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Δημοπράτης
Πέτρος Βέργος

Σύνταξη - εὐθύνη καταλόγου
Θεόδωρος Θεοδώρου

Πληροφορίες - διεκπεραίωση
Γιώτα Καρακατσάνη
Νατάσα Μπέσικου
Εὔη Μπλέσιου
Γιάννης Ἀντωνόπουλος

Συντονισμός
Ἀνδρέας Βέργος

Παραγωγή καταλόγου
Indigo Graphics

Εἰκόνες ἐξωφύλλου
Νο 384 & 36
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Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, ὥρα 6.00 μ.μ.
Mέρος Α´: 1-344

8ο, 14 σ. Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα (ἐλεύθερο τό
πάνω). Γκίνης & Μέξας, 5202.
€ 60-80

5
ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ, Σπυρίδων. Ἄσματα δημοτικά τῆς
Ἑλλάδος. Κέρκυρα, τυπογραφεῖο Ἑρμῆς Α. Τερ-
ζάκη & Θ. Ρωμαίου, 1852.
8ο, 174 σ. (ὀξείδωση). Μεταγενέστερη δερμάτινη
ράχη (μικρές φθορές, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά
ἁπλά ἐξώφυλλα). Γκίνης & Μέξας, 5642.
Ἔκδοση χωρίς τήν ἱστορική μελέτη.
€ 60-80

6
ΓΟΥΖΕΛΗΣ, Δημήτριος. Ἡ κρίσις τοῦ Πάριδος, ποί-
ημα μυθολογικόν, ἐρωτικόν καί ἠθικόν, ἔκδοσις
πρώτη μετά διαφόρων ὑποσημειώσεων, ἐν αἷς περιέ-
χονται ἱστορικῶς σύν τοῖς ἄλλοις καί βίοι ἀξιολόγων
ἀνδρῶν οὐκ εὐάριθμοι. Τεργέστη, A. Maldini, 1817.
8ο, II + (1-8) + (III-XXIII) + (3-381) σ. (τρύπες ἀπό
ἔντομο πρός τό τέλος, λεκέδες ἀπό νερό, ὀξειδω-
μένο ἀντίτυπο, ἀκυρωμένη σφραγίδα στόν τίτλο).
Ἡ πρώτη μορφή (μέ τό εὑρετήριο καί τίς διορθώ-
σεις σέ ὀκτασέλιδο μεταξύ τοῦ πρώτου καί τοῦ
δεύτερου φύλλου), ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο,
κατάλογος συνδρομητῶν (μέ τήν προσθήκη τῶν
συνδρομητῶν Κωνσταντινουπόλεως). Μαρμαρο-
γραφημένα χαρτόνια τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λε-
ρωμένα, φθορές στή ράχη, σπασμένη ἡ ραφή της).
Ἠλιού 1817.54, Legrand & Pernot, 910.
€ 300-400

7
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ, Γεώργιος, ἰατρός, ὁ ἐκ Κοζάνης.
Ποιημάτια. Βιέννη, Johann Schnierer, 1817.
8ο, 230 σ. (τρύπα στήν πάνω ἐσωτερική γωνία ἑνός
φύλλου: σ. 31-2, λείπει τό τελευταῖο (λευκό) φύλλο).
Μέ 2 χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου. Δέρμα τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού 1817.27.
€ 200-300

8
ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ, Ἰωάννης. Κόδρος, τραγωδία δε-
κάτη. Ἀθήνα, Χ. Ἀναστασίου, 1844.

1. Ξένη λογοτεχνία

1
BYRON, George Gordon Noël, Lord, καί Χρ. ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΑΔΗΣ. Σαρδανάπαλος, τραγῳδία τοῦ Λόρ-
δου Βύρωνος, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ –
Ὁ υἱός τῆς δούλης καί Εὐγενία, ὑπό Χρήστου
Ἀ[ναστασιάδου] Παρμενίδου. Ἀθήνα, τυπογρα-
φεῖο Ἑρμοῦ, 1865.
8ο, η΄ + 400 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Δερ-
μάτινη ράχη τοῦ Ὀρεσίτροφου (μικρές φθορές).
Ἠλιού & Πολέμη, 1865.540, Κασίνης, I, 936.
€ 60-80

2
LORCA, Federico Garcia. Ὁ ματωμένος γάμος, εἰσα-
γωγή καί μετάφραση ἀπό τά ἰσπανικά Νίκου Γκά-
τσου. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1945.
106 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 80-120

3
LORCA, Federico Garcia. Δύο ὠδές: Ὠδή στόν Sal-
vador Dali – Ὠδή στόν Walt Whitman, ἀπόδοση
Κλεῖτος Κύρου – Μανόλης Ἀναγνωστάκης. Θεσ-
σαλονίκη 1948.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀντίτυπα.
[24] σ. Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο πορτραῖτο τοῦ Lorca, ΤΟ
ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ Ν. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, μέ ἀφιέ-
ρωση τῶν μεταφραστῶν («στόν ποιητή Ν. Ἐγγο-
νόπουλο / μ’ αἰσθήματα φιλίας / Κλ. Κύρου Μαν.
Ἀναγνωστάκης / 11. 2. 48»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 200-300

2. Νεοελληνική λογοτεχνία
4
Ἱστορία διά στίχων ἁπλῶν, περιλαμβάνουσα τόν
βίον καί τάς πράξεις τοῦ μεγάλου ἄρχοντος καί
σπαθαρίου Σταυράκη, καί τό αὐτοῦ θρηνωδέστα-
τον τέλος καί τόν ἐπονείδιστον θάνατον. Βενετία,
Ἑλληνική Τυπογραφία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, 1850.

6
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8ο, 79 σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, σφραγίδα στόν
τίτλο). Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα (λείπουν τμή-
ματα, ἄκοπο καί ἀξάκριστο). Ἠλιού 1844.117.
€ 40-60

9
ΣΟΥΤΣΟΣ, Ἀλέξανδρος. Ὁ περιπλανώμενος, ποίημα
λυρικόν εἰς ᾄσματα τέσσαρα, καί ἡ Ἀγγελία, παρέ-
πονται δέ τά Δικαστικά τῶν ἐτῶν 1839-40 καί 1852,
ἔκδοσις πρώτη τοῦ ὅλου. Ἀθήνα, Α. Γκαρπολᾶς, 1858.
8ο, μβ´ + 247 σ. (κομμένη ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία
τοῦ τίτλου, λερωμένο ἀντίτυπο). Δερμάτινη ράχη
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Γκίνης &
Μέξας, 7451.
€ 30-40

10
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, Θεόδωρος Γ. Ἅγιος Μηνᾶς (ἐπεισό-
διον τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως), ποίημα λυρικο-
ἐπικόν εἰς ᾄσματα τέσσαρα. Ἀθήνα, Π. Σούτσας &
Α. Κτενᾶς, 1860.
8ο, η΄ + 240 σ. (τρύπα ἀπό ἔντομο στήν πάνω ἐσω-
τερική γωνία, ὀξείδωση). Νεότερη δερμάτινη ράχη.
Γκίνης & Μέξας, 8101.
€ 40-60

11
ΣΑΛΤΕΛΗΣ, Νικόλαος Ι. Ὁ Κυδωνιάτης, ποίημα

7

εἰς ᾄσματα τέσσαρα, ἔκδοσις Β΄, μετά διορθώσεων
καί προσθαφαιρέσεων. Ἀθήνα, Ι. Ἀγγελόπουλος,
1880.
8ο, ρις΄ + 244 σ. Κατάλογος συνδρομητῶν. Νεότερα
ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1880.628.
€ 40-60

12
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ, Δημήτριος Α. Ἀπάτη ἀντ’ ἀπάτης,
κωμῳδία εἰς πράξεις τρεῖς. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντι-
νίδης, 1885.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 130 σ. Δίχρωμος ὁ τίτλος.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ὀξειδωμένα, περιβάλλονται
ἀπό νεότερα). Ἠλιού & Πολέμη, 1885.165.
€ 40-60

13
Κῆπος τῶν μουσῶν, ἤτοι ἀνθολογία, περιέχουσα
διάφορα ἐρωτικά, βακχικά καί τοῦ χοροῦ ἄσματα,
λυρικά ποιήματα, ἄσματα κωμειδυλλίων κτλ., ἐκδί-
δοται ὑπό Μ. Α. Μαρκοπούλου. Κωνσταντινού-
πολη, Γ. Ι. Σεϊτανίδης, χ.χ. [π. 1899].
8ο, 352 σ. (λείπουν 3 φύλλα: σ. 23-4, 177-8 & 191-2, 8
φύλλα δεμένα κατά λάθος στό τέλος). Σημείωση ὀνό-
ματος στόν τίτλο («Ἰωάννης Μ. Μουρέλος 1899»).
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές).
ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ. [δεμένο μαζί:] ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ,
Ἰωάννης. Ἡ γυνή, περιεχόμενα: Α΄ Γυνή – Β΄ Ἔρως,

7
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καί αἰσθητικά αἰσθήματα. Κωνσταντινούπολη 1892.
8ο, 233 σ. (λείπουν 2 φύλλα στήν ἀρχή, λυμένα κάποια
ἄλλα). Κατάλογος συνδρομητῶν, σημείωση ὀνόματος
στόν τίτλο («Ἰωάννης Μουρέλος / 1895»). Ἠλιού &
Πολέμη, 1892.473 (ἕνα μόνο ἀντίτυπο). <ὡς ἔχουν>
€ 40-60

14
ΑΓΓΟΥΛΕΣ, Φώτης. Κραυγές στόν ἥλιο. Χίος 1938.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 24 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα).
€ 30-40

15
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Νάνος. Ἡ τιμωρία τῶν μάγων.
Λονδίνο 1947.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 450 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 47 σ. Προμετωπίδα τοῦ J. Craxton. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα).
€ 30-40

16
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Τάκης. Τό πέπλο καί τό χαμό-
γελο, 1958-1962. Θεσσαλονίκη 1963.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 800 ἀντίτυπα. [80] σ. Ἀντίτυπο
μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ποιητή / Ἀνδρέα Μο-
θωνιό / δεῖγμα τιμῆς καί φιλίας / Τάκης Βαρβι-
τσιώτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ

ἀτραπός. Θεσσαλονίκη, Φιλολογική, 1984. ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 40 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στό σεβαστό ἀκαδημαϊκό / κ. Μιχαήλ Σακελλα-
ρίου / ἐγκάρδια προσφορά / Τάκης Βαρβιτσιώ-
της»), τμῆμα φακέλου μέ τή διεύθυνση τοῦ ποιητῆ
κολλημένο στό πρῶτο φύλλο (κάτω ἀπό τήν ἀφιέ-
ρωση). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 60-80

17
[ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας]. «ΤΑΝΑΛΙΑΣ, Δῆμος». Τό
φῶς πού καίει. Ἀλεξάνδρεια, Γράμματα, 1922.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 77 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Τοῦ φίλου Ποιητῆ / Μιχ. Δαμιράλη / Μ’
ἐχτίμηση κι’ ἀγάπη / Δ. Τανάλιας»). Πανί (ξεθω-
ριασμένη ἡ ράχη, λεκές στό κάτω κάλυμμα).
€ 150-200

18
ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας. Τό ἡμερολόγιο τῆς Πηνελό-
πης, σατιρική μυθιστορία. Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Κο-
ρυδαλοῦ, 1947.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 145 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στό φίλον συγγραφέα Κώστα Παπα-/
πάνο μέ ἀγάπη, ἐχτίμηση καί / πολλές ὑποχρεῶσες.
Κώστας Βάρναλης / Μάης τοῦ 1947»). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα.
€ 60-80
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19
ΒΕΝΕΖΗΣ, Ἠλίας. Τό νούμερο 31328, (σκλάβοι στά
ἐργατικά τάγματα τῆς Ἀνατολῆς), ρομάντσο. Μυ-
τιλήνη 1931.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 242 σ. (λείπει ὁ τίτλος). Ἀντίτυπο
μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στούς καλούς μου / φί-
λους, τήν / Τατιάνα καί τόν / κ. Σταύρου / 1933 Η.
Βενέζης»). Πανί.
€ 100-150

20
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γιάννης. Ἔρμος κόσμος, διήγημα.
Ἀθήνα 1923.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 500 ἀντίτυπα. 91 σ. Ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Κύριον Μιχ. Δαμιράλη / φιλι-
κώτατο χάρισμα / τοῦ φίλου του / Γιάννη Βλαχο-
γιάννη»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Λόγοι
κι’ ἀντίλογοι, μικρά πεζά, 1902-1914. Ἀθήνα 1925.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 600 ἀντίτυπα. 152 σ. Ἀντίτυπο
μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό φίλο / κ. Μιχ.
Δαμιράλη / ὁ φίλος / Γιάννης Βλαχογιάννης»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. (2)
€ 60-80

21
ΒΟΥΤΥΡΑΣ, Δημοσθένης. Ὁ Λαγκᾶς κι ἄλλα διη-
γήματα. Ἀλεξάνδρεια, Γράμματα, 1915.
127 σ. Πανί (ξεθωριασμένη ἡ ράχη).
€ 30-40

22
ΒΟΥΤΥΡΑΣ, Δημοσθένης. Στούς ἀγνώστους θεούς.
Ἀθήνα, Δημητράκος, 1930.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 95 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγ-
γραφέα ἐκτός κειμένου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Στή συνάδελφο Αὖρα Θέρου / μέ τή
μεγαλύτερη / ἐκτίμηση / Δημοσθένης Ν. Βουτυρᾶς»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Ἡ ἐπανάσταση τῶν ζώων καί ἄλλα διηγή-
ματα. Ἀθήνα, Δημητράκος, 1931. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
233 σ. Μ’ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα ἐκτός κειμέ-
νου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό φίλο συ-
νάδελφο / Ἄγη Θέρο / μέ τή μεγαλύτερη ἐκ- / τίμηση
/ Δημοσθένης Ν. Βουτυρᾶς»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 80-120

23
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Οἱ γκριμάτσες τοῦ ἀνθρώ-
που. Ἀθήνα 1935.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 92 σ. Μέ 2 σχέδια τοῦ Εὐθ. Πα-
παδημητρίου (ἕνα ὁλοσέλιδο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λίγο λερωμένα).
€ 50-70

24
ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ, Φῶτος. Τό τραγούδι τῆς Κοντέσας.
«Ἀθήνα - Σύρα», 1920.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 43 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
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ρωση («Στόν ἀγαπητό Φίλο Ποιητή / Κύριο Μίχο Δα-
μιράλη / Μ’ ἀγάπη κ’ ἐχτίμηση / ὁ Φῶτος Γιοφύλλης
/ Ἀθήνα 1921»). Πανί (ξεθωριασμένη ἡ ράχη, ἔχει δια-
τηρηθεῖ τό κάτω ἐξώφυλλο). [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:]
Συνθέματα. Ἀθήνα 1916. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 63 σ. [δε-
μένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ Ἅι Νικόλας κι ὁ φτωχός
ἄρχοντας. Ἀθήνα 1914. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Μ’ ἕνα
πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ (ἀναπαραγωγή σκίτσου τοῦ Α.
Βώττη). [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Καινούργες τερτσί-
νες. Ἀθήνα 1917. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 21 σ. (κομμένη ἡ
κάτω ἐξωτερική γωνία τοῦ τελευταίου φύλλου).
Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό μου
/ Κον Μῖχο Δαμιράλη / Μ’ ἀγάπη – / Φ. Γιοφύλλης»).
€ 80-120

25
ΓΚΑΤΣΟΣ, Νίκος. Ἀμοργός, δεύτερη ἔκδοση. Ἀθή-
να, Ἴκαρος, 1963.
[40] σ. Μέ 4 εἰκόνες ἐκτός κειμένου (ἔγχρωμες ἀνα-
παραγωγές ἔργων τοῦ Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 60-80

26
[ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Θεώνη] «ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ». Κί-
τρινες φλόγες, μέ πρόλογο τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ.
Ἀλεξάνδρεια, Γράμματα, 1925.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 152 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τῆς ποι-

ήτριας ἐκτός κειμένου (ἔγχρωμη ἀναπαραγωγή
ἔργου τῆς Θ. Φλωρᾶ-Καραβία). Ἀρχικά εἰκονο-
γραφημένα ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, λείπουν
τμήματα ἀπό τό κάτω ἐξώφυλλο).
€ 30-40

27
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μπολιβάρ. Ἀθήνα, Ἴκα-
ρος, 1944.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 340 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 23 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ζω-
γραφικοῦ ἔργου τοῦ ποιητῆ), λυτό φύλλο μικρότε-
ρων διαστάσεων μέ «τά κυριώτερα παροράματα».
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη).
€ 250-350

28
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἄσμα ἡρωικό καί πένθιμο γιά
τόν χαμένο ἀνθυπολοχαγό τῆς Ἀλβανίας. Ἀθήνα,
Ἴκαρος, 1962.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 1599 ἀντίτυπα. 36 σ. (σβη-
σμένη σφραγίδα στόν τίτλο). Μέ μιά ἔγχρωμη λι-
θογραφία τοῦ Γιάννη Μόραλη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 80-120

29
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ὁ μικρός ναυτίλος. Ἀθήνα,
Ἴκαρος, 1985.
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ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 129 σ. Ἔγχρωμη προμετωπίδα
(ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ Γ. Στέρη), ἀντίτυπο μέ ἰδιό-
χειρη ἀφιέρωση («Στόν Ἀνδρέα Πεβερέτο, / μέ ἀγάπη,
/ Ὀ. Ἐλύτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο).
€ 100-150

30
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ἀνδρέας. Ἐνδοχώρα, 1934-1937, [σ.
4:] Ἐκδότης τό Τετράδιο, ἀριθμός ἐκδόσεως 6.
Ἀθήνα 1945.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 470 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 88 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 300-400

31
ΘΕΜΕΛΗΣ, Γ. Τό δίχτυ τῶν ψυχῶν. Θεσσαλονίκη
1965.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα.
44 σ. (λείπει τό πρῶτο (λευκό) φύλλο). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα (τοῦ Κ. Τσί-
ζεκ). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Οἶκος ἐμπορίου, ποίημα ἀπό
σκηνῆς σέ δυό φωνές καί χορό. Θεσσαλονίκη 1974.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 600 ἀντίτυπα. 30 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τά βιβλικά. Θεσσα-
λονίκη, Νέα Πορεία, 1975. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 63 σ.
Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Αὐρήλιο
Εὐστρατιάδη / πολύ φιλικά / Γ. Δ. Θέμελης»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3)
€ 60-80

32
[ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος] «ΔΙΓΕΝΗΣ, Ὀρέστης». Ἐλεύ-
θερο πνεῦμα. Δοκίμιο. Ἀθήνα, Α. Ι. Ράλλης, 1929.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 123 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (σελο-
τέιπ στή ράχη).
Τό Ἐλεύθερο πνεῦμα θεωρεῖται τό «μανιφέστο»
τῆς γενιᾶς του ’30.
€ 100-150

33
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία
Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγ-
κοπούλου. Ἀλεξάνδρεια, Ἀλεξανδρινή Τέχνη, 1935.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα.
191 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα, σφρα-
γίδα). Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ. Ἀπομίμηση
δέρματος στή ράχη.
€ 250-350

34
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, Γαλάτεια. 11 π.μ. – 11 μ.μ, κι’ἄλλα
διηγήματα. Ἀθήνα, Στοχαστής, [1929].
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 206 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 25-35

35
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Ὀδύσεια. Ἀθήνα, Πυρ-
σός, 1938.
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ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, ὅλα μέ τήν ὑπογραφή τοῦ συγγραφέα.
4ο, 368 x 250 mm., 835 σ. Λινάτσα (λίγο λερωμένη).
[μεταξύ τῶν σ. Α14 καί Α15 τοποθετημένο τό δε-
καεξασέλιδο:] «Λεξιλόγιο τῆς Ὀδύσειας». (2)
€ 1.200-1.600

36
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Ὀδυσσέας. Ἀθήνα, Στο-
χαστής, 1928.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 104 σ. ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΜΕ ΠΟΛΥ-
ΑΡΙΘΜΕΣ ΑΥΤΟΓΡΑΦΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜ-
ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα,
φθορές στή ράχη).
Οἱ αὐτόγραφες διορθώσεις καί συμπληρώσεις σ’ αὐτό
τό ἀντίτυπο ἀντιπροσωπεύουν ἕνα ἐνδιάμεσο στάδιο
πρός τήν τελική μορφή τῆς ἔκδοσης τοῦ 1955 (Θέατρο
Α΄. Τραγωδίες μέ ἀρχαῖα θέματα. Προμηθέας, Κοῦ-
ρος, Ὀδυσσέας, Μέλισσα, Ἀθήνα 1955).
€ 2.000-3.000

37
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Χριστός. Ἀθήνα, Στοχα-
στής, 1928.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 105 σ. ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΜΕ ΠΟΛΥ-
ΑΡΙΘΜΕΣ ΑΥΤΟΓΡΑΦΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜ-
ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα,
φθορές στή ράχη).
Οἱ αὐτόγραφες διορθώσεις καί συμπληρώσεις σ’
αὐτό τό ἀντίτυπο ἀντιπροσωπεύουν ἕνα ἐνδιάμεσο
στάδιο πρός τήν τελική μορφή τῆς ἔκδοσης τοῦ 1956
(Θέατρο Β΄. Τραγωδίες μέ βυζαντινά θέματα. Χρι-
στός, Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης, Νικηφόρος Φωκᾶς,
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Ἀθήνα 1956).
€ 2.000-3.000

38
ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ, Ἕκτωρ. Ὁδός Λαιστρυγόνων. Ἀ-
θήνα, Κείμενα, 1978.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 91 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Τῆς ποιήτριας Λείας Χατζοπούλου-Καρα-
βία / μέ τήν ἀγάπη μου. / Ε. Κακναβάτος / Μάρτης
78»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Διήγηση.
Ἀθήνα, Συντεχνία, 1974. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 76 σ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Διήγηση.
Ἀθήνα, Κείμενα, 1981. Δεύτερη ἔκδοση, 66 σ. Ἀντί-
τυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῆς κ. Ἄννας Ρούσ-
σου, / πολύ φιλικά. / Ε. Κακναβάτος / Μάρτης
1982»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3)
€ 60-80

39
ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ, Ἕκτωρ. Κιβώτιο ταχυτήτων. Ἀθήνα,
Κείμενα, 1987.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 97 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Τῆς ἄξιας ποιήτριας Κατερίνας Ἀγγελάκη-
Ρούκ / μέ πολλήν ἐκτίμηση καί φιλία. / Ε. Κακναβάτος
/ Μάρτ. 1988»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο).
€ 30-40

40
ΚΑΜΠΥΣΗΣ, Γιάννης Α. Μυστικό τοῦ γάμου – Ἡ
φάρσα τῆς ζωῆς. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ἡ Κορίννα,
1896.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ιη΄ + 125 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(περιβάλλονται ἀπό νεότερα, λυμένη ἡ ράχη).
Ἠλιού & Πολέμη, 1896.187.
€ 40-60

41
ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ. Τά στερνά τοῦ Γιούγκερμαν,
μυθιστόρημα. Ἀθήνα, Πυρσός, 1941.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 189 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερω-
μένα).
€ 30-40

42
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ, Ἀνδρέας. Διηγήματα, [πάνω:]
Ἐκδόσεις Ἑστίας. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας,
1892.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ιβ´ + 259 σ. Πάνινη ράχη (ἔχουν
διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα).
€ 80-120

43
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ, Ἀνδρέας. Λόγια τῆς πλώρης, θα-
λασσινά διηγήματα. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς
Ἑστίας, 1899.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 334 σ. Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμένη ἡ ραφή
της). Ἠλιού & Πολέμη, 1899.24.
€ 60-80

44
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ, Κ. Γ. Ἐλεγεῖα καί σάτιρες. Ἀθήνα,
Α. Ι. Ράλλης & Σια, 1927.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 109 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐπεν-
δυμένα μέ διακοσμητικό αὐτοκόλλητο, λυμένη ἡ
ράχη). <ὡς ἔχει>
€ 30-40
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45
ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Μιχάλης. Κατά Σαδδουκαίων. Ἀθήνα
1953.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 45 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («τοῦ ποιητῆ / Ἀντρέα Μοθωνιοῦ / Μέ
ἀγάπη / Μ. Κατσαρός»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (τοῦ Ν.
Κούνδουρου).
€ 60-80

46
ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ, Γιῶργος. Φυγή στή φύση, ποιήματα.
Ἀθήνα 1952.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀντίτυπα. 15
σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό συγγρα-
φέα / Ντίμη Ἀποστολόπουλο / μέ τήν ἐκτίμησή μου
/ Γ. Κοτζιούλας»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λε-
ρωμένα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ Στρατῆς Μυριβήλης
κ’ἡ πολεμική λογοτεχνία. Ἀθήνα, Α. Ροδίτης, 1931.
61 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ ἀγα-
πητοῦ φίλου / Νίκου Λαγγούση / ἐνθύμιο. / Γ. Κο-
τζιούλας»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο). (2)
€ 40-60

47
ΚΥΡΟΥ, Κλεῖτος. Περίοδος χάριτος καί ἄλλα ποι-
ήματα. Θεσσαλονίκη, Χειρόγραφα, 1992.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 45 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Στόν Πέτρο καί στή / Λούλα μέ ἀγάπη /

Κλεῖτος / Πρωτομαγιά 1992»). Ἀρχικά εἰκονογρα-
φημένα ἐξώφυλλα (ἄκοπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ
πρωθύστερος λόγος. Θεσσαλονίκη, Αἴγειρος, 1996.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 39 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («στόν Τάκη Μενδράκο – / φιλική προσφορά
/ Κλεῖτος Κύρου / Μαρτ. 1996»). Ἀρχικά εἰκονο-
γραφημένα ἐξώφυλλα. (2)
€ 40-60

48
ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ, Ναπολέων. Τά ποιήματα, πρώτη
ἐπιλογή. Ἀθήνα, Πυρσός, 1939.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 82 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά
λερωμένα).
€ 100-150

49
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Ἀνδρέας. Στιχουργήματα διάφορα,
ἐκδοθέντα ἐπιμελείᾳ καί ἐνεργείᾳ φιλομούσων
τινῶν νέων. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλ-
ληνία, 1872.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, γ΄ + 232 σ. Δερμάτινη ράχη
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού &
Πολέμη, 1872.629, Legrand & Pernot, 2864. [δεμένο
μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἀπόκριση εἰς τόν ἀφορεσμόν τοῦ
κλήρου τῆς Κεφαλονιᾶς τῶν 1856. Κεφαλληνία, τυ-
πογραφεῖο Ἡ Πρόοδος, 1867. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο,
180 σ. (λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ἠλιού &
Πολέμη, 1867.38, Legrand & Pernot, 2565. [δεμένο
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μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ δίκημου μέ τή Σύνοδο. Κεφαλ-
ληνία, τυπογραφεῖο τῆς Προόδου, 1869. ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, θ´ + 91 σ. Ἠλιού & Πολέμη, 1869.158,
Legrand & Pernot, 2684 («rarissime»). [δεμένο μαζί,
τοῦ ἰδίου:] Οἱ καταδρομέςμου ἐξαιτίας τοῦ Λύ-
χνου. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία,
1862. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 125 σ. (ἐλαφρά ὀξειδω-
μένο ἀντίτυπο). Γκίνης & Μέξας, 9115. [δεμένο
μαζί:] WILSON. Βίος Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
μεταφρασθείς ἀπό τό ἀγγλικόν παρά τοῦ κυρίου
Ἀνδ. Λασκαράτου. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ
Κεφαλληνία, 1866. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 26 σ.
Ἠλιού & Πολέμη, 1866.59, Legrand & Pernot, 2532.
€ 300-400

50
ΜΑΤΣΑΣ, Ἀλέξανδρος. Ἰοκάστη, τραγῳδία. Ἀθήνα
1952.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 61 σ. (λείπει τό πρῶτο (λευκό)
φύλλο). Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή σχεδίου τοῦ
ποιητῆ). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (σελοτέιπ στή ράχη).
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Κροῖσος, ἔμμετρον δρᾶμα εἰς πρά-
ξεις τρεῖς. Ἀθήνα 1959. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 84 σ. Προ-
μετωπίδα (ἀναπαραγωγή σχεδίου τοῦ ποιητῆ),
ἀντίτυπο μέ αὐτόγραφη σημείωση στό πρῶτο φύλλο
(«Ἡ λέξις κουφάλαλος νά / διορθωθῇ εἰς κωφάλα-
λος μέ ω. / Α. Μάτσας»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο
ἀντίτυπο). (2)
€ 40-60

51
ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ, Ἀπόστολος. Φίλτρα ἐπωδῶν. Ἀθή-
να, Κύκλος, 1934.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 440 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 109 σ. Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο πορτραῖτο τοῦ
ποιητῆ (ἀναπαραγωγή σχεδίου τοῦ Modigliani).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 40-60

52
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Ἡ ζωή ἐν τάφῳ, ἱστορίες
τοῦ πολέμου. Ἀθήνα 1930.
Δεύτερη ἔκδοση, 368 σ. (σημειώσεις καί σκίτσα μέ
μολύβι, ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). Μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Τοῦ Κῶστα Κόντου / τοῦ φίλου καί
ποιητῆ / ἀπό ἐχτίμηση — / Σ. Μυριβήλης»). Πανί
στή ράχη καί τίς γωνίες (φθορές).
€ 50-70

53
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Μικρές φωτιές, ποιήματα

καί τραγούδια. Ἀθήνα, Ι. & Π. Ζαχαρόπουλος, 1942.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 70 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει
ἀποκολλημένα ἀπό τή ράχη).
€ 40-60

54
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Τό πράσινο βιβλίο, [πάνω:]
Στράτη Μυριβήλη διηγήματα. Ἀθήνα, Κασταλία,
1934.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 220 σ. (λείπουν τμήματα ἀπό τά
περιθώρια μερικῶν φύλλων). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λερωμένα).
€ 30-40

55
ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ, Ἀλέξ., καί Ἀλέξ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ.
Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Φῶτα, (πρωτό-
τυπα διηγήματα). Ἀθήνα, Β. Γαβριηλίδης, 1890.
144 σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (σελο-
τέιπ στή ράχη, ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη,
1890.1037.
ΣΠΑΝΙΟ.
€ 150-200

56
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ἀλέξανδρος — ΜΙΧΑΛΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, Φάνης. Ὁ Παπαδιαμάντης (ἕνα ψυχομε-
τρικό σημείωμα) (ἔκδοση περιοδικοῦ «Σήμερα»).
Ἀθήνα 1933.
21 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἐξαί-
ρετο φίλο / κι’ ἐμπνευσμένο ποιητή / Δαμιράλη / Φ.
Μιχαλόπουλος»). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
€ 25-35

57
ΠΑΡΑΣΧΟΣ, Κλέων. Οἱ στροφές μου. χ.τ. καί χ. [1916].
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16 φ. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές, λίγο
λερωμένα τά πρῶτα φύλλα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Τοῦ ἀγαπητοῦ μου / φίλου, ποιητοῦ /
τοῦ «Θριάμβου» / κ. Πλάτωνος Ροδοκανάκη / Μέ
ὅλην μου τήν ἐκτίμησιν / ὁ Κλέων Παράσχος»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα).
€ 30-40

58
ΠΟΛΙΤΗΣ, Κοσμᾶς. Τό Γυρί. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1945.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 216 σ. Ἕνα ἀπό τά 100 ἀριθμη-
μένα ἀντίτυπα σέ χαρτί «Πάπυρος» Αἰγίου.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, ἐν μέρει ἄκοπο
ἀντίτυπο).
€ 30-40
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59
ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ, Μαρία. Οἱ τρίλλιες πού σβήνουν.
Ἀθήνα, Α. Μ. Κονταμάρης & Σία, 1928.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 111 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερω-
μένα, μικρές φθορές, λυμένη ἡ ράχη).
€ 30-40

60
ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Χειμερινή διαύγεια. Ἀθήνα, Κέ-
δρος, 1957.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 15 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Τοῦ φίλου Κ. Τσάνη / Ἐγκάρδια / Γιάννης
Ρίτσος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα).
€ 50-70

61
ΡΟΪΔΗΣ, Ε. Δ. Ἡ Πάπισσα Ἰωάννα, μεσαιωνική με-
λέτη. Ἀθήνα, Ι. Κασσανδρεύς, 1866.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ις΄ + 336 σ. (λίγο λερωμένα κά-
ποια φύλλα). Δίχρωμος ὁ τίτλος, ξυλόγραφο πορ-
τραῖτο ἐκτός κειμένου, φύλλο μέ παροράματα στό
τέλος. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μι-
κρές φθορές, λείπει μέρος τῆς ἐπένδυσης τοῦ κάτω
καλύμματος). Ἠλιού & Πολέμη, 1866.184. [δεμένο
μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ Πάπισσα Ἰωάννα καί ἡ ἠθική,
ἐπιστολαί ἑνός Ἀγρινιώτου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς
Αὐγῆς, 1866. 8ο, 54 σ. Ἠλιού & Πολέμη, 1866.183.
€ 200-300

62
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, Μίλτος. Μέ τό πρόσωπο στόν τοῖχο.
Ἀθήνα 1952.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 47 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερω-
μένα, ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τά φά-
σματα, ἤ ἡ χαρά στόν ἄλλο δρόμο. Ἀθήνα 1958.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 47 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στό Ντίμη Ἀποστολόπουλο / μέ πολλή φιλία / Μ.
Σαχτούρης / 58»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). (2)
€ 80-120

63
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, Μίλτος. Παραλογαῖς. Ἀθήνα 1948.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 250 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 76 σ. Ἕνα ἀπό τά 50 πρῶτα ἀντίτυπα
ἐκτός ἐμπορίου (ἀρ. 5), ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ,
ὑπογεγραμμένο («Μ. Σαχτούρης / 48»), μέ κάποιες
αὐτόγραφες διορθώσεις καί διαγραφές 4 ποιημά-
των («Λάζαρος», «Τό σπαθί», «Ὁ σταυρός» καί
«Πασιφάη», στήν περίπτωση τοῦ τελευταίου ἡ δια-
γραφή ἀναθεωρημένη: «καλό / νά παραμείνει!»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 150-200

64
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος — ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ, Ἀντρέας. Ὁ
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ποιητής Γιῶργος Σεφέρης. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο
τῆς Ἑστίας, 1931.
136 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα τά πρῶτα καί τά τελευ-
ταῖα φύλλα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στόν ποιητή Μ. Δαμιράλη / Μ’ ἐξαιρετική φιλία
κι’ἐκτίμηση / Α. Καραντώνης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 30-40

65
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Στροφή. Ἀθήνα 1931.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 41 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ
ράχη). Δασκαλόπουλος 1.
Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΦΕΡΗ.
€ 800-1.200

66
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Σχέδια στό περιθώριο, [σ. 2:]
Ἀνατύπωση ἀπό «Τά Νέα Γράμματα» Μάϊος 1935.
Ἀθήνα 1935.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 6 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Στό φίλο κ. Τ. Μαλάνο / γιά τό πέρασμα
τοῦ 1935 / ἀπό τήν Πλατεία τοῦ Συντάγματος. /
Γιῶργος Σεφέρης»). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
Δασκαλόπουλος 5.
€ 600-800

67
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Ἡμερολόγιο καταστρώματος
Β΄. Ἀλεξάνδρεια 1944.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 75 ἀντίτυπα,
ἀριθμημένα καί ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν ποιητή. 42
φ. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Ἐξολοκλήρου λιθογρα-
φημένη ἔκδοση, μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου, ἀντίτυπο
σέ ἄρραφα τεύχη (ὅπως κυκλοφόρησε). Ἀρχικό
χάρτινο portfolio (μικρές φθορές). Δασκαλόπουλος
14 («ἡ σπανιώτερη σεφερική ἔκδοση»).
Ἡ σπανιότατη πρώτη (ἰδιωτική) ἔκδοση, πού ἀναπα-
ράγει φωτολιθογραφικά ἕνα αὐτόγραφο τοῦ ποιητῆ
εἰκονογραφημένο ἀπό τόν ἴδιο. Ἡ ἐκτύπωση ἔγινε
στό ἀλεξανδρινό λιθογραφεῖο τοῦ Δ. Βαφειάδη.
€ 2.000-3.000

68
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Ἡμερολόγιο καταστρώματος
β΄. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1945.
Δεύτερη ἔκδοση, περιορισμένη σέ 313 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 43 σ. Ἕνα ἀπό τά 33 ἀντίτυπα σέ χαρτί
Πάπυρος, χωρίς τήν «ὑδατογραφία» τοῦ Τσα-
ρούχη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Δασκαλόπουλος 16.
€ 200-300

69
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Κίχλη. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1947.
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73

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 25 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Δασκαλόπου-
λος 19.
€ 250-350

70
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Τελευταῖος σταθμός, συμπλή-
ρωμα στό «Ἡμερολόγιο Καταστρώματος, Β΄», [στή
σ. 4:] Ἀνάτυπο ἀπ’τό «Τετράδιο» τεῦχος 2 Μάρτης
1947. Ἀθήνα, Τό Τετράδιο, 1947.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4 σ. Δίφυλλο μέ τόν τίτλο στή σ.
1 καί τό ποίημα στίς σ. 2-4, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στόν Τίμο [Μαλάνο] / Γ. Σ.»). Δασκα-
λόπουλος 18.
€ 300-400

71
[ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος]. Πραματευτής ἀπό τή Σιδώνα.
Ἀθήνα, Μ. Δ. Μυρτίδης, 1955.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 50 ἀντίτυπα. [4]
σ. Δίφυλλο 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. [4] σ. Δίφυλλο μέ τόν τίτλο στή σ. [1]
καί τό ποίημα στή σ. [3] (οἱ [2] & [4] λευκές). Δασκα-
λόπουλος 27. (2)
€ 300-400

72
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ, Ἄγγελος. Σῆμα, μέ σημειώματα τοῦ
Γιώργου Σεφέρη. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1967.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 515 ἀντίτυπα.
52 σ. Μέ 2 εἰκόνες ἐκτός κειμένου (φωτογραφία
τοῦ Α. Σεφεριάδη μέ τό γιό του καί πανομοιότυπο
χειρογράφου του), ἕνα ἀπό τά 15 ἀριθμημένα ἀντί-
τυπα ἐκτός ἐμπορίου σέ χαρτί «Ingres βεργάτο», μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («ΙΒ´ Γιά τόν Χρηστάκη / καί
τήν Ἀθηνούλα / Γιῶργος Σεφέρης»). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. Δασκαλόπουλος 52.
€ 200-300

73
[ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος]. Πρόλογος στή ζωή.
[Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1915-1917].
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἐκτός ἐμπορίου. Oἱ τόμοι Α´, Γ´
καί Δ´ (ἀπό τούς 4), 32ο, 81, 58 καί 72 φ. (οἱ πίσω
ὄψεις λευκές, λερωμένα κάποια φύλλα τοῦ τρίτου
τόμου). Ἀρχικό δέρμα (μικρές φθορές). (3)
Τό σχῆμα τῆς ἔκδοσης δίνεται στόν κατάλογο τοῦ

τυπογραφείου: Τυπογραφεῖον «Ἑστία» Κ. Μάϊσ-
νερ καί Ν. Καργαδούρη. Κατάλογος τῶν ἐκτυπω-
θέντων ἐν αὐτῷ βιβλίων, Ἀθήνα 1939, ἀρ. 2448,
2464 & 2621.
€ 150-200

74
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Ὁ Χριστός στή Ρώμη, τρα-
γωδία. Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἄλφα Ι. Μ. Σκαζίκη, 1946.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 107 σ. Ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν
ποιητή («Ἄγγελος Σικελιανός / Μάρτης τοῦ 1946»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 100-150

75
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ντ. Ἡ κάτω βόλτα, διηγή-
ματα (ἐκδόσεις Διαγωνίου, 4). Θεσσαλονίκη 1963.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα
ἐκτός ἐμπορίου. 50 σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώ-
φυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἐντευκτήριο, μεταφράσεις
(ἐκδόσεις Διαγωνίου, 15). Θεσσαλονίκη 1974. Ἔκδο-
ση σέ 600 ἀντίτυπα. 58 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («στόν κ. Ν. Α. Γκούμα / φιλική ἀντιπροσφορά
/ Ντίνος Χριστιανόπουλος / Θεσσαλονίκη, 23. 8. 80»).
Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. (2)
€ 60-80
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79

76
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ντ. Ποιήματα, 1949-1970
(ἐκδόσεις Διαγωνίου, 13). Θεσσαλονίκη 1974.
Πρώτη συγκεντρωτική ἔκδοση, σέ 600 ἀντίτυπα.
118 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («στόν φίλο
κ. Τάκη Μενδράκο / Ντῖνος Χριστιανόπουλος /
Θεσσαλονίκη, 27. 5. 74»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα
ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό κορμί καί τό σα-
ράκι (ἐκδόσεις Διαγωνίου, 14). Θεσσαλονίκη 1974.
68 σ. Ἔκδοση σέ 600 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου.
Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Μικρά ποιήματα (ἔκδοση Διαγωνίου). Θεσ-
σαλονίκη 1975. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ
400 ἀντίτυπα. 16ο, 62 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («στόν ἀγαπητό φίλο / Τάκη Μενδράκο /
Ντῖνος Χριστιανόπουλος / Θεσσαλονίκη, 20. 4. 75»).
Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. (3)
€ 80-120

3. Ἐφημερίδες - Περιοδικά

77
[Τά Ἑλληνικά Χρονικά, ἐφημερίς πολιτική ἐκδο-
θεῖσα ἐν Μεσολογγίῳ ὑπό τοῦ Δ. Ι. Μάγερ, ἀπό α΄
Ἰανουαρίου 1824 - 20 Φευρ. 1826, μετατυπωθέντα
ἐπιστασίᾳ καί δαπάναις Κωνστ. Ν. Λεβίδου]. Ἀθή-
να, Ν. Παπαδόπουλος, 1840.

τά ἔτη Α´ καί Β´ σ’ ἕνα τόμο, folio, 400 x 270 mm.,
140 καί 146 σ. (λείπει ὁ λιθόγραφος τίτλος καί ἡ
ἀφιέρωση, ἐπιδιορθώσεις στό ἐξωτερικό περιθώριο
τῶν πρώτων φύλλων τοῦ Α´ ἔτους, λεκέδες ἀπό
νερό στήν ἀρχή καί τό τέλος). Κείμενο σέ 2 στῆλες,
μεταξύ τῶν σ. 68 καί 69 τοῦ Α´ ἔτους ἔχει δεθεῖ ἕνα
φύλλο τῆς πρώτης ἔκδοσης (ἀρ. 55, 5 Ἰουλίου 1824,
λεκέδες ἀπό νερό). Νεότερη δερμάτινη ράχη (λείπει
τμῆμα της, ἐλεύθερο τό πάνω κάλυμμα). Ἠλιού
1840.204. <ὡς ἔχει>
€ 300-400

78
Στρατιωτικός Ἄγγελος. Ἀθήνα, 15 Ἰανουαρίου - 31
Δεκεμβρίου 1847.
τά τεύχη 1-24 τοῦ Δ´ ἔτους δεμένα σ’ ἕνα τόμο, 8ο,
392 σ. Μέ 2 χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου. Δερμά-
τινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Δρούλια & Κουτσοπανάγου, IV, σ. 140.
€ 100-150

79
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΕΤΟΣ, Μαρῖνος Α. Ἡμερο-
λόγιον διά τό ἔτος 1861 [– Ἐθνικόν ἡμερολόγιον
διά τό ἔτος 1862 – διά τό ἔτος 1863 – διά τό δίσε-
κτον ἔτος 1864 – τοῦ ἔτους 1865 – 1866 – 1867– τοῦ
δισέκτου ἔτους 1868 – τοῦ ἔτους 1869 – 1870 –
1871]. Ἀθήνα ([Α]´ ), 1861, Παρίσι, Didot ([Β]´ ),
1861, Ἀθήνα (Γ´ ), χ.χ., Παρίσι & Ἀθήνα (Δ´-Η´ ),
χ.χ., Λειψία, Παρίσι & Ἀθήνα (Θ´-ΙΑ´ ), χ.χ.
τά ἔτη [Α]´-ΙΑ´ δεμένα σέ 10 τόμους (τά [Α]´ καί Β´
μαζί), 8ο, 32, 108, 288, 280, 400 + 72, 447 + 40, 480 +
48, λβ´ + 472 + 32, 750 + 29, 500 + 16 καί LXXX +
544 + 4 σ. (λείπουν τά 2 τελευταῖα φύλλα τοῦ ΣΤ´
ἔτους (διαφημίσεις), λεκές ἀπό μελάνι στό ἐξωτε-
ρικό περιθώριο τοῦ Α´, λίγο λερωμένο τό Η´ ).
Συνολικά 120 λιθόγραφοι καί 15 χαλκόγραφοι πί-
νακες μέ πορτραῖτα, 62 λιθογραφίες μέ τίντα, 4
(ἀπό τίς 8) χρωμολιθογραφίες, 2 χαλκογραφίες καί
2 ἐπικολλημένες φωτογραφίες ἐκτός κειμένου, πο-
λυάριθμες ὁλοσέλιδες ξυλογραφίες, διαφημίσεις
στό τέλος τῶν ἐτῶν Δ´-ΙΑ´. Ἀρχικό πανί (σχισίματα
στίς ἑνώσεις, ἐλεύθερα τά καλύμματα τῶν Θ´-ΙΑ´,
ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο τοῦ [Α]´, λερω-
μένο, χρυσωμένες οἱ ἀκμές τῶν Ε´-ΙΑ´ ). Γκίνης &
Μέξας, 8655, 8601 & 9051, Ἠλιού & Πολέμη,
1864.96, 1865.123, 1866.99, 1867.92, 1868.102,
1869.107, 1870.119 & 1871.155. (10) <ὡς ἔχει>
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.
€ 1.000-1.500
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82

80
Ἐκλεκτά μυθιστορήματα, εἰκονογραφημένον πε-
ριοδικόν ἐκδιδόμενον κατά Κυριακήν. Ἀθήνα, 28
Ὀκτωβρίου 1884 - 27 Ὀκτωβρίου 1885.
τά τεύχη 1-53 τοῦ Α´ ἔτους δεμένα σ’ ἕνα τόμο, 4ο,
428 σ. (λείπει τό μεγαλύτερο μέρος ἑνός φύλλου: σ.
135-6, σχισίματα σέ μερικά ἄλλα). Κείμενο σέ 3
στῆλες, εἰκόνες ἐντός κειμένου. Πανί (λερωμένο,
φθορές). Δρούλια & Κουτσοπανάγου, II, σ. 78-9.
<ὡς ἔχει>
€ 80-120

81
Ἀναμόρφωσις, φύλλον ἑβδομαδιαῖον, οἰκογενει-
ακόν & κοινωνικόν, ἰδιοκτήτης καί διευθυντής Γ.
Ζ. Δημακόπουλος, ἰδιοκτήτης καί συντάκτης Γ. Σπ.
Μακρῆς. Ἀθήνα, 1901-1902.
τά ἔτη Γ´ καί Δ´ δεμένα σ’ἕνα τόμο («τόμος Β´»), 4ο,
424 καί 424 σ. (λείπει τό τεῦχος 28 τοῦ Δ΄ ἔτους). Κεί-
μενο σέ 3 στῆλες. Δερμάτινη ράχη (λείπει τό πάνω
ἀκρόφυλλο καί μέρος τοῦ κάτω, στήν ἀρχή κάθε
ἔτους ὁ χρωμολιθόγραφος τίτλος τοῦ Β´ τόμου).
€ 200-300

82
«Μπουκέτο», πανηγυρικόν τεῦχος, 1927[-1932],
ἔτος Β΄[-Ζ΄], [στό ἐξώφυλλο:] Ἡμερολόγιον τοῦ
Μπουκέτου. Ἀθήνα.
6 τεύχη (ἀπό τά 8), 127 σ. τό καθένα (λείπει τό
πρῶτο τυπογραφικό τοῦ Γ´ ἔτους, λερωμένα με-
ρικά φύλλα). Κείμενο σέ 2 στῆλες, μέ εἰκόνες ἐντός
καί ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώ-
φυλλα (κάποια μέ μικρές φθορές, ὀξειδωμένα). (6)
€ 150-200

83
Λογοτεχνική Ἐπιθεώρηση, μηνιαῖο φύλλο κριτικῆς
καί τέχνης, διευθύνεται ἀπό κριτική ἐπιτροπή.
Ἀθήνα, Φεβρουάριος - «Μάιος-Ἰούνιος» 1927.

τά τεύχη 1-4 [δέν ἐκδοθηκε ἄλλο] δεμένα μαζί, 64
σ. Ἐξώφυλλα τοῦ ἐκδότη (τά τεύχη 3 & 4 ἄκοπα
καί ἀξάκριστα).
€ 80-120

84
Ξεκίνημα, μηνιαῖο περιοδικό τῆς ἑλληνικῆς πραγ-
ματικότητας, διεύθυνσις Β. Μαθιόπουλος, Τ. Κοκ-
κώνης, Σ. Μυτιληναῖος. Ἀπρίλιος 1946 - Μάρτιος
1947.
τά τεύχη 1-10 τοῦ Α´ ἔτους (τά «3-4», «5-6» & «8-9»
διπλά, ἀπό τό «5-6»: «χρόνος Δ΄»), 208 σ. Εἰκόνες
ἐντός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (7)
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.
€ 100-150
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85

4. 15ος - 17ος αἰώνας

85
SACROBOSCO, Johannes de. Sphaera mundi. Βενετία, Guilelmus Anima Mia, Tridinensis, 14 Ἰανουαρίου 1491.
4ο, 182 x 143 mm., a-f8: [48] φ. (κομμένο μέρος ἀπό τό πάνω περιθώριο τοῦ δεύτερου φύλλου, στενό τό ἐξωτε-
ρικό περιθώριο τοῦ πρώτου τεύχους). Ξυλόγραφη ὁλοσέλιδη ἀλληγορική σύνθεση στό φ. a1v μέ τήν Ἀστρο-
νομία περιστοιχιζόμενη ἀπό τή μούσα Οὐρανία καί τόν Πτολεμαῖο, ξυλόγραφη παράσταση κρικωτῆς οὐράνιας
σφαίρας στό φ. a3v, πολυάριθμα ξυλόγραφα σχήματα ἐντός κειμένου (κάποια δίχρωμα ἤ τρίχρωμα), περίτεχνα
ἀρχικά γράμματα (ἐπιχρωματισμένα στά φ. a2r, c6r & d6v). Νεότερα χαρτόνια (μικρές φθορές), πάνινη ράχη
(σχίσιμο στήν πάνω ἕνωση, χαλαρωμένη ἡ ραφή της). HC 14114*, BMC, V, 412, Oates 2008, Goff J-410.
Μιά ἀπό τίς σπανιότερες ἀρχέτυπες ἐκδόσεις τοῦ πιό πολυδιαβασμένου ἀστρονομικοῦ κειμένου τοῦ ὕστερου
Μεσαίωνα καί τῆς Ἀναγέννησης. Τό Sphaera mundi γράφτηκε ἀπό τόν Sacrobosco γύρω στά 1230 καί σύντομα
διδασκόταν σέ ὅλα τά σχολεῖα τῆς Εὐρώπης, χάρη στόν εὔληπτο καί κατανοητό τρόπο μέ τόν ὁποῖο παρου-
σίαζε τίς ἀρχές τοῦ πτολεμαϊκοῦ συστήματος. Ἦταν τό πρῶτο ἀστρονομικό βιβλίο πού τυπώθηκε (1472) καί
μέχρι τό τέλος τοῦ 15ου αἰώνα εἶχε ἐπανεκδοθεῖ 34 φορές. Ἐδῶ συνεκδίδονται δυό πραγματεῖες, τοῦ Johannes
Regiomontanus (1436-1476) καί τοῦ δασκάλου του, Georg von Peurbach (1423-1461). Τό Disputationes contra Cre-
monensia deliramenta τοῦ Regiomontanus (φ. c6r-d6r), φίλου τοῦ Βησσαρίωνα καί καλοῦ γνώστη τῆς ἑλληνικῆς,
ἀποτελεῖ κριτική ἑνός ἀστρονομικοῦ ἔργου τοῦ 13ου αἰώνα, ἐνῶ τό Theoricae novae planetarum τοῦ Peurbach (φ.
d6v-f7v) ἐπέφερε σημαντικές βελτιώσεις στό πλανητικό σύστημα τοῦ Πτολεμαίου.
€ 8.000-12.000

books katalogos 66:Layout 1  10/9/16  1:07 PM  Page 20



21

87 88

86
ALEANDRO, Gerolamo. Lexicon graecolatinum multis
et preclaris additionibus locupletatum, quod vel ex indice
eorum, que in toto volumine comprehenduntur, in sequenti
pagina cognoscas. Παρίσι, Gilles Gourmont, 1512.
folio, 284 x 205 mm., 469 σ. (λείπουν τά 6 πρῶτα
φύλλα: τίτλος, ἀφιέρωση καί πρόλογος, καθώς καί
τό φ. B[bis]5, τρύπα ἀπό ἔντομο στήν πάνω ἐξωτε-
ρική γωνία τῶν τευχῶν k-o). Χοιρόδερμα τοῦ 16ου
αἰώνα (λερωμένο, μικρές φθορές, λείπει τό ἕνα
κλεῖστρο). Legrand (15ος-16ος αἰ., III) 156 («volume
de la plus insigne rareté»), Adams A-650, Brunet, II, στ.
690. <ὡς ἔχει>
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ. Ὁ Ἰταλός οὐμανιστής G.
Aleandro (1480-1542) ἐγκαταστάθηκε στό Παρίσι τό
1508 γιά νά διδάξει στό ἐκεῖ πανεπιστήμιο ἑλληνικά
καί λατινικά. Τό Lexicon graecolatinum ἐξέδωσε μέ
τή βοήθεια τῶν μαθητῶν του, M. Hummelberg, J.
Robin, M. Boudry, J. Conneau, Ch. Brachet καί Y.
Cavellat. Δέν φαίνεται νά παρουσιάστηκε ἄλλο
ἀντίτυπο σέ δημοπρασία τά τελευταῖα 30 χρόνια.
€ 3.000-4.000

87
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Ἀρσένιος, ἀρχιεπίσκοπος Μονεμβα-
σίας. Ἀποφθέγματα φιλοσόφων καί στρατηγῶν, ρη-
τόρων τε καί ποιητῶν, συλλεγέντα παρά Ἀρσενίου
ἀρχιεπισκόπου Μονεμβασίας. χ.τ. καί χ. [Ρώμη, τυ-
πογραφεῖο τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου, π. 1520].

