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Πληροφορίες - διεκπεραίωση
Γιώτα Καρακατσάνη
Νατάσα Μπέσικου
Εὔη Μπλέσιου
Γιάννης Ἀντωνόπουλος

Συντονισμός
Ἀνδρέας Βέργος

Παραγωγή καταλόγου
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Νο 365 & 178
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Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, ὥρα 6.00 μ.μ.
Mέρος Α´: 1-351

8ο, 14 σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Λείπει τό
πάνω ἐξώφυλλο). Γκίνης & Μέξας, 5202.
€ 70-90

5
Ἡ φυλλάδα τοῦ Μεγ΄ Ἀλέξαντρου, ἤ Ἱστορία τοῦ
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος, βίος, πό-
λεμοι καί θάνατος αὐτοῦ, νέα εἰκονογραφημένη
ἔκδοση μέ ἱστορική εἰσαγωγή τοῦ Α. Α. Πάλλη καί
εἰκόνες ἀπό παλαιά περσικά καί ἰνδικά χειρό-
γραφα. Ἀθήνα, Πυρσός, 1935.
164 σ. Μέ 30 εἰκόνες (11 ἐκτός κειμένου, μία ἔγχρω-
μη). Πάνινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά
ἐξώφυλλα).
€ 60-80

6
ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, Χρῆστος Α. Νέα ποιήματα. Ἀθή-
να, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1858.
8ο, 215 σ. (ὀξείδωση). Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα
(ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Γκίνης & Μέξας,
7642.
€ 30-40

7
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ἀλέξανδρος Ρ. Οἱ Τριάκοντα, δρᾶμα
εἰς μέρη πέντε. Ἀθήνα, Λάζ. Δ. Βιλλαρᾶς, 1866.
8ο, 214 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Μετα-
γενέστερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1866. 350.
€ 30-40

8
ΚΑΡΥΔΗΣ, Σοφοκλῆς Κ. Ἡ κοινωνία τῶν Ἀθηνῶν,
κωμωδία εἰς πράξεις τέσσαρας. Ἀθήνα, Σ. Κ. Κα-
ρύδης, 1868.
8ο, ς΄ + 175 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Στίς σ. 171-
5: «Δευτέρα προσθήκη συνδρομητῶν». Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Ἠλιού & Πολέμη, 1868.211.
€ 50-70

9
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α. Ἑλληνική ἀνθολογία, ἤτοι
συλλογή τῶν ἑλληνικῶν ἀσμάτων, ἔκδοσις πέμπτη,

1. Ξένη λογοτεχνία

1
DANTE, Alighieri. Ἡ θεία κωμωδία, στά ἑλληνικά
ἀπ’ τόν Ν. Καζαντζάκη. Ἀθήνα, Κύκλος, 1934.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 527 σ. Ἀρχικά χαρτόνια (λερωμένη ἡ ράχη,
ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα). Κασίνης, II, 1374.
€ 150-200

2
FLORIAN, Jean-Pierre Claris de. Ἐστέλλη, μυθιστο-
ρία βουκολική, ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό Μ. Κροκιδᾶ.
Ἀθήνα, Α. Ἀγγελίδης, 1836.
8ο, δ´ + 132 σ. (ὀξείδωση). Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού 1836.
89, Κασίνης, I, 232. [δεμένο μαζί:] YOUNG, Edward.
Ἡ Ναρκισσία, Χαρακτήρ τοῦ θανάτου, Ὠφέλειαι
τῆς νυκτός καί τῆς μοναξίας, Θλίψις καί δυστυχία:
Νυκτερινά ποιήματα, μετάφρασις κατά τήν γαλλι-
κήν τοῦ Λετουρνέρου ὑπό [Δ.] Π[ανταζῆ] Ἀθη-
ναίου, ἐκδοθέντα ἐπιστασίᾳ Ὁμήρου Ι. Κλάδου.
Ἀθήνα, Α. & Ν. Ἀγγελίδης, 1835. 8ο, 51 σ. (λείπει ὁ
τίτλος, ὀξείδωση). Ἠλιού 1835.188, Κασίνης, I, 224.
€ 80-120

2. Νεοελληνική λογοτεχνία

3
Ἱστορία τοῦ Ἠμπερίου, υἱοῦ τῶν βασιλέων τῆς
Προβέντζας, νεωστί τυπωθεῖσα καί μετ’ἐπιμελείας
διορθωθεῖσα. Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1806.
8ο, 40 σ. (σφραγίδα). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα.
Ἠλιού 1806.47, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 472.
€ 400-600

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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3

ἐπηυξημένη καί βελτιωμένη. Ἀθήνα, Καταστήματα
Ὁ Κοραῆς Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1880.
8ο, 544 σ. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1880.223.
€ 50-70

10
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ, Δημήτριος Α. Ἡ κυρία Βεράντη,
μῖμος. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1886.
8ο, 44 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1886.146.
€ 25-35

11
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Ρένος Η. Τρεῖς σταθμοί μιᾶς πο-
ρείας. Ἀθήνα, Πυρσός, 1945.
83 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ φίλου
Γιάννη Σκαρίμπα / μέ τήν ἐκτίμηση / καί τήν ἀγάπη
μου / Ρε.»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο ἀντί-
τυπο).
€ 30-40

12
ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας. Ποιήματα (ἐκλογή). Ἀθήνα
1954.
91 σ. Aὐτόγραφη συμπλήρωση δύο στίχων στή σ.
22, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό καλό κο-

12

ρίτσι, στή δα Ρέα Ἀγγελομάτη / πολύ φιλικά / Κώ-
στας Βάρναλης / Ἀπρίλης τοῦ 1954»). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (λίγο λερωμένα).
€ 50-70

13
ΒΕΝΕΖΗΣ, Ἠλίας. Αἰγαῖο, διηγήματα. Ἀθήνα,
Πυρσός, 1941.
173 σ. Μέ ὁλοσέλιδες ἀναπαραγωγές σχεδίων τοῦ
Γ. Βακαλό, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν
ἀγαπητό κύριο / Χρ. Ἐμ. Ἀγγελομάτη / μέ βαθύ-
τατη τιμή. / 1941 Η. Βενέζης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ἐλαφρά λερωμένα).
€ 40-60

14
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γιάννης. Τό Σοῦλι. Ἀθήνα 1912.
4ο, 14 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξω-
φύλλων τό πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο).
30-40

15
ΒΟΥΤΥΡΑΣ, Δημοσθένης. Οἱ ἀλανιάριδες. Ἀλε-
ξάνδρεια, Στέφανος Πάργας, 1921.
83 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα ἐκτός κει-
μένου (ὀξειδωμένο). Πανί. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Μέσα
στήν κόλαση, σάτυρα. Ἀθήνα 1927. 229 σ. (λείπει ὁ
ψευδότιτλος). Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα

7
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16 22

ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λείπουν τμή-
ματα ἀπό τή ράχη). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό σπίτι τῶν
ἑρπετῶν. Ἀθήνα, Α. Καραβίας, χ.χ. [π. 1940]. 128
σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα, σφραγίδα στόν
τίτλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). (3)
€ 40-60

16
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Κατεβαίνοντας στή
σιγή τῶν αἰώνων. Ἀθήνα, Α. Ν. Μαυρίδης, 1933.
71 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα).
€ 80-120

17
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Τό βιβλίο τῆς Μαργα-
ρίτας. Ἀθήνα, Ἀνδρομέδα, 1949.
46 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό Δημή-
τρη καί στήν Κατίνα / Φωτιάδη / Στούς φίλους μου /
μ’ ὅλη μου τήν καρδιά / ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑ-
ΚΟΣ»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τῆς
Βάσως). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τά θολά ποτάμια. Ἀθή-
να 1950. 30 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στό / Δημήτρη / καί στήν Κατίνα / μέ τήν ἀγάπη μου
πάντοτε / ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀπο-
κολλημένα ἀπό τή ράχη, λίγο λερωμένα). (2)
€ 80-120

18
ΓΟΝΑΤΑΣ, Ἐπαμ. Χ. Ἡ κρύπτη. Ἀθήνα 1959.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 223 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 37 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο).
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό βάραθρο. Ἀθήνα, Πρώτη
Ὕλη, 1963. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500
ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 67 σ. Προμετωπίδα. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἄκοπο). (2)
€ 60-80

19
ΓΟΝΑΤΑΣ, Ἐπαμ. Χ. Ὁ ταξιδιώτης. Ἀθήνα 1945.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 322 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. [38] σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο).
€ 40-60

20
ΔΑΜΙΡΑΛΗΣ, Μιχάλης Μ. Λίγα τραγούδια. Ἀθή-
να 1919.
39 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στή πο-
λυαγαπημένη μου φίλη / Τοῦλα Καλκάνη / Μέ παν-
τοτεινήν ἀγάπη κ’ἐχτίμηση / Μ. Δαμιράλης / Ἀθῆναι
15-6-21»). Πανί (λεκές ἀπό ὑγρασία στό κάτω κά-
λυμμα).
€ 30-40
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31

21
ΔΙΚΤΑΙΟΣ, Ἄρης. Δώδεκα ἐφιαλτικές βινιέτες (ποι-
ήματα 1935). Ἡράκλειο 1936.
12 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς
ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λίγο λερωμένα).
€ 30-40

22
ΔΡΟΣΙΝΗΣ, Γεώργιος. Εἶπε: 1912-1932. Ἀθήνα,
Ι. Ν. Σιδέρης, [1932].
136 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ Δ.
Μπισκίνη), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν
φίλο Τσούντα / γιά τό καλωσόρισμά του / τό σημε-
ρινό. / 4. 6. 32 Γ. Δρ.»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα
ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα).
€ 50-70

23
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μπολιβάρ. Ἀθήνα, Ἴκα-
ρος, 1944.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 340 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 23 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ζω-
γραφικοῦ ἔργου τοῦ ποιητῆ). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λερωμένα, ἄκοπο).
€ 200-300

24
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἔλευσις. Ἀθήνα, Ἴκα-
ρος, 1948.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 43 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντί-
τυπο).
€ 200-300

25
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Μάνος. Μαθήματα μουσικῆς. Ἀθή-
να, Κείμενα, 1972.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 15 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στόν Πεζογράφο Γιάννη Μαγκλῆ / Μέ
τήν ἀγάπη καί τήν φιλία μου / Μ. Ἐλευθερίου / 5. 1.
73»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 50-70

26
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Τό Ἄξιον Ἐστί. Ἀθήνα, Ἴκα-
ρος, 1959.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 800 ἀντίτυπα. 92 σ. Μέ μιά λι-

θογραφία τοῦ Γιάννη Μόραλη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 200-300

27
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Τό φωτόδενδρο καί ἡ δέκατη
τέταρτη ὀμορφιά. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1971.
67 σ. Ἔγχρωμη προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ἔργου
τοῦ Ν. Νικολάου), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στόν Κώστα Κυζούλη, / μέ πολλήν ἀγάπη. / Ὀ.
Ἐλύτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 150-200

28
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ὁ ἥλιος ὁ ἡλιάτορας. Ἀθήνα,
Ἴκαρος, 1971.
29 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ
Κώστα Κυζούλη / Φιλικά. / Ὀ. Ἐλύτης»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα.
€ 150-200

29
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ὁ μικρός ναυτίλος. Ἀθήνα,
Ἴκαρος, 1985.
129 σ. Ἔγχρωμη προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ἔργου
τοῦ Γ. Στέρη), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στή
Νότα Ζωγράφου, / μέ ἀγάπη, / Ὀ. Ἐλύτης»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα.
€ 100-150
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33 36

30
ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος. Ἀργώ, μυθιστόρημα, ὁρι-
στική μορφή σ’ ἕνα τόμο. Ἀθήνα, Πυρσός, 1936.
482 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ κ.
Ἀνδρέα Μοθωνιοῦ / μέ φιλικούς χαιρετισμούς /
Γιῶργος Θεοτοκᾶς / 1942»). Πανί (ἔχει διατηρηθεῖ
τό πάνω ἐξώφυλλο).
€ 60-80

31
ΙΑΚΩΒΙΔΗ, Λιλή. Φωτεινές ὧρες. Ἀθήνα, Ἐκδο-
τικά Καταστήματα Ἀκροπόλεως, 1932.
63 σ. (σβησμένες σφραγίδες). Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο
πορτραῖτο στή σ. 6, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Τῆς Κυρίας Μαρίκας Κοτοπούλη / Μέ βα-
θύτατο θαυμασμό / Λιλή Μ. Ἰακωβίδη / Μάρτης
τοῦ 32»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 60-80

32
ΙΩΑΝΝΟΥ, Γιῶργος. Ἡλιοτρόπια. Θεσσαλονίκη 1954.
18 σ. Ἀντίτυπο μέ κάποιες χειρόγραφες διορθώ-
σεις. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 60-80

33
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Κτῖσται. [Ἀλεξάνδρεια, Πενασ-
σών, π. 1891].

Μονόφυλλο, 210 x 131 mm. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο).
Σαββίδης Α1.
ΠΡΩΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΑΒΑΦΗ.
€ 800-1.200

34
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Δέησις. Ἀλεξάνδρεια, Ι. Κ. Λα-
γουδάκης, 1898.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, τυπωμένη σέ 50 ἀντίτυπα. [4] σ.
Ὁ τίτλος σέ κόκκινο πλαίσιο στή σ. [1], τό κείμενο
στή σ. [3] (οἱ [2] & [4] λευκές). Σαββίδης Α3.
€ 1.000-1.500

35
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ἀρχαῖαι ἡμέραι. Ἀλεξάνδρεια 1898.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, τυπωμένη πιθανῶς σέ 50 ἀντί-
τυπα. [4] σ. Ὁ τίτλος σέ κόκκινο πλαίσιο στή σ. [1],
τόπος καί χρόνος ἔκδοσης σέ ὅμοιο πλαίστιο στή σ.
[4], τό κείμενο στίς σ. [2]-[3]. Σαββίδης Α4.
€ 1.000-1.500

36
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Περιμένοντας τούς βαρβάρους.
Ἀλεξάνδρεια, Ι. Κ. Λαγουδάκης, 1904.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, τυπωμένη πιθανῶς σέ 50 ἀντί-
τυπα. [8] σ. Ὁ τίτλος στή σ. [1] μέ κόκκινο μελάνι,
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τό κείμενο στίς σ. [3]-[5] (οἱ [2] & [6]-[8] λευκές).
Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλ-
λων τό πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο). Σαββίδης
Α5.
€ 1.500-2.000

37
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Περιμένοντας τούς βαρβάρους –
Μονοτονία.
Δυό φύλλα ἀπό περιοδική ἔκδοση πού περιεῖχε τά
ποιήματα, 217 x 147 mm., (21-24) σ. (φθορές στά πε-
ριθώρια). Μέ δυό αὐτόγραφους στίχους σέ ἐπι-
κολλημένη ταινία στή σ. 23 («Γιατί οἱ βάρβαροι θά
φθάσουν σήμερα· / κι αὐτοί βαρυοῦντ’ εὐφράδειες
καί δημηγορίες»), αὐτόγραφη σελιδαρίθμηση: 1-3
(ἔχει σβηστεῖ ἡ ἔντυπη), τό δεύτερο ποίημα δια-
γραμμένο μέ μπλέ μολύβι (σ. 24).
€ 300-400

38
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1905-1915). Ἀλεξάν-
δρεια, [1930-1933].
46 φ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένο τό φ. 1). Λυτό
φύλλο μέ χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων
στό τέλος, αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση ἑνός φύλλου,
αὐτόγραφες διορθώσεις στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 12
ἄλλων, ἀντίτυπο μέ ἀφιέρωση («Στόν κ. Χρ. Ἀγγε-
λομάτη / ἀπό μέρους τοῦ ποιητῆ / Καβάφη — / —
μ’ ἐκτίμηση / ὁ Μάρ. Βαϊᾶνος / 28. 8. 31»). Ἀρχικά

ἐξώφυλλα (μικρές φθορές στή ράχη). Σαββίδης Γ10.
€ 500-700

39
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1905-1915). Ἀλεξάν-
δρεια, [1930-1933].
46 φ. (λείπει τό φύλλο μέ τό χρονολογικό κατάλογο
τῶν ποιημάτων). Αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση ἑνός φύλ-
λου, αὐτόγραφες διορθώσεις στήν ἔντυπη ἀρίθ-
μηση 10 ἄλλων, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Εἰς τόν φίλον λόγιον Ι. Καραολάνη. / Κ. Π. Κα-
βάφης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ10.
€ 800-1.200

40
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1907-1915). Ἀλεξάν-
δρεια, [1926-1930].
44 φ. (λυμένα τά περισσότερα φύλλα, λείπει τό
φύλλο μέ τό χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημά-
των). Αὐτόγραφη διόρθωση στήν ἔντυπη ἀρίθμηση
ἑνός φύλλου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Εἰς τόν φίλον ποιητή Τέλλον Ἄγρα. / Κ. Π. Κα-
βάφης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ6.
€ 800-1.200

41
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1908-1914). Ἀλεξάν-
δρεια, [1920-1926].
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29 φ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένος ὁ τίτλος). Αὐτό-
γραφη διόρθωση στήν ἔντυπη ἀρίθμηση ἑνός φύλ-
λου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Εἰς τόν
φίλον ἐπιστήμονα Γ. Ἀφεντούλη. / Κ. Π. Καβά-
φης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ4.
€ 800-1.200

42
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1916-1918). Ἀλεξάν-
δρεια, [1929-1933].
30 φ. Λυτό φύλλο μέ χρονολογικό κατάλογο τῶν ποι-
ημάτων στό τέλος, αὐτόγραφες διορθώσεις στήν
ἔντυπη ἀρίθμηση 3 φύλλων, ἀντίτυπο μέ ἀφιέρωση
(«Στόν κ. Ἀγγελομάτη / τόν ἐκλεκτό συγγραφέα / καί
ἐρευνητή — / Φίλος του / ὁ Μάρ. Β[αϊᾶνος] 28. 8. 31»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). Σαββίδης Γ8.
€ 400-600

