 173 σ. (λευκά ὅλα τά φύλλα
μετά τή σ. 154 μέ ἐξαίρεση 2 φύλλων τοῦ τεύχους
[20], κομμένη ἡ κάτω ἐσωτερική γωνία τῶν τελευ-
ταίων (λευκῶν) φύλλων). Σέ δυό στῆλες ἑκατέρωθεν
τοῦ κειμένου σημειώνεται σέ λεπτά τῆς ὥρας ἡ ἀπό-
σταση ἀπό τό προηγούμενο σημεῖο (ἀριστερά) καί ἡ
συνολική ἀπόσταση ἀπό τήν ἀρχή τῆς διαδρομῆς
(δεξιά), ὁ τίτλος στή σ. [2], προγενέστερος τίτλος
(διαγραμμένος) στή σ. [1] («ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΚΑΙ /ΠΑ-
ΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΙΣ / ΑΙΣΧΥΛΟΝ / ΚΑΙ / ΙΔΙΩΣ ΕΙΣ /
ΠΡΟΜΗΘΕΑ / ΘΥΡΣΙΟΥ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΥΟΝΤΟΣ /
ΜΟΝΑΧΟΝ / 13ΝοεμβρίουΝ. Ε. 1826»).Μαρμαρο-
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γραφημένα χαρτόνια (φθορές, κομμένη ἡ κάτω
ἐσωτερική γωνία τοῦ κάτω καλύμματος).

Ἐνδιαφέρουσα καταγραφή ὁδοιπορικῶν ἐξορμή-
σεων μέ πλῆθος τοπωνυμίων. Περιλαμβάνει τίς
διαδρομές: Ἀθήνα - Σούρπη Φθιώτιδας, Ἀθήνα -
Προσκυνᾶς Φθιώτιδας, Ἀθήνα - Χαλκίδα, Χαλ-
κίδα -Ὑπάτη, Ὑπάτη - Λιδωρίκι, Λιδωρίκι - Ναύ-
πακτος, Ναύπακτος - Μεσολόγγι, Μεσολόγγι -
Καρπενήσι, κλπ.

€ 800-1.200

169

KING, Jonas—Ἔγγραφο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ τίς
ὑπογραφές τῶν Ἀθηνῶν Νεοφύτου, Κορινθίας
Ἀμφιλοχίου, Ἄνδρου καί ΚέαςΜητροφάνους, Φω-
κίδος Δαβίδ καί Θηβῶν καί Λεβαδείας Δοσιθέου,
πρός τό ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπουργεῖον,
«περί τοῦ Ἰωνᾶ Κίνγ καί τοῦ ὑπ’ αὐτοῦ ἐκδοθέν-
τος ἤδη βιβλίου». Ἀθήνα, 5 Νοεμβρίου 1860.

4 σελίδες, 295 x 205 mm. Ἔντυπη ἐπικεφαλίδα
(«ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ / Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»), σφραγίδα,
προσυπογράφει ὁ Γραμματεύς Φ. Οἰκονομόπου-
λος.

«... Ὁ ἄνθρωπος οὗτος φύσεως πονηρᾶς καί διαθέ-
σεως διεστραμμένης ὤν, νομίζων ὅτι δύναται νά με-
ταδώσῃ τό τῆς κακοδοξίας αὑτοῦ θρησκευτικόν
φρόνημα εἰς τήν ὀρθόδοξον ἡμῶν κοινωνίαν, οὐκ

ἐπαύσατο ἀπό πολλῶν ἤδη ἐτῶν προσβάλλων τά
θεῖα δόγματα, τά ἱερά μυστήρια, τάς ἱεράς παραδό-
σεις, τάς ἱεράς τελετάς καί τά ἔθιμα τῆςὈρθοδόξου
ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ἐμπαίζων ἐνταυτῷ καί
χλευάζων τούς ἁγίους καί τάς ἁγίας εἰκόνας, ὡς
περί ὅλων αὐτῶν λαβοῦσα ἀφορμήν πολλάκις ἡ Σύ-
νοδος ἀνέφερεν εἰς τόὙπουργεῖον, καί ἐσχάτως διά
τοῦ ἀπό 8 Μαΐου 1857 καί ὑπ’ ἀριθ. 7209 ἐγγράφου
αὑτῆς. [...]ἩΣύνοδος διεξελθοῦσα τό βιβλίον αὐτό
[Συνοπτική ἐπιθεώρησις τῆς Παλαιστίνης καί Συ-
ρίας], διαβιβάζει ἔγκλειστονὧδε εἰς τόὙπουργεῖον,
ἵνα παρατηρήσῃ ἐν ταῖς σελίσιν αὐτοῦ, οἷον 21, 73,
95, 98, 141, 124, 126, 174 καί 194 πόσον οὗτος δια-
στρέφων τήν ἀληθῆ δόξαν, ἥν ἔχει ἡ Ὀρθόδοξος
τοῦ Χριστοῦ Ἀνατολική Ἐκκλησία περί τε τῶν
ἱερῶν τελετῶν καί τῶν ἁγίων εἰκόνων, μέμφεται τοῖς
Ὀρθοδόξοις, παριστῶν αὐτούς ὡς εἰδολολάτρας
καί ἐθνικούς, ὡς προσκυνοῦντας καί τιμῶντας ἁγί-
ους καί εἰκόνας αὐτῶν [...] Ὅθεν ἡ Σύνοδος
καθῆκον αὑτῆς ἱερόν ἐκπληροῦσα, καί θεωροῦσα,
ὅτι ὁ ἸωνᾶςΚίνγ ἐπιχειρεῖ πάντοτε καί διά παντοίων
μέσων νά ταράττῃ τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, μή
ἀνεχομένη δέ τοιαύτην κατ’ αὐτῆς προσβολήν καί
ἐπιβουλήν ὑπ’ αὐτοῦ γενομένην, τείνουσαν πρός
ἐξευτελισμόν τῆς πατρῴας ἡμῶν θρησκείας, τιθε-
μένη ὑπ’ ὄψιν τοῦ Ὑπουργείου τό εἰρημένον βι-
βλίον, καταγγέλλει δυνάμει τοῦ β΄ τοῦ θ΄ ἄρθρου
τοῦ ΣΑ΄ Νόμου αὐτό τε καί τόν τούτου συγγραφέα,
καί ἐξαιτεῖται, ἵνα, κατά τούς κειμένους νόμους τῆς
πολιτείας, ἐνεργήσῃ τά δέοντα, ἀπαγορεῦον τοῦ βι-
βλίου αὐτοῦ τήν κυκλοφορίαν, καί τοσούτῳ μᾶλλον,
ὅσῳ, καθά ἡ Σύνοδος ἔμαθεν, ὁ Ἰωνᾶς Κίνγ ἔπεμ-
ψεν, ἤ προτίθεται νά πέμψῃ ἱκανά ἔκτυπα αὐτοῦ εἰς
τόν Δήμαρχον Ἀθηνῶν, ὅπως διανεμηθῶσιν εἰς τά
ἐνταῦθα ἀλληλοδιδακτικά Σχολεῖα...».

€ 300-400

170

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος, 1884-1951, ποιητής. Αὐτό-
γραφο ποιήματός του ἀφιερωμένου «Στόν Κωστῆ
Παλαμᾶ».

1 σελίδα, 352 x 227 mm. Ὑπογεγραμμένο: «Ἄγγε-
λος Σικελιανός» καί χρονολογημένο «Κηφισσιά /
10. 1. 917».

€ 500-700

171

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Γεώργιος, 1888-1968, πρωθυ-
πουργός. Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή
του («Γ. Παπανδρέου») πρός τόν ἸωάννηΜεταξᾶ.
Ἀθήνα, 28 Ὀκτωβρίου 1940.

2 σελίδες, 220 x 142 mm. (λεκέδες καί φθορές, κλει-
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σμένη γιά προστασία μεταξύ φύλλων πολυεστέρα).
Ἔντυπη ἐπικεφαλίδα («ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
/ ΚΑΣΤΡΙ - ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ»), σημειώσεις μέ κόκκινο
μολύβι («Ἐτηλεφώνησα / εὐχαριστῶν / Θ. Νικο-
λούδης» καί «Ἐντολῇ κ. Προέδρου ἐτηλεφώνη- /
σα αὐτῷ εὐχαριστῶν. / Θ. Νικολούδης»).

«Κύριε Πρόεδρε, Εἶμαι βαθύτατα συγκεκινημένος
ἀπό τήν σημερινήν ἀπόφασιν τῆςἙλλάδος νά ἐπα-
ναλάβῃ ἐναντίον τῶν Βαρβάρων τό θαῦμα τοῦ
Μαραθῶνος. Πιστεύω ἀκραδάντως, ὅτι ὁ ἀγών θά
εἶναι νικηφόρος. [...] Ὁ ἀγών εἶναι Ἱερός καί πρό-
κειται νά κρίνῃ, διά μακρούς αἰῶνας τοῦ μέλλον-
τος, τήν τύχην τοῦἜθνους. Κάτω ἀπό τήν σημαίαν
του ὀφείλουν νά ταχθοῦν ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ
Ἕλληνες. Θέτω τόν ἑαυτόν μου εἰς τήν διάθεσιν
τῆς Πατρίδος διά πᾶσαν ὑπηρεσίαν...». Προέρχε-
ται ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ Α. Μοθωνιοῦ, συνεργάτη
τοῦ Γ. Παπανδρέου.

€ 200-300

172

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος, 1883-1957, πεζογράφος
καί ποιητής. Ἑνότητα 23 ἐγγράφων σχετικῶν μέ
τήν ἔκδοση τοῦ ἔργου του «Ἰουλιανός» (1945),
ἀνάμεσά τους 2 αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπο-
γραφή του («Ν. Καζαντζάκης»), ἡ μία πρός τόν
Μόττη καί ἡ ἄλλη πρός τόν Ἀρ. Ι. Φρυδᾶ, Αἴγινα,
17. 6. & 6. 8. 1944, σχέδιο τοῦ συμφωνητικοῦ με-

ταξύ τοῦ συγγραφέα καί τῶν ἐκδόσεων «Πιγ-
κουΐνος» (εἰς διπλοῦν), κ.ἄ. 31 συνολικά σελίδες,
διάφορα μεγέθη (τρύπες ἀπό perforateur). [μαζί:]
δοκίμιο τοῦ τελευταίου τυπογραφικοῦ φύλλου καί
ἔντυπη διαφημιστική ταινία τῆς ἔκδοσης. (25)

€ 400-600

173

ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ, Νίκος, 1926-1970, πεζογράφος. Τρεῖς
αὐτόγραφες ἐπιστολές, οἱ δύο μέ τήν ὑπογραφή
του («Νῖκος» καί «Καχτίτσης»), πρός τόν Δημήτρη
Δούκαρη. [Μόντρεαλ], 7 Νοεμβρίου 1959, 1966 καί
18 Ἀπριλίου 1968.

4, 10 καί 3 σελίδες, 278 x 214 mm. (λείπει τό πρῶτο
φύλλο τῆς δεύτερης).Ἡδεύτερη ἐπιστολή δέν στάλ-
θηκε (σχετική σημείωση τοῦ παραλήπτη στό τελευ-
ταῖο φύλλο: «Τό γράμμα μοῦ ἔστειλε ὁ Δανιήλ, τό
ἔλαβα στίς 14 Ἰουνίου 1971, τό βρῆκε στά χαρτιά
τοῦ Καχτίτση στό Montreal»). [μαζί:] ὁ φάκελος τῆς
τελευταίας ἐπιστολῆς. (3)

«... Ἀπό τήν Ἀφρική, ἐπί δύο χρόνια ἔστελνα ἐντυ-
πώσεις μου στήν «Ἐλευθερία» τῶν Ἀθηνῶν, αὐτή
τή «σοσιαλιστική» ἐφημερίδα, πού δέν ξέρει ἡ
δεξιά της τί ποιεῖ ἡ ἀριστερά της – ἀλλά ἔπεσα σέ
μιά φοβερή παγίδα: στήν προσπάθειά μου νά δημι-
ουργήσω ἕνα ἄς τό ποῦμε κλασσικό δημοσιογρα-
φικό ὕφος, ἐγκατέλειψα τό σοβαρό γράψιμο, μέ
ἀποτελέσματα ἄκρως συντριπτικά, πού τά βρίσκω
μπροστά μου ἀκόμα καί σήμερα. Πέρασα, δηλαδή,
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μία περίοδο πορνείας, καί μοῦ εἶναι δύσκολο, ἄν
ὄχι ἀδύνατο, νά ξεπλύνω τή λέρα πού ἄφησε στό
κορμί μου. Ἀναγκάστηκα ὅμως, ὁ δυστυχής, νά
ἐκπορνεύσω τήν πέννα μου μέ τήν ἐλπίδα μήπως,
πηγαίνοντας στήν Ἀθήνα, μέ προσλαμβάνανε, καί
ἔτσι δημιουργοῦσα ἕναν τρόπο ζωῆς στήν πατρίδα
μου, ἀντί νά γυρίζω στήν καταφρόνοια τῆς ξενι-
τειᾶς...» (7 Νοεμβρίου 1959).

€ 150-200

15. Ἱστορία

174

ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ, Σ. Βυζαντιναί μελέται: Περί πηγῶν
νεοελληνικῆς ἐθνότητος ἀπό Η΄ ἄχρι Ι΄ ἑκατοντα-
ετηρίδος μ.Χ. Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1857.

8ο, 696 + ρβ´ σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα, σέ
λάθος θέση δεμένο τό τεῦχος 6[bis]). Νεότερη δερ-
μάτινη ράχη. Legrand & Pernot, 1904, Γκίνης &
Μέξας, 7148.

€ 150-200

175

ΜΑΝΑΣΣΗΣ, Κωνσταντῖνος, κ.ἄ. Constantini Ma-
nassis Breviarium historicum et Georgius Codinus De
originibus Constantinopolitanis, [φ. ã2:] Κωνσταντί-

νου τοῦ Μανασσῆ, Σύνοψις ἱστορική. Const. Ma-
nassis, Breviarium historicum, ex interpretatione Joan-
nis Leunclavii, cum ejusdem & Joannis Meursii notis,
accedit variarum lectionum libellus, cura Leonis Allatii
& Caroli Annibalis Fabroti [– Georgii Codini et alte-
rius cuiusdam Anonymi Excerpta de antiquitatibus Con-
staninopolitanis, edita in lucem opera & studio Petri
Lambecii Hamburgensis, cum latina versione & ani-
madversionibus necessariis, accedunt Manuelis Chry-
solorae epistolæ tres de comparatione veteris & novæ
Romæ et Imp. Leonis cognomine Sapientis Oracula]
(Byzantinæ historiæ scriptores varii, ἔκδοση Παρι-
σίων, τ. 10). Παρίσι, Typographia Regia, 1655.

2 μέρη σ’ ἕνα τόμο, μεγάλο folio, 437 x 285 mm., 197
+ 323 σ. (μικρή τρύπα ἀπό ἔντομο στό ἐξωτερικό
περιθώριο τοῦ πρώτου μέρους). Ἑλληνικό κείμενο
καί λατινική μετάφραση σέ 2 στῆλες, χαλκόγραφο
τυπογραφικό σῆμα στούς τίτλους (βασιλικό οἰκό-
σημο), 16 ὁλοσέλιδες χαλκογραφίες στό δεύτερο
μέρος, χαλκόγραφες βινιέτες. Δέρμα τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (φθορές στίς ἑνώσεις). Brunet, I, στ.
1435, Hoffmann, II, σ. 476.

€ 700-900

176

ΑΛΛΑΤΙΟΣ, Λέων. Leonis Allatii, Σύμμικτα, sive
Opuscula græca et latina, vetustiora & recentiora. Βε-
νετία, J. B. Pasquali, 1733.

folio, 123 + 40 σ. (λίγο λερωμένα κάποια φύλλα).
Χαλκόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο. Με-
ταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Πα-
παδόπουλος (Ἐρανιστής XIV) 70. [δεμένο μαζί:]
ΜΑΛΑΛΑΣ, Ἰωάννης. Joannis Antiocheni cogno-
mento Malalæ, Historia chronica, e MS. cod. Biblio-
thecæ Bodleianæ primum edita, cum interpret. & notis
Edmundi Chilmeadi, editio altera. Βενετία, J. B. Pa-
squali, 1733. folio, 47 + 135 + 84 + 67 σ. Ἑλληνικό
κείμενο καί λατινική μετάφραση σέ 2 στῆλες, χαλ-
κόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο.

€ 500-700

177

MORDTMANN,Andreas David.Πολιορκία καί ἅλω-
σις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν Τούρκων ἐν
ἔτει 1453, κατά τάς πηγάς, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ
γερμανικοῦ ὑπό Α. Β[αφειάδου]. Ἀθήνα, Κ. Μη-
λιάδης, 1859.

8ο, 234 σ. (κομμένο μέρος ἀπό τήν πάνω πλευρά
τῶν 2 τελευταίων φύλλων, ἡ δισέλιδη λιθογραφία
δεμένη στήν ἀρχή). Μ’ ἕνα λιθόγραφο πορτραῖτο
τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου χαραγμένο μέ
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βάση σχέδιο τοῦ Δ. Τσόκου, μιά δισέλιδη λιθο-
γραφία (κομμένη ἡ κάτω ἀριστερή γωνία της, ὀξει-
δωμένη) καί ἕνα ἀναδιπλούμενο τοπογραφικό,
κατάλογος συνδρομητῶν. Νεότερο πανί (σχισίματα
στίς ἑνώσεις). Γκίνης &Μέξας, 8006. [δεμένο μαζί:]
ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Γ. Ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως
ὑπό τῶν Τούρκων, ἐρανισθεῖσα ἐκ τῶν χρονικῶν
τοῦ Γεωργίου Φραντσῆ, ἔκδοσις δευτέρα ἐπιδιωρ-
θωμένη, ἐπιμελείᾳ καί δαπάνῃΜ. Ζ. Πρακτικίδου.
Ἀθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1866. 8ο, 47 σ. Μέ μιά ὁλο-
σέλιδη ξυλογραφία στήν πίσω ὄψη τοῦ ψευδότι-
τλου (τοῦ Ι. Γ. Πλατῆ). [δεμένο μαζί:] ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,
Θεοδόσιος Β.Διατριβή περί τῆς αἰτίας τῆς ὑπό τῶν
Λατίνων ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως.Ἀθή-
να, τυπογραφεῖο τοῦ Ἑρμῆ, 1879. 8ο, 64 σ. Μέ 3
εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἠλιού & Πολέμη,
1879.182. [δεμένο μαζί:] ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Ἐπαμει-
νώνδας. Ἱστορική περιγραφή τοῦ ἐν Κωνσταντι-
νουπόλει ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἐκδιδόντος Κ.
Τεφαρίκη. Ἀθήνα, Α. Κτενᾶς & Π. Σούτσας, 1865.
8ο, 72 σ. (λερωμένα κάποια φύλλα). Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1865.285. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ Ἱππό-
δρομος τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἀθήνα, Τέκνα
Α. Κορομηλᾶ, 1868. 8ο, 138 σ. Ἔχουν διατηρηθεῖ
τά ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1868.403.

€ 200-300

178

ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν.Ἑλληνικά ἀνέκδοτα, περισυναχθέντα
καί ἐκδιδόμενα κατ’ ἔγκρισιν τῆς Βουλῆς ἐθνικῇ
δαπάνῃ.Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τοῦ Φωτός (τ. 1) καί
Α. Καναριώτης (τ. 2), 1867.

2 τόμοι, 8ο, ΙΕ΄ + ρλζ΄ + 228 καί μ΄ + 310 σ.Μέ 2 χρω-
μολιθόγραφους πίνακες στόν πρῶτο τόμο. Νεότερη
πάνινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1867.124-5. (2)

€ 100-150

179

KARAMZIN, Nikolai Mikhailovich. Ἱστορία τῆς
Αὐτοκρατορίας τῆς Ρωσσίας, ἐξελληνισθεῖσα ἐκ
τοῦ γαλλικοῦ, παραβληθέντος πρός τό ρωσσικόν
πρωτότυπον, ὑπό Κωνσταντίνου Σ. Κροκιδᾶ.
Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1856-1859.

12 τόμοι, 8ο, μ΄ + 331, 349, 303, 319, 394, 254 [354],
236, 301, 462, 276, 311 καί 308 σ. (λεκές ἀπό νερό
στό πάνω περιθώριο μερικῶν τόμων, ὀξειδωμένα
κάποια φύλλα, λάθος διπλωμένο τό τεῦχος 10
τοῦ δωδέκατου τόμου). Μ’ ἕνα λιθόγραφο πορ-
τραῖτο τοῦ συγγραφέα καί ἕναν ἀναδιπλούμενο
λιθόγραφο χάρτη (τά περιγράμματα χρωματι-
σμένα μέ τό χέρι), κατάλογος συνδρομητῶν στόν

πρῶτο τόμο. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας, 6994,
7302, 7650 & 7957, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 505 (ὁ
Α΄ τόμος). (12)

€ 200-300

180

ΛΑΟΝΙΚΟΣΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ. Histoire generale
des Turcs, contenant l’histoire de Chalcondyle, traduite
par Blaise de Vigenaire et continuée jusques en l’ an
M.DC.XII. par Thomas Artus, et en cette edition par le
Sieur de Mezeray, jusques en l’ année 1661. Παρίσι,
Sebastien Cramoisy, 1662.

2 τόμοι, folio, 370 x 230 mm. (ὀξειδωμένα μερικά
φύλλα, τρύπα στά τελευταῖα φύλλα τοῦ δεύτερου
τόμου, λεκέδες ἀπό νερό στόν πρῶτο). Χαλκόγρα-
φοι ἐπιπρόσθετοι τίτλοι (μέ χρονολογία 1663),
μιά ἀναδιπλούμενη χαλκογραφία («La Ville de Con-
stantinople»), μιά ἀναδιπλούμενη ξυλογραφία
(«Portraict de l’ armée de l’ empereur turc rangée en ba-
taille») καί πολυάριθμες ὁλοσέλιδες χαλκογραφίες
ἐντός κειμένου (πορτραῖτα, ἐνδυμασίες καί ἀλλη-
γορικές παραστάσεις). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις, κόκκινες
οἱ ἀκμές). Legrand (17ος αἰ., V) 115,Atabey 214, πρβ.
Contominas 138. (2)

€ 800-1.200
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181

ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ, Χριστόφορος. Σύντομος βιογραφία
τοῦ ἀοιδίμου ΡήγαΦεραίου τοῦΘετταλοῦ.Ἀθήνα,
Ι. Ἀγγελόπουλος, 1860.

8ο, 59 σ. (ὀξείδωση). Μεταγενέστερο πανί (κόκκινη
ἡ πάνω ἀκμή, ἀξάκριστες οἱ ὑπόλοιπες, ἔχει διατη-
ρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο). Γκίνης & Μέξας, 8448.
[δεμένο μαζί:] ΦΩΤΙΑΔΗΣ, Δημήτριος.Ὕμνοι τοῦ
πρωτομάρτυρος Ρήγα τοῦ Φεραίου, μετά συντό-
μου βιογραφίας αὐτοῦ ὑπό Δημ. Φωτιάδου, μαθη-
τοῦ τῆς Δ΄ τάξεως τοῦ Βαρβακείου Λυκείου.
Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Φιλοκαλίας, 1878. 8ο, 37
σ. (λείπει τό τελευταῖο φύλλο: σ. 39-40). Κατάλογος
συνδρομητῶν.Ἠλιού &Πολέμη, 1878.688. [δεμένο
μαζί:] ΡΑΓΚΟΣ, Ἰωάννης Π. Σοῦλι, ἤτοι σελίδες
ἱστορίας Σουλίου, πραγματεία ἀπαγγελθεῖσα ἐνώ-
πιον τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Βύρωνος.Ἀθήνα,
Π. Β. Μωραϊτίνης, 1880. 8ο, 24 σ. Ἔχει διατηρηθεῖ
τό πάνω ἐξώφυλλο.Ἠλιού&Πολέμη, 1880.757. [δε-
μένο μαζί:] LEGRAND, Émile. Ἀνέκδοτα ἔγγραφα
περί Ρήγα Βελεστινλῆ καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτυρη-
σάντων, ἐκ τῶν ἐνΒιέννῃ ἀρχείων ἐξαχθέντα καί δη-
μοσιευθέντα, μετά μεταφράσεως ἑλληνικῆς ὑπό
Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου. Ἀθήνα, Ἀδελφοί Περρῆ,
1891. 8ο, ζ´ + 182 σ. Γερμανικό κείμενο καί ἑλληνική
μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες. Ἔχει διατηρη-
θεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο. Ἠλιού & Πολέμη, 1891.49.
[δεμένο μαζί:] ΛΑΜΠΡΟΣ, Σπυρίδων Π. Ἀποκαλύ-
ψεις περί τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ρήγα. Ἀθήνα, τυπο-
γραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1892. 8ο, 156 σ. (λείπει ὁ
ψευδότιτλος καί ἕνα ἀκόμα φύλλο: σ. 45-6). Μ’ ἕνα
δισέλιδο τοπογραφικό καί 2 πανομοιότυπα ἐκτός
κειμένου (τό ἕνα δισέλιδο), 5 ὁλοσέλιδα πορτραῖτα
ἐντός κειμένου. Ἠλιού & Πολέμη, 1892.834. [μαζί:]
ΣΚΟΡΔΕΛΗΣ, Βλάσιος Γ.Οἱ γονεῖς τοῦ Ρήγα, ἤ περί
ἐθνικῆς ἀγωγῆς, ἔκδοσις τετάρτη διωρθωμένη.
Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1886. 8ο, 124 σ. (μικρά
σχισίματα στά περιθώρια τῶν πρώτωνφύλλων). Λεί-
πουν τά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1886.546. (2)

€ 300-400

182

VEYSSIÈRE DE LACROZE, Mathurin.Ἐπιτομή χρο-
νολογική τῆς γενικῆς ἱστορίας, ἐκ τῆς γαλλικῆς εἰς
τήν ἡμετέραν μετενεχθεῖσα διάλεκτον, καί μετά
πλείστων σημειωμάτων ἐπαυξηνθεῖσα ὑπό τοῦ φι-
λογενοῦς Λάμπρου Ἀντωνιάδου τοῦ ἐκ Μοισίας.
Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχικό Τυπογραφεῖο,
1808.

8ο, 253 σ. (λείπουν τά φ. Ξ4 καί Ξ5, πρόχειρα ἐπι-
διορθωμένη τρύπα στά φύλλα τοῦ τεύχους Γ). Κα-

τάλογος συνδρομητῶν. Μεταγενέστερη δερμάτινη
ράχη (μικρές φθορές). Ἠλιού 1808.13. <ὡς ἔχει>

€ 50-70

183

ΠΑΡΑΝΙΚΑΣ, Ματθαῖος Κ. Σχεδίασμα περί τῆς ἐν
τῷ ἑλληνικῷ ἔθνει καταστάσεως τῶν γραμμάτων,
ἀπό ἁλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.Χ.)
μέχρι τῶν ἀρχῶν τῆς ἐνεστώσης (ΙΘ΄) ἑκατονταε-
τηρίδος (ἀναγνωσθέν ἐν τῷ ἐν Κ/Πόλει Ἑλληνικῷ
Φιλολογικῷ Συλλόγῳ κατά Ἰούνιον τοῦ 1866).
Κωνσταντινούπολη, Α. Κορομηλᾶς, 1867.

8ο, η΄ + 216 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά τυ-
πωμένα ἐξώφυλλα (ἐλεύθερο τό πάνω, ἀξάκριστο).
Ἠλιού & Πολέμη, 1867.272.

€ 50-70

184

ΚΟΔΡΙΚΑΣ, Παν., Θεόκλ. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ καί Κων.
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ. Πρός τούς ἐλλογιμοτάτους νέους
ἐκδότας τοῦ Λογίου Ἑρμοῦ, εἰς Βιένναν τῆς Ἀου-
στρίας. χ.χ. καί τ. [Βιέννη, J. B. Zweck, 1816].

8ο, 66 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Χωρίς ἰδι-
αίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κει-
μένου), τό ἀντίτυπο τοῦ φιλικοῦ Κ. Κουμπάρη
(κτητορική σημείωση στό πρῶτο φύλλο: «Ἐκ τῶν
τοῦ Κυριακοῦ Κουμπάρη»). Νεότερο πανί. Ἠλιού
1816.74.

Στίς σ. 1-16 τό κείμενο τοῦ Κοδρικᾶ καί στίς σ. 17-
66 ἡ ἀπάντηση τῶν Φαρμακίδη καί Κοκκινάκη.

€ 80-120

185

STOURDZA,AlexandreA. C. L’Europe orientale et le
rôle historique des Maurocordato, 1660-1830.Παρίσι,
Plon, 1913.

VIII + 463 σ. Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο γενεαλογικό
πίνακα καί 127 (ἀπό τίς 128) εἰκόνες σέ 42 πίνακες
(ἡ εἰκόνα 85 ἔγχρωμη, λείπει ἡ 128). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (μικρές φθορές στή ράχη, χαλαρωμένη ἡ
ραφή της, ἀξάκριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο).

€ 60-80

186

ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ, Χριστόφορος. Ἱστορία τοῦ Σουλλίου
καί Πάργας, περιέχουσα τήν χρονολογίαν αὐτῶν,
τάς πρός τούς Ὀθωμανούς μάχας, κυρίως δέ τάς
πρός τόν Ἀλῆ Πασᾶ Σατράπην τῆς Ἠπείρου [–
Ἱστορία σύντομος τῆς Πάργας], τόμος Α´[-Β´].
Ἀθήνα, Φ. Καραμπίνης & Κ. Βάφας, 1857.
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190

Τρίτη (δεύτερη πλήρης) ἔκδοση, 2 τόμοι δεμένοι σ’
ἕναν, 8ο, ιβ´ + 180 καί 62 σ. (λείπουν οἱ ψευδότιτλοι,
ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Κατάλογος συν-
δρομητῶν. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη. Γκίνης
& Μέξας, 7242 & 7240.

€ 150-200

187

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Γ. Α. Βενιαμίν ὁ Λέσβιος, ἤτοι βίος
αὐτοῦ, ᾧ συνεκδίδονται καί τρεῖς ἐπιστολαί τοῦ
αὐτοῦ, μετά δύο λόγων τοῦ ἑτέρου ἀνεκδότου.
Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Προόδου, 1880.

8ο, 152 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Κα-
τάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη,
1880.76.

€ 60-80

188

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ, Λάμπρος. Γενική ἱστορία τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Δ. Καρακατζάνη, 1863-1864.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, ιδ´ +
198 καί κε΄ + 391 + ζ´ σ. (λείπει τό δεύτερο φύλλο
τοῦ πρώτου τόμου (ἀφιέρωση), λεκές ἀπό νερό στό
τέλος τοῦ δεύτερου, λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο).
Φύλλο μέ παροράματα στόν πρῶτο τόμο (ἔχουν
διορθωθεῖ στό κείμενο μέ τό χέρι). Δερμάτινη ράχη
(μικρές φθορές ἀπό ὑγρασία, ἡ χρονολογία 1872
στό πάνω κάλυμμα). Γκίνης &Μέξας, 9528,Ἠλιού
& Πολέμη, 1864.44.

€ 100-150

189

PRADT, Dominique Dufour de. De la Grèce dans ses
rapports avec l’Europe, deuxième édition.Παρίσι, Be-
chet ainé, 1822.

8ο, xvj + 111 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Δερ-
μάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθο-
ρές). Blackmer 1349, Droulia 198.