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 160 x 110 mm., [116] φ. (ἐπιδιορ-
θωμένη τρύπα ἀπό ἔντομο ἀπό τό τεῦχος ι κ.ἑ., μεγα-
λύτερη πρός τό τέλος, κομμένα καί συμπληρωμένα
τμήματα ἀπό τά περιθώρια τῶν τελευταίων φύλλων).
Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί λατινικά. Νεότερη περγα-
μηνή. Legrand (15ος-16ος αἰ., I) 62 («rarissime édition»),
Adams A-2032, Brunet, I, στ. 508, Hoffmann, I, 382,
Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 37.
Τά Ἀποφθέγματα μαζί μέ 5 ἄλλα ἔντυπα ἀνήκουν
στήν παραγωγή τοῦ δεύτερου ἑλληνικοῦ τυπογρα-
φείου τῆς Ρώμης, πού ἱδρύθηκε μέ τήν οἰκονομική
ὑποστήριξη τοῦ πάπα Λέοντος Ι´ ἀπό τούς Angelo
Colocci καί Ἰανό Λάσκαρι στά πλαίσια λειτουργίας
τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου.
€ 1.000-1.500

88
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἰωάννης, μεταφραστής — ΑΡΙ-
ΣΤΟΤΕΛΗΣ. Aristotelis Stagiritae, peripateticorum
principis, ethicorum ad Nicomachum libri decem,
Ioanne Argiropylo Byzantio interprete, nuper recogniti
& cum Donati Acciaioli Florentini, viri doctissimi, com-
mentariis castigatissimis, nunc primum in lucem editi.
Βενετία, Lucantonio Giunta, 1535.
folio, 312 x 220 mm., 205 φ. (λερωμένα μερικά φύλ-
λα). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο καί
στό τελευταῖο φύλλο. Νεότερη περγαμηνή. Hoff-
mann, I, σ. 338. ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 600-800
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89
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΖΗΣ. Theodori Gazae institutionis
grammaticæ liber secundus, beneficio Iacobi Tussani,
professoris Regij, multis locis quàm antea castigatior.
Παρίσι, Chrestien Wechel, 1540.
8ο, 155 x 95 mm., 129 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια
φύλλα, λεκές ἀπό νερό πρός τό τέλος). Ἑλληνικό
κείμενο καί λατινική μετάφραση σέ ἀντικρυστές
σελίδες, ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο
καί στό τελευταῖο φύλλο. Νεότερη περγαμηνή στή
ράχη. Legrand (15ος-16ος αἰ., III) 399, Pettegree &
Walsby, 71673, πρβ. Adams T-525.
€ 600-800

90
ΗΣΙΟΔΟΣ. Hesiodi Ascraei poetae vetustissimi ac sapi-
entissimi opera, quæ quidem extant, omnia græcè, cum
interpretatione latina è regione, [...], adiectis etiam iis-
dem latino carmine elegantiss. versis [a Nic. Valla &
Bonino Mombritio], & Genealogiæ deorum à Pylade
Brixiano viro doctiss. descriptæ libris V, item, Ioannis
Grammatici cognomento Tzetzis, viri longe doctissimi,
Scholia græca in eadem omnia Hesiodi opera, nunc pri-
mum quàm emendatissime ex manuscripto exemplari in
publicum edita. Βασιλεία, [1542].
2 μέρη σ’ ἕνα τόμο, 8ο, 164 x 105 mm., 373 + 270 σ.
(ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἑλληνικό κείμενο
καί λατινική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες,
ἐπιμέρους τίτλος στό δεύτερο μέρος. Εὔκαμπτη

περγαμηνή τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λερωμένη).
Adams H-473, Brunet, III, στ.140, πρβ. Hoffmann, II,
σ. 247-8.
€ 600-800

91
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Ἀρσένιος, ἀρχιεπίσκοπος Μονεμβα-
σίας. Σχόλια τῶν πάνυ δοκίμων εἰς ἑπτά τραγωδίας
τοῦ Εὐριπίδου, συλλεγέντα ἐκ διαφόρων παλαιῶν
βίβλων, καί συναρμολογηθέντα παρά Ἀρσενίου
ἀρχιεπισκόπου Μονεμβασίας. Βασιλεία, J. Herwagen,
1544.
Δεύτερη ἔκδοση, 8ο, 180 x 115 mm., 580 [566] σ.
(τρύπα στό ἐξωτερικό περιθώριο ἑνός φύλλου: σ.
343-4, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, σφραγίδα στόν τίτλο).
Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί λατινικά. Περγαμηνή
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λερωμένη). Legrand (15ος-
16ος αἰ., III) 449 («édition rare et recherchée»), Hoff-
mann, II, σ. 91, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 83.
€ 800-1.200

92
ΣΟΦΟΚΛΗΣ. Σοφοκλέους τραγωδίαι ἑπτά μετά
σχολίων παλαιῶν καί πάνυ ὀφελίμων. Φλωρεντία,
Giunta, 1547.
4ο, 225 x 160 mm., 192 φ. (κομμένο μέρος ἀπό τό
πάνω περιθώριο τοῦ τίτλου, λεκέδες ἀπό νερό στό
ἐξωτερικό περιθώριο τοῦ τεύχους y, μικροί λεκέδες
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στό πάνω περιθώριο). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί
λατινικά, ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στό τε-
λευταῖο φύλλο, κτητορική σημείωση στόν τίτλο
(«Christoph. Helwig / Ant(onii) F(ilius) / emit Genuæ
1665 7 Octob. / 4 reali»). Εὔκαμπτη περγαμηνή τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λερωμένη, τίτλος μέ μελάνι
στήν κάτω ἀκμή: «Sophoclis tragœd. gre.»). Adams S-
1444, Brunet, V, στ. 446, Hoffmann, III, σ. 413.
Ὁ Christoph Helwig (1642-1690) ἦταν καθηγητής
ἰατρικῆς στό πανεπιστήμιο τοῦ Greifswald.
ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ.
€ 800-1.200

93
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, Κλαύδιος. Ptolemaei mathematicæ
constructionis liber primus, additæ explicationes aliquot
locorum ab Erasmo Reinholt. Wittenberg, J. Lufft, 1549.
8ο, 153 x 93 mm., 123 φ. (λείπει ὁ ἀναδιπλούμενος πί-
νακας, κομμένο καί συμπληρωμένο τό κάτω περι-
θώριο τοῦ τίτλου καί τοῦ πάνω ἀκρόφυλλου).
Ἑλληνικό κείμενο στά φ. 1-42, λατινική μετάφραση
μέ σχόλια τοῦ ἐκδότη στά φ. 44-123, ξυλόγραφο τυ-
πογραφικό σῆμα στόν τίτλο, ξυλόγραφα σχήματα
ἐντός κειμένου, χειρόγραφες σημειώσεις τοῦ 16ου
αἰώνα στά περιθώρια. Νεότερη πάνινη ράχη. Adams
P-2210, Brunet, IV, στ. 948, Hoffmann, III, σ. 309.
€ 700-900

94
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ὁ Ναζιανζηνός. Γρηγορίου τοῦ Να-
ζιανζηνοῦ τοῦ Θεολόγου ἅπαντα, τά μέχρι νῦν μέν
εὑρισκόμενα, ὧν σχέσιν σελίς ἡ δευτέρα περιέχει –
τοῦ αὐτοῦ βίος, συγγραφείς ὑπό Σουΐδα, Σωφρο-
νίου καί Γρηγορίου τοῦ πρεσβυτέρου. Βασιλεία,
Johann Herwagen, 1550.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio, 333 x 200 mm., 140 [340] +
95 σ. (μικρή ἐπιδιόρθωση στόν τίτλο, λίγο ὀξειδω-
μένα μερικά φύλλα, λεκές ἀπό νερό στήν κάτω
ἐσωτερική γωνία). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα
στόν τίτλο. Γερμανική βιβλιοδεσία χρονολογημένη
τό 1575 (ξύλινες πινακίδες ἐπενδυμένες μέ χοιρό-
δερμα, λερωμένο καί ἐν μέρει ἀποκολλημένο,
ἐμπίεστη διακόσμηση στά καλύμματα, λείπουν τά
κλεῖστρα). Adams G-1133, Hoffmann, II, σ. 173.
€ 700-900

95
ΑΠΠΙΑΝΟΣ, ὁ Ἀλεξανδρεύς. Ἀππιανοῦ Ἀλεξαν-
δρέως ρωμαϊκῶν: Κελτική – Λιβυκή ἤ Καρχηδονική
– Ἰλλυρική – Συριακή – Παρθική – Μιθριδάτειος –
Ἐμφυλίων. Παρίσι, Charles Estienne, 1551.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio, 300 x 200 mm., 393 σ. (ἐπι-
κολλημένος ὁ τίτλος, σχίσιμο στό ἐξωτερικό περι-
θώριο τοῦ φ. Kk2, μικρή τρύπα ἀπό ἔντομο στό
πάνω περιθώριο μερικῶν φύλλων, λεκές ἀπό νερό
στήν πάνω ἐξωτερική γωνία). Ξυλόγραφο τυπο-
γραφικό σῆμα στόν τίτλο. Περγαμηνή τοῦ 19ου
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αἰώνα (λίγο λερωμένη). Schreiber 126, Renouard
(Estienne), σ. 102, ἀρ. 4, Adams A-1340, Mortimer
(French) 29, Brunet, I, στ. 356, Hoffmann, I, σ. 214.
Τό βιβλίο αὐτό θεωρεῖται ὡς τό κομψότερο δεῖγμα
χρήσης τῶν «grecs du roi», τῶν ἑλληνικῶν τυπογρα-
φικῶν στοιχείων πού χάραξε ὁ Claude Garamont κατ’
ἐντολή τοῦ βασιλιᾶ Φραγκίσκου Α´. Οὐσιαστικά
πρόκειται γιά τό πρῶτο κλασικό κείμενο στό ὁποῖο
ἐμφανίζονται καί τά τρία μεγέθη τῶν περίφημων
στοιχείων.
€ 1.500-2.000

96
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ, κ.ἄ. Ἐκ τῶν Ἀρι-
στοτέλους καί Θεοφράστου. Aristotelis et Theophrasti
scripta quædam, quæ vel nunquam antea, vel minus emen-
data quam nunc, edita fuerunt. Γενεύη, H. Estienne, 1557.
8ο, 146 x 88 mm., [8] + (17-168) σ. (λεκέδες ἀπό νερό).
Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο, ἀντίτυπο
χαρισμένο ἀπό τόν Ἰωάννη Γεννάδιο στόν Ἀγαμέ-
μνονα Σλῆμαν (μέ ἀφιέρωση: «Τῷ Ἀρίστῳ φίλῳ / Α.
Σλῆμαν / γηθοσύνως / Ι. Γ.»). Νεότερο δέρμα (μικρές
φθορές, τά ἀρχικά «Α. Ι. Γ.» στά χωρίσματα τῆς
ράχης, χρυσή σφραγίδα στό πάνω κάλυμμα μέ πα-
ράσταση τῆς Ἀθηνᾶς καί τήν ἐπιγραφή «ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΘΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ», χρυσωμένες οἱ ἀκμές).
Renouard (Estienne), σ. 116, ἀρ. 3, Adams A-1964, Hoff-
mann, I, σ. 287-8.
€ 200-300

97
PETAU, Denys, ἐκδότης. Uranologion, sive systema var-
iorum authorum, qui de sphæra, ac sideribus, eorumque
motibus græce commentati sunt, sunt autem horum libri:
Gemini, Achillis Tatij, Isagoge ad Arati Phænomena –
Hipparchi, libri tres ad Aratum – Ptolemæi, de apparen-
tiis – Theodori Cazæ, de mensibus – Maximi, Isaaci Ar-
gyri, S. Andreæ Cretensis, computi, omnia vel græce ac
latine nunc primum edita, vel ante non edita, cura & stu-
dio Dionysii Petavii. Παρίσι, S. Cramoisy, 1630.
folio, 353 x 225 mm., 424 + 338 σ. (2 μικρές τρύπες ἀπό
ἔντομο, λεκές ἀπό νερό στήν κάτω ἐξωτερική γωνία
τῶν τελευταίων φύλλων, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντί-
τυπο). Ἑλληνικό κείμενο καί λατινική μετάφραση σέ
2 στῆλες, χαλκόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο.
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, ξαναφτιαγ-
μένη ἡ ράχη). Παπαδόπουλος (Ἑλληνική) 379, Som-
mervogel, VI, στ. 597, Brunet, IV, στ. 528.
Συναγωγή κειμένων ἀρχαίων Ἑλλήνων καί Βυζαν-
τινῶν συγγραφέων μέ θέματα ἀστρονομικά καί
ἡμερολογίου.
€ 800-1.200

98
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ, Ἰωάννης Ματθαῖος. Censura Con-
fessionis fidei, seu potius perfidiæ Calvinianæ, quæ
nomine Cyrilli [Lucari] Patriarchæ Constantinopolitani
edita circumfertur. Ρώμη, Propaganda Fide, 1631.
8ο, 164 x 105 mm., 76 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντί-
τυπο). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο.
Ἀπόδετο. Legrand (17ος αἰ., I) 209 («très rare»).
€ 250-350

99
ΑΓΓΕΛΟΣ, Χριστόφορος. Status et ritus Ecclesiæ
Græcæ, græcè descripti à Christophoro Angelo, Græco,
latinè autem conversi à Georgio Fhelavio. Φραγκ-
φούρτη, Johann Beyer, 1655.
12ο, 127 x 70 mm., 195 σ. (κομμένη ἡ πάνω ἐξωτερική
γωνία τῶν πρώτων φύλλων, λεκέδες ἀπό νερό).
Χαλκόγραφος ἐπιπρόσθετος τίτλος, ξυλόγραφο τυ-
πογραφικό σῆμα στόν τίτλο. Περγαμηνή τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης. Legrand (17ος αἰ., I) 100 [A].
€ 600-800

100
ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΚΟΥΔΙΟΣ, ὁ Κερκυραῖος. Libri VII. de
concordia Ecclesiæ Occidentalis et Orientalis in
septem Sacramentorum administratione. Παρίσι, Jean
Du Puis, 1672.
4ο, 251 x 182 mm., 708 [710] σ. (ὀξείδωση). Κείμενο σέ
2 στῆλες, ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο.
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Legrand (17ος αἰ., V) 149, Legrand & Pernot, 204.
€ 300-400

5. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς

101
Βίος Αἰσώπου τοῦ Φρυγός. Βενετία, Φοῖνιξ, 1860.
12ο, 84 σ. (λεκέδες ἀπό νερό, λίγο λερωμένο ἀντί-
τυπο). Ξυλόγραφο πορτραῖτο τοῦ Αἰσώπου στόν
τίτλο. Νεότερο δέρμα (ἔχουν διατηρηθεῖ ἐξώφυλλα
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης, λευκά φύλλα τοῦ βιβλιο-
δέτη στό τέλος). Πρβ. Ἠλιού & Πολέμη (προσθήκη
ὑπό ἔκδοση).
€ 60-80

102
ΔΑΡΒΑΡΙΣ, Δημήτριος Ν. Χρυσοῦν ἐγκόλπιον,
ἤτοι Κέβητος Θηβαίου πίναξ καί Ἐπικτήτου ἐγχει-
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ρίδιον, μεταφρασθέντα ἐκ τῆς ἑλληνικῆς εἰς τήν
καθ’ἡμᾶς κοινοτέραν διάλεκτον μετά τινων σημει-
ωμάτων, οἷς ἐν τέλει προσετέθη καί σχεδίασμα περί
τῶν καθηκόντων τῶν πιστευόντων Θείαν Πρό-
νοιαν. Βιέννη 1799.
8ο, XVIII + 236 σ. (σχισίματα σέ μερικά φύλλα, κά-
ποια ἐπιδιορθωμένα μέ σελοτέιπ, λερωμένα ὁρι-
σμένα φύλλα κυρίως στήν ἀρχή, κομμένο μέρος
τοῦ τελευταίου (λευκοῦ) φύλλου). Δερμάτινη ράχη
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμένες οἱ
συνδέσεις). Λαδᾶς & Χατζηδῆμος, II, 172, Ἑλλη-
νική Βιβλιοθήκη, 1324.
€ 150-200

103
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ. Ἱππόλυτος Στεφανηφόρος, cum scholiis,
versione Latina, variis lectionibus, Valckenarii notis inte-
gris ac selectis aliorum VV. DD., quibus suas adjunxit
Francis Henry Egerton. Ὀξφόρδη, Clarendon, 1796.
4ο, vii + 293 + 99 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο).
Ἑλληνικό κείμενο καί λατινική μετάφραση σέ ἀντι-
κρυστές σελίδες, χωρίς τά Addenda & Corrigenda
ἀρ. IX-XIII (σ. 1-92) πού ὑπάρχουν σέ ὁρισμένα ἀντί-
τυπα (τυπώθηκαν τό 1816). Μακρύκοκκο μαροκινό
δέρμα τοῦ Bozerian (μικρές φθορές, μπορντούρα στά
καλύμματα (μαίανδρος), ἐσωτερική ἐπένδυση ἀπό
μετάξι, χρυσωμένες οἱ ἀκμές). Brunet, II, 1105 («belle
édition, tirée à un petit nombre d’ exemplaires»), Hoff-
mann, II, σ. 78.
€ 250-350

104
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ὁ Μακρεμβολίτης. Εὐσταθείου τό καθ’
Ὑσμήνην καί Ὑσμηνίαν δρᾶμα, εἰς βιβλία ΙΑ΄, τυ-
πωθέν μέν ἐπιμελείᾳ καί ἀναλώμασι τοῦ Πολυζώη
Λαμπανιτζιώτη καί ἀφιερωθέν τῶ Εὐγενεστάτῳ Ἄρχ.
Σπαθαρίῳ Κ(υρί)ῳ Κ(υρί)ῳ Νικολάῳ Χαντζαρλῇ.
Βιέννη, T. Trattner, 1791.
16ο, 117 x 75 mm., η΄ + 229 σ. (λίγο λερωμένα μερικά
φύλλα). Κτητορική σημείωση στήν πίσω ὄψη τοῦ τίτ-
λου («καί τόδε πρός τοῖς ἄλλοις τοῦ λογιωτάτου Νι-
/ κολάου Κασσαβ(έτη) Ζαγοραίου, δῶρον τοῦ
ἀνεψι- / οῦ του Δημητρίου Σακκελλαρίου»). Νεότερη
δερμάτινη ράχη (φθορές στίς ἑνώσεις, χαλαρωμένες
οἱ συνδέσεις). Λαδᾶς & Χατζηδῆμος, Ι, 11, Ἑλληνική
Βιβλιοθήκη, 1257.
Ὁ Νικόλαος Κασσαβέτης ἦταν δάσκαλος στή
σχολή τῆς Ζαγορᾶς καί συμμαθητής τοῦ Ρήγα.
€ 200-300

105
[ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης]. Ὁμήρου Ἰλιάδος
ραψῳδία Β[-Γ], μετ’ἐξηγήσεων παλαιῶν καί νέων,
ἔκδοσις Βολισσία. Παρίσι, J.-M. Eberhart, 1817-1818.
2 τόμοι (ἀπό τούς 4), 8ο, μδ´ [μγ´] + 154 καί κδ´ + 79
σ. (ὀξείδωση). Μέ 3 χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές,
χαλαρωμένη ἡ ράχη τῆς ραψ. Β). Ἠλιού 1817.77 &
1818.67. (2)
€ 60-80

106
[ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης]. Πολυαίνου στρα-
τηγημάτων βίβλοι ὀκτώ, φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν
ἀδελφῶν Ζωσιμάδων, παιδείας ἕνεκα τῶν τήν
Ἑλλάδα φωνήν διδασκομένων Ἑλλήνων (Πάρεργα
Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης, τ. 1). Παρίσι, J.-M. Eber-
hart, 1809.
8ο, ι΄ + 453 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Δέρμα
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, σχίσιμο στήν
πάνω ἕνωση, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού
1809.41, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1373.
€ 70-90

107
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Les Caractères de
Théophraste, d’ après un manuscrit du Vatican conte-
nant des additions qui n’ont pas encore paru en France,

books katalogos 66:Layout 1  10/9/16  1:07 PM  Page 25



26

113

traduction nouvelle, avec le texte grec, des notes cti-
tiques & un discours préliminaire sur la vie & les écrits
de Théophraste par Coray. Παρίσι, J. J. Fuchs, 1799.
8ο, lxxv + 343 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα, λεκέδες
ἀπό νερό). Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετά-
φραση σέ ἀντικρυστές σελίδες, μέ μιά χαλκογραφία
ἐκτός κειμένου. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Λαδᾶς &
Χατζηδῆμος, IΙ, 182, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1325-6.
€ 100-150

108
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Ἡλιοδώρου Αἰθιο-
πικῶν βιβλία δέκα, ἅ χάριν Ἑλλήνων ἐξέδωκε μετά
σημειώσεων, προσθείς καί τάς ὑπό τοῦ Ἀμιότου
συλλεγείσας, τέως δέ ἀνεκδότους, διαφόρους γρα-
φάς, προτροπῇ καί δαπάνῃ Ἀλεξάνδρου Βασιλείου,
ὁ Δ. Κοραῆς. Παρίσι, J.-M. Eberhart, 1804.
2 τόμοι, 8ο, πη΄ + 446 καί 418 σ. (τρύπα ἀπό ἔντομο
στό πάνω περιθώριο τῶν τευχῶν Νν-Δδδ τοῦ πρώ-
του τόμου, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Δερμάτινη ράχη
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, λείπει τμῆμα ἀπό
τή ράχη τοῦ πρώτου τόμου). Ἠλιού 1804.32-3. (2)
€ 100-150

109
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Μύθων αἰσωπείων
συναγωγή (Πάρεργα Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης, τ. 2).
Παρίσι, J.-M. Eberhart, 1810.

8ο, ξδ´ + 515 σ. (σχίσιμο στόν τίτλο σειρᾶς καί σ’
ἕνα ἀκόμα φύλλο: σ. ξγ´-ξδ´, λίγο ὀξειδωμένα τά
πορτραῖτα καί τά τεύχη Α-Δδ). Μέ 2 χαλκόγραφα
πορτραῖτα ἐκτός κειμένου. Λείπει ἡ δερμάτινη
ράχη (ἐλεύθερο τό πάνω κάλυμμα, χαλαρωμένη ἡ
κάτω σύνδεση). Ἠλιού 1810.35, Ἑλληνική Βιβλιο-
θήκη, 1375.
€ 70-90

110
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Πλουτάρχου βίοι
παράλληλοι, οἷς προσετέθησαν σημειώσεις καί τῶν
αὐτοσχεδίων στοχασμῶν περί τῆς ἑλληνικῆς παιδείας
καί γλώσσης ἀκολουθία (Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, τ.
3-7). Παρίσι, J.-M. Eberhart, 1809-1813.
οἱ τόμοι Α´-Ε´ (ἀπό τούς 6), 8ο, οθ´ + 511, λα´ + 488,
πζ´ + 466, μς´ + 526 καί κς´ + 472 σ. (ὁ πέμπτος τόμος
ἀπό ἄλλο ἀντίτυπο, τρύπα ἀπό ἔντομο στό κάτω πε-
ριθώριο μερικῶν φύλλων τῶν τ. Α´-Β´ & Δ´, ὀξεί-
δωση, λερωμένα ὁρισμένα φύλλα τοῦ Ε´ ). Μέ 40
χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου. Δέρμα τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (τ. Α´-Δ´ ) καί δερμάτινη ράχη (τ. Ε´,
σχισμένη ἡ πάνω ἕνωση). Ἠλιού 1809.40, 1810.44,
1811.53, 1812.63 & 1813.53, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη,
1372, 1379-80, 1382-3 & 1386. (5)
€ 100-150

111
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Πλουτάρχου τά
Πολιτικά, ἐκδιδόντος καί διορθοῦντος Α. Κ[οραῆ]
(Πάρεργα τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης, τ. 6). Πα-
ρίσι, F. Didot, 1824.
8ο, 181 + 169 σ. (κομμένη ἡ κάτω ἐσωτερική γωνία τοῦ
τίτλου σειρᾶς, λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Νεότερο
πανί. Ἠλιού 1824.52, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1437-8.
€ 100-150

112
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Πρόδρομος Ἑλλη-
νικῆς Βιβλιοθήκης, περιέχων Κλαυδίου Αἰλιανοῦ
τήν Ποικίλην Ἱστορίαν, Ἡρακλείδου τοῦ Ποντικοῦ
[καί] Νικολάου τοῦ Δαμασκηνοῦ τά σωζόμενα, οἷς
προσετέθησαν καί βραχεῖαι σημειώσεις, καί στοχα-
σμοί αὐτοσχέδιοι περί τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καί
γλώσσης. Παρίσι, F. Didot, 1805.
8ο, ρος΄ + 425 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα).
Μεταγενέστερο δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες (ἐλεύ-
θερα τά καλύμματα καί ἡ ράχη, χρυσωμένη ἡ πάνω
ἀκμή, ἀξάκριστες οἱ ὑπόλοιπες). Ἠλιού 1805.87,
Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1348.
€ 80-120
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113
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Ἀριστοτέλους
Ἠθικά Νικομάχεια, ἐκδιδόντος καί διορθοῦντος
Α. Κ[οραῆ], δαπάνῃ τῶν ἀναξίως δυσπραγησάν-
των Χίων (Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, τ. 14). Παρίσι, J.-
M. Eberhart, 1822.
8ο, οζ΄ + 372 σ. (λεκές ἀπό νερό στήν κάτω ἐσωτε-
ρική γωνία, λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μέ μιά
χαλκογραφία ἐκτός κειμένου. Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού
1822.3, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1433-4.
€ 80-120

114
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Ἀρριανοῦ τῶν
Ἐπικτήτου διατριβῶν βιβλία τέσσαρα, ἐκδόντος
καί διορθώσαντος Α. Κ[οραῆ] (Πάρεργα Ἑλλη-
νικῆς Βιβλιοθήκης, τ. 8-9). Παρίσι, C. Eberhart,
1827.
2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, ξδ΄ + 232 καί μ΄ + (233-
548) σ. (λείπει ὁ τίτλος σειρᾶς τοῦ πρώτου τόμου,
λεκές ἀπό νερό στό κάτω περιθώριο, ὀξειδωμένο
ἀντίτυπο, ὁ πρῶτος τόμος δεμένος μετά τό δεύ-
τερο). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (φθορές).
Ἠλιού 1827.6-7, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1443-6.
€ 100-150

115
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Ἰσοκράτους τά
ἅπαντα, μετά σχολίων παλαιῶν καί νεωτέρων,
ἔκδοσις τοῦ σοφοῦ Κοραῆ τῶν 1807, τυπόνονται ἐκ
δευτέρου ἀπαραλλάκτως παρά Ἀθηνοδώρου Π.
Σοφιανοπώλου, μέ ἀναλύσεις εἰς ἕκαστον λόγον
νεοελληνικάς τοῦ πατρός τῆς Προόδου (Ἑλληνική
Βιβλιοθήκη παρά τοῦ ἰατροῦ Π. Σοφιανοπώλου, τ.
Α΄-Β΄), Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Προόδου, 1840.
2 μέρη, 8ο, ξη΄ + 312 καί λς΄ + 272 σ. (ὀξείδωση). Ἡ
μορφή χωρίς τήν ἀφιέρωση. Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού. 1840.
111-2, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1469. (2)
€ 100-150

116
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, μεταφραστής. Géographie
de Strabon, traduite du grec en français, [par de La
Porte du Theil et Coray]. Παρίσι, Imprimerie impériale
(τ. 1-3), 1805-1812, καί Imprimerie royale (τ. 4-5),
1814-1819.
5 τόμοι, 4ο, cxiv + 513, xvj + 424 + 156, xxiv + 532 +
276, xvj + 339 + xvj + 406 καί viij + 612 σ. (τρύπα
ἀπό ἔντομο στό ἐσωτερικό περιθώριο μερικῶν φύλ-

λων τοῦ πρώτου τόμου, λεκές ἀπό νερό στό ἐξωτε-
ρικό του περιθώριο, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ξυλό-
γραφες βινιέτες στούς τίτλους, 5 χαλκόγραφοι
χάρτες στό τέλος τοῦ πρώτου τόμου (3 ἀναδιπλού-
μενοι), ἐπιμέρους τίτλος στό δεύτερο μέρος τοῦ τέ-
ταρτου τόμου. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές, ἐπιδιόρθωση στίς ἑνώσεις τοῦ πρώτου
τόμου, ἐνισχυμένες οἱ συνδέσεις). Brunet, V, στ. 556,
& (Suppl.) II, στ. 697-8, Hoffmann, III, σ. 459. (5)
Ἡ μνημειώδης ἔκδοση τοῦ Στράβωνα πού ἔγινε
κατ’ ἐντολή τοῦ Ναπολέοντα καί γιά τήν ὁποία ὁ
Κοραῆς ἔλαβε ἐτήσια διά βίου ἐπιχορήγηση 2.000
φράγκων.
€ 800-1.200

117
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος. Τά εἰς διαφόρους συγγρα-
φεῖς ἐκδοθέντας ἀπό τόν Κοραῆν προλεγόμενα,
δεύτερον ἐκδιδόμενα διά συνδρομῆς τῶν ὁμο-
γενῶν. [Βιέννη, J. B. Zweck], 1815.
8ο, η΄ + 508 σ. (ἐνισχυμένο τό ἐσωτερικό περιθώριο
τοῦ τίτλου, λίγο ὀξειδωμένα τά πρῶτα φύλλα). Κα-
τάλογος συνδρομητῶν. Πανί τῶν μέσων τοῦ 19ου
αἰώνα. Ἠλιού 1815.82.
€ 150-200

6. Ἑλληνική γλώσσα - Φιλολογία

118
PERNOT, Hubert. Études de littérature grecque mod-
erne. Παρίσι, J. Maisonneuve & fils, 1916.
II + 284 σ. Μέ μιά εἰκόνα ἐκτός καί 11 ἐντός κειμέ-
νου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀποκολλημένα ἀπό τή
ράχη, ἀξάκριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 50-70

119
QUEUX DE St-HILAIRE, Auguste-Henry-Edouard,
marquis de. Notice sur les services rendus à la Grèce et
aux études grecques par M. Ambroise Firmin-Didot.
Παρίσι, Firmin-Didot, 1876.
8ο, 36 σ. Μ’ ἕνα ἐπικολλημένο φωτογραφικό πορ-
τραῖτο τοῦ A. Firmin-Didot σέ θέση προμετωπίδας.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλεύθερα).
€ 40-60

120
ΒΑΜΒΑΣ, Νεόφυτος. Ρητορική, ἐκ τῶν ἐνδοξοτέρων
τεχνογράφων, παλαιῶν καί νεωτέρων, ἐρανισθεῖσα
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καί συνταχθεῖσα. Παρίσι, J.-M. Eberhart, 1813.
8ο, ξ´ + 415 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος, ἐπικολλημένος ὁ
τίτλος). Στό τέλος δεμένα πίνακας περιεχομένων, κα-
τάλογος συνδρομητῶν καί ἀγγελία ἀπό ἄλλη ἔκδοση
(τῶν ἀδελφῶν Καπετανάκη [Ἠλιού 1816.31-2]).
Πανί τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰώνα. Ἠλιού 1813.56.
€ 80-120

121
ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Εὐγένιος. Ἐπί τῶν ὑπομνηματικῶν
παρεκβολῶν τοῦ σοφολογιωτάτου ἐν ἱεροδιακόνοις
Νεοφύτου, τῶν εἰς τό Τέταρτον τῆς γραμματικῆς
Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ, κριτικαί ἐπιστάσεις. Βιέννη,
J. Schrämbl, 1806.
8ο, 486 σ. (σβησμένη σφραγίδα στόν τίτλο). Xαλκό-
γραφος πίνακας στό τέλος. Λείπει ἡ δερμάτινη ράχη
(χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού 1806. 32.
€ 150-200

122
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, Ἰωάννης. Κρίσεις καί σκέψεις περί
τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ἀοιδίμου Κοραῆ (ἀνατύπωσις
ἐκ τῆς «Νέας Ἡμέρας»). Τεργέστη, τυπογραφεῖο
τοῦ Αὐστριακοῦ Λόϋδ, 1903.
76 σ. (λεκές ἀπό νερό στό ἐξωτερικό περιθώριο).
Δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα).
€ 40-60

123
ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ, Ἀντώνιος. Γραμματική ἑλληνική
ἀκριβεστάτη, περιέχουσα τῶν ὀκτώ τοῦ λόγου
μερῶν τόν σχηματισμόν καί τήν σύνταξιν, ἔτι δέ
καί τήν ποιητικήν μέθοδον, τά νῦν μετατυπωθεῖσα
ἀναλώμασι τοῦ τυπογράφου, καί μεθ’ὅσης οἷόν τε
τῆς ἐπιμελείας διορθωθεῖσα παρά Σ. Β[λαντῆ]. Βε-
νετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1795.
8ο, η΄ + 358 σ. (λείπει μέρος ἑνός φύλλου: σ. 13-4,
ἀρκετά ἔντονοι λεκέδες ἀπό νερό). Νεότερη δερ-
μάτινη ράχη (κόκκινες οἱ ἀκμές). Λαδᾶς & Χα-
τζηδῆμος, I, 208, Legrand & Pernot, 530, Ἑλληνική
Βιβλιοθήκη, 458. <ὡς ἔχει>
€ 60-80

124
[ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος]. Ἄτακτα, ἤγουν παντο-
δαπῶν εἰς τήν ἀρχαίαν καί τήν νέαν ἑλληνικήν
γλῶσσαν αὐτοσχεδίων σημειώσεων καί τινων
ἄλλων ὑπομνημάτων αὐτοσχέδιος συναγωγή. Πα-
ρίσι, C. Eberhart, 1828-1835.
5 τόμοι σέ 7 [οἱ Δ´ καί Ε´ σέ 2 μέρη ὁ καθένας], 8ο,
νη´ + 453, ρκ´ + 492, λ´ + 477, ιθ´ + 464, ζ´ + (465-836),
ς´ + 375 καί 432 σ. (ὀξείδωση). Κατάλογοι συνδρο-
μητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(μικρές φθορές, νεότερα ἀκρόφυλλα). Ἠλιού 1828.
13, 1829.19, 1830.24 & 1832.20-1. (7)
€ 300-400
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125
ΚΟΜΜΗΤΑΣ, Στέφανος. Παιδαγωγικά μαθήματα:
Ἀναγνωστικά. Ὀνομαστικόν, περιέχον ὅσα συμ-
βάλλουσιν οὐ μόνον εἰς ἔτι εὐχερεστέραν ἀνάγνω-
σιν ἐν ἐπιγνώσει, ἀλλά καί εἰς γνῶσιν πραγμάτων
οἰκιακῶν τε καί φυσικῶν. Πέστη, M. Trattner, 1827.
8ο, 142 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, σφραγίδα). Ἀρχι-
κά χαρτόνια (φθορές). Ἠλιού 1827.65.
€ 60-80

126
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος. Lettres inédites de Coray à
Chardon de La Rochette (1760-1796), suivies d’ un re-
ceuil de ses lettres françaises à divers savants, de sa dis-
sertation sur le Testament secret des Athéniens, du
Mémoire sur l’ état de la civilisation dans la Grèce en
1803 et de ses thèses latines de médecine réimprimées
pour la première fois. Παρίσι, Firmin-Didot, 1877.
8ο, XXXIX + 606 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος, σχισίματα
στήν πάνω πλευρά τῶν τελευταίων φύλλων). Μ’
ἕνα λιθόγραφο πορτραῖτο τοῦ Κοραῆ καί ἕνα πα-
νομοιότυπο σημειώματός του ἐκτός κειμένου. Δερ-
μάτινη ράχη (μικρές φθορές, χαλαρωμένες οἱ
συνδέσεις).
€ 100-150

127
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος. Ἀδαμαντίου Κοραῆ ἐπι-
στολαί πρός τόν Σμύρνης Πρωτοψάλτην Δημή-
τριον. Ἑρμούπολη, Ἀδελφοί Καμπάνη, 1886.
8ο, 152 σ. Κατάλογος συνδρομητῶν. Πάνινη ράχη
(μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1886.2.
€ 40-60

128
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος. Ἀνέκδοτοι ἐπιστολαί Ἀδα-
μαντίου Κοραῆ πρός τήν οἰκογένειαν Πρασσα-
κάκη. Λειψία, W. Drugulin, 1885.
8ο, VIII + 148 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος). Σημειώσεις
μέ μολύβι. Νεότερο πανί (σχισίματα στίς ἑνώσεις).
Ἠλιού & Πολέμη, 1885.41.
€ 60-80

129
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος. Ἀπάνθισμα ἐπιστολῶν
Ἀδαμαντίου Κοραῆ, ἐκδιδόντος Ἰακώβου Ρώτα.
Ἀθήνα, Κ. Ράλλης, 1839.
8ο, ιθ´ + 314 σ. (λείπουν 2 φύλλα: σ. 91-4, λερωμέ-
νος ὁ τίτλος, ὀξείδωση). Κατάλογος συνδρομητῶν.
Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ μετα-

γενέστερα ἐξώφυλλα). Ἠλιού 1839.15, Ἑλληνική Βι-
βλιοθήκη, 1468. [μαζί, τοῦ ἰδίου, δεμένο ὁμοιόμορφα:]
Ἀπάνθισμα δεύτερον ἐπιστολῶν Ἀδαμαντίου Κοραῆ,
ἐκδιδόντος Ἰακώβου Ρώτα. Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς,
1841. 8ο, β´ + 242 σ. (λερωμένα μερικά φύλλα, ὀξεί-
δωση, σέ λάθος θέση δεμένα 6 φύλλα: σ. 3-14). Κατά-
λογος συνδρομητῶν. Ἠλιού 1841.14, Ἑλληνική
Βιβλιοθήκη, 1470. (2)
€ 100-150

130
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀθανάσιος. Ἑλληνικά ἀρχαι-
ολογήματα. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἐφημερίδος
τοῦ Λαοῦ, 1853.
8ο, XXXI + σγ΄ + 221 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κά-
ποια φύλλα). Χωρίς τόν τετρασέλιδο κατάλογο
συνδρομητῶν. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Γκίνης &
Μέξας, 5959.
€ 60-80

7. Παιδεία

131
PELLICO, Silvio. Περί τῶν καθηκόντων τῶν
ἀνδρῶν, λόγος πρός νέον, μεταφρασθείς ἐκ τῆς ἰ-
ταλικῆς ὑπό Δημητρίου Προύσης. Βενετία, F. An-
dreola, 1835.
16ο, 159 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα, λεκέδες
ἀπό νερό, σημειώσεις στόν ψευδότιτλο καί τόν
τίτλο). Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ
τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, λερωμένα). Ἠλιού 1835.151.
€ 40-60

132
ΚΑΛΛΟΝΑΣ, Γαβριήλ. Παιδαγωγία, περιέχουσα
πάνυ ὠφελίμους νουθεσίας τε καί οἷον δή κανόνας
περί τοῦ πῶς δεῖ ἀνατρέφεσθαι τά παιδία, συντε-
θεῖσα μέν παρά τοῦ ἐν ἱεροδιδασκάλοις ἀρίστου κυ-
ρίου Γαβριήλ Καλλονᾶ τοῦ ἐξ Ἄνδρου, μεθ’ὅσης δέ
πλείστης ἐπιμελείας διορθωθεῖσα, καί νῦν πρῶτον τύ-
ποις ἐκδοθεῖσα παρά Ἰγνατίου ἀρχιμανδρίτου καί
Γεωργίου Καλλονᾶ τῶν αὐταδέλφων. Βιέννη, Fr. A.
Schrämbel, 1800.
8ο, XVI + 534 σ. (λείπει τό πορτραῖτο, μικρή ἐπιδιόρ-
θωση στό φ. π8, σφραγίδα στόν τίτλο). Νεότερη
δερμάτινη ράχη. Γκίνης & Μέξας, 33, Ἑλληνική Βι-
βλιοθήκη, 1330-1.
€ 80-120
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133
[ΜΑΡΣΕΛΟΣ, Ἀθανάσιος]. «ΗΛΙΑΔΗΣ, Δ. Ι.». Ἀλφα-
βητάριο, μέρος Α΄: Ὁ Μάνος, πέμπτη ἔκδοσις. Ἀλε-
ξάνδρεια, Βιβλιοπωλεῖο Σεράπειον, 1945.
71 σ. Μέ εἰκόνες τοῦ Μ. Πήττα. Ἀρχικά εἰκονο-
γραφημένα ἐξώφυλλα.
€ 25-35

134
Μαγικά παραμύθια. Ἀθήνα, Κ. Ἐλευθερουδάκης,
χ.χ.
245 x 188 mm., 26 σ. (σχισίματα ἐπιδιορθωμένα μέ
σελοτέιπ). Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος
στό πάνω κάλυμμα), μέ 20 χρωμολιθογραφίες
ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά χρωμολιθόγραφα χαρτό-
νια (μικρές φθορές, μεταγενέστερη πάνινη ράχη).
Περιέχει τά παραμύθια: «Ἡ Κοκκινόσκουφη», «Ἡ
Βασιλοπούλα μέ τή ρόκα», «Ἡ Πεντάμορφη» καί
«Ὁ Κοντορεβιθούλης».
€ 50-70

135
Τά παιδάκια καί τά ζῷα εἶναι πάντα καλοί φίλοι.
Ἀθήνα, Ἐλευθερουδάκης, χ.χ.
320 x 233 mm., [32] σ. (κομμένη ἡ κάτω ἐξωτερική
γωνία ἑνός φύλλου, σχισίματα). Εἰκονογραφημέ-
νος τίτλος καί 30 χρωμολιθογραφίες σέ 15 φύλλα
(2 ἀνά σελίδα), ἐπεξηγηματικά τετράστιχα στήν

ἀπέναντι σελίδα. Ἀρχικά χρωμολιθόγραφα χαρτό-
νια (ἐλαφρά λερωμένα, λυμένη ἡ ράχη). <ὡς ἔχει>
€ 60-80

8. Θρησκεία

136
ΡΥΣΙΟΣ, Διαμαντῆς. Λατίνων θρησκείας ἔλεγχοι
36, καί τίς ὁ ἑκάστου λόγος, συλλεχθεῖσαι παρά τοῦ
λογιωτάτου διδασκάλου Διαμαντῆ Ῥυσίου τοῦ ἐκ
Σμύρνης, καί μετ’ ἐπιμελείας διορθωθεῖσα παρά
Ἰωάννου Μανολάκη τοῦ ἐκ Κωνσταντινουπόλεως.
Ἄμστερνταμ, Antonius Bruyn, 1748.
8ο, XVI + 393 σ. (κομμένο μέρος ἑνός φύλλου: σ.
385-6, μέ μικρή ἀπώλεια κειμένου, ἐλαφρά λερω-
μένα κάποια φύλλα). Περγαμηνή τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (λερωμένη, ἐπιδιόρθωση στή ράχη, νεό-
τερα ἀκρόφυλλα). Legrand (18ος αἰ.) 364 («ouvrage
d’ une grande rareté»), Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1011.
€ 500-700

137
ΜΗΝΙΑΤΗΣ, Ἠλίας. Πέτρα σκανδάλου, ἤτοι δια-
σάφησις τῆς ἀρχῆς καί αἰτίας τοῦ σχίσματος τῶν
δύο Ἐκκλησιῶν, ἀνατολικῆς καί δυτικῆς, μετά τῶν
πέντε διαφωνουσῶν διαφορῶν, μεταγλωττισθεῖσα
λατινιστί παρά Νικολάου Μοθῶνις καί Γρηγορίου
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138

Κοζίτζκι. Bratislava, J. J. Korn, 1752.
8ο, 200 σ. (λεκέδες ἀπό νερό, λίγο ὀξειδωμένο ἀντί-
τυπο). Ἑλληνικός καί λατινικός τίτλος σέ ἀντικρυ-
στές σελίδες, ἑλληνικό κειμένο καί λατινική
μετάφραση σέ 2 στῆλες. Περγαμηνή τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (λερωμένη, λείπει μικρό τμῆμα ἀπό τή
ράχη, χαλαρωμένη ἡ ραφή της). Legrand (18oς αἰ.)
416 («rarissime»), Legrand & Pernot, 345, Ἑλληνική
Βιβλιοθήκη, 1022.
€ 250-350

138
[ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ, ἐπίσκοπος Ἑλενουπόλεως]. Λαυ-
σαϊκόν, ἤτοι βίβλος περιέχουσα διηγήσεις ἀσκητι-
κάς ἀνδρῶν καί γυναικῶν, προσφωνηθεῖσα τῷ
αἰτήσαντι Λαύσῳ πραιποσίτῳ παρά τοῦ Ἡρακλεί-
δους ἐπισκόπου, αἵ καί νεωστί μεταφρασθεῖσαι ἐκ
τῆς ἑλληνίδος διαλέκτου εἰς ἁπλῆν παρά τινος φρά-
σιν, καί ὡς εὕρηνται διορθωθεῖσαι, τύποις νῦν
πρῶτον ἐξεδόθησαν, σπουδῇ τε καί δαπάνῃ τοῦ
Πανοσιωτάτου καί Σοφολογιωτάτου ἐν ἱεροδιδα-
σκάλοις κυρίου Ἐφραίμ. Βενετία, A. Bortoli, 1758.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, ιε΄ + 256 σ. (λεκέδες ἀπό νερό
στά περιθώρια, ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). Δί-
χρωμος ὁ τίτλος, ὁλοσέλιδη χαλκογραφία στή σ. δ´
(«Ἡ Ἐλεοῦσα τοῦ Κύκκου»). Μεταγενέστερη δερ-
μάτινη ράχη (μικρές φθορές). Legrand (18ος αἰ.)
520, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1030.
€ 500-700

139
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ὁ Ἁγιορείτης. Βιβλίον ψυχωφελέ-
στατον, περιέχον διδασκαλίαν σύντομον πρός τόν
Πνευματικόν, πῶς νά ἐξομολογῇ μέ καρπόν, τούς
κανόνας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ
ἀκριβῶς ἐξηγημένους, συμβουλήν γλαφυράν πρός
τόν μετανοοῦντα πῶς νά ἐξομολογῆται καθώς πρέ-
πει, καί λόγον ψυχωφελέστατον περί μετανοίας,
συνερανισθέν μέν ἐκ διαφόρων διδασκάλων καί εἰς
ἀρίστην τάξιν ταχθέν, παρά τοῦ ἐν μοναχοῖς ἐλα-
χίστου Νικοδήμου, καί τύποις ἐκδοθέν πρότερον,
ἤδη δέ αὐξηθέν καί τύποις δευτέροις ἐκδοθέν. Βε-
νετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1804.
8ο, 15 + 42 + (43*-65*) + (42*, 43-398) σ. (λείπει τό
πρῶτο (λευκό) φύλλο, ἐλαφρά λερωμένα κάποια
ἄλλα). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές στή
ράχη). Ἠλιού 1804.13.
€ 200-300

140
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, μεταφραστής — [DURANTI-

BUS, Vic. de, E. FALCETAκαί G. BUSDRAGUS]. Συμ-
βουλή τριῶν ἐπισκόπων, ἐπισταλθεῖσα κατά τό 1553
ἔτος πρός τόν Πάπαν Ἰούλιον τόν Τρίτον, μεταφρα-
σθεῖσα ἀπό τήν λατινικήν γλῶσσαν καί μέ σημειώσεις
ἐξηγηθεῖσα. «London [Παρίσι], printed for W. Truth-
lover», 1820.
8ο, XXIII + 81 σ. (ὀξείδωση, ἐντονότερη στήν ἀρχή
καί τό τέλος). Νεότερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού 1820.129,
Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1428.
€ 80-120

141
Ψαλτήριον Δαβίδ τοῦ Προφήτου καί Βασιλέως,
μετά τῶν ᾠδῶν. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1823.
8ο, 184 σ. Δίχρωμος ὁ τίτλος, ὁλοσέλιδη ξυλογρα-
φία στή σ. 4. Νεότερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθο-
ρές). Ἠλιού 1823.48.
€ 60-80

142
[ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος]. Συνέκδημος ἱερατικός,
περιέχων τάς δύο πρός Τιμόθεον καί τήν πρός
Τίτον ἐπιστολάς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, μέ δύο
κοινάς μεταφράσεις καί ἐξηγήσεις διεξοδικάς. Πα-
ρίσι, C. Eberhart, 1831.
8ο, νς΄ + 439 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, σφραγίδες).
Κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, σχισίματα στίς ἑνώ-
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145

σεις, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού 1831.124.
€ 80-120

143
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ, Προκόπιος. Ἐγκόλπιον ἱερόν, ἤτοι
σπούδασμα ἀποδεικτικόν ἀπό τῶν Ἱερῶν Γραφῶν
κατά τῶν ἀντιλεγόντων καί ἀντιφερομένων ἐναν-
τίον τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, οἷς
προσετέθη καί λόγος προσφωνηθείς ἐν τῇ ἐγκαθι-
δρύσει τῆς κατά Πόρον Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς.
Ναύπλιο, Κ. Τόμπρας, Κ. Ἰωαννίδης & Γ. Α. Μελι-
σταγής, 1832.
8ο, 54 σ. (κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό τήν κάτω ἐξω-
τερική γωνία, λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Κατάλο-
γος συνδρομητῶν. Ἀπόδετο. Ἠλιού 1832.39.
€ 60-80

144
Συλλογή τεσσάρων ἀκολουθιῶν, ἤγουν, τοῦ Κα-
νόνος τῆς Ἀκαθίστου, τοῦ Μεγάλου Κανόνος, τοῦ
Ἐπιταφίου καί τοῦ Πάσχα, τύποις ἐκδοθεῖσα ὑπό
τῶν Αὐταδέλφων Μιχαήλ καί Συμεών Χρηστίδων.
Βουκουρέστι, Ἑλληνικό Τυπογραφεῖο Ἠλιάδη &
Ἀδελφῶν Χρηστίδη, 1838.
8ο, 142 σ. (ἀρκετά ἔντονοι λεκέδες ἀπό νερό, λε-
ρωμένα μερικά φύλλα). Δίχρωμη ἐκτύπωση. Δερ-
μάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές,

χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού 1838.179.
€ 60-80

145
ΜΑΤΘΑΙΟΣ, μητροπολίτης Κυζίκου, ὁ ἀπό Θεσ-
σαλονίκης. Ἀντίρρησις πρός τήν ἐν εἴδει ἀπολογίας
περί τῆς εἰς τό χυδαῖον ἰδίωμα μεταφράσεως τῶν
Ἱερῶν Γραφῶν ἀποσταλεῖσαν τῇ τοῦ Χριστοῦ Με-
γάλῃ Ἐκκλησίᾳ ἐπιστολήν τοῦ μακαρίτου Τουρνό-
βου κυρίου Ἱλαρίωνος, ἧς προετέθη εἰσαγωγή, κατ’
ἐπιταγήν τῆς Ἐκκλησίας συνταχθεῖσα ὑπό τοῦ
ἀρχιδιδασκάλου τῆς ἐν Κουρουτζεσμέ τοῦ Γένους
Σχολῆς π[ρῴην] Μ[εσημβρίας] Σαμουήλ Κυπρίου.
Κωνσταντινούπολη, Σ. Δομέστικος & Θ. Ἀργυ-
ρᾶμμος, 1841.
8ο, ξα΄ + 136 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀπόδετο.
Ἠλιού 1841.13.
€ 80-120

146
ΡΙΛΛΙΩΤΗΣ, Νεόφυτος. Χρηστομάθεια τῆς σλα-
βωνικῆς γλώσσης, ἐρανισθεῖσα μέν ὑπό Νεοφύτου
ἱερομονάχου Ριλλιώτου, καθηγητοῦ τῆς γλώσσης
ταύτης ἐν τῇ κατά Χάλκην Θεολογικῇ Σχολῇ τῆς
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκδοθεῖσα δέ
σπουδῇ καί δαπάνῃ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπο-
λίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου Τυπάλδου,
σχολάρχου καί καθηγητοῦ τῆς αὐτῆς ἱερᾶς σχολῆς.
Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχικό Τυπογραφεῖο,
1852.
8ο, κβ´ + 350 + ζ´ + 357 σ. (ὀξείδωση). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Γκίνης &
Μέξας, 5874, Legrand & Pernot, 1735 («rare»).
Στίς σ. 1-357 περιέχεται τό «Λεξικόν τῆς σλαβω-
νικῆς Χρηστομαθείας».
€ 150-200

147
ΙΣΑΑΚ, ὁ Σύρος, ἐπίσκοπος Νινευί. Τά σωζόμενα
ἀσκητικά, μετενεχθέντα εἰς τήν λαλουμένην καθα-
ράν ἑλληνικήν γλῶσσαν παρά τοῦ Ὁσιωτάτου
Ἱεροδιδασκάλου Καλλινίκου Παντοκρατορινοῦ.
Ἀθήνα, Α. Καναριώτης & Ζ. Γρυπάρης, 1871.
8ο, κβ´ + 502 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο, ὀξείδωση).
Κατάλογος συνδρομητῶν, σημείωση στή σ. 488 («τό
Ἀγόρασα Γρ. 17. / διά τό Δέσιμο Γρ. 14. / Μιχαήλ
Μοναχός Κατουνάκια»). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές, ἐμπίεστη διακόσμηση στά
καλύμματα). Ἠλιού & Πολέμη, 1871. 747.
€ 50-70
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148
NEWMAN, John Henry. Οἱ Ἀρειανοί τῆς Δ΄ ἑκατον-
ταετηρίδος, ἐξελληνισθέντες ὑπό Ἰωακείμ Δ. Φο-
ροπούλου (Ἱστορία τῶν αἱρέσεων τῶν τάς ὀκτώ
Οἰκουμενικάς Συνόδους ἀπασχολησασῶν, τόμος
Α´ ). Κωνσταντινούπολη, Β. Φιλιππίδης, 1890.
8ο, ιη΄ + 355 σ. Τίτλος σειρᾶς ἀπέναντι ἀπό τή σε-
λίδα τίτλου, κατάλογος συνδρομητῶν. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ὀξειδωμένα, ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἠλιού
& Πολέμη, 1890.698.
€ 40-60

149
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Ἀπόστολος, ἀρχιμανδρίτης. Δο-
κίμιον ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου. Κωνσταντινού-
πολη, Πατριαρχικό Τυπογραφεῖο, 1896.
8ο, ιδ´ + 504 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί ἀξά-
κριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1896.281.
€ 40-60

9. Μουσική

150
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 Χουρμουζίου
Χαρτοφύλακος, ἑνός τῶν ἐφευρετῶν τοῦ εἰρημένου
συστήματος. Κωνσταντινούπολη, Castro, 1830.
4ο, 259 [260] σ. (τρύπα ἀπό σβήσιμο κτητορικῆς ση-
μείωσης στόν τίτλο, ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). Κα-
τάλογος συνδρομητῶν, παροράματα στήν τελευταία
σελίδα. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μι-
κρές φθορές). Ἠλιού 1830.28, Χατζηθεοδώρου 291,
Balta 11.
€ 250-350

151
[FERRETTI, G. Nina, la pazza per amore, melodramma
in due atti. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τοῦ Φίλου τοῦ
Λαοῦ, π. 1840].
8ο, 48 σ. (λείπει ὁ τίτλος). Ξυλόγραφη βινιέτα στό
τελευταῖο φύλλο, στήν ἀρχή φύλλο μέ χειρόγραφα
περιεχόμενα τοῦ τόμου γραμμένα ἀπό τόν Λευκά-

διο Ι. Σικελιανό καί μεταγενέστερη ἀφιέρωσή του
(«Τῇ φιλτάτῃ μοι / Χρυσᾳ Καλκάνῃ / Ἐπιμελείας
βραβεῖον / Ι. Σικελιανός»). Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). [δεμένο μαζί:]
CAMMARANO, S. Lucia di Lamermmoor, dramma
tragico in tre parti, da rapresentarsi nel Teatro di codesta
capitale, nella stagione di Carnovale 1840. Ἀθήνα, Ν.
Παππαδόπουλος. 8ο, IV + 32 σ. (λεκέδες ἀπό νερό,
ὀξείδωση). Ξυλόγραφες βινιέτες στόν τίτλο καί στήν
πίσω ὄψη του. Ἠλιού 1840.139. [δεμένο μαζί:] ROSSI,
G. Κιάρα τοῦ Ροσεμβέργου, δρᾶμα ὑπό Γαετάνου
Ρόσση, μεταφρασθέν ἐκ τοῦ ἰταλικοῦ ὑπό Ρ. καί Π.
Ἀθήνα, Ν. Παππαδόπουλος, 1840. 8ο, 73 σ. (λεκές
ἀπό νερό, ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ὁ τίτλος στά
ἰταλικά καί ἑλληνικά, ἰταλικό κείμενο καί ἑλληνική
μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες. Ἠλιού 1840.48,
Κασίνης, I, 304. [δεμένο μαζί:] CAMMARANO, S.
Belisario, tragedia lirica in tre parti, da rappresentarsi
nel Teatro d’Atene l’ anno 1840. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο
τοῦ Φίλου τοῦ Λαοῦ, 1840. 8ο, 32 σ. (ὀξείδωση). Ξυ-
λόγραφες βινιέτες. Ἠλιού 1840.27. [δεμένο μαζί:]
ROMANI, F. Lucrezia Borgia, azione tragica in tre atti.
Ἀθήνα, Ζαχαρίας Κωνσταντίνου, χ.χ. 8ο, 35 σ. (λε-
ρωμένα κάποια φύλλα). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν
τίτλο. [δεμένο μαζί:] CAPRILES, G. Il giuramento di
Germanos, melodramma in due atti, da rappresentarsi nel
Teatro di Atene. Ἀθήνα, Κ. Γκαρπολᾶς, 1842. 8ο, 38 σ.
(ὀξείδωση). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο. Ἠλιού
1842.94. [δεμένο μαζί:] La fidanzata Corsa, melo-
dramma tragico in tre atti, [...], da rappresentarsi nel Real
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Teatro S. Carlo. Νάπολη, Tipografia Flautina, 1842. 8ο,
38 σ. [δεμένο μαζί:] Antonio Foscarini, tragedia lirica in
tre atti, da rappresentarsi nel Real Teatro S. Carlo. Νά-
πολη, Tipografia Flautina, 1843. 8ο, 28 σ. [δεμένο μαζί:]
L’ assedio di Leyda, azione storica divisa in tre parti e
sette quadri, [...], da rappresentarsi nel Real Teatro S.
Carlo a 30 Maggio 1843. Νάπολη, Tipografia Flautina,
1843. 8ο, 23 σ. [δεμένο μαζί:] Carlo di Rovenstein,
azione mimica in sei atti, [...], da rappresentarsi nel Real
Teatro del Fondo. Tipografia Flautina, 1843. 8ο, 15 σ. [δε-
μένο μαζί:] Stefano, Duca di Napoli, ballo storico in
cinque atti ed un prologo, [...], da rappresentarsi nel Real
Teatro S. Carlo a 31 Luglio 1843. Νάπολη, Tipografia
Flautina, 1843. 8ο, 27 σ. [δεμένο μαζί:] CAPRILES, G. La
gara d’ omaggio, cantata in due parti, da eseguirsi nel
Teatro di Atene nella faustissima ricorrenza del giorno na-
talizio di Sua Maestà la Regina della Grecia. Ἀθήνα, Με-
λαχούρης & Καραμπίνης, 1843. 8ο, 16 σ. (ὀξείδωση).
Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο. Ἠλιού 1843.105.
Ὁ καθηγητής ξένων γλωσσῶν Ἰωάννης Σικελιανός
ἦταν πατέρας τοῦ ποιητῆ Ἄγγελου Σικελιανοῦ.
€ 300-400