43
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1916-1918). Ἀλεξάν-
δρεια, [1929-1933].
30 φ. (λυμένα ὅλα τά φύλλα, λείπει τό φύλλο μέ τό
χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων). Αὐτόγραφη
διόρθωση σ’ ἕνα ποίημα (φ. 20), αὐτόγραφη ἡ ἀρίθ-
μηση ἑνός φύλλου, αὐτόγραφες διορθώσεις στήν
ἔντυπη ἀρίθμηση 12 ἄλλων, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στόν φίλον λογοτέχνη Τέλλον Ἄγρα. /

Κ. Π. Καβάφης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ8.
€ 600-800

44
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. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μ’ ἕνα πορτραῖ-
το τοῦ ποιητῆ. Βιβλιοδεσία τοῦ Στεφάνου (Νάκη)
Πιέρρη (1890-1964), περγαμηνή (μέ δυό παραστά-
σεις ζωγραφισμένες μέ τό χέρι καί ὑπογεγραμμέ-
νες μέ μονόγραμμα: «N. P.», ἡ πρώτη στό πάνω
κάλυμμα, 43 x 104 mm. («Κεριά»), καί ἡ δεύτερη
στή ράχη, 82 x 25 mm. (ξαπλωμένη μορφή σέ δω-
μάτιο μέ κερί), ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα, ἀξάκριστο ἀντίτυπο).
€ 800-1.200

45
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος. Μαραμποῦ, μέ ἕνα εἰσαγω-
γικό σημείωμα τοῦ Καίσαρος Ἐμμανουήλ. Ἀθήνα,
Ὁ Κύκλος, 1933.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 245 ἀντίτυπα.
59 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Ἀντίτυπο
μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἐκλεκτό ποιητή / κ.
Δαμιράλη μέ πολλήν / ἐκτίμηση / Ν. Καββαδίας /
24-7-33»). Πανί.
€ 200-300

46
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος Βάρδια. Ἀθήνα, Α. Καραβίας,
1954.
178 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν
Παῦλο καί τή Μίνα Ζάννα γιά τή / μεγάλη, τήν πολύ
μεγάλη χαρά πού μοὔδωσε / ἡ γνωριμία τους / Μέ
βαθύτατη φιλία / Ν. Καββαδίας / ἐν πλῶ 21.7.60»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα
(μικρές φθορές).
€ 150-200

47
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος. Τραβέρσο. Ἀθήνα, Κέδρος, 1975.
49 σ. Ἔγχρωμη προμετωπίδα τοῦ Γιάννη Μόραλη.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα).
€ 80-120

48
[ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος]. «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, Πέ-
τρος». Ὁ Πρωτομάστορας, τραγωδία. Ἀθήνα, Πα-
ναθήναια, 1910.
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47 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου, ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῆς Κας Σοφίας Κ. Σπανούδη
/ μ’ ἐξαιρετική τιμή / Πέτρος Ψηλορείτης / Ἀθήνα,
28 τοῦ Μάρτη / 1912»). Πανί.
€ 80-120

49
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Νικηφόρος Φωκᾶς. Ἀθή-
να, Στοχαστής, 1927.
111 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Του κ.
Κώστα Ελευθερουδάκη / του εργάτη κ’ εργοδότη
του νεοελληνικου νου. / Ν. Καζαντζάκης»). Δερμά-
τινη ράχη (φθορές, χαλαρωμένη ἡ πάνω σύνδεση).
€ 150-200

50
ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ. Τό νερό τῆς βροχῆς. Ἀθήνα, Ἀε-
τός, 1950.
118 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό Χρῖστο
Ἀγγελομάτη / φιλικότατα / Μ. Καραγάτσης»). Ἀρχι-
κά ἐξώφυλλα (λερωμένα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό συ-
ναξάρι τῶν ἁμαρτωλῶν. Ἀθήνα, Γκοβόστης, [1935].
244 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 80-120

51
ΚΑΡΥΔΗΣ, Νίκος. Ἡ χαμένη βροχή. Ἀθήνα, Ἴκα-
ρος, 1947.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. [24] σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή
ἔργου τοῦ Σπ. Βασιλείου, ἐν μέρει ἐπιχρωματισμένη
μέ τό χέρι). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 30-40

52
ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ, Ναπολέων. Τά ποιήματα, πρώτη
ἐπιλογή. Ἀθήνα, Πυρσός, 1939.
82 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα).
€ 100-150

53
ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ [«ΜΠΑΣΤΙΑΣ»], Κωστῆς.
Τό μοντέλο, δράμα σέ μέρη τρία. Ἀθήνα, Ζηκάκης,
1922.
104 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, μικρές φθορές).
€ 40-60

54
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Ἡ δασκάλα μέ τά χρυσά
μάτια, τρίτη ἔκδοση. Ἀθήνα, Πυρσός, 1935.

333 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Ὑπογραμμένο γιά θύμιση /
Σ. Μυριβήλης / Ἀθήνα / Χριστούγεννα / 1935»).
Πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα).
€ 30-40

55
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Ἡ ζωή ἐν τάφῳ (χερόγρα-
φα πού βρέθηκαν μές τό γελιό τοῦ λοχία Ἀντώνη
Κωστούλα). Μυτιλήνη 1924.
16ο, 303 σ. (λείπει ὁ τίτλος). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση (στό ἐξώφυλλο: «Στό περιοδικό / “Αβγή”»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. <ὡς ἔχει>
Πρωτοτυπώθηκε σέ συνέχειες στήν ἐφημ. Καμπάνα
τῆς Μυτιλήνης, στούς συνδρομητές τῆς ὁποίας δό-
θηκε ἀπό ἕνα ἔντυπο δωρεάν.
€ 40-60

56
ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ, Ἀλέξανδρος. Διηγήματα, μετά προ-
λόγου Β. Γαβριηλίδου, ἔκδοσις τιμητική ἐπί τῇ πεν-
τηκονταετηρίδι τοῦ συγγραφέως. Ἀθήνα, Ι. Ν.
Σιδέρης, 1921 (τ. Α´-Ε´) καί 1928 (τ. ΣΤ´).
6 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 190, 180, 162, 164, 168 καί
158 σ. Μέ 14 εἰκόνες ἐντός κειμένου (οἱ περισσότε-
ρες ὁλοσέλιδες). Δερμάτινη ράχη (λερωμένη, ἔχουν
διατηρηθεῖ τά πάνω ἐξώφυλλα τῶν τ. Α´-Ε´).
€ 60-80
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57
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Νίκος. Ὁ χρυσός μύθος. Κύπρος 1938.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 551 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 103 σ. (λίγο ὀξειδωμένα τά πρῶτα καί τά
τελευταῖα φύλλα, σφραγίδα). Προμετωπίδα (ἀνα-
παραγωγή φωτογραφικοῦ πορτραίτου τοῦ συγ-
γραφέα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα).
€ 60-80

58
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Νίκος. Ἀνθρώπινες καί ἄνθινες ζωές,
ἔκδοση δεύτερη ὁλοκληρωμένη. Κύπρος 1938.
161 σ. (λίγο ὀξειδωμένα τά πρῶτα καί τά τελευταῖα
φύλλα, σφραγίδα). Ἔκδοση περιορισμένη σέ 551
ἀριθμημένα ἀντίτυπα, προμετωπίδα (ἀναπαρα-
γωγή αὐτοπροσωπογραφίας τοῦ συγγραφέα).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα).
€ 60-80

59
ΝΤΟΡΡΟΣ, Θεόδωρος. Στοῦ γλυτωμοῦ τό χάζι.
Παρίσι 1930.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἐκτός ἐμπορίου. 91 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (σελοτέιπ στή ράχη).
€ 60-80

60
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γρηγόριος. Ἄνθρωπος τοῦ κόσμου,

ἀθηναϊκή μυθιστορία. Ἀθήνα, Γραφεῖο «Ἐκλεκτῶν
Μυθιστορημάτων», 1888.
16ο, [4] + 406 + [2] σ. (λείπει τό πρῶτο (λευκό;) φύλλο:
σ. [1]-[2]). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλεύθερο καί μέ φθο-
ρές τό πάνω, χαλαρωμένη ἡ ράχη, ἀξάκριστο καί ἐν
μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1888.66.
ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ.
€ 80-120

61
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς. Ἡ ἀσάλευτη ζωή (τρίτη ἔκδο-
σις). Ἀθήνα, Ι. Δ. Κολλάρος, 1926.
214 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν κύριο
/ Ἀνδρέα Μοθωνιό / Κωστῆς Παλαμᾶς / 1936»). Πανί.
€ 60-80

62
ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ, Δημήτρης. Ἐν Πάτμῳ. Ἀθήνα, Πρώ-
τη Ὕλη, 1964.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 432 ἀντίτυπα.
22 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:]Ἐν
Πάτμῳ καί δύο ἑρμηνεῖες. Ἀθήνα, Πρώτη Ὕλη,
1966. 50 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 540 ἀντίτυπα.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδί-
ου:] Ὅπως ὁ Ἐνδυμίων, ποιήματα. Ἀθήνα, Πρώτη
Ὕλη, 1970. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 450
ἀντίτυπα. 59 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3)
€ 60-80

63
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Ν. Γ. Πραγματογνωσία καί ἄλλα
ἑπτά κείμενα μυθοπλασίας γεωγραφικῆς. Θεσσα-
λονίκη, Ἐκδόσεις ΑΣΕ Α.Ε., 1984.
Δεύτερη ἔκδοση, 259 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Στόν Κύριο Σ. Πάλλη / πού κατέβαλε τήν
ἀξία / τοῦ βιβλίου, ἐνῶ ὁ / συγγενής ὁμηριστής /
λέκκας ἀρβανίτης / μοῦ ’στειλε τζαμπέ / τήν Ἰλιάδα
του / Ν. Γ. Πεντζίκης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα
ἐξώφυλλα.
€ 40-60

64
ΠΕΡΑΝΘΗΣ, Μιχάλης. Ὁ Κοσμοκαλόγερος, Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης, μυθιστορηματική βιο-
γραφία. Ἀθήνα 1948.
281 σ. Μέ μιά ὁλοσέλιδη εἰκόνα (ἀναπαραγωγή
ἔργου τοῦ Γ. Ν. Γλιάτα), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό μου Χρ. Ἀγγελομμάτη /
ἐγκαρδιώτατα / Μ. Περάνθης»). Ἀρχικά εἰκονο-
γραφημένα ἐξώφυλλα.
€ 30-40
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65
ΠΙΕΡΙΔΗΣ, Θεοδόσης. Δέκα τραγούδια. Κάιρο 1940.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 230 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 28 σ. (λίγο ὀξειδωμένο
ἀντίτυπο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο).
€ 30-40

66
ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Τό τραγούδι τῆς ἀδελφῆς μου.
Ἀθήνα, Γκοβόστης, [1937].
[36] σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἀποκολλημένα ἀπό τή ράχη, μικροί λε-
κέδες ἀπό νερό).
€ 60-80

67
ΡΩΤΑΣ, Βασίλης. Ἀνοιξιάτικο ἀγέρι. Görlitz, Ver-
lags-Anstalt Görlitzer Nachrichten und Anzeiger, 1923.
79 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη).
€ 30-40

68
ΡΩΤΑΣ, Βασίλης. Ρήγας ὁ Βελεστινλῆς, τραγωδία.
Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, [1936].
136 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Του φιλου
ποιητη / Μιχαλη Δαμιραλη / Ενθυμιον / Β. Ρώτας /
Τρικαλα 1938»). Ἀρχικά χαρτόνια, πάνινη ράχη.
€ 30-40

69
ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ, Ἀντώνης. «Ζητεῖται ἐλπίς...», διη-
γήματα. Ἀθήνα 1954.
76 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβη-
σμένη: «[...] / Ἀντ. Σαμαράκης / Ἀθήνα, 17/8/54»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο).
€ 80-120

70
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Κίχλη. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1947.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 25 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Δασκαλόπου-
λος 19.
€ 250-350

71
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Ἡμερολόγιο καταστρώματος
β΄. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1945.
Δεύτερη ἔκδοση, περιορισμένη σέ 313 ἀριθμημένα

ἀντίτυπα. 43 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά ὀξει-
δωμένα). Δασκαλόπουλος 16.
€ 300-400

72
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Λυρικός βίος. Ἀθήνα, Οἱ
Φίλοι τοῦ Βιβλίου, 1946-1947.
258, 248 καί 338 σ. (σβησμένη σφραγίδα σέ κάποια
φύλλα). Μέ 2 πορτραῖτα τοῦ ποιητῆ ἐκτός κειμέ-
νου, ἕνα ἀπό τά 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα «πολυ-
τελείας». Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). (3)
€ 60-80

73
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ἠλίας. Χαιρετισμός στόν πρῶτον
ἥλιο. Ἀθήνα, Μαυρίδης, 1946.
46 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί,
τοῦ ἰδίου:] Ἡ Ἕκτη Ἐντολή. Ἀθήνα, Μαυρίδης,
1959. 46 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν
ἐκλεκτή λογοτέχνιδα καί φίλη / Κυρία Ξένη Κερα-
σιώτη / Με βαθύτατη ἐκτίμηση / Ἠλίας Σιμόπου-
λος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (τοῦ Χρ. Δαγκλῆ, ἐν μέρει
ἄκοπο). (2)
€ 40-60

74
ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ, Γιάννης. Βοϊδάγγελοι (στίχοι). Ἀθή-
να, Αἴγαγρος, 1968.
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37 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ ἀγαπη-
τοῦ μου καί ἐξαίρετού μου / φίλου Λούλη Πολιό-
πουλου / μέ τήν ἀφωσιωμένην μου ἀγάπη / Θ/νίκη /
14/5/69 Γιάννης Σκαρίμπας»). Ἀρχικά εἰκονογραφη-
μένα ἐξώφυλλα (τοῦ ποιητῆ, ἐλαφρά λερωμένα).
€ 40-60

75
ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ, Γιάννης. Τό Βατερλώ δύο γελοίων,
μυθιστόρημα. Ἀθήνα, Μαυρίδης, 1959.
238 σ. Ἔντυπο φύλλο μικρότερων διαστάσεων πια-
σμένο μέ συνδετήρα στήν ἀρχή (μέ σημείωση γιά τά
«τυπογραφικά καί λοιπά λάθη»), ἀντίτυπο μέ κά-
ποιες χειρόγραφες διορθώσεις καί ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Τοῦ ἀγαπητοῦ μου καί ξεχωριστοῦ / μου,
διανοουμένου, ἐπιστήμονα καί / φίλου κ. Στέφανου
Βογιατζῆ, / μέ ὅλην μου τήν ἐκτίμηση / Γιάννης Σκα-
ρίμπας / Χαλκίδα / Ἰούνιος / 1959»). Ἀρχικά εἰκονο-
γραφημένα ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα
(λείπει τμῆμα τῆς ράχης).
€ 60-80

76
ΧΑΤΖΙΝΗΣ, Γιάννης. Πρόσωπα καί ἔργα. Ἑλληνικά
κείμενα. Παλαμᾶς – Καβάφης – Γρυπάρης – [...] –
Κανελλόπουλος – Καζαντζάκης. Ἀθήνα, [1955].
222 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν
Ἐθνικό ἡγέτη / Γεώργιο Παπανδρέου / μέ τό θαυ-
μασμό μου / Γ. Χατζίνης»). Πανί.
€ 30-40

3. Λεξικά

77
ΒΕΝΤΟΤΗΣ, Γεώργιος. Λεξικόν τῆς γραικικῆς, γαλ-
λικῆς τε καί ἰταλικῆς γλώσσης, συνερανισθέν τό
πρῶτον παρά Γεωργίου Βεντότου, νῦν δέ αὖθις εἰς
φῶς ἀχθέν ἐπιστασίᾳ Σπυρίδωνος Βλαντῆ. Βενετία,
Νικόλαος Γλυκύς, 1816.
8ο, η΄ + 716 (λείπει ὁ ψευδότιτλος, ἐπιδιόρθωση στό
ἐσωτερικό περιθώριο τοῦ τίτλου, λεκές ἀπό νερό
στήν ἀρχή, ὀξειδωμένα μερικά φύλλα, λίγο λερω-
μένο ἀντίτυπο). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη
(φθορές). Ἠλιού 1816.58.
€ 150-200

4. Ἐφημερίδες - Περιοδικά
78
Ἐφημερίς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς
Ἑλλάδος. Regierungs-Blatt des Koenigreichs Griechen-
land. Ναύπλιο, 1 Ἰανουαρίου - 5 Νοεμβρίου 1834.
τά τεύχη 1-40 (ἀπό τά 42) τοῦ ἔτους 1834 δεμένα σ’
ἕνα τόμο, μικρό folio, 310 x 208 mm., 284 σ. (λείπουν
2 φύλλα: σ. 37-40). Στό τέλος τῶν τευχῶν 19, 20, 29
& 31 δεμένα τά ἀντίστοιχα παραρτήματα (8, [4], 21
& [4] σ.). Περγαμηνή τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης στή
ράχη (λερωμένη, φθορές στά καλύμματα).
€ 150-200

79
Ὁ Ἑλληνικός Ταχυδρόμος, ἐφημερίς πολιτική, φι-
λολογική καί βιομηχανική. Le Courrier Grec, jour-
nal politique, littéraire et industriel. Ἀθήνα, 22 Μαΐου
- 29 Δεκεμβρίου 1836.
τά φύλλα 1-9 & 11-60 τοῦ Α´ ἔτους δεμένα σ’ ἕνα
τόμο, folio, 412 x 273 mm., 281 σ. (λείπουν τά 2 τε-
λευταῖα φύλλα τοῦ παραρτήματος τοῦ 55, λεκέδες
ἀπό νερό πρός τό τέλος, ὀξείδωση). Ἑλληνικό καί
γαλλικό κείμενο σέ 2 στῆλες. Εὔκαμπτα χαρτόνια
(λείπει τό κάτω, λερωμένο τό πάνω, λυμένη ἡ ράχη,
ἀξάκριστο).
€ 250-350

80
Τά Ἑλληνικά Χρονικά, ἐφημερίς πολιτική ἐκδοθεῖ-
σα ἐν Μεσολογγίῳ ὑπό τοῦ Δ. Ι. Μάγερ, ἀπό α΄ Ἰα-
νουαρίου 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, 401 x 265 mm.,
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140 καί 146 σ. Κείμενο σέ 2 στῆλες, λιθόγραφος τί-
τλος. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (σχισμένη ἡ
πάνω ἕνωση, φθορές στά καλύμματα). Ἠλιού
1840.204.
€ 400-600