€ 150-200

190

ΠΕΤΡΩΦ, Ἰωάννης. Ἄτλας τοῦ ὑπέρ Ἀνεξαρτη-
σίας ἱεροῦ τῶν Ἑλλήνων Ἀγῶνος, [πάνω:] 1821, Τῷ
ἀγαπητῷ καί πολυπαθεῖ ἙλληνικῷἜθνει ἀνατίθε-
ται. Λειψία, Ι. Δ. Νεράντζης, 1886.

folio, 534 x 350 mm. (κομμένο τό πάνω περιθώριο
τοῦ τίτλου, ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στόν ἀναδι-
πλούμενο πίνακα). 52 λιθόγραφοι πίνακες ἀριθμη-

μένοι 1 (τίτλος), 3-6 & 8-54 (οἱ περισσότεροι τρί-
χρωμοι, ὁ [53] ἀναδιπλούμενος) καί 3 στοιχειοθε-
τημένοι πίνακες ἀριθμημένοι 2, 2[bis] & 7.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λείπει τό
μεγαλύτερο μέρος της, φθορές, χαλαρωμένες οἱ
συνδέσεις, ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο,
ἐλεύθερο καί μέ φθορές στά περιθώρια, λυμένος ὁ
τίτλος). Ἠλιού & Πολέμη, 1886.833.

€ 1.000-1.500

191

ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μητροπολίτης Παλαιῶν Πατρῶν.
Ὑπομνήματα περί τῆς ἐπαναστάσεως τῆς Ἑλλά-
δος, ἀπό τό 1820 μέχρι τοῦ 1823, συγγραφέντα
παρά τοῦ Μητροπολίτου Π. Πατρῶν Γερμανοῦ,
καί ἐκδιδόμενα παρά τοῦ κυρίου Καλλινίκου Κα-
στόρχη, Σχολάρχου Καλαμῶν, ἔκδοσις δευτέρα.
Ἀθήνα, Π. Μαντζαράκης, 1837.

8ο, ξ´ + 264 σ. (λεκέδες ἀπό νερό στήν ἀρχή καί τό
τέλος, σφραγίδα στόν τίτλο). Κατάλογος συνδρο-
μητῶν. Νεότερο πανί. Γκίνης & Μέξας, 2908. [δε-
μένο μαζί:] ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Θεόδ. Διήγησις
συμβάντων τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς, ἀπό τά 1770 ἕως
τά 1836, ὑπαγόρευσε Θεόδωρος Κωνσταντίνου
Κολοκοτρώνης. Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1846.
ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 8ο, [2] + λζ´ + (3-306) σ. (κομμένο
καί πρόχειρα συμπληρωμένο μέρος ἀπό τό κάτω
περιθώριο τῶν 2 τελευταίων φύλλων, μικρή ἐπι-
διόρθωση στόν τίτλο καί σ’ ἕνα ἄλλο φύλλο: σ. 3-4,
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191

λεκέδες ἀπό νερό). Μέ προλεγόμενα τοῦ Γ. Τερ-
τσέτη (σ. α΄-λζ´), ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν
Τερτσέτη στή σ. λζ´ («Γ. Τερτζέτης»). Γκίνης &
Μέξας, 4306 & 5487.

€ 400-600

192

DUNDONALD, Thomas, 11th Earl of, καί H. R. Fox
BOURNE. The life of Thomas, Lord Cochrane, tenth
Earl of Dundonald, G.C.B., completing «The Autobio-
graphy of a Seaman».Λονδίνο, Richard Bentley, 1869.

8ο, 2 τόμοι, xix + 416 καί xi + 400 σ. Προμετωπίδα
στόν πρῶτο τόμο (ἐπικολλημένη φωτογραφία προ-
τομῆς τοῦ Cochrane). Ἀρχικό πανί (μικρές φθορές,
χαλαρωμένες οἱ ράχες, σπασμένη ἡ κάτω σύνδεση
τοῦ πρώτου τόμου). (2)

€ 80-120

193

EMERSON, James, καί Giuseppe PECCHIO. Tableau
de la Grèce en 1825, ou récit des voyages de M. J.
Emerson et du C

te
Pecchio, traduit de l’ anglais et aug-

menté d’un précis des événemens qui ont eu lieu depuis
le départ de ces voyageurs jusqu’ a ce jour, par Jean
Cohen. Παρίσι, A. Eymery, 1826.

Πρώτη ἔκδοση στά γαλλικά, 8ο, xvj + 464 σ. (ὀξει-
δωμένο ἀντίτυπο). Χαλκόγραφη προμετωπίδα (πορ-

τραῖτο τοῦ ἈνδρέαΜιαούλη). Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, χαλαρωμένες
οἱ συνδέσεις). Blackmer 549, Droulia 1180, Contomi-
nas 237.

€ 200-300

194

FAURIEL, Claude. The songs of Greece, from the Ro-
maic text, edited by M. C. Fauriel, with additions, trans-
lated into English verse by Charles Brinsley Sheridan.
Λονδίνο, Longman, κ.ἄ., 1825.

Πρώτη ἔκδοση στά ἀγγλικά, 8ο, lxx + 313 σ. (λίγο
λερωμένα κάποια φύλλα). Βιβλιοκατάλογος τῶν
ἐκδοτῶν στό τέλος («March, 1825», 12 σ.). Νεότερο
δέρμα (ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Blackmer 1539, Drou-
lia 856.

€ 300-400

195

LEMERCIER, Népomucène L. Chants héroiques des
montagnards et matelots grecs, traduits en vers français.
Παρίσι, Urbain Canel, 1824.

8ο, 180 + III σ. (λεκέδες ἀπό νερό, ὀξείδωση). Νεό-
τερο δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες (ἔχουν διατη-
ρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, λίγο λερωμένα,
ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Droulia 506. [μαζί, τοῦ ἰδίου,
δεμένο ὁμοιόμορφα:] Suite des chants héroiques et
populaires des soldats et matelots grecs, traduits en vers
français.Παρίσι, Urbain Canel, 1825. 8ο, 140 σ. (ὀξεί-
δωση). Droulia 878. (2)

€ 80-120

196

MÜLLER,Wilhelm. Chants helléniens.Παρίσι,A. Du-
pont & Cie, 1828.

Πρώτη ἔκδοση στά γαλλικά, 16ο, 123 σ. (λίγο λε-
ρωμένα κάποια φύλλα). Μεταγενέστερο δέρμα στή
ράχη καί τίς γωνίες. Blackmer 1169, Droulia 1447.

€ 200-300

197

POUQUEVILLE, F. C. H. L. Storia della rigenerazione
della Grecia, dal 1740 al 1824. Italia [Livorno;], 1825.

9 τόμοι, 8o, (5-249), (253-559), (3-261), (265-528), (3-
266), (269-547), (3-208), (213-438) καί 287 σ. (λίγο
ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, λεκές ἀπό νερό στόν πρῶτο
τόμο). Χαλκόγραφοι τίτλοι, χαλκόγραφες προμε-
τωπίδες ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι καί 2 ἀναδι-
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198

πλούμενοι χάρτες, στοιχειοθετημένος τίτλος (πλήν
τοῦ χαλκόγραφου) στόν τελευταῖο τόμο. Ἀρχικά
τυπωμένα ἐξώφυλλα (χαλαρωμένες οἱ ράχες, ἀξά-
κριστο). Droulia, 868-76. (9)

ΣΠΑΝΙΟ.

€ 400-600

198

ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. Ὕμνος(a) εἰς τήν ἐλευθε-
ρίαν, ἔγραψε Διονύσιος Σολωμός Ζακύνθιος, τόν
Μάϊον μῆνα 1823. Inno alla libertà, Dionisio Solomos
da Zacinto scrisse, il mese di Maggio 1823, volgariz-
zato in prosa italiana da G. Grassetti, Prof. di Lettere
Italiane e Latine in Zante. Edizione III. Μεσολόγγι,
Δημήτριος Μεσθενεύς, 1825.

Δεύτερη ἔκδοση, 8ο, A-H4I2, 67 σ. (μικρές φθορές
στά περιθώρια τῶν πρώτων καί τοῦ τελευταίου
φύλλου, λεκές ἀπό νερό, λερωμένος ὁ τίτλος καί
κάποια ἄλλα φύλλα). Ἑλληνικό κείμενο καί ἰταλι-
κή μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες. Χωρίς ἰδι-
αίτερα ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο). Ἠλιού 1825.78,
Legrand & Pernot, 1070, Droulia 781.

Ἡ ἔκδοση αὐτή τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου τυπώθηκε κατά
τή διάρκεια τῆς πολιορκίας τοῦ Μεσολογγίου ἀπό
τόν ἡρωικό τυπογράφο Δημ. Μεσθενέα. Εἶχε προη-
γηθεῖ ἡ ἔκδοση σέ αὐτοτελές τεῦχος τῶν σ. 435-488
τοῦ Β´ τόμου τῶν Chants populaires de la Grèce mo-
derne τοῦ Fauriel, ὅπου καί τυπώθηκε ὁὝμνος γιά
πρώτη φορά. Ἡ ἔνδειξη «Edizione III» ὀφείλεται
μᾶλλον στόν ὑπολογισμό ὡς ἔκδοσης καί τῆς μετά-
φρασης τοῦ C. B. Sheridan, πού εἶχε στό μεταξύ τυ-
πωθεῖ στό Λονδίνο. Βλ. Λ. Δρούλια, «Γύρω στίς
πρῶτες σολωμικές ἐκδόσεις καί μεταφράσεις»,Μνη-
μόσυνον Σοφίας Ἀντωνιάδη, Βενετία 1974, σ. 393-
4. Πρβ. Γ. Λαγανάς,Ὁ«Ὕμνος εἰς τήνἘλευθερίαν»
τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ. Ἀπό τόν στίχο στό μέλος,
Ἀθήνα 2004, σ. 17-24.

€ 2.500-3.500

199

PALMA DI CESNOLA, Alerino, conte. Greece vindi-
cated in two letters, to wich are added, by the same au-
thor, critical remarks on the works recently published
on the same subject by Messrs. Bulwer, Emerson, Pec-
chio, Humphreys, Stanhope, Parry & Blaquiere. Λον-
δίνο, James Ridgway, 1826.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ix + 293 σ. (λυμένα τά 2 τε-
λευταῖα φύλλα). Δερμάτινη ράχη (φθορές, ἐλεύ-
θερο τό πάνω κάλυμμα). Droulia 1045.

€ 200-300

200

HESS, Peter von. Τό ἡρῶον τοῦ Ἀγῶνος, 40 τετρα-
χρωμίαι κατ’ἀντιγραφήν τῶν ἐν Μονάχῳ εἰκόνων
τοῦ φόνἝς μετ’ἐπεξηγηματικοῦ κειμένου, πρόλο-
γοςὑπόΣπυρ.Π.Λάμπρου.Ἀθήνα,ἙλληνικήἘκδο-
τική Ἑταιρεία, 1910.

folio, 452 x 330 mm. 40 ἔγχρωμες ἐπικολλημένες
ἀναπαραγωγές. Ἀρχικό εἰκονογραφημένο πανί
(σχισίματα στίς ἑνώσεις, λερωμένο).

€ 200-300

201

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Ἰωάννης Θ. Ἑλληνικά ὑπο-
μνήματα, ἤτοι ἐπιστολαί καί διάφορα ἔγγραφα
ἀφορῶντα τήν ἑλληνικήν ἐπανάστασιν, ἀπό 1821
μέχρι 1827. Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1856.

8ο, 9 [11] + 622 σ. (λερωμένο τό πρῶτο καί τό τε-
λευταῖο φύλλο, λίγο ὀξειδωμένα κάποια ἄλλα).
Μεταγενέστερη πάνινη ράχη (ἐλαφρά ξεθωρια-
σμένη). Γκίνης & Μέξας, 6914.
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201

Τά περισσότερα ἀντίτυπα αὐτοῦ τοῦ ἔργου εἶναι
ἐλλιπῆ. Στό ἀντίτυπο τῆς Γενναδείου Βιβλιοθήκης
(τελειώνει στή σ. 640) τά ἀρχικά ἐξώφυλλα περι-
βάλλονται ἀπό μεταγενέστερα (μέ χρονολογία
1884) στά ὁποῖα ὑπάρχει ἡ πληροφορία ὅτι ἡ συλ-
λογή «...ἐτυπώθη μέν ἐν ἔτει 1856, ἡ δημοσίευσις
ὅμως αὐτῆς περιορισθεῖσα τότε, πολλῶν ἕνεκα
λόγων, εἰς ὀλίγα ἀντίτυπα μεταξύ φίλων διανεμη-
θέντα, ἀνεβλήθη μέχρι σήμερον...». Στό ἴδιο ἀντί-
τυπο ἔχει κολληθεῖ ἀπόκομμα ἀπό ἔντυπο τῆς
ἐποχῆς, στό ὁποῖο ἡ ἔκδοση παρουσιάζεται νά ἔχει
9 + 662 σελίδες.

€ 150-200

202

ΛΑΓΚΑΔΗΣ, Ἰωσήφ. Ἐλεγεῖον εἰς τούς γενναίους
Γάλλους τούς πεσόντας ἐν Ναυαρίνῳ – Εἷς Ἕλλην
πρός τήν γαλλικήν σημαίαν –ἩΚόρη τῶνἈθηνῶν,
γαλλική ποίησις.Ἀθήνα, Ι. Νικολαΐδης, 1892.

8ο, 27 σ. (μικρά σχισίματα στό κάτω περιθώριο). Ὁ
τίτλος στά γαλλικά καί ἑλληνικά, γαλλικό κείμενο
καί ἑλληνική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες.
Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ λιθο-
γραφείου Β. Παπαχρυσάνθου, λείπει τό κάτω).
Ἠλιού & Πολέμη, 1892.778.

€ 60-80

203

RUSSELL, John. De l’ établissement des Turcs en Eu-
rope, traduit de l’anglais par A. B., ancien secrétaire d’
ambassade. Παρίσι, Ponthieu & Cie, 1828.

Πρώτη ἔκδοση στά γαλλικά, 8ο, XXVIII + 115 σ.
(λεκές ἀπό νερό). Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα
(ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Blackmer 1460, Droulia 1461,
Bengesco 137.

€ 150-200

204

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ἰωάννης.Ἐπιστολαί Ι. Α. Καπο-
δίστρια, Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος, διπλωματικαί,
διοικητικαί καί ἰδιωτικαί, γραφεῖσαι ἀπό 8 Ἀπριλί-
ου 1827 μέχρις 26 Σεπτεμβρίου 1831, συλλεγεῖσαι
μέν καί καταταχθεῖσαι φροντίσι τῶν ἀδελφῶν αὐ-
τοῦ, ἐκδοθεῖσαι δέ παρά Ε. Α. Βετάν, μεταφρα-
σθεῖσαι ἐκ τοῦ γαλλικοῦ παρά Μιχαήλ Γ. Σχινᾶ.
Ἀθήνα, Κ. Ράλλης (τ. 1-2), 1841, καί Γ. Χαρτοφύ-
λαξ (τ. 3-4), 1842-1843.

4 τόμοι, 8ο, γ΄ + 408, 396, 411 καί 452 σ. (κομμένη ἡ
πάνω ἐσωτερική γωνία 2 φύλλων τοῦ δεύτερου
τόμου: σ. 205-8, λεκές ἀπό νερό στόν τρίτο, ἐλαφρά
λερωμένο ἀντίτυπο). Χαλκόγραφη προμετωπίδα
(πορτραῖτο τοῦ Καποδίστρια), κατάλογος συνδρο-
μητῶν. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (χρυσή
μπορντούρα στά καλύμματα, χρυσωμένες οἱ
ἀκμές). Γκίνης & Μέξας, 3471, 3616 & 3777. (4)

€ 300-400

205

HAFENMAYR, Gottlieb. Auf die allerhöchste Thron-
besteigung Otto, des ersten Koenigs von Griechenland,
von Gottlieb Hafenmayr, studierenden. χ.τ., 1832.

4ο, 247 x 207 mm., [4] σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο).
Ἐξολοκλήρου λιθογραφημένη ἔκδοση. Νεότερα
εὔκαμπτα χαρτόνια, πάνινη ράχη.

€ 150-200

206

PROGIN, Xavier. Cantate, composée à l’occasion de l’
entrée solennelle de S. M. Othon 1. dans la ville d’
Athènes, déclarée capitale du Royaume de la Grèce, par
Monsieur X. Progin Soladam. Ἀθήνα 1834.

8ο, 12 σ. (σχίσιμο σ’ ἕνα φύλλο: σ. 7-8, ὁμοιόμορφη
ὀξείδωση). Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοι-
χεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀπόδετο.
[δεμένο μαζί:] Τά κατά τήν τελετήν τῆς 25 Ἰανουα-
ρίου 1858 ἐπί τῇ εἰκοσιπενταετηρίδι ἀπό τῆς εἰς τήν
Ἑλλάδα ἀφίξεως τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως καί αἱ ἐν
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ταύτῃ γενόμεναι πρός τήν Α. Μ. προφωνήσεις καί
αἱ ἀντιφωνήσεις τῆς Α. Μ.Ἀθήνα, Βασιλικό Τυπο-
γραφεῖο, 1858. 8ο, 23 σ. (λείπουν 4 φύλλα: σ. 9-16).
Γκίνης & Μέξας, 7740.

€ 60-80

207

ΒΙΚΕΛΑΣ, Κωνσταντῖνος. Δοκίμιον ἀνακρίσεως,
ἤτοι θεωρητική καί πρακτική ἀνάπτυξις τῶν ἀρχῶν
περί τήν ἔρευναν τῶν ἀδικημάτων καί τήν ἀνακά-
λυψιν τῶν αὐτουργῶν αὐτῶν. Ναύπλιο, Κ. Τόμ-
πρας & Κ. Ἰωαννίδης, 1841-1842.

2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, δ´ + 211 + Γ´ καί 269 σ.
(λερωμένα μερικά φύλλα, λεκέδες ἀπό νερό, ὀξεί-
δωση). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές). Γκίνης & Μέξας, 3453 (τ. Α´), Layton
(Ἐρανιστής III) Α270 (τ. Β´).

€ 50-70

208

ΣΟΥΤΣΟΣ, Ἀλέξανδρος. Πανόραμα τῆς ἐν Ἀθή-
ναις Ἐθνικῆς Συνελεύσεως. Ἀθήνα, Α. Κορο-
μηλᾶς, 1844.

8ο, η´+ 30 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Με-
ταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Γκί-
νης &Μέξας, 4047. [δεμένο μαζί:] SALLUSTIUS.Κ.
Κ. Σαλλουστίου πόλεμος Κατιλιναϊκός, εἴτε περί
τῆς συνωμοσίας τῶν περί Κατιλίναν, ἐκ τοῦ λατινι-
κοῦ [ὑπό Στ. Καραθεοδωρῆ]. Κωνσταντινούπολη,
Α. Κορομηλᾶς, 1843. 8ο, ιγ΄ + 109 σ. Γκίνης &
Μέξας, 3808. [δεμένο μαζί:] SCHILLER, Friedrich.
Ραδιουργία καί ἔρως, τραγωδία, ποιηθεῖσα μέν ὑπό
Σχιλλέρου, ἐξελληνισθεῖσα δέ ἐλευθέρως ἐκ τῆς
γερμανικῆς ὑπό Μ. Ω. Κωνσταντινούπολη, τυπο-
γραφεῖο ἩἈθηνᾶ, 1843. 8ο, β´ + 139 σ. Κατάλογος
συνδρομητῶν. Γκίνης &Μέξας, 3896. [δεμένο στήν
ἀρχή:] ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Κωνσταντῖνος, «Ἀριστίας».
Ἁρμόδιος καί Ἀριστογείτων, ἤ τά Παναθήναια,
τρᾳγωδία εἰς πέντε πράξεις. Ἀθήνα 1840. 8ο, 118 σ.
(λείπουν 10 φύλλα: τά 8 πρῶτα καί οἱ σ. 23-6). Κα-
τάλογος συνδρομητῶν. Γκίνης & Μέξας, 3268.

€ 80-120

209

FORTMANN, Heinrich. Ἱστορία τῆς Ὀλδεμβούργης,
μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γερμανικοῦ ὑπό Χρήστου
Ν. Μελιγγοῦ. Ἀθήνα, Ν. Ἀγγελίδης, 1846.

8ο, ιγ΄ + 178 σ. (λεκές ἀπό νερό). Κατάλογος συν-
δρομητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (φθορές, λείπουν τά ἀκρόφυλλα). Γκίνης &
Μέξας, 4358.

Ἡ Ἀμαλία ἦταν κόρη τοῦ δούκα τοῦ Ὀλδεμβούρ-
γου Αὐγούστου Παύλου Φρειδερίκου (1783-1853).

€ 50-70

210

ΞΕΝΟΣ, Στέφανος Θ.ἩΠαγκόσμιοςἜκθεσις, δη-
μοσιευθεῖσα εἰς τήν Ἀμάλθειαν καί Ἀθηνᾶν τό
1851. Λονδίνο, Wertheimer & Co., 1852.

4ο, 187 σ. (λείπουν τά 2 πορτραῖτα, λίγο λερωμένο
καί ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, φθορές στούς ἀναδι-
πλούμενους πίνακες). Κείμενο σέ 2 στῆλες, ξυλο-
γραφία στόν τίτλο (οἱ δύο ὄψεις μεταλλίου τῆς
ἔκθεσης), ἀναδιπλούμενη χαλυβογραφία σέ θέση
προμετωπίδας καί 142 πίνακες μέ ξυλογραφίες, ἀνά-
μεσά τους 8 ἀναδιπλούμενοι (δεμένοι στό τέλος),
κατάλογος συνδρομητῶν. Μεταγενέστερη δερμά-
τινη ράχη (φθορές στά καλύμματα). Γκίνης &
Μέξας, 5709. <ὡς ἔχει>

€ 200-300

211

ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ, Γεώργιος.Περί τῆς παραδόσεως τῆς
νεωτέρας ἱστορίας τῆς Ἑλλάδος ὑπό τοῦ κυρίου Α.
Δουνοϋέ καί περί τοῦ χειρογράφου τῆς αὐτοβιο-
γραφίας τοῦ Παναγῆ Σκουζέ.Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλα-
δελφεύς, 1859.

8ο, 24 σ. (λεκές ἀπό νερό στό ἐξωτερικό περιθώριο,
λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀπόδετο. Γκίνης &
Μέξας, 8000.

€ 50-70

212

[ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Νικόλαος Τιμολέων]. Τό βασίλειον
τῆς Ἑλλάδος καί ἡ ἑλληνική ὁλομέλεια, ὑπό ***,
περίοδος πρώτη: 1833-1843 (δέν ἐκδόθηκε ἄλλη).
Κέρκυρα, τυπογραφεῖο Ἑρμῆς Α. Τερζάκη, 1862.

8ο, 202 σ. (ὀξείδωση). Νεότερη δερμάτινη ράχη (φθο-
ρές). Γκίνης &Μέξας, 9438, Legrand & Pernot, 2293.

€ 50-70

213

In favore dei Greci residenti a Messina per la chiesa di
San Niccola, poche parole in risposta a papas Vincenzo
Schirò.Messina, Tipografia dell’ Operajo, 1864.

8ο, 32 σ. (μικρή τρύπα ἀπό ἔντομο στό ἐσωτερικό
περιθώριο, ἐλαφρά λερωμένος ὁ τίτλος καί τό τε-
λευταῖο φύλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο τσαλα-
κωμένα).

€ 40-60
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214

Ποίημα δραματο-λυρικόν εἰς τήν γέννησιν τοῦ δια-
δόχου τοῦ ἑλληνικοῦ θρόνου Κωνσταντίνου, κατ’
ἀπομίμησιν ἰταλικοῦ τινος ποιηματίου τοῦ Λουδο-
βίκου Φόρτη, καί μετά προσθήκης σκηνῶν τινων
καί λυρικῶν ᾀσμάτων, ὑπό ***.Ἀθήνα, Α. Κτενᾶς
& Π. Σούτσας, 1868.

16ο, 27 σ. (σφραγίδα). Βιβλιοδεσία τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (καλύμματα ἐπενδυμένα μέ μετάξι, φθο-
ρές στή ράχη, λεκέδες ἀπό νερό, μπορντούρα ἀπό
μαίανδρο στά καλύμματα, βασιλικό οἰκόσημο καί
τό γράμμα «Γ» στό πάνω κάλυμμα, σύνθεση μέ
πορτραῖτα τοῦ Γεωργίου καί τῆς Ὄλγας στό κάτω,
χρυσωμένες οἱ ἀκμές).Ἠλιού &Πολέμη, 1868.492.

€ 250-350

215

ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, Θεόδωρος. Λόγος Θεοδώρου Π.
Δηλιγιάννη περί τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τοῦ
κράτους. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1888.

8ο, 128 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη,
1888.616.

€ 30-40

216

ΜΑΚΡΙΔΗΣ, Χαράλαμπος. Ὁδηγός τῆς Ἑλλάδος,
μετά ἡμερολογίου καί πολλῶν πρακτικῶν γνώ-
σεων, 1889. Ἀθήνα, Π. Λεώνης, 1888.

8ο, 384 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Ἠλιού & Πολέμη, 1888.1092.

€ 80-120

217

ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ, Πλάτων Ε. Τό ἐγχειρίδιον τοῦ
ἐργάτου, ἤτοι αἱ βάσεις τοῦ σωσιαλισμοῦ. Ἀθήνα,
Π. Λεώνης, 1893.

16ο, η΄ + 63 σ. Λείπει τό κάτω ἐξώφυλλο (μικρά σχι-
σίματα στό πάνω, ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1893.858.

ΣΠΑΝΙΟ.

€ 60-80

218

SCHWERING, Ludwig.Διοικητική ἀπόφασις ἐπί τῆς
διαφορᾶς τῆς Βασιλ. Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί
τῆς ἐργολαβίας Eckersley, Godfrey & Liddelow, ἕνε-
κεν τῆς κατασκευῆς τοῦ σιδηροδρόμου Πειραιῶς
- Λαρίσσης. Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1894.

8ο, 152 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη,
1894.228.

€ 50-70

219

Ὁδηγίαι πρός ἐκτέλεσιν τῆς ἀπογραφῆς τῆς 6
Ὀκτωβρίου 1896. Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο,
1896.

8ο, 16 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.

ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.

€ 30-40

220

[ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, Στέφανος Ν.] «Σταυρωθήτω». Ἡ
Ἑλλάς μετά τήν προκαταρκτικήν, ὑπό πρώην βου-
λευτοῦ. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1897.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 16 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο
τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1897.692.

€ 50-70

221

ΝΕΓΡΟΠΟΝΤΗΣ, Ἰωάννης. Jean Negroponte. Πα-
ρίσι, L. Cerf, 1898.

8ο, 206 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 200 ἀντίτυπα,
μέ μία φωτοχαλκογραφία σέ θέση προμετωπίδας
(πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λυμένη ἡ ράχη, ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο).

Περιέχει κείμενο τοῦ Θ. Ροδοκανάκη γιά τόν Νε-
γροπόντη, τρία ἄρθρα του τελευταίου («L’Europe et
la question crétoise», «Le TsarAlexandre Ier et les Grecs
» καί «Les éléments géographiques et ethnographiques
de la question d’ Orient») καί συναγωγή κάποιων
μικρῶν κειμένων του («Fragments»).

€ 40-60

222

ΣΥΓΓΡΟΣ, Ἀνδρέας. Τά κατά τά ἀγροτικά μεγάλα
κτήματα ἐν Ἀττικῇ, Σάλεσι καί Ὠρωπῷ συμβάντα,
ἔκκλησις εἰς τό κριτήριον τῆς κοινῆς γνώμης.
Ἀθήνα, Ἀδελφοί Περρῆ, 1898.

8ο, 87 σ. Ἀπόδετο (μεταγενέστερη ταινία χαρτιοῦ
στή ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1898.934.

€ 40-60

223

Turkey. No. 1. (1901). Further correspondence respec-
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224

ting the affairs of Crete, [in continuation of «Turkey No.
1 (1899)»]. Λονδίνο, Harrison & Sons, 1901.

x + 197 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές).

€ 80-120

224

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κων. Π. Ἀπομνημονεύματα τοῦ
Πανοπούλου, γραφέντα ἀπό τόν ἴδιον ἐν ταῖς φυ-
λακαῖς τοῦ Παλαμηδίου. Ἀθήνα, Ι. Νικολαΐδης,
1902.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 159 σ. Πάνινη ράχη (μικρές φθο-
ρές, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). [μαζί,
τοῦ ἰδίου:]Ἡἐξομολόγησις τοῦ ληστάρχου Κ. Πα-
νοπούλου πρός τήν κοινωνίαν, τρίτη ἔκδοσις, διορ-
θωθεῖσα καί συμπληρωθεῖσα δι’ἀνεκδότων σελίδων,
[τόμος Α΄ (δέν ἐκδόθηκε ὁ Β΄)]. Πάτρα, Χ. Καγιά-
φας, 1947. 212 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Μ’
ἕνα ὁλοσέλιδο πορτραῖτο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λυ-
μένη ἡ ράχη). (2)

€ 80-120

225

«ΖΩΗΡΟΣ, Ὀλύμπιος». Αἱμοσταγεῖς σελίδες τῆς
συγχρόνου μακεδονικῆς ἱστορίας, τόμος Αος (ἀπό
τοῦ 1848 μέχρι τοῦ 1882). χ.τ. [Ἀθήνα], 1906.

104 + [2] σ. Ἔκδοση σέ μικρό ἀριθμό ἀντιτύπων (μέ
ἀρίθμηση στό ἐξώφυλλο), ἀναδιπλούμενη εἰκόνα
μεταξύ τῶν σ. 96 καί 97 («Ἀπό τήν Μακεδονίαν»,
[κάτω:] «Τά πτώματα τοῦ Τέγου καί τοῦ Ἰωάννου
Μενλεκιτσλῆ κατακρεουργηθέντων ὑπό τῶν Βουλ-
γάρων παρά τόΜενλεκίτσι»), στό τελευταῖο φύλλο
δελτίο ἐγγραφῆς γιά τόν Β´ τόμο (μέ ὀριζόντια διά-
τρηση ὥστε νά μπορεῖ νά ἀποκοπεῖ), ἀντίτυπο μέ
ἀρ. 168. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λεκέδες ἀπό νερό).

ΣΠΑΝΙΟ. Φαίνεται πώς ἡ ἀρίθμηση ἀναφέρεται
στούς συνδρομητές μᾶλλον παρά στά ἀντίτυπα τῆς
ἔκδοσης. Γιά τήν ἀσφάλεια τῶν συνδρομητῶν πού
ζοῦσαν στήν Τουρκία δέν δημοσιεύεται ὁ κατάλο-
γος συνδρομητῶν, ἐνῶ στό δελτίο ἐγγραφῆς γιά
τόν Β´ τόμο ἔπρεπε νά γραφεῖ ὁ ἀριθμός πού
ὑπῆρχε στό ἐξώφυλλο τοῦ Ά τόμου καί ὄχι τά στοι-
χεῖα τοῦ ἐγγραφομένου.

€ 100-150

226

ΡΕΠΟΥΛΗΣ, Ἐμμανουήλ. Μελέτη μετά σχεδίου
νόμου περί μεταναστεύσεως.Ἀθήνα, τυπογραφεῖο
ὉὙψηλάντης Ἠλία Παπαπαύλου, 1912.

4ο, 181 σ. (λίγο λερωμένα κάποια φύλλα). Μέ 6 ἀνα-
διπλούμενους στοιχειοθετημένους πίνακες (5 με-

ταξύ τῶν σ. 58 καί 79, συνυπολογίζονται στή σελι-
δαρίθμηση, καί ἕνας λυμένος). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(νεότερη ράχη).