152
Σύνοψις καλοφωνικῶν εἱρμῶν, μετά τῶν κρατη-
μάτων αὐτῶν, χερουβικῶν τε καί κοινωνικῶν τῆς
ἑβδομάδος, μετά τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας καί
τοῦ ἀσματικοῦ αὐτῆς καί ᾠδαί Πατριαρχῶν, μελι-
σθέντων παρά διδασκάλων παλαιῶν τε καί νέων,

νῦν πρῶτον εἰς τύπον ἐκδοθέν παρά Ἰωάννου Λαμ-
παδαρίου. Κωνσταντινούπολη, Ἰωακείμ Δημη-
τρίου & Δημήτριος Ἰωάννου, 1842.
μικρό 8ο, 205 [250] σ. (λερωμένο ἀντίτυπο). Δί-
χρωμη ἐκτύπωση, δεκαεξασέλιδος κατάλογος συν-
δρομητῶν, μεταξύ τῶν σ. 236 καί 237 ἔχει δεθεῖ
χειρόγραφο τεῦχος 14 φύλλων μέ διάφορα μέλη
(ἀνάμεσά τους στιχηρά προσόμοια τοῦ Ζ. Α. Ζα-
φειρόπουλου). Πάνινη ράχη (φθορές στά καλύμ-
ματα). Ἠλιού 1842.208, Χατζηθεοδώρου 36.
Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΧΡΩΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
€ 100-150

153
ΜΕΛΕΤΙΟΣ, μητροπολίτης Σισανίου. Μουσικόν
ἐγχειρίδιον, μελοποιηθέν παρά τοῦ Πανιεροτάτου
Ἁγίου Σισανίου. Ἐν Κωνσταντινουπόλοι [sic],
1864.
8ο, [2] + 208 σ. (λερωμένο ἀντίτυπο). Μεταξύ τῶν σ.
186 καί 187 ἔχει δεθεῖ χειρόγραφο τεῦχος 4 φύλλων
(ἀρχίζει μέ Ἄξιον ἐστίν «τοῦ Καστοργιανοῦ»). Δερ-
μάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές
στά καλύμματα). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ. [δεμένο μαζί:]
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Χριστόδουλος, Κεσσανιεύς. Δοκίμιον
ἐκκλησιαστικῶν μελῶν. Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς,
1856. 8ο, ιε΄ + 223 + 12 σ. (κομμένη ἡ κάτω ἐξωτερική
γωνία τοῦ τρίτου φύλλου, ἐπιδιόρθωση στόν τίτλο,
λερωμένο ἀντίτυπο). Κατάλογος συνδρομητῶν. Γκί-
νης & Μέξας, 6892, Χατζηθεοδώρου 69.
€ 150-200

154
Ἡ Λεσβία Σαπφώ, ἤτοι ᾀσματολόγιον, περιέχον
ἐξωτερικά ᾄσματα εἰς ὕφος ἑλληνικόν, εὐρωπαϊκόν
καί τουρκικόν, μετενεχθέντα μέν ἐκ τῆς Κωνσταν-
τινουπολίτιδος εἰς τήν Λεσβιακήν γραφήν ὑπό Νι-
κολάου Δ. Βλαχάκη Ἀθηναίου, ἐκδοθέντα δέ
δαπάνῃ καί συνεργείᾳ τοῦ κυρίου Σταυράκη Α.
Ἀναγνώστου τοῦ ἐκ Μανταμάδου τῆς Λέσβου.
Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Θέμιδος Ἰω. Σκλέπα, 1870.
8ο, ια΄ + 352 σ. (σχίσιμο στόν τίτλο, λερωμένα μερικά
φύλλα, λυμένο τό τελευταῖο). Κατάλογος συνδρο-
μητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1870.211, Χα-
τζηθεοδώρου 301.
€ 80-120

155
ΙΑΚΩΒΟΣ, ὁ Πρωτοψάλτης. Ἀργόν δοξαστάριον, πε-
ριέχον τά δοξαστικά τῶν δεσποτικῶν καί θεομητο-
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159

ρικῶν ἑορτῶν, τῶν τε ἑορταζομένων ἁγίων τοῦ ὅλου
ἐνιαυτοῦ, [...], τό πρῶτον τύποις ἐκδοθέν παρά Θεο-
δώρου Φωκαέως, νῦν δέ τό δεύτερον παρά Δ. Ἰωάν-
νου Πρωτοψάλτου, τόμος πρῶτος (ἀπό τούς 2).
Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχικό Τυπογραφεῖο, 1888.
8ο, η΄ + 336 σ. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(χρυσή καί ἐμπίεστη διακόσμηση στά καλύμματα).
Ἠλιού & Πολέμη, 1888.452, Χατζηθεοδώρου 171.
€ 100-150

156
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ὁ Χαρτοφύλαξ. Δο-
ξαστάριον, περιέχον τά δοξαστικά τῶν ἀποστίχων
ὅλων τῶν δεσποτικῶν καί θεομητορικῶν ἑορτῶν,
τῶν τε ἑορταζομένων ἁγίων τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ,
καί τά τοῦ Τριῳδίου καί Πεντηκοσταρίου, νῦν δεύ-
τερον ἐκδίδοται [...] παρά Νήφωνος Κ. Σουβατζό-
γλου. Θεσσαλονίκη, Ν. Χριστομᾶνος, 1901.
2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 161 καί 249 σ. (λερωμένα
κάποια φύλλα, τά 4 τελευταῖα φύλλα τοῦ πρώτου
τόμου δεμένα στό τέλος τοῦ δεύτερου). Μέ 4 ὁλο-
σέλιδες εἰκόνες στήν ἀρχή καί μία στό τέλος κάθε
τόμου, στό κάτω μισό τῆς σ. 51 τοῦ πρώτου τόμου
ἔχει κολληθεῖ χειρόγραφο φύλλο μέ διορθωμένο τό
ἀντίστοιχο κείμενο. Δερμάτινη ράχη.
€ 80-120

157
ΧΙΟΝΗΣ, Κωνστάντιος. Διάλεξις περί βυζαντηνο-
μουσικοῦ χειρογράφου τῆς 18ης ἑκατονταετηρί-
δος, ἐκφωνηθεῖσα ἐν τῇ Ἀκαδημειακῇ Αἰθούσῃ τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀθηνῶν τῇ 15ῃ Δεκεμβ. 1915.
Πειραιάς, Εὐθ. Προυκάκις, 1919.
16 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. [μαζί:] ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ,
Σίλβεστρος. Διατριβή μουσική διά τόν λαόν, Ν. Καλλί-
πολη Πειραιῶς, ἐν Πειραιεῖ τῇ 5 Αὐγούστου 1943. Πει-
ραιάς, χ.χ. 13 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. (2)
€ 30-40

10. Φιλοσοφία

158
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. (κομμένο καί συμπληρωμένο μέρος ἀπό
τό κάτω περιθώριο τοῦ τελευταίου φύλλου, ἐλα-

φρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού 1806.13.
€ 200-300

159
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Λόγος περί ἀρχῆς καί
βάσεως τῆς ἀνισότητος τῶν ἀνθρώπων πρός ἀλλή-
λους, μεταφρασθείς ἐκ τῆς γαλλικῆς γλώσσης ὑπό
Δημητρίου Ἀριστομένους [Σπυρίδωνος Βαλέτα].
Παρίσι 1818.
Πρώτη ἔκδοση στά ἑλληνικά, 8ο, λβ´ + 136 σ. (ὀξει-
δωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά χαρτόνια (φθορές, λεί-
πουν τμήματα ἀπό τή ράχη). Ἠλιού 1818.43.
€ 300-400

160
SOAVE, Francesco. Στοιχεῖα τῆς λογικῆς, μεταφυ-
σικῆς καί ἠθικῆς, νεωτέρᾳ τινί μεθόδῳ συνταχ-
θέντα μέν εἰς ἰταλικήν διάλεκτον, μεταφρασθέντα
δέ παρά Γρηγορίου ἱεροδιακόνου Κωνσταντᾶ τοῦ
Μηλιώτου, ἔκδοσις Β΄. Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1818.
4 τόμοι, 8ο, 80 + 187, 198, 12 + 336 καί 356 σ. (λεκές
ἀπό νερό στό κάτω περιθώριο μερικῶν φύλλων τοῦ
πρώτου τόμου, ὀξείδωση). Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού 1818.82-5. (4)
€ 250-350
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11. Ἐπιστῆμες

161
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Νικηφόρος. Στοιχείων μαθηματικῶν,
ἐκ παλαιῶν καί νεωτέρων συνερανισθέντων ὑπό
τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου πρώην Ἀστρα-
χανίου κυρίου Νικηφόρου, φιλοτίμῳ δέ δαπάνῃ
ἐκδοθέντων [...], τόμος πρῶτος [ἀπό τούς 3], πε-
ριέχων τήν γεωμετρίαν καί τήν ἀριθμητικήν.
Μόσχα, Riediger & Claudius, 1798.
8ο, ις΄ + 334 σ. Ἀντίτυπο τυπωμένο σέ γαλάζιο
χαρτί, μέ 22 (ἀπό τούς 27) ἀναδιπλούμενους πίνα-
κες (ὅλοι πλήν τοῦ τελευταίου χαλκόγραφοι).
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Λαδᾶς &
Χατζηδῆμος, II, 119, Legrand & Pernot, 557, Ἑλλη-
νική Βιβλιοθήκη, 1319. <ὡς ἔχει>
€ 50-70

162
ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ, Ἀνδρέας. Ἡ βιομηχανία τῆς Ἑται-
ρίας τῶν Μεταλλουργείων Λαυρίου καί τά μεταλ-
λευτικά καί μεταλλουργικά αὐτῆς προϊόντα ἐν τῇ Δ΄
Ὀλυμπιακῇ Ἐκθέσει. Ἀθήνα, Ἀδελφοί Περρῆ, 1888.
8ο, 127 σ. (κομμένη ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία τοῦ
τίτλου). Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἔχει διατηρηθεῖ
τό πάνω ἐξώφυλλο). Ἠλιού & Πολέμη, 1888.384. [δε-
μένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Le Laurium. Μασσαλία, Cayer &
Co, 1869. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, πρώτη μορφή. 8ο, 120 σ.

(ἐπιδιόρθωση στό ἐξωτερικό περιθώριο 3 φύλλων στή
ἀρχή). Λιθόγραφος τίτλος (μεγάλη βινιέτα μέ 2 τίν-
τες), ἀναδιπλούμενη χρωμολιθόγραφη ἄποψη («Vue
générale de l’usine d’Ergastiria»), 2 λιθογραφίες μέ 2 τίν-
τες (μιά ἀναδιπλούμενη, ἡ ἄλλη ἐπαναλαμβάνει τό
θέμα τοῦ τίτλου), 2 ἀναδιπλούμενες ξυλόγραφες
τομές καί ἕνα ἀναδιπλούμενο λιθόγραφο τοπογρα-
φικό, ξυλογραφίες ἐντός κειμένου. Πρβ. Contominas
366 (ἡ δεύτερη μορφή).
€ 150-200

163
WAGNER, Rudolf. Ἐγχειρίδιον φυσιολογίας τοῦ
ἀνθρώπου, μεταφρασθέν ἐκ τοῦ γερμανικοῦ ὑπό
Δαμιανοῦ Γεωργίου. Ἀθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1848.
8ο, ιβ´ + 494 σ. (τρύπα ἀπό ἔντομο στό κάτω περιθώ-
ριο τῶν τελευταίων φύλλων, ὀξείδωση). Κατάλο-
γος συνδρομητῶν. Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα
(λείπει μέρος τῆς ράχης, χαλαρωμένη ἡ ραφή της,
ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Γκίνης & Μέξας, 4843.
€ 80-120

164
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ, Γρηγόριος. Παραγγελίαι περί ὑγείας
καί μακροβιότητος, ἔτι δέ καί πρόχειροι θεραπεῖαι
συνήθων τινῶν καί αἰφνιδίων παθημάτων, ἐρανι-
σθεῖσαι ἐκ παλαιῶν καί νεωτέρων, ἐπιστασίᾳ καί τυ-
πογραφικῇ διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντῆ. Βενετία,
Ν. Γλυκύς, 1829.
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8ο, ξα΄ + 513 σ. (ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο σ’ ἕνα
φύλλο: σ. 499-500, λεκέδες ἀπό νερό, λίγο ὀξειδω-
μένο ἀντίτυπο). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού 1829.63, Legrand
& Pernot, 1145.
€ 200-300

165
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ, Θεόδωρος. Φαρμακολογία, ἤτοι
περί φύσεως καί δυνάμεως καί χρήσεως φαρμά-
κων. Ἀθήνα, Ι. Ἀγγελόπουλος, 1875-1876.
3 τόμοι δεμένοι σέ 2 (οἱ Α´ καί Β´ μαζί), 8ο, ιδ´ + 500,
ε´ + 385 καί ζ´ + 610 σ. (λείπουν 2 φύλλα τοῦ τρίτου
τόμου: σ. 263-6). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1875.799-800 &
1876.725. (2) <ὡς ἔχει>
€ 50-70

166
Τιμολόγιον χειρουργικῶν ἐργαλείων καί ἰατρικῶν
βοηθημάτων Γ. Ρεβελάκη, φαρμακοποιοῦ - φαρ-
μακεμπόρου, ἐν Ἀθήναις, ὁδός Κολοκοτρώνη 61,
1903, [στό ἐξώφυλλο:] Μάϊος 1903. Ἀθήνα, [1903].
54 σ. Χειρόγραφες συμπληρώσεις. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. [μαζί:] Κατάστημα χειρουργικῶν ἐργαλείων
καί ὀπτικῶν εἰδῶν «Τό Ἀρεταίειον» Ζουκίου & Πε-
τροπούλου, ἐν Ἀθήναις, γωνία Σταδίου (ἀριθμ. 44)
καί Παρθεναγωγείου, ἀριθ. Τηλεφ. ... Ἀθήνα, Π. Α.
Πετράκος, 1906. 15 σ. (λεκέδες στά περιθώρια).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). (2)
€ 40-60

12. Χειρόγραφα - Ἔγγραφα

167
DONÀ, Francesco, δόγης τῆς Βενετίας, 1545-1553.
Ἐντολή καί ὁδηγίες διοίκησης (Commissio) πρός
τόν νεοεκλεγέντα βάιλο καί γενικό προνοητή Κέρ-
κυρας Antonio Barbarigo. [1553].
Χειρόγραφο σέ περγαμηνή, 23 στίχοι ἀνά σελίδα,
4ο, 234 x 160 mm., lxxxvij [87] + [2] φ. (λείπει τό
πρῶτο φύλλο μέ τήν ἀρχή τοῦ κειμένου σέ εἰκονο-
γραφημένο πλαίσιο). Στό φ. [1]: «Data in n(ost)ro
Ducali Palatio die xviij martii / Indictione xj. M.D.liij /
[μονόγραμμα:] H.M.S, [ὑπογραφή:] H(ieronymus)
Murianus Secret(arius)», ἀκολουθοῦν δυό σύντομα
συμπληρωματικά κείμενα ἀπό διαφορετικά χέρια
(στά ἰταλικά), τίτλοι κεφαλαίων μέ κόκκινο μελάνι,
χάρτινο δίφυλλο μέ πίνακα περιεχομένων στήν
ἀρχή. Ἰταλικό δέρμα τοῦ 19ου αἰώνα (μικρές φθο-

ρές στίς ἑνώσεις, ἐμπίεστη καί χρυσή διακόσμηση
στά καλύμματα, χρυσωμένες οἱ ἀκμές).
Στίς ἐντολές διοίκησης πρός τούς Βενετούς ἀξιω-
ματούχους καταγράφονταν οἱ ὑποχρεώσεις καί τά
δικαιώματά τους, δίνονταν οἱ κατευθυντήριες
γραμμές γιά τήν πολιτική πού θά ἔπρεπε νά ἀκο-
λουθήσουν, ἀλλά καί ἀναλυτικές ὁδηγίες γιά τήν
ἀντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων. Σέ συν-
δυασμό μέ τίς ἐκθέσεις πεπραγμένων πού οἱ ἀξιω-
ματοῦχοι ὄφειλαν νά παραδώσουν μετά τή λήξη
τῆς θητείας τους, ἀποτελοῦν σημαντικότατη πηγή
γιά τήν πολιτική, οἰκονομική καί κοινωνική ἱστο-
ρία τῆς Κέρκυρας καί τῶν βενετικῶν κτήσεων τῆς
Ἀνατολῆς γενικότερα. Ἀπό τίς 73 περίπου ἐκθέσεις
πεπραγμένων πού συνέταξαν οἱ Βενετοί ἀξιωμα-
τοῦχοι τῆς Κέρκυρας κατά τό 16ο αἰώνα ἔχουν
σωθεῖ μόνον 26, οἱ ὁποῖες ἐκδόθηκαν ἀπό τόν Γ. Δ.
Παγκράτη, Οἱ ἐκθέσεις τῶν Βενετῶν βαΐλων καί
προνοητῶν τῆς Κέρκυρας (16ος αἰώνας), Ἀθήνα
2008. Οἱ ἐντολές διοίκησης εἶναι ἀκόμα πιό σπά-
νιες, γιατί δίνονταν στούς ἐντολοδόχους συχνά
χωρίς νά καταχωρεῖται ἀντίγραφό τους στά κρα-
τικά ἀρχεῖα.
€ 5.000-7.000

168
Νόμιμον συλλεχθέν ἐκ διαφόρων ἀναγκαίων κα-
νόνων τῶν θείων καί ἱερῶν ἀποστόλων, καί τῶν
ἁγίων καί οἰκουμενικῶν συνόδων τῶν θεοφόρων
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π(ατέ)ρων, καί ἑτέρων ἁγιωτάτων ἀρχιερέων, καί
τινων νεαρῶν βασιλικῶν νόμων, καί ἄλλων τινῶν,
μεταφρασθέν εἰς τήν κοινήν γλῶτταν. [μέσα 17ου
αἰώνα].
Χειρόγραφο σέ χαρτί, 25 στίχοι ἀνά σελίδα, 4ο, 190
x 132 mm., 136 φ. (λείπουν 16 φύλλα σέ διάφορες
θέσεις, κομμένα καί συμπληρωμένα τμήματα τοῦ
πρώτου καί κάποιων ἄλλων φύλλων, λεκέδες ἀπό
νερό, σημειώσεις μέ στυλό, λερωμένο). Νομοκάνο-
νας σέ 288 κεφάλαια, τό κυρίως κείμενο στά φ. 11-
128v, πίνακας κεφαλαίων στά φ. 1-10r, ὁ τίτλος στήν
ἀρχή τοῦ κυρίως κειμένου, ἐπίτιτλα μέ δυό χρώ-
ματα καί χρυσό στά φ. 1 καί 11 (ξεθωριασμένα), κεί-
μενο ἀπό μεταγενέστερο χέρι στά φ. 129-136v,
κτητορική σημείωση στό φ. 31 («Γ. Κ. Παπαγεωρ-
γίου / Εὑρέθηκε εἰς οἰκίαν ἱερέως / κατά τάς ἐκδρο-
μάς IX. μεραρχίας. / 1946 Δεκέμβριος»), ὑπογραφή
καί σφραγίδα τοῦ ἴδιου κτήτορα σέ διάφορα
φύλλα, ἀρίθμηση φύλλων ἀπό νεότερο χέρι. Δέρμα
σύγχρονο μέ τή γραφή (ἐκτεταμένες φθορές, συν-
τηρημένο).
€ 2.000-3.000

169
[Μαθηματάριο ποικίλης ὕλης]. [τέλη 18ου αἰώνα].
Χειρόγραφο σέ χαρτί, 12-18 στίχοι ἀνά σελίδα, 4ο,
224 x 163 mm., [1]-[2]8 [3]6 [4]8 [5]7 [6]5 [7]8 [8]4 [9]-
[11]6 [12]-[18]8 [19]6 [20]-[23]8 [24]7 [25]3 [26]6 [27]8

[28]10 [29]6 [30]8 [31]6: 220 φ. (λείπουν 8 περίπου

φύλλα πρίν τό φ. 17, ἕνα πρίν τό 167 καί ἀπροσ-
διόριστος ἀριθμός πρίν τό 31 καί στό τέλος, τρύπα
ἀπό ἔντομο στήν πάνω ἐσωτερική γωνία ὁρισμένων
φύλλων, λεκέδες ἀπό νερό). Πολύχρωμα ἐπίτιτλα
στά φ. 1 καί 215, περίτεχνα ἀρχικά γράμματα (κά-
ποια πολύχρωμα), χωρίς ἀρίθμηση τευχῶν, ἀρίθ-
μηση φύλλων ἀπό νεότερο χέρι. Ἀπόδετο (λυμένη
ἡ ράχη).
Περιέχει τά ἑξῆς κείμενα μέ διάστιχη (ψυχαγωγική)
ἑρμηνεία: 1) «Γαλεωμυομαχία» (φ. 1-16v), 2) [Γνῶ-
μαι μονόστιχοι ἐκ διαφόρων ποιητῶν κατά κεφά-
λαια συντεταγμέναι] (φ. 17-30v, λείπει ἡ ἀρχή καί τό
τέλος), 3) [Χρηστοήθεια] (φ. 31-54v, λείπει ἡ ἀρχή),
4) «Κυροῦ Θεοδώρου τοῦ Πτωχοπροδρόμου τε-
τράστιχα ἰαμβικά εἰς τά κεφαλαιωδῶς ρηθέντα ἐν
τῇ Παλαιᾷ Γραφῇ» (φ. 55-166v), 5) [Ἰσοκράτους
λόγοι] (φ. 167-214r, τό 214v λευκό, λείπει ἡ ἀρχή) καί
6) [Λουκιανοῦ] «Τόξαρις ἤ φιλία» (φ. 215-220v, λεί-
πει τό μεγαλύτερο μέρος του).
€ 1.500-2.000

170
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΙΣΣΑ ΑΝΔΡΟΥ — ΓΑ-
ΒΡΙΗΛ Δ´ , 1780-1785, πατριάρχης Κωνσταντινου-
πόλεως, 1780-1785. Συνοδικό γράμμα μέ τήν
ὑπογραφή του («Γαβριήλ ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος
Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης καί οἰκουμενικός
πατριάρχης»), μέ τό ὁποῖο ἐπιβεβαιώνονται τά δι-
καιώματα τῆς μονῆς Ἁγ. Νικολάου ἐπί τοῦ ναοῦ τῆς
Παναγίας Καταφυγιώτισσας στά Ἀποίκια. Κων-
σταντινούπολη, Φεβρουάριος 1782.
1 σελίδα, 554 x 386 mm. Συνυπογράφουν οἱ Ἡρα-
κλείας Μεθόδιος, Δέρκων Ἀνανίας, Δράμας Γρη-
γόριος, Σμύρνης Προκόπιος, Χριστανουπόλεως
Ἱερεμίας, κ.ἄ.
«... Ἐπειδή τοιγαροῦν ἐνεφανίσθη ἤδη καί τῇ ἡμῶν
μετριότητι ἕν πατριαρχικόν καί συνοδικόν γράμμα,
ἀπολυθέν κατά τό παρεληλυθός χιλιοστόν ἑπτακο-
σιοστόν τρίτον ἔτος ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ἀοιδίμου
πατριάρχου κύρ γαβριήλ, διαλαμβάνον, ὡς ὁ ἱερός
ναός τῆς ὑπεραγίας ἡμῶν θεοτόκου, καταφυγιοτί-
σης ἐπικεκλημένης, καί κειμένης εἰς τό χωρίον ἀπο-
κίαν καλούμενον κατά τήν νῆσον ἄνδρον, ὑπάρχει
ἀπ’ ἀρχῆς κτῆμα καί πρᾶγμα ἀναφαίρετον καί
ἀναπόσπαστον τοῦ ἐκεῖσε ἱεροῦ καί σεβασμίου
ἡμετέρου πατριαρχικοῦ καί σταυροπηγιακοῦ μο-
ναστηρίου τοῦ ἁγίου νικολάου, τοῦ εἰς τάς ὥρας
ἐπικεκλημένου, καί μέχρι τῆς σήμερον διαμένει ὁ
αὐτός ναός ὑπό τήν ἐξουσίαν καί δεσποτείαν καί
κυριότητα τοῦ εἰρημένου μοναστηρίου, ἤδη δέ οἱ ἐν
αὐτῷ ἀσκούμενοι ὁσιώτατοι π(ατέ)ρες ἐδεήθησαν
τῆς ἡμῶν μετριότητος ἀνακαινίσαι τό αὐτό παλαι-
γενές περί τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως ἐκκλησιαστικόν
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γράμμα, καί δι’ ἡμετέρου πατριαρχικοῦ καί συνο-
δικοῦ βεβαιωτηρίου γράμματος...». Πρβ. Δ. Π.
Πασχάλης, Ἀπό τάς παλαιάς ἐκκλησίας τῆς Ἄν-
δρου: Ἡ Παναγία Καταφυώτισσα, μετ᾽ἀνεκδότων
ἐγγράφων τοῦ ΙΖ´ καί ΙΗ´ αἰῶνος, Ἀθήνα 1939
(χωρίς ἀναφορά στό παρόν ἔγγραφο).
€ 800-1.200

171
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Ἀλέξανδρος, 1792-1828, ἥρωας τοῦ
’21. Χειρόγραφο ἀντίγραφο τῆς προκήρυξής του
«Μάχου ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος» (σέ ἁπλή
γλώσσα). [δεκαετία 1820].
Γραμμένο στίς δύο ὄψεις ἑνός φύλλου, 300 x 187
mm. (κομμένη ἡ κάτω δεξιά γωνία μέ τμῆμα τῆς δε-
ξιᾶς πλευρᾶς, μικρή ἀπώλεια κειμένου). Μαζί
αὐτοσχέδιος φάκελος τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα
μέ τή σημείωση: «Ἀρχαῖον τυπικόν / καί / Ἰδιοχ.
Προκήρυξ. ἐπαν. Ὑψηλάν.». (2)
«Εἰς τά ὅπλα διά τήν θρησκείαν καί τήν Πατρίδα. Ἡ
ὥρα ἐκτύπησε ἀνδρίοι Ἔλληνες. Ἀπό πολύ καιρόν
οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης πολεμώντας διά τά δικαιώματα
καί τήν ἐλευθερίαν των, μᾶς προσκαλούσαν νά ἀκο-
λουθήσωμεν τό παράδειγμά των, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι
ἀγκαλά καί σχεδόν ἐλεύθεροι, ἐπάσχησαν μέ ὅλας
των τᾶς δυνάμεις νά αὐξύνουν τήν ἐλευθερίαν τως
καί μέ αὐτήν ὅλην τως τήν εὐτηχίαν... [τελειώνει:]
Τρέξετε λοιπόν εἰς τά ἄρματα ὦ φίλοι μου, διά τί ἡ

πατρίδα σᾶς κράζει. τῇ 23 Φευρου 1821. Ἀλλέξαν-
δρος Ὑψηλάντες».
€ 800-1.200

172
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Θεόδωρος, 1770-1843, ἥρωας
τοῦ ’21. Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («θεόδορος/
κολοκοτρόνης») πρός τόν χιλίαρχο Δημητράκη Πλα-
πούτα. Σαραβάλι («ἐκ τῆς πολιορκίας Πατρῶν»), 10
Ἰουνίου 1822.
1 σελίδα, 280 x 185 mm.
«... Ἰδού Σοῦ περικλείω τό Δίπλωμα τῆς Χιλιαρχίας
Σου, ὁποῦ ταύτην τήν ὥραν μοῦ ἐστάλθη παρά τῆς
Διοικήσεως, καί Σέ ἐπεύχομαι νά Ζήσῃς νά τιμήσῃς
τόν Βαθμόν σου, καί νά ἀξιωθῇς διά τῆς ἱκανότη-
τός σου καί εἰς βαθμόν στρατηγοῦ, τόν ὁποῖον ἀξί-
ζεις. Εὐθύς λοιπόν ὁποῦ τό λάβεις, ἀμέσως νά πάρῃς
ὅλους τούς στρατιώτας ἀπό Δημητζάναν καί ὅλα
τἄλλα ἕως αὐτοῦ τῆς Λειοδώρας σωστούς κατά τήν
ἀναλογίαν, καί νά ἔλθῃς τό γληγορώτερον...».
€ 1.500-2.000

173
PRADT, Dominique Dufour de, 1759-1837, κληρικός
καί διπλωμάτης. Ἑλληνική μετάφραση τοῦ ἔργου
του «De la Grèce dans ses rapports avec l’ Europe».
[π. 1824].
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Χειρόγραφο σέ χαρτί, 28-32 στίχοι ἀνά σελίδα, 4ο,
220 x 180 mm., [1]6 [2]-[14]8 [15]6: [116] φ., [4] + 83 +
[145] σ. (οἱ σ. [1], [3]-[4] & [1]-[145] λευκές). Πίνα-
κας περιεχομένων στή σ. [2], σημείωση ἀπό τό χέρι
τοῦ γραφέα στό ἐσωτερικό τοῦ πάνω καλύμματος
(«τῷ 1824 τῇ 4 Φευρουαρίου. / Ἐν Σιμπινίῳ τῆς /
Τρανσιλβανίας / Ἰουλίου 2»). Χαρτόνια σύγχρονα
μέ τή γραφή (φθορές, λείπει ἡ ράχη, χαλαρωμένη
ἡ ραφή της, μικρή χάρτινη ἐτικέτα μέ ἀρχικά («Κ.
Ν.») στό πάνω κάλυμμα).
Ἡ μετάφραση τοῦ ἔργου τοῦ Pradt στίς σ. 9-80:
«Περί τῆς Ἑλλάδος σχετικῶς πρός τήν Εὐρώπην
θεωρουμένην παρά τοῦ Κυρίου Πράδ πρώην
Ἀρχιεπισκόπου Μαλίνης. Ἐκ τοῦ γαλλικοῦ παρα-
φρασθέν τῷ 1822 αωκβ». Φαίνεται πώς εἶναι διαφο-
ρετική ἀπό τή μετάφραση τοῦ Ἰωσήφ Ξενοφωντίδη
πού τυπώθηκε τό 1822 [Ἠλιού 1822.8]. Στίς σ. 1-8
λόγος μέ ἀντιρωσικό καί ἀνθελληνικό περιεχόμενο
πού ἀποδίδεται στόν Talleyrand (δέν στάθηκε δυ-
νατό νά ἐντοπίσουμε τό πρωτότυπο): «Λόγος τοῦ
Συμβούλου Κυρίου Ταϊλεράντ πρός πάντας τούς
ἐν Παρισιακῇ Συγκλήτῳ, παρακινητικός περί τῶν
πρακτέων, καί διδακτικός περί τῶν τρεχόντων, ὡς
ἀπό στόματος τοῦ Αὐτοκράτορος καί Βασιλέως
Ναπολέοντος. Ἐκ τῶν τοῦ Μονιτόρου ἐφημερίδων
ἄρθρων τῶν Παρισίων. Μετάφρασις ἑνός Ἰατροῦ
Σταυροδρομίτου». Στό τέλος (σ. 81-3) ἔχει ἀντι-
γραφεῖ ἔγγραφο τοῦ Ἐκτελεστικοῦ μέ ἡμερομηνία
29 Αὐγούστου 1822: «Πρός τούς Συνηγμένους εἰς

τήν ἐν Βερώνῃ Σύνοδον Χριστιανούς Μονάρχας».
€ 800-1.200

174
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ — Ἔγγραφο τοῦ Ἐκτε-
λεστικοῦ Σώματος μέ τίς ὑπογραφές τῶν Γ. Κουν-
τουριώτη, Γκ. Μπόταση, Α. Σπηλιωτάκη καί Ι.
Κωλέττη πρός τό Βουλευτικό Σῶμα, μέ τό ὁποῖο
γνωστοποιεῖται ἡ ἔγκριση πρότασής του νά καλ-
λιεργηθοῦν πατάτες στήν Ἀκροναυπλία. Ναύπλιο,
23 Δεκεμβρίου 1825.
1 σελίδα, 246 x 199 mm. Ἔντυπη ἐπικεφαλίδα
(«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΤΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ»), σφραγίδα [Μαζαράκης
146], προσυπογράφει ὁ Γ. Πραΐδης.
«... Ἐλήφθη τό ὑπ’ἀριθ. 1103 Προβούλευμα τοῦ Σεβ.
τούτου Σώματος, ὁμοῦ καί ἡ ἔγκλειστος ἀναφορά τοῦ
Κυρίου Γ. Ἀντωνόπουλου, καί παρετηρήθη ἡ πρότα-
σις περί τῆς εἰσαγωγῆς τῆς καλλιεργείας τῶν γαιωμή-
λων, καί ἡ γνώμη τοῦ νά διορισθῇ ὁ κύριος Ἀδάμ
Δούκας διά νά φροντίσῃ τήν φυτείαν τοῦ εἴδους εἰς
τήν ἐνταῦθα Ἀκρόπολιν. Εἰς ἀπάντησιν εἰδοποιεῖται
τό Σεβ. τοῦτο Σῶμα ὅτι ἐνεκρίθη ἡ περί ἧς ὁ λόγος
πρότασις, καί ἐξεδόθησαν ἀνάλογοι διαταγαί...».
€ 500-700

175
ΤΕΤΖΗΣ, Ἰωάννης Γεωργίου, Ὑδραῖος ὑποφρον-
τιστής. [Σημειώσεις τῶν μαθημάτων πού παρακο-
λούθησε στήν Ὕδρα καί ἄλλα κείμενα]. 1824-1832.
Χειρόγραφα τεύχη δεμένα σέ 3 τόμους («Βιβλίον»
Α´, Β´ & Δ´, ἀπουσιάζει τό Γ´), 4ο, 200 x 145 mm., [4]
+ 320 + [2] + 78 + 24, [2] + 148 + 144 + 56 + 72 + (75-
94) καί [4] + 8 + 32 + 24 + 32 + 88 + 120 + 32 + 44 σ.
(μικρές φθορές ἀπό ὀξείδωση μελανιοῦ σέ κάποια
φύλλα τοῦ πρώτου τόμου, λεκές ἀπό ὑγρασία στό
δεύτερο). Ἐνδιαφέρουσα πολύχρωμη διακόσμηση
στόν πρῶτο τόμο (σ. 5-302) μέ πολιτεῖες, ἱστιοφόρα,
πουλιά καί κάνιστρα (μελάνι καί ὑδροχρώματα),
στήν ἀρχή κάθε τόμου τίτλος καί περιεχόμενα
γραμμένα τό 1862 (προφανῶς κατά τή βιβλιοδέ-
τηση), τά περιεχόμενα τοῦ δεύτερου τόμου στό
τέλος. Δερμάτινη ράχη τοῦ 1862 περίπου (ἐκτετα-
μένες φθορές στόν πρῶτο καί τό δεύτερο τόμο). (3)
Στόν πρῶτο τόμο σέ 25 κεφάλαια τά μαθήματα πού
παρακολούθησε ὁ Τέτζης κοντά στούς διδασκά-
λους Χατζη-Νικόλαο Καλαφάτη Κυδωνιέα, Κύ-
ριλλο Ἀβραμίδη Σμυρναῖο καί Μιχαῆλο Μαρούδη,
μέ σημείωση πάντα τοῦ χρόνου ἔναρξης καί λήξης
κάθε μαθήματος (σ. 5-302, οἱ 303-20 λευκές). Ἀκο-
λουθοῦν ἡ «Ἑλλ. Γραμματική Δημητρίου Νοῦλλα.
1829» (σ. [1]-78) καί «Τραγοῦδι ἀξιέπαινον τῆς
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178

Μάνης. Ἐν Ὕδρᾳ τῇ 13 Ἰουλίου 1832» (σ. 1-11).
Παραθέτουμε στή συνέχεια τούς τίτλους τῶν
τόμων ὅπου καί συνοπτική ἀναγραφή περιεχομέ-
νων: «Βιβλίον Πρῶτον. Τεχνολογία Στοιχειώδης.
Αἰσώπου Μῦθοι. Ἀγαπητοῦ Διακόνου Κεφάλαια.
Ξενοφῶντος Κύρου ἀναβάσεως. Διογένους Λαερ-
τίου. Λουκιανοῦ Διάλογος, Χάρωνος καί Ἑρμοῦ.
Χρηστοήθεια Ἀντωνίου τοῦ Βυζαντίου. Πλουτάρ-
χου ἀποφθέγματα. Γραμματική Δ. Νοῦλλα. Τρα-
γοῦδι τῆς Μάνης. Ἐπίγραμμα καί ὕμνοι, ἐκ τῆς τοῦ
Ὁμήρου Ἰλιάδος. Καί Ἐπιφανίου Ἐπισκόπου Κύ-
πρου, κ.λ. Ἐν Ὕδρᾳ [1824-1827], 1829 καί 1832.
[κάτω:] Ἰ. Γ. Τέτσης, ὑποφροντιστής, 1862», «Βι-
βλίον Δεύτερον. Γραμματική, Κανόνες καί Ὀρθο-
γραφία. Λόγοι διάφοροι. Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Βασιλείου Σελευκίας.
Ἀστερίου Ἀμασίας. Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου. Τῶν
Συμβάντων τοῦ Τηλεμάχου, ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ. Πι-
κοῖλον Ἐπιστολάριον. Γεωγραφία Μαθηματική.
Σχήματα Ἀστρονομικά αὐτῆς κ.λ. Ἐν Ὕδρᾳ 1830.
[κάτω:] Ἰ. Γ. Τέτσης, ὑποφροντιστής, 1862» καί
«Βιβλίον Τέταρτον. Ἐπιτομή Γραμματικῆς, κατ’
ἐρωταπόκρησιν. Ἐπιτομή τῆς Γεωγραφίας. Λόγοι
διάφοροι, ἐκ τῶν τοῦ Δημοσθένους. Πλουτάρχου
Χαιρωνέως. Λιβανίου Μελέται. Θεμιστίου τοῦ Φι-
λοσόφου καί Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Σύνοψις τῆς
Ἱερᾶς Ἱστορίας. Καί τά Χρέη τοῦ Πλοιάρχου τοῦ
Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ. Ἐν Ὕδρᾳ 1831. [κάτω:] Ἰ.
Γ. Τέτσης, ὑποφροντιστής, 1862».
€ 1.500-2.000

176
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Ἀλέξανδρος, 1791-1865, ἀγω-
νιστής καί πολιτικός. Δυό ἔγγραφα μέ τήν ὑπο-
γραφή του («Α. Μαυροκορδάτος») πρός τόν Κωνστ.
Κ. Κοτζιᾶ, κυβερνήτη τοῦ πλοίου «Ἀντίζηλος».
Αἴγινα, 10 καί 18 Ἰανουαρίου 1829.
1 καί 1 σελίδα, 318 x 220 καί 323 x 220 mm. Τό δεύ-
τερο μέ τήν ἔνδειξη «Διπλοῦν» καί σφραγίδα [Μα-
ζαράκης 347]. [μαζί:] Δυό ἔγγραφα τοῦ Ἐκτάκτου
Ἐπιτρόπου Κάτω Μεσσηνίας Γεωργίου Ψύλλα
πρός τόν Κωνστ. Κ. Κοτζιᾶ. Καμάρι, 4 καί 16
Αὐγούστου 1828. 1 καί 1 σελίδα, 321 x 220 mm.
(λεκές στό πρῶτο). Σφραγίδα [Μαζαράκης 388]. (2)
Ὁ Μαυροκορδάτος τοῦ ζητάει (10 Ἰανουαρίου) νά
καύσει τά πειρατικά πλοῖα πού κατέσχε ἡ μοίρα
τοῦ Ἀντιναυάρχου, ἐνῶ ὁ Ψύλλας τοῦ γράφει (16
Αὐγούστου): «...Τό στυγερώτερον πάντων ἁμάρ-
τημα τῆς πειρατείας, τό καταβαρύναν μέ τάς τρο-
μερωτέρας δυσφημίας τό Ἑλληνικόν Ἔθνος
ἀνεφάνη πάλιν, μ’ ὅλα τά δραστηριώτερα ἐμπόδια
τῆς Σ. Κυβερ(νήσεως) καί τάς ἀλλεπαλλήλους
αὐτῆς διαταγάς, ἀφορώσας πάντοτε εἰς τήν ἐξόν-

τωσιν τοιούτου μεγάλου Ἐγκλήματος. Πλοῖον
ἐμπορικόν διοικούμενον παρά τῶν ἐπιφερόντων
τήν παροῦσαν μου πτωχῶν Κυδωνιατῶν κατεγυ-
μνώθη κατά τά δυτικά παράλια τῆς Σπάρτης. Ὁ
Πλοίαρχος τούτου Ἀθανάσιος Γόβατζης ἀνεφέρθη
πρός τήν ἐνταῦθα Ἐπιτροπείαν...».
€ 400-600

177
ΣΟΥΤΣΟΣ, Παναγιώτης, καί Ἀλέξανδρος. Πανα-
γιώτου Σούτσου ποιήσεις, τόμος Α΄. Ἐν Ναυπλίῳ.
Ἐν τῇ ἐθνικῇ τυπογραφίᾳ, διευθυνομένη ὑπό Παύ-
λου Πατρικίου 1831, [στή σ. 1:] [...] Ἀντιγραφέν
παρά Γεωργίου Διαμαντιάδου τοῦ ἐκ Φαναρίου
[;], [τό ὄνομα καί ὁ τόπος σβησμένα]. Ἐν Ἐτίησιν,
1837, Ἰουν. 14, [στή σ. 180:] Ἀποσπάσματα τινά ἐκ
τοῦ Πανοράματος τῆς Ἑλλάδος τοῦ [Ἀλεξ.] Σού-
τσου. [1837].
Χειρόγραφο σέ χαρτί, 8ο, 148 x 108 mm., [1]-[2]4 [3]-
[16]8: [120] φ., [1] + (1-233) + [6] σ. (οἱ 6 τελευταῖες
σελίδες λευκές). Ἀντίγραφο τῆς πρώτης ἔκδοσης
τῶν Ποιήσεων (μέχρι τή σ. 157) μέ προσθήκη στό
τέλος ἀποσπασμάτων τοῦ Πανοράματος (πρωτο-
εκδόθηκε τό 1833), εἰκονογραφημένα μέ σχέδια φι-
λοτεχνημένα μέ μελάνι καί μολύβι (ἀναδιπλούμενη
παράσταση μεταξύ τῶν σ. 9 καί 10, διαστάσεων 148
x 205 mm., κομμένη στά δύο, μονόγραμμα τοῦ γρα-
φέα σέ κυκλικό διακοσμητικό στόν τίτλο, ἐπίτιτλα
στίς σ. 49, 105, 125 & 180 καί διάφορες παραστά-
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σεις σέ θέση βινιέτας: παραθαλάσσια πολιτεία στή
σ. 233, ἱστιοφόρο κοντά σέ ἀκτή στή σ. 209, νέος
πού βλέπει φίδι δίπλα σέ δέντρο στή σ. 112, τρόπαια
καί μικρότερα διακοσμητικά στίς σ. 31, 48, 124, 140,
165, 171, 178, 189 & 200), σελιδαρίθμηση ἀπό τό
χέρι τοῦ γραφέα, χωρίς ἀρίθμηση τευχῶν. Δερμά-
τινη ράχη σύγχρονη μέ τή γραφή (φθορές, σχισί-
ματα στίς ἑνώσεις, λείπει τό κάτω ἀκρόφυλλο,
λυμένο τό πάνω).
€ 1.000-1.500

178
Ἔγγραφο τῆς ἐν Ἀθήναις Κεντρικῆς ὑπέρ τῶν
Κρητῶν Ἐπιτροπῆς μέ τίς ὑπογραφές τῶν Λ. Μελᾶ,
Δ. Σ. Μαυροκορδάτου, Ι. Σκαλτσούνη, Χ. Χρι-
στόπουλου, Α. Φ. Παππαδάκη καί Γ. Π. Σκουζέ,
πρός τή Γενική Συνέλευση τῶν Κρητῶν. Ἀθήνα, 20
Αὐγούστου 1866.
3 σελίδες, 271 x 210 mm. (σχισίματα στίς διπλώσεις,
παλιές ἐνισχύσεις μέ ταινίες χαρτιοῦ στά περιθώ-
ρια τοῦ πρώτου φύλλου).
«... Κύριοι πληρεξούσιοι! Οἱ συναδελφοί μας Α. Φ.
Παππαδάκης καί Μ. Ρενιέρης μᾶς ἐκοινοποίησαν
τό περιεχόμενον τῆς ἀπό 13 μεσοῦντος ἐκ Κουρλο-
πατήματος Ἀποκορώνου ἐπιστολῆς Σας καί εἰς
ἄκρον ἐχάρημεν ἰδόντες ἐξ αὐτῆς τό θάῤῥος καί τά
γενναῖα φρονήματα ὑμῶν τε καί ἅπαντος τοῦ Κρη-
τικοῦ λαοῦ. Λίαν καλῶς ἐπράξατε γνωστοποι-
ήσαντες εἰς τάς ἐπαρχίας τήν καθ’ ὅλας τάς πόλεις
τῆς Ἑλλάδος σύστασιν ἐπιτροπῶν πρός βοήθειαν
τοῦ Κρητικοῦ ἀγῶνος, ἵνα πεισθῶσιν ἅπαντες, ὅτι
ὁλόκληρος ἡ Ἑλλάς συμμερίζεται αὐτῶν, καί ὅτι
εἶναι ἀδύνατον νά τούς ἐγκαταλείψῃ μεμονωμέ-
νους. [...] Ἄν καί ὅλα ταῦτα εἶναι ἐνθαῤῥυντικά
ἡμεῖς ὅμως ἐθεωρήσαμεν ἱερόν καθῆκον ἡμῶν νά
σχηματίσωμεν γνώμην περί τῆς πιθανῆς ἐκβάσεως
τοῦ ἡρωϊκοῦ ἐπιχειρήματος ὑμῶν ὥστε ὡρίμως νά
σᾶς συμβουλεύσωμεν τό πρακτέον. Πρός τόν σκο-
πόν τοῦτον προεκαλέσαμεν χθές τό ἑσπέρας συν-
δρίασιν εἰς ἥν παρευρέθησαν διάφοροι πολιτικοί
ἄνδρες ἐκ τῶν ἐπισημοτέρων καί ἐκ τῶν διαφόρων
κομμάτων καί ἐθέσαμεν ὑπό τήν διάσκεψιν αὐτῶν
τό ζήτημα, ἄν οἱ Κρῆτες εἰς ὅ περιῆλθον σημεῖον
τά πράγματα αὐτῶν, πρέπει νά σταματήσωσιν ἀνα-
βάλλοντες τόν ἀγῶνα εἰς ἄλλην ἁρμοδιωτέραν
ἐποχήν, ἤ ἄν πρέπῃ θαῤῥαλέως νά προχωρήσωσι.
Ὅλοι δέ ὁμοθυμαδόν ἀπεφάνθησαν, ὅτι ἡ ὀπισθο-
χώρησις εἶναι πλέον ἀδύνατος καί ὅτι ἡ Τουρκία
γνωρίζουσα ἤδη τάς διαθέσεις τῶν Κρητῶν θά
τούς ἐπιβουλευθῇ παντοιοτρόπως, ὅπως κατα-
στήσῃ αὐτοῖς ἀδύνατον εἰς τό ἑξῆς πᾶσαν νέαν
διεκδίκησιν δικαιωμάτων...».
€ 500-700

179
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Ἀνδρέας, 1811-1901, σατιρικός
ποιητής καί συγγραφέας. Δεκαεπτά αὐτόγραφες
ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή του («Ἀνδ. Λασκαρά-
τος») πρός τόν Σπυρίδωνα Δε Βιάζη. Κεφαλληνία,
5 Φεβρουαρίου 1883 - 7 Σεπτεμβρίου 1895.
33 συνολικά σελίδες, διάφορα μεγέθη (λεκέδες σέ 2
ἐπιστολές, κάποιες ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένες). 3 ἐπι-
στολές μέ ὑστερόγραφο. [συνημμένο στήν τελευταία
ἐπιστολή:] Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Ὁ Κα-
λόγηρος». Γραμμένο στίς σ. [1]-[3] δίφυλλου, 200 x
145 mm. Ὑπογεγραμμένο μέ ἀρχικά: «Α. Λ.». (18)
«...Ἔλαβα τό προχθεσινό γρᾶμμασας· διά τό ὁποῖον
σᾶς εὐχαριστῶ πολύ. Ἔλαβα ἐνταυτῷ καί τά τρία
ἀντίτυπα τοῦ Ἀνθῶνος, διά τά ὁποῖα καί αὐτά πάλιν
σᾶς εὐχαριστῶ. Ἐδιάβασα τήν νεκρολογίαν διά τόν
παλαιόνμου γνώριμον καί φίλον γέρο Μαρτσόκη.
Μοῦ ἄρεσε πολύ καθώς ἦτον γραμμένη· καί μόνον
ἐλυπήθηκα νά βλέπω ὅτι κάποτε καί συχνᾶ μεταχει-
ρίζεσθε καί σεῖς τό λογιοτατίστικο guazzabuglio, τό
λεγόμενο ἀπό αὐτούς καθαρεύουσα! Αὐτό φίλεμου
ὄχι μόνον δέν θέλει ζήσει, ἀλλά εἶναι καί ἑτοιμόροπο.
Παραιτήσετέτο, ἄν θέλετε νά ζήσουνε τά γραφόμε-
νασας. Νά μέ ὑποφέρουν δέ οἱ ἐγδότες τοῦ Ἀνθῶνος
νά τούς εἰπῶ ὅτι τό φύλλοτους ἐκεῖνο εἶναι ὅ,τι ἐλε-
εινότερον, διά τό χαρτίτου, τά ψηφίατου, καί τό ἀτε-
λέςτου μελάνωμα. Ἀμφιβάλλω ἄν ἀποφασίσω νά
ξαναστείλω τίποτε στό φύλλο ἐκεῖνο...» (22 Φε-
βρουαρίου 1891). Ὁ «Καλόγηρος», στιχούργημα
«μόλις καμομένο», ὅπως σημειώνει ὁ Λασκαράτος
στήν ἐπιστολή τῆς 7ης Σεπτεμβρίου 1895, ἀποτελεῖ
πρώιμη μορφή τοῦ δημοσιευμένου στά Ἅπαντα,
Ἀθήνα 1959, τ. Γ´, σ. 157-9. Ἀριθμεῖ 58 στίχους
ἔναντι 109 τῆς τελικῆς μορφῆς.
€ 2.000-3.000

180
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Ἀνδρέας, 1811-1901, σατιρικός
ποιητής καί συγγραφέας. Αὐτόγραφο τοῦ ποιήμα-
τός του «Ἡ Θεότης».
Γραμμένο σ’ ἕνα φύλλο, 204 x 136 mm. (στήν πίσω
ὄψη (διαγραμμένο) τό: «[Ὅλη ἡ ἀνθρωπότης]»).
Ὑπογεγραμμένο: «Ἀνδ. Λασκαράτος». [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Αὐτόγραφο τοῦ κειμένου του «Ἔτσι τελει-
ώνουνε τά μασκαραλίκια». Γραμμένο στίς δύο
ὄψεις ἑνός φύλλου, 205 x 146 mm. Ὑπογεγραμ-
μένο: «Ἀνδ. Λασκαράτος». (2)
Βλ. στά Ἅπαντα, Ἀθήνα 1959, τ. Γ´, σ. 103, 160 καί 497.
€ 300-400

181
ΓΕΔΕΩΝ, Μανουήλ Ι., 1851-1943, ἱστοριοδίφης.
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180

Τρεῖς αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή
του («Μ. Γεδεών») πρός τόν Σπυρίδωνα Δε Βιάζη.
Κωνσταντινούπολη, 12 Μαρτίου 1890 - 8 Μαρτίου
1893.
5 συνολικά σελίδες, 270 x 210 mm. (3)
«... Ἀγαπητέ μου Σπῦρο, Ἔλαβον τήν φωτογρα-
φίαν ὑμῶν, καί τόν «Ἀνθῶνα», δούς δ’ ἀπόδειξιν
παραλαβῆς διά πάντα τά σταλέντα δέν ἔλαβα τά
δύο φυλλάδια περί ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως (ὡς
μοί εἶπον) κριθέντα ἐπιλήψιμα. Μή μοι στέλλητε
τοὐντεῦθεν φυλλάδια τοιαῦτα· ἐνδέχεται νά κα-
ταγγελθῶ μίαν ἡμέραν, καθώς ἄρτι κατηγγέλθη εἰς
τήν ἀστυνομίαν ἡ Μεσαιωνολογική Ἑταιρία. Εἰς
τί καιρούς ζῶμεν, ἀγαπητέ, ἀγνοεῖτε Σεῖς οἱ ἔξω
τῆς Τουρκίας ζῶντες, ἐγώ δέ ἀναθεματίζω τήν
ὥραν, κατά τήν ὁποίαν ἐξελέγετο πατριάρχης ὁ κ.
Διονύσιος Ε´, ὅς τις ἤγαγεν εἰς τόσον ὀξύ σημεῖον
τά πράγματα, ἑβδομήκοντα μέν ἔτη τῆς ζωῆς
αὐτοῦ προδίδων τά πάντα, τώρα δ’ ἀναγκασθείς
νά φανῇ παλληκάρι. Ἀλλά πρός δυστυχίαν τοῦ ἔξω
ἑλληνισμοῦ ἐφύτρωσε καί ἡ πρωθυπουργία τοῦ
προδρόμου τοῦ ἀντιχρίστου Τρικούπη, ὅς τις ὤθη-
σε τά πράγματα ὅπου νῦν. Τί τύχη περιμένει τά
σχολεῖα ἡμῶν, τούς συλλόγους, τά βιβλία, τρέμων
εἰκάζω. Κολακεύω ὅσους γινώσκω Τούρκους ἰσχύο-
ντας, καί ὅμως δέν σώζομαι...» (19 Δεκεμβρίου
1890).
€ 500-700

182
ΚΡΙΕΖΗΣ, Ἀντώνιος Ἐμμ., 1844-1928, Ὑδραῖος.
Χρονικά οἰκογενείας μου. [1893-1923].
Γραμμένα στίς σ. 1-50 τόμου 196 φύλλων, 209 x 155
mm., [4] + 386 + [2] σ. (οἱ σ. [1]-[4] & 72 μέχρι τέ-
λους λευκές). Ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου (σ.
1), συμπληρώσεις γιά τήν περίοδο 1923-1967 ἀπό τό
γιό του Θεόδωρο στίς σ. 50-71. Μεταγενέστερη πά-
νινη ράχη.
Ὁ Ἀντώνιος Ε. Κριεζῆς ἦταν πατέρας τῶν ἀρχιτε-
κτόνων Ἐμμανουήλ καί Ἀνδρέα Κριεζῆ. Γιά τόν
Ἀνδρέα γράφει ἐδῶ ὁ ἀδελφός του Θεόδωρος στίς
σ. 60-8.
€ 400-600

183
ΜΑΡΚΟΡΑΣ, Γεράσιμος, 1826-1911, ποιητής. Δυό
αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή του («Γ. Μαρ-
κορᾶς») πρός τόν Σπυρίδωνα Δε Βιάζη. Κέρκυρα, 4
Αὐγούστου, καί Στρογγυλή, 8 Σεπτεμβρίου 1890.
2 καί 1 σελίδα, 210 x 135 καί 210 x 132 mm. [μαζί:] ΒΙ-
ΚΕΛΑΣ, Δημήτριος, 1835-1908, συγγραφέας. Αὐτό-

γραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Δ. Βικέ-
λας») πρός τόν Σπυρίδωνα Δε Βιάζη. Παρίσι, 24
Μαΐου 1891. 3 σελίδες, 177 x 112 mm. Ἔντυπη ἐπι-
κεφαλίδα («Paris ... / 4. Rue de Babylone»). (3)
Ὁ Μαρκορᾶς δίνει σύντομα βιογραφικά στοιχεῖα
καί ὁ Βικέλας ζητάει πληροφορίες γιά τά «ἑβραϊκά»
τῆς Ζακύνθου: «... Ἀνεδέχθην νά γράφω κατά τρι-
μηνίαν ὀλίγα περί Ἑλλάδος εἰς τό περιοδικόν τῆς
association pour l’ encouragement des études grecques
καί δέν ἠμπορῶ ν’ ἀποσιωπήσω αὐτά τά δυσάρε-
στα συμβάντα...».
€ 300-400

184
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 1872-1938, πρίγκιψ τῆς Ἑλλάδος.
Αὐτόγραφο κείμενο μέ τίτλο «Ἡμερολόγιον τοῦ τα-
ξειδιοῦ μας εἰς τήν Πελοπόννησον καί τήν Αἰτωλο-
Ἀκαρνανίαν τόν Ἀπρίλιον καί Μάϊον τοῦ 1898».
Γραμμένο σέ τετράδιο 56 φύλλων, 209 x 160 mm.
(ἀρχικά τουλάχιστον 59, λείπουν 3 φύλλα στήν
ἀρχή, τό τελευταῖο φύλλο λευκό, ὅλα τά φύλλα
πλήν τοῦ τελευταίου λυμένα). (7-116) + [2] σ. Ὁ τίτ-
λος στό ἀκρόφυλλο (κάτω ἀπό τήν ἔντυπη ἔνδειξη:
«QUADERNO»), αὐτόγραφες διορθώσεις καί συμ-
πληρώσεις, αὐτόγραφη σελιδαρίθμηση, μεταγενέ-
στερες διαγραφές, σημειώσεις καί σελιδαρίθμηση
(κατά τμήματα) μέ μολύβια διαφόρων χρωμάτων.
Ἀρχικά εὔκαμπτα χαρτόνια. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τμή-
ματα συνοδευτικῆς ἐπιστολῆς πρός ἄγνωστο ἀποδέ-
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186