81
Le Spectateur de l’Orient, tome premier [ἀπό τούς 8].
Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1853-1854.
8ο, 438 σ. (λίγο ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Ὁ τίτ-
λος καί ὁ πίνακας περιεχομένων τοῦ τόμου δεμένα
μεταξύ τῶν σ. 406 καί 407, ἕνα φύλλο τοῦ «Bulletin
du Spectateur de l’ Orient» (N. 7) δεμένο μεταξύ τῶν
σ. 236 καί 237. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (φθορές, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἐξώφυλλα
μερικῶν τευχῶν). Δρούλια & Κουτσοπανάγου, IV,
σ. 442-4.
€ 80-120

82
Πανελλήνιος Σύντροφος: Ἐτήσιον πολιτειακόν,
οἰκονομολογικόν καί στατιστικόν ἡμερολόγιον,
1890, [ἔτος πρῶτον]. Ἀθήνα, Β. Γαβριηλίδης, 1889.
8ο, 584 σ. Ἀρχικό πανί (φθορές, σχισίματα στήν
πάνω ἕνωση, ξεθωριασμένη ἡ ράχη, χαλαρωμένες
οἱ συνδέσεις). Ἠλιού & Πολέμη, 1889.660.
€ 50-70

83
1901. Ἡμερολόγιον τῆς Φιλοκάλου Πηνελόπης, διά
κυρίας καί δεσποινίδας. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς
Ἑστίας, [1900].
95 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Μέ εἰκό-
νες καί διαφημίσεις ἐντός κειμένου. Ἀρχικά λιθό-
γραφα ἐξώφυλλα (δίχρωμα, λερωμένα).
€ 40-60

84
Ριζοσπάστης, ἐφημερίς ἑβδομαδιαία ἐθνική, πολι-
τική καί κοινωνική. Ἀθήνα, 2/15 Ἰαν. 1909 (φ. 48) -
17/30 Δεκ. 1910 (φ. 126).
τά φ. 48-126 τῶν ἐτῶν Β´-Γ´ δεμένα σέ 2 τόμους, με-
γάλο 4ο (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Πάνινη
ράχη (φθορές, σπασμένες οἱ συνδέσεις). (2)
€ 250-350

85
Μελισσοκομική ἐπιθεώρησις, περιοδικόν ἐκδιδό-
μενον κατά μῆνα, διευθυντής: Γ. Λ. Τουφεξῆς,
[πάνω ἀριστερά:] Περίοδος Β΄. Ἀθήνα, Ἰανουά-
ριος - Ἰούλιος [1912].
τά τεύχη 1-5 & 7 δεμένα σ’ ἕνα τόμο, 4ο, 56 σ. (λε-
ρωμένα μερικά φύλλα). Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου.
Λείπει ἡ δερμάτινη ράχη (φθορές ἀπό ὑγρασία στά
καλύμματα, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). [δεμένο
μαζί:] Μελισσοκομική ἐφημερίς, ἐκδιδομένη κατά
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μῆνα, διευθυντής Γεώργ. Δ. Τουφεξῆς. Ἀθήνα, 15
Ἰουνίου 1906 - Μάρτιος [1910]. τά τεύχη 3, 4, «8-9»
τοῦ Α´ ἔτους, 2, 5, 12 τοῦ Β´, 1, 2, «10-12» τοῦ Γ´,
«3-4» τοῦ Δ´ καί 3 τοῦ Ε´, 4ο. Μέ εἰκόνες ἐντός κει-
μένου, διαφημίσεις. [δεμένο μαζί:] Γεωργική Πρό-
οδος, γεωργική, ἀμπελουργική καί οἰνολογική
ἐπιθεώρησις, ἐκδιδομένη τῇ συνεργασίᾳ τῶν δια-
πρεπεστέρων Ἑλλήνων γεωπόνων, κατά μῆνα,
Δ. Καλλιβωκᾶς, διευθυντής. Πάτρα, 28 Φεβρουα-
ρίου - Μάιος (τ. 5-8), καί Ἀθήνα, Ἰούνιος - «Ὀκτώ-
βριος-Νοέμβριος» 1909 (τ. 9-«13-14»). τά τεύχη 5-10
& «13-14» τοῦ Α´ ἔτους, 4ο, (17-64) + (77-88) σ. Μέ
διαφημίσεις. [δεμένο μαζί:] Κρητικός Ἀστήρ,
ὄργανον ἐκπαιδευτικόν, ἐπιστημονικόν, φιλολο-
γικόν καί κοινωνικόν, ἐκδιδόμενον δίς τοῦ μηνός,
διευθυντής Γεώργιος Ι. Λελεδάκις. Χανιά, 15
Ἰανουαρίου 1909 - 23 Σεπτεμβρίου 1910. τά τεύχη
50-71, 75-78 & 81-82 τῶν ἐτῶν Γ´-Δ´, 4ο, (385-560) +
(585-616) + (633-648) σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου.
[δεμένο μαζί:] Ἐκπαιδευτικόν δελτίον τοῦ «Κρητι-
κοῦ Ἀστέρος», ὄργανον ἐξυπηρετήσεως τῆς ἐν
Κρήτῃ παιδείας. Χανιά, 1 Φεβρουαρίου - 1 Μαΐου
1909. τά τεύχη 16-19, 4ο, (61-76) σ. [δεμένο μαζί:]
Ἀσπίς, περιοδικόν παιδαγωγικόν δεκαπενθήμερον,
ὄργανον τοῦ Παγκρητίου Δημοδιδασκαλικοῦ Συλ-
λόγου. Χανιά, 15 Ἰανουαρίου - 15 Σεπτεμβρίου 1910.
τά τεύχη 1-17 τοῦ Α´ ἔτους, 4ο.
€ 250-350

86
Δήμητρα. Dimitra (Cérès), δεκαπενθήμερον εἰκονο-
γραφημένον γεωργικόν περιοδικόν, ὄργανον τῶν
ἐν Τουρκίᾳ γεωργῶν, βιομηχάνων καί ἐμπόρων, τῇ
συνεργασίᾳ εἰδικῶν ἐπιστημόνων ἡμετέρων τε καί
ξένων, διευθυντής Ι. Α. Χατζόπουλος. Κωνσταντι-
νούπολη, 15 Μαΐου 1911 - «1-15» Αὐγούστου 1912.
τά τεύχη 1-12, 15-20, 24 & «30-31» τοῦ Α´ ἔτους δε-
μένα σ’ ἕνα τόμο, 480 σ. (κομμένο μέρος ἑνός φύλ-
λου: σ. 371-2). Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Δερμάτινη
ράχη (ἐκτεταμένες φθορές ἀπό ὑγρασία στά καλύμ-
ματα, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). [δεμένο μαζί:]
Ἐφημερίς τῶν κυριῶν, ἐκδίδεται δίς τοῦ μηνός, δι-
ευθύντρια Καλλιρρόη Παρρέν. Ἀθήνα, 1-15 Ἰανου-
αρίου 1908 [1909] - 1-15 Φεβρουαρίου 1909. τά τεύχη
959-961 δεμένα σ’ ἕνα τόμο, (481-552) σ. Μέ εἰκόνες
ἐντός κειμένου.
€ 80-120

87
Φιλική Ἑταιρία, περιοδικό τέχνης καί ἐλέγχου, ἐπι-
μελητής: Φ. Κόντογλους. [Ἀθήνα 1925].
τά τεύχη 1-4 καί τό διπλό «5-6» τοῦ Α´ ἔτους δεμένα
σ’ ἕνα τόμο, 272 σ. Μέ 6 εἰκόνες ἐκτός κειμένου
(μία ἀπό τίς ὁποῖες ξυλογραφία τοῦ Α. Θεοδωρό-
πουλου), εἰκόνες ἐντός κειμένου (ἀνάμεσά τους μία
ὁλοσέλιδη ξυλογραφία τοῦ Β. Φωτιάδη καί 3 ξυ-
λογραφίες τοῦ Γ. Κεφαλληνοῦ), ὁ τίτλος στό ἐξώ-
φυλλο, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν
ποιητή Μ. Δαμιράλη / ἕνα μικρό δεῖγμα / ἀγάπης
καί ἐχτίμησης / Φ. Κόντογλους») καί ΔΥΟ ΠΡΩΤΟ-
ΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ μέ μολύβι (σέ
φύλλο διαστάσεων 100 x 142 mm. κολλημένο κάτω
ἀπό τήν ἀφιέρωση). Πανί (ἐλαφρά λερωμένο,
ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἐξώφυλλα τοῦ πρώτου τεύ-
χους, τοποθετημένα στήν ἀρχή καί τό τέλος τοῦ
τόμου). Δρούλια & Κουτσοπανάγου, IV, σ. 250.
€ 300-400

88
Νέα Ἐπιθεώρηση, μηνιαία ἔκδοση μελέτης, κρι-
τικῆς καί τέχνης. Ἰανουάριος 1928 - Μάρτιος 1929.
τά τεύχη 1-12 τοῦ 1928 καί 1-3 τοῦ 1929 δεμένα σ’
ἕνα τόμο, 384 + γ΄ καί 104 σ. (λερωμένα μερικά
φύλλα). Μ’ ἕνα λινόλαιο τοῦ Α. Χόροβιτς μεταξύ
τῶν σ. 56 καί 57 τοῦ 1929, εἰκόνες ἐντός κειμένου
(κυρίως πορτραῖτα). Πανί (ἐλαφρά λερωμένο).
€ 80-120

89
Ἡ Γυναῖκα, μεγάλη εἰκονογραφημένη ἑβδομαδιαία
ἐπιθεώρησις, διευθύντρια: Ρόζα Ἀντ. Νικολοπού-
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λου, ἀρχισυντάκτις: Διδώ Σωτηρίου. 6 Νοεμβρίου
1936 - 28 Δεκεμβρίου 1938.
τά τεύχη 1-37, 36-42 & 44-110 δεμένα σέ 4 τόμους,
μεγάλο 4ο, 415 x 300 mm. (σχισίματα σέ μερικά
φύλλα, κάποια ἐπιδιορθωμένα, τό τεῦχος 59 δυό
φορές). Μέ πολλές εἰκόνες ἐντός κειμένου. Πανί
(λερωμένο). (4)
€ 250-350

90
Τετράδιο πρῶτο [- τρίτο] (δέν ἐκδόθηκε ἄλλο).
Ἀθήνα, Μάρτιος - Δεκέμβριος 1945.
8ο, 120, 94 καί 80 σ. Μέ ἐκτός κειμένου ἀναπαραγω-
γές ἔργων τῶν Ν. Ἐγγονόπουλου, Γ. Μόραλη, Γ.
Τσαρούχη, κ.ἄ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (τοῦ Γ. Μόραλη
στό δεύτερο τεῦχος καί τοῦ Ν. Ἐγγονόπουλου στό
τρίτο, κομμένη μιά γωνία ἀπό τά ἐξώφυλλα τοῦ πρώ-
του τεύχους, ἐλεύθερο τό πάνω, 2 μικρές τρύπες ἀπό
κάψιμο στό ἐξώφυλλο τοῦ δεύτερου τεύχους, λυ-
μένη ἡ ράχη του). [μαζί:] [Μικρό] Τετράδιο. Ἀθήνα,
Ἰανουάριος - Μάιος 1947. τά τεύχη 1-3 τοῦ Α´ τόμου
(δέν ἐκδόθηκε ἄλλο), 16ο, 152 σ. Μέ ἐκτός κειμένου
ἀναπαραγωγές ἔργων τῶν Γ. Τσαρούχη, Ν. Χατζη-
κυριάκου-Γκίκα, Θεόφιλου, κ.ἄ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(τῶν Γ. Τσαρούχη, Γ. Βακαλό καί Γ. Μαυροΐδη).
[μαζί:] Ἕνα φύλλο τοῦ Ἱππόκαμπου. Σεπτέμβριος
1945. Δρούλια & Κουτσοπανάγου, IV, σ. 182-4.
<ὡς ἔχει> (7)
€ 100-150

91
Διαγώνιος 1958 [– 1959 – 1960 – 1961 – 1962], [ἀπό
τό δεύτερο τεῦχος τοῦ 1958:] ἑξάμηνο λογοτεχνικό
καί καλλιτεχνικό περιοδικό, ἐκδότης: Ντίνος Χρι-
στανόπουλος, καλλιτεχνική ἐπιμέλεια: Κάρολος
Τσίζεκ. Θεσσαλονίκη.
10 τεύχη, 15, 79, 95, 78, 54, 111, 62, 103, 63 καί 47 σ.
Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου, μαζί τεῦχος μέ περιε-
χόμενα καί παροράματα (ις΄ σ.). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. [μαζί:] Διαγώνιος 1965 [– 1966 – 1967 –
1968 – 1969], τρίμηνο λογοτεχνικό καί καλλιτε-
χνικό περιοδικό, ἐκδότης: Ντίνος Χριστανόπου-
λος, γραφική ἐπιμέλεια: Κάρολος Τσίζεκ, περίοδος
δεύτερη. Θεσσαλονίκη. 20 τεύχη, 256, 224, 224, 184
καί 276 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. (31)
€ 150-200

92
Πάλι, ἕνα τετράδιο ἀναζητήσεων. Ἀθήνα, 1963-
1966.
τά τεύχη 1-6 (τά 2 & 3 σ’ ἕνα διπλό τεῦχος), 96, 144,
80, 96 καί 96 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. (5)
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.
€ 100-150
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5. 16ος - 17ος αἰώνας
93
ΛΑΣΚΑΡΙΣ, Κωνσταντῖνος, κ.ἄ. In hoc libro haec
continentur: Constantini Lascaris Byzantini de octo
partibus orationis Lib. I. [...], omnia hæc cum interpre-
tatione latina. Βενετία, Melchiorre Sessa & Pietro Ra-
vani, 1521.
4ο, 201 x 135 mm., [286] φ. (λείπει τό τελευταῖο
(λευκό) φύλλο, ἐπιδιόρθωση στό προτελευταῖο,
μικρή τρύπα ἀπό ἔντομο στήν κάτω ἐξωτερική
γωνία τῶν τευχῶν a-e, λερωμένα κάποια φύλλα).
Ἑλληνικό κείμενο καί λατινική μετάφραση σέ ἀντι-
κρυστές σελίδες, ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα
στόν τίτλο (γάτα πού κρατᾶ στό στόμα της πον-
τίκι), χωρίς τό ὀκτασέλιδο «Introductio perbrevis ad
hebraicam linguam» πού ὑπάρχει σέ ὁρισμένα ἀντί-
τυπα. Νεότερο δέρμα (σχισίματα στίς ἑνώσεις, χα-
λαρωμένες οἱ συνδέσεις, κόκκινες οἱ ἀκμές).
Legrand (15ος-16ος αἰ., III) 239 («édition de la plus
grande rareté»), Adams L-232, Brunet, III, στ. 858.
ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ.
€ 2.000-3.000

94
FAVORINO, Guarino. Μέγα καί πάνυ ὠφέλιμον λε-
ξικόν, ὅπερ Γαρῖνος Φαβωρῖνος Κάμηρς, ὁ Νου-
κερίας ἐπίσκοπος, ἐκ πολλῶν καί διαφόρων
βιβλίων, κατά στοιχεῖον συνελέξατο. Magnum ac pe-

rutile dictionarium, quodquidem Varinus Phavorinus
Camers Nucerinus episcopus ex multis variisque auc-
toribus in ordinem alpha beti collegit. Ρώμη, Ζαχα-
ρίας Καλλιέργης, 1523.
folio, 323 x 230 mm., 544 φ. (λίγο λερωμένα μερικά
φύλλα, ὀξείδωση). Δίχρωμη ἡ ἐκτύπωση τοῦ φ. 1,
ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο καί στό
τελευταῖο φύλλο. Μεταγενέστερη περγαμηνή (λε-
ρωμένη, ἐπιδιόρθωση στήν κορυφή τῆς ράχης).
Legrand (15ος-16ος αἰ., I) 68, Adams P-986, Brunet,
IV, στ. 598, Hoffmann, III, σ. 60-1, Ἑλληνική Βι-
βλιοθήκη, 44.
Ἐξέχουσα φυσιογνωμία τῆς Ἀναγέννησης, ὁ Guarino
Favorino ἦταν μαθητής τοῦ Angelo Poliziano καί τοῦ
Ἰανοῦ Λάσκαρη, παιδαγωγός δέ καί δάσκαλος τοῦ
Ἰωάννη τῶν Μεδίκων (μετέπειτα πάπα Λέοντος Ι´).
Συγκαταλέγεται στούς ἐπιμελητές τῆς συλλογῆς
γραμματικῶν κειμένων μέ τίτλο: Θησαυρός, κέρας
ἀμαλθείας καί κῆποι Ἀδώνιδος, πού ἐκδόθηκε ἀπό
τόν Ἄλδο τό 1496. Τό λεξικό τοῦ Favorino εἶναι τό τε-
λευταῖο βιβλίο πού τύπωσε ὁ Καλλιέργης.
€ 3.000-4.000

95
ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ, ὁ Γερασηνός. Νικομάχου Γερασί-
νου ἀριθμητικῆς βιβλία δύο. Nicomachi Gerasini
arithmeticæ libri duo, nunc primum typis excusi in
lucem eduntur. Παρίσι, Chrestien Wechel, 1538.
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4ο, 230 x 150 mm., 77 σ. (τρύπες στά 3 πρῶτα φύλ-
λα). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο.
Μεταγενέστερη περγαμηνή. Adams N-257, Pettegree
& Walsby, 80817, Brunet, IV, στ. 70, Hoffmann, II, σ.
638.
ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ. Ἡ Ἀριθμητική τοῦ Νικομάχου εἶ-
ναι τό πρῶτο ἔργο πού πραγματεύεται τήν ἀριθμη-
τική ἀνεξάρτητα ἀπό τή γεωμετρία. Ἄν καί δέν
δίνει ἀποδείξεις τῶν θεωρημάτων πού παρουσιά-
ζει (κάποια ἀπό τά ὁποῖα εἶναι ἄλλωστε ἐσφαλ-
μένα), ἡ λατινική μετάφρασή του ἀπό τόν Boethius
χρησιμοποιήθηκε σάν σχολικό ἐγχειρίδιο γιά πε-
ρισσότερο ἀπό χίλια χρόνια. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ
ὅτι ἐδῶ κάνει τήν ἐμφάνισή του, γιά πρώτη φορά
σέ ἑλληνικό κείμενο, ὁ πυθαγόρειος πίνακας πολ-
λαπλασιασμοῦ (σ. 28).
€ 1.500-2.000