€ 60-80

227

Ministère de l’Économie Nationale, Office du Tourisme
et des Expositions. Guide officiel des communications
de Grèce, service d’ été 1915. Ἀθήνα, Μ. Μαντζε-
βελάκης, [1915].

f + 259 σ. M’ ἕναν ἀναδιπλούμενο χάρτη σέ φάκελο
κολλημένο στό ἐσωτερικό τοῦ κάτω καλύμματος,
τό τεῦχος 15 τυπωμένο σέ ρόζ χαρτί («Table alpha-
bétique des villes mentionnées dans le guide»). Ἀρχικό
πανί (μικρές φθορές).

€ 30-40

228

ΔΡΕΛΛΙΑΣ, Περικλῆς Σπ.Βορειοηπειρωτικός Ἀγών
1914-1915: Κατάληψις τοῦ Βερατίου, ἱστορία λη-
φθεῖσα ἐκ τῆς πραγματικότητος παρ’ αὐτοπτῶν
μαρτύρων καί περιλαμβάνουσα τήν ἐθνογραφικήν
ἱστορίαν τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπό τῶν ἀρχαιοτά-
των χρόνων καί τήν κατά τό 1914 ἐπανάστασιν καί
προέλασιν τῶν ἐπαναστατησάντων Βορειοηπει-
ρωτῶν πέραν τοῦ Βερατίου. Ἑρμούπολη, Ν. Φρέ-
ρης, 1931.

80 σ. (λεκές ἀπό νερό στά τελευταῖα φύλλα). Μέ 3
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ὁλοσέλιδα πορτραῖτα, διαφημίσεις στό τέλος.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές ἐπιδιορθώσεις).

€ 40-60

229

ΡΕΠΟΥΛΗΣ,Ἐμμανουήλ.Ὁμιλία περί τῆς ἐν Ἀθή-
ναις τυραννίας καί τοῦ ἀγῶνος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύ-
νης (γενομένη ἐν Θεσσαλονίκῃ). χ.τ., 1916.

23 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 40-60

230

DRIAULT, Édouard, καί Michel LHÉRITIER.Histoire
diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours.Παρίσι,
Les Presses Universitaires de France, 1925-1926.

5 τόμοι, XVI + 474, XV + 498, XXIII + 516, XVI +
579 καί XVI + 568 σ. Μέ 16 ἀναδιπλούμενους χάρ-
τες. Δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες (ἔχουν διατη-
ρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἀξάκριστο ἀντίτυπο,
ex-libris Δ. Βαλσαμίδη). (5)

€ 300-400

231

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, Δημήτριος.Ἑλληνικός πολιτισμός:
Δυνατοί νεοελληνικοί χαρακτῆρες, οἱ κατά τούς
τελευταίους τρεῖς αἰῶνας ἀγωνισθέντες διά τήν
ἀναγέννησιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἥρωες καί
μάρτυρες – οἱ ἡγέται τοῦ φωτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων –
συγγραφεῖς καί διδάσκαλοι τοῦ Γένους – ἐθνικοί
εὐεργέται – οἱ ἀνά τόν κόσμον διαπρέψαντες με-
τανάσται. Ν. Ὑόρκη, Ἐθνικός Κήρυξ, 1927.

398 σ.Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικό πανί (σπα-
σμένη ἡ πάνω σύνδεση).

€ 30-40

232
ΩΔΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝΙΚΗΝ ΤΖΙΜ ΛΟΝ-
ΤΟΝ, [ἀριστερά:] ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ
ΦΩΚΙΩΝΟΣΠΑΝΑ, [δεξιά:] ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ Εἰς τούς
ἀκαμάτους διευθυντάς τοῦἈκαδημ. Γυμναστηρίου
κ. κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΝ & ΠΙΚΙΟΝ. Ὤ σύ μυριόκαλλη,
τρανή θεά / Πού τἆρμά σου τό διαμαντοχυμένο...
[τελειώνει:] Ἡ Δόξα ἡ φαρμακόπνοη καί λατρε-
μένη!... ΦΩΚΙΩΝ ΠΑΝΑΣ, [κάτω:] ΕΚΔΟΣΙΣ ΝΙ-
ΚΟΥΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 9 ΑΘΗΝΑΙ.
[π. 1930].

Μονόφυλλο, 394 x 295 mm. Κείμενο σέ 3 στῆλες,
στό μέσο σύνθεση μέ ἀναπαραγωγή φωτογραφίας
τοῦ ἀθλητῆ κάτω ἀπό στεφάνι.

€ 60-80

233

[ΚΟΡΔΑΤΟΣ, Γιάννης]. «ΧΑΛΚΟΣ, Πέτρος». Ἡ
κατήχηση τῶν χωρικῶν, δεύτερη ἔκδοση, μεγαλύ-
τερη. Ἀθήνα 1924.

72 σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (ἐλεύ-
θερο τό πάνω, φθορές καί ἴχνη σελοτέιπ κατά
μῆκος τῆς ράχης).

€ 40-60

234

Καταστατικόν τοῦ Ἀγροτικοῦ Δημοκρατικοῦ Συλ-
λόγου. Ἀθήνα, χ.χ. [δεκαετία 1920].

15 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

Ὑπόδειγμα καταστατικοῦ γιά τήν κατά τόπους
ἵδρυση «ἀγροτικῶν δημοκρατικῶν συλλόγων».

€ 30-40

235

Ἐπαναστατικά τραγούδια, [πάνω:] Προλετάριοι
ὅλου τοῦ κόσμου ἑνωθεῖτε! Ἀθήνα 1928.

16ο, 32 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 30-40.

236

ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Παντελής. Δημοκρατική ἤ σο-
σιαλιστική ἐπανάσταση στήν Ἑλλάδα; Νέα φάση
τῆς κρίσης τοῦ κομμουνισμοῦ στήν Ἑλλάδα,
[πάνω:] Βιβλιοθήκη «Σπάρτακου», ἀρ. 4. Ἀθήνα,
Γκοβόστης, 1934.

235 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 60-80

237

Ἰδεολογικές κατευθύνσεις, [πάνω:] Δημοκρατικό
Σοσιαλιστικό Κόμμα. χ.τ., 1942.

18 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.

€ 50-70

238

Προδότες καί ἐγκληματίες, ἀνατύπωση «Κόκκινης
Σημαίας», [πάνω:] Ἐκδόσεις «Ριζοσπάστη». Θεσ-
σαλία 1944.

32 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 50-70

239

Σοσιαλιστικό μανιφέστο: Ἡ Σοσιαλιστική Ἐργα-
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τική Ἕνωση πρός τόν ἑλληνικό λαό, ἔκτακτη
ἔκδοση Δελτίου. [Ἀθήνα], 1945.

31 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς
ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ἐλαφρά λερωμένα).

€ 30-40

240

«Βάψαν μ’αἷμα τά χωριά σου...», λεύκωμα γιά τά
θύματα τῆς Ἀντίστασης στή Λακωνία, ἔκδοση τῆς
Ἐθνικῆς Ἀλληλεγγύης Λακωνίας. Ἀθήνα 1946.

4ο, 31 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου (ἀνάμεσά τους 4
ὁλοσέλιδες ξυλογραφίες τῶν Β. Κατράκη, Γ. Βελισ-
σαρίδη, Α. Κορογιαννάκη καί Α. Τάσσου). Ἀρχικά
εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (λεκές κατά μῆκος τῆς
ράχης).

€ 100-150

241

Καταστατικόν σωματείου «Ἐθνική Ἀλληλεγγύη
Ἑλλάδος». Ἀθήνα 1945.

16ο, 15 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή
ἐξωφύλλων ἡ πρώτη καί ἡ τελευταία σελίδα, ἄκοπο
ἀντίτυπο). [μαζί:] Ψήφισμα τῆς Πανελλήνιας Γε-
νικῆς Συνέλευσης στελεχῶν τῆς Ἐθνικῆς Ἀλληλεγ-
γύης. [Ἀθήνα 1945]. [4] σ. [μαζί:] Γιατί πρέπει νά
δοθεῖ γενική πολιτική ἀμνηστεία, [πάνω:] Ἐθνική
Ἀλληλεγγύη Ἑλλάδος, Κεντρικό Διοικητικό Συμ-
βούλιο, Τμῆμα Τύπου καί Μορφώσεως. Ἀθήνα
1945. 23 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή
ἐξωφύλλων ἡ πρώτη καί ἡ τελευταία σελίδα). (3)

€ 40-60

242

Γιά τούςἝλληνες καί Φιλέλληνες τοῦ Ἐξωτερικοῦ,
ἔκδοση Κ. Δ. Συμβουλίου, [πάνω:] «Ἐθνική Ἀλλη-
λεγγύη Ἑλλάδος». Ἀθήνα 1946.

16 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Χωρίς ἰδιαίτερο
φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώ-
φυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί:] Ἡ Ἐθνική
Ἀλληλεγγύη Ἑλλάδος πρός τό 8ο Πανελλήνιο
Ἐργατικό Συνέδριο τῆς Γ.Σ.Ε.Ε. Ἀθήνα 1946. 8 σ.
Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο).
[μαζί:]Ἡ πασχαλινή σταυροφορία τῆς Ε. Α., [στό
ἐξώφυλλο:] ἔκδοση «Ἐθνικῆς Ἀλληλεγγύης» Πα-
ραρτήματος Ἀθήνας. Ἀθήνα 1946. 16 σ. Μέ εἰκό-
νες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο
ἀντίτυπο). [μαζί:]Ἐθνική Ἀλληλεγγύη, ὄργανο τοῦ
Κεντρικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐθνικῆς Ἀλληλεγγύης
Ἑλλάδος, περίοδος Γ,́ χρόνοςΕ,́ ἀριθ. φύλλου 1[-2].

Ἀθήνα, 21 Ἀπριλίου & 10 Μαΐου 1946. 15 καί 15 σ.
Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἄκοπα ἀντίτυπα. (5)

€ 50-70

16.ΦωτογραφίεςὈλυμπ.Ἀγώνων 1896

243

MEYER,Albert.Ὁὀλυμπιονίκης Σπ. Λούης ἀμέσως
μετά τήν ἀπονομή. [1896].

Πλατινοτυπία (platinotype) ἐπικολλημένη σέ πα-
σπαρτού, 185 x 128 mm. Χειρόγραφη λεζάντα στά
γερμανικά στήν πίσω ὄψη.

Στόν Albert Meyer (1857-1924) ὀφείλουμε τή ση-
μαντικότερη φωτογραφική καταγραφή τῶνὈλυμ-
πιακῶν Ἀγώνων τοῦ 1896. Οἱ φωτογραφίες του
εἶναι σήμερα ἰδιαίτερα σπάνιες, μολονότι ὁ ἴδιος
ἦταν ἐνεργό μέλος τῆς πρώτης γερμανικῆς ὀλυμ-

243
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πιακῆς ἐπιτροπῆς καί οἱ λήψεις του ὑπερβαίνουν
σέ ἀριθμό τίς 56. Κάποια πολυτελῆ λευκώματα
φαίνεται πώς προσέφερε σάν δῶρο σέ ἐπισήμους
καί Εὐρωπαίους εὐγενεῖς, ἐνῶ στούς πελάτες του
διέθετε τυπώματα τύπου cabinet, ὅπως τό παρόν.
Τό γεγονός ὅτι ὁ Meyer πούλησε τό φωτογραφεῖο
του στό Βερολίνο το 1901, δηλ. πέντε χρόνια μετά
τούς Ἀγῶνες, ἐξηγεῖ ἴσως τή μεγάλη σπανιότητα
τῶν φωτογραφιῶν του. Τό ἀρχεῖο του καταστρά-
φηκε κατά τόν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο.

€ 800-1.200

244

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Ἰωάννης. Ἄφιξις τοῦ πρώτου δρο-
μέως ἐκ Μαραθῶνος Σ. Λούη. [1896].

Τύπωμα ἀλμπουμίνας, 116 x 167 mm. Ἀριθμός στό
ἀρνητικό («14»).

Μπορεῖ οἱ φωτογραφίες τοῦ Ἰωάννη Λαμπάκη
(1851-1916) νά ὑπολείπονται ἐκείνων τοῦ Meyer,
τουλάχιστον ἀπό ἄποψη τεχνικῆς, δείχνουν ὅμως
τήν ἐπιθυμία του νά προσφέρει μιά ὁλοκληρωμένη
εἰκόνα τῶν Ἀγώνων. Θεωροῦνται σήμερα ἕνα ἀπό
τά πρῶτα ἀθλητικά φωτορεπορτάζ πού ἔγιναν ἀπό
Ἕλληνα. Οἱ τίτλοι στήν παροῦσα καί τίς ἑπόμενες
3 φωτογραφίες εἶναι αὐτοί πού ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ φω-
τογράφος (βλ. http://www.aol.org.gr/sylloges/fotogra-
fiko-arxeio/olympiakoi-agwnes/leukwma-olympiakwn-
agwnwn.pdf).

€ 300-400

245

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Ἰωάννης. Ἀσκήσεις ὁμάδος Πανελ-
ληνείου ἐπί διζύγου. [1896].

Τύπωμα ἀλμπουμίνας, 116 x 167 mm. Ἀριθμός στό
ἀρνητικό («6»).

€ 300-400

245

246
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246

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Ἰωάννης. Τελικός δρόμος 100 μέ-
τρων· πρῶτος ὁ Ἀμερικανός Βοῦρκε. [1896].

Τύπωμα ἀλμπουμίνας, 119 x 167 mm. Ἀριθμός στό
ἀρνητικό («7»).

€ 200-300

247

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Ἰωάννης. Ἅλμα εἰς ὕψος ἐπί κοντῷ·
πρῶτος ὁ Ἀμερικανός Χόϋτ. [1896].

Τύπωμα ἀλμπουμίνας, 115 x 169 mm. Ἀριθμός στό
ἀρνητικό («10»).

€ 200-300

248

ΡΩΜΑΪΔΗΣ, Ἀριστοτέλης. Τό Στάδιο κατά τή διε-
ξαγωγή τῶν 110 μέτρων μετ’ἐμποδίων. [1896].

Φωτοτυπία (collotype), 216 x 285 mm. (ἐπιδιορθω-
μένα σχισίματα). Ὑπογραφή στό ἀρνητικό.

€ 200-300

249

ΡΩΜΑΪΔΗΣ, Ἀριστοτέλης. α) Τό Στάδιο κατά τή
διεξαγωγή τοῦ ἅλματος ἐπί κοντῷ, β) Τό Στάδιο
πρίν τήν ἀνοικοδόμησή του. [1896 & π. 1890].

Φωτοτυπίες (collotypes), 188 x 244 καί 194 x 244
mm. (ξακρισμένες). (2)

€ 200-300

250

ΡΩΜΑΪΔΗΣ, Ἀριστοτέλης. Ἄποψη τοῦ Σταδίου.
[1896].

Φωτοτυπία (collotype), 215 x 290 mm.

€ 200-300

249 β

250
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17. Ναυτικά - Στρατιωτικά

251

ΓΟΥΔΑΣ,Μιχαήλ. Τό ναυτικόν τῶν ἀρχαίων, Α΄: Οἱ
Ἕλληνες κατά τούς προϊστορικούς χρόνους (ἔκδοση
τῆς ΝαυτικῆςἘπιθεωρήσεως). Ἀθήνα 1930.

94 σ. Δερμάτινη ράχη (φθορές). [δεμένο μαζί:] ΣΑ-
ΚΕΛΛΑΡΙΟΥ-ΠΙΛΑΤΟΣ, Ἀλέξανδρος Ε. Τό πυρο-
βολικόν κατά τήν δύσιν τῆς μεσαιωνικῆς ἡμῶν
αὐτοκρατορίας, [πάνω:]Βυζαντιναί μελέται (ἔκδοση
τῆςΝαυτικῆςἘπιθεωρήσεως).Ἀθήνα 1928. στ΄ + 110
σ. Μέ 6 εἰκόνες ἐκτός κειμένου. Ἔχει διατηρηθεῖ τό
πάνω ἐξώφυλλο. [δεμένο μαζί:] ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Λυ-
κοῦργος Δ.Ἡ Ἑλλάς καί ἡ ναυτική αὐτῆς δύναμις,
[πάνω:] Ἑταιρεία Ὁ «Ἑλληνισμός». Ἀθήνα, τυπο-
γραφεῖο Πανελληνίου Κράτους, 1909. 118 σ.

€ 60-80

252

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Π. Συνοπτική ναυτική ἱστορία
τοῦ κατά θάλασσαν ὑπέρ ἐθνικῆς αὐτονομίας
ἀγῶνος τῶν τριῶν νήσων, Ὕδρας, Σπετσῶν καί
Ψαρῶν, καί τῶν μετασχόντων αὐτοῦ τῆς Ἑλλάδος
μερῶν. Ἀθήνα, Α. Κτενᾶς, 1872.

8ο, 190 σ. (κομμένη ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία τοῦ δεύ-
τερουφύλλου). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1872.661. [δεμένο
μαζί:] ΜΙΑΟΥΛΗΣ, Ἀντώνιος Α. Συνοπτική ἱστορία
τῶν ἑλληνικῶν ναυμαχιῶν, βιβλίον δεύτερον, ἔκδο-
σις ἐπηυξημένη διά σημειώσεων περί τῆς νήσου Πι-
τυούσης (Πετσῶν) ὑπό Κωνσταντίνου Ι. Ξάνθη [–
βιβλίον τρίτον, ἔκδοσις ἐπηυξημένη διά σημειώσεων
περί τῆς νήσου Ψαρρῶν ὑπό Κωνσταντίνου Ι.
Ξάνθη].Ἀθήνα,Λ. Δ. Βιλλαρᾶς, 1873. 8ο, 215 καί 251
σ. Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο πίνακα στό τέλος τοῦ Γ´
βιβλίου.Ἠλιού &Πολέμη, 1873.645-6. [δεμένο μαζί,
τοῦ ἰδίου:]Ὑπόμνημα περί τῆς νήσουὝδρας, ἀφ’ἧς
ἐποχῆς κατωκήθη μέχρι τοῦ ἔτους 1821, μετατυπω-
θέν ὑπό Ἀνδρ. Ἀντ. Μιαούλη. Ἀθήνα, Δ. Δράκος,
1864. 8ο, 45 σ. (λείπει τό τελευταῖο (λευκό) φύλλο, λίγο
ὀξειδωμένο ἀντίτυπο).Ἠλιού &Πολέμη, 1864.549.

€ 150-200

253

Ὑπουργεῖον Ναυτικῶν. Ἑλληνικά πλοῖα, πολεμικά
καί ἐμπορικά, ἀπό 30 τόνων καί ἄνω, σηματολογη-
θέντα κατά τόν διεθνῆ περί σημάτων κώδικα μέχρι
τῆς 1 Ἰουλίου 1898. Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο,
1898.

8ο, 2 μέρη σ’ ἕνα τόμο, 43 + 40 σ. Στό δεύτερο μέρος
γαλλική μετάφραση.Ἀρχικά χρωμολιθόγραφα ἐξώ-

φυλλα (λερωμένα, ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο). Ἠλιού
&Πολέμη, 1898.972.

€ 80-120

254

ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, Κωνσταντῖνος Γ. Ὑπόμνημα περί
τῆς ἐνεργείας τῆς ἈνατολικῆςΜοίρας κατά τό ὑπό
τήν ἀρχηγίαν του ἑξαήμερον διάστημα τοῦ πολέ-
μου. Ἀθήνα 1898.

8ο, 31 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, σελο-
τέιπ). Ἠλιού & Πολέμη, 1898.968.

€ 60-80

255

ΘΑΙΡΑΚΗΣ, Πρωτεσίλαος Ε. Ἀερόστατα καί στρα-
τιωτική ἀεροδρομία ἐν Γαλλίᾳ καί ἀλλαχοῦ, [πάνω:]
Ἀφιεροῦται τῷ Στρατῷ τῆς Πατρίδος.Ἀθήνα, τυπο-
γραφεῖοὙπουργείου Στρατιωτικῶν, 1905.

ζ´ + 203 σ. (λερωμένο ἀντίτυπο). Μέ εἰκόνες ἐντός
κειμένου. Λείπουν τά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη,
συγκρατεῖται πρόχειρα μέ ταινία χαρτιοῦ).

€ 30-40

256

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Κωνστ. Γ.Περί μονομαχίας, ἱστο-
ρία – δίκαιον – σύγχρονος νομοθεσία, τό νομικόν
μέρος ὑποβληθέν [...] ὡς ἐναίσιμος ἐπί διδακτορίᾳ
διατριβή ἐνεκρίθη [...]. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς
Ἀθηναΐδος, 1894.

8ο, ις΄ + 103 σ. Λείπει τό πάνω ἐξώφυλλο (λυμένη ἡ
ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1894.747.

€ 40-60

18. Τοπικά

Ἀττική

257

JOHANNES, Heinz, καί Κ. Η. ΜΠΙΡΗΣ. Αἱ Ἀθῆναι
τοῦ κλασσικισμοῦ, [πάνω:] Διοίκησις Πρωτευού-
σης. Ἀθήνα, Κ. Π. Καρύδης, 1939.

4ο. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα ἀντί-
τυπα, 3 φύλλα στήν ἀρχή (τίτλος, πρόλογος καί
εἰσαγωγή) καί 114 λυτοί πίνακες. Ἀρχικό portfolio.

€ 400-600

258

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΣτατιστικήΠειραιῶς.Ἀθήνα,
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Κ. Ἀντωνιάδης, 1852.

8ο, ζ´ + 46 σ. (λεκές ἀπό νερό στό πάνω περιθώριο).
Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο, στοιχειοθετημένος
πίνακας καί λιθόγραφο τοπογραφικό στό τέλος
(ἀναδιπλούμενα). Νεότερη δερμάτινη ράχη. Γκίνης
& Μέξας, 5840.

€ 70-90

259

ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ, Δημήτριος. Τό κλῖμα τῆς Ἑλλάδος
(ἔκδοση τῆς ΒιβλιοθήκηςΜαρασλῆ). Ἀθήνα, Π. Δ.
Σακελλάριος, 1907-1908.

2 τόμοι, 540 καί 485 σ.Μέ 2 ἀναδιπλούμενα πανορά-
ματα καί 34 φωτοτυπικές ἀναπαραγωγές φωτογρα-
φιῶν.Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά
ἀρχικά ἐξώφυλλα). (2)

€ 150-200

260

Καταστατικόν τῆς ἐνΠειραιεῖ ἑλληνικῆς ἀσφαλ. καί
προεξοφλητικῆς ἑταιρίας «Ὁ Ποσειδῶν». Ἀθήνα,
Θρ. Παπαλεξανδρῆς, 1881.

8ο, 29 σ. Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη,
1881.392.

€ 50-70

261

ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ, Ἀνδρέας. Αἱ Ἀθῆναι ἐξεταζόμεναι
ὑπό ὑδραυλικήν ἔποψιν. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς
Φιλοκαλίας, 1879.

8ο, η΄ + 172 σ. Μέ ξυλογραφίες ἐντός κειμένου καί 3
ἀναδιπλούμενους χάρτες στό τέλος. Νεότερη πάνινη
ράχη.Ἠλιού&Πολέμη, 1879.11. [δεμένο μαζί:] ΜΗ-
ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Τά πότιμα ὕδατα τῶν Ἀθηνῶν,
ὑπό γεωλογικήν καί μεταλλευτικήν ἔποψιν.Ἀθήνα,
Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1899. 8ο, 102 σ. Μέ 9 ξυλο-
γραφίες ἐντός κειμένου καί ἕναν ἀναδιπλούμενο
χρωμολιθόγραφο χάρτη στό τέλος. Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1899.915. [δεμένο μαζί:] ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ,Α., Η. Ι.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ καί Π. Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ.
Συνοπτική μελέτη περί ὑδρεύσεωςἈθηνῶν καίΠει-
ραιῶς, ὑπόΑ.Κορδέλλα,Ἠλία Ι. Ἀγγελοπούλου,Π.
Ε.Πρωτοπαπαδάκη, καί προτάσεις περί ἀναλήψεως
τῆς ὑδρεύσεως Ἀθηνῶν ὑποβληθεῖσαι πρός τόν κύ-
ριον ἐπί τῶνἘσωτερικῶνὙπουργόν καί τόν κύριον
Δήμαρχον Ἀθηναίων, ὑπό Α. Κορδέλλα καί Π. Ε.
Πρωτοπαπαδάκη. Ἀθήνα 1899. 8ο, 32 σ. Ἠλιού &
Πολέμη, 1899.894. [δεμένο μαζί:] ΠΥΡΡΗΣ, Ἄγγελος
Σ.Ἡὕδρευσις τῶν Ἀθηνῶν, λύσις ἀσφαλής & διαρ-
κής τοῦ ζητήματος τῶν ὑδάτων, οἰκονομικά ἀλλ’
αἰώνια ὑδραυλικά ἔργα κατ’ ἀπομίμησιν ὁμοίων

ὑδραυλικῶν ἔργων Βελγίου-Γαλλίας Γερμανίας-
Ἀλγερίας. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Νομικῆς Λ. Χ.
Βεργιανίτη, 1903. 43 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου.
[δεμένο μαζί:] ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ, Σπυρίδων.Ὕδρευσις
τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ἀνακοίνωσις τοῦ Δημάρ-
χου Ἀθηναίων Σ. Μερκούρη (ἔκθεσις εἰσηγητική
τοῦ Δημάρχου Ἀθηναίων πρός τό Δημοτικόν Συμ-
βούλιον – ἔκθεσις τῆς ἐξ εἰδικῶν μηχανικῶν ἑπταμε-
λοῦςἘπιτροπῆς – οἱ ὑπό τοῦΔημοτικοῦΣυμβουλίου
ἐγκριθέντες ὅροι ὑδρεύσεως).Ἀθήνα, Νικ. Ἀθ. Χιώ-
της & Σα, 1906. 108 σ.

€ 100-150

262

ΠΟΤΕΣΣΑΡΟΣ, Μένανδρος. Ἔκθεσις ἐξηγητική
ἀρχιτεκτονικῶν ἰδεῶν τοῦ ἐν Πειραιεῖ Ἁγίου Σπυ-
ρίδωνος. Ἀθήνα, Δ. Κορομηλᾶς, 1861.

8ο, 42 σ. Ἀπόδετο. Γκίνης & Μέξας, 8604.

€ 40-60

Δές καί τά 129, 206 καί 384.

Πελοπόννησος

263

PERILLA, F. Mistra, histoires franques-byzantines-
catalanes en Grèce. Ἀθήνα, Éditions Perilla, 1929.

4ο, 181 σ. Μέ 8 ἔγχρωμες ἀναπαραγωγές ὑδατο-

263
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266

γραφιῶν τοῦ συγγραφέα καί 20 φωτογραφίες του
ἐκτός κειμένου, σκίτσα ἐντός κειμένου. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα.

€ 200-300

264

ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ, Τάκης Χ.Ἡ Δημητσάνα, ἱστορική
μονογραφία, μετά βιογραφιῶν τοῦΠατριάρχου καί
τοῦ Γερμανοῦ, [πάνω:] Ἀνάλεκτα, τεῦχος πρῶτον.
Ἀθήνα, Ἀποστολόπουλος, 1897.

8ο, 96 σ. Λείπει τό κάτω ἐξώφυλλο (ἐν μέρει ἄκοπο
ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1897.725.

€ 40-60

Δές καί τά 349, 353 καί 362.

Ἑπτάνησα

265

BUTTMANN, Philipp Carl. Φιλίππου Βουττμάννου
ἑλληνική γραμματική, πρώην μέν ἐκ τοῦ γερμανι-
κοῦ μεταφρασθεῖσα, κτλ., ὑπό Στεφάνου Οἰκονό-
μου ἰατροῦ, νῦν δέ μετατυπωθεῖσα μετά μικρῶν
ἐπανορθώσεων καί προσθηκῶν, τινῶν μέν ἐκ τοῦ
πρωτοτύπου, τινῶν δέ ἀλλαχόθεν, δαπάνῃ τοῦ Ἰο-
νίου Κράτους εἰς χρῆσιν τῶν δευτερευόντων σχο-

λείων τοῦ αὐτοῦ, κατά δοκιμασίαν τῶν τῆς δημο-
σίας παιδείας Ἐπιμελητῶν.Κέρκυρα, Τυπογραφία
τῆς Κυβερνήσεως, 1829.

8ο, 520 σ. (τρύπες ἀπό ἔντομο στό ἐσωτερικό περι-
θώριο, λερωμένα μερικά φύλλα, λεκέδες ἀπό νερό
πρός τό τέλος, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, λυμένη ἡ
ραφή της, ἐλεύθερα τά καλύμματα).Ἠλιού 1829.94,
Legrand & Pernot, 1151. <ὡς ἔχει>

€ 50-70

266

FEITHIUS, Everhardus, καί Angelo Maria QUIRINI.
Αἱ καθ’Ὅμηρον ἀρχαιότητες καί αἱ κερκυραϊκαί
ἀρχαιολογίαι, ἐκ τῆς λατινίδος ἐπί τήν ἑλληνίδα
φωνήν ἀντιμετακληθεῖσαι ὑπό Ε[ὐγενίου] Ἀ[ρχιε-
πισκόπου] τοῦ Β[ουλγάρεως], δι’ ἐπιμελοῦς ἐπι-
στασίας τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἱερομονάχου
Ἀγαθαγγέλου Ἀδριανοπολίτου.Μόσχα, Τυπογρα-
φεῖο τῆς Κοινότητος, 1804.

4ο, IV + 467 σ. (κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό τήν πάνω
ἐξωτερική γωνία τῶν πρώτων φύλλων, λεκέδες ἀπό
νερό). Ἔκδοση σέ γαλάζιο χαρτί. Μεταγενέστερο
πανί (μικρές φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις).
Ἠλιού 1804.3, Legrand & Pernot, 656, Ἑλληνική Βι-
βλιοθήκη, 1342.

€ 250-350

267

LENORMANT, François. Le Gouvernement des îles Io-
niennes, lettre à lord John Russell. Παρίσι, Amyot,
1861.

8ο, 156 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα τά τελευταῖα φύλλα).
Πάνινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Legrand &
Pernot, 2176.

€ 80-120

268

ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ,Ἀριστοτέλης.Η25ΜΑΡΤΙΟΥ, ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ. Μέ μιᾶς ἀνοίγει ὁ
οὐρανός· τά σύγνεφα μεριάζουν, / Οἱ κόσμοι μέ-
νουν ἔκθαμβοι, παράλυτοι κυττάζουν... [τελει-
ώνει:] ...Ἀπό τή Χάρι τοῦ Θεοῦ.—Καί σεῖς καί σεῖς
οἱ σκλάβοι /Ὅσοι τή δάφνη στήν καρδιά νά φέρετε
φοβᾶσθε, / Ἀφορεσμένοι νἆσθε.— Α. Β. Κερκύρᾳ,
τῇ 25 Μαρτίου 1859. [κάτω:] Τυπογραφεῖον
«ΕΡΜΗΣ».

Μονόφυλλο, 295 x 220 mm.