κτη. χ.τ. καί χ. Ἐπικολλημένα σέ φύλλο διαστάσεων
285 x 245 mm., στήν πίσω ὄψη τοῦ ὁποίου σχέδιο μέ
μολύβι, μελάνι καί ὑδροχρώματα (μακέτα διαφήμι-
σης τσιγάρων;). (2)
Στή συνοδευτική ἐπιστολή ὁ Νικόλαος γράφει: «Μιά
ἡμέρα πού ἐτακτοποιοῦσα τά διάφορα παλαιά μου
χαρτιά, εἰς τήν νέαν μας κατοικίαν, ἀνεκάλυψα με-
ταξύ ἄλλων καί ἕνα παλαιόν ἡμερολόγιον τό ὁποῖον
ἐκράτησα τό 1898 ὅταν συνώδευσα τούς γονεῖς μου
εἰς τό ἀνά τήν Πελοπόννησον ταξίδι τους καί κατό-
πιν εἰς τό Μεσολόγγι καί τό Ἀγρίνιον. Εἶχα κρατή-
σει λεπτομερεῖς σημειώσεις τῶν ἐντυπώσεών μου καί
περιγραφήν τῶν γενομένων τότε ὑποδοχῶν εἰς τάς
διαφόρους πόλεις πού ἐπεσκέφθημεν, ὁμιλίας μέ δη-
μάρχους, νομάρχας, βουλευτάς καί ἄλλους καί
ἀρκετάς προσωπικάς ἐντυπώσεις κ.τ.λ. πού ἀπεκό-
μισα. Τό πράγμα ἔχει κάποιο ἐνδιαφέρον καί νομίζω
ὅτι ἀποδίδει ἀρκετά ζωηράν εἰκόνα τῆς ἐπελθούσης
τότε μεταστροφῆς τῆς κοινῆς γνώμης μετά τόν πό-
λεμον τοῦ 97 καί τήν κατά τοῦ Βασιλέως Γεωργίου
Α´ ἀπόπειραν. Ὁπωσδήποτε περιγράφει μίαν ἐποχήν
τῆς νεωτέρας μας ἱστορίας, ἡ ὁποία ὅσα τρωτά καί
να εἶχε ἦτο ἀσυγκρίτως εὐτυχεστέρα τῆς σημερινῆς
ἐθνικῆς θλίψεως καί παραλυσίας. Ἐκάθησα λοιπόν
καί τό ἀντέγραψα χωρίς νά μεταβάλλω τόν κἄπως
ἁπλοϊκόν καί οἰκεῖον χαρακτήρα τοῦ κειμένου. Ἄν
νομίζεις ὅτι τό ἡμερολόγιον αὐτό παρουσιάζει κα-
νένα ἱστορικόν ἐνδιαφέρον καί δύναται νά χρησι-
μεύσῃ ὡς ἀρκετά διασκεδαστικόν ἀνάγνωσμα
[λείπει ἡ συνέχεια] Πάντα δικός σου, Νικόλαος». Γιά

τό ταξίδι του αὐτό βλ. Πρίγκ. Νικόλαος, Τά πενήντα
χρόνια τῆς ζωής μου, Ἀθήνα 1926, σ. 198-205. Ἡ
ὕπαρξη τοῦ παρόντος ἡμερολογίου δέν ἦταν μέχρι
τώρα γνωστή, παρότι οἱ σημειώσεις μέ μολύβι παρα-
πέμπουν σέ ὁδηγίες γιά ἐκτύπωση σέ συνέχειες. Τοῦ
Νικολάου ἔχουν ἐντοπιστεῖ 12 ἄλλα τεύχη ἡμερολο-
γίου: 2 γιά τά ἔτη 1892 & 1893, 2 γιά τά ἔτη 1909-1912
καί 8 γιά τήν περίοδο 1918-1920. Βλ. Ἡμερολόγιο
πρίγκιπος Νικολάου, 1909-1912, ἐπιμέλεια Κ. Μ.
Σταματόπουλος, Ἀθήνα 2011, σ. 24.
€ 800-1.200

185
ΨΥΧΑΡΗΣ, Γιάννης, 1854-1929, φιλόλογος καί λο-
γοτέχνης, πρωτοπόρος τοῦ δημοτικισμοῦ. Αὐτό-
γραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Ψυχάρης»)
πρός τόν [Δημήτρη] Τανταλίδη. Παρίσι, 11 Ἰουνίου
1901.
2 σελίδες, 182 x 134 mm. Ἔντυπη ἐπικεφαλίδα («16,
RUE CHAPTAL / PARIS - IX»).
«... Φίλε Τανταλίδη, Πολύ σημαντικό τό γράμμα
σου. Μοῦ δείχνει, μοῦ ἀποδείχνει δυό πράματα ποῦ
κι ἀπαρχῆς τά μυρίστηκα. Τό πρῶτο εἶναι ποῦ μᾶς
εἶχε ὅλους κομποδεμένους ἡ καθαρέβουσα, κι ἅμα
πῆγε ὁ κόμπος στό διάβολο, νά σου ποῦ ἀνεμπόδι-
στα, λέφτερα, ὁρμητικά, περεχύθηκε ἀπό τήν ψυχή
τοῦ Ῥωμιοῦ ἡ καλοσύνη, τό αἴστημα, ἡ ἀγάπη ποῦ
εἶχε μέσα του καί ποῦ σήμερα βλέπω στό τρυφερό
σου τό γράμμα, στά λόγια τῆς καρδιᾶς σου. Τό δέ-
φτερο εἶναι ποῦ ἐμεῖς οἱ Πολῖτες – ἄφησέ με καί μένα
πιά νά τό καφχηθῶ πῶς εἶμαι Πολίτης καί κάμε μου
τή χάρη νά μέ λογαριάσῃς καί μένα γιά δικό σας –
ἐμεῖς λοιπόν οἱ Πολῖτες κάτι νοιώθουμε ἀπό ῥωμαί-
ϊκα. Ἡ γλῶσσα σου, τό ὕφος σου, τό λεχτικό σου, ἡ
ποίησή σου, ὅλα μοῦ τό φανερώνουνε πῶς τὄχεις καί
τό παράχεις τό διαβολεμένο ἐκεῖνο τό δέν ξέρω τί,
ποῦ λές καί βρίσκεται μόνο στήν Πόλη...».
€ 200-300

186
Κανονισμός τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἀδελφότητος
τῶν Περαμίων «Ταξιάρχης» ἐν Κωνσταντινουπό-
λει. Κωνσταντινούπολη, 4 Σεπτεμβρίου 1907.
340 x 210 mm., [12] σ. (οἱ σ. [2] & [8]-[12] λευκές, λε-
ρωμένα τό πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο). Ὑπογε-
γραμμένος ἀπό τόν ἀρχιγραμματέα τῆς Ι. Συνόδου
καί ἐπικυρωμένος ἀπό τόν πατριάρχη: «†ὁ Πα-
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἰωακείμ ἐπιβε-
βαιοῖ», ὁ τίτλος στή σ. [1], σημείωση στό τέλος: «Ὁ
παρών Κανονισμός ἀνεγνώσθη καί ἐπεψηφίσθη ἐν
τῇ Συνοδικῇ Συνεδρίᾳ τῆς 30 Αὐγούστου 1907 καί
ἐπεκυρώθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος», ἀνά-
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γλυφη σφραγίδα στή σ. [3] («ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑ-
ΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ»), σφραγίδα μέ μελάνι στή σ. [7]
(«ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ»), ἀνάλογη
σφραγίδα σέ βουλοκέρι στήν ταινία πού συγκρατεῖ
τά δίφυλλα.
€ 150-200

187
GESCHWINDENHAMER, Louis, λοχαγός τῆς Mis-
sion française auprès de l’Armée hellénique. Λεύκωμα
μέ ἀποκόμματα γαλλικῶν ἐφημερίδων (κάποιες
ὁλόκληρες), χάρτες, πολεμικά ὁμόλογα καί ἐπι-
στολές, καθώς καί διάφορα ἐνθύμια καί ἐφήμερα
ἀπό τήν παραμονή του στήν Ἀθήνα (1917 κ.ἑ.),
ὅπως δελτία σίτισης, τιμοκατάλογοι ἑστιατορίων,
ἀποδείξεις, ἀποκόμματα ἑλληνικῶν ἐφημερίδων,
παρτιτοῦρες, ἐπιστολές Ἑλλήνων στρατιωτῶν
(μεταφρασμένες στά γαλλικά), κ.ἄ. [1914-1924].
4ο, 305 x 235 mm. Ἔντυπος τίτλος («Walker’s Cen-
tury Scrap & Newscutting Book (patented), No. 44»).
Πανί (στή ράχη: «CUTTINGS»).
€ 200-300

188
ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ, Ἀνδρέας, 1849-1923, ποιητής. Τρεῖς
αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή του («Α.
Μαρτζώκης») πρός τόν Δημήτριο Πασχάλη, Νο-
μάρχη Ζακύνθου. [Ζάκυνθος], 16 Ἰουνίου 1917
καί 2 χ.χ.
3, 1 καί 1 σελίδα, 210 x 135, 182 x 115 καί 187 x 110
mm. Μαζί οἱ φάκελοι. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Αὐτόγραφο
ποιήματός του «Πρός τόν ἀξιότ. Κύριον Δημήτριον
Πασχάλην, Νομάρχην Ζακύνθου, ἐπί τῇ ἀναγορεύ-
σει του ὡς «ἐπιτίμου πολίτου» Ζακύνθου». Γραμ-
μένο σ’ ἕνα φύλλο, 174 x 201 mm. Ὑπογεγραμμένο:
«Α. Μαρτζώκης», μαζί ὁ φάκελος. [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Ἡ Ζάκυθο
στήν Κέρκυρα (Dies Irae)». Γραμμένο στίς σ. [1]-[3]
δίφυλλου, 207 x 144 mm. Στό τέλος σημείωση τοῦ
Πασχάλη: «Εἶνε αὐτόγραφον τοῦ ποιητοῦ Ἀνδρέα
Μαρ- / τζώκη καί ἀφορᾷ τόν ἱστοριοδίφην Σπυρ. /
Δέ Βιάζην. / Ἐν Ζακύνθῳ, τῇ 3 Ἀπριλίου 1919. / Δ.
Πασχάλης». (5)
«... Ἐξακολουθῶ νά ἦμαι ἀσθενής, ἕνεκεν ἀδυνα-
μίας, ἥτις μέ ἐκράτησεν ἐπί δεκαήμερον εἰς τήν κλί-
νην. Δυστυχῶς ἡ ἀνάῤῥωσις ἐπέρχεται λίαν
βραδέως, λόγῳ τῆς ἀτελοῦς ἐφαρμογῆς τῆς ὑπό
τοῦ ἰατροῦ διαταχθείσης διαίτης, οὔσης πολυδα-
πάνου, πρό πάντων τώρα μέ τάς ὑπερβολικάς τιμάς
τῶν εἰδῶν. Σᾶς εὐγνωμονῶ διά τά τόσον προθύμως
καί εὐγενῶς, χορηγηθέντα μοι πρό ἡμερῶν δελτία
ζακχάρεως, φιδέ καί ὀρύζης, ἅτινα, ἀπό τῆς πα-

ρελθούσης ἑβδομάδος, ὑπῆρξαν ἡ μόνη καί ἀπο-
κλειστική τροφή μου...» (ἐπιστολή χ.χ.).
€ 200-300

189
ΔΗΜΑΡΑΣ, Δημήτριος, 1869-1926, ὑποστράτηγος,
διοικητής τῆς IV Μεραρχίας Πεζικοῦ. Αὐτόγραφο
τῆς ἔκθεσής του μέ τίτλο «Συνοπτική ἔκθεσις τῶν
πεπραγμένων ὑπό τῆς IV Μεραρχίας κατά τήν πε-
ρίοδον τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Αὐγούστου 1922».
Γραμμένο σέ λυτά φύλλα καί δίφυλλα, 300 x 200
mm., 75 σ. Μέ τή μονογραφή του στό κάτω περι-
θώριο ὁρισμένων φύλλων, αὐτόγραφες διορθώ-
σεις, διαγραφές καί συμπληρώσεις, 2 μικρότερα
φύλλα μέ συμπληρώσεις στερεωμένα μέ καρφίτσες
στίς σ. 44 καί 48 (τό δεύτερο μέ ἔντυπη ἐπικεφα-
λίδα: «IV ΜΕΡΑΡΧΙΑ / ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ / Τ. Τ. 929»).
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Αὐτόγραφο τοῦ κειμένου του
«Συνοπτική ἀφήγησις τῶν κατά τήν περίοδον τῆς
αἰχμαλωσίας μου». Γραμμένο σέ 6 λυτά δίφυλλα
ἀριθμημένα 1-6, 301 x 201 mm., [24] σ. (λείπουν ἕνα
ἤ περισσότερα δίφυλλα στό τέλος). Μέ αὐτόγρα-
φες διορθώσεις. (2)
€ 250-350

190
ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Δημήτριος Π., 1865-1944, ἱστορικός.
Αὐτόγραφα τῶν ἔργων του «Ὁ ἐν Ἀθήναις ναός τοῦ
Λυκοδήμου», «Ἐπιστολαί τοῦ ἔτους 1819 Νικολάου
Καληφορνᾶ, Κούριας Ἀστρακάρη καί Χωματιανοῦ
Λογοθέτου, Κονσόλου τῆς Μεγάλης Βρεττανίας ἐν
Ἀθήναις, ἔτι δέ καί τοῦ πρώην Αἰγίνης ἐπισκόπου
Παϊσίου (1820)», «[Ἀντώνιος Βασιλάκης]» καί
«Ἕνας λησμονημένος Κυκλαδίτης καλλιτέχνης τοῦ
Ι$ ΄ αἰῶνος. Ἀντώνιος Βασιλάκης (1556-1629)».
Γραμμένα σέ 9, 12, 19 καί 21 φ. ἀντίστοιχα, 300 x
200 mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Ὑπογεγραμμένα:
«Δημήτριος Π. Πασχάλης», τό τελευταῖο ἐπίσης
χρονολογημένο: «Ἐν Ἄνδρῳ, Σεπτεμβρίου ἀρχο-
μένου 1926 / Δημήτριος Π. Πασχάλης» καί μέ τή
σημείωση: «Δι’ «Ἡμερολόγιον Μεγάλης Ἑλλά-
δος» / (Κύριον Γ. Δροσίνην)». (4)
€ 300-400

191
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δημήτριος Γρ., 1852-1942,
συγγραφέας. Ἕντεκα αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ
τήν ὑπογραφή του («Δ. Γρ. Καμπούρογλους»,
«Δημητράκης Γρ. Κ.», «ὁ Δημητρός» καί «Δ. Γρ.
Κ.») πρός νεαρή φίλη του («Μαρία»). Ἐλευσίνα
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192

(4), 13 Σεπτεμβρίου 1926 - 16 Σεπτεμβρίου 1927,
Ἀθήνα (1), 31 Μαρτίου 1928, καί οἱ ὑπόλοιπες
χωρίς τ. καί χ.
32 συνολικά σελίδες, μία 214 x 139 mm., οἱ ὑπόλοι-
πες 180 x 112 mm. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Αὐτόγραφα
στίχων του [πρός τή Μαρία]. Γραμμένα σέ 6 φύλλα
διαστάσεων ἀπό 59 x 105 ἕως 216 x 137 mm. Ὅλα
ὑπογεγραμμένα μέ ἀρχικά: «Δ. Γρ. Κ.», δύο χρο-
νολογημένα: «Ἰούλιος 1927» καί «Μάϊος 1930»),
μαζί ἕνας φάκελος. (17)
«... Εἰς τόν ἀνθοστέφανόν Σου, μικρά μου γόησσα,
προστίθεται αὔριον ἕνα ἀκόμη ῥόδον. Ἐδέχθην δι’
αὔριον πρόσκλησιν διά τήν Πεντέλην ἀπό τάς 9 τό
πρωΐ. Θά εἶναι καί ὁ Δόν Ζουάν. Τήν Τετάρτην εἰς
τάς 6½ θά εἶμαι εἰς τοῦ Ἀβέρωφ. Ἔλα νά ἐπιθεω-
ρήσῃς δῆθεν τάς προθήκας τῶν γλυκισμάτων καί
προχώρησε ὀλίγον. Θά σπεύσω εἰς ὑποδοχήν σου.
Πρίν μεταβῶ ἐν τούτοις θά περάσω εἰς τάς 6 ἀπό
τοῦ Βασιλείου μήπως τυχόν δημιουργηθῇ λόγος τις
ἀναβολῆς. Ἔχει καί τζάϊ ὁ Ἀβέρωφ...» (30 Ἀπρι-
λίου, χ.χ.). «... Ὅταν καθόμουν στό Ν. Φάληρο εἶχα
στό παράθυρό μου ἕνα κυπαρισσάκι· σ’ αὐτό κάθε
μέρα τό ἀπόβραδο ἐρχότανε ἕνα τζιτζικάκι τοῦ
ἑσπερινοῦ εἴδους· μιά μέρα ἦλθε ξαφνικά ἕνα χελι-
δόνι καί μοῦ τό ἅρπαξε· γιά κάμποσο ἄκουα τή φω-
νοῦλά του!... Ἀπό τότε δέν ἔχω μάτια νά ἰδῶ
χελιδόνι καί λυποῦμαι πού κἄποτε ἔγραψα σ’ αὐτά
ποίημα τό ὁποῖον ὠμόρφυνε ἀπό τότε πού Σοῦ
ἄρεσε. [...] Αὐτά πού πᾶνε στά κυπαρίσσια δέν εἶναι

κουκουβάγες· εἶναι οἱ γκιώνηδες τούς ὁποίους μοῦ
γράφεις παρακάτω στό γράμμα Σου. Αὐτούς – πού
τούς ἀγαπῶ τρελλά – τούς εἶχα κομπανιαμέντο σέ
μιά συναυλία πού διηύθυνα ἕνα ἀπόβραδο σέ μιά
ἐρημιά, κουνῶντας τό μπαστοῦνί μου ῥυθμικά –
τριζόνια, βατράχια μέ τήν ἀνοιξιάτικη τρέμουλη
φωνή καί νυχτοτζίτζικες ἦσαν ἡ ὀρχήστρα, καί μα-
κριά ἀπό μιά λιμνίτσα τῆς κεραχελώνας τό παρά-
πονο γιατί νά μή τήν λογαριάζουν στόν καλλιτεχνικό
κόσμο!–...» (13 Σεπτεμβρίου 1926).
€ 400-600

192
ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας, 1883-1974, ποιητής καί πε-
ζογράφος. Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή
του («Βάρναλης») πρός τόν Γιάννη Σαρεγιάννη.
Cinq-Mars-la-Pile (Indre-et-Loire), 13 Μαΐου 1928.
3 σελίδες, 210 x 130 mm.
«... –Ἐπειδή ἔχω διαθέσιμο καιρό, ὅση καί πλήξη,
κ’ ἐπειδή καλά ἤ κακά, νωρίς ἤ ἀργά, μισῶ τή δημι-
ουργική λογοτεχνία (τή δική μου, ἐννοεῖται) θά
θελα νά μεταφράσω τό «Γαργαντούα» στή νέα
ἑλληνική, γιά τόν ἁπλούστατο λόγο γιατί ἡ ἀμοιβή
μου θά ναι ἡ ἴδια μέ τό ἄν πρόσφερνα στήν ἑλλ.
πνευματική ἀγορά ἐργασία πρωτότυπη. Ξαίρω, πώς
ἡ μετάφραση τοῦ Ραμπελαί εἶναι ἀνυπέρβλητος
ἄθλος. Κάποτες ἐπιχείρησα καί τ’ ἄφησα στή μέση.
Ἀλλ’ ἡ γαλλ. μετάφραση μέ τά μπόλικα σχόλιά της,
πού εἶδα στή βιβλιοθήκη σας μ’ ἔκανε νά ξαναεπι-
θυμήσω τά ἀδύνατα. Ποιός ξαίρει πάλι! Ἐπειδή
ὅμως δέν ἔχω δικά μου χρήματα γιά ν’ ἀγοράσω
ἀφτή τή μετάφραση, ἀποτείνομαι σέ σᾶς νά μοῦ δα-
νείσετε τή δική σας, ἐάν 1) δέν ἔχετε ὡς κανόνα νά
μή δανείζετε τά βιβλία σας (καί θά σεβαστῶ ἀφτό
σας τόν κανόνα καί δέ θά πειραχτῶ καθόλου, ἄν
μοῦ ἀρνηθεῖτε) καί 2) σέ περίπτωση, πού μπορεῖτε
νά μοῦ τή δανείσετε, ἄν ἔχεις ἐμπιστοσύνη στή ...φε-
ρεγγυότητά μου!...».
€ 150-200

193
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ, Μιλτιάδης, 1869-1943, ποιητής.
Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Μ.
Μαλακάσης») πρός ἕνα μή κατονομαζόμενο παρα-
λήπτη («Ἀγαπητέ φίλε»). [Ἀθήνα], 19 Μαΐου 1928.
4 σελίδες, 204 x 149 mm. Στή σ. [3] τό ποίημά του
«Ζωή». [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Αὐτόγραφα τῶν ποιημά-
των του «Ἀεροπόρος», «Ἐπιτάφιο γιά τό Μπάϋ-
ρων» καί «Ἑλλάδα! Ἑλλάδα!». Γραμμένα σέ 2
φύλλα (τά 2 πρῶτα σ’ ἕνα φύλλο), 266 x 208 καί 189
x 142 mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Ὑπογεγραμμένα:
«Μ. Μαλακάσης». (3)
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195

«... Μέ ξάφνισε ἡ ἰδέα πῶς μπορεῖ τά χερόγραφά
μου νἆνε ζητήσιμα. Μέ κάνει μάλιστα αὐτό καί
ἀπαιτητικό. Θά δεχόμουνα, π.χ. ἀπό τήν εὐγενή
κυρία Σάσσα γιά τήν κάρτα ἐκείνη ἤ γιά τοῦτο τό
φλύαρο γράμμα μου μιά νεόκοπη ἀμεταχείριστη
δραχμή νικέλινη. Πῶς;…».
€ 200-300

194
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης, 1892-1969, πεζογράφος.
Αὐτόγραφο τοῦ κεφαλαίου «Φεγγάρι στό χαρά-
κωμα» τοῦ ἔργου του «Ἡ Ζωή ἐν τάφῳ».
Γραμμένο σέ 5 λυτά φύλλα ἀπό στενόμακρο μπλόκ
μέ διάτρηση στή μέση του, ἀριθμημένα 1-5, 303 x
131 mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές, ἐνισχυμένα κατά
μῆκος τῆς διάτρησης, τρύπες ἀπό διατρητική μη-
χανή στήν ἀριστερή πλευρά). Μέ αὐτόγραφες διορ-
θώσεις. [μαζί:] Δυό μισά φύλλα ἀπό τό κεφάλαιο
«Ἐκ βαθέων». 143 x 131 mm. (3)
€ 200-300

195
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος, 1883-1957, πεζογράφος
καί ποιητής. Εἰκοσιπέντε αὐτόγραφα σημειώματα
μέ τήν ὑπογραφή του («Ν. Καζαντζάκης») [πρός
τόν Ἄγγελο Σικελιανό]. Παρίσι (2), 18 & 27 Μαρ-
τίου 1933, 4 χ.τ., Μάιος 1946, καί οἱ ὑπόλοιπες χ.τ.
καί χ.
Γραμμένα σέ κάρτ ποστάλ (μία τοῦ Ἐλευθερουδά-
κη, οἱ ὑπόλοιπες ξένων ἐκδοτῶν), 88 x 138 mm. (25)
«Αγαπητεμου αδελφέ! Ο κάμπος ειναι γυμνός, ειναι
τόπος μέ ἀλήθεια, γιομάτος ἀντίσταση, ο θάνατος
δεν πρόλαβε, ηταν εδω, ξεψύχησε το χάραμα, δεν
υποχωρουμε, το νησί το δικόμας θα μάχεται θα ζει
και ο θεός θα βάζει το χέριτου! Να μη ερθουνε τα
ἀπρόβλεφτα, κανείς δεν γνοιάζεται για τις φωνές
που ξυπνουν τη σκέψη, ἀκολουθουμε ολοι το
ρυθμό γιά ένα περίπατο που τελείωσε. Πάντα μαζί,
Ν. Καζαντζάκης» (χ.τ. καί χ.). «Αγαπητεμου αδελφέ!
Σκέφτομαι, Σκέφτομαι, αλάφρωσα πέρα δόθε, δεν
νογάω να δω το πρόσωπο μου στο καθρέπτη χα-
ρούμενο. Ο άνεμος γίνεται ἀντίβαρο της παγωνιάς,
εδω δεν ειναι η εξορία μου, ειναι μονοπάτια που ζή-
τησα, δέν έχει εδω αετούς, ειναι άγνωστη γλωσα
ξένη, αγρια χωράφια με άροτρα πρωτόγονα. Οι αν-
θρωποι δεν εχουν πενθος, δεν κτυπουνε οι καμπά-
νες, ολα ειναι πρόχειρα, τα ματιατους δεν ειναι
δακρυσμένα, ειναι ολοι φτιαγμενοι με λεφτά και ψε-
φτιές. Πάντα, Ν. Καζαντζάκης» (χ.τ. καί χ.). «Αγα-
πητεμου αδελφέ! Τα δάκτυλα μου κρατούν την πενα,
αφτο το μέταλο γίνεται οπλο, φεβγει απο τη σκεψη
μου και υφαινει πανω στο χαρτί, γυρίζοντας σε δια-

φορους δρομους. Βρήκα περαστικούς ταξιδεφτές, λες
και ξύπναγαν τωρα, φαίνεται πως ειχαν μαθει να ξε-
πηδουν απο τα βουνα, ειχαν φθάσει στις όχθες, στον
πολιτισμό, ηθελαν να σηκώσουν τα τύμπανα. Για
χορό δεν ειχαν ρυθμό, είχαν κλειστά τα βλέφαρα!
Παντα μαζί, Ν. Καζαντζάκης» (χ.τ. καί χ.).
€ 2.000-3.000

196
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος, 1883-1957, πεζογράφος
καί ποιητής. Τριαντατέσσερα αὐτόγραφα ἐπι-
γραμματικά σχόλια γιά ἔργα δυτικῆς τέχνης μέ τήν
ὑπογραφή του («Ν. Καζαντζάκης»). χ.τ. καί χ.
Γραμμένα στήν πίσω ὄψη ἰσάριθμων ἀναπαρα-
γωγῶν (7 ἔγχρωμες, οἱ ὑπόλοιπες μονόχρωμες),
ἀπό 155 x 174 ἕως 289 x 237 mm. (34)
€ 1.000-1.500

197
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς, 1859-1943, ποιητής. Αὐτό-
γραφα τῶν ποιημάτων του «Οἱ Αἰῶνες [Ὕμνος τῶν
Αἰώνων]» καί «Ἡ ἐλιά».
Γραμμένα τό πρῶτο στίς δύο ὄψεις ἑνός φύλλου,
178 x 113 mm., καί τό δεύτερο σέ 2 φύλλα ἀριθμη-
μένα 1-2, 136 x 98 mm. Τό πρῶτο ὑπογεγραμμένο:
«Κωστῆς Παλαμᾶς» καί μέ αὐτόγραφες διορθώσεις,
τό δεύτερο χρονολογημένο καί ὑπογεγραμμένο:
«1882 Κ. Παλ.». (2)
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197

Δημοσιευμένα ἀντίστοιχα στήν ἐφημ. Τό Ἄστυ, 25
Δεκεμβρίου 1896, καί στά Τραγούδια τῆς Πατρί-
δος μου, Ἀθήνα 1886.
€ 500-700

198
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς, 1859-1943, ποιητής. Αὐτό-
γραφο τοῦ ποιήματός του «Ὁ πόλεμος καί οἱ λαοί».
Γραμμένο μέ μολύβι σ’ ἕνα φύλλο, 285 x 216 mm.
(ἡ πίσω ὄψη λευκή). Ὑπογεγραμμένο: «Κωστῆς
Παλαμᾶς».
€ 300-400

199
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς, 1859-1943, ποιητής. Αὐτό-
γραφο τοῦ ποιήματός του «Σαιξπῆρος».
Γραμμένο μέ μολύβι σ’ ἕνα φύλλο, 203 x 212 mm. (ἡ
πίσω ὄψη λευκή). Ὑπογεγραμμένο: «Κωστῆς Πα-
λαμᾶς». [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Αὐτόγραφο τοῦ ἄρθρου
του «Ὁ θάνατος τῆς Ἄννας Νουάγιε». Γραμμένο σέ
4 λυτά φύλλα ἀριθμημένα 1-4, 196 x 150 mm. (οἱ πίσω
ὄψεις λευκές). Ὑπογεγραμμένο: «Κωστῆς Πα-
λαμᾶς», αὐτόγραφες διορθώσεις. (2)
Δημοσιεύτηκαν στήν ἐφημ. Καθημερινή, 16 Ἰανουα-
ρίου 1939 τό πρῶτο καί 2 Μαΐου 1933 τό δεύτερο.
€ 300-400

200
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς, 1859-1943, ποιητής. Αὐτό-
γραφο τοῦ ἄρθρου του «Δύο μεταφραστές τοῦ
Βερτέρου».
Γραμμένο σέ 5 λυτά φύλλα ἀριθμημένα 1-5, 196 x
151 mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Ὑπογεγραμμένο:
«Κωστῆς Παλαμᾶς», αὐτόγραφες διορθώσεις.
Δημοσιεύτηκε στήν ἐφημ. Βραδυνή, 11 Μαΐου 1932.
€ 200-300

201
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, Μαρίκα, 1887-1954, ἠθοποιός. Δα-
κτυλογραφημένη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή της
(«Μαρίκα Κοτοπούλη») πρός τόν Κωστῆ Μπαστιᾶ.
Ἀθήνα, χ.χ. [1937].
1 σελίδα, 142 x 215 mm. Ἔντυπη φίρμα («ΘΕΑΤΡΟΝ
ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ / ΜΕΓΑΡΟΝ ΡΕΞ – [...]»).
«... Ἀγαπητέ φίλε, Καί προσωπικῶς καί ὡς διευθύ-
νουσα τόν ἀπό 30ετίας λειτουργοῦντα χωρίς δια-
κοπήν θεατρικόν μου ὀργανισμόν, θεωρῶ καθῆκον
μου νά χαιρετίσω τήν ἄνοδόν σου εἰς τό ζηλευτόν
ὑπούργημα ποῦ σοῦ ἀνετέθη ἀπό τόν Ἀρχηγόν τοῦ
Νέου Κράτους, διιδόντα μέ τήν πανεθνικῶς γνω-
στήν ὀξυδέρκειάν του, τήν ἀξίαν σου ὡς ἀνθρώπου
τῶν γραμμάτων καί ὡς στρατευομένου παράγον-
τος τοῦ Θεάτρου καί νά σοῦ εὐχηθῶ ἀπό καρδιᾶς
ὁλόκληρον τήν ἐπιτυχίαν εἰς τήν ἱερήν σου ἀποστο-
λήν διά τό ἀγαθόν τοῦ θεάτρου, ποῦ εἶνε γιά μένα
τό «μέγα καί τό πρῶτο»...».
€ 150-200

202
ΛΕΚΑΤΣΑΣ, Παναγῆς, 1911-1970, φιλόλογος, θρη-
σκειολόγος καί ἐθνολόγος. Δυό αὐτόγραφες ἐπιστο-
λές μέ τήν ὑπογραφή του («Παναγῆς Λεκατσᾶς»)
πρός τόν Κωστῆ Μπαστιᾶ, μέ τίς ὁποῖες ζητάει τή
βοήθειά του γιά τήν ἔκδοση τῆς μετάφρασης τοῦ
Πινδάρου. Ἀθήνα, 21 Νοεμβρίου & 22 Δεκεμβρίου
1937.
1 καί 1 σελίδα, 295 x 200 mm. (τρύπες ἀπό διατρη-
τική μηχανή). [μαζί:] Αὐτόγραφη ἐπιστολή τοῦ Ι.
Γρυπάρη πρός τόν Κ. Μπαστιᾶ, ὑποστηρικτική τοῦ
αἰτήματος τοῦ Λεκατσᾶ. χ.τ., 17 Ὀκτωβρίου 1937.
3 σελίδες, 210 x 135 mm. (τρύπες ἀπό διατρητική
μηχανή). (3)
€ 150-200

203
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτρης, 1896-1960, διευθυν-
τής ὀρχήστρας καί συνθέτης. Αὐτόγραφη ἐπιστολή
μέ τήν ὑπογραφή του («Δ. Μητρόπουλος») πρός
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206

τόν Κωστῆ Μπαστιᾶ. Ἀθήνα, 22 Ὀκτωβρίου 1937.
2 σελίδες, σέ κάρτα διαστάσεων 104 x 140 mm.
(τρύπες ἀπό διατρητική μηχανή).
«... Φίλτατε Κύριε Μπαστιᾶ, Συχωρέστε μου αὐτό
τό γρᾶμμα, μά αἰσθάνθηκα ἀπόλυτα τήν ἀνάγκη
νά τό γράψω! Ἀπό μέρες τώρα, ἴσως καί περισσό-
τερο, παρακολουθῶ μέ ἀνησυχία, μά καί μέ ἱερή
λαχτάρα τή δρᾶσι σας, ποῦ μέρα μέ τήν ἡμέρα μοῦ
γέναγε ἕνα ἀνέλπιστο κουράγιο γιά τήν τύχη τῶν
καλλιτεχνικῶν ζητημάτων στό δύσμοιρο τόπο μας.
Σήμερα τό πρωΐ ἦταν μιά λαμπρή ἡμέρα γιά μένα
ποῦ κατόρθωσα νά διαπιστώσω πλέρια πόσο ἀξί-
ζετε!! Σᾶς δίνω τήν ἐκτίμησή μου, τήν ἀγάπη μου
μαζύ μέ τήν ὑπόσχεση νά εἶμαι στό πλευρό σας σέ
ὅτι μέ χρειασθῆτε γιά νά ὁλοκληρώσετε τό πολύ-
τιμο ἔργο ποῦ ἀναλάβατε...».
€ 200-300

204
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γρηγόριος, 1867-1951, πεζογράφος.
Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Γ. Ξε-
νόπουλος») πρός τόν Κωστῆ Μπαστιᾶ. Ἀθήνα, 7 Σε-
πτεμβρίου 1937.
2 σελίδες, 210 x 136 mm. (τρύπες ἀπό διατρητική
μηχανή). Ἐπικεφαλίδα («ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ / ΑΘΗΝΑΙ»).
«... Ἀγαπητέ μου Μπαστιᾶ, Εἶδα πρό ὀλίγου στήν
ἐφημερίδα τό νέο νόμο περί Β. Θεάτρου καί τό διο-
ρισμό σου στή θέση τοῦ Γ. Διευθυντοῦ. Σέ συγ-
χαίρω ἀπ’ τήν καρδιά μου καί σοῦ εὔχουμαι κάθ’
ἐπιτυχία στή μεγάλη προσπάθεια πού ἀναλαμβά-
νεις. Σπουδαῖο στοιχεῖο τῆς ἐπιτυχίας αὐτῆς, μαζί
μέ τά τόσα προσωπικά σου εἰδικά καί γενικά χαρί-
σματα, εἶναι τό νά περιστοιχισθῇς ἀπό τά πρόσωπα
πού τό ἀξίζουν. Δέν ξεχνῶ πώς προχθές πού συ-
ναντηθήκαμε, πρίν σοῦ πῶ τίποτα ἐγώ, μ’ ἐπρόλα-
βες καί μοῦ εἶπες πώς, ἀφοῦ καταργεῖται ἡ
Καλλιτεχνική Ἐπιτροπή, μ’ ἔχεις ὑπ’ ὄψι σου εἴτε
γιά τήν Κριτική, εἴτε γιά τό ἔμμισθο Συμβούλιο, εἴτε
γι’ ἄλλην κατάλληλη θέση τοῦ νέου ὀργανισμοῦ.
Τό περίμενα, κι’ ἀπό τήν ἐκτίμησή σου σέ μένα καί
τήν ἀγάπη σου, μά κι’ ἀπό τήν ἀναγνώριση, πού
εἶσαι τόσο σέ θέση νά κάμνῃς, τῆς συμβολῆς μου
στό Νεοελληνικό θέατρο...».
€ 150-200

205
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος, 1884-1951, ποιητής. Δα-
κτυλογραφημένο ἀντίγραφο τῆς τραγωδίας του
«Σίβυλλα».
Σέ 87 φύλλα, τό πρῶτο χωρίς ἀρίθμηση καί τά ὑπό-

λοιπα ἀριθμημένα 1-2 καί 1-84, 290 x 220 mm. (πια-
σμένα μέ συνδετῆρες καί ταινίες χαρτιοῦ στήν ἀρι-
στερή τους πλευρά, οἱ πίσω ὄψεις λευκές, κομμένη ἡ
πάνω πλευρά τοῦ πρώτου φύλλου). Ὑπογεγραμμένο
στό τέλος: «Ἄγγελος Σικελιανός», σποραδικές αὐτό-
γραφες διορθώσεις, ὑπολείμματα ἰδιόχειρης ἀφιέρω-
σης στό πρῶτο φύλλο: «[...] / Ἄγγελος Σικελιανός / 1.
1. 1942».
Γράφηκε τό καλοκαίρι τοῦ 1940 καί ἐκδόθηκε τό
1944.
€ 400-600

206
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος, 1883-1957, πεζογράφος
καί ποιητής. Πέντε ἐκτενεῖς αὐτόγραφες ἐπιστολές
μέ τήν ὑπογραφή του («Ν. Καζαντζάκης») πρός
τόν Βασίλειο Λαούρδα. Αἴγινα, 21 Μαΐου - 1
Αὐγούστου 1943.
31 συνολικά σελίδες, 248 x 174 mm. 2 ἐπιστολές μέ
ὑστερόγραφο. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Αὐτόγραφο τοῦ
ἄρθρου του «Ἕνα σχόλιο στήν “Ὀδύσεια”». Γραμ-
μένο σέ 21 φύλλα ἀριθμημένα 1-21, 260 x 195 mm.
(πιασμένα μέ συνδετήρα στήν πάνω ἀριστερή γωνία
τους, οἱ πίσω ὄψεις λευκές, σχίσιμο στό φ. 19). Ὑπο-
γεγραμμένο: «Ν. Καζαντζάκης», αὐτόγραφες διορ-
θώσεις, αὐτόγραφο σημείωμα σέ μικρότερο φύλλο
πιασμένο στήν ἀρχή («Υ. Γ. Σας παρακαλω πολύ να
μου απαντήσετε· θάθελα νἀκούσω τόν ἀντίλογόΣας,
για να στερεόσω ακόμα σαφέστερα με λέξες το στο-
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χασμόμου [...]») καί αὐτόγραφη ἐπιστολή πιασμένη
στό τέλος (σχετικά μέ τήν αἴτηση ἄδειας γιά τή με-
τάβαση τοῦ παραλήπτη στήν Αἴγινα, χ.χ.). (2)
Ὁ Καζαντζάκης ἀπαντᾶ στά ζητήματα πού ἔθεσε
ὁ Λαούρδας στό φυλλάδιό του Ἡ «Ὀδύσεια» τοῦ
Καζαντζάκη. Κριτικό δοκίμιο, Ἀθήνα, [1943]. Συγ-
χρόνως προσκαλεῖ τό νεαρό φιλόλογο στήν Αἴγινα
γιά νά συζητήσουν ἀπό κοντά. Λίγο ἀργότερα δη-
μοσιεύει μέ τίτλο «Ἕνα σχόλιο στήν “Ὀδύσεια“»
τήν τελική του ἀπάντηση, ὅπου ἑνοποιεῖ σέ μία τίς
πρός Λαούρδα ἐπιστολές. Βλ. Νέα Ἑστία, τ. 389 (15
Αὐγούστου 1943), σ. 1028-34.
€ 1.000-1.500

207
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος, 1900-1971, ποιητής. Αὐτόγρα-
φο τῆς δοκιμῆς «Δελφοί».
Γραμμένο σέ 21 λυτά φύλλα ἀριθμημένα 1-3, 3β &
4-20, 229 x 180 mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές, κάποιες
μέ σημειώσεις ἤ συμπληρώσεις γιά τό ἑπόμενο
φύλλο, τρύπες ἀπό διατρητική μηχανή). Χρονολο-
γημένο καί ὑπογεγραμμένο: «Δελφοί - Ἀμοργός,
Αὔγουστος 1961. / Γιῶργος Σεφέρης», αὐτόγραφες
διορθώσεις καί συμπληρώσεις, 3 φύλλα γκρί χρώ-
ματος μέ σημειώσεις στήν ἀρχή (τό τελευταῖο τοπο-
θετημένο πρῶτο (ἀνάποδα) μέ τίτλο: «Δελφοί, 61 /
(καθαρό χφο)»).
Δημοσιεύτηκε μέ τίτλο «Δελφοί. Ἕνα ὁδοιπορικό
τοῦ Γιώργου Σεφέρη» στό περ. Ὁ Ταχυδρόμος, 10

& 17 Νοεμβρίου 1962, σ. 18-9 & 24-5 ἀντίστοιχα.
€ 1.000-1.500

208
ΚΑΛΛΑΣ, Μαρία, 1923-1977, κορυφαία ὑψίφωνος.
Δακτυλογραφημένη ἐπιστολή στά ἀγγλικά μέ τήν
ὑπογραφή της («Maria») πρός τόν Κωστῆ Μπαστιᾶ.
Μιλάνο, 20 Σεπτεμβρίου 1963.
1 σελίδα, 297 x 210 mm.
«... Knowing you are very busy and cannot therefore have
all the time and patience necessary, I would like Xristos
Lambrakis to take over, of course with your collabora-
tion, this scholarship. He is an excellent musician, I trust
him and I am sure he will do things objectively. This
scholarship must strart immediately so, therefore, your
collaboration is most necessary... [...Γνωρίζοντας ὅτι
εἶσαι πολύ ἀπασχολημένος καί δέν μπορεῖς ἑπομέ-
νως νά ἔχεις ὅλο τό χρόνο καί τήν ὑπομονή πού
ἀπαιτεῖται, θά ἤθελα νά ἀναλάβει ὁ Χρῆστος Λαμ-
πράκης τίς ὑποτροφίες, βεβαίως μέ τή συνεργασία
σου. Εἶναι ἐξαιρετικός μουσικός, τόν ἐμπιστεύομαι
καί εἶμαι σίγουρη πώς θά ἐργαστεῖ μέ ἀντικειμενι-
κότητα. Οἱ ὑποτροφίες πρέπει νά ξεκινήσουν ἀμέ-
σως, ἡ συνεργασία σου εἶναι ἑπομένως ἀπολύτως
ἀναγκαία...]». Ὁ Κωστῆς Μπαστιᾶς ἦταν ἀπό τούς
πρώτους πού ἀνεγνώρισε τό ταλέντο τῆς Κάλλας
(1940) καί ἐκεῖνος πού τήν ἔπεισε νά ξανάρθει στήν
Ἑλλάδα γιά νά τραγουδήσει τή Νόρμα στήν Ἐπί-
δαυρο (1960), προσφέροντας τήν ἀμοιβή της γιά τή
δημιουργία τῶν ὑποτροφιῶν Κάλλας. Βλ. Γ. Κ.
Μπαστιᾶς, «Ἡ ἑλληνική περιπέτεια τῆς Μαρίας
Κάλλας», Ἱστορία εἰκονογραφημένη, τ. 488 (Φε-
βρουάριος 2009), σ. 84-9, καί τοῦ ἴδιου, Κωστῆς
Μπαστιᾶς, βιογραφία. Δημοσιογραφία - Θέατρο -
Λογοτεχνία, Ἀθήνα 2005, σ. 486-7.
€ 1.000-1.500

209
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας, 1911-1996, ποιητής. Αὐτό-
γραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Ὀδυσσέας»)
πρός τήν ἀνηψιά του Μυρσίνη Λεωνιδοπούλου. Πα-
ρίσι, 20 Μαρτίου 1970.
2 σελίδες, 270 x 210 mm. Μαζί ὁ φάκελος.
«... Ἐδῶ ἡ ζωή συνεχίζεται ἀρκετά μονότονη ἐφέ-
τος καί στό βάθος λυπᾶμαι τούς Παριζιάνους πού
περνᾶν ὅλα τους τά χρόνια μέσα σ’ αὐτή τή βλο-
συρή καί σκυθρωπή ἀτμόσφαιρα, τά μαῦρα κτίρια
καί τίς κάπνες. Δέν ἦταν ἀπό τούς πιό ψυχρούς
χειμῶνες ἐφέτος, ὅπως λένε, παρ’ ὅλ’ αὐτά ἐχιόνισε
δυό φορές ὥς τώρα κι’ ἡ βροχή εἶναι καθημερινή
καί ἀσταμάτητη. Τόσο πολύ ξεσυνήθισα στό φῶς,
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ὥστε τή μοναδική μέρα πού βγῆκε ἥλιος μέσα σέ
τέσσερις μῆνες, ζαλίστηκα καί δέν ἔβλεπα νά περ-
πατήσω. Εὐτυχῶς πού ἔχω βρεῖ αὐτό τό συμπαθη-
τικό διαμερισματάκι καί περνῶ τίς περισσότερες
ὧρες μέσα, ἐκτός ὅταν εἶναι νά πάω σέ σπίτια τό
βράδυ, ὅπως στοῦ Tériade ἤ στοῦ Τσαρούχη. Κατά
τά ἄλλα, ἐξακολουθῶ νά κάνω δουλειές τοῦ σπι-
τιοῦ, μπουγάδα, πλύσιμο πιάτων, στρώσιμο τραπε-
ζιοῦ, ἄδειασμα σκουπιδιῶν, τί νά σοῦ πῶ – οὔτε
στόν στρατό δέν δούλεψα ἔτσι! Καί εἶναι καί τά
γεύματα στούς περαστικούς φίλους. Πρό καιροῦ
εἶχα τόν Μᾶνο Χατζιδάκη ἀπό τή Νέα Ὑόρκη,
ἀργότερα τόν Μόραλη ἀπό τήν Ἀθήνα ὕστερα τόν
ζωγράφο Χατζηκυριᾶκο-Γκίκα ἀπό τό Λονδῖνον
καί τώρα ἕνα πλούσιο φίλο μου ἀπό τήν Κῦπρο,
πού μέ προσκαλεῖ τό καλοκαῖρι ἐκεῖ, ἀλλά ὕστερα
ἀπό τίς τελευταῖες ἀναταραχές, ἀμφιβάλλω πολύ
ἄν θά τό ἀποφασίσω...».
€ 250-350

13. Ἱστορία

210
ΦΡΑΝΤΖΗΣ, Γεώργιος. Χρονικόν, εἰς τέσσαρα βιβλία
διαιρεθέν, νῦν πρῶτον ἐκδοθέν ἐπιμελείᾳ Φραγκίσκ.
Καρόλου Ἄλτερ. Βιέννη, Μαρκίδες Πούλιου, 1796.
folio, 385 x 235 mm., ΙΖ´ [ΚΖ´] + 150 + 29 σ. (λεκές
στήν πάνω ἐξωτερική γωνία, λίγο λερωμένα μερικά
φύλλα). Κείμενο σέ 2 στῆλες, χαλκόγραφος ἐπιπρό-
σθετος τίτλος, ξυλόγραφο τοπογραφικό τῆς Κων-
σταντινούπολης καί 4 ὁλοσέλιδες ξυλογραφίες,
κτητορική σημείωση στή σ. 1 («Καί τόδε κτῆμα
ἴδιον ἐμοῦ τοῦ Γεωργίου / Λασκάρεως Γραμματι-
κοῦ τοῦ Πελοποννησίου»). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (φθορές). Λαδᾶς & Χατζηδῆμος, II, 34.
€ 600-800

211
Πολιορκία καί ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως,
μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ἀπό τήν ὑπό τοῦ
Χάμερ συγγραφεῖσαν ἱστορίαν τῆς Ὀθωμανικῆς
αὐτοκρατορίας ὑπό Α. Ι. Κομπότου. Ἀθήνα, Χ. Ν.
Φιλαδελφεύς, 1855.
8ο, 69 σ. (λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, χαλαρωμένη ἡ ράχη,
ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Γκίνης & Μέξας, 6520.
€ 40-60

212
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Ἐπαμεινώνδας. Βιογραφίαι τῶν

Ἑλλήνων μεγάλων διερμηνέων τοῦ ὀθωμανικοῦ
κράτους, ἐκδιδόντος Κ. Τεφαρίκη. Ἀθήνα, Α. Κτε-
νᾶς & Π. Σούτσας, 1865.
8ο, 192 σ. (ὀξείδωση). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη,
1865.60.
€ 30-40

213
Ἱστορικαί ἀλήθειαι συμβάντων τινῶν τῆς Μάνης
ἀπό τοῦ 1769 καί ἐντεῦθεν: Ὁ Τζανέτμπεης Καπε-
τανάκης Γρηγοράκης καί ἡ οἰκογένειά του. Ἀθήνα,
Φ. Καραμπίνης & Κ. Βάφας, 1858.
8ο, 64 σ. (λεκές στό πάνω περιθώριο τῶν πρώτων
φύλλων, λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (μικρές φθορές, λυμένη ἡ ράχη, ἀξάκριστο).
Γκίνης & Μέξας, 7587.
€ 80-120

214
ZALLONY, Marc Philippe. Σύγγραμμα περί τῶν ἀπό
τήν Κωνσταντινούπολιν πριγκίπων τῆς Βλαχομολ-
δαβίας, τῶν λεγομένων Φαναριωτῶν, ἤ ἔκθεσις τῆς
ἐπιρροῆς αὐτῶν εἰς τό Ὀθωμανικόν Βασίλειον
κατά τῶν Γραικῶν καί τοῦ κινδύνου ἄν εἰσαχθῶσιν
εἰς τήν κυβέρνησιν τῆς ἀναγεννωμένης Ἑλλάδος,
μεταφρασθέν παρά Ν. Ηδαιεφαβ [Βαφειάδη]. Πα-
ρίσι, C. Eberhart, 1831.
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8ο, 193 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος, λίγο ὀξειδωμένο
ἀντίτυπο). Μ’ ἕνα λιθόγραφο πορτραῖτο τοῦ συγ-
γραφέα. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού 1831.120.
€ 150-200

215
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Ἀθανάσιος Κομνηνός. Ἐκκλησια-
στικῶν καί πολιτικῶν τῶν εἰς δώδεκα, βιβλίον Η΄,
Θ΄ καί Ι΄, ἤτοι τά μετά τήν Ἅλωσιν (1453-1789), (ἐκ
χειρογράφου ἀνεκδότου τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ
Σινᾶ), ἐκδιδόντος Ἀρχιμ. Γερμανοῦ Ἀφθονίδου.
Κωνσταντινούπολη, Ι. Α. Βρετός, 1870.
8ο, λα΄ + 837 σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Νεό-
τερο δέρμα (φθορές στίς ἑνώσεις, χαλαρωμένες οἱ
συνδέσεις). Ἠλιού & Πολέμη, 1870.4, Cobham &
Jeffery, σ. 65.
€ 100-150

216
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος. Lettres de Coray au protop-
salte de Smyrne Dimitrios Lotos, sur les événements de
la Révolution française (1782-1793), traduites du Grec
pour la première fois et publiées par le Mis de Queux de
Saint-Hilaire. Παρίσι, Firmin-Didot, 1880.
8ο, XXI + 285 σ. (λεκέδες ἀπό νερό στά τελευταῖα
φύλλα). Πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα).
€ 50-70

217
ΙΓΓΛΕΖΗΣ, Νικόλαος. Τά ἀρματωλίκια καί ὁ ἥρως
Νικοτζάρας, φυλλάδιον Α΄ (δέν ἐκδόθηκε ἄλλο).
Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἀθηναΐδος, 1884.
8ο, 56 σ. (μικρές φθορές στά περιθώρια κάποιων
φύλλων). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κατά τόπους ξεθω-
ριασμένα). Ἠλιού & Πολέμη, 1884.879.
€ 40-60

218
ΤΡΑΚΑΣ, Κομνᾶς. Assassinat de Dimos Calpouzos,
relation historique rédigée par Comnas Tracas et pub-
liée par Émile Legrand. Leyden, E. J. Brill, 1893.
8ο, 25 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο). ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟ-
ΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ 30 ΑΝΤΙΤΥΠΑ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
Ἠλιού & Πολέμη, 1893.103.
€ 150-200

219
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος. Mémoire sur l’ état actuel de
la civilisation dans la Grèce, lu à la Société des Obser-
vateurs de l’ homme, le 16 Nivôse, an XI (6 Janvier
1803) par Coray, Docteur en Médecine et Membre de
ladite Société. [Παρίσι 1818].
Δεύτερη ἔκδοση, περιορισμένη σέ 300 ἀντίτυπα. 8ο,
66 σ. (λείπει τό τελευταῖο (λευκό) φύλλο, ἀμυδρός
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λεκές ἀπό νερό). Χαρτόνια τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές, λείπει ἡ ράχη, χαλαρωμένη ἡ ραφή της).
Blackmer 924.
€ 1.500-2.000

220
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Σπυρίδων. Ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς Ἐπα-
ναστάσεως, ἔκδοσις δευτέρα, ἐπιθεωρηθεῖσα καί
διορθωθεῖσα. Λονδίνο, Taylor & Francis, 1860-1862.
4 τόμοι, 8ο, κ´ + 364, ζ´ + 394, ζ´ + 398 καί η´ + 402
σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα, ὀξειδωμένος ὁ τέ-
ταρτος τόμος). Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἔχουν
διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). Γκίνης & Μέξας,
8423, 8856 & 9373. (4)
€ 80-120

221
ΦΙΛΗΜΩΝ, Ἰωάννης. Δοκίμιον ἱστορικόν περί τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἀθήνα, Π. Σούτσας &
Α. Κτενᾶς, 1859-1860 (τ. Α´ & Γ´), Γ. Καρυοφύλλης,
1859 (τ. Β´ ), καί Π. Β. Μωραϊτίνης, 1861 (τ. Δ´ ).
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4 τόμοι, 8ο, μζ´ + 416, λς´ + 420,
νς´ + 480 καί λβ´ + 534 σ. (ὁ δεύτερος τόμος ἀπό
ἄλλο ἀντίτυπο, ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένοι οἱ τίτλοι
τῶν ὑπόλοιπων). Κατάλογος συνδρομητῶν. Δερ-
μάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, ὁ

δεύτερος τόμος δεμένος ἀργότερα, ἔχει διατηρηθεῖ
τό πάνω ἀπό τά ἀρχικά του ἐξώφυλλα). Γκίνης &
Μέξας, 7833, 8153 & 8591. (4)
€ 100-150

222
Taschenbuch für Freunde der Geschichte des Griechis-
chen Volkes älterer und neuerer Zeit, zweiter Jahrgang,
1824, herausgegeben von D. A. Schott und M. Mebold.
Χαϊδελβέργη, Chr. Fr. Winter.
12ο, IX + 360 σ. (λείπουν οἱ 4 λιθογραφίες). Ἀναδι-
πλούμενη λιθόγραφη παρτιτούρα μεταξύ τῶν σ.
310 καί 311 («Ypsilantis Gruss. Φίλοι μου συμπα-
τριῶται δοῦλοι νά ’μεθα ὡς πότε...»). Χαρτόνια τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, λυμένη ἡ ράχη). Drou-
lia 637. <ὡς ἔχει>
€ 60-80