96
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ. Θεοφράστου περί πυρός. Theo-
phrasti de igne. Παρίσι, Adrien Turnèbe, 1552.
4ο, 220 x 155 mm., 24 σ. (λίγο λερωμένος ὁ τίτλος).
Νεότερα μαρμαρογραφημένα χαρτόνια. Adams T-
580, Pettegree & Walsby, 88245, Hoffmann, IIΙ, σ. 530.
Τόν ἑπόμενο χρόνο τυπώθηκε ἀπό τόν Turnèbe λα-
τινική μετάφραση τοῦ ἔργου.
€ 300-400

97
ΦΙΛΩΝ, ὁ Βυζάντιος, παραδοξογράφος. De septem
orbis spectaculis, Leonis Allatii opera, nunc primum
græce & latine prodit, cum notis. Ρώμη, Mascardi, 1640.
8ο, 112 σ. (τρύπα ἀπό ἔντομο στήν πάνω ἐξωτερική
γωνία τῶν τελευταίων φύλλων, μικροί λεκέδες ἀπό
νερό στά περιθώρια, ὀξείδωση). Περγαμηνή τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λίγο λερωμένη, μικρές φθορές).
Legrand (17ος αἰ., I) 291, Jacono 20, Brunet, IV, στ. 616,
Hoffmann, III, σ. 66, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 208.
€ 250-350

6. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς
98
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Ὀνησάνδρου
Στρατηγικός καί Τυρταίου τό πρῶτον ἐλεγεῖον
(Πάρεργα Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης, τ. 5). Παρίσι,
Didot, 1822.
8ο, κ΄ + 199 σ. (λείπει ὁ τίτλος σειρᾶς, ὀξειδωμένο
ἀντίτυπο). Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετά-
φραση σέ 2 στῆλες, ἀναδιπλούμενος λιθόγραφος
πίνακας μεταξύ τῶν σ. 132 καί 133. Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Ἠλιού 1822.18, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1435-6.
€ 100-150
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99
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Ξενοκράτους καί
Γαληνοῦ περί τῆς ἀπό τῶν ἐνύδρων τροφῆς, οἷς
προστέθεινται σημειώσεις καί τά περί τῆς ἐκδόσεως
προλεγόμενα (Πάρεργα Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης,
τ. 3). Παρίσι, J.-M. Eberhart, 1814.
8ο, μ΄ + 245 σ. (μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο στά περι-
θώρια κάποιων φύλλων, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντί-
τυπο). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές). Ἠλιού 1814.55, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη,
1384-5.
€ 80-120

100
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Ξενοφῶντος Ἀπο-
μνημονεύματα καί Πλάτωνος Γοργίας, ἐκδιδόντος
καί διορθοῦντος Α. Κ[οραῆ] (Ἑλληνική Βιβλιοθή-
κη, τ. 15). Παρίσι, J.-M. Eberhart, 1825.
8ο, ξη΄ + 422 σ. (λείπει ἡ χαλκογραφία, λεκές ἀπό
νερό στό ἐξωτερικό περιθώριο τῶν πρώτων φύλλων,
λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Χειρόγραφη σημείωση
σέ φύλλο τοῦ βιβλιοδέτη («Ce livre m’ a été donné le /
9 8bre 1853 à Marseille par / Kallinikos Kreatsoulis, pasteur
/ de l’église Grecque. / J. M. Guardia»). Λείπει ἡ δερμά-
τινη ράχη (ἐλεύθερα τά καλύμματα). Ἠλιού 1825.51,
Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1439-40. <ὡς ἔχει>
€ 40-60

101
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. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Δερ-
μάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθο-
ρές στά καλύμματα). Ἠλιού 1824.52, Ἑλληνική
Βιβλιοθήκη, 1437-8.
€ 100-150

102
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Ἱπποκράτους τό
Περί ἀέρων, ὑδάτων, τόπων, δεύτερον ἐκδοθέν
μετά τῆς γαλλικῆς μεταφράσεως, ᾧ προσετέθη ἐκ
τοῦ αὐτοῦ Ἱπποκράτους καί ὁ Νόμος, μετά τῆς
γαλλικῆς μεταφράσεως, καί τό τοῦ Γαληνοῦ Ὅτι
ἄριστος ἰατρός, καί φιλόσοφος. Παρίσι, J.-M. Ebe-
rhart, 1816.
8ο, νς΄ + 151 σ. (ἐλαφρά λερωμένα μερικά φύλλα).
Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντι-
κρυστές σελίδες, μέ μιά χαλκογραφία ἐκτός κειμέ-
νου (προτομή τοῦ Ἱπποκράτη). Δερμάτινη ράχη

τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού
1816.46.
€ 100-150

103
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 δεμένα σ’ ἕνα τόμο, 8ο, ξη΄ + 312 καί λς΄ +
272 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα, ὀξειδω-
μένο ἀντίτυπο). Ἡ μορφή χωρίς τήν ἀφιέρωση.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές,
σπασμένη ἡ πάνω σύνδεση). Ἠλιού.1840.111-2,
Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1469.
€ 80-120

104
ΠΙΝΔΑΡΟΣ. Α΄. Ὀλυμπιακά [– Β΄. Πυθιακοί ἐπινί-
κιοι ὕμνοι], μετάφραση Παναγῆ Λεκατσᾶ. Ἀθήνα,
Ἐκδόσεις Ἀθηνᾶς, 1935, καί Χαρ. Κ. Ροδάκης,
1936.
2 τεύχη, [40] καί [48] σ. (σφραγίδα στούς τίτλους,
ἀκυρωμένη ἀπό μεταγενέστερη μαύρη σφραγίδα).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα τοῦ πρώτου
τεύχους, ἄκοπα ἀντίτυπα). (2)
€ 50-70

7. Ἑλληνική γλώσσα - Φιλολογία

105
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ὁ Πάριος. Ρητορική πραγματεία,
ἤτοι τῆς Ἑρμογένους τοῦ Ταρσέως Ρητορικῆς τέ-
χνης ἐξήγησις, συνοψισθεῖσα μέν ἐκ τῶν παλαιῶν
καί διαφόρων ἐξηγητῶν, καί ὡς ἔνι ἀκριβέστατα φι-
λοπονηθεῖσά τε καί ἐπεξεργασθεῖσα, καί ἀναπλη-
ρωθεῖσα, τά ἐλλείποντα, ὑπό τοῦ ἐν ἱερομονάχοις
ἐλαχίστου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, διορθωθεῖσα
μεθ’ ὅσης οἷον τε τῆς ἐπιμελείας παρά Σ[πυρίδω-
νος] Β[λαντῆ]. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1799.
4ο, 16 + 572 + 216 σ. (παλιά ἐπιδιόρθωση σ’ ἕναν πί-
νακα, λεκές ἀπό νερό στήν ἀρχή, ρόζ λεκέδες πρός
τό τέλος). Μέ 5 στοιχειοθετημένους πίνακες (οἱ 4
ἀναδιπλούμενοι). Νεότερο πανί (μικρές φθορές στή
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109

ράχη). Λαδᾶς & Χατζηδῆμος, II, 166, Ἑλληνική Βι-
βλιοθήκη, 463-4. <ὡς ἔχει>
€ 300-400

106
ΑΣΩΠΙΟΣ, Κωνσταντῖνος. Εἰσαγωγή εἰς τήν ἑλλη-
νικήν σύνταξιν. Κέρκυρα, Τυπογραφία τῆς Κυβερ-
νήσεως, 1841.
8ο, ιδ´ + XXXI + 848 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα
κυρίως στήν ἀρχή). Κατάλογος συνδρομητῶν, χωρίς
τό φύλλο μέ τά παροράματα (σ. 849-50). Δέρμα τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, ἐνισχυμένη ἡ πάνω
σύνδεση). Ἠλιού 1841.60, Legrand & Pernot, 1363.
€ 80-120

107
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος. Ἀπάνθισμα ἐπιστολῶν
Ἀδαμαντίου Κοραῆ, ἐκδιδόντος Ἰακώβου Ρώτα.
Ἀθήνα, Κ. Ράλλης, 1839.
8ο, ιθ´ + 314 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα, ὀξεί-
δωση). Κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμένες οἱ
συνδέσεις). Ἠλιού 1839.15, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη,
1468.
€ 70-90

108
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος. Ἐπιστολαί Ἀδαμαντίου
Κοραῆ, βουλῇ μέν καί δαπάνῃ τῆς ἐν Μασσαλίᾳ
Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς Κοραῆ, ἐπιμελείᾳ δέ Νικο-
λάου Μ. Δαμαλᾶ ἐκδιδόμεναι (Τά μετά θάνατον
εὑρεθέντα συγγραμμάτια, 2-4). Ἀθήνα, Ἀδελφοί
Περρῆ, 1885-1886.
3 τόμοι σέ 4 [ὁ Γ´ τόμος σέ 2 μέρη], 8ο, 799, 792, 704
καί (505 [705]-1007) σ. (ὀξείδωση). Νεότερη δερμά-
τινη ράχη (λίγο λερωμένα τά καλύμματα). Ἠλιού
& Πολέμη, 1885.274-6 & 1886.227. (4)
€ 200-300

109
ΛΑΣΚΑΡΙΣ, Κωνσταντῖνος. Γραμματική Κωνσταν-
τίνου Λασκάρεως τοῦ Βυζαντίου, ἡ ὠφελιμωτάτη
καί ἀναγκαιοτάτη, πλουτισθεῖσα μετ’ αὐξήσεως
ἑτεροκλίτων τινῶν ὀνομάτων καί ἀνωμάλων ῥημά-
των, τῶν δυσχερεστέρων ἐν τῇ τεχνολογίᾳ, οἷς προ-
σετέθη: τά Ἐγκλινόμενα μετά τῶν ἐγκλιτικῶν καί
συνεγκλιτικῶν μορίων τοῦ Ἡρωδιανοῦ, τά Χρυσᾶ
ἔπη τοῦ Πυθαγόρου, τά ἐκ τῶν Σόλωνος Ἐλεγειῶν
γνωμικά καί τό τοῦ Φωκυλίδου Νουθετικόν ποί-
ημα, τά πάντα μεθ’ ὅσης οἷόν τε τῆς ἐπιμελείας
διορθωθέντα παρά Ν[ικοδήμου] Γ[εωργίδου]

Ἱ[ερομονάχου]. Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1805.
8ο, 486 σ. (λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Μετα-
γενέστερο δέρμα (μικρές φθορές). Ἠλιού 1805.25.
€ 300-400

110
ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ἐκ χώρας Γανοχώρων, μοναχός.
Ἐγχειρίδιον περί συντάξεως τῶν τοῦ λόγου μερῶν,
ἐν ᾧ καί περί σχημάτων καί ἰδεῶν τοῦ λόγου, [...]
τά νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέν δι’ ἰδίων τοῦ αὐτοῦ
ἀναλωμάτων. Βιέννη, J. Baumeister, 1795.
8ο, ζ´ + 312 σ. (λεκές ἀπό νερό). Χαλκόγραφη βι-
νιέτα σέ θέση ἐπίτιτλου στό δεύτερο φύλλο. Ἀρχικά
χαρτόνια (φθορές). Λαδᾶς & Χατζηδῆμος, Ι, 213,
Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1297.
€ 150-200

111
ΜΠΟΪΑΤΖΗΣ, Μιχαήλ Γ. Kurzgefasste neugriechische
Sprachlehre, nebst einer Sammlung der nothwendigsten
Wörter, einer Auswahl von freundschaftlichen Gesprächen,
Redensarten, Sprüchwörtern und Leseübungen, zunächst
für die griechische Jugend in den k. k. österreichischen
Staaten, und dann für Deutsche, welche sich diese Sprache
eigen machen wollen, bestimt. Σύντομος γραμματική
τῆς γραικικῆς γλώσσης, χάριν τῆς νεολαίας τῶν ἐν τῇ
Ἐπικρατείᾳ τοῦ Καίσαρος εὑρισκομένων Γραικῶν.
Βιέννη, Demeter Davidović, 1821.
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114

8ο, XXIV + 380 σ. (ὀξείδωση). Μεταγενέστερη πάνι-
νη ράχη (χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού 1821.25.
€ 150-200

112
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΕΤΟΣ, Ἀνδρέας. Νεοελλη-
νική φιλολογία, ἤτοι κατάλογος τῶν ἀπό πτώσεως
τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας μέχρι ἐγκαθιδρύ-
σεως τῆς ἐν Ἑλλάδι βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων
παρ’Ἑλλήνων εἰς τήν ὁμιλουμένην, ἤ εἰς τήν ἀρχαίαν
ἑλληνικήν γλῶσσαν. Ἀθήνα, Λ. Δ. Βιλαρᾶς & Β. Π.
Λιούμης, 1854-1857.
2 μέρη δεμένα σ’ ἕνα τόμο, 8ο, κθ´ + 272 καί ις´ +
366 σ. (σέ λάθος θέση δεμένο τό τεῦχος Β: σ. ιζ´-
κθ´). Κατάλογος συνδρομητῶν. Μεταγενέστερη
δερμάτινη ράχη. Γκίνης & Μέξας, 6272 & 7300,
Legrand & Pernot, 1796.
€ 150-200

113
ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν. Νεοελληνική φιλολογία: Βιογραφίαι
τῶν ἐν τοῖς γράμμασι διαλαμψάντων Ἑλλήνων,
ἀπό τῆς καταλύσεως τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατο-
ρίας μέχρι τῆς ἑλληνικῆς ἐθνεγερσίας (1453-1821).
Ἀθήνα, Τέκνα Α. Κορομηλᾶ, 1868.
8ο, γ΄ + 761 σ. (μικρός λεκές στήν πάνω ἐξωτερική
γωνία μερικῶν φύλλων, λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο).
Νεότερο δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες (χρυσωμένη

ἡ πάνω ἀκμή). Ἠλιού & Πολέμη, 1868.352. [μαζί,
δεμένο ὁμοιόμορφα:] Νεοελληνικῆς φιλολογίας πα-
ράρτημα: Ἱστορία τοῦ ζητήματος τῆς νεοελληνικῆς
γλώσσης. Ἀθήνα, Τέκνα Α. Κορομηλᾶ, 1870. 8ο, 338
σ. Ἠλιού & Πολέμη, 1870.282. (2)
€ 150-200

8. Παιδεία

114
Ὁ Γιῶργος μαθαίνει τό Α Β Γ. Ἀθήνα, Ἐλευθε-
ρουδάκης, 1923.
250 x 173 mm., [4] φ. (λερωμένο ἀντίτυπο). Ἐξολο-
κλήρου λιθογραφημένη ἔκδοση, χωρίς ἰδιαίτερο
φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό πάνω ἐξώφυλλο), τό
κείμενο ἀρχίζει στό ἐσωτερικό τοῦ πάνω ἐξωφύλ-
λου καί φθάνει μέχρι τό ἐσωτερικό τοῦ κάτω, μέ
εἰκόνες ἐντός κειμένου (ἀνάμεσά τους 4 χρωμολι-
θόγραφες). Ἀρχικά χρωμολιθόγραφα ἐξώφυλλα
(κομμένες οἱ κάτω ἐξωτερικές γωνίες). <ὡς ἔχει>
€ 40-60

115
[CAMPE, Joachim Heinrich]. Τοῦ Νέου Ῥομπινσόν
συμβάντα, συντεθέντα μέν εἰς γερμανικόν ἰδίωμα,
μεταφρασθέντα δέ εἰς τήν ἁπλῆν ἡμῶν διάλεκτον
παρά Κωνσταντίνου Δημητρίου Μπέλιου, τόμος Α΄
(ἀπό τούς 2). Βιέννη, Γ. Βεντότης, 1792.
Πρώτη ἔκδοση στά ἑλληνικά, 8ο, [12] + 262 σ. (λείπει
ἡ χαλκόγραφη προμετωπίδα καί 2 φύλλα: σ. 111-4,
τρύπες ἀπό ἔντομο, ρόζ λεκέδες πρός τό τέλος).
Ἀρχικά χαρτόνια (καλυμμένα μέ νεότερη μαρμαρό-
κολλα). Λαδᾶς & Χατζηδῆμος, I, 94, Ἑλληνική Βι-
βλιοθήκη, 1269. <ὡς ἔχει>
€ 50-70

116
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἀρσινόη. Ὁ ἥρως τῶν Σερρῶν
– Ἡ Ἀθηναία Σουλτάνα. Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς
Ἑστίας, 1915.
38 σ. (λερωμένο ἀντίτυπο). Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου.
Πανί (φθορές ἀπό ὑγρασία, ἐρασιτεχνική ἐπιδιόρθωση
τῆς ράχης, ἔχει διατηρηθεῖ τό χρωμολιθόγραφο ἐξώ-
φυλλο). [δεμένο μαζί, τῆς ἰδίας:] Ἡ Φωτεινή – Ὁ μα-
γευμένος ἐργαλειός – Ἡ καλή Νεράϊδα. Ἀθήνα,
Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, 1917. 48 σ. (λερωμένο). Μέ
εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἔχει διατηρηθεῖ τό χρωμολι-
θόγραφο ἐξώφυλλο. [δεμένο μαζί, τῆς ἰδίας:] Ἡ ὁλο-
πράσινη Βασίλισσα. Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας,
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121

1915. 31 σ. (λερωμένο). Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου.
Ἔχει διατηρηθεῖ τό χρωμολιθόγραφο ἐξώφυλλο.
€ 60-80

117
Ἐθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον. Τά
κατά τήν πρυτανείαν Σπυρ. Π. Λάμπρου, τακτικοῦ
καθηγητοῦ τῆς γενικῆς ἀρχαίας ἱστορίας, πρυτα-
νεύσαντος κατά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 1904-1905.
Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1907.
λα´ + 326 σ. Δερμάτινη ράχη (λείπει μικρό τμῆμα
της, φθορές, ex-libris Σπ. Λάμπρου). [μαζί:] Ἐθνι-
κόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον. Τά κατά
τήν πρυτανείαν Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, τακτι-
κοῦ καθηγητοῦ τῆς ἱστορίας, πρυτανεύσαντος
κατά τό πανεπιστημιακόν ἔτος 1911-1912. Ἀθήνα,
Π. Δ. Σακελλάριος, 1913. 491 σ. Δερμάτινη ράχη
(φθορές, ex-libris Σπ. Λάμπρου). (2)
€ 80-120