€ 50-70
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272

269

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Σταμάτιος. Souvenirs de Stamati Bul-
gari, chef de bataillon au corps royal d’ État major, en
retraite. Παρίσι, A. Pihan de la Forest & Delaunay,
1835.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 8ο, (17-68) σ. (λείπει τό πρῶτο τυ-
πογραφικό: σ. 1-16, ἡ τρίτη καί ἡ τέταρτη λιθογρα-
φία δεμένες στό τέλος τοῦ τρίτου ἔργου). Μέ 4
ἀναδιπλούμενες λιθογραφίες («Andalouse», «Le Pa-
villon [de Brighton]», «Σχέδιον τῆς νέας πόλεως τῶν
Πατρῶν» καί «Reconnoissance de la place de Lepante
assiegée par les Grecs en 1829», οἱ 3 τελευταῖες σέ
σχέδια τοῦ συγγραφέα). Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώ-
φυλλα (κοινά γιά τό παρόν καί τά ἑπόμενα δύο
ἔργα). Legrand & Pernot, 1246 (ἀναφέρεται ἡ ὕπαρ-
ξη λιθογραφίας μέ τίτλο «Réception de Thémistocle
par le Sénat de Corcyre», παραλείπεται ὅμως ἡ «An-
dalouse»). [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Notice sur le
comte Jean Capodistrias, président de la Grèce, suivie
d’ un extrait de sa correspondance, seconde édition.
Παρίσι, Delaunay, 1832. 8ο, 32 σ. (ὀξειδωμένο ἀντί-
τυπο). Λιθόγραφη προμετωπίδα (πορτραῖτο τοῦ
Καποδίστρια). Legrand & Pernot, 1186, Droulia 1990.
[δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Examen moral des princi-
paux tableaux de la Galerie du Luxembourg en 1818, et
considérations sur l’état actuel de la peinture en France.
Παρίσι 1827. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 16 σ. (ἔντονη
ὀξείδωση). Μ’ ἕνα ἀναδιπλούμενο πανομοιότυπο
ἐπιστολῆς τοῦ David πρός τόν συγγραφέα, χωρίς
φύλλο τίτλου.

€ 200-300

270

ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Νικόλαος. Ἀληθής ἔκθεσις περί τοῦ
ἐν Κερκύρᾳ θαυματουργοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου
Σπυρίδωνος, ἐν ᾗ δεικνύεται πῶς ἀπό Κωνσταντι-
νουπόλεως μετηνέχθη εἰς Κέρκυραν, καί πῶς ἡ
οἰκογένεια τῶν Βουλγάρεων ἔχει τό ἐπ’αὐτοῦ πα-
τρωνικόν δικαίωμα, νῦν δέ ἐξελληνισθεῖσα μετά
σημειώσεων καί προσθηκῶν ὑπόΝ. Τ. Βουλγάρεως
καί Ν. Β. Μάνεση. Βενετία, Φοῖνιξ, 1880.

8ο, 80 σ. Κατάλογος συνδρομητῶν. Ἀρχικά τυπω-
μένα ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη). Ἠλιού &
Πολέμη, 1880.31, Legrand & Pernot, 3189.

€ 80-120

271

Καταστατικόν τοῦ ἐν Ἀθήναις Συνδέσμου τῶν Κε-
φαλλήνων. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Κορίννης,
1890.

16ο, 16 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοι-

χεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (ἐλαφρά λερωμένα).

ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.

€ 50-70

272

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΕΤΟΣ, Ἀνδρέας. Βιογρα-
φικά-ἱστορικά ὑπομνήματα περί τοῦ Κόμητος Φρι-
δερίχου Γυΐλφορδ, Ὁμοτίμου τῆς Ἀγγλίας, καί περί
τῆς παρ’ αὐτοῦ συστηθείσης Ἀκαδημίας. Ἀθήνα,
Βασιλική Τυπογραφία, 1846.

8ο, XXXII + 224 σ. (λεκές ἀπό νερό στήν ἀρχή, ὀξεί-
δωση). Ὁ τίτλος στά ἰταλικά καί ἑλληνικά, ἰταλικό
καί ἑλληνικό κείμενο σέ ἀντικρυστές σελίδες, λιθό-
γραφο πορτραῖτο τοῦ Guilford μεταξύ τῶν σ. XXXII
καί 1, κατάλογος συνδρομητῶν. Νεότερη δερμά-
τινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα,
λίγο λερωμένα). Γκίνης & Μέξας, 4388, Legrand &
Pernot, 1499.

€ 100-150

273

ΠΡΟΣΑΛΕΝΔΗΣ, Γεώργιος. Ἀνέκδοτα χειρόγρα-
φα ἀφορῶντα τήν κατά τό δόγμα τῆς ὀρθοδόξου
ἐκκλησίας βάπτισιν τοῦ Ἄγγλου φιλέλληνος κόμη-
τος Γυΐλφορδ, νῦν τό πρῶτον ἐκδιδόμενα ὑπό Λαυ-
ρεντίου Σ. Βροκίνη, ταῦτα συναρμολογήσαντος
καί προτάξαντος περί τοῦ συγγραφέως εἰδήσεις
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καί ἄλλας σημειώσεις. Κέρκυρα, τυπογραφεῖο Ὁ
Κοραῆς Ι. Ναχαμούλη, 1879.

8ο, ε΄ + 168 σ. (λίγο ὀξειδωμένος ὁ τίτλος, λυμένο
τό δεύτερο φύλλο). Νεότερη δερμάτινη ράχη
(ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, μικρές
φθορές, τό πάνω ἐξώφυλλο ἐπικολλημένο σέ νεό-
τερο χαρτί). Ἠλιού &Πολέμη, 1879.151, Legrand &
Pernot, 3156.

€ 60-80

274

ΣΑΤΥΡΑ. Κεφαλλήν τις ποιητής, ἐσατύρισε τήν με-
ταξύ Λομβάρδου καί Ἰακωβάτου προκληθεῖσαν
μονομαχίαν διά τοῦ ἑπομένου μύθου, ἥν μᾶς
ἔπεμψε πρός δημοσίευσιν. Ἀλλ’ὀφείλομεν νά ὁμο-
λογήσωμεν, ὅτι δέν ἐνοήσαμεν, οὔτε ὁ Γάϊδαρος
τίς εἶνε, οὔτε τό Ἄλογον, οὔτε ἡ Ἀλώπηξ· [...]
ΜΥΘΟΣ Α., ΓΑΙΔΑΡΟΣ, ΑΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΑΛΩΠΟΥ.
Ἕνας γάϊδαρος ἐνδύθη μέ λιοντάρινο τομάρι, /
Τεντωτός καί φουσκωμένος εἰς τά νύχια περπα-
τεῖ·... [τελειώνει:] «Γάϊδαρε!!! μ’αὐτά ’ποῦ κάμεις,
χάνεις χάμουρα καί σέλα / Κι’ οὔτ’ ὁ ἀγωγιάτης
πλέον δέν σέ θέλει δουλευτή»! (Ἐκ τοῦ Φωτός).

Μονόφυλλο, 285 x 214 mm. (λίγο ὀξειδωμένο). Κεί-
μενο σέ 2 στῆλες.

€ 60-80

Δές καί τά 163, 212, 347, 356, 369, 433 καί 455.

Ἤπειρος - Θεσσαλία

275

ΜΙΑΦΩΝΗΤΟΥΚΑΣΤΡΙΩΤΗ. Τό φεγγάρι ξεπέπτει,
ἀσκωθῆτε, / Ἠπειρῶται, τόν Ἥλιον νά ἰδῆτε... [τε-
λειώνει:] Καί τούς Τούρκους τυράννους χαλᾶσθε /
Διά τιμήν καί διά Ἐλευθεριά. Κερκύρᾳ, τῇ 16Μαρ-
τίου 1854. Ἔ. Ἑ., Ἀ. Δάνδολος. [κάτω:] Τυπογρα-
φεῖον ΣΧΕΡΙΑ.

Μονόφυλλο, 210 x 137 mm. (σβήσιμο μέ blanco στήν
πάνω ἀριστερή γωνία).

€ 40-60

276

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Σοφ. Οἱ κολλίγοι τῆς Θεσ-
σαλίας, μελέτη περί μορτῆς. Βόλος, τυπογραφεῖο
τῆς Πανθεσσαλικῆς, 1906.

126 σ. (λερωμένα μερικά φύλλα, λεκές ἀπό νερό).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα).

€ 30-40

Δές καί τά 105, 186, 218, 228, 378, 381, 386, 444 καί
445.

Ἅγιον Ὄρος

277

Γενικοί κανονισμοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους (Ἄθω), ἐν
Καρυαῖς, τῇ 31ῃ Ὀκτωβρίου 1911, [πάνω:] Ἀριθ.
Πρωτ. 390. Ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως Ἰωακείμ
ἐπιβεβαιοῖ.Κωνσταντινούπολη, Μισαηλίδαι, 1912.

39 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 50-70

278

ΚΟΜΝΗΝΟΣ, Ἰωάννης.Προσκυνητάριον τοῦἉγίου
Ὄρους τοῦἌθωνος, συγγραφέν παρά Ἰωάννου τοῦ
Κομνηνοῦ, μετά διεξοδικωτέρας περιγραφῆς τῆς
Ἱερᾶς τῶν Ἰβήρων Μονῆς παρά Ἰγνατίου ἱεροδια-
κόνου Κεμίζου τοῦ ἐκ Μονεμβασίας, νῦν δέ ἐπι-
μελῶς ἀνατυπωθέν κατά τήν τοῦ 1745 ἔκδοσιν.
Βενετία, τυπογραφεῖο τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, 1857.

μικρό 8ο, κη΄ + 98 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια
φύλλα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, χαλα-
ρωμένη ἡ ράχη). Γκίνης & Μέξας, 7367.

€ 100-150

279
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283

279

ΤΡΙΓΩΝΗΣ, Μακάριος.Προσκυνητάριον τῆς Βασι-
λικῆς καί Σεβασμίας Μονῆς Μεγίστης Ἁγίας Λαύ-
ρας, τοῦἉγίουἈθανασίου τοῦ ἐν τῷἌθῳ, συντεθέν
μέν παρά Μακαρίου Κυδωνέως, τοῦ ἐκ χώρας Χα-
νίων, τοῦ Τριγώνη, τοῦ καί τῆς αὐτῆςΜονῆς Σκευο-
φύλακος, τύποις δέ νῦν πρῶτον ἐκδοθέν ἐπιμελείᾳ
καί δαπάνῃ τοῦ Πανοσιωτάτου κυρίου Σεργίου
Ἱερομονάχου, τοῦ ἐκ ταύτης τῆςἉγίαςΛαύρας.Βε-
νετία, Δημήτριος Θεοδοσίου, 1772.

μικρό 8ο, ις΄ + 62 σ. (λείπουν τά φ. A1 καί A8, λεκές
ἀπό νερό). Ὁ τίτλος δίχρωμος καί σέ τυπογραφικό
πλαίσιο, ὁλοσέλιδη χαλκογραφία στή σ. ιβ´ («Ὁ
Ἅγιος Ἀθανάσιος τοῦ Ἁγίου ὄρους τοῦ Ἄθωνος»).
Δερμάτινη ράχη τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα. Le-
grand (18ος αἰ.) 768.

€ 100-150

Δές καί τά 363, 364, 365, 420 καί 422.

Νησιά Αἰγαίου

280

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Σπ. Λεσβιακά, ἤτοι συλλογή λαο-
γραφικῶν περί Λέσβου πραγματειῶν, βραβευθεῖσα
τῇ 23 Μαρτίου 1903 ἐν τῷ γλωσσικῷ διαγωνισμῷ
διά τοῦ πρώτου τῆς ἐν Ἀθήναις γλωσσικῆς Ἑται-
ρείας βραβείου. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1903.

ιζ΄ + 264 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Πάνινη
ράχη (φθορές ἀπό ὑγρασία, νεότερη ἐτικέτα μέ τόν
τίτλο στό πάνω κάλυμμα).

€ 60-80

281

ΤΡΕΧΑΚΗΣ, Κύριλλος, ὁ Νεαμονήσιος.Ἀκολουθία
τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Χίου, καί βίος αὐτοῦ
ὑπό Α[ἰμιλίας] Γ. Ζ[ολώτα]. Χίος 1907.

31 σ. (λερωμένο ἀντίτυπο). Στήν ἀρχή ἕνα δίφυλλο
μικρότερων διαστάσεων μέ τόν τίτλο στή σ. [1] καί
παροράματα στή σ. [3] (οἱ [2] καί [4] λευκές). Λεί-
πει τό κάτω ἐξώφυλλο (κομμένα τμήματα ἀπό τό
πάνω). Petit, σ. 207-8, ἀρ. 1.

€ 30-40

282

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντῖνος Κ. Τοπογραφία
τῆς νήσου Χίου, μετά συντόμου περιγραφῆς τῶν
παρακειμένων αὐτῇ νήσων.Χίος, τυπογραφεῖο τῆς
Παγχιακῆς, 1914.

113 σ. Πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα, ἐπιδιόρθωση στό πάνω). [μαζί:] ΚΑΝΕΛ-
ΛΑΚΗΣ, Κωνσταντῖνος Ν. Τοπογραφία τῆς νήσου
Χίου, συγγραφεῖσα κατά τό 1901. Χίος, Περ. Α.
Ἰατρίδης, 1926. 45 σ. (σχίσιμο στό πάνω περιθώριο
ἑνός φύλλου). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές).
[μαζί:] Ἱστορικά τινα μνημεῖα τῆς Χίου (ἀνατύπω-
σις ἐκ τῶν «Ἀξιοθεάτων τῆς Χίου»). Χίος, Παγ-
χιακή, 1922. 24 σ. Πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ τά
ἀρχικά ἐξώφυλλα). (3)

€ 100-150

283

ΒΛΑΣΤΟΣ, Ἀλέξανδρος Μ. Χιακά, ἤτοι ἱστορία
τῆς νήσου Χίου ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέ-
χρι τῆς ἔτει 1822 γενομένης καταστροφῆς αὐτῆς
παρά τῶν Τούρκων. Ἑρμούπολη, Γ. Πολυμέρης,
1840.

2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, ια΄ + 124 καί 259 σ. (λε-
ρωμένα κάποια φύλλα, ὀξείδωση, σφραγίδα στόν
τίτλο). 2 λιθόγραφοι πίνακες μέ νομίσματα στό τέ-
λος, χωρίς τίτλο ὁ Β´ τόμος (στή θέση του ὁ κοινός
γιά τούς δύο τόμους τίτλος πού ὑπάρχει σέ μερικά
ἀντίτυπα). Μεταγενέστερη βιβλιοδεσία (ξανα-
φτιαγμένη ἡ ράχη, νεότερα ἀκρόφυλλα). Γκίνης &
Μέξας, 3415, πρβ. Ἠλιού & Πολέμη (προσθήκη
ὑπό ἔκδοση γιά τή μορφή μέ κοινό τίτλο).

€ 150-200
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284

Γενική Διοίκησις Χίου. Ἀπολογισμός διαχειρίσεως
Ταμείου Γενικῆς ΔιοικήσεωςΧίου, 1917-1919.Χίος,
[π. 1920].

43 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
[μαζί:] Ἐκθέσεις - στατιστικαί - ἀπολογισμοί τῶν φι-
λανθρωπικῶν καί ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων Χίου.
Ἀθήνα, [π. 1926]. 69σ.Στότέλοςἀναδιπλούμενοςστοι-
χειοθετημένος πίνακας καί δίφυλλο μικρότερων δια-
στάσεων («ΠρόςτήνἀξιότιμονἐνΧίῳἀντιπροσωπείαν
τῆς ἐν Λονδίνῳ ὑπέρ τῶνἘκπαιδευτικῶν καί Φιλαν-
θρωπικῶν τῆς Χίου Καταστημάτων Ἐπιτροπῆς»),
ἀντίτυπομέ ἰδιόχειρηἀφιέρωσητοῦμητροπολίτηΧίου
(«ἈξιότιμονΚύριον /ΣτέφανονΒαρῶνονΡάλλην / †Ὁ
Χίου Ἱερώνυμος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)

€ 80-120

285

ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Στέφανος Δ. Ὁ Φίλιππος Π. Ἀργέν-
της καί ἡ Χίος. Χίος, Περ. Α. Ἰατρίδης 1954.

32 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ Ἀργέντη. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα.

€ 30-40

286

ΚΑΡΑΚΑΣΣΩΝΗΣ, Πέτρος Γ. Ἱστορία τῆς ἀπελευ-
θερώσεως τῆς Χίου κατά τό 1912. Ἀθήνα, Λ. Θ.
Λαμπρόπουλος, 1928.

183 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο, σελοτέιπ στό χάρτη).
Πολυάριθμα πορτραῖτα ἐντός κειμένου, ἀναδιπλού-
μενο τοπογραφικό καί ἀναδιπλούμενος χάρτης στό
τέλος (τό πρῶτο τρίχρωμο). Πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ
τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ὀξειδωμένα). [μαζί:] Χιακή
Ἀδελφότης Ἀττικοβοιωτίας ὁ «Κοραῆς», Φιλολογι-
κόν Τμῆμα, ἕδρα ἐνΠειραιεῖ. Ἑορτασμός εἰκοσιπεν-
ταετηρίδος ἐλευθεριῶν Χίου ἐν Ἀθήναις, [κάτω
δεξιά:] Ἀριθ. ἐκδόσεως 3.Ἀθήνα 1937.

πλάγιο 8ο, 44 σ. Μέ 3 ὁλοσέλιδες εἰκόνες. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. (2)

€ 80-120

287

Ἀκολουθία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί ἡ κατά τό
γενέθλιον τῆς Θεοτόκου, αἷς προσετέθησαν καί
ἰδιόμελαΝικηφόρου ἱερομονάχου τοῦΧίου, καί σύν-
τομος ἔκθεσις περί τῆς ἐνἉρμολίοις ἹερᾶςΜονῆς τοῦ
Βρετοῦ.Χίος, Κ.Μ. Προκίδης, 1862.

8ο, η΄ + 39 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Νεότερη δερ-
μάτινη ράχη (ἀξάκριστο). Γκίνης & Μέξας, 8952,
Petit, σ. 162, ἀρ. 35.

€ 60-80

288

ΣΑΡΙΚΑΣ, Λ., καί Γ. Ν. ΚΕΦΑΛΑΣ.ΚοινοτικάΧίου,
ἤτοι, Α΄) Τά δημοσιευθέντα πρό διετίας περί τῶν ἀπ’
ἀρχῆς τοῦ κοινοτικοῦ ζητήματος ὑπό Λ. Σαρίκα,
καί Β΄) Ἀφήγησις καί κρίσεις ἐπί τῶν μετά ταῦτα, τῇ
παραθέσει καί τῶν αὐθεντικῶν ἐγγράφων, ὑπό Γ.Ν.
Κεφαλᾶ.Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1889.

4ο, 173 σ. (λερωμένα μερικά φύλλα). Νεότερη δερ-
μάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα, μικρές φθορές).Ἠλιού&Πολέμη, 1889.461.

€ 100-150

289

ΣΑΡΟΥ, Αἰμιλία Κ.Βίος Εὐστρατίου Ἀργέντη, τοῦ
Χίου θεολόγου. Ἀθήνα, Πυρσός, 1938.

143 σ. Πανί.

€ 60-80

290

ΣΓΟΥΡΟΣ, Κωνσταντῖνος Α. Ἱστορία τῆς νήσου
Χίου, ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοῦ 1700
μ. Χ., ἐπιμελείᾳ Φιλίππου Π. Ἀργέντη. Ἀθήνα,
Πυρσός, 1937.

ις΄ + 658 σ. Δερμάτινη ράχη (λείπει τό μεγαλύτερο
μέρος της, φθορές).

€ 60-80

291

AGIUS, Pierre P., καί Κοραῆς Π. ΠΑΠΠΑΝΤΩΝΑ-
ΚΙΣ. Χιακόν ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1912, ἔτος
πρῶτον, τόμος πρῶτος. Χίος, τυπογραφεῖο τῆς
Παγχιακῆς, 1912.

206 + β´ σ. (σελοτέιπ σ’ ἕνα φύλλο: σ. 175-6, ἐλαφρά
λερωμένα κάποια ἄλλα, μικρές φθορές σέ γωνίες
τοῦ τίτλου καί τῶν 2 τελευταίων φύλλων). Δίχρω-
μος ὁ τίτλος, πολυάριθμες ὁλοσέλιδες εἰκόνες.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα).

€ 80-120

292

Σαμιακή νομοθεσία, ἤτοι συλλογή ἁπάντων τῶν ἐν
τῇἩγεμονίᾳ τῆς Σάμου ἰσχυόντων νόμων καί δια-
ταγμάτων, ᾗ προσετέθησαν τά αὐτοκρατορικά
φερμάνια, τά ἀφορῶντα τά προνόμια τῆς νήσου,
ἐπεξεργασθεῖσα μέν ὑπό ἐπιτροπῆς νομομαθῶν,
ἐκδιδομένη δέ ὑπό Σωκράτους Ἰωαννίδου καίΜιλ-
τιάδου Γάγκου. Σάμος, Ἡγεμονικό Τυπογραφεῖο,
1875-1883.

8ο, 4 τεύχη δεμένα σέ 2 τόμους (τά Α´-Γ´ μαζί), 198 +
(201-347) + (349-437) καί 264 σ. (λίγο λερωμένα κά-
ποια φύλλα, ὀξείδωση). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
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292

τῆς ἔκδοσης (διαφορετική στό Δ´ τεῦχος, φθορές
στά καλύμματα, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις).Ἠλιού
& Πολέμη, 1875.692-3, 1876.615 & 1883.813. (2)

€ 200-300

293

ΣΒΟΡΩΝΟΣ, Γεράσιμος Σ. Σαμιακή νομοθεσία, πε-
ριέχουσα τά προνόμια τῆς Ἡγεμονίας Σάμου καί
ἅπαντας τούς ἐν ἰσχύει νόμους αὐτῆς. Σάμος,Ἡγε-
μονικό Τυπογραφεῖο, 1903.

XVIII + ξδ´ + 1171 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα).
Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, λείπουν τά ἀκρό-
φυλλα).

€ 70-90

294

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Ἐπαμεινώνδας. Βίος Ἰακώβου
Βασιλικοῦ, Δεσπότου Σάμου, Μαρκηττίου Πάρου,
ΚόμητοςΠαλατίνου καίἩγεμόνος τῆςΜολδαυίας.
Σάμος, Ἡγεμονικό Τυπογραφεῖο, 1894.

8ο, 138 σ. Πάνινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά
ἐξώφυλλα, κομμένη μία γωνία τοῦ πάνω, χαλαρω-
μένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού & Πολέμη, 1894.157.

€ 50-70

295

ΖΑΡΡΑΦΤΗΣ, Ἰάκωβος Ε. Κώϊα, ἤτοι ἑπτά τεύχη
περιγράφοντα τά τῆς Κῶ, [τεῦχος Α΄: Γεωγραφική
περιγραφή]. Κῶς, τυπογραφεῖο Ἡ Μεροπίς Ν. Ι.
Νικολαΐδου, 1921-1922.

2 τεύχη, 84 καί (86 [87]-120 [121]) σ. (τά περιεχό-
μενα τοῦ Α´ τεύχους στό ἐσωτερικό τοῦ κάτω ἐξω-
φύλλου του, μέ λάθος σειρά τυπωμένες 8 σελίδες
τοῦ Β´ τεύχους: σ. 110-17). Τό Β´ τεῦχος μέ τίτλο:
Κώϊα, ἀρχαία τοποθεσία τῆς Κῶ. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (λυμένη ἡ ράχη τοῦ Α´ τεύχους, ἐλεύθερο τό
πάνω ἐξώφυλλο τοῦ Β´). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Κωΐων
Β´ μέρος: Ἱστορία τῆς Κῶ ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων
μέχρις ἡμῶν. Κῶς, Ν. Ι. Νικολαΐδης, 1922. 120 σ.
(ἀνάποδα δεμένο ἕνα δίφυλλο: σ. 33-6). Λείπει τό
πάνω ἐξώφυλλο (ἐλεύθερο τό κάτω). (3)

€ 100-150

296

ΒΕΛΛΗΣ, Ἀντώνιος. Ἡ ἐν Μυκόνῳ Ἱερά Μονή
Τουρλιανή, ἔκδοσις δευτέρα, διασκευασθεῖσα ὑπό
Μιχαήλ Χ. Βενιέρη.Ἑρμούπολη, Ν. Φρέρης, 1907.

80 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο ἐντός κειμένου, κατάλογος
συνδρομητῶν. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές).

€ 30-40

297

ΒΕΡΝΙΚΟΣ, Γεώργιος Σακ.Ὁ γάμος τῆς Ἀννίτσας,
διήγημα. Σίφνος, Ν. Γ. Καμπάνης, 1906.

43 σ. (ἀφιέρωση σβησμένη μέ blanco στόν τίτλο).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 40-60

298

ΔΡΟΣΟΣ, Δρόσος Ν. Ἱστορία τῆς νήσου Τήνου,
ἀπό τῆς πέμπτης σταυροφορίας μέχρι τῆς ἐνετικῆς
κυριαρχίας, καί ἐκεῖθεν μέχρι τοῦ 1821.Ἀθήνα, Χ.
Ν. Φιλαδελφεύς, 1870.

8ο, δ´ + 560 + β´ σ. Νεότερο πανί. Ἠλιού & Πολέμη,
1870.248.

€ 80-120

299

ΟΘΩΝΑΙΟΣ, Θεόδωρος Κ.Ἡνῆσος Ἴος, ἱστορία –
λαογραφία – γενικά. Ἀθήνα, Ι. Κ. Γαβαλᾶς, 1938.

176 + δ´ σ. Μ’ ἕνα δισέλιδο χάρτη καί 8 πίνακες
(ἕνας δισέλιδος), εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα.

€ 30-40

Δές καί τά 107, 370, 371 καί 396.



60

Κρήτη

300

ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ, Κώστας. Une famille patricienne
crétoise: Les Vlasto. Ν. Ὑόρκη, Ἀτλαντίς, 1932.

384 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ 4 οἰκόσημα ἐκτός κειμένου (ἐπιχρω-
ματισμένα μέ τό χέρι), εἰκόνες ἐντός κειμένου.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο ἀντίτυπο).

€ 80-120

301

ΚΡΙΑΡΗΣ, Παναγιώτης Κ. Ἱστορία τῆς Κρήτης,
ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τέλους τῆς
ἐπαναστάσεως τοῦ 1866, ἐκδοθεῖσα ἐπιμελείᾳ καί
δαπάνῃ Ἀριστείδου Κ. Κριάρη. Χανιά, τυπογρα-
φεῖο Ἡ Πρόοδος Ε. Δ. Φραντζεσκάκη, 1902.

[2 μέρη σ’ἕνα τόμο], ζ´ + 312 + (255-318) + (377-798)
σ. (ἐλαφρά λερωμένος ὁ τίτλος). Πανί (μικρές φθο-
ρές, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα καί ἡ ἔνδειξη «ΒΙ-
ΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ / Δ. ΓΕΡΑΡΔΟΥ, ΧΑΝΙΑ» στό κάτω,
χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις).

€ 80-120

302

Ἐπίσημος ἐφημερίς τῆς Κρητικῆς Πολιτείας,
τεῦχος τέταρτον. Χανιά 1905.

312 σ. (ἐνισχυμένα τά περιθώρια τῶν πρώτων φύλ-
λων). Κείμενο σέ 2 στῆλες. Δερμάτινη ράχη (φθο-
ρές).

Στενογραφημένα πρακτικά τῆς Βουλῆς ἀπό 7
Ἀπριλίου ἕως 1 Σεπτεμβρίου 1905.

€ 80-120

Δές καί τά 223, 329 καί 331.

Μικρά Ἀσία

303

ARACHTINGI, Maraya, 1842-1871. Institution des So-
eurs de la Charité de St Vincent de Paul. Concours d’
Ecriture. Internat, première classe, première division.
Maraya Aracht(in)gy. Smyrne. 1853-1854.

Χειρόγραφο σέ χαρτί, 376 x 245 mm., [21] φ. Τίτλος
καί 19 καλλιγραφημένα κείμενα (2 στά ἀγγλικά ἕνα
στά ἑλληνικά καί τά ὑπόλοιπα στά γαλλικά, στό φ.
[12] ἐπαναλαμβάνεται ὁ τίτλος), κάποια μέ περίτε-

χνα ἀρχικά γράμματα ἤ διακοσμητικά πλαίσια.
Πανί σύγχρονο μέ τή γραφή (μικρές φθορές, χα-
λαρωμένες οἱ συνδέσεις, τίτλος στό πάνω κά-
λυμμα).

€ 80-120

304

ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ, Παπαδημητρίου, ἐπίσκοπος Μιλή-
του. Ἱστορικόν ὑπόμνημα ἐπί τῇ πεντηκονταετηρίδι
τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριά-
δος (1880-1930). Κωνσταντινούπολη 1930.

109 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Μέ εἰκόνες
ἐντός κειμένου. Πάνινη ράχη.

€ 40-60

305

ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Σκαρλάτος Δ. Ἡ Κωνσταντινούπο-
λις, ἤ περιγραφή τοπογραφική, ἀρχαιολογική καί
ἱστορική τῆς περιωνύμου ταύτης μεγαλοπόλεως.
Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας (τ. 1), 1890, Α.
Κορομηλᾶς (τ. 2), 1862, καί Χ. Ν. Φιλαδελφεύς (τ.
3), 1869.

Δεύτερη (μικτή) ἔκδοση (οἱ τόμοι Β´ καί Γ´ ἀντί-
τυπα τῆς πρώτης ἔκδοσης), 3 τόμοι, 8ο, κγ´ + 616, ιγ´
+ 556 καί ιδ´ + 656 σ. (ὀξείδωση). Μέ 3 ἀναδιπλού-
μενους χάρτες καί 56 εἰκόνες ἐκτός κειμένου, λι-
θόγραφος πίνακας στόν πρῶτο τόμο («Ἀρχαῖα
ὀνόματα – Τά καθ’ἡμᾶς ὀνόματα»), στοιχειοθετη-
μένος γενεαλογικός πίνακας στό δεύτερο, κατάλο-
γοι συνδρομητῶν (οἱ «γενναίως συνδραμόντες
πρός ἔκδοσιν» σέ λιθόγραφο φύλλο στόν Γ´ τόμο),
στό τέλος τοῦ Α´ τόμου ἔχει τοποθετηθεῖ τό τελευ-
ταῖο φύλλο τοῦ ἀντίστοιχου τόμου τῆς πρώτης
ἔκδοσης («Διορθώσεις» καί «Ποῦ τοποθετητέον
τάς εἰκόνας»). Δερμάτινη ράχη τῶν ἀρχῶν τοῦ
20οῦ αἰώνα (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη,
1890.384 & 1869.174, Γκίνης &Μέξας, 9122. (3) <ὡς
ἔχει>

€ 150-200

306

ΓΕΔΕΩΝ, Μανουήλ.Ἔγγραφοι λίθοι καί κεράμια,
ἀνατύπωσις ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστ. Ἀληθείας. Κων-
σταντινούπολη, Otto Keil, 1892.

8ο, ροστ΄ σ. (ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Μέ 3 ξυ-
λόγραφους πίνακες, εἰκόνες ἐντός κειμένου, κατά-
λογος συνδρομητῶν. Ἀρχικά τυπωμένα χαρτόνια
(μέ χρονολογία 1893), πάνινη ράχη (μικρές φθο-
ρές). Ἠλιού & Πολέμη, 1892.603.

€ 60-80



61

303 307

307

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Γ. Χ. Περιγραφή τῆς ἐπαρχίας Ἀμι-
σοῦ, πρός χρῆσιν τῶν ἐν τοῖς δημοτ. σχολείοις τῆς
ἐπαρχίας μαθητευόντων.Ἀμισός, Δημ. Ι. Καμπερί-
δης, 1902.

39 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). 8 πίνα-
κες μέ ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν. Ἀρχικά δί-
χρωμα ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα).

€ 80-120

308

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Νικόλαος. Λεξικόν τουρκο-
ἑλληνικόν, πρός χρῆσιν τῶν ἑλληνικῶν γυμνασίων
καί τῶν τήν ἑλληνικήν σπουδαζόντων μαθητῶν τῆς
Α. Σχολῆς τῶν Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν.Κωνσταντι-
νούπολη, Ἀριστόβουλος, 1898.

8ο, 467 σ. (ἐλαφρά λερωμένα μερικά φύλλα). Τίτλος
στά τουρκικά καί ἑλληνικά. Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, σπασμένη ἡ κάτω
σύνδεση). Ἠλιού & Πολέμη, 1898.583.