223
CHATEAUBRIAND, F. A. Nota sulla Grecia del Sig.
Visconte di Chateaubriand, membro della Società in fa-
vore dei Greci. Italia 1825.
8ο, 34 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Νεότερη περγα-
μηνή στή ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα, στό πάνω: «Prezzo una Lira»).
€ 150-200
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224
Περίοδ. Γ. Ἀριθ. 8,836. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ. Μ’ ὅλον ὅτι ἡ Ναυτική δύνα-
μις τῶν Ἑλλήνων, περιπλέουσα τήν Ἑλληνικήν
θάλασσαν, ὄχι μόνον τούς ἐχθρικούς στόλους ἀπέ-
κρουσε, καί ἀποκρούει μέ φθοράν των καί ζημίαν
μεγάλην, ἀλλά καί τά συνοδευόμενα ἀπό αὐτούς
φορτηγά, τά πλεῖστα Εὐρωπαϊκά πλοῖα, ἤ συνέλα-
βεν, ἤ ἀπέκοψε κᾄν τοῦ ἐχθρικοῦ σκοποῦ των, τοῦ
νά μεταφέρωσι δηλαδή τροφάς καί πολεμεφόδια
εἰς τά φρούρια καί στρατόπεδα τοῦ ἐχθροῦ· ἐπειδή
ὅμως πολλά τῶν τοιούτων φορτηγῶν, διαφεύγοντα
τήν ἀπάντησιν τῶν Ἑλληνικῶν πλοίων, ἤ ἐπιτηδείως
διακρύπτοντα τόν σκοπόν των μέ τά ὁποῖα φέρουν
πλαστά ἔγγραφα, φθάνουν μέχρι τῆς Πρεβέζης...
[τελειώνει:] Ἡ παροῦσα Διακήρυξις, μεταφρα-
σθεῖσα καί εἰς τό Γαλλικόν, θά κοινοποιηθῇ, ὅπου
ἀνήκει, καί δημοσιευθῇ καί διά τοῦ Τύπου. Τῇ 17
Ἰουνίου 1825. ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΩ. Ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ Προ-
έδρου, Ὁ Ἀντιπρόεδρος, ΓΚΙΚΑΣ ΜΠΟΤΑΣΗΣ. Ὁ
Γενικός Γραμματεύς, Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ.
[κάτω:] ΕΝ ΤΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.
Μονόφυλλο, 441 x 330 mm. Ἑλληνικό κείμενο καί
γαλλική μετάφραση σέ 2 στῆλες.
€ 200-300

225
BARTHÉLEMY, Auguste. Les Grecs, épître au Grand-

Turc, deuxième edition. Παρίσι, Les Marchands de
Nouveautés, 1826.
8ο, 30 σ. Ἀπόδετο. Droulia 1042.
€ 150-200

226
Drako och Ida, eller Scener från Grekiska Frihetskriget,
swenskt original. Στοκχόλμη, P. A. Norstedt & Söner,
1832.
8ο, 22 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 150-200

227
FRANCESCHI, Enrico. Il Greco e la sua famiglia,
ovvero l’ultima guerra della indipendenza ellenica, rac-
conto del secolo presente. Φλωρεντία, Giuseppe Ciuffi,
1854.
8ο, XVII + 291 σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Νεό-
τερη περγαμηνή στή ράχη.
€ 80-120

228
Une veuve grecque au berceau de son fils, romance
dédiée à Madame la Vicomtesse Esther Dutoict, paroles
de Mr Alfred Péron, mises en musique avec accompag-
nement de piano par F. Paër. Παρίσι, C. Heu, [1829].
4ο, 332 x 254 mm., 5 σ. Λιθόγραφος τίτλος μέ βινιέτα
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232

(τοῦ A. Lefèvre) στή σ. 1 καί χαλκόγραφη παρτι-
τούρα στίς σ. 2-5. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. Drou-
lia 1801.
€ 150-200

229
Οἱ Δουζῖναι, [πάνω ἀριστερά:] Ἀρχεῖον Ἀγωνιστῶν
1821. Ἀθήνα, Πυρσός, 1929.
39 σ. (λεκές ἀπό νερό στό πάνω περιθώριο). Μέ 2
ὁλοσέλιδες εἰκόνες, ἀντίτυπο μέ ἀφιέρωση τοῦ Γε-
ωργίου Δ. Δουζίνα («Ἀξιότιμον Κον Μ. Σα-
κοῤῥάφον / Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου / εἰς
ἔνδειξιν ἐκτιμήσεως, / Γ. Δ. Δουζίνας»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα.
€ 20-30

230
Ἐγκύκλ. Ἀριθ. 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Ο ΚΥ-
ΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Πρός ἅπαντας τούς
Πολεμικούς. Μέ πλήρη πεποίθησιν εἰς τήν θείαν
βοήθειαν, ἰδού ἀναδέχομαι τάς ἡνίας τῆς Ἐθνικῆς
Κυβερνήσεως, τάς ὁποίας αὐτό τό ἔθνος μ’ ἐνεπι-
στεύθη, καί ἀφοσιούμενος εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῶν
ἱερῶν χρεῶν μου, προτίθεμαι μόνον καί κύριον
σκοπόν τήν σωτηρίαν καί εὐδαιμονίαν τῆς φίλης
Πατρίδος. [...] Ἀπαιτεῖται λοιπόν ἀπό μέρους ὅλων
ὑμῶν ἀμετάτρεπτος ὑποταγή καί ἀφοσίωσις εἰς
τούς νόμους, καί πρός τάς διαταγάς τῆς Κυβερνή-
σεως τελεία εὐπείθεια. Ταῦτα χαρακτηρίζουν τόν
καλόν Πολίτην. Εἶμαι πεπεισμένος εἰς τήν ἀνδρίαν
καί καρτερίαν Σας, καί δέν ἀμφιβάλλω, ὅτι οἱ εἰς
τό μέλλον ἀγῶνές Σας θέλουν ἐπισφραγίσει τήν
δόξαν τῶν μέχρι τοῦδε κατορθωμάτων Σας... [τε-
λειώνει:] Ὁ ἐπισυναπτόμενος κανονισμός θέλει
ἀποτελεῖ τό σύστημα τῆς Προσωρινῆς Διοικήσεως,
μέχρις ὅτου συγκροτηθῇ ἡ Ἐθνική Συνέλευσις,
κατά τό πνεῦμα τῆς ἤδη ἐκδοθείσης διακηρύξεως,
ἀντίτυπα τῶν ὁποίων ἐγκλείονται, διά νά δημοσι-
ευθῶσιν εἰς ὅλην τήν περιοχήν. Ἐν Αἰγίνῃ τῇ 20
Ἰαννουαρίου 1828. Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ, Ι. Α. ΚΑΠΟ-
ΔΙΣΤΡΙΑΣ.
Μονόφυλλο, 334 x 223 mm.
€ 250-350

231
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ. [σ. 1:] ΠΕΡΙ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ. Ὁ Στρατιωτικός
ἔφορος εἶναι ἐκ τῶν ἐπιτελῶν τοῦ στρατεύματος,
καί συγκροτεῖ μέ τόν ἀνώτατον ἀρχηγόν τοῦ σώ-
ματος, καί ἐκεῖνον τῶν ἐπιτελῶν, ἔκτακτον συμ-
βούλιον, σκεπτόμενοι περί τῆς οἰκονομίας καί τῶν
χρειῶν τοῦ στρατεύματος... [τελειώνει (σ. 14):] Τά

περί τούτου ἀνατίθενται εἰς τό Γενικόν Φροντιστή-
ριον. Ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 25 Φευρουαρίου 1829. Ὁ Κυ-
βερνήτης, Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ
Γραμματέως τῆς Ἐπικρατείας, Π. ΣΠΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ. [Αἴγινα 1829].
4ο, [2] + 14 σ. (μικρός λεκές στό κάτω περιθώριο).
Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού 1829.67 (ἕνα
μόνο ἀντίτυπο).
€ 150-200

232
Πρακτικά τῆς ἐν Ἄργει Ἐθνικῆς Τετάρτης τῶν
Ἑλλήνων Συνελεύσεως. Αἴγινα, Ἐθνική Τυπογρα-
φία, 1829.
4ο, 144 σ. (λίγο λερωμένα κάποια φύλλα, μικρό σχί-
σιμο στήν κάτω πλευρά τοῦ πίνακα). Ἀναδιπλού-
μενος στοιχειοθετημένος πίνακας στό τέλος. Χωρίς
ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντί-
τυπο). Ἠλιού 1829.70.
€ 300-400

233
Ἀρ. 278. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ πρέπον νά βελ-
τιωθῶσιν αἱ ὑπάρχουσαι φυλακαί, ἤ καί νά οἰκο-
δομηθῶσιν ἐκ θεμελίων νέαι ὅπου δέν ὑπάρχουσι
καί ὅπου εἶναι ἀναγκαῖαι ἵνα μή αἱ προσπάθειαι
τῆς δικαστικῆς δυνάμεως ἀποβῶσι μάταιαι, τόσον

books katalogos 66:Layout 1  10/9/16  4:09 PM  Page 55



56

234 236

ἵνα τιμωρῶνται δικαίως ὅσοι ὑποπίπτουν εἰς ποινήν
φυλακώσεως, ὅσον ἵνα μή παραμελῶνται πρός τούς
φυλακισμένους τά χρέη τῆς φιλανθρωπίας, σύμφωνα
μέ ἐκεῖνα τῆς δικαιοσύνης·... [τελειώνει:] 42. Ὅταν ὁ
φυλακισμένος διά χρηματικόν χρέος τοῦ ὁποίου ἡ
ποσότης δέν ὑπερβαίνει τούς 300 Φοίνικας ὑποφέρῃ
χρόνου ἑνός φυλάκισιν κατά συνέχειαν, τότε τό ἐκ
τοῦ ὁποίου ἐξαρτᾶται Δικαστήριον ἐκδίδει διαταγήν
ἀπολύσεως. Ὁ ἐπί τῆς Δικαιοσύνης Γραμματεύς
θέλει ἐνεργήσει τό παρόν Ψήφισμα. Ἐν Ναυπλίῳ,
τήν 14 Δεκεμβρίου 1830. Ὁ Κυβερνήτης Ι. Α. ΚΑΠΟ-
ΔΙΣΤΡΙΑΣ. Ὁ ἐπέχ. τόπον τοῦ ἐπί τῆς Δικ. Γραμματ.
Β. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Τύπος [...].
Μονόφυλλο, 415 x 285 mm. (τρύπα ἀπό ἔντομο).
Κείμενο σέ 3 στῆλες.
€ 150-200

234
[ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος]. Τί συμφέρει εἰς τήν ἐλευ-
θερωμένην ἀπό Τούρκους Ἑλλάδα νά πράξῃ εἰς
τάς παρούσας περιστάσεις, διά νά μή δουλωθῇ εἰς
χριστιανούς τουρκίζοντας, διάλογος δύο Γραικῶν,
ἐκδομένος ἀπό τόν Γ. Πανταζίδην. Παρίσι, C. Eber-
hart, 1830.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 48 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο
ἀντίτυπο). Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοι-
χεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. Ἠλιού 1830.124.
€ 700-900

235
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ἰωάννης. Correspondance du comte
J. Capodistrias, Président de la Grèce, comprenant les
lettres diplomatiques, administratives et particulières,
écrites par lui depuis le 20 avril 1827 jusqu’au 9 octobre
1831, recueillies et mises en ordre par les soins de ses
frères et publiées par Ι.-A. Bétant. Γενεύη & Παρίσι, A.
Cherbuliez, 1839.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4 τόμοι, 8ο, vij + 567, 551, 551 καί
560 σ. (κομμένη ἡ κάτω ἐσωτερική γωνία τῶν τελευ-
ταίων φύλλων τοῦ δεύτερου τόμου, ἐπιδιόρθωση στό
ἐσωτερικό περιθώριο τῶν πρώτων φύλλων τοῦ τρί-
του, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Χαλκόγραφη
προμετωπίδα στόν πρῶτο τόμο (πορτραῖτο τοῦ Κα-
ποδίστρια). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη. Black-
mer 898, Legrand & Pernot, 1308. (4)
€ 300-400

236
Ἀρ. 1. Η ΕΘΝΙΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. Κατ’ εὐχήν τῆς πατρίδος
ἡ Ἐθνική Συνέλευσις ἤρχισε τάς ἐργασίας της τήν
7 τοῦ τρέχοντος μηνός. Τά οὐσιωδέστερα ἀντικεί-
μενα, εἰς τά ὁποῖα θέλουν ἐνασχοληθῆ οἱ Πληρε-
ξούσιοι ἀντιπρόσωποί σας θέλουν εἶσθαι. Α΄ τό νά
ψηφίσωσιν ἕν Σύνταγμα, διά τοῦ ὁποίου νά ἀσφα-
λίζωνται τά δίκαια τοῦ πολίτου καί νά κανο-
νισθῶσιν ὁριστικῶς καί θεμελιωδῶς τά περί τῆς
Κυβερνήσεως... [τελειώνει:] ...ὅλους, τέλος, τούς
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πολίτας νά συντρέξωσιν ἕκαστος, καθά δυνάμεως
ἔχει, εἰς τήν συντήρησιν τῆς ὁμονοίας, διά νά δεί-
ξωμεν εἰς τούς Σεβαστούς προστάτας μας, ὅτι
εἴμεθα ἄξιοι τῆς εὐνοίας καί συμπαθείας των. Ἐν
Ἄργει, τήν 8 Δεκεμβρίου 1831. Ὁ Πρόεδρος Δ. ΤΣΑ-
ΜΑΔΟΣ. Ὁ Ἀντιπρόεδρος Λ. ΝΑΚΟΣ. Οἱ Γραμμα-
τεῖς ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΑΙΝΙΑΝ.
Μονόφυλλο, 273 x 205 mm. Κείμενο σέ 2 στῆλες.
€ 100-150

237
Ἀρ. 848. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρός τόν Κύριον Βαρῶνον Ῥούκμαν
κτλ. κτλ. κτλ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Κυβέρνησις αἰσθανομένη
τήν κατεπείγουσαν ἀνάγκην νά διαχύσῃ εἰς τάς ψυ-
χάς ὅλου τοῦ ἔθνους τό ἄλγος, εἰς τό ὁποῖον τήν
ἔῤῥιψαν τά ἐν Πόρῳ ἀξιοθρήνητα συμβάντα, ἔσπευ-
σε νά θεραπεύσῃ αὐτήν διά μέσου δημοσίου καί ἐπι-
σήμου πράξεως. Ταύτης τό ἀντίγραφον ἔχομεν τήν τι-
μήν, Κύριε Βαρῶνε, νά σᾶς ἐσωκλείσωμεν εἰς ἀπάν-
τησιν τῆς ἐπιστολῆς σας, τήν ὁποίαν εὐηρεστήθητε νά
μᾶς διευθύνετε τήν 27 τοῦ τρέχοντος μηνός. Θέλετε
ἰδεῖ ὅτι ἡ Ἑλλάς, προλαβοῦσα ἤδη, ἐστηλίτευσε, διά
νά ἐκφρασθῶμεν οὕτω, τούς αἰτίους τοῦ τολμήματος,
κατά τῆς Αὐτοκρατορικῆς Σημαίας τολμηθέντος... [τε-
λειώνει:] Δεχθῆτε Κύριε Βαρῶνε κ.τ.λ. Ἐν Ναυπλίῳ,
τήν 30 Ἰουλίου ( 11 Αὐγούστου 1831. Ὁ Κυβερνήτης,
Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Ὁ προσωρινῶς ἐπί τῶν Ἐξω-
τερικῶν καί τοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Γραμματεύς
τῆς Κυβερνήσεως, Γ. ΓΛΑΡΑΚΗΣ. Ἶσον ἀπαράλλα-
κτον τῷ πρωτοτύπῳ. Ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 31 Ἰουλίου 1831.
Ὁ προσωρινῶς ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν καί τοῦ Ἐμπορι-
κοῦ Ναυτικοῦ Γραμματεύς τῆς Κυβερνήσεως. [στήν
ἀπέναντι σελίδα:] ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΝ ΚΟ-
ΜΗΤΑ ΚΥΡΙΟΝ Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗ-
ΤΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. κτλ. κτλ. κτλ. Ἐξοχώτατε, Ἡ
Ἐξοχότης σας ἔχει ἤδη πληροφορίας περί τοῦ τολ-
μήματος, τό ὁποῖον οἱ ἐν Πόρῳ κλεισμένοι Ὑδραῖοι
ἐτόλμησαν νά πράξουν ἐναντίον ἑνός τῶν πλοίων τῆς
μοίρας τῆς Αὐτοῦ Αὐτοκρατορικῆς Μεγαλειότητος.
Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις, ὡς καί ὅλον τό Ἔθνος, βέ-
βαια ἔμαθον (ἔχω τελείαν πεποίθησιν) μέ βαθεῖαν ἀγα-
νάκτησιν, ὅτι οἱ κακοποιοί οὗτοι κατήντησαν εἰς τό-
σην ἀχαριστίαν καί θρασύτητα, ὥστε νά κτυπήσουν
ἐπάνω εἰς τήν σημαίαν μιᾶς Δυνάμεως, ἥτις διά νά
σώσῃ τήν πατρίδα αὐτῶν, δέν ἐφείσθη οὔτε τοῦ
αἵματος τῶν στρατιωτῶν της, οὔτε τῶν χρημάτων τοῦ
Ταμείου της... [τελειώνει:] Ἔχω τήν τιμήν μέ βαθύ σέ-
βας νά εἶμαι, Τῆς Ἐξοχότητός Σας, Ταπεινότατος καί
ὑποκλινέστατος δοῦλος. Ἐν Ναυπλίῳ, τήν 27 Ἰουλί-
ου 1831. Βαρών ΔΕ ΡΟΥΚΜΑΝ. Ἀντίτυπον ἀπαράλ-
λακτον τῷ πρωτοτύπῳ. Ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 31 Ἰουλίου
1831. Ὁ προσωρινῶς ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν καί τοῦ

Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Γραμματεύς.
Δίφυλλο, 287 x 203 mm. (οἱ σ. [1] & [4] λευκές). Τό
ἔγγραφο τοῦ Καποδίστρια στή σ. [3], ἡ ἐπιστολή τοῦ
Ρούκμαν στή σ. [2] (γαλλικά καί ἑλληνικά σέ 2
στῆλες), ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν Γλαράκη
(«Γ. Γλαράκης»), σφραγίδα [Μαζαράκης 345].
€ 150-200

238
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Τρύφων Ε. Ἱστορία τοῦ Ὄθωνος,
Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος (1832-1862), κατά τάς νεω-
τάτας πηγάς ξένων τε καί ἡμετέρων ἱστορικῶν.
Ἀθήνα, Α. Γ. Γαλανός, 1893.
8ο, 845 σ. (μικρή ἐπιδιόρθωση στόν τίτλο). Μέ πολ-
λές ὁλοσέλιδες εἰκόνες. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, χαλαρωμένες οἱ συν-
δέσεις). Ἠλιού & Πολέμη, 1893.887.
€ 60-80

239
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος. Βίος Ἀδαμαντίου Κοραῆ,
συγγραφείς παρά τοῦ ἰδίου καί τυπωθείς πρῶτον
εἰς Παρισίους κατά τό 1833, εἰς τόν ὁποῖον προστί-
θεται καί ἡ ἐπιτάφιος ἐπιγραφή συντεθεῖσα ὑπ’
αὐτοῦ, ἔκδοσις δευτέρα. Ἑρμούπολη, Γ. Μελιστα-
γής, 1836.
12ο, 38 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα).
Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Ἠλιού 1836.29.
€ 150-200

240
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ, Ἀριστείδης. Διογένης, ἡ ἐνεστῶσα
κατάστασις τῆς Ἑλλάδος, ποίημα. Ὕδρα, Παν-
τελῆς Κ. Παντελῆ, 1836.
8ο, 45 σ. (τρύπα ἀπό ἔντομο στήν κάτω ἐσωτερική
γωνία, μεγαλύτερη στά τελευταῖα φύλλα, ἐλαφρά
ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτ-
λου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο),
κατάλογος συνδρομητῶν. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
Ἠλιού 1836.59.
€ 70-90

241
ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ, Μαρῖνος. Ἐγχειρίδιον τοῦ δικα-
στηρίου τῶν ἐνόρκων. Ἀθήνα, Κ. Ράλλης, 1837.
8ο, κδ´ + 168 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα,
σφραγίδα στόν τίτλο). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα
(ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού 1837.50.
€ 40-60
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243

242
Ἐπίσημος μετάφρασις τοῦ γαλλικοῦ ἐμπορικοῦ
νόμου καί νόμος περί ἁρμοδιότητος τῶν ἐμποροδι-
κείων, ἔκδοσις δευτέρα. Ἀθήνα, Βασιλική Τυπο-
γραφία, 1837.
8ο, 142 σ. (λεκές στήν πάνω ἐξωτερική γωνία τῶν
πρώτων φύλλων). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο.
Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί ἀξάκριστο
ἀντίτυπο). Ἠλιού 1837.68.
€ 40-60

243
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης. Ἡ σωτηρία τῆς
ἐλευθέρας Ἑλλάδος καί ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς δού-
λης, [στή σ. 1:] Β΄ ἑξαμηνίας ἀριθ. 6. Ὁ πατήρ τῆς
Προόδου! Πρός τό γένος τῶν Ἑλλήνων. Ἀθήνα, Χ.
Ν. Φιλαδελφεύς, 1848.
8ο, 8 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Χωρίς ἰδι-
αίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό
τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, ἀξά-
κριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο). Πρβ. Ἠλιού & Πολέμη
(2 μόνο ἀντίτυπα).
€ 60-80

244
[ΛΑΤΡΗΣ, Ἱκέσιος] «ΕΥΘΥΦΡΩΝ». Πανελληνίς,
πόνημα στιχηρόν περί τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους καί
τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ νῦν πολέμου, μετά προλεγο-

μένων καί σημειώσεων. Ἑρμούπολη, Γ. Μελιστα-
γής, 1855.
8ο, μ΄ + 160 σ. (λερωμένος ὁ τίτλος καί τά τελευταῖα
φύλλα, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Λείπουν τά ἐξώ-
φυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη, ἀξάκριστο). Γκίνης &
Μέξας, 6509.
€ 60-80

245
Ποία ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἐθνικῶν ἀποφάσεων. Ἀθήνα,
Χ. Δούκας, 1856.
8ο, 72 σ. (λεκές ἀπό νερό). Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο
τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη, ἀξάκρι-
στο). Γκίνης & Μέξας, 7038.
Ἀγορεύσεις στή Γερουσία τῶν Ρ. Παλαμήδη καί Α.
Ρ. Ραγκαβῆ, σέ συζήτηση νομοσχεδίου γιά τήν
ἀπονομή σύνταξης στόν Ἀλέξανδρο Μαυροκορ-
δάτο (27 Ἰουνίου 1856).
€ 40-60

246
LA BÉDOLLIÈRE, E. G. de. Ἱστορία τῆς Γαλλικῆς
Ἐθνοφυλακῆς, ἀπό τῆς ἀρχῆς αὐτῆς μέχρι τῆς σή-
μερον, ἐρανισθεῖσα ἐπιμελῶς ἐκ διαφόρων συγ-
γραμμάτων καί βασισθεῖσα ἐπί τοῦ πονήματος τοῦ
Ε. δε Λαβεδολιέρου, (ἐκ τοῦ Βρεττανικοῦ Ἀστέ-
ρος). Λονδίνο, τυπογραφεῖο τοῦ Βρεττανικοῦ
Ἀστέρος, 1861.
12ο, ις΄ + 322 σ. (μιά δυό μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο
στήν κάτω πλευρά τῶν τευχῶν 1-7). Μέ μιά ξυλο-
γραφία ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα
(μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας, 8683.
€ 50-70

247
LENORMANT, François. La révolution de Grèce, ses
causes et ses conséquences (extrait du Correspondant).
Παρίσι, Charles Douniol, 1862.
8ο, 46 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλεύθερα, μικρές φθο-
ρές, ἀξάκριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 60-80

248
ΠΡΑΞΙΣ ΤΟΥ ΔΙΓΛΩΤΤΟΥ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΚΟΜΙΤΑ-
ΤΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ. Τό ἐν Κωνσταντινουπόλει ἑδρεῦον Διγλωττο
-Γραικικόν Κομητάτον τῆς Ἠπείρου, Θεσσαλίας
καί Μακεδονίας. Συνελθόν προσκλήσει προφορικῇ
τοῦ ἀντιπροέδρου αὐτοῦ, ἀπόντος τοῦ προέδρου,
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εἰς τό πρός διάσκεψίν του προσδιωρισμένον κατά-
στημα σήμερον τήν 18 Νοεμβρίου τοῦ 1862 ἡμέραν
πέμπτην καί ὥραν 2αν μ.μ. [...] Τό Κομητάτον λαβόν
ὑπ’ὄψιν Α΄. ὅτι τό ἑλληνικόν ἔθνος σύγκειται ἀπό τάς
ἀκολούθους φυλάς, ἤτοι Γραικούς, Διγλωττο-Γραι-
κούς (Βλάχους καταχρηστικῶς ὀνομαζομένους) καί
Βουλγάρους, οἵτινες σχηματίζουσιν ἕν ἔθνος, μίαν
ψυχήν, ἕν σῶμα, ὅτι τάς φυλάς ταύτας ἡνωμένας
πάντοτε διά τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας
δέν ἠδυνήθη ἡ βαρβαροτέρα τυραννία νά καταδα-
μάσῃ· [...] Θεωρεῖ ἀπό τοῦδε ὡς τόν μόνον κατάλλη-
λον βασιλέα τῆς Ἑλλάδος τήν Α. Υ. τόν πρίγκηπα
Ἀλφρέδον δευτερότοκον υἱόν τῆς Α. Μ. τῆς βασιλίσ-
σης τῆς Μεγάλης Βρετανίας,... [τελειώνει:] Ἡ ἐκτέ-
λεσις τῆς παρούσης ἀνατίθεται εἰς τόν Κον
Πρόεδρον τοῦ Κομητάτου τούτου. Τό Κομητάτον.
Ὅτι ἀκριβές ἀντίγραφον, ὅπερ θέλει δημοσιευθῆ διά
τῆς ἐφημερίδος ὁ «Εὐαγγελισμός». Ἐν Ἀθήναις τήν
20 [διορθωμένο μέ τό χέρι: «26»] 9βρίου 1862. Ὁ
Πρόεδρος τοῦ Κομητάτου, Μ. ΠΑΛΜΟΥΤΖΗΣ.
Μονόφυλλο, 285 x 218 mm. Κείμενο σέ 2 στῆλες.
ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 80-120

249
ΧΑΤΖΗΑΝΑΡΓΥΡΟΥ, Ἀνάργυρος Α. Ἀπάντησις
πρός τόν Ι. Σακκελίωνα ἐπί γεωγραφικῶν τινων (;)
πταισμάτων, ὑπ’αὐτοῦ διορθουμένων ἐν τῷ Α΄ τόμῳ
τῶν Σπετσιωτικῶν. Ἀθήνα, Ν. Ἀγγελίδης, 1864.
8ο, 56 σ. (κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό τήν πάνω ἐξω-
τερική γωνία). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά ὀξειδω-
μένα). Ἠλιού & Πολέμη, 1864.18.
€ 40-60

250
ΛΕΒΕΝΤΗΣ, Ἀχιλλεύς. Περί τοῦ δημοσίου τῶν
Ἑλλήνων χρέους τοῦ 1824 καί 1825 καί περί νέου
δανείου. Ἀθήνα, Α. Κτενᾶς, 1865.
8ο, 16 σ. (λεκές ἀπό νερό στό ἐξωτερικό περιθώριο).
Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδο-
σης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές
φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1865.490 (2 μόνο ἀντί-
τυπα).
€ 40-60

251
Περί εὐδαιμονίας τῆς ἀνθρωπότητος καί προορι-
σμοῦ τοῦ ἑλληνισμοῦ, κρίσεις Ἕλληνός τινος.
Ἀθήνα 1872.
8ο, 224 σ. Νεότερη δερμάτινη ράχη. ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑ-
ΦΗΤΟ.

Στό τέλος προτείνεται ἡ ἵδρυση Ἀνωνύμου Εὐερ-
γετικῆς Ἑταιρίας μέ τήν ἐπωνυμία «Ἑνότης». Πρβ.
τό καταστατικό της, Ἠλιού & Πολέμη, 1872.323.
€ 80-120

252
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, Σωκράτης. Ἑλλάς καί Κοραῆς, ποί-
ημα ἐκφωνηθέν ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Συλλόγῳ Μασσα-
λίας. Μασσαλία, Senés, 1873.
8ο, 16 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη,
1873.170.
€ 40-60

253
ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ, Ἀλέξανδρος Α., καί Ἐμμα-
νουήλ ΚΟΚΚΙΝΟΣ. Λόγοι ἐκφωνηθέντες κατά τήν
ἀποκάλυψιν τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Ἀδαμαντίου
Κοραῆ. Ἀθήνα, Θ. Παπαλεξανδρῆς, 1875.
8ο, 36 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη,
1875.378. [μαζί:] Ἡ στεφάνωσις τοῦ ἀνδριάντος
τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ ὑπό τοῦ ἐν Ἀθήναις πρώ-
του Πανελληνίου Ἐκπαιδευτικοῦ Συνεδρίου τῇ 5
Ἀπριλίου 1904 καί ὁ κατ’ αὐτήν λόγος τοῦ γυμνα-
σιάρχου κ. Γεωργίου Ι. Ζολώτα (γενικοῦ γραμμα-
τέως τοῦ Συνεδρίου τούτου). Ἀθήνα 1904. 28 σ.
(κομμένη ἡ πάνω ἐσωτερική γωνία τοῦ τελευταίου
φύλλου, λίγο λερωμένος ὁ τίτλος). Μ’ ἕνα ὁλοσέ-
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λιδο πορτραῖτο τοῦ Ζολώτα. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώ-
φυλλα. (2)
€ 50-70

254
STANFORD, Edward. Ἐθνογραφικός χάρτης τῆς Εὐ-
ρωπαϊκῆς Τουρκίας καί Ἑλλάδος, μετά εἰσαγωγικῶν
παρατηρήσεων περί τῆς διασπορᾶς τῶν φύλων ἐν τῇ
Ἰλλυρικῇ Χερσονήσῳ καί στατιστικῶν πινάκων τοῦ
πληθυσμοῦ, ἐκδίδοται ὑπό Ἡρακλέους Λαζαρίδου.
Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἐφημερίδος τῶν Συζητή-
σεων, 1877.
8ο, 36 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα
τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο), ἀναδιπλούμενος
χρωμολιθόγραφος χάρτης, 437 x 380 mm. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1877.138.
€ 70-90

255
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Χαρίλαος Τρικούπης, βιογρα-
φία. Ἀθήνα, Γ. Δ. Φέξης, 1896.
8ο, 384 σ. Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο πορτραῖτο τοῦ Τρι-
κούπη. Δερμάτινη ράχη (φθορές). Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1896.219.
€ 40-60

256
Théâtre de la République. Programme de la matinée

artistique organisée par la «Patrie» et la «Presse», au
bénéfice des blessés Grecs et Crétois, dimanche 4 avril
1897. Παρίσι, [1897].
Δίφυλλο, 276 x 217 mm., [4] σ. Στήν πρώτη σελίδα
παράσταση τραυματισμένου Ἕλληνα πού ὑποβα-
στάζεται ἀπό νεαρή γυναίκα («La Presse»).
€ 60-80

257
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Τρύφων Ε. Τά μετά τόν Ὄθωνα,
ἤτοι ἱστορία τῆς μεσοβασιλείας καί τῆς βασιλείας Γε-
ωργίου τοῦ Α΄ (1862-1898). Ἀθήνα, Γ. Δ. Φέξης, 1898.
8ο, 796 σ. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Ἠλιού
& Πολέμη, 1898.961.
€ 60-80

258
ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ, Θάλεια. Ἐντυπώσεις ἀπό τόν
πόλεμο τοῦ 1912-1913, Μακεδονία – Ἤπειρος.
Ἀθήνα 1936.
η΄ + 149 σ. (οἱ εἰκόνες τῶν σ. 30 & 63 κολλημένες
στίς ἀπέναντί τους εἰκόνες, ἀποκολλημένες). Μέ
πολυάριθμες ἐντός καί ἐκτός κειμένου ἐπικολλημέ-
νες ἀναπαραγωγές ἔργων τῆς ζωγράφου, ἀντίτυπο
ἀριθμημένο καί ὑπογεγραμμένο («Ἀριθμός 37 /
Θάλεια Φλωρᾶ-Καραβία»). Πανί (λίγο λερωμένο,
ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα).
€ 300-400
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259
ΣΛΗΜΑΝ, Ἀγαμέμνων. Ὑπόμνημα Ἀγαμέμνονος
Σλῆμαν, τέως πρεσβευτοῦ ἐν Οὐασιγκτῶνι. χ.τ. και
χ. [π. 1914].
48 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα).
€ 40-60

260
ΦΑΡΑΝΤΟΣ, Ἐμμανουήλ Ι. Ἐν μέσῳ τῶν Γάλλων,
ἤτοι ἐντυπώσεις ἐκ τοῦ Βαλκανικοῦ Μετώπου.
Θεσσαλονίκη, Γ. Δ. Διβόλης, 1916.
94 [95] σ. Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο πορτραῖτο τοῦ Βενιζέ-
λου στή σ. 89. Πανί (ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα,
ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο, μέ πορτραῖτο
τοῦ στρατηγοῦ Sarrail).
€ 40-60

261
Τά κατά τάς ἀνταρτικάς ὁμάδας ἐν τῇ Οὐδετέρᾳ
Ζώνῃ, ἐπίσημος ἀλληλογραφία [στό ἐξώφυλλο:]
ἀνταλλαγεῖσα μεταξύ τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Σ. Π.
Λάμπρου καί τοῦ Ἀντιστρατήγου κ. Κομποῦ,
Ἀρχηγοῦ τοῦ Συμμ. Ἐλέγχου. Ἀθήνα 1917.
93 σ. Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά, ἑλληνικό
καί γαλλικό κείμενο σέ ἀντικρυστές σελίδες.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα).
€ 60-80

262
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, Ἴων. 10 ἄρθρα του στό «Νουμᾶ»,
τακτοποιημένα καί φροντισμένα ἀπό τό Δ. Π. Ταγ-
κόπουλο. Ἀθήνα, Τύπος, [1920].
115 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα στόν τίτλο.
Ἀρχικά χαρτόνια (στό πάνω κάλυμμα: «ΜΕΛΕΤΑΙ»).
€ 30-40

263
Ὑπουργεῖον ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν. Συνθήκη εἰρήνης
μεταξύ τῶν Συμμάχων καί Συνησπισμένων Δυνά-
μεων καί τῆς Τουρκίας, ὑπογραφεῖσα ἐν Σέβραις τῇ
28 Ἰουλίου / 10 Αὐγούστου 1920. Ἀθήνα, Ἐθνικό
Τυπογραφεῖο, 1920.
4ο, η΄ + 100 σ. Λείπουν τά ἐξώφυλλα. [δεμένο μαζί:]
Ὑπουργεῖον ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν. Συνθήκη μεταξύ
τῶν προεχουσῶν Συμμάχων καί Συνησπισμένων Δυ-
νάμεων καί τῆς Ἑλλάδος περί Θράκης, ὑπογραφεῖσα
ἐν Σέβραις τῇ 28 Ἰουλίου / 10 Αὐγούστου 1920.
Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1920. 4ο, 7 σ. [δεμένο
μαζί:] Ὑπουργεῖον ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν. Συνθήκη
μεταξύ Ἑλλάδος καί Ἰταλίας περί τῆς Δωδεκανήσου,
ὑπογραφεῖσα ἐν Σέβραις τῇ 28 Ἰουλίου / 10 Αὐγού-

στου 1920. Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1920. 4ο, 4
σ. [δεμένο μαζί:] Ὑπουργεῖον ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν.
Συνθήκη μεταξύ τῶν προεχουσῶν Συμμάχων καί
Συνησπισμένων Δυνάμεων καί τῆς Ἑλλάδος περί
προστασίας τῶν ἐθνικῶν κλπ. μεονοτήτων, ὑπογρα-
φεῖσα ἐν Σέβραις τῇ 28 Ἰουλίου / 10 Αὐγούστου
1920. Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1920. 4ο, 8 σ.
(ὀξείδωση καί φθορές στό τελευταῖο φύλλο).
€ 80-120

264
Τό Διάγγελμα τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως πρός τόν
Ἑλληνικόν Λαόν. Ὑπείκων εἰς ὕψιστον πρός τήν
Πατρίδα καθῆκον κατέλιπον τήν Ἑλλάδα ἐπί τρία
καί πλέον ἀτελεύτητα καί ὀδυνηρά ἔτη, καθ’ ἅ
ἐβίωσα μακράν Ὑμῶν ἐν ἀγωνίᾳ καί συγκινήσεσι,
χωρίς ὅμως οὐδ’ ἐπί στιγμήν ν’ ἀπολείψῃ με ἡ ἐκ
τῆς ἀγάπης Σας παρηγορία καί ἡ εἰς Ὑμᾶς πεποί-
θησίς μου... [τελειώνει:] Χωροῦντες οὕτω ἐπί τήν
Ἐθνικήν ἀποστολήν, θ’ἀποδείξωμεν ὅτι ὁ Ἑλληνι-
κός Λαός συνεχίζει τό ἀπό αἰώνων ἐκπολιτιστικόν
του ἔργον. Ἐπί τούτοις ἀναφωνῶ, ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ. Ἐν Ἀθήναις τῇ 6 Δεκεμβρίου 1920.
Μονόφυλλο, 437 x 295 mm.
€ 60-80

265
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, Ι. Χ. Πανελλήνιον λεύκωμα
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Ἐθνικῆς Ἑκατονταετηρίδος, 1821-1921, τόμος Β΄,
μέρος Β΄ [ἀπό τά 2]: Βιομηχανία - Ἐμπόριον.
Ἀθήνα, Ι. Χ. Χατζηιωάννου, 1925.
4ο, 324 σ. (λερωμένα μερικά φύλλα). Μέ 2 ἀναδι-
πλούμενες εἰκόνες (συνυπολογίζονται στή σελιδα-
ρίθμηση σάν τετρασέλιδα), πολυάριθμες εἰκόνες
ἐντός κειμένου, ἕνα φύλλο ἐπαναλαμβάνεται μέ
διαφορές στό κείμενο (σ. 207-8). Ἀρχικό πανί.
€ 80-120

266
Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν. Τμῆμα Κοινωνίας τῶν
Ἐθνῶν. Σύμβασις περί ἀνταλλαγῆς τῶν ἑλληνικῶν
καί τουρκικῶν πληθυσμῶν (ὑπογραφεῖσα ἐν Λω-
ζάννῃ τῇ 30 Ἰανουαρίου 1923). Ἀθήνα 1923.
12 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
€ 40-60

267
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Δελφικές Ἑορτές 1927. χ.τ.
καί χ.
4ο, 350 x 250 mm., [24] σ. (λερωμένη ἡ τελευταία σε-
λίδα). Τίτλος καί εἰσαγωγικό κείμενο στά ἑλληνικά,
γαλλικά, ἀγγλικά, ἰταλικά καί γερμανικά, ὁλοσέλι-
δες εἰκόνες. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή
ἐξωφύλλων ὁ τίτλος καί ἡ τελευταία σελίδα). [μαζί,
τοῦ ἰδίου:] Appel delphique 1930. χ.τ. καί χ. 13 σ.
Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων

ὁ τίτλος καί ἡ τελευταία σελίδα). [μαζί:] Ἕξι φω-
τογραφίες ἀπό τίς Δελφικές Ἑορτές. Τυπώματα
ἀργύρου, διάφορα μεγέθη. (8)
€ 80-120

268
Κοινωνική Ἔρευνα, μηνιαῖον θεωρητικόν ὄργανον
τοῦ ἀγροτισμοῦ καί τοῦ σοσιαλισμοῦ, πολιτική καί
οἰκονομική ἐπιθεώρησις - διευθυντής: Δῆμος Πρά-
σινος, [στό ἐξώφυλλο:] ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ.
Δημ. Πουρνάρα. Ἀθήνα, Μάρτιος 1932 - Φε-
βρουάριος 1933.
τά τεύχη 1-12 τοῦ Α´ ἔτους δεμένα σ’ἕνα τόμο (τό «11-
12» διπλό). Κείμενο σέ 2 στῆλες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
[στό τελευταῖο τεῦχος δεμένο τό παράρτημα:] ΠΛΕ-
ΧΑΝΩΦ, Γ. Ἱστορικός ὑλισμός, πρόλογος Δημ. Πουρ-
νάρα (μετάφρασις: Θ. Δράκου). Ἀθήνα 1933. 24 σ.
€ 100-150

269
ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ, Νίκος. Σέξ-ἀππήλ – hélas. Ἀθήνα
1936.
4ο, [82] σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Χωρίς ἰδι-
αίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο), προ-
λογικό σημείωμα καί πολυάριθμες ἀναπαραγωγές
κυρίως γελοιογραφιῶν (μία ἔγχρωμη). Ἀρχικά
εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (λερωμένα).
€ 60-80

270
Εἰκοσιπενταετηρίς τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων,
1911-1936 – Πεντηκονταετηρίς τῆς δράσεως τῆς
ἱδρυτρίας καί προέδρου αὐτοῦ Καλλιρρόης Παρ-
ρέν, 1886-1936. Ἀθήνα, [1937].
55 σ. Μέ 14 εἰκόνες ἐντός καί 2 ἐκτός κειμένου (μία
ἔγχρωμη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 50-70

271
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Νίκος. Ἱστορία τοῦ Κ.Κ.Ε. χ.τ. καί
χ. [1943].
πλάγιο 8ο, 170 x 225 mm., 29 πολυγραφημένα φύλλα
πιασμένα μέ κορδόνι στήν ἀριστερή τους πλευρά
(οἱ πίσω ὄψεις λευκές, λείπει τό τελευταῖο φύλλο
καί τό κάτω ἐξώφυλλο). Στό πάνω ἐξώφυλλο ἡ
ἔνδειξη «ΕΛΑΣ» (κεντημένη σέ ταινία ὑφάσματος
πού ἔχει στερεωθεῖ μέ συνδετῆρες) καί χειρόγρα-
φες σημειώσεις: «Κ. Ο. ΑΙΔΗΨΟΥ» καί «Προλετά-
ριοι ὅλων τῶν χωρῶν / ἑνωθεῖτε».
Τό κείμενο γράφηκε στίς φυλακές τῆς Κέρκυρας τόν
Ἰούνιο τοῦ 1939 καί ἐκδόθηκε τό 1944 καί τό 1945.
€ 60-80
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272
Ἕλληνες! Ἐκήρυξα σήμερον μέ ἄμεσον ἰσχύν τήν κα-
τάστασιν πολιορκίας διά τήν χώραν σας. Αἱ συνέπειαι
τῆς καταστάσεως πολιορκίας συνάγονται ἐκ τοῦ δια-
τάγματός μου, τό ὁποῖον δημοσιεύεται διά ἀσυρμά-
του καί τοιχοκολλήσεως. Διά τούτου ἔφθασε εἰς τό
ὕψιστον αὐτοῦ σημεῖον ὁ ἀμυντικός ἀγών τῆς Εὐρώ-
πης ἐναντίον τοῦ κομμουνισμοῦ καί τῶν ὁπαδῶν
αὐτοῦ εἰς τήν χώραν σας. [...] Ἀναμένω ἀπό τήν νοη-
μοσύνην καί τήν φρόνησίν σας νά ἀποφύγητε πᾶσαν
ἀπερίσκεπτον πρᾶξιν, παντός εἴδους σαμποτάζ, πα-
θητικήν ἤ ἐνεργητικήν ἀντίστασιν ἐναντίον τοῦ Γερ-
μανικοῦ στρατοῦ. Πᾶσα ἀντίστασις θά πατάσσεται
ἀμειλίκτως καί διά τῶν αὐστηροτέρων μέτρων. Ὅστις
ἀντιτάσσεται διακινδυνεύει καί τήν ζωήν τῆς οἰκογέ-
νειας καί τῶν συναδέλφων του... [τελειώνει:] Μόνον
διά ἡσύχου καί σώφρονος στάσεως θά κατορθώσητε
νά προφυλάξητε τήν πατρίδα σας, τόν λαόν σας καί
τόν ἑαυτόν σας κατά τάς δυσκόλους ταύτας στιγμάς
καί νά συμβάλλητε εἰς τήν καταπολέμησιν τοῦ κομ-
μουνισμοῦ καί τῶν συμμάχων αὐτοῦ. Γεν. Ἐπιτελεῖον,
τῇ ... Ὁ Στρατιωτικός Διοικητής Ἑλλάδος. [1943].
Μονόφυλλο, 473 x 313 mm.
€ 150-200

273
ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΡΑΛΛΗ. «.... οἱ τίμιοι καί γε-
ναῖοι στρατιῶται, οἱ ὁποῖοι ἀνέλαβον τό ἔργον τῆς
κατά τῶν κακούργων ἀμύνης [...] ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ. Ἀπ’

τόν κατάπτυστο ἀρχιπροδότη, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑ-
ΝΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΥΝΙΣΜΟ. Θά
πληρώση καί γι’ αὐτό, ὅπως καί γιά ὅλα του τά
ἐθνικά ἐγκλήματα, κι’ αὐτός καί ὅλοι οἱ «τίμιοι καί
γεναῖοι στρατιῶται» του... [τελειώνει:] Ὁ σημερινός
ἀγώνας μας, δέν εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος, ὅπως ἔχουν
συμφέρον νά τόν χαρακτηρίσουν οἱ προδότες. Εἶναι
ἀγώνας ἐθνικός, ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἐνάντια στούς
φονιάδες τους. Ε. Α. Μ.
Πολυγραφημένο μονόφυλλο, 369 x 235 mm. (τρύπες
ἀπό διατρητική μηχανή). Σημείωση μέ μολύβι πάνω
δεξιά («Μοιράστηκε κάτω ἀπό πόρτες / στήν περιοχή
Κολωνακίου Δε- / ξαμενή (2-2-44)»). [μαζί:] Ε. Λ. Α. Σ.
Ἡμερησία Διαταγή 7-7-44. – Ὁ Συμμαχικός Στρατός
στό μέτωπο τῆς Ἰταλίας προχωρεῖ γοργά καταδιώ-
κοντας τόν ἐχθρό πρός τάς Ἄλπεις. Τό δεύτερο μέ-
τωπο πραγματοποιήθηκε μέ ἀξιοθαύμαστη ἐπιτυχία
καί ταχύτητα. Οἱ Συμμαχικές δυνάμεις τώρα ἐξορ-
μοῦν γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Γαλλίας καί τή συν-
τριβή τῶν Χιτλερικῶν ὀρδῶν τοῦ Ροῦστετ...
[τελειώνει:] – ΖΗΤΩ τό Ἔθνος. – ΖΗΤΩ ὁ Ἀθηναϊκός
καί Πειραϊκός Λαός. – ΖΗΤΩ ὁ Ἐθνικός Στρατός
Ε.Λ.Α.Σ. – ΖΗΤΩ ἡ Π.Ε.Ε.Α. ἡ μοναδική Κυβέρνηση
τοῦ μαχομένου Ἔθνους. - Τό Α΄ Σῶμα Στρατοῦ. Πο-
λυγραφημένο μονόφυλλο, 265 x 210 mm. (2)
€ 80-120

274
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 200 ΣΤΗΝ
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ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ — ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΙΠΤΕΙ ΕΠΙ
ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΣΑΣ. Ὁ γερμανικός στρατός ἀνα-
κοινεῖ: Εἰς τάς 27-4-44 ἐφόνευσαν Κομμουνισταί
ἀντάρται κατόπιν ὑπούλου ἐπιθέσεως παρά τούς
Μολάους ἕναν Γερμανόν στρατηγόν καί τρεῖς ἐκ
τῶν συνοδῶν του. Κατά τήν ἐπίθεσιν ταύτην
ἐτραυματίσθησαν ἀρκετοί Γερμανοί στρατιῶται.
Ὡς ἀντίποινα ἀπεφασίσθη: 1) Ἡ ἐκτέλεσις 200
Κομμουνιστῶν τήν ἡμέραν τῆς 1-5-1944. 2) Ἡ ἐκτέ-
λεσις ὅλων τῶν ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι θά ἀνευρεθοῦν
ὑπό τῶν γερμανικῶν στρατιωτικῶν τμημάτων ἐπί
τῆς ὁδοῦ Μολάων - Σπάρτης, ἐκτός τῆς περιοχῆς
τῶν χωρίων. Ὡς ἀντίποινα διά τό ἔγκλημα τοῦτο
ἐξετέλεσαν τά ἑλληνικά ἐθελοντικά σώματα 100
Κομμουνιστάς ἰδίᾳ πρωτοβουλείᾳ. Ὁ ἑλληνικός
λαός πρέπει ἐπί τέλους νά ἐννοήσῃ, ὅτι δέν ἀρκεῖ
ἁπλῶς νά κατακρίνουν οἱ ὀρθῶς σκεπτόμενοι κύ-
κλοι τά ἐγκλήματα τῶν ἀνταρτῶν, ἀλλ’ ὅτι εἶναι
ἀνάγκη διά τῆς στάσεώς των καί διά τῆς πράξεως
νά ἀντιταχθοῦν εἰς τήν μειονότητα τῶν ἐγκλημα-
τιῶν ἀνταρτῶν.
Μονόφυλλο, 110 x 112 mm. (τρύπες ἀπό διατρητική
μηχανή στό πάνω περιθώριο). [μαζί:] ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. Ὁ Γερμανικός Στρατός ἔπραξε τό
πᾶν, ὡς Δύναμις Κατοχῆς ἀπό τοῦ 1941, διά νά ἐξα-
σφαλίσῃ εἰς τάς Ἀθήνας ἡσυχίαν καί τάξιν, νά συγ-
κρατήσῃ τήν οἰκονομικήν ζωήν εἰς ἐπίπεδα κατά τό
δυνατόν κανονικά καί νά καταστήσῃ εἰς πάντα
Ἕλληνα δυνατήν μίαν ὑποφερτήν ὕπαρξιν παρά
τόν πόλεμον. Τόν τελευταῖον καιρόν ὅμως πολλα-

πλασιάζονται αἱ περιπτώσεις, καθ’ἅς ἀναρχικοί τα-
ραχοποιοί προκαλοῦν σημαντικάς διαταραχάς εἰς
τόν δημόσιον βίον. [...] Ὁ Γερμανικός Στρατός ἀπε-
φάσισεν, ὅπως ἀμέσως καί μέ ὅλα τά εἰς τήν διάθε-
σίν του ὑπάρχοντα μέσα, παρέμβῃ μέ πᾶσαν
δριμύτητα καί ἀνενδοιάστως ἐναντίον διαταραχῶν
τῆς τάξεως. Τό ἀθῶον αἷμα, τό ὁποῖον θά ρεύσῃ
κατά τήν διάρκειαν τοιούτων ἐνεργειῶν, θά βαρύνῃ
ἀποκλειστικῶς τούς ὑποκινητάς τῶν ταραχῶν... [τε-
λειώνει:] Ἐν περιπτώσει μή συμμορφώσεως μέ τήν
παροῦσαν προειδοποίησιν, ὁ Γερμανικός Στρατός
εἶνε ὑποχρεωμένος νά μεταχειρισθῇ τήν Ἑλλάδα ὡς
ἐχθρικήν χώραν μέ ὅλας τάς συνεπείας. [1944]. Μο-
νόφυλλο, 155 x 107 mm., [2] σ. (2)
€ 250-350

275
Ὁ Φάκελλος τῆς Ἑλλάδος, τί κάναμε στόν πόλεμο
πού δέν τό κάναν οἱ ἄλλοι, [πάνω ἀριστερά:] Ε.Ε.Α.
[Ἐκδόσεις Ἑλληνικοῦ Αἵματος] 29. Ἀθήνα, Σε-
πτέμβριος 1944.
30 σ. (κομμένη ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία τοῦ δεύτε-
ρου καί τοῦ τρίτου φύλλου, σχισίματα στόν τίτλο).
Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. [μαζί:] ΠΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙ
«ΕΠΕΝΕΒΗΣΑΝ» ΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛ-
ΛΑΔΑ. Ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Συμφώνου τοῦ Λι-
βάνου μέχρι τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Συμφώνου τῆς
Βάρκιζας, οἱ Βρεττανοί εἶχον μόνον ἕνα σκοπόν εἰς
τήν πολιτικήν των ἀπέναντι τῆς Ἑλλάδος: νά ἐνερ-
γήσουν εἰς τρόπον ὥστε νά φέρουν τούς Ἕλληνας
εἰς Ἐθνικήν Ἑνότητα καί Ὁμόνοιαν... [σ. 6:] Περί-
ληψις τῶν ὅρων τῆς ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙ-
ΖΑΣ... [τελειώνει:] 9) Θά διενεργηθοῦν, εἰ δυνατόν
ἐντός τοῦ ἔτους, ἐλεύθερον δημοψήφισμα καί ἐλεύ-
θεραι ἐκλογαί, ὑποτασσομένων πάντων εἰς τήν ἀπό-
φασιν τοῦ λαοῦ. [κάτω δεξιά:] (AIS 112/20M/3.45).
[1945]. Τρίπτυχο, 6 σ. (2)
€ 50-70

276
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ.
ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΑΕ! Ἡ μεγάλη ὥρα τῆς Ἐλευθερίας
ἔφθασε. Τά συμμαχικά στρατεύματα, νικηφόρα εἰς
ὅλα τά μέτωπα, εὑρίσκονται ἤδη ἐπί τοῦ ἑλληνικοῦ
ἐδάφους... [τελειώνει:] Ἄς φθάσωμεν εἰς τήν τελικήν
νίκην ἡνωμένοι διά νά καταστῶμεν ἱκανοί νά κερ-
δίσωμεν καί τήν εἰρήνην. [σ. [2]:] Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΠΕ-
ΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΣΑΣ ΕΦΘΑΣΕ. ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ. ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ. Ἡ ὥρα τῆς Ἀπελευθερώσεώς σας
ἔφθασε... [τελειώνει:] Ἔτσι θά μπορέσῃ ἡ Πατρίς
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σας νά ἐξασφαλίσῃ τήν εἰρήνην καί τήν εὐτυχίαν.
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ! [τυπωμένη ὑπογραφή]. ΣΤΡΑΤΗ-
ΓΟΣ ΣΕΡ ΧΕΝΡΥ ΜΕΙΤΛΑΝΤ ΟΥΙΛΣΩΝ, ΑΝΩΤΑ-
ΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. [—] ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜ-
ΜΑΧΟΙ! Τά Διαγγέλματα τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνή-
σεως καί τοῦ Ἀνωτάτου Διοικητοῦ τῶν Συμμαχικῶν
Δυνάμεων τῆς Μεσογείου σᾶς εἶναι ἤδη γνωστά...
[τελειώνει:] Ὁ μοναδικός μας πόθος εἶναι νά ἴδωμεν
τήν Ἑλλάδα εὐτυχισμένην, ἡνωμένην καί εὐημε-
ροῦσαν ὅσον τό δυνατόν ταχύτερον. [τυπωμένη ὑπο-
γραφή]. Ρ. Μ. ΣΚΟΜΠΗ, ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ. [κάτω:]
ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ. χ.τ., [1944].
Μονόφυλλο, 400 x 248 mm., [2] σ. Κείμενο σέ 2
στῆλες.
€ 150-200

277
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Κ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ.
Ἀδάμαστε καί ἡρωϊκέ Λαέ τῆς Ἀθήνας, τοῦ Πειραιᾶ
καί τῶν περιχώρων. Λαογέννητοι ἥρωες Ἀξιωματι-
κοί, Καπεταναῖοι καί Ἀντάρτες τοῦ θρυλικοῦ
ΕΛΑΣ. Ἡ γενική μάχη γιά τήν λευτεριά καί τήν
ὁλοκληρωτική ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδας μας
ἄρχισε. Δέν τήν θελήσαμε, μᾶς τήν ἐπέβαλαν... [τε-
λειώνει:] Ἐμπρός γιά τήν τελική νίκη. Γιά τό ξερί-
ζωμα τοῦ φασισμοῦ. Γιά τήν Λαοκρατία. Γιά τήν
ἀνεξαρτησία. Γιά μιά πραγματική δημοκρατική
Κυβέρνηση. Ἀθήνα 7 τοῦ Δεκέμβρη τοῦ 1944. Ἡ
Κεντρική Ἐπιτροπή τοῦ ΕΛΑΣ, Ε. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, Μ.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ, Γ. ΣΙΑΝΤΟΣ.
Μονόφυλλο, 144 x 106 mm. [μαζί:] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.
Πρός τούς ἐργάτες τῶν συνοικιῶν Περιοχῆς Πα-
τησίων, Κυψέλης καί Ἁγίας Ζώνης, Ἐξαρχείων καί
Νεάπολης, Γκύζη, Ἁγίου Δημητρίου καί Ἀμπελο-
κήπων. Συνάδελφοι, Ὁ ἀγώνας πού μᾶς ἐπέβαλαν
γιά τή λευτεριά καί τήν ὁλοκληρωτική ἀνεξαρτη-
σία μας συνεχίζεται νικηφόρα γιά τίς δυνάμεις τοῦ
Ἔθνους... [τελειώνει:] Ἐμπρός ὅλοι στόν ἀγώνα
γιά τήν συντριβή τοῦ φασισμοῦ, γιά τό τσάκισμα
τῆς Ξενικῆς ἐπέμβασης γιά μιά πραγματικά
Ἐθνική Κυβέρνηση γιά μιά Λεύτερη, λαοκρατού-
μενη καί ἀνεξάρτητη Ἑλλάδα. Ζήτω ὁ ἱερός μας
ἀγώνας! Ζήτω ἡ Ἐργατική Τάξη! 17-12-44. Ἐργα-
τική Ἀχτίδα. Μονόφυλλο, 180 x 131 mm. (2)
€ 80-120

278
Ἐθνικό Ἀπελευθερωτικό Μέτωπο [Ε.Α.Μ.]. Λευκή
βίβλος, Μάης 1944 - Γενάρης 1945, Τρίκκαλα, 1
Φλεβάρη 1945 (ἀνατύπωση Ἀθήνας). [Ἀθήνα 1945].