118
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Παναγιώτης Ι. Λόγος ἐπί τῶν
ἐκπαιδευτικῶν νομοσχεδίων τῆς μέσης ἐκπαιδεύσεως,
ἐνώπιον τῆς ἐπί τούτῳ ὡρισμένης ἐπιτροπείας τῆς
Βουλῆς. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ὁ Παλαμήδης, 1891.
8ο, 46 σ. (σφραγίδα: «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»). Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτ-
λου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1891.495 (2
μόνο ἀντίτυπα).
€ 50-70

9. Θρησκεία
119
Λειτουργία βρεττανική, ἤγουν βίβλος δημοσίων
εὐχῶν καί διακονήσεως μυστηρίων καί τῶν ἄλλων
θεσμῶν καί τελετῶν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἡμῶν Ἀγγλι-
κανῇ, εἰς τήν τῶν φιλελλήνων νέων χάριν ἑλληνιστί
ἐκδοθεῖσα, [...] opera & studio Eliæ Petilii. Λονδίνο,
T. Cotes γιά τόν R. Whittaker, 1638.
8ο (λείπουν 3 φύλλα ἀπό τό τεῦχος α, σέ λάθος θέση
δεμένο τό ¶). Κείμενο σέ 2 στῆλες, ὁ τίτλος στά
ἑλληνικά καί λατινικά, δίχρωμος καί σέ τυπογρα-
φικό πλαίσιο. Περγαμηνή τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(λερωμένη, μικρές φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέ-
σεις). [δεμένο μαζί:] Ψαλτήριον Προφήτου καί Βα-
σιλέως Δαβίδ, εἰς τά τμήματα καί κόμματα ἐν
Ἐκκλησίᾳ ἡμῶν Ἀγγλικανῇ δημοσίως εἰωθότα
διῃρεμένον. Λονδίνο, T. Cotes, 1638. 8ο. Κείμενο σέ
2 στῆλες, ὁ τίτλος σέ τυπογραφικό πλαίσιο καί μέ

ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα. Darlow & Moule,
4683. [δεμένο μαζί:] Τῆς Καινῆς Διαθήκης ἅπαντα.
Λονδίνο [καί Leyden], R. Whittaker, 1633. 8ο, 459 σ.
(λίγο λερωμένα κάποια φύλλα). Κείμενο σέ 2
στῆλες, ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί λατινικά καί μέ
ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα, ἀντίτυπο μέ πα-
ρέμβλητα λευκά φύλλα. Darlow & Moule, 4680.
€ 200-300

120
Βίβλος τῆς δημοσίας εὐχῆς καί τελέσεως μυστη-
ρίων καί τῶν ἄλλων θεσμῶν καί τελετῶν τῆς
Ἐκκλησίας, κατά τό ἔθος τῆς Ἀγγλικανῆς Ἐκκλη-
σίας. Cambridge, John Field, 1665.
12ο, 136 x 70 mm., 126 σ. (λεκέδες ἀπό νερό). Κεί-
μενο σέ 2 στῆλες. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις, χρυσωμένες οἱ
ἀκμές). Ἠλιού (Προσθῆκες) 56, Ἑλληνική Βιβλιο-
θήκη, 866. [δεμένο μαζί:] Ψαλτήριον τοῦ Δαβίδ
κατά τούς Ἑβδομήκοντα, εἰς τά τμήματα, τά ἐν τῇ
τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας Λειτουργίᾳ νομιζό-
μενα, διῃρημένον. Cambridge, John Field, 1664. 12ο,
171 σ. Κείμενο σέ 2 στῆλες. Ἠλιού (Προσθῆκες) 55,
Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 844.
€ 200-300

121
Ἡ Καινή Διαθήκη τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ δίγλωττος, τοῦτ’ ἔστι τό θεῖον ἀρ-
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χέτυπον καί ἡ αὐτοῦ μετάφρασις εἰς κοινήν διάλε-
κτον [τοῦ Μαξίμου Καλλιουπολίτη], μετά πάσης ἐ-
πιμελείας διορθωθέντα καί νεωστί μετατυποθέντα.
Halle, τυπογραφεῖο τοῦ Ὀρφανοτροφείου, 1710.
12ο, 150 x 78 mm., 1106 σ. (ἡ προμετωπίδα καί ὁ τίτ-
λος ἐπικολλημένα, ἐπιδιορθώσεις στά 2 τελευταῖα
φύλλα, μικροί λεκέδες στά περιθώρια, ὀξειδωμένο
ἀντίτυπο, ὁ πρόλογος τοῦ J. Heymann δεμένος πρίν
ἀπό ἐκεῖνον τοῦ H. Francke). Ἀρχαῖο κείμενο καί
νεοελληνική μετάφραση σέ 2 στῆλες, δίχρωμος ὁ
τίτλος, χαλκόγραφη προμετωπίδα, ἀναδιπλούμε-
νος στοιχειοθετημένος πίνακας μεταξύ τῶν φ. a6
καί a7. Νεότερο δέρμα (στά καλύμματα μεταλλικές
μπορτνοῦρες ἀπό παλιότερη βιβλιοδεσία, μεταλ-
λικά κλεῖστρα). Legrand (18ος αἰ.) 66, Darlow &
Moule, 4961, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 989.
€ 200-300

122
ΒΑΡΟΥΧΑΣ, Ἀθανάσιος. Λόγοι ψυχωφελεῖς εἰς τό
σωτήριον πάθος καί εἰς τήν ἔνδοξον ἀνάστασιν τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, συντεθέντες παρά
Ἀθανασίου ἱερομονάχου Βαρούχα τοῦ Κρητός.
Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1763.
8ο, 200 σ. (λεκές ἀπό νερό, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντί-
τυπο). Μέ μιά ὁλοσέλιδη ξυλογραφία στή σ. 8.
Δερμάτινη ράχη τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰώνα (λείπει
μέρος της, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Λαδᾶς &
Χατζηδῆμος (18ος αἰ.) 217 & 417.
ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ.
€ 250-350

123
ΠΛΑΤΩΝ, μητροπολίτης Μόσχας. Ὀρθόδοξος δι-
δασκαλία, ἤτοι σύνοψις τῆς χριστιανικῆς θεολο-
γίας, μετάφρασις Α. Κοραῆ τυπωθεῖσα κατά τό
1772, νῦν δ’ ὑπό Ἀνδρέου Κορομηλᾶ τό τρίτον
ἐκδοθεῖσα πρός χρῆσιν τῶν σχολείων. Ἀθήνα, Α.
Κορομηλᾶς, 1836.
8ο, 230 σ. (ζαρωμένα τά πρῶτα φύλλα, λίγο λερωμένο
ἀντίτυπο, ὀξείδωση). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού 1836.182. [δεμένο
μαζί:] ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Μισαήλ. Ἐγχειρίδιον τῆς
κατά Χριστόν ἠθικῆς, χάριν τῆς σπουδαζούσης νεο-
λαίας. Ἀθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1849. 8ο, ις΄ + 312 σ.
(τρύπα ἀπό ἔντομο στήν κάτω ἐσωτερική γωνία τῶν
τευχῶν 6-10, λερωμένα κάποια φύλλα, ὀξείδωση).
Γκίνης & Μέξας, 4923.
€ 70-90

124
Δοκίμιον καρδιναλικῆς κρίσεως τε καί πίστεως.
Κωνσταντινούπολη, Ε. Ι. Λαζαρίδης, 1862.

8ο, 50 σ. Ἀπόδετο. Γκίνης & Μέξας, 9034. [μαζί:]
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, μητροπολίτης Χίου, ὁ Βυζάντιος. Τό
ἑλληνικόν πνεῦμα, ἤτοι σχέσις τοῦ ἑλληνισμοῦ πρός
τήν ὀρθοδοξίαν. Χίος, Κ. Μ. Προκίδης, 1869. 8ο, 35
σ. Ὁ τίτλος ἐπαναλαμβάνεται στή σ. 9. Ἀπόδετο.
Ἠλιού & Πολέμη, 1869.534. [μαζί:] ΣΚΟΡΔΕΛΗΣ,
Βλάσιος Γ. Περί θρησκευτικοῦ συναισθήματος,
λόγος ἐκφωνηθείς κατά τήν ἐπέτειον ἑορτήν τῆς
Κεντρικῆς Ἑλληνικῆς Σχολῆς Φιλιππουπόλεως.
Κωνσταντινούπολη, Βουτυρᾶς, 1874. 8ο, 21 σ. Ἀπό-
δετο. Ἠλιού & Πολέμη, 1874.611. [μαζί:] ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Ι. Λόγος πανηγυρικός ἐκφωνηθείς
ὑπό Γεωργίου Ἰωάννου Παπαδοπούλου τῇ Β΄ Κυ-
ριακῇ τῶν Νηστειῶν, ἡμέρᾳ τῆς ἐπετείου ἑορτῆς
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἰθύντορος τῆς Μεγάλης
τοῦ Γένους σχολῆς κ. Γρηγορίου Παλαμᾶ. Κων-
σταντινούπολη 1879. 8ο, 12 σ. Ἀπόδετο. Ἠλιού &
Πολέμη, 1879.531 (1 μόνο ἀντίτυπο). (4)
€ 50-70

10. Μουσική

125
Τόμος δεύτερος τῆς Ἀνθολογίας, περιέχων ἅπασαν
τήν ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐπεξηγηθείς
εἰς τό ἀναλυτικώτερον καί ἤδη πρῶτον χαρτογρα-
φείς παρά Πέτρου Μανουήλ τοῦ ἐκ Κουσάντασι
τῆς Ἐφέσου. Βουκουρέστι, «παρά τῷ Ἐφευρετῇ
τῆς χαρτογραφίας Πέτρῳ», 1830.
4ο, 185 x 125 mm., π4 α.β-ξα.ξβ4 α.β-ξα.ξβ4 ξγ.ξδ2:
[254] φ., [508] σ. (ἐπιδιόρθωση στό τελευταῖο φύλ-
λο, λερωμένο ἀντίτυπο). Κατάλογος συνδρομητῶν,
χωρίς ἀρίθμηση φύλλων ἤ σελίδων (χειρόγραφη
σελιδαρίθμηση ἀπό τό δεύτερο τεῦχος καί μετά: 1-
500), ἀρίθμηση καί τῶν δύο ὄψεων τῶν τευχῶν
(πιθανῶς γιά λόγους πού σχετίζονται μέ τή μέθοδο
ἐκτύπωσης), κτητορική σημείωση στή σ. [7] («Τό
παρόν τοῦτο βιβλίον / ἠγοράσθη παρ’ ἡμῖν τοῦ /
μαθητοῦ Γ. Π. Βινάκη Λεωνί- / δα Δ. Σφήκα / ἐκ
Καρυῶν Χίου / 1938 / Λ. Σφήκας»). Νεότερη δερμά-
τινη ράχη (μικρές φθορές ἀπό ὑγρασία στά καλύμ-
ματα, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού 1830. 129
(3 μόνο ἀντίτυπα, τοῦ παρόντος συμπεριλαμβα-
νομένου).
Ἡ «χαρτογραφία» πού ὁ Πέτρος Μανουήλ ἐφάρ-
μοσε γιά πρώτη καί τελευταία φορά στήν ἔκδοση τοῦ
παρόντος ἐντύπου, φαίνεται πώς εἶναι μιά μέθοδος
ἐκτύπωσης μέ χνάρι (stencil), ἀνάλογη ὡς πρός τήν
ἀρχή της μέ ἐκείνη τοῦ πολυγράφου. Τοῦτο προκύ-
πτει ἀφενός μέν ἀπό τή μορφή τῶν χαρακτήρων,
ἀφετέρου δέ ἀπό τά γραφόμενα τοῦ Πέτρου (φ.
π1v): «Ἐκβιασθείς ὑπό πολλῶν γνωστῶν ὑμῖν αἰτιῶν,
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ἐφεῦρον ἀντί τῆς κοινῆς ταύτης τυπογραφίας ἄλλην
νέαν Μέθοδον, ἐπονομάσας αὐτήν Χαρτογραφίαν,
διά τό νά τυπόνῃ τό τέτραδον διά δύο ἐπαλλήλων
Χαρτίων, τοῦ μέν ἐπιβάλλοντος τούς Χαρακτῆρας,
τοῦ δέ διά τῆς ἐν αὐτῷ Μελάνης χαρακτηρίζοντος
αὐτούς...».
€ 1.500-2.000

126
ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ, Νικόλαος. Διονυσίου Σολωμοῦ
Ὕμνος εἰς τήν Ἐλευθερίαν, μελοποιηθείς μέν ὑπό
τοῦ ἱππότου Νικολάου Χ. Μαντζάρου, ἐκδοθείς δέ
τῇ φιλομούσῳ δαπάνῃ τῶν ἐν Ἀγγλίᾳ ὁμογενῶν.
Λονδίνο, Clayton & Co., 1873.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, 139 σ. (μικρή ἐπιδιόρθωση
στό ἐξωτερικό περιθώριο τοῦ τελευταίου φύλλου).
Παρτιτούρα. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (φθορές, λείπει τμῆμα της). Ἠλιού & Πολέμη,
1873.116.
€ 500-700

11. Φιλοσοφία

127
GRAVESANDE, Willem Jacob Storm van’s. Εἰσαγωγή
εἰς τήν φιλοσοφίαν Γ. Ι. Σ’ Γραβεζάνδου, περιέ-
χουσα τήν μεταφυσικήν καί τήν λογικήν, ἐξελληνι-

σθεῖσα ἐκ τῆς λατινίδος φωνῆς ὑπό τοῦ Πανιερωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου κυρίου Εὐγενίου τοῦ Βουλγά-
ρεως, ἐπιστασίᾳ Σ. Δ[εστούνη]. Μόσχα, τυπογραφεῖο
τῆς Κοινότητος, 1805.
8ο, 324 σ. (τρύπα ἀπό ἔντομο στό πάνω περιθώριο
τῶν τελευταίων φύλλων). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (ξαναφτιαγμένη ἡ ράχη). Ἠλιού 1805.39,
Legrand & Pernot, 697.
€ 200-300

128
LOCKE, John. Ἐγχειρίδιον μεταφυσικο-διαλεκτικόν, ἤ
ἐπιτομήἀκριβεστάτητοῦδείγματοςτοῦκυρίουΛοκκίου,
περιβοήτου φιλοσόφου, περί τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας,
μεταφρασθεῖσα ἐκ τῆς ἀγγλικῆς διαλέκτου [ὑπό Ἰωάν-
νου Λιτίνου]. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1796.
8ο, ιε΄ + 316 σ. (λεκέδες ἀπό νερό, ἐντονότεροι στήν
ἀρχή καί τό τέλος). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη
(ξεθωριασμένη, φθορές στά καλύμματα). Λαδᾶς &
Χατζηδῆμος, II, 12, Legrand & Pernot, 533, Ἑλληνική
Βιβλιοθήκη, 1301.
Πρώτη ἑλληνική μετάφραση τοῦ An essay concern-
ing humane understanting (Λονδίνο 1690).
€ 300-400

129
ΒΑΜΒΑΣ, Νεόφυτος. Στοιχεῖα φιλοσοφίας. Ἀθή-
να, Γ. Πολυμέρης, 1838.
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8ο, ιε΄ + 347 σ. (τρύπα ἀπό ἔντομο στό κάτω περι-
θώριο τῶν πρώτων καί τό ἐσωτερικό περιθώριο
τῶν τελευταίων φύλλων, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντί-
τυπο). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο. Νεότερη
δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἁπλά
ἐξώφυλλα, ἐν μέρει ἄκοπο). Ἠλιού 1838.173.
€ 100-150

12. Ἐπιστῆμες

130
GARRIGUES, J., καί B. BOUTET DE MONVEL.
Ἐγχειρίδιον στοιχειωδῶν γνώσεων ἐκ τῶν ἐπι-
στημῶν, τῶν τεχνῶν καί τῆς βιομηχανίας, ἐκ τοῦ
γαλλικοῦ διασκευασθέν ἐν πολλοῖς μετά προ-
σθηκῶν ὑπό Μιχαήλ Π. Λάμπρου (Βιβλιοθήκη τοῦ
πρός Διάδοσιν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων Συλ-
λόγου, ἀρ. 8). Ἀθήνα, Ἀδελφοί Περρῆ, 1872.
8ο, 665 σ. (ἐπικολλημένος ὁ τίτλος). Μέ πολυάριθ-
μες εἰκόνες ἐντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμένες οἱ συν-
δέσεις). Ἠλιού & Πολέμη, 1872.119.
€ 60-80

131
LEFÉBURE DE FOURCY, Louis. Μαθήματα ἀλγέ-
βρας, ἐκ τῶν γαλλιστί συντεθέντων ὑπό Λεφεβύ-

ρου Φουρκύος, μεταφρασθέντα ὑπό Χ. Βάφα.
Ἀθήνα, Βασιλική Τυπογραφία, 1837.
8ο, κδ´ + 526 σ. (ὀξείδωση). Κατάλογος συνδρο-
μητῶν. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού
1837.138.
€ 150-200

132
ΜΠΑΛΑΝΟΣ, Κοσμᾶς. Ἔκθεσις συνοπτική ἀριθ-
μητικῆς, ἄλγγεβρας καί χρονολογίας, νῦν πρῶτον
τύποις ἐκδέδοται. Βιέννη, Μαρκίδες Πούλιου,
1798.
8ο, XX + 371 σ. (2 μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο στό
κάτω περιθώριο, λερωμένα κάποια φύλλα, λίγο
ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Χαλκόγραφη προμετωπίδα
(πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα), ἀναδιπλούμενος στοι-
χειοθετημένος πίνακας μεταξύ τῶν σ. 328 καί 329.
Μαρμαρογραφημένα χαρτόνια τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές, κόκκινες οἱ ἀκμές, ex-lib-
ris Σπ. Λάμπρου). Λαδᾶς & Χατζηδῆμος, II, 111,
Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1320.
€ 400-600