€ 40-60

309

Ζήτω ἡ Α. Α. Μεγαλειότης ὁ λαοφιλής Ἄναξ Σουλ-
τάν Ἀπτούλ Χαμίδ Χάν ὁ Β΄ – Ὀθωμανικόν
Σύνταγμα. Κωνσταντινούπολη, Ἀριστόβουλος
& Ἀναστασιάδης, 1908.

27 σ. (κολλητική ταινία στή ράχη). Χωρίς ἰδιαίτερα
ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων ἡ πρώτη καί ἡ τε-
λευταία σελίδα).

€ 40-60

310

ΚΑΝΔΗΣ, Βασίλειος Ι.Ἡ Προῦσα, ἤτοι ἀρχαιολο-
γική, ἱστορική, γεωγραφική καί ἐκκλησιαστική περι-
γραφή αὐτῆς.Ἀθήνα, τυπογραφεῖο «ὉἈσμοδαῖος»
Γ. Σταυριανοῦ, 1883.

8ο, 236 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα, σχισίματα
στούς πίνακες). Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο λιθό-
γραφο χάρτη καί 4 πίνακες χαραγμένους ἀπό τόν
Δ. Γαλανάκη, κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμά-
τινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές στά κα-
λύμματα). Ἠλιού & Πολέμη, 1883.75.

€ 100-150

311

ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ—ΑΛΙΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ, Σάββας
Σ.Μουκεμμέλ Ἱερουσαλήμ ταριχί.Κωνσταντινού-
πολη 1903.

441 [442] σ. (λερωμένα μερικά φύλλα). Μέ 10 εἰκό-
νες ἐκτός κειμένου (3 δισέλιδες, μία δίχρωμη), εἰκό-
νες ἐντός κειμένου (οἱ περισσότερες ὁλοσέλιδες),
κατάλογος συνδρομητῶν. Ἀρχικό πανί (φθορές
ἀπό ὑγρασία). Balta (20ός αἰ.) 14.

€ 80-120
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312

ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ, Παῦλος. Τά Κόμανα καί τά ἐρείπια
αὐτῶν, ἤτοι μονογραφία ἀρχαιολογική καί τοπο-
γραφική περί Κομάνων, [πάνω:] Μουσεῖον καί
Βιβλιοθήκη Εὐαγγελικῆς Σχολῆς.Ἀθήνα, Ν. Λαμ-
πρινός, 1882.

8ο, 76 + δ´ σ. (μικρά σχισίματα στά περιθώρια κά-
ποιων φύλλων, ὁμοιόμορφη ὀξείδωση). Νεότερο
πανί (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο, ἐπιδιορ-
θωμένα σχισίματα). Ἠλιού & Πολέμη, 1882.533.

€ 60-80

313

ΚΛΕΩΝΥΜΟΣ, Μᾶρκος, καί Χρῆστος ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΣ. Βιθυνικά, ἤ ἐπίτομος μονογραφία τῆς
Βιθυνίας καί τῶν πόλων αὐτῆς. Κωνσταντινού-
πολη, Ι. Α. Βρετός, 1867.

8ο, β´ + 191 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ξυλο-
γραφίες ἐντός κειμένου, κατάλογος συνδρομητῶν.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές
φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1867.50.

€ 100-150

314

Λεύκωμα τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐθνικῶν φι-
λανθρωπικῶν καταστημάτων.Κωνσταντινούπολη,
Α. Κορομηλᾶς, 1904.

πλάγιο 8ο, [28] φ. Δύο φύλλα κειμένου (τίτλος καί
πρόλογος) καί 36 ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν σέ
26 φύλλα. Ἀρχικό δέρμα (χρυσή διακόσμηση στό
πάνω κάλυμμα, χρυσωμένες οἱ ἀκμές).

€ 80-120

315

ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, Α.Μαῦραι ἡμέραι τῶν ἑλληνικω-
τάτων ἐπαρχιῶν Κυδωνιῶν καί Μοσχονησίων,
ἀκριβής ἐξιστόρησις τῶν διωγμῶν, ἐκτοπισμῶν καί
λοιπῶν δεινοπαθημάτων αὐτῶν ἀπό τοῦ 1914–1919
ἐξ αὐθεντικῶν πηγῶν, αὐτοπτῶν μαρτύρων καί ἐπι-
σήμων ἐκθέσεων. Σμύρνη, τυπογραφεῖο Ἡ Μέ-
λισσα, 1919.

η΄[ζ΄] + 72 σ. (κομμένα τμήματαἀπό τάπεριθώρια τοῦ
τίτλου, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μέ 11 εἰκόνες ἐκτός
κειμένου (κυρίως πορτραῖτα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 50-70

316

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ. Τυπικόν τῆς ἐπί τοῦ
βουνοῦ τοῦ Αὐξεντίου σεβασμίας μονῆς Μιχαήλ
τοῦ Ἀρχαγγέλου, ἐκδιδόντος τό πρῶτον Μανουήλ
Ἰω. Γεδεών. Ἀθήνα, Α. Παπαγεωργίου, 1895.

8ο, 80 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῷ
φίλῳ Παντελάκῃ ἐφένδῃ Μιχαηλίδῃ / ὁ Μ. Ι. Γε-
δεών»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά ὀξειδωμένα,
λυμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1895.691.

€ 60-80

317

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Χ. Σύντομος ἱστορία τῆς
Ἀμισηνῆς χώρας, φυλλάδιον Α΄ (δέν φαίνεται νά
ἐκδόθηκε ἄλλο). Ἀθήνα, Ἀδελφοί Περρῆ, 1891.

8ο, 70 σ. (κομμένο τμῆμα τοῦ τίτλου, χωρίς ἀπώλεια
κειμένου). Πανί τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές
φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1891.933.

€ 40-60

318

ΠΑΣΠΑΤΗΣ, Α. Γ.Βυζαντιναί μελέται, τοπογραφι-
καί καί ἱστορικαί. Κωνσταντινούπολη, Α. Κορο-
μηλᾶς, 1877.

8ο, ιβ´ + 415 σ. (ὀξειδωμένες κάποιες λιθογραφίες).
Μέ 37 λιθογραφίες ἐκτός κειμένου χαραγμένες ἀπό
τόν Δ. Γαλανάκη, ὅλες (ἐκτός ἀπό μία) μέ τίντα.
Πανί (μικρές φθορές, ὁ τίτλος μέ μαῦρα γράμματα
στό πάνω κάλυμμα). Ἠλιού & Πολέμη, 1877.83.

€ 150-200

319

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Ἐπαμεινώνδας. Ἱστορική περι-
γραφή τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει ναοῦ τῆς Ἁγίας
Σοφίας, ἐκδιδόντοςΚ. Τεφαρίκη.Ἀθήνα,Α.Κτενᾶς
& Π. Σούτσας, 1865.

8ο, 72 σ. (ὀξείδωση). Λείπει τό πάνω ἐξώφυλλο
(ἀξάκριστο ἀντίτυπο).Ἠλιού &Πολέμη, 1865.285.

€ 60-80

320

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ, Πανάρετος, ἀρχιμανδρίτης. Ἱστορία
τῆς ἱερᾶς βασιλικῆς πατριαρχικῆς καί σταυροπη-
γιακῆς μονῆς τοῦ ΤιμίουΠροδρόμου καί Βαπτιστοῦ
Ἰωάννου Ζαβουλών ἤ Βαζελών. Τραπεζούντα, Γ.
Ε. Μηχαηλίδης, 1909.

410 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Κατάλογος
συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη (φθορές).

€ 80-120

321

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Περικλῆς.ἩἐνΠόντῳ ἑλλη-
νική φυλή, ἤτοι τά Ποντικά, ᾗ προσετέθησαν καί
λόγοι τινές ἐν Τραπεζοῦντι ἐκφωνηθέντες. Ἀθήνα,
Λ. Δ. Βιλαρᾶς, 1866.

8ο, 314 σ. (ἐπιδιορθώσεις στά περιθώρια τῶν πρώ-
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323

των καί τοῦ τελευταίου φύλλου, τό φύλλο μέ τήν
ἀφιέρωση δεμένο πρίν ἀπό τόν τίτλο). Κατάλογος
συνδρομητῶν. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού &
Πολέμη, 1866.164.

€ 80-120

322

ΦΑΡΔΥΣ, Α. Θ., καί Κ. Ι. ΦΩΤΙΑΔΗΣ.Λεξικόν ἑλλη-
νοτουρκικόν, τόμος πρῶτος [-δεύτερος -τρίτος(;)].
Κωνσταντινούπολη, τυπογραφεῖο Ἡ Ἀνατολή
Εὐαγγελινοῦ Μισαηλίδη, 1860.

2 (ἤ περισσότεροι) τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, κδ´ +
956 σ. (τρύπα ἀπό σβήσιμο στόν τίτλο, κομμένη ἡ
κάτω ἐσωτερική γωνία τοῦ τεύχους 35, λίγο λερω-
μένο ἀντίτυπο). Ψευδότιτλος στά τουρκικά καί
ἑλληνικά στόν πρῶτο τόμο («Λεξικόν ἑλληνοτουρ-
κικόν, τόμος πρῶτος, Α-Δ»), χωρίς φύλλο τίτλου ἤ
ψευδότιτλου οἱ ὑπόλοιποι. Δερμάτινη ράχη (φθο-
ρές). Γκίνης & Μέξας, 8277.

Κυκλοφόρησε σέ 2 ἤ περισσότερους τόμους μέ συ-
νεχή σελιδαρίθμηση (τόμος Α΄: σ. 1-240, οἱ ὑπόλοι-
ποι: σ. 241-956). Ὅπως προκύπτει ἀπό σημείωση
τοῦ Φαρδύ στή σ. 954, ἡ ἐκτύπωση τοῦ ἔργου ὁλο-
κληρώθηκε στίς ἀρχές τοῦ 1864.

€ 80-120

323

ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ, Μιλτιάδης. Ἡ νῆσος Ἀντιγόνη.
Κωνσταντινούπολη, Ι. Α. Βρετός, 1869.

8ο, 101 σ. Πανί τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (ἐλαφρά ξε-
θωριασμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1869.182.

€ 150-200

Δές καί τά 150, 164 καί 165.

Κύπρος

324

LE MAINGRE DE BOUCICAUT, Jean. Histoire du
Marêchal de Boucicaut, Grand Connêtable de l’Empire
de Constantinople, Gouverneur pour le Roi de l’Etat de
Gennes, & des Provinces de Guyenne & de Languedoc.
Παρίσι, Charles Coignard, 1697.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 12ο, 294 σ. (λίγο λερωμένα μερικά
φύλλα, λεκέδες ἀπό νερό στά περιθώρια). Δέρμα
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Atabey 140.

Πρώτη ἔκδοση τῆς ἀποδιδόμενης στόν de Pilham
βιογραφίας τοῦ στρατάρχη Boucicaut, πού τό 1403
ἡγήθηκε ἐκστρατείας γιά τή διασφάλιση τῆς κυ-

ριαρχίας τῆς Γένουας ἐπί τῆς Ἀμμοχώστου. Ἀκο-
λούθησαν ἐκδόσεις τό 1699 (2), 1711, 1725 καί 1737.

€ 400-600

Δές καί τό 81.

Αἴγυπτος

325

ΚΑΠΡΑΛΟΣ, Κ. Δ.Ἡμερολόγιον ἐμπορικόν καί φι-
λολογικόν, ἔτος πρῶτον, 1909.Ἀλεξάνδρεια, Κατα-
στήματα «Ἅγιος Μιχαήλ» Σ. & Γ. Βαλλινάκη, 1908.

354 σ. Μέ 28 εἰκόνες ἐκτός κειμένου, πολυάριθμες
διαφημίσεις κυρίως σέ φύλλα ἐκτός κειμένου.
Ἀρχικό πανί (μικρές φθορές).

€ 80-120

326

ΠΕΝΤΑΚΗΣ, Γεράσιμος Ι. Λεξικόν ἑλληνο-ἀραβι-
κόν, περιέχον τάς κυριωτέρας καί χρησιμωτέρας
λέξεις καί φράσεις ἡρμηνευμένας ἀραβιστί δι’
ἑλληνικῶν χαρακτήρων. Ἀλεξάνδρεια, Β. Πενά-
σων, 1885.

8ο, ιβ´ + 317 + δ´ σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Δερ-
μάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθο-
ρές). Ἠλιού & Πολέμη, 1885.483.

€ 60-80
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19. Γεωγραφικά - Ταξιδιωτικά
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GERBEL, Nicolaus. Nicolai Gerbelii in descriptionem
Græciæ Sophiani, præfatio, in qua docetur quem fru-
ctum, quamque voluptatem allatura sit hæc pictura stu-
diosis, si diligenter eam cum historicorum, poëtarum,
geographorumque scriptis contulerint.Βασιλεία, Johann
Oporinus, 1545.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. folio, 315 x 195mm., 80 σ. (λείπει τό
τελευταῖο (λευκό) φύλλο, κομμένο καί συμπληρω-
μένο τμῆμα ἀπό τό πάνω περιθώριο τῶν τελευταίων
φύλλων, λεκές ἀπό νερό στό ἐξωτερικό περιθώριο,
λίγο ὀξειδωμένοἀντίτυπο). Ξυλόγραφο τυπογραφικό
σῆμα στόν τίτλο, 21 ξυλογραφίες ἐντός κειμένου
(φανταστικές ἀπόψεις πόλεων). Νεότερη περγαμηνή
στή ράχη (φύλλα ἀπό ἔντυπο antiphonarium στά κα-
λύμματα). Legrand (15ος-16ος αἰ., III) 466, Legrand &
Pernot, 35, Blackmer 676,AdamsG-479, Contominas 285.

Ἐπεξηγηματικό κείμενο γιά τόν περίφημο χάρτη
τῆς Ἑλλάδας πού σχεδίασε ὁ Νικόλαος Σοφιανός
γιά τόν Antonio Blado στή Ρώμη (1540). Ἔγινε γιά
νά συνοδεύσει τή δεύτερη καί τήν τρίτη ἔκδοση τοῦ
χάρτη, πού μετά τήν ἀτυχή κατάληξη τῆς συνεργα-
σίας τοῦ Σοφιανοῦ μέ τόν Blado, τυπώθηκαν ἀπό
τόν Oporinus στή Βασιλεία (1544 & 1545). Γιά τίς
διάφορες ἐκδόσεις τοῦ χάρτη τοῦ Σοφιανοῦ καί γιά
τό ἔργο τοῦ Gerbel, βλ. G. Tolias, «Nikolaos Sophia-

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015, ὥρα 7.45 μ.μ.
Mέρος Β́ : 327-476
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nos’s Totius Graeciae Descriptio. The resources, diffu-
sion and function of a sixteenth-century antiquarian map
of Greece», Imago Mundi, 58/2 (2006), σ. 150-82.

€ 3.000-4.000

328

LACHAPELLE, Georges de. Recuel de divers portraits
des principales dames de la Porte du Grand Turc, tirée
au naturel sur les lieux, et dediez à Madame la Comtesse
de Fiesque. Παρίσι, Antoine Estienne & Le Blond,
1648.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio, 332 x 230 mm. (μικρά σχισί-
ματα στά περιθώρια τοῦ τίτλου, λερωμένα μερικά
φύλλα, ὀξείδωση). Χαλκόγραφος ἐπιπρόσθετος τίτ-
λος, 12 χαλκογραφίες χαραγμένες μέ βάση ἔργα τοῦ
La Chapelle καί 15 φύλλα κειμένου (2 μέ τήν ἀφιέ-
ρωση, ἕνα φύλλο μέ ἐπεξηγηματικό κείμενο μετά
ἀπό κάθε χαλκογραφία καί ἕνα φύλλο μέ τό «Pri-
vilege du Roy» στό τέλος). Νεότερα ἐξώφυλλα (ται-
νία χαρτιοῦ στή ράχη).Atabey 648, Colas 1697, πρβ.
Blackmer 936 (μεταγενέστερη ἔκδοση).

Ὁ Georges de La Chapelle, ζωγράφος στή γαλλική
πόλη Caen, ἔζησε πολλά χρόνια στήνἈνατολή, ὅπου
εἶχε τήν εὐκαιρία νά μελετήσει ἀπό κοντά τίς τοπι-
κές ἐνδυμασίες. Στήν ἀφιέρωση τοῦ ἔργου του κάνει
τή διαπίστωση ὅτι οἱ ἀπεικονίσεις τους εἶναι σπάνιες
καί ἐπισημαίνει ὅτι οἱ γυναικεῖες ἐνδυμασίες πού πε-
ριέχονται στήν Ἱστορία τοῦ Χαλκοκονδύλη δέν

ἔχουν σχέση μέ τήν πραγματικότητα. Γιά τήν ἀκρί-
βεια τῶν δικῶν του ἐπικαλεῖται τή μαρτυρία τοῦ
Γάλλου πρεσβευτῆ στήν Κωνσταντινούπολη La
Haye, παρουσίᾳ τοῦ ὁποίου ἔγιναν. Ὁ La Chapelle
προσέφερε στήν κόμισσα Fiesque μαζί μέ τήν ἔκδοση
τῶν χαλκογραφιῶν καί τούς ζωγραφικούς πίνακες
στούς ὁποίους αὐτές βασίστηκαν. Παραθέτουμε
τούς τίτλους τῶν χαλκογραφιῶν ὅπως δίνονται στά
ἐπεξηγηματικά κείμενα (σέ ἀγκύλες σημειώνονται οἱ
ἀντίστοιχοι τίτλοι στήν πλάκα): 1) «Femme Turque»
[«Obir Sultane mon Sulmane» – «Princesse Turque-
sque»], 2) «Femme Grecque» [«Quarassa Romeca» –
«DameGrecque»], 3) «Femme Juifve» [«Mokere Hebræ»
– «Femme Juifve»], 4) «Femme Grecque portant le
Dueil» [«Quaricij Romious» – «Dam(oise)lle Grecque
portant le Dueil»], 5) «Femme Armenienne» [«Mehana
Armeni» – «DameArmenienne»], 6) «Femme de Perse»
[«Obir CadumPersiana» – «Dame de Perse»], 7) «Femme
Turcquemarchant par les rues» [«Obir Cadaingi quim gui-
der» – «Damoiselle Turque marcha(n)t par la rue»], 8)
«FemmeTartare» [«ObirAuret Tartare» – «Dame de Tar-
tarie»], 9) «Femme Grecque vestue a l’ Athenienne»
[«AfendiasAthenia yapar» – «Souveraine d’Athenes»],
10) «Femme Baladine Turcque» [«Schinguene Mussul-
man» – «ComedienneTurc.»], 11) «FemmeTurcque a ch-
eval» [«ObirMussulman quim guider hat» – «DameTurc.
a cheval»] καί 12) «Femme Grecque de l’ Isle de Scio»
[«Mori Romeca olir quios» – «Vilageoise de lisle de Sio»].

€ 4.000-6.000

329
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BOSCHINI, Marco. Il Regno tutto di Candia, delineato
à parte, à parte, et intagliato da Marco Boschini Vene-
tiano, al Serenissimo Prencipi e Regal Collegio di Ve-
netia. Βενετία 1651.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. μικρό folio, 285 x 190 mm. (κομ-
μένο καί συμπληρωμένο μέρος τῆς ἐξωτερικῆς
πλευρᾶς τοῦ τίτλου, μέ ἀπώλεια τοῦ «pi» ἀπό τό
«Prencipi», ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Ἡ
μορφή μέ χρονολογία, χαλκόγραφος τίτλος, ἀλλη-
γορική χαλκογραφία στήν ἀρχή (ὁ λέοντας τῆς Βε-
νετίας πάνω ἀπό τήν Κρήτη), στοιχειοθετημένο
φύλλο μέ ἀφιέρωση καί 61 χαλκογραφίες (ἡ πρώτη
χ.ἀ., οἱ ὑπόλοιπες ἀριθμημένες 1-23 & 25-61, ἀνά-
μεσά τους 9 ἀναδιπλούμενες). Περγαμηνή τῆς ἐπο-
χῆς τῆς ἔκδοσης (λίγο λερωμένη, διάστικτες οἱ
ἀκμές). Blackmer 171, Brunet, I, στ. 1123, Norden-
skiöld, I, 31, Zacharakis 592-640, πρβ.Weber, II, 802 (ἡ
ἀχρονολόγητη μορφή).

€ 5.000-7.000

330

LAURENBERG, Johann. Græcia antiqua, edidit Sa-
muel Pufendorf. Ἄμστερνταμ, Jan Janssonius, 1661.

Δεύτερη ἔκδοση (πρώτη σέ 8ο σχῆμα), 8ο, 179 x 110
mm., 99 σ. (λερωμένα μερικά φύλλα, λεκέδες ἀπό

νερό). Μέ 31 δισέλιδους χαλκόγραφους χάρτες καί
τοπογραφικά. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη
(φθορές). Blackmer 958, Zacharakis 1915 κ.ἑ.

€ 1.000-1.500

331

VALIERO, Andrea. Historia della guerra di Candia.
Βενετία, Paolo Baglioni, 1679.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, 250 x 180 mm., 751 σ. (λεκές
ἀπό νερό στό κάτω περιθώριο, ἀρκετά ἔντονος
στήν ἀρχή καί τό τέλος, λίγο ὀξειδωμένα μερικά
φύλλα). Χαλκόγραφη βινιέτα στόν τίτλο καί ξυλό-
γραφη στά φ. π4 & 5Bv (οἰκόσημα τοῦ συγγραφέα).
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές,
λεκές ἀπό νερό, χρυσή διακόσμηση στά καλύμ-
ματα). Blackmer 1710, Atabey 1268, Contominas 760.
<ὡς ἔχει>

€ 600-800

332

CORONELLI, Vincenzo Maria.Memoires, historiques
& geographiques du Royaume de la Morée, Negrepont,
& des places maritimes jusques à Thessalonique, tra-
duit de l’ italien. Ἄμστερνταμ, Wolfgang, Waesberge,
Boom & van Someren, 1686.

333
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12ο, 144 x 85 mm., 232 σ. (λεκέδες ἀπό νερό, ἀρκετά
ἔντονοι σέ ὁρισμένα φύλλα). Μέ 42 δισέλιδες χαλ-
κογραφίες (κυρίως χάρτες, ἀπόψεις καί τοπογρα-
φικά). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (φθορές, τά
καλύμματα ἐπενδυμένα μέ περγαμηνή, λερωμένα).
Armao 36 («le tavole sono migliori delle tavole originali
veneziane»), Blackmer 407, Weber, II, 810.

€ 800-1.200

333

DAPPER, Olfert. Naukeurige beschryving van Morea,
eertijts Peloponnesus, en de Eilanden Korfu, Cefalonia,
Sant Maura, Zanten en andere in grooten getale.
Ἄμστερνταμ, Wolfgangh, Waesbergen, Boom, Some-
ren & Goethals, 1688.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio, 320 x 195 mm., 48 + (33-40)
+ 32 + (25-56) + (25-168) + [6] + [12] + 120 + (105-116)
+ (121-164) σ. (τό εὑρετήριο δεμένο μετά τή σ. 168).
Κείμενο σέ 2 στῆλες, χαλκόγραφος ἐπιπρόσθετος
τίτλος, ἕνας δισέλιδος καί 3 ἀναδιπλούμενοι χάρτες,
2 ἀναδιπλούμενες καί 5 δισέλιδες ἀπόψεις, 6 χαλκο-
γραφίες σέ 3 φύλλα ἐκτός κειμένου (2 ἀνά φύλλο), 3
πίνακες (2 μέ νομίσματα καί ἕνας μέ ἀρχαιότητες)
καί 29 χαλκογραφίες ἐντός κειμένου (ἀνάμεσά τους
20 χάρτες καί ἀπόψεις). Περγαμηνή τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (ἐλαφρά λερωμένη, σχίσιμο στήν πάνω
ἕνωση). Blackmer 452, Zacharakis, 391 & 1284-94.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ.

€ 2.000-3.000

334

BRUYN, Cornelis de. Reizen van Cornelis de Bruyn,
door de vermaardste deelen van Kleinasia, de eylanden
Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio, &c., mitsga-

ders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en
Palestina. Delft, Henrik van Krooneveld, 1698.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio, 328 x 205 mm., 398 σ. (δυό
μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο στά πρῶτα φύλλα). Κεί-
μενο σέ 2 στῆλες, χαλκόγραφος ἐπιπρόσθετος τίτ-
λος, πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα ἐκτός κειμένου,
ἀναδιπλούμενος χάρτης καί 217 χαλκογραφίες
ἐντός κειμένου καί σέ 102 πίνακες (ἀρκετοί ἀναδι-
πλούμενοι ἤ δισέλιδοι). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (φθορές, ξαναφτιαγμένη ἡ ράχη). Atabey
159, Cobham & Jeffery, σ. 7, Röhricht 1184, Contomi-
nas 99, Zacharakis 745.

€ 3.000-4.000

335

TOURNEFORT, Joseph Pitton de. Relation d’ un voyage
du Levant, fait par ordre du Roy, contenant l’histoire an-
cienne&moderne de plusieurs isles de l’Archipel, de Con-
stantinople, des côtes de laMer Noire, de l’Arménie, de la
Géorgie, des frontières de Perse& de l’AsieMineure.Πα-
ρίσι, Imprimerie Royale, 1717.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 4ο, 250 x 190 mm., 544
καί 526 σ. Μέ 152 χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου (6
ἀναδιπλούμενες). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(μικρές φθορές στίς ἑνώσεις, κόκκινες οἱ ἀκμές).
Blackmer 1318, Atabey 960, Weber, II, 458, Zachara-
kis, 3523-38, Contominas 743. (2)

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ. Ὁ Tournefort ταξίδεψε
στήν Ἀνατολή στό διάστημα 1700-1702, ἐντοπίζον-
τας πλῆθος ἄγνωστων μέχρι τότε φυτῶν. Στίς χαλ-
κογραφίες περιλαμβάνονται ἀρκετοί χάρτες καί
ἀπόψεις, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες ἀπεικονίζουν, στό μεγα-
λύτερο μέρος τους, ἐνδυμασίες, ζῶα καί φυτά.

€ 1.200-1.600
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337

336

BUSBECQ, Ogier Ghiselin de. Lettres du baron de Bus-
bec, ambassadeur de Ferdinand I. Roy des Romains, de
Hongrie, &c. auprès de Soliman II. Empereur des Turcs,
nommé ensuite ambassadeur de l’ Empereur Rodolphe
II. [...], traduites en françois avec des notes historiques
& géographiques par M. l’Abbé de Foy.Παρίσι, Cl. J.-
B. Bauche & L. d’ Houry, 1748.

3 τόμοι, 12ο, xxx + 263, 433 καί 349 σ. (λίγο ὀξειδω-
μένο ἀντίτυπο). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μι-
κρές φθορές, χρυσωμένες οἱ ἀκμές). Blackmer 255,
Atabey 174, Weber, II, 183. (3)

€ 300-400

337

LE ROY, Julien David. Les Ruines des plus beaux mo-
numents de la Grèce, considérées du côté de l’ histoire
et du côté de l’architecture, seconde édition corrigée et
augmentée. Παρίσι, L. F. Delatour, 1770.

2 τόμοι, μεγάλο folio, 540 x 405 mm., xiv + 54 καί xx
+ 11 [54] σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). 61 χαλ-
κόγραφοι πίνακες μέ ἀπόψεις, χάρτες καί ἀρχιτε-
κτονικά σχέδια ἀριθμημένοι I-XXXV καί I-XXVI,
κτητορική σημείωση στόν τίτλο τοῦ δεύτερου
τόμου («Ex libris Biblioth. Scholae Regiae Edinensis»).
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, χρυ-
σωμένες οἱ ἀκμές). Πρβ. Blackmer 1009 &Atabey 709
(ἡ πρώτη ἔκδοση). (2)

€ 5.000-7.000

338

BELLIN, Jacques Nicolas. Description géographique
du golfe de Venise et de la Morée, avec des remarques
pour la navigation, & des cartes & plans des côtes, vil-
les, ports & mouillages. Παρίσι, Didot, 1771.

4ο, 255 x 190 mm., xij + 235 σ. Χαλκόγραφος ἐπιπρό-
σθετος τίτλος (σέ σχέδιο καί χάραξη τοῦArrivet) καί
49 χαλκόγραφοι χάρτες (14 ἀναδιπλούμενοι). Δέρμα
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές).Weber, II, 765, Con-
tominas 52, Zacharakis 290-1 & 293-309.

ΚΑΛΟΑΝΤΙΤΥΠΟΑΥΤΟΥΤΟΥΣΠΑΝΙΟΥΕΡΓΟΥ.

€ 3.000-4.000

339

ΜΟΙΣΙΟΔΑΞ, Ἰώσηπος. Θεωρία τῆς γεωγραφίας, τῇ
ὁποίᾳ ὑποσυνήφθη πρῶτον μέν μία ἔκθεσις τῶν κυ-
ριωτέρων προβλημάτων τῆς γεωγραφίας ἐν εἴδει ἐπα-
γωγῆς, δεύτερον δέ μία ἔκθεσις τοῦ πολιτικοῦ
ἐνιαυτοῦ, ἤ τοῦκαλενδαρίου, ἐν εἴδει προσαρτήματος,
ἐκδοθεῖσα νῦν τό πρῶτον.Βιέννη, J. T. Trattner, 1781.

8ο, XVI + 207 σ. (κομμένο τό κάτω περιθώριο δύο
φύλλων: σ. 101-2 καί 201-2, ἐλαφρά λερωμένος ὁ
τίτλος, ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένα κάποια τεύχη). Ὁ
τίτλος σέ τυπογραφικό πλαίσιο, 3 ἀναδιπλούμενοι
χαλκόγραφοι πίνακες στό τέλος, κατάλογος συν-
δρομητῶν. Ἀρχικά χαρτόνια (μικρές φθορές στή
ράχη). Legrand (18ος αἰ.) 1046.

€ 800-1.200
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340

GUYS, Pierre Augustin. Voyage littéraire de la Grèce,
ou lettres sur les Grecs, anciens et modernes, avec un
parallèle de leurs moeurs, troisième édition revue, cor-
rigée, considérablement augmentée. Παρίσι, Veuve
Duchesne, 1783.

4 τόμοι, 8ο, viii + 527, 382, 373 καί 140 [240] σ. (ὀξει-
δωμένα μερικά φύλλα). Χαλκόγραφη προμετω-
πίδα στόν πρῶτο τόμο καί 9 χαλκογραφίες ἐκτός
κειμένου (4 ἀναδιπλούμενες), οἱ περισσότερες χα-
ραγμένες σέ σχέδια τῶν A. Favray καί D. Massil.
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Blackmer
769, Atabey 547, Weber, II, 529, Contominas 316. (4)

€ 300-400

341

SANDWICH, John Montagu, Earl of. A voyage perfor-
med by the late Earl of Sandwich round the Mediterra-
nean, in the years 1738 and 1739, written by himself, to
which are prefixed memoirs of the noble author’s life by
John Cooke.Λονδίνο, T. Cadell Jun. &W. Davies, 1799.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, xl + 539 σ. (ἐλαφρά ὀξειδω-
μένο ἀντίτυπο). Χαλκόγραφη προμετωπίδα (πορ-
τραῖτο τοῦ συγγραφέα), 25 χαλκόγραφοι πίνακες
(ἀνάμεσά τους 4 πίνακες μέ ἐπιγραφές) καί ἀναδι-
πλούμενος χάρτης στό τέλος (ἐπιχρωματισμένος μέ
τό χέρι). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές, ἐλεύθερο τό πάνω κάλυμμα). Blackmer
1149,Atabey 828,Weber, II, 522, Contominas 477, Co-
bham & Jeffery, σ. 55.

€ 500-700

342

LE CHEVALIER, Jean Baptiste. Voyage de la Troade,
fait dans les années 1785 et 1786, troisième [deuxième]
édition, revue, corrigée et considérablement augmentée.
Παρίσι, Dentu, 1802.