4ο, 116 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα καί ζαρω-
μένα). <ὡς ἔχει>
€ 30-40

279
Ἀντιπροσωπευτική Κυβέρνηση – Διασυμμαχική
Ἐπιτροπή: γιά νά ἐφαρμοστεῖ ἡ Συμφωνία τῆς Βάρ-
κιζας, γιά νά ἰσχύσει καί στήν Ἑλλάδα ἡ Συμφωνία
τῆς Γιάλτας, γιά τή δημοκρατική ἐξέλιξη τῆς χώρας
μας, τά ἱστορικά ὑπομνήματα τῆς Κεντρικῆς Ἐπι-
τροπῆς τοῦ ΕΑΜ. Ἀθήνα, Ὁ Ρήγας, 1945.
13 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
€ 30-40

280
Ἀπ’ τήν ἀστικοτσιφλικάδικη Ἑλλάδα πρός τήν
Ἑλλάδα τῆς λαϊκῆς δημοκρατίας, μάθημα τέταρτο,
[πάνω:] Τά Δεκαεξασέλιδα τῆς «ΚΟΜΕΠ» (Κομ-
μουνιστική Ἐπιθεώρηση, ἀρ. 44). χ.τ., 1945.
16 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (ἄκοπο).
€ 30-40

281
ΣΒΩΛΟΣ, Ἀλέξανδρος. Γιά τή Μακεδονία καί τή
Θράκη. Ἀθήνα, Ἀργ. Παπαζήσης, 1945.
61 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 40-60
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282
Βοηθός αὐτομόρφωσης. χ.τ., Κομμουνιστική Ἐπι-
θεώρηση, 1946.
159 σ. (μικρός λεκές στήν κάτω ἐσωτερική γωνία
τῶν πρώτων φύλλων). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λε-
ρωμένα).
€ 30-40

283
Διάγγελμα τῆς Προσωρινῆς Δημοκρατικῆς Κυ-
βέρνησης πρός τό Λαό τῆς Ἑλλάδας. χ.τ., [1949].
8 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (ἄκοπο).
€ 40-60

284
Μιά φωνή ἀπ’ τά κάτεργα, [κάτω:] Κέρκυρα. χ.τ.,
Πολιτικές καί Λογοτεχνικές Ἐκδόσεις, 1957.
170 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα, λυμένη μιά
εἰκόνα). Μέ 11 εἰκόνες ἐκτός κειμένου (ἀναπαρα-
γωγές σχεδίων φυλακισμένων καί ἐξορίστων).
Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ Γ. Γ.
Δήμου). Ματθαίου & Πολέμη, 1004.
€ 40-60

14. Ναυτικά

285
DULAGUE, Vincent François Jean Noël. Μαθήματα
τῆς ναυτικῆς ἐπιστήμης, ἐκ τῆς γαλλικῆς εἰς τήν κοι-
νήν τῶν Ἑλλήνων διάλεκτον μεταφρασθέντα, καί
μετά πολλῶν προ<σ>θήκης ἐπαυξηθέντα παρά
Θ(εοδοσίου) Ρ(ώμπαππα) τοῦ Μ(ουδανιώτου), τό-
μος πρῶτος (ἀπό τούς 2). Bologna, Masi, 1806.
4ο, 23 + 366 σ. (τρύπες ἀπό ἔντομο στό ἐσωτερικό
περιθώριο). Δεύτερη μορφή (μέ ἀλλαγές στό πρῶτο
τεῦχος), 7 (ἀπό τούς 8) ἀναδιπλούμενοι χαλκόγρα-
φοι πίνακες στό τέλος. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (φθορές, σπασμένη ἡ κάτω σύνδεση).
Ἠλιού 1806.56. <ὡς ἔχει>
€ 150-200

286
Π**. Ἡ Ἀθηνᾶ καί ὁ Κριεζῆς. Ἀθήνα 1843.
8ο, 7 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στήν
ἀρχή τοῦ κειμένου). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα
(ἄκοπο). Ἠλιού 1843.65.
€ 30-40

287
ΜΙΑΟΥΛΗΣ, Ἀντώνιος Α. Βίος Ἀντωνίου Γ. Κριε-
ζῆ. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Λακωνίας, 1877.
8ο, 56 σ. (μικρά σχισίματα στά περιθώρια). Ξυλό-
γραφη βινιέτα στόν τίτλο, ὁλοσέλιδο ξυλόγραφο
πορτραῖτο στή σ. 6. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού &
Πολέμη, 1877.76.
€ 60-80

288
Καταστατικόν τῆς Ἀδελφότητος Ὑδραίων ἐν Ἀθή-
ναις. Ἀθήνα, Στράγγαλος, [1930].
12 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Μαζί οἱ ἀποδείξεις κατα-
βολῆς ἀπό τόν Ἀνδρέα Ἀντ. Κριεζή τοῦ δικαιώμα-
τος ἐγγραφῆς καί τῆς συνδρομῆς γιά τό 1930. (3)
€ 30-40

289
ΦΩΚΑΣ, Δημ. Γ. Ἔκθεσις ἐπί τῆς δράσεως τοῦ Β.
Ναυτικοῦ κατά τόν πόλεμον 1940-1944 (ἔκδοση τῆς
Ἱστορικῆς Ὑπηρεσίας Β. Ν.). Ἀθήνα, 1953-1954.
2 τόμοι, ιε´ + 635 καί ιδ´ + 557 σ. Μέ 6 ἀναδιπλού-
μενους χάρτες (2 κομμένοι στά δύο κατά τό ξάκρι-
σμα). Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). (2)
€ 80-120
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293

15. Τοπικά
Ἀττική

290
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Ἡ ἱστορία τῆς ἀθηναϊκῆς κοινω-
νίας, πρώτη σειρά: Χρονικά καί ἀνέκδοτα τῶν χρό-
νων τῆς βασιλείας τοῦ Ὄθωνος. Ἀθήνα, Ἀετός, 1942.
169 σ. Μέ πορτραῖτα ἐντός κειμένου, ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό φίλο / Κύριο
Ἀναστ. Κέντρο / μέ πολλήν ἀγάπην / Δ. Γατόπου-
λος»). Πανί.
€ 30-40

291
Κανονισμός. Ἰόνιος Σχολή, Τμῆμα Θηλέων, μετ’
οἰκοτροφείου, ἱδρυθεῖσα ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Ἀπόλ-
λωνος Κ. Καβαλιεράτου, διευθύντρια Ἥβη Κ. Κα-
βαλιεράτου. Ἀθήνα, Ι. Καρανάσος, 1933.
26 σ. (ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). Μέ εἰκόνες σέ 8
φύλλα ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 30-40

292
Κατάλογος συνδρομητῶν τηλεφώνου Ἀθηνῶν -
Πειραιῶς καί Περιχώρων, ἔκδοσις Ἰανουαρίου
1937, [πάνω:] Ἀνώνυμος Ἑλληνική Τηλεφωνική
Ἑταιρία. [Ἀθήνα 1937].
305 σ. Διαφημίσεις ἐντός κειμένου, δίχρωμες δια-
φημίσεις στά καλύμματα καί σέ 3 λεπτά χαρτόνια
(στήν ἀρχή, στό τέλος καί μεταξύ τῶν σ. 26 & 27).
Ἀρχικά εὔκαμπτα χαρτόνια (ἐλαφρά λερωμένα),
πάνινη ράχη.
€ 200-300

293
Κηφισιά. Kifissia, l’ émeraude d’ Attique. χ.τ. καί χ.
[δεκαετία 1930].
πλάγιο 8ο, 170 x 247 mm. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτ-
λου (ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο), 25 ἀναπαραγωγές
φωτογραφιῶν ἐπικολλημένες σέ ἰσάριθμα φύλλα
(ἀνάμεσά τους 9 ἀεροφωτογραφίες), κάθε φωτο-
γραφία μέ ἔντυπη λεζάντα στά ἑλληνικά καί γαλ-
λικά. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα).
€ 100-150

294
ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΟΣ, Σπυρίδων. Ὁδηγός Ἀθηνῶν –
Πειραιῶς καί τῶν κυριωτέρων πόλεων τῆς Ἑλλά-
δος, 1900. Ἀθήνα, Σπ. Κουσουλίνος, 1900.

8o, XXXIV + λ´ + 392 + 275 + 341 + 39 + 84 + 40 +
(40α-40μ) + (41-86) σ. (λείπουν τά 2 τελευταῖα
φύλλα, λεκέδες στό ἐξωτερικό περιθώριο τοῦ πρώ-
του τεύχους). Στίς σ. 1-84 (σέ ρόζ χαρτί): «Guide d’
Athènes – Pirée et des principales villes de Grèce», πο-
λυάριθμες διαφημίσεις. Νεότερη δερμάτινη ράχη.
Ἠλιού & Πολέμη, 1900.950.
€ 100-150

295
Μητρῶον τῶν ἀρρένων τοῦ Δήμου Φυλῆς, καταρ-
τισθέν ἐν ἔτει 1879. χ.τ. καί χ.
4ο, 81 [18] σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος
στήν ἀρχή τοῦ κειμένου καί στό ἐξώφυλλο).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 80-120

296
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, Ἀριστείδης Κ. Χρηματιστήριον
Πειραιῶς. Λόγος κατά τά ἐγκαίνια αὐτοῦ (9 Φε-
βρουαρίου 1875), (στενογραφηθείς ὑπό Ἀντ. Μη-
λιαράκη). Ἀθήνα, Ν. Γ. Πάσσαρης, 1875.
8ο, 31 σ. Ἀπόδετο. Ἠλιού & Πολέμη, 1875.811.
€ 50-70

297
Πολιτεία Δημάρχου Πειραιῶς, 1914-1921. Ἀθήνα,
Θ. Τζαβέλλας, 1923.
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116 σ. Μέ 3 παρέμβλητα φύλλα μεταξύ τῶν σ. 4 &
5, 8 & 9 καί 32 & 33. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (τυπωμένα
στήν πίσω ὄψη δοκιμίου τους, ὑπότιτλος σέ ἔντυπη
ταινία κολλημένη στό πάνω ἐξώφυλλο: «Ο ΠΕΙΡΑΙ-
ΕΥΣ / ΚΑΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙΣΙΣ
[sic] / ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1910-1920», ἄκοπο ἀντί-
τυπο).
€ 30-40

Ἑπτάνησα

298
Πράξεις τῆς Ἐννάτης Βουλῆς τοῦ Ἡνωμένου Κρά-
τους τῶν Ἰονίων Νήσων ἐκδοθεῖσαι ὑπό τό Σύν-
ταγμα τῶν 1817, ἐπί τήν Πρώτην αὐτῆς Συνάθροισιν
συγκροτηθεῖσαν τό ἔτος 1850. Κέρκυρα, Τυπογρα-
φία τῆς Κυβερνήσεως, 1850.
4ο, vi + 21 σ. (ὀξείδωση, σφραγίδα). Τίτλοι στά
ἑλληνικά (σ. i) καί στά ἀγγλικά καί ἰταλικά (σ. iii),
ἑλληνικό, ἀγγλικό καί ἰταλικό κείμενο σέ 3 στῆλες,
ξυλόγραφο ἔμβλημα στόν ἑλληνικό τίτλο. Δερμά-
τινη ράχη (ξαναφτιαγμένη). Γκίνης & Μέξας, 5280,
Legrand & Pernot, 1649. [δεμένο μαζί:] Πράξεις τοῦ
Δεκάτου Κοινοβουλίου [...], ἐπί τήν Πρώτην αὐτοῦ
Σύνοδον συγκροτηθεῖσαν τό ἔτος 1852. Κέρκυρα,
Τυπογραφεῖο τῆς Κυβερνήσεως, 1852. 4ο, ζ´ + 45 σ.
(ὀξείδωση). Τίτλοι στά ἑλληνικά (σ. α΄) καί ἀγγλικά
(σ. γ΄), ἑλληνικό καί ἀγγλικό κείμενο σέ 2 στῆλες,

ξυλόγραφο ἔμβλημα στούς τίτλους, ἀναδιπλούμενος
στοιχειοθετημένος πίνακας μεταξύ τῶν σ. 4 καί 5.
Γκίνης & Μέξας, 5820, Legrand & Pernot, 1730. [δε-
μένο μαζί:] Πράξεις τοῦ Δεκάτου Κοινοβουλίου [...],
ἐπί τήν Δευτέραν αὐτοῦ Σύνοδον συγκροτηθεῖσαν
κατά τά ἔτη 1854 καί 1855. Κέρκυρα, Τυπογραφεῖο
τῆς Κυβερνήσεως, 1855. 4ο, ς´ + 16 σ. (ὀξείδωση). Τίτ-
λοι στά ἑλληνικά (σ. α΄) καί ἀγγλικά (σ. γ΄), ἑλληνικό
καί ἀγγλικό κείμενο σέ 2 στῆλες, ξυλόγραφο
ἔμβλημα στούς τίτλους. Γκίνης & Μέξας, 6527,
Legrand & Pernot, 1837. [δεμένο μαζί:] Πράξεις τοῦ
Ἑνδεκάτου Κοινοβουλίου [...], ἐπί τήν Πρώτην
αὐτοῦ Σύνοδον συγκροτηθεῖσαν κατά τό ἔτος 1857.
Κέρκυρα, Τυπογραφεῖο τῆς Κυβερνήσεως, 1857. 4ο,
ζ´ + 46 σ. (ὀξείδωση). Τίτλοι στά ἑλληνικά (σ. α´) καί
ἀγγλικά (σ. γ´), ἑλληνικό καί ἀγγλικό κείμενο σέ 2
στῆλες, ξυλόγραφο ἔμβλημα στούς τίτλους. Γκίνης
& Μέξας, 7359, Legrand & Pernot, 1953. [δεμένο μαζί:]
Πράξεις τοῦ Ἑνδεκάτου Κοινοβουλίου [...], ἐπί τήν
Δευτέραν αὐτοῦ Σύνοδον συγκροτηθεῖσαν κατά τά
ἔτη 1859-60. Κέρκυρα, Τυπογραφεῖο τῆς Κυβερνή-
σεως, 1860. 4ο, ς΄ + 19 σ. Τίτλοι στά ἑλληνικά (σ. α΄)
καί ἀγγλικά (σ. γ´), ἑλληνικό καί ἀγγλικό κείμενο σέ
2 στῆλες, ξυλόγραφο ἔμβλημα στούς τίτλους. Γκίνης
& Μέξας, 8406. [δεμένο μαζί:] Πράξεις τοῦ Δωδε-
κάτου Κοινοβουλίου [...], ἐπί τήν Πρώτην αὐτοῦ Σύ-
νοδον συγκροτηθεῖσαν κατά τό ἔτος 1862. Κέρκυρα,
Τυπογραφεῖο τῆς Κυβερνήσεως, 1862. 4ο, ζ´ + 26 σ.
(ὀξείδωση). Τίτλοι στά ἑλληνικά (σ. α´) καί ἀγγλικά
(σ. γ´), ἑλληνικό καί ἀγγλικό κείμενο σέ 2 στῆλες, ξυ-
λόγραφο ἔμβλημα στούς τίτλους. Ἠλιού (Τετράδια
IV) 1392.
€ 250-350

299
Greece, zone handbook No. 4: Ionian Isles, map section:
Map 1. General map of Ionian Isles 1/500,000, Map 2.
Town plan of Kerkira, [σέ ἐπικολλημένη ἐτικέτα:]
Map 3. Ionian Isles, Zakinthos, Map 4. Ionian Isles, Voli-
mais, Map 5. Ionian Isles, Kithira, [πάνω δεξιά:] Re-
stricted, September 1944, [πάνω ἀριστερά:] This Zone
Handbook should be inserted in the cover boards of the
Greek Basic Handbook with which it is to be read.
328 x 217 mm. (ἴχνη ὑγρασίας). Χωρίς ἰδιαίτερο
φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο), 5 ἀναδι-
πλούμενοι ἔγχρωμοι χάρτες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λεκές ἀπό νερό), πάνινη ράχη.
€ 100-150

300
LEVI, Cesare Augusto. Venezia, Corfù ed il Levante, re-
lazione storico-archivistica di Cesare Augusto Levi, vol-
ume I testo [δέν ἐκδόθηκε ἄλλος], [πάνω ἀριστερά:]
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304

Municipio di Venezia. Βενετία, C. Ferrari, 1907.
254 σ. Ἔκδοση σέ 300 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου, μέ
μιά εἰκόνα ἐκτός κειμένου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («A Sua Eccellenza / Il Conte Teotochi /
Presid. del Cons. dei Ministri / di Grecia, e deputato per
Corfù / umile omaggio / di Ces. Aug. Levi / Venezia, Nov.
1907»). Περγαμηνή (χρυσή διακόσμηση στά καλύμ-
ματα, χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή).
€ 300-400

301
No 295 (Serie 2a). LEGGE che approva la spesa per il
trasporto e la deposizione delle ceneri di Ugo Foscolo
nel Tempio di Santa Croce in Firenze. 6 luglio 1871...
[τελειώνει (σ. 2):] Dato a Firenze addi 6 luglio 1871.
VITTORIO EMANUELE. (Luogo del sigillo) V. Il
Guardasigilli, DE FALCO. G. LANZA. QUINTINO
SELLA. C. CORRENTI. [κάτω:] STAMPERIA REALE.
Δίφυλλο, 214 x 150 mm., 2 σ. Ξυλόγραφο ἔμβλημα.
Ἐγκρίνει τά ἔξοδα γιά τή μετακομιδή τῶν λειψά-
νων τοῦ Ugo Foscolo στή Φλωρεντία.
€ 60-80

302
LOWNDES, Isaac. Λεξικόν τῆς ἀγγλικῆς καί γραι-
κικῆς γλώσσης, εἰς τό ὁποῖον προτίθεται μία σύντο-
μος γραμματική τῆς ἀγγλικῆς διαλέκτου. Κέρκυρα,
Τυπογραφία τῆς Κυβερνήσεως, 1827.
8ο, XLIII + 570 σ. (σχίσιμο σ’ἕνα φύλλο: σ. 95-6, ὀξει-
δωμένο ἀντίτυπο). Κείμενο σέ 2 στῆλες. Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού
1827.51, Legrand & Pernot, 1107, Blackmer 1034.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ.
€ 200-300

303
PAULINI, Giorgio. Memorie storiche sulla fondazione
della Repubblica Jonica, ossia delle Sette Isole Unite.
Italia [Milano], 1802.
8ο, 110 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά
ἁπλά ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο). Legrand & Pernot, 607.
ΣΠΑΝΙΟ.
€ 800-1.200

304
PLACAAT. DE Staaten Generaal der Vereenighde Neder-
landen, allen den geenen, die deesen sullen sien ofte
hooren leesen, SALUT: Doen te weeten. Alsoo Wy gein-
formeert werden dat de bessmettelijcke sieckte die in het
Eylandt Zante ontstoocken is, niet allen aldaar blyft con-
tinueeren, maar oock sigh gecommuniceert soude hebben

te Corfu, Veniza, Cephalonia, St. Mauro en de Havens van
Morea... [τελειώνει:] Zijnde op het spatium gedruckt het
Cachet van haar Hoogh Mog. op een rooden Ouwel,
overdeckt met een papieren Ruyte. IN ’sGRAVENHAGE,
By JACOBUS SCHELTUS, ordinaris Drucker van de
Hoogh Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenighde
Nederlanden. Anno 1728. Met Privilegie.
Μονόφυλλο, 330 x 417 mm. Κείμενο σέ 4 στῆλες, ξυ-
λόγραφο ἔμβλημα καί ἀρχικό γράμμα. ΑΒΙΒΛΙΟ-
ΓΡΑΦΗΤΟ.
Προληπτικά μέτρα γιά τήν ἐπιδημία πανούκλας
στή Ζάκυνθο τό 1728.
€ 150-200

305
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Γεώργιος Ν. Faculté de Droit de Paris.
Droit romain: De fidejussoribus – Droit français: Du
cautionnement, thèse pour le doctorat, l’acte public sur
les matières ci-après sera présenté et soutenu le jeudi 5
mars 1868, à 2 heures, par Georges N. Théotoky, né à
Corfou (Iles Ioniennes). Παρίσι, Charles Noblet, 1868.
8o, 236 σ. Ἀντίτυπο μέ ἐκτενεῖς χειρόγραφες παρα-
τηρήσεις σέ παρέμβλητα λευκά φύλλα (στά γαλ-
λικά). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές
φθορές). Legrand & Pernot, 2624.
ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ.
€ 150-200

306
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Ἐμμανουήλ. Détails sur Corfou. Κέρ-
κυρα 1826.
4ο, 270 x 180 mm., VII + 148 σ. (κομμένο καί συμπλη-
ρωμένο τό ἐξωτερικό περιθώριο τοῦ τίτλου, τρύπες
ἀπό ἔντομο κυρίως στό ἐσωτερικό περιθώριο, μεγα-
λύτερες στά τελευταῖα φύλλα, πρόχειρα συμπληρω-
μένες). Δερμάτινη ράχη τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰώνα
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(μικρές φθορές). Legrand & Pernot, 1076 («rarissime»).
€ 600-800

307
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Σπυρίδων Μ. Ὁ οἶκος Μάρμορα.
Ἀθήνα, Κογεβίνας, 1937.
124 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 150 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, δισέλιδος γενεαλογικός πίνακας (ἔγχρω-
μος), 4 χαλκογραφίες τυπωμένες ἀπό τίς πλάκες
πού χαράχθηκαν τό 1672 γιά τό ἔργο Della historia
di Corfu τοῦ Ἀνδρέα Μάρμορα (2 δισέλιδες) καί 7
ὁλοσέλιδες φωτοχαλκογραφίες. Ἀρχική περγα-
μηνή (ἐλαφρά λερωμένη, μικρές φθορές, τό οἰκό-
σημο τῶν Μάρμορα στό πάνω κάλυμμα).
€ 300-400

308
ΙΔΡΩΜΕΝΟΣ, Ἀνδρέας Μ. Ὁ ὑπέρ τῆς ἐθνικῆς ἀπο-
καταστάσεως ἀγών τῶν Ἑπτανησίων 1815-1864, πο-
λιτική ἱστορία τῆς Ἑπτανήσου ἐπί τῆς ἀγγλικῆς
προστασίας. Κέρκυρα, Ι. Ναχαμούλης, 1889.
8ο, 162 σ. (σφραγίδα). Νεότερο πανί. Legrand & Per-
not, 3647, Ἠλιού & Πολέμη, 1889.650.
€ 70-90

309
Καταστατικόν τοῦ Συνδέσμου τῶν Δημοδιδασκά-
λων τοῦ Νομοῦ Κερκύρας, [στή σ. 9:] Τυπ. Ι. Να-
χαμούλη. Κέρκυρα, [1899].

8o, [2] + 9 + [1] σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. ΑΒΙΒΛΙΟ-
ΓΡΑΦΗΤΟ. [μαζί:] Καταστατικόν τοῦ Συνδέσμου τῶν
Δημοδιδασκάλων Κερκύρας, [στή σ. 10:] Τυπ. «Ἑρ-
μῆς». Κέρκυρα, [1904]. 10 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 80-120

310
ΝΙΚΟΓΛΟΥ, Στέφανος Φ. L’ Affaire de Corfou et la
Société des Nations, préface de M. Georges Scelle.
Dijon, Librairie Générale Félix Rey, 1925.
XI + 112 σ. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές).
€ 30-40

311
Ποινικός κώδηξ τοῦ Ἡνωμένου Κράτους τῶν Ἰονίων
Νήσων. Κέρκυρα, Τυπογραφία τῆς Κυβερνήσεως,
1851.
2 μέρη σ’ἕνα τόμο, 8ο, ι´ + 2 + (ια´-κ´) + 191 + 77 σ. (ὀξεί-
δωση, μέ λάθος σειρά δεμένα κάποια φύλλα στό πρῶτο
τεῦχος). Ξυλόγραφο ἔμβλημα στόν τίτλο. Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Γκίνης &
Μέξας, 5532, Legrand & Pernot, 1693. [δεμένο μαζί:] Ποι-
νική δικονομία τοῦ Ἡνωμένου Κράτους τῶν Ἰονίων
Νήσων. Κέρκυρα, Τυπογραφία τῆς Κυβερνήσεως,
1851. 8ο, η´ + 2 + (θ´-ιε´) + 80 σ. (ὀξείδωση). Ξυλόγραφο
ἔμβλημα στόν τίτλο. Γκίνης & Μέξας, 5531.
€ 150-200

Δές καί τά 167, 423 καί 424.

Ἤπειρος - Θεσσαλία

312
[ΖΩΤΟΣ, Βασίλειος Δ., ὁ Μολοσσός]. Ἡ φέροπλος
Ἤπειρος, ποίημα ἐθνικόν ἐνθουσιαστικόν, ὑπό
Ἠπειρώτου. Λευκάδα, τυπογραφεῖο Ὁ Πίνδος Γε-
ωργίου Χριστοδουλοπούλου, 1867.
8ο, 30 σ. (λεκές ἀπό νερό). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν
τίτλο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κομμένο τμῆμα μέ ἰδιό-
χειρη ἀφιέρωση ἀπό τό πάνω ἐξώφυλλο). Ἠλιού &
Πολέμη, 1867.178, Legrand & Pernot, 2581.
Ὅπως σημειώνεται στή βιβλιογραφία τῶν Legrand
& Pernot, τό κείμενο συνεχίζεται στό κάτω ἐξώ-
φυλλο (σ. 29-30).
€ 80-120

313
DAVENPORT, R. A. Βίος τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ ἐκ Τεπελε-
νίου τῆς Ἠπείρου, ἐπονομασθέντος Ἀσλάν ἤ Λέοντος,

books katalogos 66:Layout 1  10/9/16  1:50 PM  Page 70



71

312 317

μεταφρασθείς ὑπό τοῦ Καθηγητοῦ τῆς ἤδη καταργη-
θείσης ἐν Ἀργοστολίῳ Ἀγγλικῆς Σχολῆς Ἀναστ. Κ.
Μπίτζη, τόμος πρῶτος (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος). Κεφαλ-
ληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία, 1866.
8ο, η΄ + 141 σ. (κομμένα τμήματα ἀπό τό ἐξωτερικό
περιθώριο τοῦ τίτλου καί ἀπό τίς γωνίες τῶν τε-
λευταίων φύλλων, λεκέδες ἀπό νερό). Λείπουν τά
ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη,
1866.61. <ὡς ἔχει>
€ 50-70

314
ΓΑΡΔΕΛΗΣ, Ἐλευθέριος Ν. Τά Τέμπη, ἤτοι λεπτο-
μερής τοπογραφία καί περιγραφή τῆς Θεσσαλικῆς
Κοιλάδος. Χανιά, Στ. Α. Ἀνδρουλακάκης, 1909.
96 σ. (λερωμένα μερικά φύλλα). Ἐρασιτεχνική βι-
βλιοδεσία (χαρτόνια καί πάνινη ράχη ἐπενδυμένα
μέ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα).
€ 40-60

Δές καί τά 248 καί 428.

Μακεδονία - Θράκη
315
BRANCOFF, D. M. La Macédoine et sa population
chrétienne. Παρίσι, Librairie Plon, 1905.

270 σ. Μέ 2 ἀναδιπλούμενους χρωμολιθόγραφους
ἐθνογραφικούς χάρτες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές
φθορές στή ράχη, λεκέδες ἀπό νερό).
€ 60-80

316
Greece, zone handbook No. 8: Macedonia and Thrace,
map section: Map 1. General map of Central and Western
Macedonia, Map 2. General map of Eastern Macedonia
and Thrace, Map 3. Town plan of Thessaloniki, Map 4.
Town plan of Drama, Map 5. Town plan of Kavalla, Map
6. Town plan of Komotini, [σέ ἐπικολλημένη ἐτικέτα:]
Town plans of Drama and Komotini to be added later.
[πάνω δεξιά:] Restricted, September 1944, [πάνω ἀρι-
στερά:] This Zone Handbook should be inserted in the
cover boards of the Greek Basic Handbook with which it is
to be read.
326 x 212 mm. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτ-
λος στό ἐξώφυλλο), 4 ἀναδιπλούμενοι ἔγχρωμοι
χάρτες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα, πάνινη ράχη.
€ 100-150

317
PERILLA, F. A travers la Macédoine. Ἀθήνα, Éditions
Perilla, 1932.
4ο, VII + 161 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μέ 2
χάρτες, 16 ἔγχρωμες ἀναπαραγωγές ὑδατογραφιῶν
τοῦ συγγραφέα καί 29 φωτογραφίες του ἐκτός κει-
μένου, ξυλογραφίες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώ-
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φυλλα. [μαζί:] Μιά κάρτα μέ εὐχές τοῦ ζεύγους Per-
illa καί μιά κάρτα πρός τήν «petite amie» [Ἰωάννα
Ἀλικάκη] συνοδευόμενη ἀπό ὑπόδειγμα ἀφιέρωσης
στά γαλλικά πού ζήτησε ἡ τελευταία (προκειμένου
νά προσφέρει τό ἀντίτυπο σέ κάποιον «Monsieur
français»). 1961. (4)
€ 200-300

318
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Δ. Λόγος Δημητρίου Ι. Δημη-
τριάδου δ.φ., γυμνασιάρχου ἐν Θεσσαλονίκῃ,
ἀπαγγελθείς ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ ἑλληνικῷ παρθενα-
γωγείῳ κατά τήν ἐπέτειον τῶν ἑλληνικῶν σχολείων
ἑορτήν τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν (τῇ 30 Ἰανουαρίου
1880). Θεσσαλονίκη, τυπογραφεῖο τοῦ Ἑρμοῦ Σο-
φοκλέους Κ. Γκαρπολᾶ, 1880.
8ο, 14 σ. Ἀπόδετο. Ἠλιού & Πολέμη, 1880.467.
€ 30-40

Δές καί τά 248 καί 400.

Ἅγιον Ὄρος
319
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ, Ἰβηρίτης, ἀρχιμανδρίτης. Λεύκωμα
Ἁγ. Ὄρους Ἄθω. χ.τ., 1928.
3 τόμοι, πλάγιο 8ο . 158 x 230 mm. 114 φωτοτυπικές
ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν, τίτλοι, εἰσαγωγικά
σημειώματα καί λεζάντες στά ἑλληνικά καί ἀγγλικά.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο ξεθωριασμένα τοῦ πρώτου
τόμου). (3)
€ 150-200

Δές καί τά 405 καί 419.

Νησιά Αἰγαίου
320
Dodecanese handbook, map section: Map 1. General map
of Izmir-Crete, Map 2. Map of Northern Dodecanese, Map
3. Map of Southern Dodecanese, Map 4. Island of Rhodes,
Map 5. Island of Karpathos (Scarpanto), Map 6. Island
of Simi, Map 7. Island of Patmos, Map 8. Town plan of
Rhodes, [πάνω δεξιά:] Restricted, October 1944.
328 x 213 mm. (ἴχνη ὑγρασίας). Χωρίς ἰδιαίτερο
φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο), 8 ἀναδι-
πλούμενοι ἔγχρωμοι χάρτες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λε-
κέδες ἀπό νερό), πάνινη ράχη.
€ 150-200

321
Greece, zone handbook No. 3: Aegean Isles, map sec-
tion: Map 1. General map of Aegean Isles 1/500,000,
Map 2. General map of Cyclades 1/500,000, Map 3.
Town plan of Mitilini, Map 4. Town plan of Khios, Map
5. Town plan of Vathi, [πάνω δεξιά:] Restricted, Sep-
tember 1944, [πάνω ἀριστερά:] This Zone Handbook
should be inserted in the cover boards of the Greek Basic
Handbook with which it is to be read, [σέ ἐπικολλημένη
ἐτικέτα:] Town plan of Vathi to be added later.
328 x 205 mm. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτ-
λος στό ἐξώφυλλο), 4 ἀναδιπλούμενοι ἔγχρωμοι
χάρτες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λεκέδες ἀπό νερό), πά-
νινη ράχη.
€ 100-150

322
Greece, zone handbook No. 5: Cyclades, map section:
Map 1. General map of the Cyclades 1/500,000, Map 2.
Town plan of Ermoupolis, [πάνω δεξιά:] Restricted,
September 1944, [πάνω ἀριστερά:] This Zone Hand-
book should be inserted in the cover boards of the Greek
Basic Handbook with which it is to be read.
327 x 217 mm. (ἴχνη ὑγρασίας). Χωρίς ἰδιαίτερο
φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο), 2 ἀναδι-
πλούμενοι ἔγχρωμοι χάρτες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λεκές ἀπό νερό), πάνινη ράχη.
€ 60-80

323
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος Π. Ἱστορία τοῦ χιακοῦ οἴκου
Ἀργέντη. Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1922.
4ο, 371 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 150 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ 12 φωτοχαλκογραφίες ἐκτός κειμένου
(2 ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι), ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ
ΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΑΡΟΥ (ἀρ. 44). Ἀρχικό πανί (μι-
κρές φθορές, ἀξάκριστο).
€ 600-800

324
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος Π., καί Στ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ.
Ἡ Χίος παρά τοῖς γεωγράφοις καί περιηγηταῖς,
ἀπό τοῦ ὀγδόου μέχρι τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος. Ἀθήνα,
τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1946.
3 τόμοι, 4ο, ις΄ + 597, (599-1264) καί (1265-1944) σ.
Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Πρός τόν σεβα-
στόν φίλον / κ. Δ. Μάξιμον / Χῖον Πρωθυπουργόν
τῆς Ἑλλάδος / ὡς μικρά ἀπόδειξις ἐκτιμήσεως / καί
ἀφοσιώσεως / Φίλιππος Π. Ἀργέντης / ἐν Ἀθήναις,
τῇ 26ῃ Μαΐου 1947 »). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί
ἀξάκριστο ἀντίτυπο). [χωριστά οἱ πίνακες:] Ἡ Χίος
παρά τοῖς γεωγράφοις [...] Πίνακες ἐκτός κειμένου
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(ἀρ. 1-74). Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο Ἀετός, 1946. 78
λυτοί φωτοτυπικοί πίνακες (ἕνας ἀναδιπλούμενος
καί 14 ἔγχρωμοι). Ἀρχικό portfolio (ἐλαφρά λερω-
μένο, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα). (4)
€ 1.500-2.000

325
Δῆμος Χίου. Ὅροι συμβάσεως τοῦ ἡλεκτροφω-
τισμοῦ τῆς πόλεως Χίου. χ.τ., 1923.
25 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 30-40

326
ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ (1881) — Fiori di campo: Firenze
a Scio. [Φλωρεντία 1881].
4ο, 380 x 280 mm., 20 + 8 σ. (ὀξείδωση). Χωρίς ἰδι-
αίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κει-
μένου), κείμενο σέ 2 στῆλες καί σέ πλαίσιο ἀπό
μπλέ γραμμή, τρίχρωμη ἡ ἐκτύπωση τῶν σ. 1 καί 11,
λιθόγραφες παρτιτοῦρες στίς σ. 1-8, πανομοιότυπα
ἐπιστολῶν σέ 4 φύλλα στό τέλος. Πάνινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης.
Δημοσίευση ποικίλων ἐμμέτρων καί πεζῶν κειμέ-
νων μέ ἀφορμή τόν καταστρεπτικό σεισμό τοῦ
1881. Στό σεισμό ἀναφέρονται κείμενα τῶν Alessan-
dro Paternostro («Scio», σ. 1-2), Mart. Cafiero (σ. 2)
καί Mauro Ricci («Filantropia graduale (nella sala d’

una Trattoria», σ. 12) καί μιά παρτιτούρα τοῦ A.
Bazzini («Per le vittime del terremoto di Scio, feuillet d’
album», σ. 3[bis]).
€ 150-200

327
ΜΕΛΑΝΔΙΝΟΥ, Χαρίκλεια Π. Ἡμερολόγιον τῆς
Ἐφημερίδος τῶν Κυριῶν «Ἡ Λέσβος», τοῦ βισέ-
κτου ἔτους 1912, ἔτος Α΄. Κωνσταντινούπολη, Π.
Ἀγγελίδης & Σία, 1911.
304 σ. Μέ ὁλοσέλιδες εἰκόνες (κυρίως πορτραῖτα).
Ἀρχικό πανί (μικρές φθορές, χαλαρωμένες οἱ συν-
δέσεις).
€ 60-80

328
ΚΑΡΑΒΙΑΣ, Νικόλαος. Le Dodécanèse sous les Ital-
iens, impressions d’un voyage à Rhodes. Ἀλεξάνδρεια,
Πατριαρχικό Τυπογραφεῖο, χ.χ. [π. 1928].
52 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 40-60

329
Αἱ κατά τῶν τελευταίων δημαιρεσιῶν τοῦ Δήμου
Ἑρμουπόλεως ἐνστάσεις τῆς μερίδος Δημητρίου
Βαφιαδάκη. Ἑρμούπολη, τυπογραφεῖο τῆς Πανό-
πης, 1887.
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8ο, 80 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λείπουν τμήματα).
Ἠλιού & Πολέμη, 1887.10 (ἕνα μόνο ἀντίτυπο).
€ 60-80

330
ΑΡΦΑΝΗΣ, Εὐάγγελος. Ἡ φυματίωσις ἐν Σύρῳ καί
ὁ κατ’αὐτῆς ἀγών (ἑβδόμη ἀνοικτή πρός τόν Κον Νο-
μάρχην Κυκλάδων ἐπιστολή) (Σύλλογος Ὑγιεινῆς
Σύρου, τεῦχος Α´). Ἑρμούπολη, Ν. Φρέρης, 1918.
16 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς
ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 30-40

331
TAVANI, Michele. Βίος τοῦ Ἁγ. Ἀλοϊσίου Γοντζάγα
τῆς Ἑταιρίας τοῦ Ἰησοῦ, μεταφρασθείς καί ἐκδο-
θείς ὑπό Ν. Χαλαβαζῆ. Ἑρμούπολη, Ρ. Πρίντεζης,
1878.
16ο, 176 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο).
Ἠλιού & Πολέμη, 1878.65.
€ 30-40

332
Αἱ ἕξ Κυριακαί πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀλοϋσίου
Γοντζάγα, μεταφρασθεῖσαι ὑπό τῆς ἀδελφῆς Ἐλι-
σάβετ Κολλάρω ἐκ Τήνου, χωρίου Κάμπου, προ-
ηγουμένων μέν τριῶν περί τοῦ Ἁγίου ὁμιλιῶν
μεταφρασθεισῶν παρά τῆς ἀδελφῆς Μαρίας Ζαλ-

λώνη ἐκ Τήνου, χωρίου Σκαλάδου, προσθήκῃ δέ
προσευχῶν καί ὕμνων πρός τόν Ἅγιον. Σύρος, τυ-
πογραφεῖο τῆς Ἀνατολῆς, 1886.
μικρό 8ο, 163 σ. Πάνινη ράχη (φθορές, λυμένη ἡ
ραφή της). Ἠλιού & Πολέμη, 1886.14 (ἕνα μόνο
ἀντίτυπο). [μαζί:] Πρᾶξις καθιερώσεως εἰς τήν
ἱεράν καρδίαν τοῦ Ἰησοῦ, ἐγκριθεῖσα διά θεσπί-
σματος τοῦ Ἱεροῦ Συμβουλίου τῶν Ρητῶν τῇ 22
Ἀπριλίου 1875. χ.τ. καί χ. μικρό 8ο, 7 σ. Χωρίς ἰδιαί-
τερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμέ-
νου). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη,
1875. 668. (2)
€ 50-70

333
OLMI, Gaspero. Ὁ κῆπος τῶν κρίνων. Σύρος, Ρ.
Πρίντεζης, 1898.
8ο, 130 σ. Τό κείμενο σέ πλαίσιο ἀπό ἁπλή κόκκινη
γραμμή, μέ 2 εἰκόνες ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά χρω-
μολιθόγραφα ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἠλιού
& Πολέμη, 1898.730.
€ 50-70

Δές καί τά 170, 351, 398, 404, 425 καί 447.

Κρήτη

334
Ἐπίσημα πρακτικά τῆς Βουλῆς τῶν Κρητῶν, σύνο-
δος Γ΄, 1905. Χανιά, Τυπογραφεῖο τῆς Κυβερνήσεως,
1905.
4ο, 143 σ. (λίγο λερωμένα τά τελευταῖα φύλλα).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 30-40

335
Καταστατικόν Τραπέζης Κρήτης, μετά τῆς σχε-
τικῆς συμβάσεως ἱδρύσεως αὐτῆς καί διαφόρων
νόμων καί διαταγμάτων – διάφοροι κανονισμοί καί
ὀργανισμός προσωπικοῦ. Χανιά, Α. Δ. Φραντζε-
σκάκης, 1914.
248 σ. (λερωμένα κάποια φύλλα στήν ἀρχή). Ἀρχικά
τυπωμένα χαρτόνια (λίγο λερωμένα), πάνινη ράχη.
€ 60-80

336
ΨΙΛΑΚΗΣ, Βασίλειος. Φρονίμη, τραγωδία πεντά-
πρακτος. Ἡράκλειο, Στυλιανός Ἀλεξίου, 1889.
8ο, 94 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λείπει μιά γωνία ἀπό
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336

τό πάνω, ἴχνη σελοτέιπ στή ράχη, ἐν μέρει ἄκοπο
ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1889.937.
€ 40-60

Δές καί τά 178, 379, 398 καί 442.

Μικρά Ἀσία
337
[ΓΛΥΚΑΣ, Νικηφόρος]. Περί τῆς ἀνάγκης καί τοῦ
δυνατοῦ τῆς συστάσεως ἱερατικῶν σχολῶν καί
παρ’ ἡμῖν, καί ἰδίως ἐν Κωνσταντινουπόλει, πρός
ἐκπαίδευσιν καί ἱεροπρεπῆ μόρφωσιν τοῦ κατωτέ-
ρου λεγομένου κλήρου, ἤτοι, τῶν ἱερέων, ἐφημερίων
καί πνευματικῶν, ὑπό ***. Κωνσταντινούπολη, τυ-
πογραφεῖο τῆς Βυζαντίδος, 1871.
8ο, 11 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Ἀπόδετο. Ἠλιού
& Πολέμη, 1871.603.
Ἡ ταυτότητα τοῦ συγγραφέα προκύπτει ἀπό χειρό-
γραφη σημείωση στόν τίτλο (στό ὕψος τῶν ἀστερί-
σκων): «τοῦ κ. Ἀρχιμανδρίτου / Ν. Γλυκᾶ / Καθηγητοῦ
/ θεολογίας / ἐν / Χάλκῃ».
€ 30-40

338
Ἑλληνική Ἐμπορική Σχολή Χάλκης. Πρόγραμμα
τῶν διδαχθησομένων μαθημάτων ἐν τῇ κατά Χάλ-
κην Ἑλληνικῇ Ἐμπορικῇ Σχολῇ κατά τό σχολικόν
ἔτος 1898-99 [– (1899-1900)]. χ.τ., [1898 & 1899].
2 προγράμματα, 8ο, 19 καί 16 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λίγο ὀξειδωμένα τοῦ 1898-99). Πρβ. Ἠλιού & Πο-
λέμη (προσθῆκες ὑπό ἔκδοση). [μαζί:] ΚΟΜΝΗ-
ΝΟΣ, Π. Προσλαλιά, ἀπαγγελθεῖσα ἐν τῷ ναῷ τῆς
Ἐμπορικῆς Σχολῆς τῇ 30 Ἰανουαρίου 1908, ἐπί τῇ
ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Κωνσταντινούπολη,
Πατριαρχικό Τυπογραφεῖο, 1908. 11 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. (3)
€ 60-80

339
Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1905, ἔτος πρῶτον, [πάνω:]
Ἐθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα ἐν Κωνσταν-
τινουπόλει. Κωνσταντινούπολη 1904.
521 σ. (ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). Μέ 4 εἰκόνες
ἐκτός καί πολυάριθμες ἐντός κειμένου, διαφημίσεις
στό τέλος. Ἀρχικό εἰκονογραφημένο πανί (λερω-
μένο, χαλαρωμένη ἡ ράχη).
€ 60-90
Δές καί τά 186, 214, 391 καί 392.

Κύπρος
340
GRAZIANI, Antonio Maria. De bello Cyprio libri
quinque. Ρώμη, A. Zanetti, 1624.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. μικρό folio, 258 x 183 mm., 330 σ.
(ἐπιδιορθώσεις στό φ. †4, λερωμένα μερικά φύλλα,
ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Χαλκόγραφος ἀρχιτεκτονι-
κός τίτλος (λείπουν τμήματά του, ἐπικολλημένος),
ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στό τελευταῖο
φύλλο. Περγαμηνή τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λίγο
λερωμένη). Blackmer 786, Cobham & Jeffery, σ. 24.
€ 700-900

341
ΠΑΛΑΙΣΗΣ, Χριστόφορος Θ. Ἐρωτικόν διήγημα
τῶν δύο συνηλίκων, Μανώλη καί Ἀνθούλλας, ἀπό
μικρᾶς των ἡλικίας μέχρι τοῦ ἑκατοστοῦ ἔτους τῆς
ἡλικίας των – Ποίημα ἐρωτικόν μονοκατάληκτον
– Ἡ στετέ καί ἡ ἀγγώνισσες – καί Αἱ κακαί σκέψεις
τῶν γραιῶν. Λευκωσία, Κ. Γ. Ρῶσσος, 1926.
14 + [2] σ. Μέ μιά ὁλοσέλιδη εἰκόνα στή σ. [2]. Χωρίς
ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). Σταυρίδης
(Φυλλάδες) 905. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Νέα Ἀφροδίτη,
ἤτοι συλλογή διαφόρων κυπριακῶν ἐρωτικῶν τρα-
γουδιῶν, διστίχων καί τετραστίχων, συνταχθέντων
ὑπό Χριστ. Θ. Παλαίση καί Ἰωάννου Χ. Παλαίση ἐξ
Αὐγόρου κατ’ ἀπαίτησιν πολλῶν, ἔκδοσις πρώτη.
Λευκωσία, Κ. Γ. Ρῶσσος, 1926. 30 + [2] σ. Ὁ τίτλος σέ
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τυπογραφικό πλαίσιο, μέ μιά ὁλοσέλιδη εἰκόνα στή σ.
[2]. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). Σταυρίδης
(Φυλλάδες) 909α. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ ἐκ τοῦ ἔρωτος
θάνατος τῆς Εἰρήνης καί ἡ αὐτοκτονία τοῦ ἐραστοῦ
αὐτῆς Βάσου, γεγονός λίαν ἀξιανάγνωστον ἐπισυμ-
βάν ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ, ἔκδοσις πέμπτη. Λευκωσία,
Κ. Γ. Ρῶσσος, 1926. 24 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτ-
λου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). Σταυρίδης
(Φυλλάδες) 892δ. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ διά θαύματος
τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα τελεία θεραπεία τοῦ ἐκ Λευ-
κωσίας Κωστῆ Μιχαήλ, (μετονομασθέντος) Ἀνδρέα
Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος ἔπασχεν ἀπό σελινιασμόν, γενο-
μένη τήν 15ην Αὐγούστου τοῦ ἔτους 1925 ἡμέραν
Σάββατον καί ὥραν 6ην μετά μεσημβρίαν κατά μαρ-
τυρίαν πολλῶν αὐτοπτῶν, ἔκδοσις δευτέρα. Λευκω-
σία, τυπογραφεῖο τῶν Μουσῶν Γ. Χ. Ὑψηλάντου,
1926. 13 + [3] σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (ἄκοπο
ἀντίτυπο). Σταυρίδης (Φυλλάδες) 899δ. (4)
€ 80-120

342
ΠΑΛΑΙΣΗΣ, Χριστόφορος Θ. Τό παράπονον τοῦ
τζιυροῦ γιά τό ἄκρωστόν του παιδί καί Ἡ παραν-
τζιελιές τῆς μάνας πρός τήν κακοτζιέφαλην κόρην
της, ἤτοι ὁ σημερινός κόσμος, ἔκδοσις τετάρτη.
Λευκωσία, Κ. Γ. Ρῶσσος, 1925.

15 + [1] σ. Ὁ τίτλος σέ τυπογραφικό πλαίσιο, μέ μιά
ὁλοσέλιδη εἰκόνα στή σ. [1]. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώ-
φυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). Σταυρίδης (Φυλλάδες)
889β. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Διάφορα κυπριακά ἐρωτικά,
κοκκινοχωρίτικα τραγούδια, δίστιχα καί τετράστιχα,
συνταχθέντα ὑπό Χριστ. Θ. Παλαίση καί Ἰωάννου
Χ. Παλαίση ἐξ Αὐγόρου κατ’ ἀπαίτησιν πολλῶν,
ἔκδοσις πρώτη. Λευκωσία, τυπογραφεῖο τῶν Μου-
σῶν Γ. Χ. Ὑψηλάντου, 1925. 13 + [3] σ. Βινιέτες στόν
τίτλο καί στή σ. [3]. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα
(ἄκοπο ἀντίτυπο). Πρβ. Σταυρίδης (Φυλλάδες) 902α.
ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τά
νεώτερα κυπριακά ἐρωτικά τραγούδια τῆς νέας
φωνῆς, δίστιχα καί τετράστιχα, ἔκδοσις πρώτη. Λευ-
κωσία, Κ. Γ. Ρῶσσος, 1926. 15 + [1] σ. Ὁ τίτλος σέ τυ-
πογραφικό πλαίσιο, μέ μιά εἰκόνα στή σ. [1]. Χωρίς
ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). Σταυρίδης
(Φυλλάδες) 908. (3)
€ 60-80

343
ΠΕΡΔΙΟΣ, Ἰωάννης. Σχολική μοῦσα πρός χρῆσιν τῶν
ἑλληνικῶν δημοτικῶν σχολείων. Λευκωσία, τυπο-
γραφεῖο τῆς Λευκωσίας Ε. Κ. Πετρίδου & Σίας, 1908.
50 σ. (μικρά σχισίματα στά περιθώρια τοῦ τελευ-
ταίου φύλλου). Λείπει τό κάτω ἐξώφυλλο (λερωμένο
καί μέ μικρές φθορές τό πάνω, σελοτέιπ στή ράχη).
Σταυρίδης 3715.
ΣΠΑΝΙΟ.
€ 50-70

Δές καί τά 138, 145 καί 352.