133
DE LA CAILLE, Nicolas Louis. Τῶν κωνικῶν τομῶν
ἀναλυτική πραγματεία, συγγραφεῖσα μέν γαλλιστί
παρά τοῦ Ἀββᾶ Καϊλλέ, ἐκ δέ τῆς γαλλικῆς εἰς τήν
τῶν Λατίνων φωνήν πρότερον μετενεχθεῖσα, μεθηρ-
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μηνεύθη ἤδη παρά τοῦ Ἰατροφιλοσόφου Σπυρίδω-
νος Ἀσάνους Κεφαλῆνος εἰς τήν ἁπλοελληνικήν, ἐκ
δέ ταύτης εἰς τήν ἑλληνίδα ἐπιδιορθωθεῖσα παρά
Κωνσταντίνου Μιχαήλ [Κούμα] τοῦ ἐκ Λαρίσσης,
τύποις ἐκδίδοται εἰς χρῆσιν τῶν ἑλληνικῶν φροντι-
στηρίων, ἐπιστασίᾳ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀνθίμου
Γαζῆ. Βιέννη, F. A. Schrämbel, 1803.
8ο, XIV + 159 σ. (σφραγίδα στόν ψευδότιτλο καί τόν
τίτλο). Μέ 5 ἀναδιπλούμενους χαλκόγραφους πίνα-
κες στό τέλος. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθο-
ρές). Ἠλιού 1803.79, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1337-8.
€ 300-400

134
ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Μιχαήλ. Μαθήματα τριγωνομετρίας,
εὐθυγράμμου καί σφαιρικῆς. Ἀθήνα, Κ. Ἀντωνιά-
δης, 1856.
8ο, 120 σ. (κομμένη ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία τῶν 2
τελευταίων φύλλων, λεκές ἀπό νερό). Ἀναδιπλού-
μενος λιθόγραφος πίνακας στό τέλος (λερωμένος).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, ἄκοπο καί ἀξά-
κριστο ἀντίτυπο). Γκίνης & Μέξας, 6988.
€ 25-35

135
ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Μιχαήλ. Περί ἡμερολογίου, πραγμα-
τεία ἐρανισθεῖσα ἐκ διαφόρων πηγῶν. Ἀθήνα, Λ.
Δ. Βιλαρᾶς, 1857.
8ο, 40 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μέ 2 ἀναδιπλού-
μενους στοιχειοθετημένους πίνακες στό τέλος.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, ἄκοπο καί ἀξά-
κριστο). Γκίνης & Μέκας, 7343.
€ 30-40

136
ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ, Κωνσταντῖνος. Φυσική πειραμα-
τική περιεκτική τῶν νεωτέρων ἐφευρέσεων, συγγρα-
φεῖσα καί ἐκδοθεῖσα ἑλληνιστί χάριν τῶν ἀρχαρίων.
Βιέννη, L. Grund, 1812.
8ο, ιβ´ + 773 σ. (λεκέδες καί φθορές ἀπό ὑγρασία
στούς πίνακες, τρύπες ἀπό ἔντομο κυρίως στά
πρῶτα φύλλα, λεκέδες ἀπό νερό, ὀξείδωση, σέ
λάθος θέση δεμένος ὁ πίνακας περιεχομένων). 4
ἀναδιπλούμενοι χαλκόγραφοι πίνακες στό τέλος,
κατάλογος συνδρομητῶν. Χαρτόνια τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (ἐκτεταμένες φθορές). Ἠλιού 1812.75.
<ὡς ἔχει>
€ 80-120

137
ΠΥΡΛΑΣ, Ἰωάννης Π. Ἐγχειρίδιον φυσικῆς, ἔκδο-
σις Β΄. Τρίπολη, τυπογραφεῖο τῆς Βελτιώσεως, 1856.

8ο, XV + 256 σ. (κομμένα καί συμπληρωμένα τμή-
ματα ἀπό τά περιθώρια μερικῶν φύλλων, λεκές
ἀπό νερό στήν πάνω ἐξωτερική γωνία). Μέ ξυλο-
γραφίες ἐντός κειμένου. Νεότερο δέρμα. Γκίνης &
Μέξας, 6896. <ὡς ἔχει>
€ 30-40

138
LALANDE, Jérôme. Ἐπιτομή ἀστρονομίας, συγγρα-
φεῖσα ὑπό Ἱερωνύμου Λαλάνδ, μεταφρασθεῖσα εἰς
τήν καθωμιλημένην ἑλληνικήν διάλεκτον παρά Δ. Δ.
τοῦ Φιλιππίδου, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα ἐπι-
στασίᾳ, συνδρομῇ καί διορθώσει τοῦ Ἀρχιμ(αν)-
δ(ρίτου) Ἀνθίμου Γαζῆ, τόμος Β΄ (ἀπό τούς 2).
Βιέννη, Γ. Βεντότης, 1803.
8ο, XVI + 443 σ. (ἐπιδιορθωμένη τρύπα ἀπό ἔντομο
στά πρῶτα φύλλα, λεκέδες ἀπό νερό στήν ἀρχή καί
τό τέλος). 3 ἀναδιπλούμενοι στοιχειοθετημένοι καί
9 ἀναδιπλούμενοι χαλκόγραφοι πίνακες ἀριθμημέ-
νοι Θ´ -ΙΖ´ (ὁ ΙΖ´ : «Ἀστρογραφικός Πίναξ ὑπό Ἀ.
Ἀ. Γαζῆ»), κατάλογος συνδρομητῶν. Νεότερο
δέρμα. Ἠλιού.1803.31, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη,
1339. <ὡς ἔχει>
€ 50-70

139
ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ, Ἀνδρέας. La Grèce sous le rapport
géologique et minéralogique, à la demande de la Com-
mission centrale de la Grèce pour l’ Exposition uni-
verselle de 1878. Παρίσι, A. Parent, 1878.
8ο, 188 σ. Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο πίνακα καί 4
εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερω-
μένα, μικρές φθορές, χαλαρωμένη ἡ ράχη).
€ 40-60

140
ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ, Α. Κ. Οἱ καπνοί καί τά τουμπεκιά τῆς
Ἑλλάδος χημικῶς ἐξεταζόμενα, ὑπόμνημα ὑποβλη-
θέν τῷ Διεθνεῖ Συνεδρίῳ τῆς Ἐφηρμοσμένης Χη-
μείας (ἐν Βρυξέλλαις 4-10 Αὐγούστου 1894). Ἀθήνα,
Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1894.
4ο, 210 x 210 mm., 24 σ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένος
ὁ τίτλος). Ἀναδιπλούμενος δίχρωμος χάρτης στό
τέλος (κομμένος στά δύο). Ἀπόδετο (ἔχει διατηρη-
θεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο). Ἠλιού & Πολέμη, 1894.
687.
€ 60-80

141
ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Εὐστάθιος Ι. Ἑλληνική ἀμπε-
λουργία καί οἰνοποιΐα, ἔκδοσις δευτέρα, οὐσιωδῶς
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ἐπηυξημένη καί συντεταγμένη κατά τά νεώτερα
συστήματα. Ἀθήνα, Ν. Μιχαλόπουλος, 1888.
8ο, 391 σ. Μέ πολλές εἰκόνες ἐντός κειμένου. Δερμά-
τινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού
& Πολέμη, 1888.290.
€ 60-80

142
Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν. Τμῆμα Γεωργίας. Ἔκθε-
σις περί τῆς ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ Ἠλείας καί τῷ Δήμῳ Κο-
ρινθίων ἐπιδημίας τοῦ περονοσπόρου καί τῶν
μέσων τῆς καταπολεμήσεως αὐτοῦ, ὑπό Διομήδους
Σαρακωμένου. Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο καί
Λιθογραφεῖο, 1897.
8ο, 14 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1897.771.
€ 30-40

143
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Σ. Δ. Οἰνοποιΐα, μεθοδικός ὁδη-
γός διά τήν παρασκευήν, διατήρησιν καί διόρθω-
σιν τῶν οἴνων, ἔκδοσις δευτέρα μετά προσθηκῶν,
[πάνω:] Βιβλιοθήκη τῆς Ἐμπορικῆς καί Βιομηχα-
νικῆς Ἀκαδημίας. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τοῦ Πα-
νελληνίου Κράτους, χ.χ. [1908].
294 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Πάνινη ράχη
(φθορές, σχίσιμο στήν πάνω ἕνωση, χαλαρωμένες
οἱ συνδέσεις).
€ 40-60

144
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος. — SELLE, Christian Gottlieb.
Médecine clinique, ou manuel de pratique, traduit de l’
allemand par M. D. Coray, Docteur en Médecine de l’
Université de Montpellier. Montpellier, Jean Martel aîné,
1787.
8ο, xxij + 270 καί 278 σ. (λερωμένα μερικά φύλλα).
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρω-
μένες οἱ συνδέσεις). Παπαδόπουλος (Ἑλληνική)
802. (2)
€ 300-400

145
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Δημ. Α. Ἀνατομία τοῦ ἀνθρω-
πίνου σώματος. Ἀθήνα, Κ. Ράλλης, 1836.
8ο, ξγ΄ + 799 σ. (μικροί λεκέδες ἀπό νερό στήν ἀρχή
καί τό τέλος, λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ξυ-
λόγραφη βινιέτα στόν τίτλο. Νεότερη δερμάτινη
ράχη. Ἠλιού 1836.15.
€ 150-200

146
Ὑπουργεῖον ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν. Β. Ἰατροσυνέ-
δριον. Ὁδηγίαι περί προφυλάξεως ἀπό τῆς πανώλους
(βουβωνικοῦ λοιμοῦ). Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο,
1899.
16ο, 63 σ. (κομμένη ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία τοῦ
προτελευταίου φύλλου). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού
& Πολέμη, 1899.967. [μαζί:] Ὑπουργεῖον ἐπί τῶν
Ἐσωτερικῶν. Β. Ἰατροσυνέδριον. Περί τῆς δρά-
σεως τῶν μυῶν ἐν τῇ διαδόσει τῆς πανώλους καί
περί τῆς προφυλάξεως ἀπό τῆς πανώλους διά τῆς
καταστροφῆς τῶν μυῶν, ὑπό Βασιλείου Πατρικίου.
Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1900. 16ο, 44 σ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1900.1080. (2)
€ 40-60

147
ΠΥΡΛΑΣ, Ἰωάννης Π. Περί τῆς παλαιᾶς καί τῆς
νέας χολέρας. Ἀθήνα 1865.
8ο, 24 σ. (λεκές ἀπό νερό στήν πάνω ἐξωτερική
γωνία, ἐλαφρά ὀξειδωμένος ὁ τίτλος). Ἀπόδετο.
Ἠλιού & Πολέμη, 1865.489.
€ 40-60

148
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ, Ἀλέξανδρος Γ. Ὁδηγός τῶν ἐν
Λουτρακίῳ λουομένων. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντι-
νίδης, 1902.
80 σ. (κομμένο μικρό τμῆμα τῆς πάνω ἐσωτερικῆς
γωνίας). Μέ 5 ὁλοσέλιδες εἰκόνες. Ἀρχικό πανί (νε-

145
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151

ότερη ταινία πανιοῦ στή ράχη καί στό πάνω κά-
λυμμα, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις).
€ 30-40

149
ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ὁ Ἀντικήνσωρ. Τά Ἰνστιτοῦτα, μετά
τῶν οὐσιωδεστέρων ποικίλων γραφῶν τῶν διαφό-
ρων χειρογράφων καί τινων ἄλλων σημειώσεων ἐκ
τῆς ἐκδόσεως τοῦ Ρειτζίου, οἷς προσετέθη καί πί-
ναξ ἀναλυτικός τῶν ἐμπεριεχομένων, ἐπιμελείᾳ τοῦ
Γ. Α. Ρ[άλλη]. Ἀθήνα, Κ. Ράλλης, 1836.
8ο, ιε΄ + 528 σ. (λίγο ὀξειδωμένο τό πρῶτο τεῦχος, μι-
κρός λεκές ἀπό νερό στό ἐσωτερικό του περιθώριο).
Πίνακας εὕρεσης βαθμῶν συγγενείας μεταξύ τῶν σ.
304 καί 305, κατάλογος συνδρομητῶν. Μεταγενέ-
στερη δερμάτινη ράχη (φθορές). Ἠλιού 1836.102.
€ 80-120

150
MACAREL, Louis-Antoine. Στοιχεῖα τοῦ δημοσίου
δικαίου τοῦ Κ. Μακαρέλ, μεταφρασθέντα παρά
τῶν Μ. καί Π. Ἀργυροπούλων. Ἀθήνα, Κ. Ράλλης,
1836.
8ο, κ΄ + 380 σ. (λεκέδες ἀπό νερό στά περιθώρια τῶν
πρώτων καί τῶν τελευταίων φύλλων, ὀξείδωση).
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές).
Ἠλιού 1836.198.
€ 50-70

13. Χειρόγραφα - Ἔγγραφα

151
LIPPOMANO, Bernardin, ρέκτωρ καί προνοητής
Τήνου καί Μυκόνου. Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή
του («Bernardin Lippomano Rettor») μέ τό ὁποῖο βε-
βαιώνει ὅτι ὁ Gieronimo Michiel ὑπηρέτησε μέ τό
βαθμό τοῦ sarggente maggiore γιά δυόμισι χρόνια
στό κάστρο τῆς Τήνου. Τῆνος, 12 Φεβρουαρίου
1616.
1 σελίδα, 191 x 292 mm. (λεκέδες ἀπό νερό). Προσ-
υπογράφει ὁ Leandro Brancoleone Coad(iuto)r(e),
ἀνάγλυφη ἐπικολλημένη σφραγίδα.
€ 150-200

152
CONTARINI, Domenico, δόγης τῆς Βενετίας, 1659-
1675. Ἔγγραφο σέ περγαμηνή πρός τόν Petro Vale-
rio, «Prov(vedito)ri n(ost)ro G(e)n(er)ali et Inq(uisito)ri
trium Insularum in Oriente», σχετικά μέ τήν ἐγκατά-
σταση Ἀλβανῶν στίς ἰδιοκτησίες τῶν ἀδελφῶν
Τριβόλη στή Μεσογγή καί τήν Κορησσία τῆς Κέρ-
κυρας. Βενετία, 16 Νοεμβρίου 1669.
1 σελίδα, 303 x 420 mm. Ὑπογράφει ὁ γραμματέας:
«Iseppo Cavanis Seg.».
€ 700-900
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153
ΣΥΝΕΣΙΟΣ, ὁ Κυρηναῖος. Ἐξηγήσεις εἰς τάς τοῦ Συνε-
σίου Ἐπισκόπου Κυρήνης ἐπιστολάς. Ἄργος 1800.
Χειρόγραφο σέ χαρτί, 28 στίχοι ἀνά σελίδα, 4ο, 239
x 170 mm. (τό τελευταῖο τεῦχος: 247 x 176 mm.), [1]-
[4]8: [32] φ. (τά [4]2v-8v λευκά). Ὁ τίτλος στήν ἀρχή
τοῦ κειμένου κάτω ἀπό ἐπίτιτλο, χρόνος καί τόπος
μεταξύ ἐπίτιτλου καί τίτλου («πυανεψιῶνος α΄,
αωῳ. Ἐν Ἄργει»), μέ κόκκινο μελάνι τά ἀρχικά
γράμματα καί οἱ ἀποδέκτες τῶν ἐπιστολῶν στό
τρίτο καί τό τέταρτο τεῦχος, νεότερη σφραγίδα. Σέ
ἄρραφα τεύχη.
Περιέχει ἐξήγηση 32 ἐπιστολῶν.
€ 600-800

154
Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου, ἀρχιεπισκόπου
Κερκύρας. [ἀρχές 19ου αἰώνα].
Χειρόγραφο σέ χαρτί, 16-19 στίχοι ἀνά σελίδα, 8ο,
214 x 140 mm., [1]-[2]8 [3]6: [22] φ. (τό φ. [1]v λευκό,
τρύπες ἀπό ἔντομο στά πρῶτα καί τά τελευταῖα
φύλλα, λεκέδες ἀπό νερό). Τό κείμενο στά φ. [2]r-
[22]v, τό τέλος τοῦ κειμένου συμπληρωμένο ἀπό
ἄλλο χέρι στό ἐσωτερικό τοῦ κάτω καλύμματος (μέ
τή σημείωση: «1817 / ἰανουαρίου 19 / Ἐγγράφθη
ἐτοῦτο. ἐξο τα άλλα»), ἡ ἀρχή τοῦ κειμένου ἐπα-
ναλαμβάνεται στό φ. [1]r («Τῇ ΙΘ´ Ἰαννουαρίου
μηνός, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Π(ατ)ρός ἡμῶν Ἀρσε-
νίου ἀρχιεπισκόπου κερκύρας. Ἑσπέρας, εἰς τό

κ(ύρι)ε ἐκέκραξα, Ἰστῶμεν, στίχ. ς΄ καί ψάλλομεν
τά παρόντα στιχηρά προσόμοια, ἦχος, δ´. Ὡς γε-
ναῖον ἐν Μάρτυσιν»). Εὔκαμπτα χαρτόνια σύγ-
χρονα μέ τή γραφή (λερωμένα, ἀποκολλημένα ἀπό
τή ράχη).
€ 800-1.200

155
ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ — Ἐφοδιαστικό [ἱερέα]. Σάμος,
26 Ἀπριλίου «ἔτος φιλικόν 21» [1821].
Γραμμένο στήν πρώτη σελίδα δίφυλλου, 242 x 175
mm. (τρύπες ἀπό διατρητική μηχανή στήν ἀριστερή
πλευρά). Τό κείμενο σέ συνοπτική μορφή κάτω ἀπό
συμβολική παράσταση (σταυρός σέ στεφάνι ἀνάμεσα
σέ λόγχες, ἑκατέρωθεν τοῦ σταυροῦ τά ἀρχικά: «ἤ
Ε(ΛΕΥΘΕΡΙΑ) [—] ἤ Θ(ΑΝΑΤΟΣ)»), σημεῖο καθιερώ-
σεως (χέρι), στήν πίσω ὄψη ὄνομα γραμμένο μέ τόν
κρυπτογραφικό κώδικα τῶν φιλικῶν («ηυυω537α
[αγγελίν(α)ς]»).
«Ὁ παρών Σταμάτιος ἐκ πατρίδος Σάμου, ἐτῶν
εἰκοσιεπτά, ἐπαγγέλματος θαλασσινοῦ, μαρτυ-
ρεῖται ὡς θερμός ὑπερασπιστής τῆς Πατρίδος...».
€ 1.000-1.500