3 τόμοι, 8ο, xviij + 303, 332 καί 315 σ. (λίγο λερω-
μένα μερικά φύλλα, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο).
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Atabey 698, Weber, II, 608, Contominas 396. [μαζί:]
Recueil des cartes, plans, vues et médailles, pour servir
au Voyage de la Troade.Παρίσι, Dentu, 1802. 4ο, 14 σ.
Πρώτη μορφή (μέ ὁρισμένες ἀναντιστοιχίες μεταξύ
χαλκογραφιών καί ἐπεξηγηματικῶν κειμένων), 35
(ἀπό τίς 37) χαλκογραφίες σέ 27 (ἀπό τούς 29) πί-
νακες (3 ἀναδιπλούμενοι καί 12 δισέλιδοι, λείπουν
οἱ χαλκογραφίες XVII & XXI). Ἀρχικά χαρτόνια
(φθορές, χαλαρωμένη ἡ ράχη, ἀξάκριστο). Atabey
699, Blackmer 994, Contominas 397. (4) <ὡς ἔχει>

€ 800-1.200

343

ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Νικηφόρος. Στοιχεῖα γεωγραφίας,
πλείστοις σημειώμασι καί σχήμασι πλουτισθέντα
ὑπό Ἀνθίμου Γαζῆ, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα.
Βιέννη, Γ. Βεντότης, 1804.

8ο, VIII + 245 σ. (λεκές ἀπό νερό στήν πάνω ἐσωτε-
ρική γωνία, κομμένη μιά γωνία τοῦ χάρτη χωρίς
ἀπώλεια τυπωμένης ἐπιφάνειας, λίγο ὀξειδωμένο
ἀντίτυπο). Χαλκόγραφη προμετωπίδα (πορτραῖτο
τοῦ συγγραφέα), ἀναδιπλούμενος χάρτης τῆς
ὑδρογείου («Πίναξ καθολικός τῶν δύο ἡμισφαι-
ρίων, ὑπό Ἀ. Ἀ. Γαζῆ») καί 6 ἀναδιπλούμενοι πίνα-
κες. Ἀρχικά χαρτόνια (λερωμένα). Ἠλιού 1804.67,
Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1343.

€ 400-600

344

[ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, Στέφανος]. Συλλογῆς τῶν ἐν ἐπι-
τομῇ τοῖς πάλαι γεωγραφηθέντων, τύποις ἐκδο-
θέντων φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν ἐξ Ἰωαννίνων
φιλογενεστάτων ἀδελφῶν Ζωσιμάδων [...], τόμος
πρῶτος [– δεύτερος].Βιέννη, Schrämbel (τ. 1), 1807-
1808.

2 τόμοι, 8ο, 812 καί 530 σ. (λείπει τό τεῦχος X τοῦ
δεύτερου τόμου, στή θέση του ἐπαναλαμβάνεται
τό Y, ὀξείδωση). Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο χαλκό-
γραφο πίνακα στόν πρῶτο τόμο καί 4 ἀναδιπλούμε-
νους χαλκόγραφους χάρτες στό δεύτερο. Δερμάτινη
ράχητῆςἐποχῆςτῆςἔκδοσης (φθορές).Ἠλιού1807.62
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& 1808.32, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1365. [δεμένο
στό τέλος τοῦ δεύτερου τόμου:] ISMAIL IBN ALI,
Imad al-Din Abu al-Fida, κ.ἄ. Ἀμπουλφέδα Ἰσμαήλ,
Βασιλέως Ἀπαμείας, ἐκ τῶν γεωγραφικῶν πινάκων
περιγραφή Χορασμίας, Μαουαραλνάχρης, ἤτοι
τῶν πέραν τοῦ ποταμοῦ Ὤξου τόπων, Ἀραβίας,
Αἰγύπτου, Περσίδος, ἔτι δέ τῆς Περσικῆς καί
Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ πρω-
τοτύπου τῆς ἀραβικῆς διαλέκτου κατά τόν ἐν τῇ
Καισαροβασιλικῇ τῆς Βιέννης βιβλιοθήκῃ κώδηκα,
μετά τινων ὑποσημειώσεων, ὑπό Δημητρίου Ἀλε-
ξανδρίδου.Βιέννη,A. Schmidt, 1807. 2 μέρη, 8ο, 291
+ 79 σ. Ἀραβικό κείμενο καί ἑλληνική μετάφραση
σέ ἀντικρυστές σελίδες, ἐπιμέρους τίτλος στό δεύ-
τερο μέρος, 2 ἀναδιπλούμενοι στοιχειοθετημένοι
πίνακες στό πρῶτο. Ἠλιού 1807.6 & 16. (2)

€ 200-300

345

STUART, James, καί Nicholas REVETT. Les antiquités
d’Athènes, ouvrage traduit de l’anglais par L. F. F[euil-
let].Παρίσι, F. Didot, 1808-1822.

Πρώτη πλήρης γαλλική ἔκδοση, 4 τόμοι, folio, 460 x
300 mm., xiij + 75, 60, 89 καί 78 + 2 σ. (λίγο ὀξειδω-
μένο ἀντίτυπο). Χαλκόγραφες βινιέτες στούς τίτλους
τοῦ πρώτου καί τοῦ τέταρτου τόμου (πορτραῖτα τῶν
συγγραφέων), 191 χαλκόγραφοι πίνακες μέ ἀπόψεις,
σχέδια καί χάρτες (8 δισέλιδοι). Νεότερο πανί (πα-
λιές δερμάτινες ἐτικέτες στίς ράχες, ἀξάκριστο). Bru-
net, V, στ. 570, Contominas 708. (4)

€ 1.800-2.200

346

CASTELLAN,Antoine Laurent. Lettres sur la Grèce, l’
Hellespont et Constantinople, faisant suite aux lettres
sur la Morée. Παρίσι, H. Agasse, 1811.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 μέρη σ’ ἕνα τόμο, 8ο, 171 καί
235 σ. Μέ 2 ἀναδιπλούμενα τοπογραφικά καί 20
χαλκογραφίες σχεδιασμένες καί χαραγμένες ἀπό
τό συγγραφέα. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Blackmer
299, Atabey 206, Contominas 128.

€ 250-350

347

MÜLLER, Christian. Voyage en Grèce et dans les îles
Ioniennes, pendant les six derniers mois de 1821, ou-
vrage où l’on trouvera des détails sur l’ insurrection des
Hellènes et sur le caractère et les talens de leurs chefs,
leur constitution provisoire, et des documents sur la
conduite des Anglais envers les Grecs et les habitans

des îles Ioniennes, etc., etc., etc., traduit de l’ allemand
de Christian Muller par Léon A*** [Astouin].Παρίσι, P.
Persan & Ce, 1822.

Πρώτη ἔκδοση στά γαλλικά, 8ο, viij [vj] + 425 σ.
(λεκές ἀπό νερό στό ἐξωτερικό περιθώριο μερικῶν
φύλλων). Χειρόγραφος ἀναδιπλούμενος χάρτης στό
τέλος («Carte des deux Siciles et de la Grèce», ὑδατο-
γραφία καί μελάνι, 184 x 230 mm.). Δέρμα τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (κομμένο καί συμπληρωμένο
τμῆμα ἀπό τή βάση τῆς ράχης καί τό κάτω κάλυμμα,
ἐπιδιόρθωση στό πάνω). Droulia 353, πρβ. Legrand &
Pernot, 1018, &Atabey 850 (ἡ δεύτερη ἔκδοση).

ΣΠΑΝΙΟ.

€ 400-600

348

FRIEDEL,Adam. The Greeks. Twenty-four portraits of
the principal leaders and personages, who have made
themselves most conspicuous in the Greek Revolution,
from the commencement of the struggle, fifth edition.
Λονδίνο & Παρίσι, 1830.

folio, 470 x 330 mm. (κάποιες λιθογραφίες ἐλαφρά
ὀξειδωμένες). 24 λιθογραφίες ἐπιχρωματισμένες μέ
τό χέρι, 7 ἀπό τίς ὁποῖες μέ χρονολογία 1830 (2 μέ
τήν ἔνδειξη «5th Edition» καί 2 μέ τήν ἔνδειξη «6th

Edition»), οἱ ὑπόλοιπες ἀπό προηγούμενες ἐκδόσεις,
19 σέ περίτεχνα φόντα, μία τυπωμένη σέ κινέζικο
ἐπικολλημένο χαρτί («Odysseus Tritzo»), χωρίς κεί-
μενο ἤ ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς
ἔκδοσης ἀπό τά ἐξώφυλλα). Δερμάτινη ράχη τῶν
ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα (φθορές, ἐλεύθερο τό πάνω
κάλυμμα, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά τυπωμένα
ἐξώφυλλα, τό πάνω ἀπό τά ὁποῖα στά ἀγγλικά καί
τό κάτω στά γαλλικά, ἐπιδιορθωμένα σχισίματα).
Κουκίου, σ. 249-57, πρβ. Blackmer 633.

ΩΡΑΙΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΜ-
ΠΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ.

€ 6.000-8.000

349

STANHOPE, John Spencer.Olympia, or topography il-
lustrative of the actual state of the Plain of Olympia and
of the ruins of the city of Elis. Λονδίνο, Rodwell &
Martin, 1824.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio, 449 x 295 mm., 63 σ. (λεκές
ἀπό νερό στό πάνω περιθώριο τῶν πρώτων φύλ-
λων, λίγοὀξειδωμένοἀντίτυπο).Μέ12χαλκόγραφους
πίνακες καί 2 τοπογραφικά (ἕνα ἀναδιπλούμενο καί
ἕναδισέλιδο) σέσχέδια τοῦThomasAllason, 3 χαλκο-
γραφίες ἐντός κειμένου, ὅλες οἱ χαλκογραφίες τυ-
πωμένες σέ κινέζικο ἐπικολλημένο χαρτί. Νεότερο
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κόκκινο μαροκινό δέρμα. Blackmer 1596, Droulia
600, Contominas 691.

€ 800-1.200

350

WADDINGTON, George. A visit to Greece in 1823 and
1824, the second edition.Λονδίνο, John Murray, 1825.

8ο, lix + 248 σ. Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο χαλκόγραφο
χάρτη καί ἕνα ἀναδιπλούμενο τοπογραφικό τῆς
Ἀκρόπολης. Πάνινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(χαλαρωμένη ἡραφή της, σπασμένη ἡ πάνωσύνδεση,
ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Blackmer 1755, Droulia 900.

€ 200-300

351

BORYDE SAINT-VINCENT, J. B. Relation du voyage
de la Commission scientifique de Morée dans le Pélo-
ponnèse, les Cyclades et l’ Attique. Παρίσι & Στρα-
σβοῦργο, F. G. Levrault, 1836-1838.

2 τόμοι, 8ο, xviij + 474 καί 496 σ. (λείπει ὁ ἄτλας,
λεκές ἀπό νερό στήν κάτω ἐξωτερική γωνία με-

ρικῶν φύλλων). Μ’ ἕνα χάρτη, ἕνα χαλκόγραφο
πίνακα μέ μουσική καί 16 λιθογραφίες ἐκτός κει-
μένου. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (ξεθωριασμένη, μικρές φθορές). Weber, I, 236,
Brunet, II, στ. 1136, πρβ. Blackmer 169 (ἡ πρώτη
ἔκδοση). (2)

Ἡ σπάνια δεύτερη ἔκδοση τοῦ πρώτου τόμου τῆς
Expédition scientifique de Morée, section sciences phy-
siques (1832-1836).

€ 600-800

352

REEVE, Emma, καί Thomas ALLOM. Character and
costume in Turkey and Italy, designed and drawn from
nature by Thomas Allom, with descriptive letter-press
by Emma Reeve. Λονδίνο, Fisher, Son & Co, χ.χ. [π.
1845].

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio, 418 x 325 mm., 47 σ. (λεκές
ἀπό νερό στό πάνω περιθώριο, λερωμένο τό τελευ-
ταῖο φύλλο, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Λιθό-
γραφος ἐπιπρόσθετος τίτλος καί 20 λιθογραφίες μέ
τίντα σέ σχέδια τοῦ Allom. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς
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352

ἔκδοσης (φθορές, ἐμπίεστη καί χρυσή διακόσμηση
στά καλύμματα, ἐλεύθερο τό πάνω κάλυμμα, χρυ-
σωμένες οἱ ἀκμές). Blackmer 1400, πρβ.Atabey 16 (ἡ
δεύτερη ἔκδοση) & Colas 86.

€ 600-800

353

LEAKE,WilliamMartin. Peloponnesiaca: A supplement
to Τravels in the Moréa.Λονδίνο, J. Rodwell, 1846.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 8ο, xv + 432 σ. (ἐλαφρά λερωμένα
κάποια φύλλα). Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο χαλκό-
γραφο χάρτη καί 4 ἀναδιπλούμενα τοπογραφικά.
Ἀρχικό πανί (ξεθωριασμένη ἡ ράχη). Atabey 693,
Weber, I, 190, Contominas 390.

€ 300-400

354

DORAD’ISTRIA.Περί τῶν ἐν τῇἈνατολῇ γυναικῶν,
σύγγραμμα τῆς κομήσσης Δώρας Ἰστριάδος, μετα-
φρασθέν ὑπό τῆς κυρίαςΑἰμιλίας Γ. Σκουζέ.Ἀθήνα,
Χρ. Δούκας, 1861.

2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, κγ΄ + (γ΄-δ΄) + (5-374)
καί 436 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα, ὀξεί-
δωση). Μέ μιά χαλκογραφία ἐκτός κειμένου (πορ-
τραῖτο τῆς συγγραφέως). Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Γκίνης &
Μέξας, 8822.

€ 80-120

355

MAHAFFY, J. P. Rambles and studies in Greece, se-
cond edition revised and enlarged.Λονδίνο, McMillan
& Co., 1878.

8ο, ix + 468 σ. (λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Προ-
μετωπίδα, δίχρωμος χάρτης καί 9 εἰκόνες ἐκτός κει-
μένου.Δέρματῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (χρυσήπροτομή
τοῦ John Colet στό πάνω κάλυμμα, τό ἔμβλημα τῆς
St. Paul’s School στό κάτω, χρυσωμένες οἱ ἀκμές).
Πρβ. Weber, I, 746 (ἡ πρώτη ἔκδοση).

€ 60-80

356

WARSBERG,Alexander, Freiherr von. Ithaka.Βιέννη,
Carl Gerold’s Sohn, 1887.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. μεγάλο 8ο, V + 144 σ. Τό κείμενο
σέ διακοσμητικό πλαίσιο, 5 ἔγχρωμες ἀναπαραγω-
γές ὑδατογραφιῶν τοῦ Ludwig Hans Fischer ἐπικολ-
λημένες σέ χαρτόνια ἐκτός κειμένου, βινιέτες του
ἐντός κειμένου, χάρτης στό τέλος. Ἀρχικό εἰκονο-
γραφημένο πανί (ἐλαφρά λερωμένο). Legrand & Per-
not, 3542, Weber, I, 903, Contominas 787.

€ 150-200

357

DESGENETTES, René, baron de. Souvenirs d’un méde-
cin de l’ expédition d’ Égypte. Παρίσι, Calmann Lévy,
1893.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 16ο, III + 75 σ. Ἀντίτυπο σέ χαρτί
Japon impérial, μέ 3 πρωτότυπες ὑδατογραφίες τοῦ
Paradis σέ φύλλα ἐκτός κειμένου (πορτραῖτα τῶν
Desgenettes, Bonaparte καί Kléber μέ βάση ἔργα τοῦ
Musée Carnavalet), ἕνα ἀναδιπλούμενο πανομοι-
ότυπο χειρογράφου τοῦ Kléber, μιά ἐπιστολή τοῦ
Desgenettes πρός τόν Amaury-Duval (Παρίσι, 3
Ὀκτωβρίου 1803) καί χειρόγραφο συμπλήρωμα 3
φύλλων στό τέλος («Conversation relative au Général
Dumas, homme de couleur»: φ. 76r-v καί «Table»: φ.
77r-[78]r). Μαροκινό δέρμα τοῦ V. Krafft στή ράχη
καί τίς γωνίες (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα, χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή, ἀξάκριστες οἱ
ὑπόλοιπες), θήκη.

Συλλογή ἀνεκδότων πού ἀναφέρονται στίς σχέσεις
τοῦ Βοναπάρτη μέ τόν Kléber καί τούς σοφούς τῆς
Ἀποστολῆς. Σύμφωνα μέ χειρόγραφη σημείωση στό
φ. 76v ἡ «Conversation relative au Général Dumas» πα-
ραλήφθηκε ἀπό τήν ἔκδοση λόγω τῶν σχέσεων τῶν
Calmann Lévy μέ τόν ἐγγονό τοῦ στρατηγοῦ, A.
Dumas fils.

€ 800-1.200
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20. Χάρτες

358

AA, Pieter van der. Veteris orbis tabulæ geographicæ,
ex accuratissimis auctoribus selectæ, secundum Pom-
ponii Melæ descriptionem orbis potissimum digestæ, ad
quotidianum & commodiorem studiosorum usum in mi-
norem formam redactæ, & magna cura nunc primum
emendatæ. Leyden, P. van der AA, [1714].

πλάγιο 4ο, 183 x 240 mm. (λεκές ἀπό νερό στό κάτω
περιθώριο μερικῶν χαρτῶν). 68 χαλκόγραφοι χάρ-
τες ἀριθμημένοι στήν πλάκα 1-6 & 6*-67 (3 ἀναδι-
πλούμενοι), 3 χαλκόγραφα φύλλα μέ κείμενο στήν
ἀρχή (τίτλος, πρόλογος καί εὑρετήριο, ὅλα σέ δια-
κοσμητικό πλαίσιο, στό πλαίσιο τοῦ τίτλου ἐνσω-
ματωμένα πορτραῖτα τῶν Στράβωνα, Πτολεμαίου,
A. Ortelius, P. Cluverius, P. Bertius & C. Cellarius),
φύλλο μέ βινιέτα στό τέλος (ἀριθμημένο 68). Δέρμα
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, ξαναφτιαγμένη ἡ
ράχη). Zacharakis 1914 κ.ἑ., πρβ. Phillips 3275.

Πολύ σπάνιος ἄτλαντας τῆς ἀρχαίας γεωγραφίας.
Οἱ περισσότεροι ἀπό τούς χάρτες τῆς Ἑλλάδας
εἶχαν προηγουμένως δημοσιευθεῖ στό ἔργο τοῦ J. La-
urenberg,Graecia antica (1660) καί στήν ἐπανέκδοσή
του ἀπό τόν J. Gronovius στόν τέταρτο τόμο τοῦ The-
saurus graecarum antiquitatum (1699). Δέκα χάρτες
ὅμως ἐμφανίζονται ἐδῶ γιά πρώτη φορά (Zachara-
kis, 1985-6 & 1988-95). Τό ἔργο χρονολογεῖται τό
1714 μέ βάση κατάλογο τοῦ van der Aa στό τέλος
γαλλικῆς μετάφρασης τῆςΟὐτοπίας (L’Utopie de Th-
omas Morus, Leyden 1715). Φαίνεται πώς ὑπῆρξαν
ἐπανεκτυπώσεις του, ὅπως προκύπτει ἀπό κατάλογο
νέων τίτλων πού τύπωσε ὁ van der Aa στό τέλος τοῦ
πέμπτου τόμου τοῦ ἔργου τῶν C. & P. Perrault, Oeu-
vres diverses de physique et de mechanique (1721).

€ 3.000-4.000

359

ANVILLE, Jean Baptiste Bourguignon d’. A complete
body of ancient geography. Λονδίνο, R. Sayer & J.
Bennett, 1775.

folio, 553 x 380 mm. 13 χαλκόγραφοι χάρτες (ὅλοι
πλήν ἑνός δισέλιδοι, τά περιγράμματα χρωματι-
σμένα μέ τό χέρι). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη
(μικρές φθορές στά καλύμματα, τίτλος σέ δερμά-
τινη ἐτικέτα στό πάνω κάλυμμα: «D’ANVILLE’S /
ANCIENT / ATLAS»). Phillips 2.

€ 300-400

358 359

360
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361

360

DUFOUR, A. H. καί P. J. LAMEAU. Carte physique,
politique & comparée de la Turquie d’Europe, presentée
à S. A. R. Mgr le Dauphin et publiée par P. J. Lameau,
dressée par A. H. Dufour, gravée par Richard Wahl.
Παρίσι, Ch. Picquet, 1827.

Ἀναδιπλούμενος χαλκόγραφος χάρτης σέ 2 φύλλα,
φοδραρισμένα μέ πανί, τά περιγράμματα χρωματι-
σμένα μέ τό χέρι, συνολικές διαστάσεις: 1255 x 940
mm. Ἀρχικό περικάλυμμα, θήκη. Droulia 1249.

€ 400-600

361

ΚΟΚΙΔΗΣ, Ἰφικράτης. Χάρτης τοῦ Βασιλείου τῆς
Ἑλλάδος, συνετάχθη ὑπό σμίκρυνσιν 1:300.000,
ἐχαράχθη καί ἐτυπώθη ἐν τῷ Καισαροβασιλικῷ
Στρατ. Γεωγρ. Ἰνστιτούτῳ ἐν Βιέννῃ, 1884.

Ἀναδιπλούμενος χρωμολιθόγραφοςχάρτηςφοδραρι-
σμένος μέ πανί, 1740 x 1800 mm. Καλύμματα τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (ἐλεύθερο τόπάνω, λείπει ἡράχη).

€ 600-800

362

ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ, Μιχαήλ. Σπέτσαι, δαπάνῃ Ἰωάννου
Ν. Μπόταση, [πάνω:] ἔκδοσις Β΄ ἐπί τῇ βάσει τοῦ
ὑπό Ν. Γ. Κοτσοβίλλη ἐν Σύρῳ τῷ 1896 ἐκπονη-
θέντος χάρτου τῆς νήσου.Ἀθήνα, Λιθ. Γ. Κόλμαν,
1901.

Χρωμολιθόγραφος χάρτης, 547 x 758 mm. (σχισί-
ματα, κάποια ἐπιδιορθωμένα μέ σελοτέιπ στήν
πίσω πλευρά).

€ 150-200

362
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21. Φωτογραφία

363

Ἡ Μονή Ἁγ. Παντελεήμονα, Ἅγιον Ὄρος. [τέλη
19ου αἰώνα].

Τύπωμα ἀλμπουμίνας ἐπικολλημένο σέ χαρτόνι,
250 x 324 mm. (ὀξειδωμένο). Τίτλος στά ρωσικά (σέ
σφραγίδα) στήν πίσω ὄψη.

€ 200-300

363

364

365 366

364

ἩΜονή Ζωγράφου, Ἅγιον Ὄρος. [π. 1900].

Τύπωμα κολλοδίου/ζελατίνας ἐπικολλημένο σέ πα-
σπαρτού, 198 x 284 mm. (λίγο λερωμένο).

€ 200-300

365

Ἡ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερά Μ. Μονή τοῦ Βατοπαιδίου.
[π. 1900].

Τύπωμα κολλοδίου/ζελατίνας ἐπικολλημένο σέ πα-
σπαρτού, 215 x 292 mm. (λερωμένο, λείπουν τμή-
ματα ἀπό τό πασπαρτού). Ὁ τίτλος στό ἀρνητικό.

€ 200-300

366

ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος. Ὁ Ἰωάννης Γεννάδιος μέ τή
μητέρα τουἌρτεμη καί τόν ἀδελφό τουΠαναγιώτη.
[π. 1880].

Τύπωμα ἀλμπουμίνας ἐπικολλημένο σέ πασπαρ-
τού, 150 x 98 mm.

€ 200-300

367

ΜΠΟΥΚΑΣ, Γεώργιος.Ἡ βασίλισσα Ὄλγα.

Ὑπογεγραμμένη ἀπό τήν Ὄλγα στήν εἰκόνα
(«Ὄλγα / 1914»), ἔντυπη ὑπογραφή τοῦ φωτογρά-
φου στό πασπαρτού, τύπωμα ἀργύρου, 200 x 148
mm. (μικροί λεκέδες ἀπό νερό στό πασπαρτού).

€ 200-300
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367 368

368

NELLY’S. Ἐλευθέριος Βενιζέλος. [π. 1930].

Ὑπογραφή μέ μολύβι στό πασπαρτού, ἀνάγλυφη
σφραγίδα στήν εἰκόνα καί στό πασπαρτού, τύπωμα
ἀργύρου, 218 x 158 mm. Σέ κορνίζα.

€ 200-300

369

LESTER, Emile.Παραδοσιακή ἐνδυμασία Γαστου-
ρίου Κερκύρας. [π. 1930].

Τύπωμα ἀργύρου ἐπικολλημένο σέ πασπαρτού, 225
x 130 mmἘπιχρωματισμένη μέ τό χέρι.

€ 150-200

369 370 371369 370 371
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370

LESTER, Emile. Παραδοσιακές ἐνδυμασίες Χίου
καί Σάμου. [π. 1930].

Τυπώματα ἀργύρου ἐπικολλημένα σέ πασπαρτού,
230 x 130 καί 212 x 125 mm (ἐπιδιορθωμένα σχισί-
ματα στό πασπαρτού τῆς πρώτης). Ἐπιχρωματι-
σμένες μέ τό χέρι. (2)

€ 250-350

371

LESTER, Emile. Παραδοσιακές ἐνδυμασίες Ἀμορ-
γοῦ, Σίφνου καί Κέας. [π. 1930].

Τυπώματα ἀργύρου ἐπικολλημένα σέ πασπαρτού,
222 x 125, 222 x 136 καί 226 x 128 mm (ἐπιδιορθω-
μένα σχισίματα στό πασπαρτού τῆς πρώτης). Ἐπι-
χρωματισμένες μέ τό χέρι. (3)

€ 300-400

372

NELLY’S. Athènes – Le Parthénon. [π. 1929].

Τίτλος καί ὑπογραφή μέ μολύβι στό πασπαρτού,
σφραγίδες μέ μελάνι στήν πίσω ὄψη, τύπωμα ἀργύ-
ρου, 220 x 160 mm.

€ 200-300

373

NELLY’S. Athènes – Le Parthénon. [π. 1929].

Τίτλος καί ὑπογραφή μέ μολύβι καί ἀνάγλυφη
σφραγίδα στό πασπαρτού, σφραγίδες μέ μελάνι
στήν πίσω ὄψη, τύπωμα ἀργύρου, 220 x 160 mm.

€ 200-300

374

NELLY’S. Athènes – Les Cariatides. [π. 1929].

Τίτλος καί ὑπογραφή μέ μολύβι στό πασπαρτού,
σφραγίδες μέ μελάνι στήν πίσω ὄψη, τύπωμα ἀργύ-
ρου, 220 x 160 mm.

€ 150-200

375

NELLY’S. Λιμάνι. [δεκαετία 1930].

Ἀνάγλυφη σφραγίδα στήν εἰκόνα («NELLYS / 19
EAST 57 ST. / NEWYORK 22»), μεταγενέστερο τύ-
πωμα ἀργύρου, 335 x 298 mm.

€ 400-600

372 373 374

375
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376 377

376

NELLY’S. Κορίτσι. [δεκαετία 1950].

Ἀνάγλυφη σφραγίδα στήν εἰκόνα («NELLYS / 19
EAST 57 ST. / NEWYORK 22»), τύπωμα ἀργύρου,
299 x 239 mm.

€ 400-600

377

NELLY’S. Κοπέλα προφίλ. [δεκαετία 1950].

Ἀνάγλυφη σφραγίδα στήν εἰκόνα («NELLYS / 19
EAST 57 ST. / NEWYORK 22»), τύπωμα ἀργύρου,
298 x 215 mm.

€ 400-600

378

ΖΗΜΕΡΗΣ, Κ. Ἄλμπουμ μέ 10 φωτογραφίες ἀπό
τήν περιοχή τοῦ Πηλίου. [π. 1930].

Τυπώματα ἀργύρου διαστάσεων ἀπό 255 x 380 ἕως
330 x 460 mm. Ὅλες ἐκτός ἀπό μία ἐπιχρωματισμέ-
νες μέ τό χέρι, καθεμία μέ τίτλο στά ἀγγλικά καί
ὑπογραφή μέ μολύβι στό πασπαρτού, ἐτικέτα στό
ἐσωτερικό τοῦ πάνω καλύμματος («Presented to /Ad-
miral SIR ERNLEM. CHATFIELD / K.C.B., K.C.M.G.,
C.V.O. / A Souvenir / of his visit to the port of Volo. /
FROM THE / TOWN COUNCIL OF VOLO (DEMOS
PAGASON) / 18-22 Oct. 1932»). Μεταγενέστερα κα-
λύμματα ἐπενδυμένα μέ πανί, θήκη, πλάγιο folio,
390 x 525 mm.

€ 1.500-2.000

378 α 378 β
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379

383

379

Ἄλμπουμ μέ 44 μικρές φωτογραφίες ἀπό τίς ἐπι-
χειρήσεις τοῦ Ἱεροῦ Λόχου στή Β. Ἀφρική. [1943].

Τοποθετημένες 4 ἀνά σελίδα, τυπώματα ἀργύρου,
60 x 85 mm. Κάποιες μέ χειρόγραφες λεζάντες στήν
πίσω ὄψη. Χαρτόνια (μικρές φθορές), πλάγιο 8ο,
178 x 230 mm. [μαζί:] Φωτογραφία τῶν ἱερολο-
χιτῶν Τόμπρα καί Γ. Κωστοκανέλλη. 137 x 85 mm.
(φωτοκάρτα). Χαρισμένη ἀπό τόν Κωστοκανέλλη
στούς γονεῖς του. (2)

€ 150-200

380

BOISSONNAS, Fred. Athènes moderne. Γενεύη, Édi-
tions d’Art Boissonnas, 1920.

48 πίνακες μέ βαθυτυπικές ἀναπαραγωγές φωτο-
γραφιῶν, εἰσαγωγή τοῦ Γ. Ἀρβανιτάκη. Ἀρχικά
εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα.

€ 150-200

381

BOISSONNAS, Fred. L’Épire, berceau des Grecs, 2me

édition revue. Γενεύη, Éditions d’ Art Boissonnas,
1920.

Μ’ ἕνα χάρτη καί 48 πίνακες μέ βαθυτυπικές ἀνα-
παραγωγές φωτογραφιῶν, εἰσαγωγή τοῦ D. Baud-
Bovy, ἕνα ἀπό τά 3000 ἀριθμημένα ἀντίτυπα σέ
«papier fort». Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα
(μικρές φθορές στή ράχη).

€ 150-250

382

BAUD-BOVY, Daniel, καί Fred. BOISSONNAS. In
Greece, journeys by mountain and valley, with a preface
by Théophile Homolle, translated from the French by
Charles Frederic Hardy. Γενεύη, Fr. Boissonnas, 1920.

Πρώτη ἔκδοση στά ἀγγλικά, περιορισμένη σέ 300
ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 4ο, 132 σ. Μ’ ἕνα χάρτη, 39
ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν ἐκτός καί 86 ἐντός

κειμένου, ἀντίτυπο χωρίς ἀριθμό. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (λείπει μέρος τῆς ράχης).

€ 400-600

383

BOISSONNAS, Fred. Le tourisme en Grèce, texte et
photographies de Fred. Boissonnas. Γενεύη, Éditions
d’Art Boissonnas, 1928.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 30 ἀντίτυπα. 8ο,
198 x 143 mm., 79 σ. Μέ 58 πρωτότυπες φωτογρα-
φίες ἐπικολλημένες ἐντός κειμένου (14 ὁλοσέλιδες),
τυπώματα ἀργύρου, ἕνα ἀπό τά ἀντίτυπα τοῦ φω-
τογράφου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀποκολλημένα ἀπό
τή ράχη, ἐπικολλημένη φωτογραφία στό πάνω κά-
λυμμα, ἀξάκριστο).