16. Διάφορα

344
Δειγματολόγιον καί τιμολόγιον τοῦ στοιχειοχυτη-
ρίου Ἀποστολοπούλου. Ἀθήνα, Ἀποστολόπουλος,
χ.χ. [π. 1906].
[22] + [32] + [17] + [38] + [46] + [4] φ. (λίγο λερω-
μένα μερικά φύλλα). Εἰσαγωγή, μέρη Α´-Δ´ καί
συμπλήρωμα, ἐπιμέρους τίτλοι σέ ρόζ χαρτί, ἕνα
ἀναδιπλούμενο φύλλο στό Γ´ μέρος καί 3 (ἀπό τά
τουλάχιστον 8) στό Δ´, πολυάριθμα δείγματα στοι-
χείων καί διακόσμησης (τυπογραφικά πλαίσια καί
κοσμήματα). Ἀρχικό πανί (λερωμένο, φθορές ἀπό
ὑγρασία).
€ 60-80

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Ά ΜΕΡΟΥΣ
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346

17. Γεωγραφικά - Ταξιδιωτικά

345
DOGLIONI, Giovanni Nicolò. Historia delle guerre d’
Ungheria, descritta da Gio. Nicolo Doglioni, & da altri
moderni autori, ove chiaramente si leggono tutte le cose
successe in quel Regno, da che prima fu cosi nominato, sino
all’anno corrente 1596. Cremona, Barucino Zanni, 1596.
8ο, 351 σ. (μικρή τρύπα ἀπό ἔντομο στό πάνω περι-
θώριο μερικῶν φύλλων, ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στό
κάτω περιθώριο τοῦ D5, λεκέδες κυρίως στά περι-
θώρια, μεγαλύτεροι στήν ἀρχή). Νεότερο δέρμα.
€ 600-800

346
DU VERDIER, Gilbert de Saulnier, Sieur. Abregé de l’
histoire des Turcs, contenat tout ce qui s’ est passé de
plus remarquable sous le regne de vingt-trois Em-
pereurs. Παρίσι, Jean Guignard, 1676.
Τέταρτη ἔκδοση, 12ο, 544, 528 καί 635 σ. (λίγο ὀξει-
δωμένο ἀντίτυπο). Χαλκόγραφοι ἐπιπρόσθετοι τίτ-
λοι καί 25 χαλκόγραφα πορτραῖτα ἐντός κειμένου.
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Πρβ.
Atabey 384 (ἡ δεύτερη ἔκδοση). (3)
€ 300-400

347
BOUHOURS, Dominique. Histoire de Pierre d’Aubus-
son, Grand-Maistre de Rhodes, seconde édition. Πα-
ρίσι, S. Mabre-Cramoisy, 1677.
12ο, 471 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Μέ μιά ὁλο-
σέλιδη χαλκογραφία στή σ. 144 («Ville de Rhodes»).
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Πρβ.
Atabey 142 (ἡ πρώτη ἔκδοση).
€ 200-300

348
CORONELLI, Vincenzo Maria. Historische Beschrei-
bung der sieghafften Waffen der Durchleuchtigsten Re-
publ. Venedig, was solche in Dalmatien, Epiro und
Königreich Morea, zeitwährender jetzigen wider den
Türckischen Kayser Mahomet IV. geführten Kriegs er-
obert und eingenommen, von P. M. Cornelli, berühmten
Cosmogr. Italiänisch beschrieben und mit vielen schö-
nen und bewehrten Kupfferstücken und Grund-Rissen
ausgezieret, verteutschet und an Tag gegeben. Φραγκ-
φούρτη, Johann Balthasar Nieß, 1686.
8ο, 160 x 90 mm., 96 σ. (λείπει ἡ δισέλιδη προμετωπίδα,
ὀξείδωση). Μέ 29 ἀναδιπλούμενες χαλκογραφίες. Νε-
ότερη περγαμηνή. VD17 39:130872Y. [δεμένο μαζί:]
Gründlicher und genauer Bericht aller merckwürdigen
Sachen,welche bey Beläger- undEroberung der Vestungen
inMorea Navarino undModon täglich vorgelauffen, beste-

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, ὥρα 8.30 μ.μ.
Mέρος Β́: 345-496

348
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349

hend in zweyen Send-Schreiben, welche auß den Lägern er-
meldter Plätze an unterschiedliche Freund nach
Teutschland abgelassen worden. χ.τ., 1686. 8ο, 40 + 11
σ. (τρύπες ἀπό ἔντομο στά τελευταῖα φύλλα,
ὀξείδωση). VD17 39:130875W.
€ 2.000-3.000

349
KNOLLES, Richard, καί Paul RYCAUT. The Turkish
history, from the original of that nation, to the growth of
the Ottoman Empire, with the lives and conquests of
their Princes and Emperors, by Richard Knolles, with a
continuation to this present year MDCLXXXVII, where-
unto is added the Present State of the Ottoman Empire,
by Sir Paul Rycaut, late Consul of Smyrna, the sixth edi-
tion. Λονδίνο, T. Basset (τ. 1-2), 1687, καί R. Clavell
& A. Roper (τ. 3), 1700.
Πρώτη συγκεντρωτική ἔκδοση, 3 τόμοι, folio, 385 x
240 mm., 620 + (651-836), (837-990) + 338 + 104 καί
320 + (313-607) σ. (τρύπα ἀπό ἔντομο στά περιθώρια
ὁρισμένων φύλλων, ὀξείδωση). Κείμενο σέ 2 στῆλες,
4 ἐπιμέρους τίτλοι στό δεύτερο τόμο, 27 χαλκόγραφα
πορτραῖτα καί μία χαλκογραφία ἐκτός κειμένου.
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμέ-
νες οἱ συνδέσεις, νεότερες ἐτικέτες στίς ράχες).
Blackmer 1466, Atabey 1076-7, Brunet, III, στ. 681. (3)
Οἱ δυό πρῶτοι τόμοι περιέχουν τήν ἕκτη ἔκδοση
τῆς ἱστορίας τοῦ Knolles, τή συνέχισή της ἀπό τόν
Rycaut γιά τήν περίοδο 1623-1676 (εἶχε ἐκδοθεῖ

αὐτοτελῶς τό 1680) καί ἀπό τόν R. Manley γιά τή
δεκαετία 1676-1686, καθώς καί τό ἔργο The present
state of the Ottoman Empire τοῦ Rycaut (πρώτη
ἔκδοση τό 1666). Στόν τρίτο τόμο τυπώνεται γιά
πρώτη φορά ἡ πραγμάτευση ἀπό τόν ἴδιο τῆς ἱστο-
ρίας τῶν ἐτῶν 1679-1699.
€ 800-1.200

350
WHELER, George. Voyage de Dalmatie, de Grèce et du
Levant, traduit de l’anglois. Χάγη, RutgertAlberts, 1723.
Δεύτερη ἔκδοση στά γαλλικά, 2 τόμοι, 12ο, XII + 358
καί 332 σ. (ὀξείδωση). Χαλκόγραφοι ἐπιπρόσθετοι
τίτλοι, ἀναδιπλούμενος χάρτης καί 80 χαλκογρα-
φίες (ἀνάμεσά τους 8 ἀναδιπλούμενοι πίνακες μέ
νομίσματα, ἕνας δεμένος σάν 2 χαλκογραφίες), 5
ἀναδιπλούμενα φύλλα μέ ἐπιγραφές, χαλκογρα-
φίες ἐντός κειμένου (ἐπιγραφές). Δέρμα τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (φθορές). Weber, II, 415, πρβ. Blackmer
1787 (ἡ πρώτη ἔκδοση). (2)
€ 300-400

351
[SAULGER, Robert]. Histoire nouvelle des anciens
ducs et autres souverains de l΄ Archipel, avec la de-
scription des principales isles, & des choses les plus re-
marquables qui s’y voyent encore aujourd’huy. Παρίσι,
Jean Anisson, 1699.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 12ο, 404 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κά-
ποια φύλλα). Δεύτερη μορφή τοῦ τίτλου (μέ χρονο-
λογία 1699). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές
φθορές). Sommervogel, VII, στ. 388.
ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ. Ὁ Ἰησουίτης Robert Saulger (1637-
1709) ἔφθασε στήν Ἀνατολή τό 1663. Τό ἔργο του
αὐτό εἶναι καρπός ἐρευνῶν πού διεξήγαγε ἐπιτόπου,
κυρίως στά ἀρχεῖα τῆς Νάξου. Γιά τίς δυό μορφές
τοῦ τίτλου (ἡ πρώτη μέ χρονολογία 1698) βλ. F. Lar-
rivaz, «Note bibliographique. Deux dates pour une même
édition», Échos d’Orient, τ. 14 (1911), σ. 286-7.
€ 1.000-1.500

352
BRUYN, Cornelis de. Voyage au Levant [– par la
Moscovie en Perse, et aux Indes Orientales], c’ est-à-
dire dans les principaux endroits de l’ Asie Mineure,
dans les isles de Chio, Rhodes, Chypre, &c., de même
que dans les plus considérables villes d’Egypte, Syrie &
Terre Sainte. Rouen, Charles Ferrand, 1725.
Πρώτη συγκεντρωτική ἔκδοση, 5 τόμοι, 4ο, 648,
565, 520, 522 καί 498 σ. (λίγο ὀξειδωμένα μερικά
φύλλα). Χαλκόγραφη προμετωπίδα στόν πρῶτο
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352

τόμο (πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα), 5 χάρτες (4 ἀνα-
διπλούμενοι) καί 85 χαλκόγραφοι πίνακες (12 ἀνα-
διπλούμενοι). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(μικρές φθορές, κόκκινες οἱ ἀκμές). Röhricht 1184,
Contominas 102, πρβ. Atabey 161 («Paris & Rouen»),
Brunet, III, στ. 911, Cobham & Jeffery, σ. 7. (5)
€ 1.500-2.000

353
TOURNEFORT, Joseph Pitton de. Relation d’ un voy-
age du Levant, fait par ordre du Roi, contenant l’ his-
toire ancienne & moderne de plusieurs isles de l’
Archipel, de Constantinople, des côtes de la Mer Noire,
de l’ Armenie, de la Georgie, des frontieres de Perse &
de l’Asie Mineure. Λυών, Bruyset, 1727.
3 τόμοι, 8ο, 379, 448 καί 404 σ. (λίγο λερωμένα με-
ρικά φύλλα, ὁμοιόμορφη ὀξείδωση). Mέ 153 χαλ-
κόγραφους πίνακες (6 ἀναδιπλούμενοι). Δέρμα τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, σχισμένη ἡ πάνω
ἕνωση τοῦ δεύτερου τόμου, χαλαρωμένες οἱ συν-
δέσεις). Πρβ. Blackmer 1318 (ἡ πρώτη ἔκδοση). (3)
€ 700-900

354
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, Κλαύδιος. Orbis antiqui tabulae ge-
ographicae secundum Cl. Ptolemaeum, cum Indice
philologico absolutissimo omnium locorum, montium,
fluminum, &c. [...], accuratissime indicante. Ἄμστερ-
νταμ, R. & J. Wetsten & W. Smith, 1730.

folio, 495 x 300 mm. (λείπει ὁ ψευδότιτλος, τρύπα
ἀπό ἔντομο στήν κάτω ἐσωτερική γωνία τῶν πρώ-
των φύλλων). Χαλκόγραφη προμετωπίδα καί 28 δι-
σέλιδοι χαλκόγραφοι χάρτες. Νεότερη δερμάτινη
ράχη (ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Phillips (Atlases) 575,
Finopoulos & Navari, 41, Zacharakis 2861-4.
€ 2.000-3.000

354
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355
STUART, James, καί Nicholas REVETT. The antiqui-
ties of Athens. Λονδίνο, 1762 [1808] & 1787-1816.
4 τόμοι, μεγάλο folio, 535 x 370 mm. (λείπει ὁ κατά-
λογος συνδρομητῶν τοῦ πρώτου τόμου, σχίσιμο στό
δεύτερο φύλλο του, κομμένο μέρος ἀπό τήν κάτω
ἐσωτερική γωνία ἑνός φύλλου τοῦ δεύτερου τόμου:
σ. 23-4, ἐπιδιορθωμένα σχισίματα σέ 3 πίνακες, ὀξεί-
δωση, ἀνάποδα δεμένος ἕνας δισέλιδος πίνακας). Ὁ
πρῶτος τόμος τυπωμένος σέ χαρτί μέ ὑδατόσημο
χρονολογημένο 1808, οἱ ὑπόλοιποι ἀντίτυπα τῆς
πρώτης ἔκδοσης, χαλκόγραφες βινιέτες στούς τίτ-
λους, 2 χαλκόγραφα πορτραῖτα τῶν Stuart καί Revett
(ὡς προμετωπίδες στούς τόμους Β´ καί Δ´), 4 χαλκό-
γραφοι χάρτες (2 ἀναδιπλούμενοι, ὁ ἕνας ἐπιχρωμα-
τισμένος μέ τό χέρι) καί 313 πίνακες (4 ἀναδιπλούμενοι
καί 4 δισέλιδοι), πολυάριθμες βινιέτες ἐντός κειμέ-
νου, κατάλογος τοῦ ἐκδότη J. Taylor δεμένος στό
τέλος τοῦ τρίτου καί τοῦ τέταρτου τόμου. Δερμάτινη
ράχη τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰώνα (φθορές, σχισμένες
οἱ ἑνώσεις, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Blackmer
1617. [μαζί:] Antiquities of Athens and other places in
Greece, Sicily, etc., supplementary to the Antiquities of
Athens by James Stuart and Nicholas Revett, delineated
and illustrated by C. R. Cockerell, W. Kinnard, T. L. Don-
aldson, W. Jenkins, W. Railton. Λονδίνο, Priestley &
Weale, 1830. μεγάλο folio, 555 x 370 mm. (λείπει ὁ ψευ-
δότιτλος, ἐνισχυμένο μέ ταινία χαρτιοῦ τό κάτω πε-
ριθώριο τοῦ πορτραίτου τοῦ Stuart καί τό ἐξωτερικό
περιθώριο τοῦ τελευταίου πίνακα, λερωμένα μερικά
φύλλα, ὀξείδωση). Μέ 2 χαλκόγραφα πορτραῖτα καί
53χαλκόγραφους πίνακες, κατάλογος συνδρομητῶν.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (ἐκτεταμ-

ένες φθορές, λυμένη ἡ ραφή της). Blackmer 1617. (5)
ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΟΥ ΣΥΧΝΑ
ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ.
€ 8.000-12.000

356
[SILVA, marquis de]. Considérations sur la guerre présente
entre les Russes et les Turcs, écrites partie au mois d’Oc-
tobre & partie au mois de Décembre de l’année 1769. Το-
ρίνο, Frères Reycends, 1773.
8ο, 85 σ. Μέ 3 ἀναδιπλούμενους χαλκόγραφους πί-
νακες. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές στίς
ἑνώσεις, λείπει μικρό τμῆμα του κατά μῆκος τῆς
πάνω ἕνωσης). Atabey 1132. [δεμένο στήν ἀρχή, τοῦ
ἰδίου:] Remarques sur quelques articles de l’ Essai
général de tactique. Τορίνο, Frères Reycends, 1773. 8ο,
171 σ. (λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Atabey 1133.
€ 500-700

357
SAYER, Robert. Ruinen und Ueberbleibsel von Athen,
nebst anderen merkwürdigen Alterthümern Griechen-
lands, nun mit einem aus der englischen Beschreibung
zur Erläuterung derselben kurzverfassten historischen
Auszuge nach dem englischen Original. Augsburg, C.
H. Stage, 1782.
Δεύτερη ἔκδοση στά γερμανικά (ἀποτελούμενη
ἀπό ἀντίτυπα τῆς πρώτης (1764) μέ ξανατυπωμένα
τά 2 πρῶτα φύλλα), folio, 381 x 240 mm., 8 σ. (λίγο
ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Εἰσαγωγικό κείμενο καί 12
δισέλιδες χαλκογραφίες. Νεότερο δέρμα (ἐμπίεστη
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357

διακόσμηση στά καλύμματα), θήκη. [δεμένο μαζί:]
Vorstellung der Baalbekischen Alterthümer, nach dem
englischen Original, nebst einer kurzen Beschreibung
derselben. Augsburg, C. H. Stage, 1782. folio, 8 σ.
(ὀξείδωση). Εἰσαγωγικό κείμενο καί 6 δισέλιδες
χαλκογραφίες.
€ 1.500-2.000

358
DALLAWAY, James. Constantinople, ancient and mod-
ern, with excursions to the shores and islands of the Ar-
chipelago and the Troad. Λονδίνο, T. Bensley, 1797.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, xi + 415 σ. (ἐλαφρά ὀξειδω-
μένα κάποια φύλλα). Χαλκόγραφος τίτλος μέ βι-
νιέτα (ἀκουατίντα), ἕνας χάρτης καί 9 ἀκουατίντες
ἐκτός κειμένου. Νεότερο δέρμα (φθορές, σχισμένες
οἱ ἑνώσεις, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Blackmer
441, Atabey 308, Weber, II, 640, Contominas 182.
€ 300-400

359
JOLY, Joseph-Romain. Atlas de l’ancienne géographie
universelle, comparée à la moderne, précédé d’ une
table générale en forme de dictionnaire. Παρίσι, A.-A.
Lottin & A. Bertrand, 1801.
4ο, 78 σ. Μέ 18 χαλκόγραφους χάρτες (15 ἀναδι-

πλούμενοι). Μαρμαρογραφημένα χαρτόνια τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης.
€ 250-350

360
LE CHEVALIER, Jean Baptiste. Reise durch den Pro-
pontis und Pontus-Euxinus, aus dem Französischen
übersetzt. Liegnitz & Leipzig, David Siegert, 1801.
Πρώτη ἔκδοση στά γερμανικά, 8ο, XIV + 222 σ. Μέ
6 ἀναδιπλούμενους χαλκόγραφους χάρτες. Ἀρχικά
χαρτόνια (ξεθωριασμένα, μικρές φθορές). Πρβ.
Blackmer 995 (ἡ πρώτη γαλλική ἔκδοση).
€ 300-400

361
BARTHOLDY, Jakob Ludwig Salomon. Voyage en
Grèce, fait dans les années 1803 et 1804, traduit de l’
allemand par A. du C[oudray]. Παρίσι, Dentu, 1807.
Πρώτη ἔκδοση στά γαλλικά, 2 τόμοι, 8ο, xj + 272
καί 295 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Μ’ ἕναν
ἀναδιπλούμενο χάρτη, 15 χαλκογραφίες σέ σχέδια
τοῦ G. Gropius (ἀνάμεσά τους 10 χρωματισμένες μέ
τό χέρι, στήν πλειονότητά τους ἐνδυμασίες) καί 2
ἀναδιπλούμενους πίνακες μέ μουσική. Νεότερο
δέρμα (φθορές στίς ἑνώσεις, χαλαρωμένες οἱ συν-
δέσεις, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα,
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367

ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Blackmer 87, Atabey 68, Weber,
I, 12, Contominas 39. (2)
€ 400-600

362
HEATHER, William. A new and complete pilot, con-
taining sailing directions for the Bay of Biscay, the
coasts of France, Spain and Portugal, also for the
Mediterranean Sea, the Archipelago and to Constan-
tinople, now first compiled from the French, Spanish
and Italian surveys of Michelot, Bremond, Tofino and
Ayrouard, and from the surveys of several captains and
masters in the Royal Navy, second edition. Λονδίνο, W.
Heather, 1808.
8ο, 122 σ. (ἐλαφρά λερωμένα μερικά φύλλα). Δερμά-
τινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, ἐλεύθερα
τά καλύμματα). [δεμένο στήν ἀρχή, τοῦ ἰδίου:] The
new British Channel pilot, containing sailing directions
from London and Yarmouth to Liverpool, and from Calais
to Brest, [...], fifth edition, newly arranged and consider-
ably improved by J. W. Norie. Λονδίνο, J. W. Norie, 1815.
8ο, vi + 124 σ.
ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ. Τό ἔργο αὐτό τοῦ Heather μπορεῖ
νά θεωρηθεῖ ὁ πρῶτος ἀφηγηματικός πορτολάνος
σέ ἀγγλική γλώσσα πού περιλαμβάνει τό Αἰγαῖο
Πέλαγος.
€ 800-1.200

363
HOBHOUSE, John Cam. A Journey through Albania,
and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to
Constantinople, during the years 1809 and 1810, sec-
ond edition. Λονδίνο, James Cawthorn, 1813.
2 τόμοι, 4ο, xv + 518 καί (519-1152) σ. (ὀξείδωση). Χαλ-
κόγραφη προμετωπίδα στό δεύτερο τόμο, 2 ἀναδι-
πλούμενοι χάρτες, 16 (ἀπό τίς 17) ἀκουατίντες
χρωματισμένες μέ τό χέρι (7 δισέλιδες, μία τοπο-
θετημένη στήν ἀρχή τοῦ πρώτου τόμου) καί 4 χαλκό-
γραφοι πίνακες (ἕνας μέ ἀρχιτεκτονικά σχέδια, 2
πανομοιότυπα ἐπιστολῶν καί ἕνας δισέλιδος μέ μου-
σική). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (ἐκτε-
ταμένες φθορές, ἐλεύθερα τά καλύμματα). Πρβ.
Blackmer 821, Atabey 584 & Weber, I, 33. (2) <ὡς ἔχει>
€ 500-700

364
BEAUFORT, Francis. Karamania, or a brief descrip-
tion of the South Coast of Asia-Minor and of the remains
of antiquity, with plans, views, &c. collected during a
survey of that coast under the orders of the Lords Com-
missioners of the Admiralty, in the years 1811 & 1812,
second edition. Λονδίνο, R. Hunter, 1818.
8ο, x + 309 σ. (μικρά σχισίματα στό τελευταῖο φύλ-
λο, ὀξειδωμένες οἱ χαλκογραφίες καί τά γειτονικά
τους φύλλα). Ἀναδιπλούμενος χαλκόγραφος χάρ-
της σέ θέση προμετωπίδας καί 6 χαλκογραφίες
ἐκτός κειμένου, χαλκόγραφες βινιέτες. Νεότερα
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370

χαρτόνια (ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Πρβ. Blackmer 103
(ἡ πρώτη ἔκδοση).
€ 200-300

365
DODWELL, Edward. A classical and topographical
tour through Greece, during the years 1801, 1805 and
1806. Λονδίνο, Rodwell & Martin, 1819.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 4ο, vii + (ix-xii) + (iii-x) +
587 καί vii + 537 σ. Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο χαλκό-
γραφο χάρτη καί 66 χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου
(ἀνάμεσά τους 5 ἀναδιπλούμενες, μία δισέλιδη καί
2 ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι), ξυλογραφίες ἐντός
κειμένου. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές,
ἐλεύθερα τά καλύμματα). Blackmer 492, Atabey 356,
Weber, I, 62, Contominas 214. (2)
€ 800-1.200

366
STUART, James, καί Nicholas REVETT. The antiqui-
ties of Athens, a new edition. Λονδίνο, Priestley &
Weale, 1825-1830.
4 τόμοι δεμένοι σέ 2, folio, 440 x 295 mm., 82, 112, 128
καί [62] σ. (ὀξειδωμένες οἱ χαλκογραφίες καί τά γει-
τονικά τους φύλλα, σέ λάθος θέση δεμένο ἕνα τεῦχος
τοῦ τρίτου τόμου: σ. 117-20, ἀνάποδα ἕνας δισέλιδος
πίνακας). Χαλκόγραφες βινιέτες στούς τίτλους, 2 χαλ-
κόγραφα πορτραῖτα καί 191 χαλκόγραφοι πίνακες (4

δισέλιδοι), κατάλογος συνδρομητῶν στόν τέταρτο
τόμο. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθο-
ρές, σχισμένες οἱ ἑνώσεις τοῦ πρώτου τόμου, χαλα-
ρωμένες οἱ συνδέσεις). Πρβ. Blackmer 1617 (ἡ πρώτη
ἔκδοση). (2)
€ 1.500-2.000

367
MACFARLANE, Charles. Constantinople in 1828, a
residence of sixteen months in the Turkish capital and
provinces, with an account of the present state of the
naval and military power, and of the resources of the Ot-
toman Empire. Λονδίνο, Saunders & Otley, 1829.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4o, xix + 406 σ. (ἐλαφρά ὀξειδω-
μένα κάποια φύλλα). Μέ 5 λιθογραφίες ἐκτός κει-
μένου (μία δισέλιδη καί 3 ἐπιχρωματισμένες μέ τό
χέρι). Νεότερα μαρμαρογραφημένα χαρτόνια (σχι-
σμένη ἡ κάτω ἕνωση). Blackmer 1047, Atabey 742,
Weber, I, 175, Droulia 1669, Contominas 428.
€ 400-600

368
WORDSWORTH, Christopher. Athens and Attica, jour-
nal of a residence there. Λονδίνο, John Murray, 1836.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, xii + 285 σ. Μέ 3 λιθογραφίες
χαραγμένες ἀπό τόν L. Haghe σέ σχέδια τοῦ C. R.
Cockerell (ὀξειδωμένες), 2 ἀναδιπλούμενους χάρ-
τες καί ἕνα ἀναδιπλούμενο φύλλο μέ ἐπιγραφή.
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372

Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, χα-
λαρωμένες οἱ συνδέσεις). Blackmer 1839, Contomi-
nas 809.
€ 200-300

369
WORDSWORTH, Christopher. Athens and Attica, jour-
nal of a residence there, second edition. Λονδίνο, John
Murray, 1837.
8ο, xx + 297 σ. Μέ 3 λιθογραφίες χαραγμένες ἀπό
τόν L. Haghe σέ σχέδια τοῦ C. R. Cockerell, 2 ἀνα-
διπλούμενους χάρτες καί ἕνα ἀναδιπλούμενο
φύλλο μέ ἐπιγραφή. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(μικρές φθορές). Weber, I, 266, Contominas 810.
€ 150-200

370
GIFFARD, Edward. A short visit to the Ionian Islands,
Athens and the Morea. Λονδίνο, John Murray, 1837.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 12ο, vi + 399 σ. Ξυλόγραφη βι-
νιέτα στόν τίτλο, λιθόγραφη προμετωπίδα, ἕνας
χάρτης καί 5 λιθογραφίες ἐκτός κειμένου (σέ σχέ-
δια τοῦ F. W. Newton), ξυλόγραφο πορτραῖτο (ὁλό-
σωμο) τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη στή σ. 188. Νεότερο
δέρμα (μικρές φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις).
Blackmer 683, Weber, I, 252, Contominas, 288, πρβ.
Legrand & Pernot, 1291.
€ 400-600

371
[CHOISEUL-GOUFFIER, Marie Gabriel Auguste Flo-
rent, comte de)]. Voyage pittoresque de la Grèce, Planches.
Βρυξέλλες, Calcographie Royale de J. Goubaud, χ.χ. [π.
1840].
folio, 452 x 310 mm. (ὀξείδωση). Λιθόγραφος τίτλος,
ἀναδιπλούμενος λιθόγραφος χάρτης καί 96 πίνακες
μέ 145 λιθογραφίες χαραγμένες σέ σχέδια τῶν Plou,
Lemonnier, Delpierre, Peetermans, Eenens, Lauters, κ.ἄ.,
μέ βάση χαλκογραφίες τῆς πρώτης ἔκδοσης τοῦ
Choiseul-Gouffier, οἱ πρῶτες 97 λιθογραφίες ἀριθμη-
μένες 1-60, 62-70, 72-90 & 92-100, οἱ ὑπόλοιπες χωρίς
ἀρίθμηση. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (φθορές,
χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Contominas 147. [δεμένο
μαζί:] [MELLING, Antoine Ignace. Voyage pittoresque
de Constantinople]. Βρυξέλλες, Calcographie Royale de
J. Goubaud, χ.χ. [π. 1840]. folio, (ὀξείδωση). Λιθό-
γραφο πορτραῖτο τοῦ Σελίμ Γ´ καί 47 (ἀπό τίς 48) λι-
θογραφίες χαραγμένες σέ σχέδια τῶν Lauters,
Peetermans, Delpierre, Plou, Lemonnier, κ.ἄ., μέ βάση
χαλκογραφίες τῆς πρώτης ἔκδοσης τοῦ Melling,
χωρίς φύλλο τίτλου, 2 λιθογραφίες μέ χρονολογία
«1840» στήν πλάκα. Πρβ. Contominas 147.
€ 1.500-2.000

372
HESS, Peter von. Griechenlands Befreiung, in XXXIX
Bildern entworfen von Peter von Hess. Μόναχο, Mey
& Widmayer, χ.χ. [μέσα 19ου αἰώνα].
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, δεύτερη ἐκτύπωση. folio, 497 x
378 mm. (κομμένη καί συμπληρωμένη ἡ κάτω ἐξω-
τερική γωνία τῶν πρώτων καί τῶν τελευταίων λι-
θογραφιῶν, ἐπιδιορθωμένα σχισίματα, λεκέδες
ἀπό νερό, λερωμένες κάποιες λιθογραφίες). Λιθό-
γραφος τίτλος καί 33 (ἀπό τίς 39) λιθογραφίες μέ
τίντα χαραγμένες ἀπό τόν H. Kohler μέ βάση ἔργα
τοῦ Hess, κάθε λιθογραφία σέ διακοσμητικό πλαί-
σιο μέ ἐνσωματωμένες λεζάντες στά ἑλληνικά, γαλ-
λικά, γερμανικά καί ἀγγλικά, ἐκτός ἀπό τίς 6
λιθογραφίες λείπουν τό φύλλο μέ τά ἐπεξηγημα-
τικά κείμενα καί ἡ ἀφιέρωση στόν Ὄθωνα. Δέρμα
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, ἴχνη ἀπό μεταλ-
λικά στοιχεῖα στίς γωνίες καί τό κέντρο τοῦ πάνω
καλύμματος). Πρβ. Das neue Hellas, ἀρ. 169 (ἡ
πρώτη ἐκτύπωση). <ὡς ἔχει>
€ 2.000-3.000

373
WORDSWORTH, Christopher. La Grèce pittoresque et
historique, traduction de M. E. Regnault. Παρίσι, L.
Curmer, 1841.
μεγάλο 8ο, 372 σ. (ὀξείδωση). Χαλυβόγραφος ἐπι-
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πρόσθετος τίτλος, χαλυβόγραφη προμετωπίδα καί
26 χαλυβογραφίες (ἀνάμεσά τους 2 χάρτες), πολυά-
ριθμες ξυλογραφίες ἐντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη
τοῦ Creuzevault (μικρές φθορές στά καλύμματα,
ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, χρυσωμένη
ἡ πάνω ἀκμή). Weber, I, 1140, Contominas 814.
€ 150-200

374
ALLAN, John H. A pictorial tour in the Mediterranean,
including Malta, Dalmatia, Turkey, Asia Minor, Grecian
Archipelago, Egypt, Nubia, Greece, Ionian Islands,
Sicily, Italy and Spain. Λονδίνο, Longman, 1843.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio, 96 σ. Λιθόγραφος ἐπιπρόσθε-
τος τίτλος (μέ 2 τίντες καί χρυσό), 32 (ἀπό τίς 40) λι-
θογραφίες ἐκτός κειμένου σέ σχέδια τοῦ συγγραφέα
(30 μέ μία καί 2 μέ δύο τίντες), πολυάριθμες ξυλο-
γραφίες ἐντός κειμένου. Νεότερη δερμάτινη ράχη (μι-
κρές φθορές στά καλύμματα, χρυσωμένες οἱ ἀκμές).
Blackmer 24, Atabey 15, Weber, I, 1143, Contominas 9.
<ὡς ἔχει>
€ 150-200

375
LEAR, Edward. Journals of a landscape painter in Al-
bania, &c., second edition. Λονδίνο, R. Bentley, 1852.
8ο, xiii + 428 σ. (σχίσιμο στό πάνω περιθώριο ἑνός
φύλλου: σ. xiii-xiv, ὀξειδωμένες οἱ λιθογραφίες,

σφραγίδες στόν τίτλο). Μ’ ἕνα λιθόγραφο χάρτη
καί 20 λιθογραφίες χαραγμένες ἀπό τό συγγραφέα
(ὅλες μέ 2 τίντες). Ἀρχικό πανί (λερωμένο). Weber,
I, 446, Contominas 393.
€ 300-400

376
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ἰάκωβος Ρίζος. Τά Ἑλληνικά, ἤτοι πε-
ριγραφή γεωγραφική, ἱστορική, ἀρχαιολογική καί
στατιστική τῆς ἀρχαίας καί νέας Ἑλλάδος, συνταχ-
θεῖσα ὑπό Ἰακώβου Ρ. Ραγκαβῆ εἰς τρεῖς τόμους, ὧν
ὁ Α΄ διαλαμβάνει τήν Στερεάν, Ἀνατολικήν καί Δυ-
τικήν Ἑλλάδα, ὁ Β΄ τήν Πελοπόννησον καί ὁ Γ΄ τάς
νήσους τάς τε ἐλευθέρας καί μή, καί τόν πίνακα.
Ἀθήνα, Κ. Ἀντωνιάδης, 1853-1854.
3 τόμοι, 8ο, ι΄ + 784, 736 καί 791 [799] σ. (λείπει
μέρος ἑνός φύλλου τοῦ τρίτου τόμου: σ. 61-2, λε-
ρωμένο ἀντίτυπο, ὀξείδωση). Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμένες οἱ συν-
δέσεις). Γκίνης & Μέξας, 6135 & 6354. (3) <ὡς ἔχει>
€ 200-300

377
PARDOE, Julia. The beauties of the Bosphorus, illus-
trated in a series of views of Constantinople and its envi-
rons from original drawings by W. H. Bartlett. Λονδίνο,
Virtue & Co., χ.χ. [π. 1855].
Δεύτερη ἔκδοση, 4ο, xii + 172 σ. (λίγο ὀξειδωμένες

371
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383

οἱ χαλυβογραφίες). Χαλυβόγραφος ἐπιπρόσθετος
τίτλος (ἐπιχρωματισμένος μέ τό χέρι), ἕνας χάρτης
καί 86 χαλυβογραφίες (34 ἐπιχρωματισμένες μέ τό
χέρι). Νεότερο δέρμα (μικρές φθορές). Weber, I,
1151, Contominas 528, πρβ. Blackmer 1254 (ἡ πρώτη
ἔκδοση).
€ 300-400

378
LOVISELLI, Nicola. Due parole sulla Grecia libera.
Torino 1863.
8ο, 15 σ. (ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στήν κάτω ἐξωτε-
ρική γωνία τῶν περισσότερων φύλλων, λίγο λερω-
μένο ἀντίτυπο). Νεότερα χαρτόνια.
€ 60-80

379
SPRATT, Thomas Abel Brimage. Travels and researches
in Crete. Λονδίνο, John van Voorst, 1865.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 8ο, xii + 387 καί ix + 435
σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένες οἱ λιθογραφίες καί τά γει-
τονικά τους φύλλα). 2 ἀναδιπλούμενοι γεωλογικοί
χάρτες (ἐπιχρωματισμένοι μέ τό χέρι), 14 λιθογρα-
φίες ἐκτός κειμένου σέ σχέδια τοῦ συγγραφέα (μέ
2 ἤ περισσότερες τίντες, μία ἀναδιπλούμενη), 26 λι-
θογραφίες ἐπικολλημένες ἐντός κειμένου, 2 πίνα-
κες μέ ἐπιγραφές καί ἕνας μέ νομίσματα, κτητορική
σημείωση στούς τίτλους («From the Author / A. L.
Mansell»). Ἀρχικό πανί (μικρές φθορές). Blackmer
1590, Weber, I, 641, Contominas 687. (2)
Ὁ πλοίαρχος Arthur Lukis Mansell (1815-1890)
ὑπῆρξε βασικός συνεργάτης τοῦ Spratt κατά τίς
ἔρευνές του στήν Κρήτη. Ὁ ἴδιος μελέτησε τό φαι-
νόμενο τῆς παλίρροιας τοῦ Εὐρίπου καί μετά τήν
ἀποχώρησή του ἀπό τήν ἐνεργό ὑπηρεσία (1866)
ἐγκαταστάθηκε στή Χαλκίδα, ὅπου ἔζησε μέχρι τό
τέλος τῆς ζωῆς του.
€ 600-800

380
WYSE, Thomas. An excursion in the Peloponnesus in
the year 1858, edited by Winifrede M. Wyse. Λονδίνο,
Day & Son, 1865.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 8ο, xii + 314 καί ix + 243
[343] σ. Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο λιθόγραφο χάρτη
καί 24 ὀξυγραφίες ἐκτός κειμένου (σέ σχέδια τοῦ
συγγραφέα καί τοῦ V. Lanza, 2 ἀναδιπλούμενες).
Ἀρχικό πανί (μικρές φθορές, χαλαρωμένες οἱ ράχες).
Blackmer 1847, Weber I, 646, Contominas 819. (2)
€ 400-600

381
ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Π. Περιοδεῖαι ἐν Περσίᾳ, ἤτοι
περιγραφή τῶν ἀπό Πετρουπόλεως εἰς Τεχεράνην
καί ἐκεῖθεν διά Τραπεζοῦντος εἰς Κωνσταντινούπο-
λιν χωρῶν (ἐκ ***). Κωνσταντινούπολη, τυπογρα-
φεῖο τοῦ Γραφικοῦ Κόσμου, 1881.
4ο, ς´ + 115 σ. (λείπει ἕνα φύλλο: σ. ζ´-η´). Κείμενο σέ
2 στῆλες, ξυλογραφίες ἐντός κειμένου. Πάνινη
ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1881.595.
€ 30-40

382
PUAUX, René. Grèce, terre aimée des dieux. Παρίσι
1932.
4ο, 121 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 400 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ πολλές εἰκόνες ἐκτός κειμένου (ἀνά-
μεσά τους 8 ἔγχρωμες φωτοχαλκογραφίες). Ἀρχικά
εἰκονογραφημένα χαρτόνια (λίγο λερωμένα), δερ-
μάτινη ράχη. Contominas 593.
€ 200-300

18. Χάρτες

383
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. (ἐπι-
διορθωμένα σχισίματα). Σέ κορνίζα.
€ 150-200
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384
ΡΗΓΑΣ, Βελεστινλῆς. Χάρτα τῆς Ἑλλάδος, ἐν ᾗ περιέχονται αἱ νῆσοι αὐτῆς καί μέρος τῶν εἰς τήν Εὐρώπην
καί Μικράν Ἀσίαν πολυαρίθμων ἀποικιῶν αὐτῆς, περιοριζομένων, ἀπ’ ἀνατολῶν, διά τῶν Μύρων τῆς Λυ-
κίας μέχρι τοῦ Ἀργανθονίου ὄρους τῆς Βυθινίας, ἀπ’ἄρκτου, διά τοῦ Ἄκ Κερμανίου, τῶν Καρπαθίων ὀρῶν
καί Δουνάβεως καί Σάββα τῶν ποταμῶν, ἀπό δυσμῶν, διά τοῦ Οὖννα καί τοῦ Ἰωνίου πελάγους, ἀπό δέ με-
σημβρίας, διά τοῦ Λιβυκοῦ, τά πλείω μέ τάς παλαιάς καί νέας ὀνομασίας, πρός δέ, 9 ἐπιπεδογραφίαι τινῶν
περιφήμων πόλεων καί τόπων αὐτῆς συντείνουσαι εἰς τήν κατάληψιν τοῦ Νέου Ἀναχάρσιδος, μία χρονολο-
γία τῶν βασιλέων καί μεγάλων ἀνθρώπων αὐτῆς, 161 τύποι ἑλληνικῶν νομισμάτων ἐρανισθέντων ἐκ τοῦ
αὐτοκρατορικοῦ ταμείου τῆς Ἀουστρίας πρός ἀμυδράν ἰδέαν τῆς ἀρχαιολογίας, νῦν πρῶτον ἐκδοθεῖσα
παρά τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ Θετταλοῦ, χάριν τῶν Ἑλλήνων καί φιλελλήνων. Βιέννη 1797.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, πρῶτο στάδιο. Μεγάλος χαλκόγραφος χάρτης σέ 12 φύλλα ἀριθμημένα 1-12, διαστάσεις
φύλλου: 550 x 750 mm., συνολικές διαστάσεις: 2200 x 2400 mm. (λείπει μέρος ἀπό τό ἀριστερό περιθώριο (φ.
1), σχισίματα σέ διάφορα σημεῖα, λεκέδες, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, παλιά ἐπικόλληση σέ χαρτί ἐπικολλημένο σέ
πανί). Χαραγμένος ἀπό τόν Franz Müller σέ σχέδια τοῦ Ρήγα. Λαδᾶς & Χατζηδῆμος, II, 190, Zacharakis 1519.

384
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Ἡ ἔκδοση τῆς περίφημης Χάρτας τῆς Ἑλλάδος ἐντάσσεται στό πλαίσιο τῶν ἐπαναστατικῶν σχεδίων τοῦ
Ρήγα, πού περιλάμβαναν ἀφενός τήν ἀφύπνιση τῆς ἐθνικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων καί ἀφετέρου τή δη-
μιουργία ὁμοσπονδίας τῶν βαλκανικῶν λαῶν, στήν ὁποία θά ἐφαρμόζονταν οἱ δημοκρατικές καί φιλελεύ-
θερες ἰδέες τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης. Ἀπό χαρτογραφική ἄποψη ὁ Ρήγας στηρίχθηκε σέ χάρτη τοῦ
Guillaume Delisle, στόν ὁποῖο ἐπεξέτεινε τό γεωγραφικό παράθυρο πρός βορρά ὥστε νά ἀπεικονίσει καί τίς
παραδουνάβιες περιοχές. Ἐπιπλέον παρέθεσε σέ πολλές περιπτώσεις δίπλα στά ἀρχαῖα καί τά ἀντίστοιχά
τους νεότερα τοπωνύμια, ὅπως αὐτά καταγράφονταν στή Γεωγραφία παλαιά καί νέα τοῦ Μελετίου (1728)
καί στή Νεωτερική γεωγραφία τῶν Δ. Φιλιππίδη καί Γ. Κωνσταντᾶ (1791). Γιά τή Χάρτα τοῦ γενικά βλ. Γ.
Τόλιας, Ἱστορία τῆς χαρτογραφίας τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου, 1420-1800. Χάρτες τῆς συλλογῆς Μαργαρίτας Σα-
μούρκα, Ἀθήνα 2008, σ. 383-7. Γιά τά δυό στάδια (states) τῆς ἔκδοσης, πού χρονολογικά θά πρέπει νά τοπο-
θετηθοῦν κατά τή διάρκεια τῆς ἐκτύπωσης, βλ. E. Livieratos, «On the unveilinig of two versions of Rigas
Velestinlis Charta», e-Perimetron, 3.3. (2008).
€ 40.000-60.000

384
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385

19. Φωτογραφία

385
STILLMAN, William James. Μοναστηράκι. [1869].
Ἀνάγλυφη σφραγίδα (μονόγραμμα) στήν εἰκόνα,
τύπωμα ἀλμπουμίνας ἐπικολλημένο σέ λεπτό χαρ-
τόνι, 187 x 235 mm. (μικρό σχίσιμο στήν κάτω δεξιά
γωνία).
Σέ πρῶτο πλάνο ὁ ναός τῆς Παντάνασσας στή συμ-
βολή τῶν ὁδῶν Ἑρμοῦ καί Ἀθηνᾶς. Στό βάθος
ἀριστερά διακρίνεται τό ρολόι τοῦ Ἔλγιν. Ὁ W. J.
Stillman, φιλέλληνας διπλωμάτης καί δημοσιογρά-
φος, ἦταν συγχρόνως ζωγράφος τοῦ κύκλου τῶν
Προραφαηλιτῶν καί ταλαντοῦχος φωτογράφος.
Τό 1869 φωτογράφησε τήν Ἀκρόπολη κατά τρόπο
μοναδικό ὅσο καί ἀνεπανάληπτο στήν ἱστορία τῆς
φωτογραφίας τοῦ 19ου αἰώνα. Μιά ἐπιλογή ἀπό τίς
φωτογραφίες του (μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ πα-
ρούσα) δημοσίευτηκε τόν ἑπόμενο χρόνο στό Λον-
δίνο μέ τή μέθοδο τῆς ἀνθρακοτυπίας, σ’ ἕνα
λεύκωμα μέ τίτλο: The Acropolis of Athens, illustrated
picturesquely and architecturally in Photography.
€ 600-800

386
ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος. Πορτραῖτο τοῦ Γεωργίου Α΄.
[δεκαετία 1870].

Ἔνδειξη φωτογράφου καί τίτλος στά ἑλληνικά καί
γαλλικά στό πασπαρτού, τύπωμα ἀλμπουμίνας, 506
x 406 mm. (λίγο λερωμένο, ὀξειδωμένο τό πασπαρ-
τού).
€ 200-300

386

books katalogos 66:Layout 1  10/9/16  2:18 PM  Page 89



90

387

388

387
ΡΩΜΑΪΔΗ, Ἀδελφοί, κ.ἄ. Ἄλμπουμ μέ μνημεῖα κυ-
ρίως τῆς Ἀθήνας, ἀρχαῖα γλυπτά καί ἀπόψεις πό-
λεων τῆς Μακεδονίας. [τέλη 19ου / ἀρχές 20οῦ
αἰώνα].
Προτομή τοῦ Μεγ. Ἀλεξάνδρου στήν ἀρχή, τύ-
πωμα ἀργύρου, 235 x 170 mm., 35 φωτοτυπίες (col-
lotypes) τῶν Ἀδ. Ρωμαΐδη, 280 x 215 mm., 12 ἀπό τίς
ὁποῖες μέ ἀρχαῖα μνημεῖα τῆς Ἀθήνας, 15 μέ γλυ-
πτά, 6 μέ ἀπόψεις καί νεότερα μνημεῖα («Fouilles de
Delphes», «Olympie – Palestre», «Vue d’Athènes», «Le
Stade», «L’ Université» καί «Académie») καί 2 ἐνδυ-
μασίες («Soldat Hellénique (Εὔζωνος)» καί «Costume
Hellénique»), καί 12 ἀπόψεις πόλεων τῆς Μακεδο-
νίας, τυπώματα ἀργύρου, 120 x 185 mm. Τίτλοι στά
γαλλικά, χειρόγραφοι (στήν εἰκόνα) στά γλυπτά
καί τίς ἐνδυμασίες τῶν Ἀδ. Ρωμαΐδη καί στίς ἀπό-
ψεις τῶν πόλεων τῆς Μακεδονίας, στό ἀρνητικό
στίς ὑπόλοιπες (οἱ περισσότερες καί μέ ἀριθμό, μία
καί μέ τήν ὑπογραφή τῶν φωτογράφων). Νεότερο
δέρμα (ἔχει διατηρηθεῖ ἡ ἐπένδυση τῶν καλυμμά-
των τῆς ἀρχικῆς βιβλιοδεσίας μέ τήν ἀφιέρωση:
«HOMMAGE RESPECTUEUX / DE L’ ASSOCIA-
TION CENTRALE MACÉDONIENNE / D’ ATHÈ-
NES / A SON MEMBRE HONORABLE / MONSIEUR

LE DOCTEUR MAX NORDAU / VAILLANT DÉFEN-
SEUR DE L’ HÉLLENISME MACÉDONIEN / ME-
NACÉ PAR LA BARBARIE», χρυσωμένες οἱ ἀκμές),
πλάγιο folio, 317 x 390 mm.
Οἱ ἀπόψεις τῶν πόλεων τῆς Μακεδονίας ἔχουν τίτ-
λους: «Salonique» (3), «Ste Sophie – Salonique», «Och-
rys», «Castouria», «Verria», «Satzista», «Voudena»,
«Acropole des Serrées», «Bitolia» καί «Monastère –
Bitolia».
€ 1.000-1.500

388
BOISSONNAS, Fred. Acropole. Colonnes choragiques,
à gauche le mur de l’Acropole. [δεκαετία 1900].
Ὑπογεγραμμένη μέ μελάνι στήν εἰκόνα, τύπωμα
ἀργύρου, 570 x 415 mm. Σέ κορνίζα.
€ 400-600

389
BOISSONNAS, Fred. Zemenon – Parnasse. [δεκαετία
1900].
Ὑπογεγραμμένη μέ μελάνι στήν εἰκόνα, τίτλος καί
σφραγίδα τοῦ φωτογράφου μέ χρονολογία («1 mai
7») στήν πίσω ὄψη, τύπωμα ἀργύρου, 405 x 575
mm. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

389
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390

390
Ἄλμπουμ μέ 137 φωτογραφίες τοῦ βασ. Κωνσταν-
τίνου καί τῆς βασιλικῆς οἰκογένειας.
Τοποθετημένες 1-4 ἀνά σελίδα, 20 ἀναπαραγωγές, οἱ
ὑπόλοιπες τυπώματα ἀργύρου διαστάσεων ἀπό 65 x
47 ἕως 202 x 255 mm. (ἀνάμεσά τους 19 φωτοκάρτες).
Δυό φωτογραφίες ὑπογεγραμμένες καί χρονολο-
γημένες ἀπό τό φωτογράφο στήν εἰκόνα («E. Lester /
Athènes / 1920» καί «Αἰμ. Λέστερ / Ἀθῆναι / 1920»),
φωτογραφία τῆς πριγκ. Ἑλένης (Νικολάου) σέ
γιορτή στήν Κηφισιά ὑπογεγραμμένη καί χρονολο-
γημένη ἀπό τήν ἴδια («Ἑλένη / 1917»), ὁμοίως ὑπο-
γεγραμμένα πορτραῖτα τῆς πριγκ. Ἑλένης («Ἑλένη /
22 Ἰουνίου 1917 / Ἀμφιτρίτη»), τῶν πριγκιπισσῶν
(Ἀνδρέα) Θεοδώρας, Καικιλίας, Μαργαρίτας & Σο-
φίας σέ παιδική ἡλικία («Θεοδώρα», «ΚΑΙΚΙΛΙΑ»,
«Μαργαρίτα» καί «Σοφία»), τοῦ πρίγκ. Ἀνδρέα
(«Ἀνδρέας / 1917»), τῆς πριγκ. Ἀλίκης («Ἀλίκη /
1917») καί τῆς πριγκ. Ἐλισάβετ (Γεωργίου) («Elisabeta
/ 1921»), στό ἐσωτερικό τοῦ κάτω καλύμματος κολ-
λημένο τμῆμα χειρόγραφου μενού γεύματος ἐπί τοῦ
Ἀβέρωφ μέ ὑπογραφές συνδαιτημόνων («Παῦλος»,
«Π. Μπούμπουλης», «Κ. Λεβίδης» καί «Ἀν. Ἀναστα-
σόπουλος»), μαζί χειρόγραφο πεντασέλιδο μέ ἀνα-
λυτικές περιγραφές τῶν εἰκόνων («Εὑρετήριον
Λευκώματος Βασιλικῆς Οἰκογενείας»). Πανί (φθορές,
ἐλεύθερα τά καλύμματα), πλάγιο 4ο, 220 x 320 mm.
Τό παρόν ἄλμπουμ, ὅπως καί τό ἑπόμενο, ἀνῆκε σέ
πρόσωπο πού βρισκόταν ἐπί τοῦ Ἀβέρωφ κατά τήν
ἐπάνοδο τοῦ Κωνσταντίνου στήν Ἑλλάδα.
€ 600-800

391
Ἄλμπουμ μέ 134 φωτογραφίες τοῦ βασ. Κωνσταν-
τίνου καί τῶν πριγκίπων ἀπό τό ταξίδι, τήν ὑποδοχή
καί διάφορες τελετές στή Σμύρνη, τό Κορδελιό, τήν

Κιουτάχεια καί τό Ἐσκίρ Σεχίρ. [1921].
Τοποθετημένες 1-4 ἀνά σελίδα (μία λυτή), 4 ἀνα-
παραγωγές, οἱ ὑπόλοιπες τυπώματα ἀργύρου δια-
στάσεων ἀπό 58 mm. (διάμετρος κυκλικῆς) ἕως 235
x 174 mm. (λείπει ἡ τελευταία φωτογραφία). Μιά
φωτογραφία μέ τίτλο καί ὑπογραφή τοῦ φωτογρά-
φου στό ἀρνητικό («ΛΗΜΝΟΣ. 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1921
[—] Α. ΚΟΚΚΩΝΗΣ / ΣΜΥΡΝΗ»), στά 4 τελευταῖα
φύλλα: φωτογραφία ἀπό τή Δίκη τῶν Ἕξ, φωτο-
γραφία τῆς βασ. Σοφίας στήν ἐξορία, 3 ἀναπαρα-
γωγές φωτογραφιῶν μέ τό βασ. Γεώργιο Β´
(ἀνάλογη ἀναπαραγωγή στό ἐσωτερικό τοῦ πάνω
καλύματος) καί φωτογραφικό πορτραῖτο τοῦ Γε-
ωργίου ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο ἀπό
τόν ἴδιο («Γεώργιος / Διάδοχος / 1920»), μαζί χει-
ρόγραφο τετρασέλιδο μέ ἀναλυτικές περιγραφές
τῶν εἰκόνων («Εὑρετήριον Μικρασιατικοῦ Λευ-
κώματος»). Πανί (φθορές, λείπει τό κάτω κάλυμμα,
ἐλεύθερο τό πάνω), πλάγιο 4ο, 220 x 320 mm.
€ 800-1.200

392
ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ν. Πορτραῖτο τοῦ Χρυσοστόμου
Σμύρνης.
Μέ ὑπογραφή τοῦ φωτογράφου καί ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση τοῦ Χρυσοστόμου στήν εἰκόνα («Διά τόν
Ἀρχηγόν τῆς / Ναυτικῆς Βάσεως ἐν τῇ ἀπελευ- / θε-
ρωθείσῃ Σμύρνῃ, νέον Σαλαμι- / νομάχον φίλον κ.
Βικ. Λοπρέστην / Εἰς ἀνάμνησιν / †ὁ Σμύρνης Χρυ-
σόστομος / 1920»), τύπωμα ἀργύρου, 288 x 162 mm.
€ 500-700

393
Πορτραῖτο τοῦ στρατηγοῦ Β. Δούσμανη.
Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο ἀπό τόν Δού-

391
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392 393

σμανη στήν εἰκόνα («Β. Δούσμανης / 20 Μαΐου
1914»), τύπωμα ἀργύρου, 413 x 268 mm.
€ 200-300

394
NELLY’S. Πορτραῖτο τοῦ Κ. Παλαμᾶ. [δεκαετία
1930].
Ἔντυπη ὑπογραφή καί ἀνάγλυφη σφραγίδα στό
πασπαρτού, τύπωμα ἀργύρου, 115 x 168 mm. Σέ
κορνίζα.
€ 150-200

395
Ἄλμπουμ μέ 289 φωτογραφίες ἀπό ἐκδρομές τοῦ
Ὀρειβατικοῦ Συνδέσμου (Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονί-
κης). [1931-1932].
Τοποθετημένες 1-8 ἀνά σελίδα (3 λυτές), τυπώματα
ἀργύρου διαστάσεων ἀπό 28 x 53 ἕως 117 x 162
mm. (ἀρχικά 299, λείπουν 10 φωτογραφίες). Κά-
ποιες κομμένες σέ διάφορα σχήματα, ὁρισμένες γιά
νά ταιριάξουν κατά τετράδες σέ διαγώνια διάταξη,
σέ μερικές ἐκδρομές ἐπικολλημένο τό ἔντυπο πρό-
γραμμα ἤ χάρτης μέ σημειωμένη τή διαδρομή, στήν
πρώτη ἐκδρομή σχετικά ἀποκόμματα ἐφημερίδων.
Πανί (τίτλος στή ράχη: «ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ»), πλάγιο
4ο, 244 x 345 mm.
Περιλαμβάνει φωτογραφίες ἀπό ἐκδρομές στήν
Κρήτη, τόν Ὄλυμπο, τήν Ἀττική, τό Πήλιο, τόν

394

395
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396

397

Παρνασσό, κ.ἀ., στίς ὁποῖες συμμετεῖχε καθώς φαί-
νεται τό μέλος τοῦ Ὀρειβ. Συνδέσμου (Πατρῶν) Α.
Δ. Ξανθόπουλος.
€ 200-300

396
Ἄλμπουμ μέ 24 φωτογραφίες τοῦ κτηρίου τοῦ
Ἀρσακείου Ψυχικοῦ. [π. 1935].
Μία κάρτ ποστάλ (φωτοτσιγκογραφία), 90 x 141
mm., οἱ ὑπόλοιπες τυπώματα ἀργύρου διαστάσεων
ἀπό 80 x 113 ἕως 177 x 237 mm. (ἀρχικά 25, λείπει
μιά φωτογραφία). Χειρόγραφες λεζάντες μέ κεφα-
λαῖα γράμματα («ΑΡΣΑΚΕΙΟΝ ΕΝ ΨΥΧΙΚΩ.—[τίτ-
λος] / ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Α. ΚΡΙΕΖΗΣ»). Δερμάτινη
ράχη (μικρές φθορές), πλάγιο 4ο, 282 x 370 mm.
€ 150-200

397
BAUD-BOVY, Daniel, καί Fred. BOISSONNAS. En
Grèce par monts et par vaux. Γενεύη, Fr. Boissonnas,
καί Ἀθήνα, Κ. Ἐλευθερουδάκης, 1910.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 230 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. folio, 505 x 410 mm., 167 σ. (ὀξειδωμένες
οἱ φωτοχαλκογραφίες). Ὅλα τά ἀντίτυπα ὑπογε-
γραμμένα ἀπό τό συγγραφέα καί τόν καλλιτέχνη,
μ’ ἕνα χάρτη, 40 ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν
ἐκτός κειμένου (φωτοχαλκογραφίες) καί 134 ἐντός
κειμένου (collotypes), τό ἀντίτυπο τοῦ Félix Nadar,
μέ μιά πρωτότυπη ἐπιστολή τοῦ Boissonnas πρός
τόν Nadar (Γενεύη, 4 Μαΐου 1908) καί ἕνα δελτίο
ἐγγραφῆς συνδρομητῆ. Ἀρχική περγαμηνή (ὁ τίτ-
λος στό πάνω κάλυμμα, χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή,
ἀξάκριστες οἱ ὑπόλοιπες).
ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ NADAR, ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑ-
ΣΗΜΟΤΕΡΟΥΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ.
Στήν ἐπιστολή του ὁ Boissonnas γράφει: «Cher et bon
maître, Profondément touché de votre témoignage d’ af-

fection qui est pour moi le plus précieux encouragement
que j’ aie reçu! Merci de tout coeur! Les hommes
comme vous sont hélas bien rares, la plupart n’ ont dans
le ventre que des rouages d’ automobile, ceux qui par
leur fortune, leur culture semblent désignés pour aider
au beau, ceux même qui ont fait le voyage de Grèce et
qui m’ ont le plus encouragé dans mon audacieux pro-
jet de faire un beau livre, ceux là s’ esbignent honteuse-
ment ..... et c’ est vous le vieil artiste, vous seul qui avec
votre générosité incurable, soyez capable de ce beau
geste, prélever sur vos modestes rentes pour encourager
l’ ami! Ça marche donc doucement, j’ ai actuellement
une vingtaine de souscriptions. Il en faudrait 10 fois
plus! Je vous tiendrai au courant. En attendant, mille et
mille fois merci et tous mes voeux pour la santé de cette
chère et admirable Madame Bonne ainsi que pour la
votre... [... Ἀγαπητέ καί καλέ δάσκαλε, Βαθιά συγ-
κινημένος ἀπό τό δεῖγμα τῆς ἀγάπης σας, πού εἶναι
γιά μένα ἡ πιό πολύτιμη ἐνθάρρυνση πού ἔχω
λάβει. Εὐχαριστῶ μέ ὅλη μου τήν καρδιά! Οἱ
ἄνθρωποι ὅπως ἐσεῖς εἶναι δυστυχῶς πολύ σπάνιοι,
οἱ περισσότεροι δέν ἔχουν μέσα τους παρά γρανά-
ζια αὐτοκινήτων, ἐκεῖνοι πού μέ τόν πλοῦτο καί
τήν καλλιέργειά τους φαίνονται προορισμένοι νά
βοηθοῦν τό ὡραῖο, ἀκόμα κι ἐκεῖνοι πού ἔκαναν τό
ταξίδι στήν Ἑλλάδα καί μέ ἐνθάρρυναν περισσό-
τερο στό τολμηρό μου σχέδιο νά κάνω ἕνα ὡραῖο
βιβλίο, αὐτοί φεύγουν μακριά αἰδημόνως... καί
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401

εἶστε σεῖς ὁ γηραιός καλλιτέχνης, σεῖς μόνος πού μέ
τήν ἀθεράπευτη γενναιοδωρία σας μπορέσατε νά
κάνετε τήν ὡραία χειρονομία, νά ἐπιβαρύνετε τά
μέτρια οἰκονομικά σας γιά νά ἐνθαρρύνετε τό
φίλο! Τό πράγμα πάει λοιπόν ἀργά, ἐπί τοῦ παρόν-
τος ἔχω μιά εἰκοσάδα συνδρομῶν. Θά χρειαζόν-
τουσαν 10 φορές περισσότερες! Θά σᾶς κρατῶ
ἐνήμερο. Στό μεταξύ, χίλιες φορές εὐχαριστῶ καί
ὅλες μου τίς εὐχές γιά τήν ὑγεία τῆς ἀγαπητῆς καί
ἀξιοθαύμαστης κυρίας Bonne, ὁμοίως καί γιά τή
δική σας...]».
€ 5.000-7.000

398
BAUD-BOVY, Daniel, καί Fred. BOISSONNAS. Des
Cyclades en Crète, au gré du vent. Γενεύη, Boissonnas
& Co, 1919.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 160 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. folio, 505 x 400 mm., 157 σ. (ὀξειδωμένες
οἱ φωτοχαλκογραφίες). Ὅλα τά ἀντίτυπα ὑπογε-
γραμμένα ἀπό τό συγγραφέα καί τόν καλλιτέχνη,
μ’ ἕνα χάρτη, 40 ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν
ἐκτός κειμένου (φωτοχαλκογραφίες) καί 187 ἐντός
κειμένου (collotypes), τό ἀντίτυπο τοῦ Léopold
Favre. Ἀρχική περγαμηνή (λερωμένη, μικρές φθο-
ρές στή ράχη, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα, χρυσω-
μένη ἡ πάνω ἀκμή, ἀξάκριστες οἱ ὑπόλοιπες).
€ 2.000-3.000

399
BOISSONNAS, Fred. Athènes ancienne. Γενεύη, Édi-
tions d’Art Boissonnas, 1921.
48 πίνακες μέ βαθυτυπικές ἀναπαραγωγές φωτο-
γραφιῶν, εἰσαγωγή τοῦ W. Deonna. Μεταγενέστερα
ἐξώφυλλα τοῦ «Le Livre de Prix» (λίγο λερωμένα).
[δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:]. Athènes moderne. Γενεύη,
Éditions d’ Art Boissonnas, 1920. 48 πίνακες μέ βα-
θυτυπικές ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν, εἰσαγωγή
τοῦ Γ. Ἀρβανιτάκη.
€ 150-200

400
BOISSONNAS, Fred. La Macédoine Occidentale. Γε-
νεύη, Éditions d’Art Boissonnas, 1921.
48 πίνακες μέ βαθυτυπικές ἀναπαραγωγές φωτο-
γραφιῶν, εἰσαγωγή τοῦ D. Baud-Bovy, ἕνα ἀπό τά
500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα «de luxe». Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα.
€ 150-200

20. Τέχνες

401
HANCARVILLE, Pierre-François Hugues d’. Antiqui-
tés étrusques, grecques et romaines, ou les beaux vases
étrusques, grecs et romains, et les peintures rendues
avec les couleurs qui leur sont propres, gravées par F.
A. David, avec leurs explications par d’ Hancarville.
Παρίσι, chez l’Auteur, F. A. David, 1787.
5 τόμοι, 4ο, 273 x 200 mm., 105 [107], 134, 143, 186 καί
112 σ. (ὀξείδωση κυρίως στό κείμενο). Χαλκόγραφοι
ἐπιπρόσθετοι τίτλοι ἐπιχρωματισμένοι μέ τό χέρι (το-
ποθετημένοι μεταξύ κειμένου καί πινάκων), 361 χαλ-
κογραφίες σέ 360 πίνακες (οἱ 28 & 29 τοῦ πρώτου
τόμου σ’ ἕναν πίνακα), 317 ἀπό τίς ὁποῖες ἐπιχρω-
ματισμένες μέ τό χέρι (μία πολύχρωμη, οἱ ὑπόλοιπες
μέ κεραμιδί ὑδρόχρωμα). Μεταγενέστερη πάνινη
ράχη (μικρές φθορές, σχισίματα στίς ἑνώσεις, ἄκοπα
τά κείμενα τῶν τόμων II-IV, ἀξάκριστο ἀντίτυπο).
Cohen-Ricci, στ. 474, πρβ. Blackmer 847 (ἔκδοση τῶν
ἐτῶν 1785-1788 μέ διαφορετικό τίτλο). (5)
€ 1.500-2.000

402
ΜΑΚΡΗΣ, Κίτσος Α. Ὁ Καπετάν Στέργιος Μπασ-
δέκης καί ὁ γλύπτης Μίλιος (ἀνάτυπο ἀπό τήν
Ἀγγλοελληνική Ἐπιθεώρηση, τ. 7, σ. 206-222). Ἀθή-
να 1955.
25 σ. Ἔκδοση σέ 250 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ 4
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εἰκόνες ἐντός κειμένου καί 4 πίνακες στό τέλος,
ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ κ. Ντίνου
Καρτάλη / ἐγκάρδια προσφορά / Κ. Α. Μακρῆς»).
Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα.
€ 40-60

403
ΜΑΚΡΗΣ, Κίτσος Α. Δυό λαϊκοί ζωγράφοι: Γιάν-
νης Παγώνης – Θανάσης Παγώνης. Βόλος 1952.
32 σ. Ἔκδοση σέ 500 ἀντίτυπα, εἰκόνες ἐντός κει-
μένου, πίνακες στό τέλος. Ἀρχικά εἰκονογραφη-
μένα ἐξώφυλλα (τοῦ Ἀγ. Ἀστεριάδη).
€ 50-70

404
ΧΑΝΙΩΤΗΣ, Βάσος. Νησιώτικη λαϊκή τέχνη: Κάρ-
παθος. Ἀθήνα, Τά Χρονικά, 1933.
4ο, 29 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα, μέ
3 ἔγχρωμες εἰκόνες ἐπικολλημένες σέ φύλλα ἐκτός
κειμένου καί 27 εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα.
€ 60-80

405
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης. Σταυροί εἰς τόν Ἄθωνα, συλ-
λεγέντες καί ἱστορηθέντες μετά ζήλου παρά τοῦ
Ράλλη Κοψίδη, μέ πρόλογον τοῦ Ν. Κ. Μουτσο-
πούλου (ἔκδοση Θρησκευτικῆς καί Ἠθικῆς Ἐγκυ-
κλοπαιδείας). Ἀθήνα 1963.
(γ΄-η΄) + 25 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά
στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο), πολυά-
ριθμα σχέδια. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα.
€ 80-120

406
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ἐπαμ. Α. Ἀπό τό «Ἑλληνικόν
Ὕπαιθρον», κρίσεις καί ὁμιλίαι ἀκαδημαϊκῶν.
Ἀθήνα 1962.
27 σ. Μέ 12 ἔγχρωμες ἐπικολλημένες ἀναπαραγω-
γές ἔργων του, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στόν ἀγαπητόν φίλον κ. / Δ. Κουσούλην / Ἐπαμ.
Α. Θωμόπουλος / 1966»). Ἀρχικά εἰκονογραφη-
μένα ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα).
€ 30-40

407
Ἑλληνικόν Θέατρον, τεῦχος Α΄, [πάνω:] Καλλιτε-
χνικόν λεύκωμα. Ἀθήνα, Γ. Παπαδόπουλος & Δ.
Πίππης, 1913.