156
Ἔγγραφο τῶν Ἐφόρων τῆς Καλαμάτας μέ τό ὁποῖο
βεβαιώνουν ὅτι ὁ Πιέρος (Μαγγιῶρος) Γρηγορά-
κης καί οἱ λοιποί Γρηγοράκηδες κατά τήν παρα-
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μονή τους στήν Καλαμάτα δέν ἐπιβάρυναν οἰκονο-
μικά τόν τόπο. [Καλαμάτα], 23 Μαρτίου 1822.
1 σελίδα, 173 x 240 mm. Ὑπογράφεται: «Οἱ ἔφοροι
τῆς Καλαμάτας», σφραγίδα [Μαζαράκης 9].
«Ὁ φιλογενέστατος καί γενναιώτατος κύριος Μαγ-
κιόρος Γληγοράκης καί λοιποί Γληγοριάνοι ἐλθόν-
τες ἐνταῦθα εἰς Καλαμάταν πρός ἀντάμοσιν τοῦ
ἐνδοξωτάτου κυρίου Πετρόμπεϊ, καί διά νά συνο-
μιλήσουν διά τήν καλήν σύστασιν τῆς Σπάρτης, διά
ὅσες ἡμέρες ὁποῦ ἡ γενναιότης του διέτριψαν εἰς
τήν πατρίδα μας Καλαμάταν δέν ἠθέλησαν οὐδέ
ἐκαταδέχθησαν νά λάβουν ἀπό ἡμᾶς παραμικρόν
ἔξοδον τῆς ζοωτροφίας τους, μέ ὅλον ὁποῦ ἡμεῖς
εἴπωμεν νά τούς δώσωμε καθῶς ἐδίδαμε καί τῶν
λοιπῶν καπιτανέων τῆς Σπάρτης...».
€ 250-350

157
ΛΕΥΚΑΔΑ — Χειρόγραφη «εἰδοποίηση» μέ τίς ὑπο-
γραφές τοῦ Τοποτηρητῆ («Oct. Temple»), τοῦ Ὑπάρ-
χου («Π. Πετριτζόπουλος») καί τοῦ Ἐξ ἀπορρήτων
(«Ἰω. Μ. Καλκάνης»), σχετικά μέ τήν ἀναδιαμόρ-
φωση τῶν διατάξεων πού ρυθμίζουν τή βοσκή τῶν
ζώων. Λευκάδα, 1 Νοεμβρίου 1823.
1 σελίδα, 643 x 482 mm. Στήν πίσω ὄψη βεβαιώσεις
τῶν ἐπιστατῶν τῶν χωριῶν τοῦ νησιοῦ ὅτι ἔλαβαν
καί «ἐκήρυξαν» τήν παρούσα εἰδοποίηση.
€ 800-1.200

158
Ἐπιστολή «πρός τούς ἐν Εὐρώπῃ διασωθέντας Κυ-
πρίους». [π. 1825].
Γραμμένη στίς σ. [3]-[10] τεύχους 6 φύλλων, 320 x
216 mm. (οἱ σ. [1]-[2] & [11]-[12] λευκές).
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕ-
ΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.
Ὁ συντάκτης της, σημαίνων Κύπριος πού ἀγωνι-
ζόταν στήν Ἑλλάδα (τό πιθανότερο ὁ Νικόλαος
Θησεύς), εἶχε ἀναθέσει στόν Ἔξαρχο Ἰωαννίκιο
καί στόν Ἀρχιμανδρίτη Θεόφιλο νά μεταβοῦν στή
Γερμανία καί νά συναντήσουν σπουδαῖο φιλέλ-
ληνα, στόν ὁποῖο θά παρέδιδαν ἐπιστολή καί θά
τοῦ ζητοῦσαν συμβουλές γιά τό πῶς ἔπρεπε νά κι-
νηθοῦν οἱ Κύπριοι προκειμένου νά ἀποκτήσουν
τήν ἐλευθερία τους. Ἀντ’ αὐτοῦ πῆγαν στήν Ἀγγλία
καί συμφώνησαν μέ τόν Μαυροβούνιο στρατηγό
Wuitz (Vujic) νά ἡγηθεῖ ἐκστρατείας γιά τήν ἀπε-
λευθέρωση τῆς Κύπρου. Ὁ ἐπιστολογράφος εἶχε
πλήρη ἄγνοια αὐτοῦ τοῦ σχεδίου. Πληροφορήθηκε
τά σχετικά ὅταν ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν ἐκστρα-
τεία τῆς Κορίνθου στό Ἄργος, βρῆκε ἐκεῖ τόν Θε-

όφιλο καί ἕναν ξένο ἀξιωματικό νά ὑποβάλλουν
προτάσεις στό Βουλευτικό ὡς ἀντιπρόσωποι τοῦ
Wuitz. Ἐπέπληξε αὐστηρά τόν Θεόφιλο καί ἀπό-
φάσισε νά ταξιδέψει ὁ ἴδιος στήν Εὐρώπη γιά νά
δεῖ τί πραγματικά συμβαίνει. Ὅταν μετά ἀπό πο-
λύμηνη καθυστέρηση ἔφθασε στή Γαλλία, τά σχέ-
δια τοῦ Wuitz εἶχαν ναυαγήσει. Στό Παρίσι ὅμως
μαθαίνει ὅτι ὁ Ἰωαννίκιος βρίσκεται σέ συνεν-
νόηση μέ τούς Ἰωαννίτες ἱππότες γιά νά ἀναλά-
βουν πρωτοβουλία γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ
νησιοῦ. Οἱ Ἰωαννίτες καλοῦν τόν συντάκτη τῆς ἐπι-
στολῆς σέ συνέλευσή τους, ὅπου ἔκπληκτος ἀκούει
ὅτι ὁ Ἰωαννίκιος τούς ἔχει παραχωρήσει τήν κυ-
ριαρχία («souveraineté») τῆς Κύπρου. Ἀναλαμβάνει
ὁ ἴδιος τίς διαπραγματεύσεις, πού τελικά ὁδηγοῦνται
σέ ἀδιέξοδο ἐξαιτίας τῶν ἀπαιτήσεων καί τῆς ἀνα-
ξιοπιστίας τῶν ἱπποτῶν. Καλεῖ λοιπόν τούς συμπα-
τριῶτες του νά ἀπομονώσουν τόν Ἰωαννίκιο, διότι
θέτει πλέον σέ κίνδυνο τά συμφέροντα τῆς πατρίδας:
«... Εἶχον ἔλθει ὡς ἔμαθον εἰς διχόνοιαν πρός ἀλλή-
λους [οἱ Ἰωαννίτες], καί ἐζήτησαν πάλιν νέας συνο-
μιλίας μέ ἐμέ διά λόγου, ἀλλ’ἐπειδή καί λόγους παρ’
αὐτῶν δέν μοί ἔτυχε νά ἀκούσω, παρά λόγια, ἀπε-
ποιήθην τό πρᾶγμα, εἰπών καί τοῦ Ἁγίου ἐξάρχου
νά τραβιχθῇ ἀπό τήν φατρίαν αὐτῶν, ἄν θέλῃ νά
εἶναι σύμφωνος μεθ’ ἡμῶν. Ἀλλά μέ βαθυτάτην
λύπην ψυχῆς εὑρίσκομαι βιασμένος νά τό εἴπω, ὅτι
ὁ Ἅγιος ἔξαρχος δέν ἠθέλησε νά ἀκούσῃ οὐδένα
λόγον. Τόν ἔκραξα πολλάκις εἰς ἐμέ, καί ἀπῆλθον
τοσάκις ἐγώ πρός αὐτόν, διά νά τῷ εἴπω ὅσα καί
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ὅτι ἀνήρ ἀφιερωμένος εἰς τήν πατρίδα ἐδύνατο νά
φαντασθῇ καί νά ἐκφράσῃ. Τόν ἐξώρκισα εἰς τά
ἱερά χρέη πίστεως καί Πατρίδος. Τόν παρέστησα
τάς συμφοράς αἱ ὁποῖαι ἐμποροῦν νά ἀκολουθή-
σουν ἀπό ἕνα ἀνόητον κίνημα, τήν ἀτιμίαν ὁποῦ
μᾶς ἐπροξένει εἰς τόν κόσμον, καί τόν κίνδυνον τῆς
μετά τῶν ὁμογενῶν μας διχονοίας καί μίσους. Ἀλλ’
ὁ ἔξαρχος εἰς τά ὅσα ἀπό τρυφερᾶς καρδίας μου
τόν ἔλεγον, παρετήρησα, κατά δυστυχίαν, ὅτι ὄχι
δέν ἐδύνατο, ἀλλ’ ὅτι δέν ἤθελε νά τά καταλάβῃ,
οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι. Ὁ ἔξαρχος, ἀξιωματικός
ὤν τοῦ Ἀοιδίμου ἱερομάρτυρος Ποιμενάρχου μας,
ἠγαπημένος τοῦ ἀοιδίμου Πατρός μου, οἰκιακός
μου φίλος, καί πρό πάντων συμπατριώτης μου,
ὁσάκις τόν ἔβλεπα, μοί ἐκαίετο ἡ καρδία, καί ἐζή-
τουν ἐπί θεῷ μάρτυρι, εἰς ὅτι μοί ἦτον συγχωρημέ-
νον, νά τόν ἐξοικονομίσω διά νά μή θεατρίζεται εἰς
τόν κόσμον ἕνας συμπατριώτης μας, καί μάλιστα
τοῦ ἱεροῦ τάγματος, ὅτι ἔπραξε τοσαῦτα ἄτοπα καί
παράλογα, ἄν ἤρχετο εἰς μεταμέλειαν. Ἀλλ’ αὐτός
Ἀδελφοί, (τό γράφω μέ καταφλεγομένην καρδίαν)
οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι. Ἐσχετίσθη καθ’ ὅλα τοῖς
ἀλλοφύλοις, ἐπιμένων εἰς τήν προτέραν του πλά-
νην, καί σύμφωνος μέ αὐτούς ζητοῦν παντοίοις
τρόποις νά παρασύρουν καί ἄλλους, ἀφ’ οὗ ἀπέτυ-
χον νά δυσωπίσουν ἐμέ. Διά τοῦτο, λοιπόν, βιάζο-
μαι ἀπό τά πρός τήν Πατρίδα ἱερά χρέη, γενικά τε
καί τοπικά, διά νά δηλοποιήσω ταῦτα πάντα πρός
ἀποφυγήν πάσης ἀπάτης, καί ἐν ταὐτῷ νά κηρύξω
διά τοῦ παρόντος, δυνάμει τῆς ἀδείας ἥτις μοί
ἐδόθη ἀπό ὅπου ἀνήκει, ὅτι ὅσα ἐπραγματεύθη καί
πραγματεύεται περί Κύπρου ὁ Κύριος Ἰωαννίκιος
πρώην ἔξαρχος, εἶνε ἔξω τοῦ ὀρθοῦ λόγου, καί κα-
νείς δέν ἔχει δικαίωμα νά πραγματεύεται διά γενι-
κάς ὑποθέσεις, οἵου δήποτε τόπου, ἀνίσως πρῶτον
δέν ἔχει ἀποδείξεις, ὅτι ἐγνωρίσθη ἀπό τό γένος,
καί καθ’ ὅσον δύναται νά τοῦ συγχωρισθῇ. Ἐπειδή
οἱ Κύπριοι ὄντες Ἕλληνες, καί κατά τό ἔθνος καί

κατά τήν θρησκείαν, κανείς δέν ἠμπορεῖ νά ἀντι-
πράττῃ τοῖς μετά τοῦ γένους συνεργαζομένοις, διά
νά ζητᾷ ἀσεβῶς ἵνα τούς ἀποκόψῃ τοῦ ὅλου, καί
νά τούς κρημνίσῃ τῆς ἐθνικῆς των ἀξίας. Τοσούτῳ
μᾶλλον, ὅτι καί τά δικαιώματα τῆς μετά τῶν
λοιπῶν Ἑλλήνων ἑνώσεώς μας ἀνεκαινήσθησαν
καί ἐπικυρώθησαν ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ ἀγῶνι, μέ τό
ἄχραντον αἷμα τοσούτων ἱερῶν νέων μαρτύρων
Κυπρίων καί διά τό ὁποῖον τό γένος ὡρκίσθη καί
ἐλπίζει νά λάβῃ ἐκδίκησιν. Καί ἡ Σεβαστή τῶν
Ἑλλήνων Διοίκησις δεχθεῖσα μέ τήν πλέον μεγά-
λην εὐμένειαν τάς ἀναφοράς ὅπου τῆς ἐπαῤῥησιά-
σθησαν ὑπέρ τῆς Κύπρου, ὑπεσχέθη μετά θερμοῦ
ζήλου τήν ἐν καιρῷ δέοντι μητρικήν προστασίαν
της ὑπέρ τῶν ἐπαλλογῶν [ἐπιλογῶν;] αὐτῆς, ἐτί-
μησε εἰς διάφορα ὑπουργήματα ὅσους τῶν Κυ-
πρίων ἐφάνησαν ζηλωταί, καί διά τοῦ ἀνήκοντος
ὑπουργείου ἐσύστησεν τόν ἀντιπρόσωπον ἤ ἐπί-
τροπον αὐτῶν...».
€ 3.000-4.000

159
ΜΙΑΟΥΛΗΣ, Ἀνδρέας, 1769-1835, ἥρωας τοῦ ’21.
Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή του («Ἀνδρέας Μι-
αούλης»). «Ἐκ τοῦ Πλοίου Ἄρεως, περί Σάμον», 2
Νοεμβρίου 1826.
1 σελίδα, 165 x 217 mm.
«Ἡ πολεμική γολέτα ὁ Ἀντίζηλος, Καπ(ετά)ν Κων-
σταντῆς Κοτσᾶς [Κοτζιᾶς], ἀνήκουσα εἰς τήν περί
Σάμον Μοῖραν τοῦ Ἑλληνικοῦ Στόλου διορίζεται
προφυλακίς κατά τό Ἰκάριον Πέλαγος μέχρι Χίου
καί Μιτυλήνης, διά κατασκόπευσιν τοῦ ἐχθρικοῦ
Στόλου. Καί παρακαλοῦνται τά πλοῖα τῶν Οὐδε-
τέρων καί Φιλικῶν Δυνάμεων νά μή τῆς δόσουν
καμμίαν ἐνόχλησιν...».
€ 500-700

160
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, Γεώργιος, 1780-1827, ἥρωας τοῦ
’21. Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή του («καραησκά-
κις») πρός τόν Παν. Λιδωρίκη. Σαλαμίνα, 28 Φε-
βρουαρίου 1827.
1 σελίδα, 184 x 138 mm.
«Ὁ Γεν. ἀρχηγός τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος! Προσκα-
λεῖται ὁ κύριος Παναγιωτάκης Λιδωρίκης, διά νά
σταθῇ ἐπιστάτης τοῦ τελωνίου Δερβενοχωρίων καί
Σαλαμίνος, διά νά συνάξῃ τάς ἐθνικάς προσόδους,
αἱ ὁποῖαι θέλει χρησιμεύσουν διά ἐξοικονόμισιν
τῶν λαβωμένων...».
€ 1.500-2.000
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161
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ, Ἰωάννης, 1795-π. 1866, ἀγωνι-
στής. Ἑνότητα 91 ἐπιστολῶν καί ἐγγράφων ἀπό τό
ἀρχεῖο του, μεταξύ τῶν ὁποίων ἐπιστολές τοῦ
Richard Church (2), μία στά ἑλληνικά, Ἅγ. Σώστης,
28 Μαΐου 1823, καί ἡ ἄλλη στά γαλλικά, χ.τ. καί χ.,
τοῦ Γεωργίου Καντακουζηνοῦ (4), δύο στά ρω-
σικά, 1822 καί 1827, μία στά ἑλληνικά καί γαλλικά,
Ἀθήνα, 4 Νοεμ. 1833, καί μία στά γαλλικά, Ἀθήνα,
4/16 Ὀκτ. 1834, τοῦ Ἀνδρέα Ζαΐμη (4), «ἐκ τοῦ
πλοίου Ἀνακρέοντος», 7 & 27 Νοεμ. 1826, Αἴγινα,
14 Δεκ. 1826, καί Πόρος, 20 Ἀπρ. 1827, ἑνότητα 19
ἐγγράφων σχετικῶν μέ τήν ἀντικυβερνητική κί-
νηση τῆς Ἑρμούπολης (ἀνάμεσά τους ἐπιστολή
στά ρωσικά ἀπό τή φρεγάτα «Πριγκίπισσα Λό-
βιτς», 9 Αὐγ. 1831, ἐπιστολές τῶν Θ. Φαρμακίδη
(1), Ὕδρα, 14 Αὐγ. 1831, A.-N. Vaillant (5), 19 Σεπτ.
- 14 Νοεμ. 1831, Κ. Ζωγράφου (1), Ὕδρα, 14 Ὀκτ.
1831, F. Matyushkin (1), στά ρωσικά, Σύρος, 25 Ὀκτ.
1831, Α. Ζαΐμη (1), Ὑδρα, 29 Ὀκτ. 1831, τῶν δημο-
γερόντων Σύρου πρός τόν Vaillant (1), στά γαλλικά,
Σύρος, Νοέμ. 1831, κ.ἄ.), καθώς ἐπίσης καί ἐπιστο-
λές τῶν Ch. Ingate, προξένου τῶν Κ. Χωρῶν στήν
Πάτρα (1), Πάτρα, 9 Ὀκτ. 1840, W. Douglas (1),
Ἀθήνα, 15 Ἀπρ. 1852, T. Wyse (1), Ἀθήνα, 13 Ἀπρ.
1853, Θρασ. Α. Ζαΐμη (3), Καλάβρυτα, 2 Νοεμ.
1853, Ἀθήνα, 6 Ἰαν. 1858, καί μία χ.τ. καί χ., Π. Σο-
φιανόπουλου (1), Ἀθήνα, 1 Μαρτ. 1856, Δημ. Γ.
Βούλγαρη (2), Ἀθήνα, 9 Μαΐου 1856, καί 9 Μαΐου
1857, Α. Κουμουνδούρου (2), Ἀθήνα, 3 Ἰαν. 1858,