€ 600-800
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384

22. Τέχνες

384

GARNIER, Charles. Temple de Jupiter Panhellénien à
Égine, [πάνω:] Restaurations des monuments antiques
par les architectes pensionnaires de l’ Académie de
France à Rome, depuis 1788 jusqu’à nos jours, publiées
avec les mémoires explicatifs des auteurs sous les au-
spices du Gouvernement français. Παρίσι, Firmin-
Didot et Cie, 1884.

μεγάλο folio, 596 x 415 mm., 42 σ. (ἐλαφρά ὀξειδω-
μένοι κάποιοι πίνακες). Μέ 13 πίνακες ἀπό τούς
ὁποίους 7 χαλκόγραφοι (3 δισέλιδοι) καί 6 χρωμο-
λιθόγραφοι (3 δισέλιδοι). Ἀρχικά τυπωμένα χαρ-
τόνια, πάνινη ράχη (μικρές φθορές). Blackmer 650.

€ 800-1.200

385

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Γεώργιος.Χριστιανική ἀρχαιολογία
τῆς μονῆς Δαφνίου. Ἀθήνα, Α. Παπαγεωργίου,
1889.

8ο, 144 σ. Μ’ἕναν πίνακα μεταξύ τῶν σ. 128 καί 129
καί μιά ἀναδιπλούμενη δίχρωμη κάτοψη στό τέλος,
εἰκόνες ἐντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).Ἠλιού &Πο-
λέμη, 1889.949.

€ 60-80

386

ΜΑΚΡΗΣ, Κίτσος Α.Ἡξυλογλυπτική τοῦ Πηλίου.
Βόλος, Κ. Α. Μακρῆς, 1958.

23 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα, μέ πο-
λύχρωμη ξυλόγραφη διακόσμηση τῆςΝτόραςΛιβα-
νοῦ-Χρυσοχοΐδου, 24 ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν
σέ 12 φύλλα στό τέλος. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα
ἐξώφυλλα.

€ 80-120

387

ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ, Φῶτος. Ἡ ἑλληνική ξυλογραφία
(1821-1950), μελέτη, ξανατυπωμένη ἀπό τή «Φιλο-
λογική Πρωτοχρονιά» τοῦ 1951. Ἀθήνα, Μαυρί-
δης, 1951.

27 σ. Μέ ἀναπαραγωγές ξυλογραφιῶν ἐντός κειμέ-
νου καί σέ 3 φύλλα στό τέλος, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στόν τεχνοκρίτη Κύριο Ἄ. Προκοπίου
/ μέ πολλήν ἐκτίμηση / Φ. Γιοφύλλης / Ἀθήνα,
Ἀχαρνῶν 167α»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 50-70

388

ΣΠΑΘΑΡΗΣ, Σωτήριος. Ἀπομνημονεύματα Σ.
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390 391

Σπαθάρη καί ἡ τέχνη τοῦ Καραγκιόζη. Ἀθήνα,
Πέργαμος, 1960.

226 σ. Μέ 7 εἰκόνες ἐκτός κειμένου. Ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («τό βιβλίο μου τό χαρίζω γιά
ενθύμιο Στό ἄξιω / φίλο τής τέχνης μου Ἀνδρέα
Μοθονιό ἀντιπρόσωπο / τού Γ. παπανδρέου τού
γέρου προθυπουργοῦ πού τό 1964 / ἔκανε τήν
Ἑλλάδα ὄλο Δημοκρατία / μέ Ἀγάπι / Σ. Ε. Σπα-
θάρης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο πε-
ρίβλημα (τοῦ Γ. Τσαρούχη). [μαζί:] διαφημιστικό
δίφυλλο μέ ἀποσπάσματα κριτικῶν, συμπληρω-
μένο ἀπό τόν Σπαθάρη μέ ἀπόσπασμα κριτικῆς τοῦ
Μπάμπη Κλάρα. (2)

€ 70-90

389
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΑ.Γ.Ε.Τ. 1977—ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,Π.
[Εἰκονες ἀπό τήν Ἀθήνα]. Ἀθήνα 1976.

πλάγιο 4ο. Ἕνα ἀπό τά 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα,
μέ 33 ἔγχρωμες ἀναπαραγωγές ὑδατογραφιῶν του
ἐπικολλημένες σέ ἰσάριθμα λυτά χαρτόνια, 4 φύλλα
στήν ἀρχή μέ τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης, εὐχές γιά τίς
γιορτές, προλογικό σημείωμα τοῦ καλλιτέχνη καί
βιογραφικό του. Ἀρχικό πάνινο portfolio.

€ 100-150

23. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις

390

APOLLINAIRE, Guillaume. Le Cortège priapique. χ.τ.
καί χ. [1947].

250 x 165 mm., [32] σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα).
Ἔκδοση περιορισμένη σέ 160 ἀριθμημένα ἀντί-
τυπα, μέ 23 ὀξυγραφίες ἐντός κειμένου τοῦΜάριου
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ἀντίτυπο χωρίς ἀριθμό, σέ ἄρραφα δί-
φυλλα (ὅπως κυκλοφόρησε). Ἀρχικά εἰκονογρα-
φημένα ἐξώφυλλα (ἀκουατίντα).

€ 500-700

391

GIDE, André. Les nourritures terrestres. Παρίσι, Gal-
limard, 1930.

4ο, XIII + 340 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 300 ἀριθ-
μημένα ἀντίτυπα, μέ χαλκογραφίες τοῦ Δ. ΓΑ-
ΛΑΝΗ, ἕνα ἀπό τά 6 πρῶτα ἀντίτυπα σέ χαρτί
vieux japon teinté (série A), μέ 3 πρωτότυπα σχέδια
μέ μελάνι (ὅλα ὑπογεγραμμένα), μιά σειρά τῶν
ὁλοσέλιδων χαλκογραφιῶν σέ περγαμηνή καί 4
σειρές ὅλων τῶν χαλκογραφιῶν σέ διάφορα χαρ-
τιά (vieux japon teinté, japon impérial, Montval vergé
blanc καί vergé crème de Hollande Pannekoek, ἡ σειρά
σέ japon impérial μέ τίς χαλκογραφίες ὑπογεγραμ-
μένες, ὁλογράφως οἱ ὁλοσέλιδες, μέ ἀρχικά οἱ ὑπό-
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393

λοιπες). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, θήκη, οἱ σειρές σέ πε-
ρικάλυμμα καί χωριστή θήκη. Γαλάνης (Εἰκονο-
γραφημένα) 1930/1. (2)

€ 3.500-4.500

392

[PIA, Pascal] «BAUDELAIRE, Charles».Σέ μιά πόρνη,
ξυλογραφίες Ming, μετάφραση X.Ἀθήνα 1944.

8ο, 227 x 170 mm., [48] σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ
250 ἀριθμημένα ἀντίτυπα σέ χαρτί «σπάρτο»,
χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς
ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο), μέ ξυλογραφίες ἐντός
κειμένου τοῦTavyNOTTON (ἀνάμεσά τους 7 ἀρχικά
γράμματα τυπωμένα μέ κόκκινο μελάνι καί 11 ὁλο-
σέλιδες ξυλογραφίες). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα
ἐξώφυλλα (ταινία χαρτιοῦ στή ράχη, ἐνισχυμένη ἡ
πάνω σύνδεση).

Δεύτερη ἔκδοση (πρώτη στά ἑλληνικά). Στή σ. [1]
«Πρόλογος πρώτης ἔκδοσης» καί στίς σ. [2]-[3] «
Πρόλογος δεύτερης ἔκδοσης ».Ἡπρώτη ἔκδοση κυ-
κλοφόρησε τόν προηγούμενο χρόνο σέ 25 ἀντίτυπα,
τό καθένα μέ 13 πρωτότυπα σχέδια τοῦ Notton.

€ 300-400

393

QUENEAU, Raymond. L’ Instant fatal.Παρίσι, Nour-
ritures Terrestres, 1946.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 250 ἀριθμημένα

ἀντίτυπα. 4ο, 329 x 250 mm., [40] σ. Μέ 15 χαλκο-
γραφίες τοῦ M. PRASSINOS σέ δύο στάδια, ἕνα
ἀπό τά 15 ἀντίτυπα σέ χαρτί vélin de Rives μέ μιά
ἐπιπλέον ἔγχρωμη χαλκογραφία συνοδευόμενη
ἀπό 3 δοκίμια της μέ μερικές ἐκτυπώσεις τῶν χρω-
μάτων σέ διάφορα στάδια, ἀντίτυπο σέ ἄρραφα
τεύχη (ὅπως κυκλοφόρησε). Ἀρχικά εἰκονογραφη-
μένα ἐξώφυλλα, ἡ ἐπιπρόσθετη σειρά τῶν χαλκο-
γραφιῶν σέ δίφυλλο («Premier état des gravures»),
τοποθετημένο μαζί μέ τό κυρίως σῶμα τῆς ἔκδο-
σης σέ εἰκονογραφημένο περικάλυμμα, ἀρχική
θήκη (μικρές φθορές).

€ 400-600

394

ROUAULT, Georges.Divertissement.Παρίσι, Tériade,
1943.

folio, 425 x 325 mm., 75 σ. Ἔκδοση σέ 1270 ἀριθμη-
μένα ἀντίτυπα, μέ 15 ἔγχρωμες βαθυτυπικές ἀνα-
παραγωγές ἔργων του, ἀντίτυπο σέ ἄρραφα τεύχη
(ὅπως κυκλοφόρησε). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, περικά-
λυμμα, θήκη (φθορές).

€ 300-400

395

VALERY, Paul. Odes. Παρίσι, Aux Aldes, 1926.

4ο, 51 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ εἰκονογράφηση τοῦ Δ. ΓΑΛΑΝΗ, βι-
νιέτες ἐντός κειμένου (ὑδατογραφίες δουλεμένες
μέ pochoir) καί 6 ὁλοσέλιδες ὀξυγραφίες, ἀντίτυπο
σέ ἄρραφα δίφυλλα (ὅπως κυκλοφόρησε). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. Γαλάνης (Εἰκονογραφημένα) 1926/9.

€ 250-350

396

ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ. Α. Χίος. Ἀθήνα 1939.

4ο, 324 x 245 mm. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 200 ἀ-
ριθμημένα ἀντίτυπα, 20 λυτές λιθογραφίες, δίφυλλο
μέ εἰσαγωγή τοῦ Κ. Θ. Δημαρᾶ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα,
εἰκονογραφημένο χάρτινο portfolio.

€ 300-400

397

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπῦρος. [Ἡμερολόγιο 1943].Ἀθήνα,
Ἐργαστήρι, [1942].

4 φύλλα συνδεδεμένα μέ κορδόνι στήν πάνω
πλευρά, 344 x 243 mm. Κάθε φύλλο μέ ἐπικολλη-
μένη ξυλογραφία, 141 x 125 mm. (ἡ πρώτη), ἔμμε-
τρη λεζάντα καί τό ἡμερολόγιο 3 μηνῶν, ἀντίτυπο
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397

μέ τίς ξυλογραφίες ὑπογεγραμμένες καί χρονολο-
γημένες («42»).

Οἱ ξυλογραφίες εἶναι: 1) «Ἑλληνικό Πάσχα», 2)
«Τό μαϊστραλάκι », 3) «Οἱ Μεσολογγίτισσες» καί
4) «Γαλαξιδιώτικο».

€ 600-800

398

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπῦρος. Γαλαξειδιώτικα καράβια, τά
σχέδια καί τά ἱστορικά τους. Ἀθήνα, Κασταλία,
1934.

4ο, 44 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ 25 λιθογραφίες τοῦ συγγραφέα (μία
χρωματισμένη μέ τό χέρι). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 250-350

399

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, Βασίλης. Τά ποιήματα, 1948-1949.
Ἀθήνα, Πολύπλανο, 1979.

143 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 750 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ μιά ἔγχρωμη λυτή λιθογραφία τοῦ
Γιάννη ΓΑΪΤΗ καί 7 ἀναπαραγωγές ἔργων του
ἐντός κειμένου (2 δισέλιδες), ἡ λιθογραφία ἀριθ-
μημένη καί ὑπογεγραμμένη ἀπό τόν καλλιτέχνη.
Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα.

€ 100-150

400

ΒΕΛΜΥΡΑΣ, Κωστῆς.Λίγα τραγούδια.Ἀθήνα, Α.
Ράλλης, 1929.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 600 ἀντίτυπα. 71 σ. Μέ 9 βι-
νιέτες τοῦ Κώστα ΠΛΑΚΩΤΑΡΗ (λινόλαια), ἀντί-
τυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στή Δδα / Πέπη
Τζάκου / Φιλικότατα / Κωστῆς Βελμύρας / 1942
τέλος»). Πανί (ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα).

€ 40-60

401

ΓΚΙΚΑ, Τίγκη. Ἡ δίψα τοῦ καλαμιοῦ. Ἀθήνα, Δί-
φρος, 1965.

4ο, [18] φ. Μέ 3 ἔγχρωμες λιθογραφίες τοῦ Γιάννη
ΤΣΑΡΟΥΧΗ, ἔκδοση περιορισμένη σέ 211 ἀντί-
τυπα, ὅλα ὑπογεγραμμένα καί ἀριθμημένα ἀπό τόν
καλλιτέχνη, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στήν παλιά μου φίληΜίνα Γεωργάκη / Μέ ἀγάπη
/ Τίγκη Γκίκα»), σέ ἄρραφα τεύχη (ὅπως κυκλοφό-
ρησε). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα).

€ 150-200

402

Δέκα χαρακτικά ἔργα, πρόλογοςΓ.Πετρῆ, ἐπιμέλεια
Α. Τάσσου.Ἀθήνα,Ἐπιθεώρηση Τέχνης, 1958.

4ο, 380 x 280 mm. Ἔκδοση σέ 1000 ἀντίτυπα, λιθο-
γραφίες τῶνΑΣΤΕΡΙΑΔΗ,ΚΑΝΕΛΛΗ,ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ,
ΜΟΡΑΛΗ, ΤΣΑΡΟΥΧΗ καί ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-
ΓΚΙΚΑ, ξυλογραφίες τῶν ΚΑΤΡΑΚΗ, ΠΑΠΑΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ καί ΤΑΣΣΟΥ, καί ἕνα λινόλαιο τοῦ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ, ὅλα τά χαρακτικά ἐπικολλημένα σέ λυτά
φύλλα, ἡ λιθογραφία τοῦ Χατζηκυριάκου-Γκίκα
ὑπογεγραμμένη καί χρονολογημένη μέ μολύβι.
Ἀρχικά τυπωμένα χαρτόνια.

€ 700-900

403

[ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σπύρος]. «ΘΕΡΟΣ, Ἆγις».
Δρακογενιά. Ἀθήνα, Ἀετός, 1947.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 47 σ. Μέ ξυλογραφίες τοῦ Σπύρου ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στ’ ἀγα-
πημένα μου ἀνηψίδια / Σπύρο κι Ἑλένη / 18. 3. 47 Ὁ
μπαρμπα-Σπύρος. /ἎγιςΘέρος»).Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 100-150

404

ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Κωνσταντίνος.Ἡ τιμή καί τό χρῆμα,
διήγημα. Κέρκυρα, Ἀδελφοί Γ. Ἀσπιώτη, 1914.
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408

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 510 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 99 σ. Μέ 6 φωτοτυπικές ἀναπαραγωγές
χαλκογραφιῶν τοῦ Μάρκου ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΥ. Ἀρχι-
κά ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο).

€ 150-200

405

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. — ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Ἕξη
χαλκογραφίες γιά ἕξη ποιήματα τοῦ Καβάφη.Μι-
λάνο, Crocetti, 1983.

4ο, [16] φ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 120 ἀριθμη-
μένα ἀντίτυπα, μέ 6 ὀξυγραφίες (2 ἔγχρωμες μέ
ἀκουατίντα) τοποθετημένες σέ ἰσάριθμα δίφυλλα,
ὅλες οἱ ὀξυγραφίες ὑπογεγραμμένες ἀπό τόν καλ-
λιτέχνη καί ἀριθμημένες, κάθε δίφυλλο μέ τό κεί-
μενο τοῦ ἀντίστοιχου ποιήματος στά ἑλληνικά καί
ἰταλικά, 2 ἐπιπλέον δίφυλλα στήν ἀρχή μέ τόν τίτλο
καί τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης στά ἑλληνικά καί ἰτα-
λικά, ἀντίτυπο σέ ἄρραφα δίφυλλα (ὅπως κυκλο-
φόρησε). Σέ θέση ἐξωφύλλων ἕνα δίφυλλο μέ τόν
τίτλο στά ἑλληνικά μόνο.

€ 200-300

406

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Ν.Πούσι, ποιήματα.Ἀθήνα, Α. Κα-
ραβίας, 1947.

[64] σ. Ἔκδοση σέ 1000 ἀντίτυπα, μέ ξυλογραφίες
σέ ὄρθιο ξύλο τῶν Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ,Α. ΤΑΣΣΟΥ,

Ι. ΜΟΡΑΛΗ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Γ. ΜΟΣΧΟΥ, Γ.
ΒΑΚΑΛΟ καί Γ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗ, ἀντίτυπο μέ τίς πε-
ρισσότερες ξυλογραφίες ὑπογεγραμμένες ἀπό τούς
καλλιτέχνες, σέ ἄρραφα δίφυλλα (ὅπως κυκλοφό-
ρησε). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 600-800

407

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος.Ἀσκητική. Salvatores Dei.
Ἀθήνα 1945.

78 σ. Μέ ξυλόγραφη διακόσμηση τοῦ Γ. ΚΕΦΑΛ-
ΛΗΝΟΥ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο).

€ 80-120

408

ΚΑΝΕΛΛΗΣ, Ὀρέστης. Τά παιδιά. Ἀθήνα 1953.

folio, 494 x 347 mm. 10 λυτές λιθογραφίες, ὑπογε-
γραμμένες στήν πλάκα. Ἀρχικά λιθόγραφα ἐξώ-
φυλλα.

€ 600-800

409

ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ.Χίμαιρα, μυθιστόρημα.Ἀθήνα,
Ἀετός, 1942.

161 σ. Μέ ξυλογραφίες τοῦ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ἀνά-
μεσά τους 8 ὁλοσέλιδες). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 60-80

410

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης.Ὁ μυστικός κῆπος, ἔχοντας
μέσα ἕναν λόγο ἄτεχνον γιά τή θεοσέβεια καί γιά
τούς μακαρίους ἀσκητάδες τῆς Συρίας καί τῆςΜε-
σοποταμίας, καθώς καί ἐγκώμιο στόν ἅγιο Ἰσαάκ
τό Σῦρο, καί δέκα λόγους του γυρισμένους στήν
ἁπλή γλῶσσα ἀπό τόν ἀνάξιο Φώτη Κόντογλου.
Ἀθήνα 1944.

ΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗ. 138 σ. Λιθόγραφος τίτλος, 15 λι-
θογραφίες ἐκτός κειμένου χαραγμένες ἀπό τό συγ-
γραφέα, ξυλόγραφες βινιέτες τοῦ Γ. Μόραλη,
ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Ἀφιεροῦται τῷ
Σεβαστῷ μοι κυρίῳ / Π. Πουλίτσᾳ, ἀνδρί κηδο-
μένῳ τῶν πατρίων / ἐλάχιστον τεκμήριον τιμῆς / ὁ
πονήσας / “ὁ θεός μου, ἅ ἐδίδαξάς με ἐκ νεότητός
μου [...] ἐλάλησαν ψευδῆ”»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 150-200

411

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Πηγή ζωῆς, ἤγουν λόγοι
τῶν θεοφόρων πατέρων Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου,
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415

Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ,
Διαδόχου ἐπισκόπου Φωτικῆς, Ἰωάννου Κλίμακος
κ.λ.π., ἐξηγημένοι τό κατά δύναμη ἀπό τήν ἀρχαία
ἑλληνική γλῶσσα στή σημερινή γιά ὠφέλεια καί
γιά πνευματική ἀγαλλίαση τῶν Χριστιανῶν.
Ἀθήνα, Ἀστήρ Ἀλ. & Ε. Παπαδημητρίου, 1951.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 128 σ. Εἰκονογράφηση τοῦ συγ-
γραφέα, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («στόν
φίλο Δ. Πικιώνη / Φώτης Κόντογλους / αϠνβ»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀποκολλημένα ἀπό τή ράχη).

€ 80-120

412

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ἱστορία ἑνός καραβιοῦ πού
χάθηκε ἀπάνου σέ μιά ξέρα, ὅπως τήν ταίριαξε ἀ-
πό κάποια παληά χαρτιά ὁ Φώτης Κόντογλους.
Ἀθήνα, Πήγασος, 1944.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 93 σ. Μέ 2 λιθογραφίες ἐκτός
κειμένου χαραγμένες ἀπό τό συγγραφέα. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο).

€ 100-150

413

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ταξείδια σέ διάφορα μέρη
τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Ἀνατολῆς, περιγραφικά τοῦ
τί ἀπόμεινε ἀπό τά χρόνια τῶν Βυζαντινῶν, τῶν
Φράγκων, τῶν Βενετσάνων καί τῶν Τούρκων.
Ἀθήνα 1928.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 137 σ. Εἰκονογράφηση τοῦ συγ-
γραφέα, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν
Παναγιώτη / [σβησμένο] / Φώτης»). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (λίγο λερωμένα).

€ 80-120

414

ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης. Σπίτια ἀπ’τήν Ἑλλάδα, συλλε-
γέντα μέ πόνο γιά τήν ἐπικείμενη ἐξαφάνισή τους
(ἔκδοση τοῦ Κάνιστρου, ἀρ. 2). Ἀθήνα 1973.

348 x 250 mm., 34 σ. Eἰκονογράφηση τοῦ συγγρα-
φέα. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τό πάνω
ἐξώφυλλο συνυπολογίζεται στή σελιδαρίθμηση).

€ 100-150

415

ΛΟΓΓΟΣ. Λόγγου ποιμενικά, τά κατά Δάφνιν καί
Χλόην. Βιέννη, Γ. Βεντότης, 1792.

μικρό 8ο, 160 x 100mm., 131 σ. (λεκές ἀπό νερό). Χαλ-
κόγραφος ἐπιπρόσθετος τίτλος καί 5 χαλκόγραφες
βινιέτες (ἡ μία στόν τίτλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (δια-

κοσμημένα μέ σύνθεση ἀπό τυπογραφικά κοσμή-
ματα, ὁ τίτλος τυπωμένος κατά μῆκος τῆς ράχης).
Λαδᾶς & Χατζηδῆμος, I, 80.

€ 250-350

416

Ἡμερολόγιο 1944. Ἀθήνα, Μ. Σαλίβερος, 1943.

[80] σ. Μέ ξυλογραφίες τοῦ Σπύρου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ἔκδοση περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα, ἀριθμημένα
καί ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν καλλιτέχνη, ἀντίτυπο
χωρίς ἀριθμό καί ὑπογραφή. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λίγο λερωμένα).

€ 40-60

417

ΜΠΑΣΤΙΑΣ, Κωστῆς.Στεριές καί θάλασσες.Ἀθήνα
1932.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 71 σ. Εἰκονογράφηση τοῦ Α.
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στό Νῖκο Παπαγεωργίου / τόν ἄνθρωπο καί τόν
ἠθο- / ποιό μέ ὅλη τήν ἐκτί- / μηση καί τήν ἀγάπη /
μου / Κωστῆς Μπαστιᾶς»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

€ 50-70

418

ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Ὁ Πάν. Ἀθήνα, Οἱ Φίλοι
τοῦ Βιβλίου, 1946.
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420

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 131 σ. Μέ ξυλογραφίες τοῦ
Κώστα ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ἀντίτυπο μέ ἰδιό-
χειρη ἀφιέρωση («Τῆς Γεωργίας μας / μέ τήν ἀγάπη
μου / Σ. Μυριβήλης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά
λερωμένα).

€ 60-80

419

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Γιάννης. Μέ τό χέρι στή φόρ-
μιγγα. Ἀθήνα, Π. Δημητράκος, 1947.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 31 σ. Ξυλόγραφα ἀρχικά γράμ-
ματα τοῦ Γιώργου ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στον γκαρδιακό μου φίλο /
και συγγραφέα Μελή Νικολαΐδη / Μ’ ὅλη μου την
αγάπη / Γιάννης Οικονομίδης / Ἀθήνα / 1947 »).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά ὀξειδωμένα).

€ 40-60

420

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εὐθύμης. Ἄθως, δεκαπέντε
πρωτότυπες ξυλογραφίες τοῦ Εὐθ. Παπαδημη-
τρίου. Ἀθήνα 1936.

4ο, 323 x 225 mm., [20] φ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ
197 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, 15 ὁλοσέλιδες ξυλογρα-
φίες (ἡ πρώτη ἔγχρωμη), χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτ-
λου (ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο), 2 φύλλα κειμένου
στήν ἀρχή καί 2 στό τέλος (εἰσαγωγικό κείμενο τοῦ
Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου στό φ. [2]). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (ἐλαφρά λερωμένα).

€ 600-800

421

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ζαχ.Ἡ θυσία. Ἀθήνα 1937.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 124 σ. Ξυλόγραφα κοσμήματα
τοῦ Ἄγγελου ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ἕνα ἀπό τά 150
ἀριθμημένα ἀντίτυπα σέ χαρτί Hollandia, μέ τά πε-
ρισσότερα ἀρχικά γράμματα τυπωμένα κόκκινα.
Πανί (ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα).

€ 100-150

422

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ζαχ. Ἅγιον Ὄρος. Ἀθήνα 1934.

222σ.Μέξυλογραφίες τοῦΕὐθ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ἕνα ἀπό τά 100 ἀριθμημένα καί ὑπογεγραμμένα
ἀπό τό συγγραφέα ἀντίτυπα σέ χαρτί vélin pur ch-
iffon L.L. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κατά τόπους ὀξειδω-
μένα καί ἐλαφρά λερωμένα, λείπει τμῆμα ἀπό τό
κάτω ἐξώφυλλο, ἀξάκριστο ἀντίτυπο).

€ 250-350

423

ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Πάροδος. Ἀθήνα, Μίμνερμος,
καί St-Clément-de-Rivière, Fata Morgana, 1985.

[28] σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 61 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ 5 ἔγχρωμες ὁλοσέλιδες λιθογραφίες
τοῦ Ἀλέκου ΦΑΣΙΑΝΟΥ, ὑπογεγραμμένες, ὅλα τά
ἀντίτυπα ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν καλλιτέχνη καί
τόν ποιητή, ἀντίτυπο σέ ἄρραφα δίφυλλα (ὅπως
κυκλοφόρησε). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώ-
φυλλα (μέ λιθογραφία τοῦ Φασιανοῦ), θήκη.

€ 250-350

424

ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ, Γιάννης. Καϋμοί στό Γριπονήσι.
Ἀθήνα, Ἑλληνικά Γράμματα, 1930.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 93 σ. (λίγο λερωμένα μερικά
φύλλα).Μ’ἕνα ἔγχρωμο πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα
(ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ Φ. Κόντογλου), ξυλο-



87

425

γραφίες τοῦ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ καί σχέδια τοῦ Σ.
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗ, ἔντυπη ταινία κολλημένη στόνψευ-
δότιτλο («ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ / ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΙΣΜΕΝΟ /
ΣΤΟΥΣΚ.Κ. / Κ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΒΙΟΜΗΧΑΝΟΝ /Π.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΝ ΤΕΛΩΝΗΝ / Ι. Σ.»). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (λερωμένα).

€ 50-70

425

Ἆσμα ἀσμάτων, μετάφραση Γ. Σεφέρης. Ἀθήνα
1965.

4ο, [64] σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 465 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ 7 ὁλοσέλιδες ξυλογραφίες τοῦ Α.
ΤΑΣΣΟΥ, ἕνα ἀπό τά 60 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου,
ὑπογεγραμμένο ἀπό τό μεταφραστή καί τό χαρά-
κτη, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ τελευταίου («Εἰς
τόν κύριο Κωστ. Δελαδέτσιμα / μέ τήν ἐκτίμησή
μου καί τήν / φιλία μου. / Α. Τάσσος / 15-3-70»).
Ἀρχικά χαρτόνια.

€ 500-700

426

Ἄσμα ἀσμάτων, μετάφραση Γ. Σεφέρης. Ἀθήνα
1965.

4ο, [64] σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 465 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ 7 ὁλοσέλιδες ξυλογραφίες τοῦ Α.
ΤΑΣΣΟΥ, ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο ἀπό τό χαρά-
κτη. Ἀρχικά χαρτόνια.

€ 400-600

427

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, Γ. Σ. Ὀφηλία, 1936-1940. Παρίσι,
José Corti, 1941.

79 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 125 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, εἰκονογραφημένη ἀπό τόν Δ. ΓΑΛΑΝΗ
μέ μία ὀξυγραφία σέ θέση προμετωπίδας καί ξυλό-
γραφες βινιέτες ἐντός κειμένου, ἕνα ἀπό τά 5 πρῶτα
ἀντίτυπα σέ κινέζικο χαρτί (ἀρ. 1), μέ μία ὀξυγρα-
φία ἀριθμημένη καί ὑπογεγραμμένη. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. Γαλάνης (Εἰκονογραφημένα) 1941/1.

€ 150-200

428

ΦΛΩΡΟΣ, Παῦλος. Νοσταλγοί, διηγήματα. Ἀθήνα
1943.

110 σ. Μέ ξυλογραφίες τοῦ Α. ΤΑΣΣΟΥ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα.

€ 80-120

429

ΧΑΡΗΣ, Πέτρος. Ἡ τελευταία νύχτα τῆς γῆς.
Ἀθήνα 1942.

25 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ ξυλογραφίες τοῦ Σπύρου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Προσφέρεται
στόν ἀγαπητό φίλο κ. ΚίμωναΘεοδωρόπουλο /Μέ
τιμή καί ἀγάπη / Π. Χάρης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λερωμένα).

€ 50-70
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430

24. Σχέδια, ὑδατογραφίες κλπ.

430

ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ, Αἰμίλιος, 1859-1926. Καΐκι.

Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 425 x 270 mm. Ὑπογε-
γραμμένη κάτω ἀριστερά: «Αἰ. Προσαλέντης». Σέ
κορνίζα.

€ 800-1.200

431

ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ, Αἰμίλιος, 1859-1926. Βάρκα καί
καΐκι.

Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 335 x 175 mm. Ὑπογε-
γραμμένη κάτω ἀριστερά: «Αἰ. Προσαλέντης». Σέ
κορνίζα.

€ 500-700.

432

ΛΑΝΤΣΑΣ, Στέφανος, 1861-1933.Στύλος τοῦὈλυμ-
πιείου.

Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 127 x 76 mm.Ὑπογεγραμ-
μένη κάτω ἀριστερά: «S. Lanza».

€ 300-400

433

ΣΚΑΡΒΕΛΛΗΣ, Σπυρίδων, 1868-1942. Κέρκυρα.

Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 310 x 565 mm. Ὑπογε-
γραμμένη κάτω ἀριστερά: «S. Scarvelli». Σέ κορ-
νίζα.

€ 1.000-1.500

431 432



89

433

434

BARKOFF, Alexandre, 1870-1942.Πειραιάς.

Ὑδατογραφία καί μολύβι σέ χαρτί, 210 x 235 mm.
Ὑπογεγραμμένη καί χρονολογημένη κάτω ἀρι-
στερά: «Alex. Barkoff / Georg Maria / Pirée 1933». Σέ
κορνίζα.

€ 800-1.200

435

ΓΕΡΑΛΗΣ, Ἀπόστολος, 1886-1983. Γυναίκα μέ
λαϊκή ἐνδυμασία.