48 + 28 σ. Μέ πολυάριθμα πορτραῖτα ἐντός κειμέ-
νου, διαφημίσεις στίς σ. 1-28 τοῦ τέλους. Ἀρχικό
πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά εἰκονογραφη-
μένα ἐξώφυλλα).
€ 60-80

408
ΟΙΚΟΔ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛ. ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕ-
ΖΗΣ — Ν. Ἀλεξάνδρεια. Ἀθήνα 1931.
4ο, [2] + 4 + [2] + (5-87) + [1] σ. Χωρίς ἰδιαίτερο
φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο), ἀναδιπλού-
μενο χρωμολιθόγραφο τοπογραφικό καί πολυά-
ριθμα ἀρχιτεκτονικά σχέδια («προκριθέντες τύποι
οἰκιῶν»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα).
€ 100-150

21. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις

409
GOBINEAU, Joseph Arthur, comte de. Akrivie Phran-
gopoulo. Παρίσι, Éditions de la Pléiade, 1924.
99 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 466 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ 17 ὀξυγραφίες τοῦ Δ. ΓΑΛΑΝΗ (7
ὁλοσέλιδες). Μαροκινό στή ράχη καί τίς γωνίες
(ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, χρυσω-

411
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415

μένη ἡ πάνω ἀκμή, ἀξάκριστες οἱ ὑπόλοιπες). Γα-
λάνης (Εἰκονογραφημένα) 1924/1.
€ 150-200

410
ROGER-MARX, Claude. Photiadès. Neuchâtel, Édi-
tions Ides et Calendes, 1966.
137 σ. Μέ πολυάριθμες ἐπικολλημένες ἀναπαρα-
γωγές ἔργων του (κάποιες ἔγχρωμες), ἕνα ἀπό τά
80 ἀντίτυπα ἀριθμημένα 1-80, μέ μιά λιθογραφία,
μιά ὀξυγραφία καί μιά ξυλογραφία τοῦ Φωτιάδη,
ἀριθμημένες καί ὑπογεγραμμένες (λυτές). Ἀρχικό
πανί, εἰκονογραφημένο περίβλημα, θήκη.
€ 500-700

411
RONSARD, Pierre. Les amours de Marie. Παρίσι, So-
ciété du Livre d’Art, 1944.
4ο, 188 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 150 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ 23 ὀξυγραφίες τοῦ Δ. ΓΑΛΑΝΗ (10
ὁλοσέλιδες), ἀντίτυπο σέ ἄρραφα τεύχη (ὅπως κυ-
κλοφόρησε). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, περικάλυμμα,
θήκη. Γαλάνης (Εἰκονογραφημένα) 1944/5.
€ 300-400

412
ΑΧΑΤΗΣ, Πέτρος. Βραδυνός ψαλμός. Ἀθήνα 1944.

398 x 290 mm. (σχισίματα ἀπό δίπλωμα στή μέση,
ὀξείδωση κατά μῆκος τοῦ διπλώματος). Δίφυλλο
ἀπό λεπτό χαρτόνι μέ τό κείμενο σέ ξυλόγραφο
πλαίσιο τοῦ ΤΑΣΣΟΥ (στίς σ. [2] καί [3]), ξυλόγρα-
φος τίτλος (σ. [1]), κόκκινα ἀρχικά γράμματα.
€ 150-200

413
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Τάκης. Ταπεινός αἶνος πρός τήν
Παρθένο Μαρία. Θεσσαλονίκη 1977.
πλάγιο 4ο, 245 x 345 mm., [6] σ. + (ζ´- κστ´) φ. Ἔκδοση
πού ἀναπαράγει ἕνα χειρόγραφο γραμμένο καί δια-
κοσμημένο ἀπό τόν Ἀργύρη Κούντουρα, πολύ-
χρωμη ἐκτύπωση, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στόν ἀγαπητό ποιητή / Ντίνο Βλαχογιάννη /
Ἐγκάρδια προσφορά / Τάκης Βαρβιτσιώτης).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί:] Δακτυλογραφημένη κρι-
τική τοῦ ἔργου ἀπό τόν Ντ. Βλαχογιάννη. 1 σελίδα,
296 x 210 mm. (2)
€ 50-70

414
ΒΙΚΕΛΑΣ, Δημήτριος. Διηγήματα, ἔκδοσις νέα.
Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1897.
8ο, στ´ + 287 σ. Μέ εἰκονογράφηση τῶν ΓΙΑΛΛΙΝΑ,
ΓΥΖΗ, ΛΥΤΡΑ, ΙΑΚΩΒΙΔΗ, ΡΑΛΛΗ, ΡΙΖΟΥ καί
ΦΩΚΑ. Νεότερο πανί (μικρές φθορές ἀπό ὑγρασία).
Ἠλιού & Πολέμη, 1897.213.
€ 80-120

415
ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ, Λυκοῦργος. La Grèce Byzantine et franque,
préface de Gabriel Millet. Παρίσι, L’Art Grec, 1927.
4ο, 394 x 303 mm., [18] σ. (λείπει τό πρῶτο φύλλο,
ὀξειδωμένος ὁ τίτλος, ἐνισχυμένα μέ ταινίες τό
ἐσωτερικό καί τό κάτω περιθώριο τοῦ τίτλου καί
τό ἐξωτερικό περιθώριο ἑνός ἄλλου φύλλου).
Ἔκδοση περιορισμένη σέ 230 ἀριθμημένα ἀντί-
τυπα, ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν καλλιτέχνη, μέ 12
ὀξυγραφίες (τοποθετημένες σέ πασπαρτού), ὅλες
μέ ἀρίθμηση, ὑπογραφή καί τίτλο στό κάτω περι-
θώριο μέ μολύβι. Πανί.
€ 1.000-1.500

416
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ὁ κουρσάρος Πέδρο Καζᾶς,
ἱστορία ἀπίστευτη, βγαλμένη ἀπό κάποιο χειρό-
γραφο πού βρέθηκε στό Ὀπόρτο. Ἀθήνα, Γλάρος,
1944.
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421

Τρίτη ἔκδοση, κα΄ + 59 σ. Εἰκονογράφηση τοῦ συγ-
γραφέα. Πανί.
€ 80-120

417
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Pedro Cazas. Ἀθήνα, Χ. Γα-
νιάρης, χ.χ. [1923].
Δεύτερη ἔκδοση, 100 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια
φύλλα). Μέ μιά βινιέτα τοῦ συγγραφέα. Ἀρχικά
εἰκονογραφημένα χαρτόνια (λίγο λερωμένα, μικρές
φθορές).
€ 30-40

418
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Φημισμένοι ἄντρες καί λη-
σμονημένοι. Ἀθήνα, Ἀετός, 1942.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 135 σ. Εἰκονογράφηση τοῦ συγ-
γραφέα. Πανί.
€ 60-80

419
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ζαχ. Ἅγιον Ὄρος. Ἀθήνα 1934.
222 σ. (τά 2 πρῶτα φύλλα ὀξειδωμένα ἀπό τό αὐτό-
γραφο τοῦ Βάρναλη). Μέ ξυλογραφίες τοῦ Εὐθ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ἕνα ἀπό τά 100 ἀριθμημένα
καί ὑπογεγραμμένα ἀπό τό συγγραφέα ἀντίτυπα
σέ χαρτί vélin pur chiffon L.L., στό πρῶτο φύλλο
κολλημένο χειρόγραφο ἀντίγραφο τοῦ ποιήματος
τοῦ Παπαντωνίου «Ἡ προσευχή τοῦ ταπεινοῦ».
Πανί. [μαζί:] [ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας, 1883-1974,
ποιητής καί πεζογράφος]. Αὐτόγραφο τῆς παρω-
δίας τοῦ ποιήματος τοῦ Παπαντωνίου «Ἡ προ-
σευχή τοῦ ταπεινοῦ». Γραμμένο σ’ ἕνα φύλλο, 224
x 173 mm. (ἡ πίσω ὄψη λευκή, ὁμοιόμορφη ὀξεί-
δωση). Μαζί ὁ φάκελος μέ παραλήπτη: «Κύριο
Γιάννη Κορδᾶτο / (Γιά τόν κ. Φουρκιώτη)». (2)
€ 400-600

420
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Τρία κρυφά ποιήματα. Ἀθήνα,
Διάττων, 1988.
4ο, 330 x 255 mm., 67 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ
134 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὅλα ὑπογεγραμμένα ἀπό
τή Μαρώ Γ. Σεφέρη, μέ 3 χαλκογραφίες ἐκτός κει-
μένου τοῦ Γιάννη ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ὑπογεγραμμέ-
νες στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ἕνα ἀπό τά 15
ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ἄκοπο).
€ 300-400

421
ΣΚΙΠΗΣ, Σωτήρης. Μέσ’ἀπό τά τείχη. Ἀθήνα 1943.
216 x 165 mm., [60] σ. Ἔκδοση σέ 105 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα μέ χειρόγραφο τό (μέχρι τότε ἀδημοσί-
ευτο) κείμενο καί ξυλογραφίες τοῦ Σπύρου ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ, ὅλα τά ἀντίτυπα ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν
ποιητή, ἡ πρώτη ξυλογραφία ἀριθμημένη καί ὑπο-
γεγραμμένη ἀπό τόν καλλιτέχνη, ἕνα ἀπό τά 25
πρῶτα ἀντίτυπα μέ τό πρῶτο ποίημα γραμμένο ἀπό
τό χέρι τοῦ ποιητῆ (ἀρ. 001). Πανί.
€ 1.200-1.600

422
ΤΖΕΛΕΠΗΣ, Πάνος Ν. L’ Architecture populaire en
Grèce. Παρίσι, Albert Morancé, 1952.
folio, 445 x 345 mm. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 150
ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ 50 ὀξυγραφίες χαραγμέ-
νες ἀπό τόν Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ (σέ σχέδια τοῦ συγ-
γραφέα), προλογικό σημείωμα τοῦ Christian Zervos,
ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στόν Francis Am-
brière. Σέ ἄρραφα δίφυλλα (ὅπως κυκλοφόρησε),
ἀρχικό περικάλυμμα, θήκη.
€ 1.000-1.500
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423

22. Σχέδια, ὑδατογραφίες, κλπ.

423
Ἑπτά ἀπόψεις τῆς Ζακύνθου. 1859-1861.
Ὑδατογραφίες σέ χαρτί, ἀπό 202 x 289 ἕως 259 x
363 mm. Πέντε μέ τίτλο καί χρονολογία στήν πίσω
ὄψη. (7)
Οἱ τίτλοι εἶναι: «Acrotiri - Zante, May 28th 1859, No 2»,
«The Monastery San Giovanni, Zante, Sept. 24th 1859,
No 3», «The Castle & Strani, Zante, July 28th 1859, No
4», «No 7 - View of Zante from the Hill near Barffi Cot-
tage, recopied from original March 20th 1861, at New-
castle Jamaica» καί «No 8 - View from Strani, Zante,
finished at Newcastle Jamaica, Oct. 6th 60».
€ 1.200-1.600

424
Τέσσερις ἀπόψεις τῆς Κέρκυρας. 1860.
Ὑδατογραφίες σέ χαρτί, ἀπό 134 x 223 ἕως 235 x
326 mm. Ὅλες μέ τίτλο καί χρονολογία στήν πίσω
ὄψη (ἐν μέρει καλυμμένα μέ ὑπολείμματα ἐπικόλ-
λησής τους σέ φύλλα ἄλμπουμ). [μαζί:] An Ameri-
can Clipper seen in the middle of the Atlantic. 1860.
Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 125 x 180 mm. (5)
€ 1.000-1.500

425
MIQUEL, G. Σαντορίνη.
Λάδι σέ ξύλο, 267 x 351 mm. Ὑπογεγραμμένο καί
χρονολογημένο κάτω ἀριστερά: «Miquel G. / 1914»,
τίτλος καί σημείωση στήν πίσω ὄψη: «Entrée du
Cirque de Santorin / (ancien cratère) et la ville d’ Epano-
/ Méria. / Souvenir de la guerre 1914 / à mon ami Pierre
Calas / Miquel G.»
€ 200-300

425

424

426
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427 428

426
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος, 1880-1966. Ἐσωτερικό δω-
ματίου.
Μελάνι καί κάρβουνο σέ χαρτί, 490 x 585 mm. (σχι-
σίματα κυρίως στά περιθώρια). Ὑπογεγραμμένο
καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Δ. Γαλάνης /
1911». [στήν πίσω ὄψη:] Ζευγάρι. Κραγιόνια καί
κάρβουνο σέ χαρτί. Μέ τή σφραγίδα τοῦ ἐργαστη-
ρίου τοῦ καλλιτέχνη κάτω δεξιά. Σέ κορνίζα.
€ 3.000-4.000

427
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος, 1880-1966. Καθιστή γυ-
ναίκα.
Σαγκίνα σέ χαρτί, 520 x 460 mm. Χρονολογημένο
κάτω ἀριστερά: «Paris 27 Fevrier 1954», ἀφιέρωση
κάτω δεξιά: «Pour la belle Kiki et / Vassos Neophytos
en très amical / et affectueux hommage / D. Galanis».
Σέ κορνίζα.
€ 2.000-3.000

428
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Πάνος, 1884-1930. Σημαιοστολι-
σμός τοῦ Ἀργυροκάστρου ἐπί τῇ εἰσόδῳ τῆς Α. Β.
Υ. τοῦ Διαδόχου Γεωργίου. 1913.

Τέμπερα, μελάνι καί λευκό χρῶμα σέ χαρτί, 227 x
202 mm. Ὑπογεγραμμένο μέ ἀρχικά κάτω δεξιά:
«P. A.», σφραγίδα τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ καλλιτέχνη
καί ἐτικέτα μέ τόν τίτλο στήν πίσω ὄψη. Σέ κορ-
νίζα.
€ 500-700

429
ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος, 1895-1967. Μύκο-
νος.
Λάδι σέ hardboard, 224 x 294 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω δεξιά: «Kosm–». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

429

books katalogos 66:Layout 1  10/9/16  4:15 PM  Page 99



100

430β

430a

430
ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος, 1895-1967.
α) Βάρκες, β) Ἀνεμόμυλοι.
Λάδι σέ χαρτόνι, 183 x 260 mm, καί λάδι σέ χαρτί,
155 x 202 mm. Τό πρῶτο ὑπογεγραμμένο κάτω
δεξιά: «Kosm–». Σέ κορνίζες. (2)
€ 1.000-1.500

431
ΚΑΛΜΟΥΧΟΣ, Τάκης, 1895-1961. Ἀθηναϊκό τοπίο.
Ὑδατογραφία καί μολύβι σέ χαρτί, 340 x 410 mm.
Ὑπογεγραμμένο κάτω ἀριστερά: «Τ. ΚΑΛΜΟΥ-
ΧΟΣ». Σέ κορνίζα.
€ 600-800

432
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ, Ἀγήνωρ, 1898-1977. Ἀγροτική κα-
τοικία – Δύο παιδιά. [1954].
Τέμπερα σέ χαρτί, 325 x 465 mm. Ὑπογεγραμμένη
κάτω δεξιά: «Ἀστεριάδης». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

433
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ, Ἀγήνωρ, 1898-1977. Τρεῖς ψαρό-
βαρκες, Πέρδικα. [1973].
Τέμπερα σέ χαρτί, 280 x 460 mm. Ὑπογεγραμμένη
καί χρονολογημένη κάτω δεξιά: «Ἀστεριάδης 73».
Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

431

432

433
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434
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης, 1910-1989. Πορτραῖτο τῆς
Γιολάντας Τερέντσιο.
Μελάνι σέ χαρτί, 245 x 180 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω δεξιά: «Τσαρούχης». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

435
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ, Γιῶργος, 1885-1959. Πορτραῖτο
τῆς Γιολάντας Τερέντσιο.
Μολύβι σέ χαρτί, 213 x 161 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω δεξιά: «Y. Bu–». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

436
ΤΣΟΥΧΛΟΣ, Βρασίδας, 1904-1981. Δέντρα
Μελάνι σέ χαρτί, 251 x 324 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω δεξιά: «Β. Τσοῦχλος».
€ 200-300

437
ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ, Ἄλκης, γ. 1920. Γυμνό.
Μικτή τεχνική σέ χαρτί, 238 x 339 mm. Ὑπογε-
γραμμένο καί χρονολογημένο κάτω ἀριστερά: «66
/ Pierrakos 66». Σέ κορνίζα.
€ 400-600

436

437
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440

438

438
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος, γ. 1935. Ἡ γυναίκα τῆς πολιτείας.
Ἀκρυλικό σέ χαρτί ἐπικολλημένο σέ μουσαμά, 395
x 290 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Α. Φα-
σιανός», ὁ τίτλος πάνω. Σέ κορνίζα.
€ 2.000-3.000

439
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Νίκος Γαβριήλ, 1908-1993. Μορφή
μέ ψάρι
Μολύβι σέ χαρτί, 247 x 171 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω δεξιά: «Ν. Γ. Πεντζίκης»
€ 300-400

440
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Νέλλη, 1921-2014. Γυναίκα
πού κοιμᾶται (Ναταλία Μελᾶ).
Λάδι σέ ξύλο, 320 x 320 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω
δεξιά: «Νέλλη Ἀνδρικοπούλου». Σέ κορνίζα.
Βλ. Νέλλη Ἀνδρικοπούλου. Ἡ ζαλάδα τῶν χρω-
μάτων, ἡ σαγήνη τῆς γραμμῆς. Ζωγραφιές καί σχέ-
δια, [κατ. ἔκθεσης], Ἀθήνα 2014, σ. 187, ἀρ. 57
(εἰκονίζεται στή σ. 88).
€ 1.000-1.500

439

441

books katalogos 66:Layout 1  10/9/16  4:22 PM  Page 102



103

443

442

441
ΚΑΤΣΑΣ, Πέτρος. Ἱστιοφόρα.
Λάδι σέ hardboard, 400 x 910 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω δεξιά: «Π. Κάτσας».
€ 1.200-1.600

442
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης, 1929-2010. Σπίτι στά Χανιά.
Τέμπερα σέ χαρτόνι, 245 x 315 mm. Ὑπογεγραμ-
μένη καί χρονολογημένη κάτω ἀριστερά: «Ράλλης
Κοψίδης 71», ὁ τίτλος κάτω δεξιά. Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

443
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Πάνος, 1900-1986. Μάνα μέ παιδιά.
Κεραμεικό πανώ, 227 x 228 mm. Ὑπογραφή μέ ἀρχικά
κάτω δεξιά: «π. β.».
€ 400-600

444
[ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ,Χρύσανθος,1918-1995].«ΜΠΟΣΤ».
α) Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΟΝ, β) ΚΑΛΟΥΡΕ ΚΑΝΕΡΕ.
Μελάνι σέ χαρτί ἐπικολλημένο σέ χαρτόνι, 223 x
329 καί 354 x 251 mm. Ὑπογεγραμμένα καί χρονο-
λογημένα κάτω δεξιά: «Μπόστ 1962» καί «[ἀνά-
ποδα] Μπόστ / 1960», τά περιθώρια χρωματισμένα
ἀπό τόν καλλιτέχνη. Σέ κορνίζες. (2)
€ 1.200-1.600

444α

444β
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445 446

23. Λαϊκές λιθογραφίες - Ἀφίσες

445
Ὁ Ναύαρχος Κανάρης πυρπολῶν τήν τουρκικήν
ναυαρχίδα. Πειραιάς, Λιθ. Ε. Λοβέρδου & Γ. Γρύ-
σπου, [δεκαετία 1900].
Χρωμολιθογραφία, 675 x 505 mm. Σέ κορνίζα.
€ 400-600

446
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Γεώργιος Α΄ Βασιλεύς τῶν Ἑλλή-
νων. Ἀθήνα, Δρ. Δ. Παπαδημητρίου, 1900.
Δίχρωμη λιθογραφία, 595 x 397 mm. (λείπουν τμή-
ματα, συντηρημένη). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί
γαλλικά, χρονολογημένη στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 200-300

447
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ. Ἡ κατάληψις τῆς Χίου τήν 11ην Νο-
εμβρίου 1912, ἡ ἀληθεστάτη καί φυσικωτάτη ἔκδοσις
τῆς κατοχῆς Χίου. Χίος, Γ. Μπαλάσκας & Σία, 1913.
Χρωμολιθογραφία, 485 x 670 mm. (συντηρημένη).
Χρονολογημένη στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 500-700

448
Ἡ Ἐθνική Τριανδρία. Ἀθήνα, Δ. Παπαδημητρίου,
[1916].
Χρωμολιθογραφία, 348 x 506 mm. (λίγο λερωμένη).

448

447
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451 452

Τυπωμένη στήν πίσω ὄψη τμήματος παλιότερης
χρωμολιθογραφίας (τοῦ Σ. Χρηστίδη).
€ 200-300

449
Μήν βγάλετε ποτέ ἀπό τό μυαλό σας αὐτή τήν εἰκόνα,
[κάτω:] Αὐτά τά παιδάκια, θέλησαν νά παίξουν μέ
μιά χειροβομβίδα ποῦ εὑρῆκαν... Μά ἦταν τό ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ τους παιγνίδι..., [πάνω ἀριστερά:] Γενικόν
Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ, Γραφεῖον 3ον, Τμῆμα VI. Ἀθήνα,
Γεωγραφική Ὑπηρεσία Στρατοῦ, [π. 1950].
Δίχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 667 x 997 mm.
€ 300-400

450
Διά τήν Μεγάλην Ἑλλάδα. Λαχειοφόρον δάνειον
300,000,000. [1920].
Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 758 x 591 mm. (ἐπιδιορ-
θωμένα σχισίματα).
€ 300-400

451
ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ, Γεώργιος. Κοιμᾶσαι φτωχός καί ξυπνᾶς
πλούσιος! Λαχεῖον Συντακτῶν. [1957].
Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 800 x 597 mm.
(μικρές φθορές).
€ 400-600

452
ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ, Γεώργιος. Ἡ εὐτυχία σας... τό Λαχεῖο
Συντακτῶν. Ἀθήνα, Β. Παπαχρυσάνθου, [π. 1960].
Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 700 x 497 mm.
(ὑπολογισμοί μέ στυλό στήν πίσω ὄψη).
€ 300-400

453
«Τό μαγικό... χαρτί» ἐξασφαλίζει τό μέλλον τῶν

453

449

450
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παιδιῶν σας, [κάτω:] Λαχεῖον Συντακτῶν.
Ἀθήνα, Ι. Πρίφτης & Σία, 1963.
Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία),
599 x 399 mm.
€ 150-200

454
Ἐξασφαλίσατε τό μέλλον τῶν παιδιῶν σας,
[κάτω:] Λαχεῖον Συντακτῶν. Ἀθήνα, Β. Πα-
παχρυσάνθου, [1964].
Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 800 x
575 mm.
€ 200-300

455
ΣΠΑΧΗΣ, Ἄγγελος. Aedipsos - Grèce.
Ἀθήνα, Ἀσπιώτη-ΕΛΚΑ, 1935.
Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 967 x 652 mm.
(ἐπικολλημένη σέ μουσαμά). Ἔκδοση τοῦ
Γραφείου Ἑλληνικοῦ Τουρισμοῦ.
€ 800-1.200

456
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γ. Greece, [κάτω:] Island of
Hydra. Ἀθήνα, Ἀσπιώτη-ΕΛΚΑ, 1956.
Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 800 x
605 mm. Ἔκδοση τοῦ Ε.Ο.Τ. Πρβ. Καρα-
χρῆστος 300.
€ 400-600

457
ΤΕΤΣΗΣ, Π. Greece. Ἀθήνα, Κοντογόνης & Μαλικούτης, 1959.
Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 1000 x 700 mm. Ἔκδοση
τοῦ Ε.Ο.Τ. Καραχρῆστος 314.
€ 400-600

458
Akrithakis, Alexander Iolas Gallery. [1971].
Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 760 x 470 mm. Ἀντίτυπο
μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Σπῦρο Μεϊμάρη [—] Aurithakis
71 Berlin»). Σέ κορνίζα.
€ 400-600

454 455 456

457 458
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459

460
24. Νεοελληνική χαρακτική

459
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Τό Παλάτι τοῦ Πάπα στήν
Avignon. 1914.
Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 338 x 320 mm. Ἡ ἔνδειξη
(«Epr. d’ essai»), τίτλος μέ χρονολογία («Le palais des
Papes à Avignon, Septembre 1914») καί ὑπογραφή στό
κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ἀντίτυπο σέ χαρτίArches,
ἐν μέρει ἐπικολλημένο σέ χαρτόνι (σφραγίδα τῶν τε-
λωνείων τῆς Βενετίας στό χαρτόνι).
Πολύ καλό ἀντίτυπο τῆς ξυλογραφίας πού ὁ Γα-
λάνης θεωροῦσε τό ἀριστούργημά του. Σήμερα
σώζεται σέ περισσότερα ἀπό 15 ἀντίτυπα σέ μου-
σεῖα καί ἰδιωτικές συλλογές. Ὑπάρχουν ἀνάμεσά
τους κάποια ἀντίτυπα χωρίς ἀρίθμηση (μᾶλλον τά
πρωιμότερα), ἐνῶ ἄλλα φέρουν ἀρίθμηση στά 20 ἤ
στά 25. Φαίνεται πώς ἄν καί τυπωμένα σέ διαφο-
ρετικές ἐποχές, ὅλα προέρχονται ἀπό τήν ἀρχική
ξυλογραφική πλάκα, παρότι ὁ André Warnod βε-
βαίωνε ὅτι αὐτή εἶχε χαθεῖ (σέ δημοσιεύσεις του τό
1920 καί τό 1947). Τό παρόν ἀντίτυπο πιθανῶς
ἐκτέθηκε σέ Μπιενάλε τῆς Βενετίας.
€ 2.500-3.500

460
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Ἡ Παριζιάνα. [1912-13].
Χαλκογραφία (ὀξύ καί ἀκουατίντα), 440 x 350 mm.
Ἔκδοση σέ 4 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ἀφιέρωση
(«Pour Madame Richard Arapu / en bon souvenir / D.
Galanis») στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορ-
νίζα.
Ἀπό τά σπανιότερα χαρακτικά τοῦ Γαλάνη, ἡ Πα-
ριζιάνα ἔχει χαρακτηριστεῖ τό «πιό τέλειο, ἀπό τήν
πλευρά τῆς μορφῆς, χαρακτικό σέ ὀξυγραφία, ὄχι
μόνο αὐτῆς τῆς περιόδου, ἀλλά καί γενικότερα, στό
ἔργο τοῦ Γαλάνη». Βλ. Ε. Μαυρομμάτης, Ἡ χαρα-
κτική καί ἡ ζωγραφική τοῦ Δημήτρη Γαλάνη, 1879-
1966, [διδ. διατριβή], Ἀθήνα 1983, σ. 181-2. Τό
ἀντίτυπο αὐτό ἐκτέθηκε τό 2006 στήν Ἐθνική Πι-
νακοθήκη, Παρίσι - Ἀθήνα, 1863-1940 (εἰκονίζεται
στόν κατάλογο τῆς ἔκθεσης). Μόνο ἕνα ἄλλο ἀντί-
τυπο εἶναι γνωστό (στή συλλογή τοῦ Institut d’Art et
d’ Archéologie στό Παρίσι). Ὁ ρουμανικῆς κατα-
γωγῆς δημοσιογράφος Richard Arapu (1879-1922)
ἦταν ἐπιστημονικός συντάκτης τῆς ἐφημ. Le Temps.
€ 3.000-4.000
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461

461
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Νεκρή φύση.
Μονοτυπία, 350 x 442 mm. Ὑπογραφή κάτω δεξιά
μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

462
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Λήδα. [1923-24].
Ξεστή χαλκογραφία, 243 x 174 mm. Ἡ ἔνδειξη
«Epr. d’Artiste» καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο
μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

463
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Ἀγριολούλουδα.
[1945-48].

Ξεστή χαλκογραφία χρωματισμένη «à la poupée»,
347 x 250 mm. Ἔκδοση σέ 15 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση
καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ
κορνίζα. Κυριαζῆ 44.
€ 600-800

464
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Τριαντάφυλλα.
Ἔγχρωμη χαλκογραφία, 330 x 247 mm. Ἔκδοση σέ
10 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω πε-
ριθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 400-600

465
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος.Βιβλίακαίβάζο. [1936].
Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 177 x 285 mm. Ἔκδοση
σέ 15 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω
περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ μονόγραμμα
στήν πλάκα. Σέ κορνίζα. Κυριαζῆ 153.
€ 300-400

462 463 464

465
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466

468

466
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. Ἡ Τσάτσα.
Δίχρωμη ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 310 x 255
mm. Ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ
κορνίζα. Κάσδαγλης, σ. 523, ἀρ. 4.
€ 800-1.200

467
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. «Ὁ Φιλόσοφος» (ἀπό πί-
νακα τοῦ Ρέμπραντ). [1920].
Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 220 x 175 mm. Ὑπο-
γραφή στό πασπαρτού μέ μολύβι. Σέ κορνίζα. Κάσ-
δαγλης, σ. 521, ἀρ. 2.
€ 300-400

468
ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ, Λυκοῦργος. Τό λιμάνι τοῦ Saint-Tropez.
1914.
Ὀξυγραφία, 225 x 282 mm. Ἔκδοση σέ 25 ἀντίτυπα,
ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μο-
λύβι, ὑπογραφή καί χρονολογία στήν πλάκα. Σέ
κορνίζα. Κούρια & Ὀράτη, 81.
€ 400-600

469
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εὐθύμης. Τοπίο τῆς Ἀττικῆς
(Χαλάνδρι). [1948].
Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 456 x 606 mm. Ὑπο-
γραφή στήν πλάκα.
€ 600-800

467

469
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473

470
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Καράβι.
Ἔγχρωμη χαλκογραφία, 158 x 202 mm. Ἔκδοση σέ
30 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω πε-
ριθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 600-800

471
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Στό λιμάνι.
Χαλκογραφία (ὀξύ καί ἀκουατίντα), 75 x 120 mm.
Ἔκδοση σέ 3 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό
κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ ἀρχικά
στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

472
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Σπίτια στήν Κέρκυρα. 1945.
Χαλκογραφία μαλακοῦ βερνικιοῦ, 90 x 127 mm.
Ἔκδοση σέ 3 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, ὑπογραφή καί χρο-
νολογία («4/VI/1945») στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι,
ὑπογραφή μέ ἀρχικά στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

473
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ, Δημήτρης. Γυμνό.
Ξεστή χαλκογραφία, 200 x 186 mm. Ἔκδοση σέ 15
ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περι-

470

471
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475

θώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ μονόγραμμα στήν
πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

474
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ, Δημήτρης. Γάτα. 1947.
Χαλκογραφία, 156 x 173 mm. Ἔκδοση σέ 30 ἀντί-
τυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο
μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ μονόγραμμα καί χρονολο-
γία στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 200-300

475
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ἀλέξανδρος. Τό θέρος. [1938].
Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 173 x 150 mm. Τίτλος, ση-
μείωση βράβευσης («Χρυσό βραβεῖο Διεθνοῦς
Ἐκθέσεως Παρισίων 1937») καί ὑπογραφή στό κάτω
περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ ἀρχικά στήν
πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

476
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ἀλέξανδρος. Στή βρύση. [1938].
Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 205 x 180 mm. Τίτλος
καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπο-
γραφή μέ ἀρχικά στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 400-600

477
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ, Λουκία. Ψαράδες στίς Σπέτσες.
Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 210 x 245 mm. Τόπος,

474

476

477
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ἡ ἔνδειξη «Δοκίμιο», τίτλος καί ὑπογραφή στό
κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

478
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Κορίτσι. 1987.
Χάραγμα σέ πέτρα, 1100 x 555 mm. Ἔκδοση σέ 30

ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, ὑπογραφή καί χρονολογία
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
Τό τελευταῖο ἔργο τῆς Κατράκη βασισμένο σέ σύν-
θεσή της πάνω σέ βότσαλο.
€ 1.000-1.500

479
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Κορίτσι μέ καπέλο.
Χάραγμα σέ πέτρα, 495 x 397 mm. Ἡ ἔνδειξη «E.
A.» καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
Σέ κορνίζα.
€ 600-800

480
ΤΑΣΣΟΣ, Α. Κορίτσια. 1983.
Λιθογραφία, 790 x 430 mm. Ἔκδοση σέ 40 ἀντίτυπα,
τόπος, χρονολογία, ἀρίθμηση καί τίτλος στό κάτω
περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή στήν πλάκα. Σέ κορ-
νίζα.
€ 300-400

481
ΤΑΣΣΟΣ, Α. Γειτονιά τῆς Ἀθήνας. [1935-36].
Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 313 x 245 mm. Ὑπο-
γραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὁ τίτλος καί
ἡ χρονολογία σέ κατάλογο ἔκθεσης τῆς Γκαλερί
Ὑάκινθος στήν πίσω ὄψη («Εἰκαστικές προτά-
σεις», 7-13 Δεκεμβρίου 1992, ἀρ. 27). Σέ κορνίζα.
€ 400-600

478 479 480

481
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482

482
ΕΠΟΝ, [κάτω:] Πολεμᾶμε καί τραγουδᾶμε.
Λινόλαιο, 314 x 192 mm. (ἐπιδιορθώσεις, τσαλακω-
μένο).
€ 300-400

483
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, Νίκος. Μαντρότοιχος.
Χαλκογραφία, 273 x 344 mm. Ἔκδοση σέ 20 ἀντί-
τυπα, ἀρίθμηση, σφραγίδα καί ὑπογραφή στό κάτω
περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 400-600

484
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Ναύτης στόν ἥλιο. [1985].
Μεταξοτυπία, 887 x 400 mm. Ἔκδοση σέ 180 ἀντί-
τυπα, ἀρίθμηση, ἀφιέρωση («Στόν Ἀλέξανδρο
Ψαλλίδα μέ ἀγάπη») καί ὑπογραφή στό κάτω πε-
ριθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 500-700

485
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Χρυσάντζα. [1987].
Μεταξοτυπία, 650 x 480 mm. Ἔκδοση σέ 150 ἀντί-
τυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώ-
ριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

483

484 485 486
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486
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Φαντάρος. [1974].
Ἔγχρωμη λιθογραφία, 610 x 440 mm. Ἔκδοση σέ
75 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω πε-
ριθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

487
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. α) Ἐρωτόκριτος, β) Ἀρε-
τοῦσα. 1980.
Μεταξοτυπίες, 980 x 360 mm. Ἐκδόσεις σέ 180
ἀντίτυπα, ὑπογραφή καί χρονολογία κάτω ἀρι-
στερά, ἀρίθμηση κάτω δεξιά. Σέ κορνίζες. (2)
€ 800-1.200

488
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Στρατιώτης λουόμενος. [1980].
Ἔγχρωμη λιθογραφία, 465 x 541 mm. Ἡ ἔνδειξη
«E. A.» καί ἀφιέρωση («Στή φίλη Μαρία Καραβία
Τσαρούχης 1981») στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
€ 300-400

489
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Ἐρωτικό.
Μεταξοτυπία, 1050 x 695 mm. Ἔκδοση σέ 130 ἀντί-
τυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώ-
ριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 400-600

487α 487β 488

489
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490

491

490
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Μορφή.
Μεταξοτυπία, 600 x 470 mm. Ἔκδοση σέ 100 ἀντί-
τυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώ-
ριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

491
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνστ. Ὕδρα II. 1980.
Ἔγχρωμη ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 790 x 1190
mm. Ἔκδοση σέ 30 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος,
ὑπογραφή καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ
μολύβι, κατάλογος ἔκθεσης τῆς Γκαλερί Ἀστρολά-
βος στήν πίσω ὄψη («Κωνσταντίνος Γραμματό-
πουλος», 3-26 Φεβρουαρίου [1989], ἀρ. 3). Σέ
κορνίζα.
€ 1.000-1.500

492
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνστ. Μήθυμνα II. 1971.
Ἔγχρωμη ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 805 x 615
mm. Ἔκδοση σέ 20 ἀντίτυπα, ἡ ἔνδειξη «Epreuve d’
artiste / + tirage 50», ἀρίθμηση, τίτλος, ὑπογραφή καί
χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, κατά-
λογος ἔκθεσης τῆς Γκαλερί Ἀστρολάβος στήν πίσω
ὄψη («Κωνσταντίνος Γραμματόπουλος», 3-26 Φε-
βρουαρίου [1989], ἀρ. 4). Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

492
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493

496

494
ΤΕΤΣΗΣ, Παναγιώτης. Τοπίο.
Ἀκουατίντα, 431 x 598 mm. Ἡ ἔνδειξη «épreuve»
κάτω ἀριστερά, ἀφιέρωση κάτω δεξιά («Ἀπό φίλο
Κάτι ἀπό τόν τόπο μας / Π. Τέτσης»).
€ 300-400

495
ΤΕΤΣΗΣ, Παναγιώτης. Φροῦτα.
Ἔγχρωμη ἀκουατίντα, 359 x 472 mm. Ἡ ἔνδειξη
«δοκίμιο τίντας» καί ἀφιέρωση («τοῦ Μίνω Ὀρφα-
νοῦ Π. Τέτσης / 20 Ἰανουαρίου 2013») στό κάτω
περιθώριο μέ μολύβι.
€ 400-600

496
ΤΕΤΣΗΣ, Παναγιώτης. Βάρκες.
Ἀκουατίντα, 833 x 577 mm. Ἡ ἔνδειξη «δοκίμιο»
καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
€ 800-1.200

494

495

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

493
ΤΕΤΣΗΣ, Παναγιώτης. Λιμάνι.
Ἀκουατίντα, 580 x 830 mm. Ὑπογραφή κάτω δεξιά
μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 600-800
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Adams: Adams (H. M.) Catalogue of Books printed on
the Continent of Europe, 1501-1600, in Cambridge Li-
braries, 2 τ., Cambridge 1967.

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

Balta: Balta (E.) Karamanlidika. Additions (1584-1900),
Ἀθήνα 1987.

Blackmer: Navari (L.) Greece and the Levant. The Cat-
alogue of the H. M. Blackmer Collection of Books and
Manuscripts, Λονδίνο 1989.

BMC: Catalogue of Books printed in the XVth century
now in the British Museum, Λονδίνο, 1908 κ.ἑ.

Brunet: Brunet (J. Ch.) Manuel du libraire et de l’ am-
ateur de livres, cinquième édition, 8 τ., Παρίσι, 1860-
1880.

Cobham & Jeffery: Cobham (C. D.) An Attempt at a
Bibliography of Cyprus, a new edition, edited by G. Jef-
fery, Λευκωσία 1929.

Cohen-Ricci: Cohen (H.) Guide de l’ amateur de livres
à gravures du XVIII siècle, sixième édition, revue par
S. de Ricci, Παρίσι 1912.

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

Γαλάνης (Εἰκονογραφημένα): Ὀράτη (Ε.), Α. Δρα-
κογιῶργος & Γ. Δ. Ματθιόπουλος, Δημήτρης Γα-
λάνης. 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.) Ἐργογρα-
φία Σεφέρη (1931-1979). Βιβλιογραφική δοκιμή,
Ἀθήνα 1979.

Das neue Hellas: Das neue Hellas. Griechen und Bay-
ern zur Zeit Ludwigs I., [κατ. ἔκθεσης], Μόναχο 1999.

Droulia: Droulia (L.) Philhellénisme. Ouvrages inspirés
par la guerre de l’ indépendance grecque, 1821-1833,
Ἀθήνα 1974.

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

Ἑλληνική Βιβλιοθήκη: Ἑλληνική Βιβλιοθήκη. Ἡ
συλλογή βιβλίων τοῦ Κωνσταντίνου Σπ. Στάικου,
ἐφεξῆς ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος
Ἀλέξανδρος Σ. Ὠνάσης, Ἀθήνα 2010.

Ἠλιού: Ἠλιού (Φ.) Ἑλληνική βιβλιογραφία τοῦ
19ου αἰώνα, τ. Α´-Γ´ (1801-1844), Ἀθήνα, 1997-2016.

Ἠλιού (Τετράδια IV): Ἠλιού (Φ.) Ἑλληνική βιβλιο-
γραφία 1800-1863. Προσθῆκες -Συμπληρώσεις [= Τε-
τράδια Ἐργασίας 4], Ἀθήνα 1983.

Ἠλιού & Πολέμη: Ἠλιού (Φ.) & Π. Πολέμη, Ἑλλη-
νική βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτική ἀναγραφή,
4 τ., Ἀθήνα 2006 [βλ. καί διαδικτυακή ἔκδοση μέ διορ-
θώσεις καί συμπληρώσεις: http://www.benaki.gr /bibliol-
ogy/search_simple.asp].

Goff: Goff (F. R.) Incunabula in American Libraries, a
third census, Ν. Ὑόρκη 1964.

HC: Hain (L.) Repertorium bibliographicum in quo libri
omnes ab arte typographica inventa usque ad annum
MD..., Στουτγάρδη & Παρίσι, 1826-1838 – W. A. Cop-
inger, Supplement to Hain’s Repertorium bibliograph-
icum, Λονδίνο, 1895-1902.

Hoffmann: Hoffmann (S. F. W.) Bibliographisches Lex-
icon der gesammten Litteratur der Griechen, zweite
Ausgabe, 3 τ., Leipzig, 1838-1845.

Καραχρῆστος: Ἑλληνικές ἀφίσες. Ἐπιλογή, πα-
ρουσίαση, καλλιτεχνική ἐπιμέλεια Σπ. Καραχρῆ-
στος, δεύτερη ἔκδοση, Ἀθήνα 2003.

Κασίνης: Κασίνης (Κ. Γ.) Βιβλιογραφία τῶν ἑλλη-
νικῶν μεταφράσεων τῆς ξένης λογοτεχνίας, ΙΘ΄-Κ΄
αἰ., 2 τόμοι, Ἀθήνα, 2006-2013.

Κούρια & Ὀράτη, Κούρια (Α.) & Ε. Ὀράτη, Λυ-
κοῦργος Κογεβίνας, χαράκτης καί ζωγράφος,
[κατ. ἔκθεσης], Ἀθήνα 2004.

Κυριαζῆ: Ἄγγελος Θεοδωρόπουλος, ζωγραφική -
χαρακτική, γενική ἐπιμέλεια Ν. Κυριαζῆ, [κατ.
ἔκθεσης], Ἀθήνα 2000.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

books katalogos 66:Layout 1  10/9/16  4:41 PM  Page 117



Λαδᾶς & Χατζηδῆμος: Λαδᾶς (Γ.) & Α. Χα-
τζηδῆμος, Ἑλληνική βιβλιογραφία τῶν ἐτῶν 1791-
1799, 2 τ., Ἀθήνα, 1970-1973.
Legrand: Legrand (E.) Bibliographie hellénique, (15ος-
18ος αἰ.), 11 τ., Παρίσι, 1885-1928.
Legrand & Pernot: Legrand (E.) & H. Pernot, Bibli-
ographie ionienne, 2 τ., Παρίσι 1910.
Μαζαράκης: Σφραγίδες Ἐλευθερίας. Εἰσαγωγή Ι.
Κ. Μαζαράκης Αἰνιάν, Ἀθήνα 1983.

Mortimer (French): Mortimer (R.) Harvard College Li-
brary [...] Part I: French 16th Century Books, 2 τ., Cam-
bridge, MA, 1964.

Oates: Oates (J. C. T.) A catalogue of the fifteenth-cen-
tury printed books in the University Library Cambridge,
Cambridge 1954.

Παπαδόπουλος (Ἑλληνική): Παπαδόπουλος (Θ.) Ἑλ-
ληνική βιβλιογραφία, τ. Β´ (Παράρτημα), Ἀθήνα 1986.

Pettegree & Walsby: Pettegree (A.) & M. Walsby,
French Books III & IV. Books published in France be-
fore 1601 in Latin and languages other than French, 2
τ., Leiden 2011.

Phillips (Atlases): Phillips (P. L.) & C. E. Le Gear, A
List of Geographical Atlases in the Library of Congress,
7 τ., Washington, 1909-1973.

Renouard (Estienne): Renouard (A. A.) Annales de l’im-
primerie des Estienne, deuxième édition, Παρίσι 1843.
Röhricht: Röhricht (R.) Bibliotheca geographica Palaesti-
nae, Βερολίνο 1890.

Schreiber: Schreiber (F.) The Estiennes. An annotated
catalogue of 300 highlights of their various presses, Ν.
Ὑόρκη 1982.

Sommervogel: Backer (Augustin) Bibliothèque de la
Compagnie de Jésus, nouvelle édition par C. Sommer-
vogel, 11 τ., Βρυξέλλες & Παρίσι, 1890-1932.

Σταυρίδης: Σταυρίδης (Φ.), Λ. Παπαλεοντίου & Σ.
Παύλου, Βιβλιογραφία κυπριακῆς λογοτεχνίας (ἀπό
τόν Λεόντιο Μαχαιρᾶ ἕως τίς μέρες μας), Λευκωσία
2001.

Σταυρίδης (Φυλλάδες): Σταυρίδης (Φ.) Βιβλιο-
γραφία κυπριακῆς λαϊκῆς ποίησης. Φυλλάδες καί
αὐτοτελεῖς ἐκδόσεις (1884-1960), Λευκωσία 2002.

VD17: Verzeichnis der im deutschen Sprachraum er-
schienen Drucke des 17. Jahrhunderts [=διαδικτυακή
ἔκδοση: https://opacplus.bib-bvb.de/TouchPoint_touch
point/start.do?SearchProfile=Altbestand&SearchType=2]

Finopoulos & Navari: Finopoulos (E. J.) & L. G. Navari,
Ptolemy’s Greece. A comperative study of the maps from
the “Geographia”, 1477-1730, Ἀθήνα 1990.

Χατζηθεοδώρου: Χατζηθεοδώρου (Γ. Ι.) Βιβλιο-
γραφία τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς,
περίοδος Α´ (1820-1899), Θεσσαλονίκη 1998.

Weber: Weber (S. H.) Voyages and Travels in the Near
East made during the XIX Century [... previous to the
Year 1801], 2 τ., Princeton, 1952-1953.

Zacharakis: Zacharakis (C. G.) A Catalogue of Printed
Maps of Greece, 1477-1800, third edition, Ἀθήνα 2009.

118

books katalogos 66:Layout 1  10/9/16  4:41 PM  Page 118



ãñáðôÞ ðñïóöïñÜ ôçëåöùíéêÞ óõììåôï÷ç

eðùíõìï

ïíïìá

äéåõèõíóç

ôçëåöùío

êinhto

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
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Ðåéñáéþò : 5080 071389 733 | IBAN GR4801720800005080071389733
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Παρακαλώ να µε αντιπροσωπεύσετε στην παραπάνω δηµοπρασία σας για τους παρακάτω σηµειούµενους λαχνούς µέχρι τα ποσά που αναφέρω.
∆ηλώνω ότι έχω διαβάσει τους όρους της δηµοπρασίας όπως αυτοί εκτίθενται στην πίσω πλευρά του παρόντος φύλλου, τους οποίους και απο-
δέχοµαι ανεπιφύλακτα.
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Θέση του Δημοπράτη: Ο Οίκος δημοπρασιών “Βέργος” (εφεξής αναφερό-
μενος ως «Δημοπράτης») ενεργεί ως εντολοδόχος - αντιπρόσωπος του πω-
λητή (καταθέτη του λαχνού – αντικειμένου προς δημοπράτηση).
Τιμές εκτίμησης: Οι αναγραφόμενες στον κατάλογο της δημοπρασίας τιμές
είναι προϊόν προσωπικής εκτίμησης του Δημοπράτη και δεν αποτελούν δέ-
σμευση για το τελικό αποτέλεσμα.
Τρόποι συμμετοχής: Υποψήφιοι πλειοδότες μπορούν να λάβουν μέρος στη
δημοπρασία αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως με προ-
ηγούμενη κατάθεση προς τον Δημοπράτη έγγραφης προσφοράς ή τηλεφω-
νικώς, σύμφωνα με την πιο κάτω ειδικώς περιγραφόμενη διαδικασία.
Προϋποθέσεις συμμετοχής εξ αποστάσεως: Η συμμετοχή στη δημοπρασία
υποψήφιου πλειοδότη δια αντιπροσώπου προϋποθέτει την έγγραφη δή-
λωση στη Γραμματεία του Δημοπράτη των ακριβών στοιχείων του αντι-
προσωπευόμενου πλειοδότη (όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας,
αριθμό τηλεφώνου, fax ή e-mail) το αργότερο μία ώρα πριν από την προ-
γραμματισμένη έναρξη της δημοπρασίας. Επίσης, η συμμετοχή πλειοδότη
στη δημοπρασία τηλεφωνικώς, προϋποθέτει την από τον πλειοδότη επικοι-
νωνία με τον Δημοπράτη 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 του Δημοπράτη και δεν τον δεσμεύουν ούτε δη-
μιουργούν οποιαδήποτε ευθύνη του έναντι του πλειοδότη ή τρίτων. Ο Δη-
μοπράτης δεν ευθύνεται για πιθανά πραγματικά ελαττώματα ή φθορές του
λαχνού. Γι’ αυτό το λόγο, κάθε υποψήφιος πλειοδότης οφείλει να εξετάζει
προηγουμένως τον λαχνό, για τον οποίο ενδιαφέρεται να 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, ο Αγοραστής (τελευταίος πλειοδότης) οφείλει στον Δημοπράτη τα
εξής χρηματικά ποσά:
(α) Την τιμή κατακύρωσης που αποτελεί το τίμημα της πώλησης του λαχνού.
(β) Αμοιβή, η οποία ανέρχεται σε ποσό 18% επί της τιμής κατακύρωσης
(εφεξής αναφερόμενη ως «η Αμοιβή του Δημοπράτη»).
(γ) ΦΠΑ 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 τον Αγοραστή, ο λαχνός που κατακυρώθηκε
είναι διαθέσιμος προς παράδοση στον Αγοραστή, από την επομένη της δη-
μοπρασίας εργάσιμη ημέρα, από τα γραφεία του Δημοπράτη (ή ενδεχομέ-
νως από άλλο μέρος το οποίο ο Δημοπράτης θα υποδείξει στον Αγοραστή)
και για τις επόμενες είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της
δημοπρασίας. Μεταβίβαση της κυριότητας επί του λαχνού επέρχεται μόνο
με την εξόφλησή του και με την ταυτόχρονη παράδοσή του στον 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
ο Δημοπράτης 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 παραδεδεγ-
μένες μεθόδους εξέτασης αυθεντικότητας, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα
να επιστρέψει τον λαχνό. Σε ό,τι αφορά το ποσό της τιμής κατακύρωσης
του επιστρεφόμενου για την ανωτέρω αιτία λαχνού, αυτό θα το επιστρέ-
ψει στον Αγοραστή ο Δημοπράτης άτοκα, αλλά μόνο εφόσον δεν το έχει
ήδη καταβάλει στον πωλητή. Αν, όμως, ο Δημοπράτης έχει εξοφλήσει ήδη
τον πωλητή, τότε ο Αγοραστής θα δικαιούται να αναζητήσει την τιμή κα-
τακύρωσης αποκλειστικά και μόνο από τον πωλητή (που θα έχει ήδη ει-
σπράξει το τίμημα, κατά τα ανωτέρω), ο δε Δημοπράτης θα υποχρεούται
να επιστρέψει άτοκα την Αμοιβή που θα έχει εν τω μεταξύ εισπράξει από
τον Αγοραστή, καθώς και να δώσει στον Αγοραστή τα στοιχεία του ονο-
ματεπωνύμου και της διεύθυνσης κατοικίας του πωλητή. Σωρευτικές προ-
ϋποθέσεις επιστροφής του λαχνού είναι: (α) να ζητείται εγγράφως και
αιτιολογημένως η επιστροφή του, (β) το έγγραφο αυτό αίτημα να λαμβά-
νει χώρα μέσα σε δύο χρόνια από την παράδοσή του στον Αγοραστή, (γ)
ο λαχνός να βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά την
παράδοσή του στον Αγοραστή, (δ) να μην έχει μεταβιβαστεί εν τω μεταξύ
από τον Αγοραστή σε τρίτο ούτε να έχει τεθεί οποιοδήποτε βάρος επ’
αυτού και (ε) να μην υπήρχε αναφορά στον κατάλογο της δημοπρασίας
σε διχογνωμίες ειδικών ως προς την γνησιότητά του. Σημειώνεται ειδικώς
ότι, αν στην περιγραφή του δημοπρατούμενου λαχνού στον κατάλογο της
δημοπρασίας αναφέρεται η φράση ότι το έργο «αποδίδεται στον τάδε ή
τον δείνα καλλιτέχνη» ή προέρχεται από «εργαστήριο του τάδε ή του
δείνα καλλιτέχνη», τούτο δεν αποτελεί στοιχείο μη γνησιότητας του έργου
και δεν γεννά δικαίωμα επιστροφής του.
Αποδοχή των όρων από τους υποψηφίους πλειοδότες: Η συμμετοχή στην
δημοπρασία σημαίνει αυτομάτως την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόν-
των Όρων στο σύνολό τους από τους συμμετέχοντες σε αυτόν υποψήφιους
πλειοδότες.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
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