Ἀραιωμένο μελάνι, κάρβουνο καί λευκό χρῶμα σέ
χαρτί, 485 x 335 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω ἀρι-
στερά: «Α. Γεραλῆς». Σέ κορνίζα.

€ 1.000-1.500

436

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης, 1910-1989. Ἄνδρας.

Κάρβουνο σέ χαρτί, 340 x 245 mm. Ὑπογεγραμ-
μένο κάτω δεξιά: «Τσαρούχης». Σέ κορνίζα.

€ 600-800
435



438

90

436 437

437

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης, 1910-1989.Δυό μακέτες γιά
τό ἐξώφυλλο τοῦ μυθιστορήματος «Τά Δέντρα»
τῆς Μαργ. Λυμπεράκη. [1945].

Ὑδατογραφία καί μελάνι σέ χαρτί (σέ μία ἀπό τίς
δύο καί collage), ἡ καθεμία: 206 x 138 mm. [μαζί:]
ἕνα ἀντίτυπο τοῦ βιβλίου (τό ἐξώφυλλο τελικά τυ-
πώθηκε μέ βάση ἄλλη μακέτα τοῦ καλλιτέχνη). (3)

€ 1.000-1.500

438

ΓΑΪΤΗΣ, Γιάννης, 1923-1984. Αὐτοπροσωπογρα-
φία.

Μολύβι σέ χαρτί, 350 x 260 mm. Ὑπογεγραμμένο
καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Ι. Φ. Γαΐτης / 21-
7-44». Σέ κορνίζα.

€ 1.500-2.000

439

ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ, Ἀνδρέας, 1910-1999.Καΐκια στήν
Αἴγινα.

Κραγιόνια σέ χαρτί, 285 x 400 mm. Ὑπογεγραμ-
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439

μένo μέ ἀρχικά καί χρονολογημένο κάτω δεξιά:
«Α. Β. Αἴγινα 88». Σέ κορνίζα.

€ 700-900

440

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, Γιῶργος, 1914-2003. Λούτσα.

Μελάνι σέ χαρτί, 190 x 290 mm. Ὑπογεγραμμένo
καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Γ. Μανουσάκης
/ Λούτσα 1972». Σέ κορνίζα.

€ 400-600

441

ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης, 1929-2010.Παραλία.

Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 260 x 385 mm. Ὑπογε-
γραμμένη καί χρονολογημένη κάτω δεξιά: «Ράλ-
λης Κοψίδης 84». Σέ κορνίζα.

€ 500-700

442

ΜΟΡΑΛΗΣ,Γιάννης, 1916-2009.Σύνθεσημέκάκτους.

Μολύβι σέ χαρτοπετσέτα, 160 x 152 mm. Ὑπογε-
γραμμένο καί χρονολογημένο κάτω: «Ι. Μόραλης –
13/1/1959».

€ 400-600

443

ΜΙΓΑΔΗΣ, Γιάννης, γ. 1926. Νεκρή φύση.

Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 290 x 390 mm. Ὑπογε-
γραμμένη κάτω δεξιά: «Ι. Μιγάδης». Σέ κορνίζα.

€ 600-800

440

441

442

443
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444 446

444

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος Α., 1880-1967. Τό λι-
μάνι τοῦ Βόλου.

Λάδι σέ hardboard, 272 x 360 mm. Τίτλος, ὑπογραφή
καί χρονολογία κάτω: «Τό Λιμάνη τοῦ Βόλου πρήν
νά γίνουν τά Λιμενικά Ἔργα 1890 / Ἔργον τοῦ
Ἀπομάχου Ναυπηγοῦ Ν. Α. Χριστοπούλου / Πευ-
κάκια Βόλου 1880-1962 (ὁ Ζωγράφος τοῦ Ταρ-
σανᾶ)».

€ 800-1.200

445

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος Α., 1880-1967. Ἡ
Ἀργώ καί ἡ Γοργόνα.

Λάδι σέ hardboard, 170 x 442 mm. Ὑπογραφή καί

445

χρονολογία πάνω καί δεξιά: «ΤΗ ΓΟΡΓΟΝΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΡΓΩ / ΤΑΧΟ ΖΩΓΡΑΦΙΣΗ ΕΓΩ [—] Ο ΝΑΥ-
ΠΗΓΟΣ / Ν. Α. Χριστόπουλος / ΠΕΥΚΑΚΙΑ - Βόλου
/ 1880-1961 / ἔργον / λαϊκῆς / τέχνης», τίτλος μέ
μορφή τετράστιχου ἀριστερά: «Η ΑΡΓΩ ΚΑΙ Η
ΓΟΡΓΟΝΑ / κή θαλασινή μας θρύλη / πού τά βλέ-
πουν καί θαυμάζουν / Η Ἀγαπητή μου φίλοι».

€ 500-700

446

ΚΑΤΣΑΣ, Πέτρος. Τρεχαντήρι.

Λάδι σέ hardboard, 380 x 570 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω δεξιά: «Π. Κάτσας».

€ 700-90
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25. Λαϊκές λιθογραφίες - Ἀφίσες

447

Ἡ παράδοσις τῆς Θεσσαλονίκης εἰς τόν Νικητήν
Στρατηλάτην Κωνσταντῖνον ἐν Τοψίν, 26 Ὀκτω-
βρίου 1912. [δεκαετία 1910].

Χαλί τοίχου (ταπισερί), 720 x 1075 mm.

Βασισμένο σέ χρωμολιθογραφία τοῦ Σ. Χρηστίδη.

€ 2.000-3.000

448

ΤΣΑΛΙΚΗΣ, Α.Ἡ μεγάλη μάχη ἐν Βελεστίνῳ καί ἡ
καταστροφή τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ ὑπό τόν Τα-
ξιάρχηνΚων. Σμολένσκην (Τουρκοφάγον).Ἀθήνα,
Λιθογραφεῖο Ἐμμ. Παπαντωνίου, [1897].

Χρωμολιθογραφία, 420 x 580 mm. (λεκέδες ἀπό
νερό, ὀξείδωση, λίγο λερωμένη). Σέ κορνίζα.

€ 300-400

449

Ἐκ τοῦ ἙλληνοβουλγαρικοῦΠολέμου τοῦ 1913:Ἡ
μεγάλη μάχη τῆς Λιγκοβάνης, ἡ ἡρωϊκή καταδίω-
ξις τοῦ βουλγαρικοῦ ἱππικοῦ ὑπό τῶν εὐζώνων μας
μετά τήν πανωλεθρίαν τῶν Βουλγάρων εἰς τήν
μάχην τῆς Λιγκοβάνης, τῇ 20 Ἰουνίου 1913.Ἀθήνα,
Δρ. Παπαδημητρίου, [1913].

447

448

449
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450

451

Χρωμολιθογραφία, 500 x 640mm.Ὁτίτλος στά ἑλλη-
νικά καί γαλλικά.

Ἀποδίδεται στόν Κ. Στάθη. Βλ. Ι. Κ. Μαζαράκης-
Αἰνιάν & Ε. Παπασπύρου-Καραδημητρίου, Βαλ-
κανικοί πόλεμοι 1912-1913. Ἑλληνική λαϊκή
εἰκονογραφία,Ἀθήνα 1992, σ. 327-8, εἰκ. 91.

€ 500-700

450

Ἐκ τοῦ ἙλληνοβουλγαρικοῦΠολέμου τοῦ 1913:Ἡ
μεγάλη μάχη τοῦ Κιλκίς, ἡ δι’ἡρωϊκῶν ἐφόδων διά
τῆς λόγχης ἐπίθεσις τῶν εὐζώνων κατά τῶν Βουλ-
γάρων ἐντός τῶν προχωμάτων των, ὅπου τούς
κατέσφαξαν, τῇ 21 Ἰουνίου 1913. Ἀθήνα, Δρ. Πα-
παδημητρίου, [1913].

Χρωμολιθογραφία, 500 x 699 mm. (μικρά σχισί-
ματα). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά.

€ 500-700

451

Ἐλευθ. Κ. Βενιζέλος. [δεκαετία 1920].

Λιθογραφία, 628 x 456 mm.

€ 100-150

452

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Τό τραγικόν πανόραμα τῶν
σφαγῶν καί τοῦ ἐμπρησμοῦ τῆς Σμύρνης (Αὔγου-
στος 1922). Ἀθήνα, Κ. Ἀλικιώτης, [1922].

Χρωμολιθογραφία, 460 x 615 mm. (μικρές φθορές,
λεκέδες). Σέ κορνίζα.

€ 500-700

452

453
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454 455

453

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κώστας.Ἔλα νά τά πάρης,
[κάτω δεξιά:] Ἐργαστήριον Χαρακτικῆς. Ἀθήνα,
Β. Παπαχρυσάνθου, [1940].

Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 1000 x 698 mm. (κομμένα
καί συμπληρωμένα τμήματα ἀπό τήν ἀριστερή
πλευρά). Καραχρῆστος 33.

€ 700-900

454

ΓΥΖΗΣ, Ν.München 1896 Jahresausstellung von Kun-
stwerken aller Nationen, im Kgl. Glaspalaste, veran-
staltet von der Münchener Künstler-Genossenschaft, 1.
Juni - Ende October, täglich geöffnet. Μόναχο, E.
Mühlthaler, [1896].

Ἔγχρωμη ἀφίσα, 1102 x 635 mm. (μικρό ἐπιδιορ-
θωμένο σχίσιμο στήν πάνω πλευρά). Πρβ. Κα-
ραχρῆστος 5.

€ 400-600

455

Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος:Ἀγῶνες 1929.

Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 690 x 473 mm. (κομμένο
τό κάτω περιθώριο, ἐλαφρά ὀξειδωμένη).

€ 300-400

456

ΒΙΤΣΩΡΗΣ, Μίμης. Κατερίνα Ἀνδρεάδη. Ἀθήνα,
Ἀσπιώτη-ΕΛΚΑ, [1937].

Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 800 x 600 mm. (μικρά σχι-
σίματα στά περιθώρια). Καραχρῆστος 159.

€ 300-400

457

ESPLANDIU, Juan.Marseilles – Piraeus – Alexandria
– Constantinople per S/S «Patris II» of the National
Steam Navigation Co Ltd of Greece. Παρίσι, Robillon,
[δεκαετία 1930].

Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 850 x 592 mm. (ἐπικολ-
λημένη σέ χαρτί ἐπικολλημένο σέ ὕφασμα).

€ 300-400

456

457
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458 459

458

DORIS. Greece. Ἀθήνα, Ἀσπιώτη-ΕΛΚΑ, 1937.

Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 1000 x 700
mm. (ἐπιδιορθώσεις στά περιθώρια). Ἔκδοση τῆς
Γεν. Γραμματείας Τύπου καί Τουρισμοῦ. Καρα-
χρῆστος 290.

€ 400-600

459

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπ. Greece. Ἀθήνα, Ἀσπιώτη-ΕΛΚΑ,
1947.

Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 990 x 700 mm. (συντηρη-
μένη). Ἔκδοση τῆς Γεν. Γραμματείας Τουρισμοῦ.
Καραχρῆστος 297.

€ 400-600

460

460

Α/Π Αἰκατερίνη [τῆς Ἀτμοπλοΐας
Καβουνίδου], κάθε Κυριακή διά Πει-
ραιᾶ, [πάνω:] Τό πλοῖο ποῦ δέν κα-
θυστερεῖ ποτέ! Ἀθήνα, Καμπανᾶ,
[δεκαετία 1960].

Ἐπισμαλτωμένη μεταλλική πινακίδα
(ἐμαγιέ), 498 x 696 mm. (λίγο ὀξειδω-
μένη στή δεξιά πλευρά).

€ 500-700
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461

462

26. Νεοελληνική χαρακτική

461

ΠΑΡΘΕΝΗΣ, Κωνσταντίνος. Σύνθεση μέ γυναι-
κεῖες μορφές.

Φωτοχαλκογραφία, 305 x 475 mm. Ὑπογραφή μέ
ἀρχικά στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.

€ 800-1.200

462

ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Ξαπλωμένο γυμνό. [δεκαε-
τία 1920].

Ξεστή χαλκογραφία, 250 x 320 mm. Ὑπογραφή,
ἀφιέρωση («Pour M. G. Foquet / souvenir amical») καί
ἡ ἔνδειξη «1er etat» στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
Σέ κορνίζα.

€ 800-1.200

463

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Τριαντάφυλλα.
[1945-48].

Ἔγχρωμη χαλκογραφία (μαλακοῦ βερνικιοῦ), 345
x 245 mm. Ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μο-
λύβι. Σέ κορνίζα.

€ 400-600

464

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, Νίκος. Τό πηγάδι.
[1975-79].

463

464
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465

Χαλκογραφία, 345 x 470 mm. Ἡ ἔνδειξη «Δοκίμιο» κάτω
ἀριστερά καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ
κορνίζα.

€ 400-600

465

ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ, Ἀγήνωρ.Μετέωρα. 1965.

Λιθογραφία, 460 x 326 mm. Ἔκδοση σέ 29 ἀντίτυπα, ἀρίθ-
μηση, ὑπογραφή καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ μο-
λύβι. Σέ κορνίζα.

€ 600-800

466

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ, Κώστας.Ὕδρα. 1956.

Τρίχρωμο λινόλαιο, 302 x 226 mm. Ἔκδοση σέ 40 ἀντίτυπα,
τίτλος, ἀρίθμηση, ὑπογραφή καί χρονολογία στό κάτω περι-
θώριο μέ μολύβι.

€ 400-600

467

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ, Γιῶργος. Ἐκκλησάκια στή Σκόπελο.

Δίχρωμη ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 285 x 310 mm. Τίτλος
καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.

€ 600-800

468

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Ὁ πενθῶν νέος. 1977.

Φωτοαντιγραφική ἀναπαραγωγή (reprographie), 1830 x 830
mm. Ἔκδοση σέ 50 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, ὑπογραφή καί χρο-
νολογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.

€ 2.000-3.000
466

467
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468

469

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης.Στρατιώτης λουόμενος. 1980.

Ἔγχρωμη λιθογραφία, 465 x 540 mm. Ἔκδοση σέ
75 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, ὑπογραφή καί χρονολογία
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.

€ 800-1.200

469

470

470

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης.Ποδηλάτης. [1986].

Ἔγχρωμη φωτολιθογραφία, 317 x 230 mm. Ἔκδο-
ση σέ 99 ἀντίτυπα, ἡ ἔνδειξη «E.A.» καί ὑπογραφή
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.

€ 300-400
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471

471

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Τέσσερις ἐποχές. [1984].

Μεταξοτυπία, 485 x 900 mm. Ἔκδοση σέ 200 ἀντί-
τυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώ-
ριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.

€ 800-1.200

472

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης.Ὁ χορός μέ τό ἄγαλμα τοῦ
Ἔρωτα. [1982].

Μεταξοτυπία, 205 x 815 mm. Ἔκδοση σέ 190 ἀντί-
τυπα, ἡ ἔνδειξη «E. A.», ὑπογραφή καί χρονολογία
(«76») στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.

€ 500-700

473

ΤΑΣΣΟΣ, Α. Σκυριανό κανάτι. 1948.

Ἔγχρωμη ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 420 x 340
mm.Ἔκδοση σέ 10 ἀντίτυπα, ὑπογραφή, ἀρίθμηση,
τόπος καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ μο-
λύβι, ὑπογραφή μέ ἀρχικό στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.

€ 1.200-1.600

474

ΤΑΣΣΟΣ, Α. Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα [γιά ἐξώ-
φυλλο τοῦ περ. «Θέατρο»]. 1966.

Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 285 x 208 mm. Τόπος,
χρονολογία, τίτλος καί ὑπογραφή στό κάτω περι-
θώριο μέ μολύβι.

€ 600-800

472
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473

475

475

ΤΑΣΣΟΣ, Α. Ὁ τύπος. 1962.

Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 790 x 400 mm. Τόπος,
χρονολογία, τίτλος, ὑπογραφή καί ἡ ἔνδειξη «ε/α»
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.

€ 800-1.200

476

476

ΤΑΣΣΟΣ, Α. Σύνθεση γιά τό ἐξώφυλλο τοῦ δίσκου
«Ἡ Σωτηρία Μπέλλου τραγουδάει Τσιτσάνη».
[1974].

Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο. Η ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΛΑΚΑ, 396 x 395 x 28 mm.

€ 1.500-2.000

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

474
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Adams:Adams (H.M.)Catalogue of Books printed on the Con-
tinent of Europe, 1501-1600, in Cambridge Libraries, 2 τ.,
Cambridge 1967.

Ahmanson-Murphy: The Aldine Press. Catalogue of the Ah-
manson-Murphy Collection of books by or relating to the press
in the Library of the University of California, Los Angeles, in-
corporating works recorded elsewhere, Berkeley 2001.

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

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

Balta: Balta (E.)Karamanlidika. Additions (1584-1900),Ἀθήνα
1987.

Balta (20ός αἰ.): Balta (E.)Karamanlidika. XXe siècle,Ἀθήνα
1987.

Bengesco: Bengesco (G.) Essai d’ une notice bibliographique
sur la question d’Orient, Βρυξέλλες & Παρίσι, 1897.

Blackmer: Navari (L.)Greece and the Levant. The Catalogue of
the H.M. Blackmer Collection of Books andManuscripts,Λον-
δίνο 1989.

Brunet: Brunet (J. Ch.) Manuel du libraire et de l’ amateur de
livres, cinquième édition, 8 τ., Παρίσι, 1860-1880.

Cobham& Jeffery: Cobham (C. D.) An Attempt at a Bibliogra-
phy of Cyprus, a new edition, edited by G. Jeffery, Λευκωσία
1929.

Colas: Colas (R.) Bibliographie générale du costume et de la
mode, 2 τ., Παρίσι 1933.

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

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

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

Δασκαλόπουλος: Δασκαλόπουλος (Δ.) Ἐργογραφία Σε-
φέρη (1931-1979). Βιβλιογραφική δοκιμή,Ἀθήνα 1979.

Droulia: Droulia (L.) Philhellénisme. Ouvrages inspirés par la
guerre de l’ indépendance grecque, 1821-1833,Ἀθήνα 1974.

ἙλληνικήΒιβλιοθήκη:ἙλληνικήΒιβλιοθήκη.Ἡ συλλογή
βιβλίων τοῦΚωνσταντίνου Σπ. Στάικου, ἐφεξῆς ἡ βιβλιο-
θήκη τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος Ἀλέξανδρος Σ. Ὠνά-
σης,Ἀθήνα 2010.

Ἠλιού: Ἠλιού (Φ.) Ἑλληνική βιβλιογραφία τοῦ 19ου
αἰώνα, τ. Α´& Β´ (1801-1832), Ἀθήνα, 1997-2011.

Ἠλιού (Τετράδια X): Ἠλιού (Φ.) «Νέες προσθῆκες στήν
Ἑλληνική Βιβλιογραφία 1800-1863»,ΤετράδιαἘργασίας
10,Ἀθήνα 1988, σ. 237-441.

Ἠλιού&Πολέμη:Ἠλιού (Φ.) &Π.Πολέμη,Ἑλληνική βι-
βλιογραφία 1864-1900. Συνοπτική ἀναγραφή, 4 τ., Ἀθήνα
2006 [βλ. καί διαδικτυακή ἔκδοση μέ διορθώσεις καί συμ-
πληρώσεις: http://www.benaki.gr/bibliology/search_simple.asp].

Hoffmann: Hoffmann (S. F.W.) Bibliographisches Lexicon der

gesammten Litteratur der Griechen, zweiteAusgabe, 3 τ., Leip-
zig, 1838-1845.

Καραχρῆστος: Ἑλληνικές ἀφίσες. Ἐπιλογή, παρουσίαση,
καλλιτεχνική ἐπιμέλειαΣπ.Καραχρῆστος,δεύτερη ἔκδοση,
Ἀθήνα 2003.

Κουκίου: Κουκίου-Μητροπούλου (Δ.) Οἱ Ἑλληνες τοῦ
Adam Friedel. Προσωπογραφίες ἀγωνιστῶν τῆς Ἑλλη-
νικῆςἘπανάστασης,Β΄ ἔκδοση ἐπαυξημένη, Ἀθήνα 2014.

Λαδᾶς & Χατζηδῆμος: Λαδᾶς (Γ.) & Α. Χατζηδῆμος,
Ἑλληνική βιβλιογραφία τῶν ἐτῶν 1791-1799, 2 τ., Ἀθήνα,
1970-1973.

Layton (Ἐρανιστής III): Layton (E.) «Ἑλληνική βιβλιογρα-
φία 1800-1863. Προσθῆκες», Ὁ Ἐρανιστής, τ. Γ´, Ἀθήνα
1965, σ. 110-124.

Legrand: Legrand (E.) Bibliographie hellénique, (15ος-18ος
αἰ.), 11 τ., Παρίσι, 1885-1928.

Legrand & Pernot: Legrand (E.) &H. Pernot, Bibliographie io-
nienne, 2 τ., Παρίσι 1910.

Ντελόπουλος: Ντελόπουλος (Κ.)Παιδικά καί νεανικά βι-
βλία τοῦ 19ου αἰώνα,Ἀθήνα 1995.

Παπαδόπουλος (Ἐρανιστής XIV): «Προσθῆκες στήν
Ἑλληνική Βιβλιογραφία», Ὁ Ἐρανιστής, τ. ΙΔ´, Ἀθήνα
1977, σ. 138-184.

Petit: Petit (L.) Bibliographie des acolouthies grecques, Βρυ-
ξέλλες 1926.

Pettegree &Walsby: Pettegree (A.) &M.Walsby, French Books
III & IV. Books published in France before 1601 in Latin and
languages other than French, 2 τ., Leiden 2011.

Phillips (Atlases): Phillips (P. L.) & C. E. Le Gear, AList of Ge-
ographical Atlases in the Library of Congress, 7 τ.,Washington,
1909-1973.

Renouard (Alde): Renouard (A. A.) Annales de l’ imprimerie
des Alde, troisième édition, Παρίσι 1834.

Renouard (Estienne): Renouard (A.A.) Annales de l’ imprime-
rie des Estienne, deuxième édition, Παρίσι 1843.

Röhricht: Röhricht (R.) Bibliotheca geographica Palaestinae,
Βερολίνο 1890.

Σαββίδης: Σαββίδης (Γ. Π.)Οἱ καβαφικές ἐκδόσεις (1891-
1932),Ἀθήνα 1966.

Salaville & Dalleggio: Salaville (S.) & E. Dalleggio, Kara-
manlidika. Bibliographie analytique d’ouvrages en langue tur-
que imprimés en caractères grecs, 3 τ., Ἀθήνα, 1958-1974.

Schreiber: Schreiber (F.) The Estiennes. An annotated catalogue
of 300 highlights of their various presses,Ν.Ὑόρκη 1982.

Χατζηθεοδώρου: Χατζηθεοδώρου (Γ. Ι.) Βιβλιογραφία
τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, περίοδος Α´
(1820-1899), Θεσσαλονίκη 1998.

Weber: Weber (S. H.) Voyages and Travels in the Near East
made during the XIX Century [... previous to the Year 1801], 2
τ., Princeton, 1952-1953.

Zacharakis: Zacharakis (C. G.) ACatalogue of PrintedMaps of
Greece, 1477-1800, third edition, Ἀθήνα 2009.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Θέση τουΔημοπράτη: ΟΟίκος 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 τουΔημοπράτη 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 διαδικασία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής εξ αποστάσεως:Ησυμμετοχή 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 πλειοδότη
στη δημοπρασία τηλεφωνικώς, προϋποθέτει την από τον πλειοδότη επικοι-
νωνία με τονΔημοπράτη και την εκ μέρους του επιβεβαίωση των στοιχείων
του, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της δη-
μοπρασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί διαθέσιμη τηλεφωνική γραμμή
κατά την δημοπρασία.

Διεξαγωγή της δημοπρασίας: Αρχική τιμή πλειοδοσίας είναι η πρώτη τιμή
της αναγραφόμενης στον κατάλογο τιμής εκτίμησης. Συνεχίζοντας τη δια-
δικασία, ο Δημοπράτης καθορίζει τις διαδοχικές πλειοδοσίες 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 τουΔημοπράτη και δεν τον δεσμεύουν ούτε δη-
μιουργούν οποιαδήποτε ευθύνη του έναντι του πλειοδότη ή τρίτων. Ο Δη-
μοπράτης δεν ευθύνεται για πιθανά πραγματικά ελαττώματα ήφθορές του
λαχνού. Γι’αυτό το λόγο, κάθε υποψήφιος πλειοδότης οφείλει να εξετάζει
προηγουμένως τον λαχνό, για τον οποίο ενδιαφέρεται να πλειοδοτήσει, αυ-
τοπροσώπως ή δια εντεταλμένου ειδικού κατά το διάστημα που οι προς δη-
μοπράτηση λαχνοί εκτίθενται στο κοινό προ της διεξαγωγής της
δημοπρασίας. Συμμετοχή του πλειοδότη στην δημοπρασία σημαίνει αυτο-
μάτως ότι ο λαχνός έχει προηγουμένως εξετασθεί απ’ αυτόν ή από αντι-
πρόσωπό του και ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του.

Σύνολο οφειλής Αγοραστή: Με την κατακύρωση του δημοπρατούμενου
λαχνού, οΑγοραστής (τελευταίος πλειοδότης) οφείλει στονΔημοπράτη τα
εξής χρηματικά ποσά:

(α) Την τιμή κατακύρωσης που αποτελεί το τίμημα της πώλησης του λα-
χνού.

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

(γ) ΦΠΑ 23% 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 παρακολούθησης» επιβαρύνε-
ται με ΦΠΑ 23% που βαρύνει επίσης τον Αγοραστή.

Παράδοση λαχνού / εξόφληση οφειλής Αγοραστή: Αφού προηγουμένως
γίνει πλήρης και ολοσχερής εξόφληση της αναφερόμενης στον όρο 10 ανω-
τέρω συνολικής οφειλής από τονΑγοραστή, ο λαχνός που κατακυρώθηκε
είναι διαθέσιμος προς παράδοση στονΑγοραστή, από την επομένη της δη-
μοπρασίας εργάσιμη ημέρα, από τα γραφεία του Δημοπράτη (ή ενδεχομέ-
νως από άλλο μέρος το οποίο οΔημοπράτης θα υποδείξει στονΑγοραστή)
και για τις επόμενες είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της
δημοπρασίας.Μεταβίβαση της κυριότητας επί του λαχνού επέρχεται μόνο
με την εξόφλησή του και με την ταυτόχρονη παράδοσή του στον Αγορα-
στή.

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 στον ανωτέρω
όρο 11 προθεσμίας, ο Δημοπράτης έχει τα ακόλουθα ισοδύναμα δικαιώ-
ματα : είτε (α) να αξιώσει δικαστικά την συνολική οφειλή του Αγοραστή,
είτε (β) αφού ορίσει στον Αγοραστή νέα πενθήμερη προθεσμία εξόφλησης
της συνολικής οφειλής, να υπαναχωρήσει της πώλησης, σε περίπτωση
άπρακτης παρέλευσης της νέας ως άνω προθεσμίας. Σε τέτοια περίπτωση
οΔημοπράτης θα μπορεί να πωλήσει τον λαχνό σε τρίτο πρόσωπο με οποι-
ονδήποτε τρόπο ελεύθερα, ακόμα και εκτός δημοπρασίας. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, αν η τιμή πώλησης που θα πραγματοποιηθεί είναι μικρό-
τερη της συνολικής οφειλής του Αγοραστή που θα έχει διαμορφωθεί από
την προηγηθείσα πλειοδοσία τούτου, ο Δημοπράτης θα μπορεί να αξιώσει
δικαστικώς από τον Αγοραστή το διαφέρον μεταξύ της μειωμένης αυτής
αμοιβής που επιτεύχθηκε από την ελεύθερη πώληση του λαχνού και της
Αμοιβής, χωρίς τούτο να αποκλείει την διεκδίκηση τυχόν περαιτέρω απο-
ζημίωσης.

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 παραδε-
δεγμένες μεθόδους εξέτασης αυθεντικότητας, ο Αγοραστής έχει το δι-
καίωμα να επιστρέψει τον λαχνό. Σε ό,τι αφορά το ποσό της τιμής
κατακύρωσης του επιστρεφόμενου για την ανωτέρω αιτία λαχνού, αυτό
θα το επιστρέψει στον Αγοραστή ο Δημοπράτης άτοκα, αλλά μόνο εφό-
σον δεν το έχει ήδη καταβάλει στον πωλητή. Αν, όμως, ο Δημοπράτης
έχει εξοφλήσει ήδη τον πωλητή, τότε ο Αγοραστής θα δικαιούται να ανα-
ζητήσει την τιμή κατακύρωσης αποκλειστικά και μόνο από τον πωλητή
(που θα έχει ήδη εισπράξει το τίμημα, κατά τα ανωτέρω), ο δε Δημο-
πράτης θα υποχρεούται να επιστρέψει άτοκα την Αμοιβή που θα έχει εν
τω μεταξύ εισπράξει από τον Αγοραστή, καθώς και να δώσει στον Αγο-
ραστή τα στοιχεία του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης κατοικίας
του πωλητή. Σωρευτικές προϋποθέσεις επιστροφής του λαχνού είναι: (α)
να ζητείται εγγράφως και αιτιολογημένως η επιστροφή του, (β) το έγ-
γραφο αυτό αίτημα να λαμβάνει χώρα μέσα σε δύο χρόνια από την πα-
ράδοσή 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 δημο-
πρατούμενου λαχνού στον κατάλογο της δημοπρασίας αναφέρεται η
φράση ότι το έργο «αποδίδεται στον τάδε ή τον δείνα καλλιτέχνη» ή προ-
έρχεται από «εργαστήριο του τάδε ή του δείνα καλλιτέχνη», τούτο δεν
αποτελεί στοιχείο μη γνησιότητας του έργου και δεν γεννά δικαίωμα επι-
στροφής του.

Αποδοχή των όρων από τους υποψηφίους πλειοδότες:Η συμμετοχή στην
δημοπρασία σημαίνει αυτομάτως την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόν-
τωνΌρων στο σύνολό τους από τους συμμετέχοντες σε αυτόν υποψήφιους
πλειοδότες.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ



ãñáðôÞ ðñïóöïñÜ ôçëåöùíéêÞ óõììåôï÷ç
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ôçëåöùío
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fax

email

Äçìïðñáóßåò ÂÝñãïò
Íåïöýôïõ Äïýêá 10, ÁèÞíá 10674
Ôçë.: 210 36 14 897
Fax: 210 36 20 382

hìåñïìçíéá

yðïãñáöç

ëá÷íïó titëïó áíùôáôï ðïóï óå €
(÷ùñéó ðñïìçèåéá êáé ö.ð.á.)

eîïõóéïäïôçóç

ôñáðåæéêïé
ëïãáñéáóìïé

tá÷õäñïìçóôå
Þ óôåéëôå fax

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

ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ & ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ
Ξενοδοχείο ΑTHENS PLAZA | 18 Mαρτίου 2015 | 6.00 μ.μ.

Ðåéñáéþò : 5080071389733 | IBAN GR4801720800005080071389733
Eurobank : 0026 0063 46 0200624540 | IBAN GR60 0260 0630 0004 6020 0624 540

Παρακαλώ να με αντιπροσωπεύσετε στην παραπάνω δημοπρασία σας για τους παρακάτω σημειούμενους λαχνούς μέχρι τα ποσά που αναφέρω.
Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους όρους της δημοπρασίας όπως αυτοί εκτίθενται στην πίσω πλευρά του παρόντος φύλλου, τους οποίους και απο-
δέχομαι ανεπιφύλακτα.



ΔημοπρασίεςΈργων Τέχνης & Βιβλίων
Νεοφύτου Δούκα 10, 10674 Αθήνα
Tηλ.: 210 36 14 897
books@vergosauctions.com
www.vergosauctions.com