καί 2 Σεπτ. 1859, Σπ. Τρικούπη (1), Λονδίνο, 8/20
Ὀκτ. 1859, πρόσκληση τοῦ πρεσβευτῆ τῆς Γαλλίας
A. de Forth-Rouen, Ἀθήνα, 11 Αὐγ. 1853, ἔγγραφα
διορισμοῦ τοῦ Ἀμβροσιάδη σέ διοικητικές θέσεις
καί ἐπιτροπές (19), σχέδια αἰτήσεών του γιά συν-
ταξιοδότηση καί ἀπονομή στρατιωτικοῦ βαθμοῦ
(μέ βιογραφικές πληροφορίες), διπλώματα ἀπο-
νομῆς μεταλλίων (4), κ. ἄ.
157 συνολικά σελίδες, διάφορα μεγέθη. (91)
Ὁ Ἰωάννης Ἀμβροσιάδης ἔγινε μέλος τῆς Φιλικῆς
Ἑταιρείας τό 1818 καί συμμετεῖχε στήν ἐπανάσταση
τῆς Μολδοβλαχίας σάν ὑπασπιστής τοῦ Ἀλέξανδρου
Ὑψηλάντη καί τοῦ Γεωργίου Καντακουζηνοῦ.
Ἐρχόμενος στήν Ἑλλάδα ὑπηρέτησε τόν ἀγώνα
ἀπό τή θέση τοῦ γραμματέα τοῦ Ἀνδρέα Ζαΐμη καί
τοῦ στρατηγοῦ Church. Ὁ Καποδίστριας τόν διόρισε
ἀρχικά διοικητή Ἀρκαδίας (14 Ἰαν. 1829) καί στή συ-
νέχεια Σύρου (2 Ἀπρ. 1830), ὅπου τελικά συντάχθηκε
μέ τό μέρος τῆς ἐκεῖ κατά τοῦ Κυβερνήτη ἀντιπολί-
τευσης. Ἐπί Ὄθωνα διετέλεσε διοικητής καί νομάρ-
χης σέ διάφορες περιοχές καί τό 1853 ὑπουργός
ἐσωτερικῶν.
€ 8.000-12.000

162
Νέον νόμιμον πανυπλουσιώτατον συναθροισθέν
ἐκ πολών καί διαφόρων νομίμων. 1848.
Χειρόγραφο σέ χαρτί, 27-45 στίχοι ἀνά σελίδα,
μικρό folio, 260 x 178 mm., [1]12 [2]14 [3]8 [4]15 [5]14
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[6]15 [7]13 [8]20: [111] φ., 188 σ. (λεκές στό κάτω περι-
θώριο, ἐντονότερος πρός τό τέλος, λίγο λερωμένα με-
ρικά φύλλα). Νομοκάνονας σέ τθ´ [309] κεφάλαια,
τό κυρίως κείμενο στίς σ. 11-137, ὁ τίτλος στή σ. 11,
«Πίναξ ἀκριβής τοῦ παρόντος Νομίμου» στίς σ. 1-
11, «Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας» στίς σ. 142-
159, «Περί τῆς μεγάλης Τεσσαρακοστῆς [...]» καί
ἄλλα κείμενα στίς σ. 160-188, βιβλιογραφικό σημεί-
ωμα στή σ. 137 («Ἐτελειόθη τό παρόν καί περι-
φανῆ νόμιμον / εἰς τούς 1848 Ινδικτιώνος ς΄ ἐν μηνί,
/ Ἰουλίῳ 17, διά χειρός ἀμαθούς καί ἀναξίου / Ανα-
γνώστ(ου) Σπυριδώνου ἀλληλοδιδασκ(άλου) Βαχι-
νος [;] / διά συνδρομής τῷ αἰδεσιμοτάτω πατ. Κύρ
Ἰωάνν(ου) / εὐημερεύον ἐν χωρίον Δρυμάδι [Δρυ-
μάδες Β. Ἠπείρου] καί ἔστω / εἰς ἔνδειξιν / Χείρ μέν
ἐγράψασα, σήπεται τάφω, / γραφή δέ μένει εἰς πλη-
ρεστάτους χρόνους»), νεότερη ἀφιέρωση στό φ. 1v
(«Τῷ / Ἰσαδέλφῳ φίλῳ ἁγ. διάκονο κ. κ. / Σεβα-
στιανῷ εἰς ἔνδειξιν ἀπείρου / ἀγάπης Σεβασμοῦ καί
ἐκτιμήσεως. / Κέρκυρᾳ τῇ 26/2/39/[...]»), νεότερη
σφραγίδα. Εὔκαμπτο δέρμα σύγχρονο μέ τή γραφή
(φθορές).
€ 800-1.200

163
Ἔγγραφο τῆς Προσωρινῆς Διοίκησης Ἠπείρου
καί Θεσσαλίας μέ τίς ὑπογραφές τῶν Οἰκονόμου
Γεωργίου Καναβοῦ («Οἰκονόμος γεοργήου κανα-
βού»), Ἀθ. Ἀλεξάνδρου, Γ. Παπαϊωαννίδη, Θωμᾶ

Γ. Κοζιόπουλου, Β. Ι. Ζαχαράκη, Δημήτρη Στάθη,
Γιαννάκη Κονόμου, κ.ἄ., πρός τόν Μελᾶ. Πετρίλο
[Ἀγράφων], 2 Δεκεμβρίου 1866.
1 σελίδα, 288 x 204 mm. Σφραγίδα («ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»).
«... Μή δυνάμενοι ἐπί πλέον νά ἀνεχθῶμεν τήν τυ-
ρανίαν τοῦ Σουλτάνου, ὡς εἰς τάς προκηρύξεις
ἐμφαίνονται ἐμπεριστατωμένως τά αἴτια, ἐλάβαμεν
τά ὅπλα ὅπως ἀνακτήσωμεν τήν ἐλευθερίαν ἥν
ἅπασα ἡ ἐλευθέρα Ἑλλάς ἀνέκτησεν κατά τό 1821,
καί κατά συνέπειαν παρακαλοῦμεν πάντα φιλε-
λεύθερον ἵνα διά τε τῆς παρουσίας καί τῶν ὅπλων
του μᾶς Συνδράμῃ...».
€ 800-1.200

164
Ἡμερολόγιο τῆς γαμβάρας «Παναγία τοῦ Μεγά-
λου Χωρίου» (πλοίαρχοι Ἰωάν. Δ. Καρᾶς καί Δημ.
Ι. Καρᾶς). 1869-1881.
Γραμμένο στίς σ. [1]-[57] τόμου 77 φύλλων, 276 x
198 mm. (οἱ σ. [69]-[154] λευκές). Στίς σ. [63]-[68] ἡμε-
ρολόγιο τῆς γαμβάρας «Κοίμησις» (πλοίαρχος Δημ.
Γ. Καρᾶς), λογαριασμοί στίς σ. [58]-[62]. Δερμάτινη
ράχη (μικρές φθορές, τίτλος σέ ἐτικέτα στό πάνω κά-
λυμμα: «Ἡμερολόγιον τῆς Ρωσσικῆς / Ἑλληνικῆς
Γαμβάρας ὀνομαζομένη Παναγία / τοῦ Μεγάλου
Χωρίου καί διοικουμένη παρά τοῦ / πλοιάρχου
Ἰωάννου Δ. Καρᾶ. / Εἰς Θήραν τήν 23 Ἰουλίου /
1869»).
Καταγράφονται τά ταξίδια τοῦ Ι. Δ. Καρᾶ: Σαν-
τορίνη - Ταϊγάνι - Μεσσήνη (23 Ἰουλίου - 18 Νοεμ-
βρίου 1869) καί Σαντορίνη - Ταϊγάνι - Μασσαλία -
Ταϊγάνι - Μεσσήνη (25 Ἀπριλίου - 24 Νοεμβρίου
1870). Στή συνέχεια τά ταξίδια τοῦ Δ. Ι. Καρᾶ: Ταϊ-
γάνι - Λιβόρνο (27 Μαΐου - 13 Ἰουλίου 1876) καί
Ταϊγάνι - Μάλτα (10 Σεπτεμβρίου - 14 Νοεμβρίου
1881). Τέλος τό ταξίδι τῆς γαμβάρας «Κοίμησις»:
Ταϊγάνι - Μάλτα (27 Μαΐου - 8 Ἰουλίου 1885). Πρβ.
Τζ. Χαρλαύτη & Ν. Σ. Βλασσόπουλος, Ποντοπό-
ρεια, Ἀθήνα 2002, σ. 363. Βλ. καί τό λαχνό 430.
€ 400-600

165
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ὁ Κεφαλᾶς, 1846-1920, μητροπολίτης
Πενταπόλεως. Πέντε αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν
ὑπογραφή του («†ὁ Πενταπόλεως Νεκτάριος»)
πρός τήν Ἀντωνία Ι. Μπόταση. 9 Σεπτεμβρίου 1902
- 17 Αὐγούστου 1904.
11 συνολικά σελίδες, 210 x 133 (3) καί 273 x 212 mm.
(2). Ἔντυπη ἐπικεφαλίδα («ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ / ΕΚΚΛ.
ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ / ΑΘΗΝΑΙ»). (5)
«...†Ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἁγίας Μεγάλης Τεσσαρα-

books katalogos 67:Layout 1  2/21/17  3:15 PM  Page 36



37

168

κοστῆς Εὔχομαι ὑμῖν ἰσχύν σώματος καί ψυχῆς,
ὅπως διέλθητε τό τῆς νηστείας στάδιον ἐν πνευμα-
τικῇ εὐφροσύνῃ καί πολλῇ προκοπῇ ἐν τοῖς πνευ-
ματικοῖς ἔργοις. Συμπεραίνω πόσον θά θλίβει ὑμᾶς
ἡ στέρησις τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας·
μακράν εἰς τά ξένα ἡ διψῶσα τά πάτρια εὐσεβής
ψυχή σας φαντάζομαι πόσον θά δυσανασχετεῖ. Ἀλλ’
ἄραγε δέν εἶναι δυνατόν νά ἱκανοποιήσητε τό εὐσε-
βές θρησκευτικόν σας συναίσθημα σπεύδουσα πρός
τούς ναούς τῆς προσφιλοῦς σας Πατρίδος; Ἐγώ
προτρέπομαι ὑμᾶς νά ἔλθητε ἐνταῦθα ὅπου καί ὁ
καιρός ἤδη μειδιᾷ, καί ἡ ἄνοιξις ἤρχησε καί αἱ ἀκο-
λουθίαι τῆς Ἐκκλησίας τάς τῷ θεῷ ἀφοσιωμένας
ψυχάς εὐφραίνουσιν...» (11 Φεβρουαρίου 1904).
€ 500-700

166
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ — Ἑνότητα 60 ἐπι-
στολῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων 44 ἐπιστολές πρός τόν
Περικλῆ Ἀργυρόπουλο (τῶν Ἀπ. Ἀγακίδη («Κό-
δρου») (2), Ἴωνα Δραγούμη (1), Γεωρ. Ζήρα (1),
Γεωρ. Κακουλίδη («Δράγα») (1), Δημ. Καλαποθάκη
(1), Λουκᾶ Κόκκινου (1), Σπυρ. Κουρέβελη (2),
Στέφ. Δούκα («Μάλλιου») (1), Ἰωάννη Μαυρογένη
(4), Ναταλίας Π. Μελᾶ (2), μητροπολίτη Μελενίκου
Αἰμιλιανοῦ (1), Ἀθαν. Σουλιώτη («Νικολαΐδη») (1),
Γεωρ. Τόμπρα («Ρουπακιᾶ») (3), Χρ. Τεγόπουλου
(1), Ἰωάννη Τζαβέλλα (1), Γρηγ. Φαληρέα («Ζάκα»)
(2), κ.ἄ.), 4 ἐπιστολές πρός τό Μακεδονικό Κομιτάτο
(τῶν Νικ. Δουμπιώτη («Ἀμύντα»), Γεωρ. Σαμαρᾶ,
Κων. Παζαρέντση καί ἑνός συνταγματάρχη) καί 12
ἐπιστολές διαφόρων ἀποστολέων πρός διαφόρους
παραλῆπτες. 1904-1908.
124 συνολικά σελίδες, διάφορα μεγέθη. (60)
Σημαντική ἑνότητα ἐπιστολῶν, κυρίως μακεδονο-
μάχων, οἱ περισσότερες μέ παραλήπτη τόν Περ.
Ἀργυρόπουλο (1881-1966), ἕναν ἀπό τούς πρωτερ-
γάτες τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα.
€ 3.000-4.000

167
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ — Ἑνότητα 75 ἐπι-
στολῶν καί ἐγγράφων, μεταξύ τῶν ὁποίων 23 ἐπι-
στολές πρός τόν Ἰωάννη Δ. Ράλλη (τῶν Γεωρ.
Σαμαρᾶ (5), Ε. Ι. Ἐμίρη (6), Δημ. Καλαποθάκη (5),
Κλέωνος Χατζηλαζάρου (2), Φιλ. Κοντογούρη (1),
Μιχ. Σάπκα (1), Κων. Μελᾶ (1), κ.ἄ.), σχέδιο ἐπι-
στολῆς τοῦ Ράλλη πρός τόν Ἐμίρη, 6 ἀποδείξεις
ἀγορᾶς καί παράδοσης ὅπλων, 29 ἀποδείξεις
εἴσπραξης ἀπό μακεδονομάχους χρηματικῶν πο-
σῶν πού ἔλαβαν ἀπό τόν Ράλλη καί ἄλλους (ἀνά-
μεσά τους ἀπόδειξη πού ὑπογράφουν οἱ «ἑπτά
ὁπαδοί τοῦ Παύλου Μελᾶ»), πιστοποιητικό τοῦ

Λ. Κόκκινου γιά τίς ὑπηρεσίες τοῦ Α. Ἀγακίδη,
φύλλο μέ τίς δαπάνες τοῦ σώματος τοῦ Γ. Τσόντου
(«Βάρδα») καί διάφορα φύλλα μέ πληροφορίες,
καταγγελίες καί λογαριασμούς. 1904-1907.
106 συνολικά σελίδες, διάφορα μεγέθη. (75)
Παραθέτουμε ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς τοῦ Κλ. Χατζη-
λαζάρου πρός τόν Ι. Ράλλη: «... Τό ἐνταῦθα κέντρον
μας ἀπεφάσισε τήν σύστασιν σώματος ἐντοπίου σκο-
πόν ἔχοντα τήν γενικήν ἄμυναν καί ἐκτέλεσιν ποινῶν
εἰς τά περίχωρα Θεσ/κης. Τό σῶμα τοῦτο θά σύγκει-
ται ἐκ 20 περίπου ἀνδρῶν, κατά πᾶσαν δέ πιθανό-
τητα <θά> συγχωνεύσει τό τοῦ κ. Ζαφειροπούλου
σχέδιον. Ἀνέλαβον ὡς ἄτομον νά ζητήσω παρ’ὑμῶν
τήν ἀποστολήν ὅπλων πρός καταρτισμόν τοῦ σώμα-
τος τούτου. Καί διά τήν ἀρχήν ζητοῦμεν 20-25 ὅπλα
Gras μετά 5000 φυσιγγίων. Ἐάν εἶσθε σύμφωνοι καί
δύνασθε νά στείλητε ἀμέσως τά ὅπλα ταῦτα, σᾶς
παρακαλῶ νά τά παραδώσητε εἰς τόν «Πηνειόν» ἤ
«Ἀφροδίτην», καθ’ ὅτι ἐλήφθησαν τά ἀναγκαῖα
μέτρα ὅπως ἐξαχθῆ τοιοῦτον μικρόν ποσόν κατ’
εὐθεῖαν ἐδῶ εἰς Θεσ/κην...» (Θεσσαλονίκη, 5/18
Ἰανουαρίου 1905).
€ 3.000-4.000

168
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ἐλευθέριος, 1864-1936, πρωθυπουρ-
γός. Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Ἐλευθ. Κ.
Βενιζέλος») πρός τήν ποιήτρια Μαρία Μπόταση
στή Γενεύη. Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου 1917.
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3 σελίδες, 197 x 125 mm. Ἔντυπη ἐπικεφαλίδα («ΠΡΟ-
ΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ»), μαζί ὁ φάκελος. (2)
«... Φίλη Δεσποινίς, Εἰς τήν προγενεστέραν σας ἐπι-
στολήν ἐλλείψει ἐπαρκοῦς χρόνου, ἀπήντησεν ὑμῖν
κατ’ ἐντολήν μου ὁ Κύριος Φιλάρετος. Εὐχαρίστως
ἔλαβον καί τήν τελευταίαν σας τῆς 7ης Φεβρουα-
ρίου, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἐκτενῶς μοί γράφητε τά καθ’
ὑμᾶς. [...] Οὐδαμῶς ἀμφέβαλλον περί τῆς δραστη-
ριότητος ἥν ὑμεῖς καί πάντες οἱ ὁμόφρονες ἤθελον
καταβάλλη πρός συλλογήν εἰσφορῶν διά προμή-
θειαν ἐσωρούχων χρησίμων τῷ Ἐθνικῷ Στρατῷ.
Ἐάν παραληφθῇ τό κιβώτιον θέλει ἀποσταλῆ εὐχα-
ριστήριον πρός τοῦτο, ἀλλά καί ἀπό τοῦδε σᾶς εὐχα-
ριστῶ, παρακαλῶ νά διαβιβάσητε τάς εὐχαριστίας
μου καί πρός τούς συντελέσαντας εἰς ἐπιτυχίαν τῶν
προσπαθειῶν σας...».
€ 200-300

169
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ἐλευθέριος, 1864-1936, πρωθυπουρ-
γός. Αὐτόγραφη ἐπιστολή καί αὐτόγραφο σημεί-
ωμα μέ τήν ὑπογραφή του («Ἐλευθ. Κ. Βενιζέλος»),
πρός τόν Ἰωάννη Κουντουριώτη. Ἀθήνα, 28 Νοεμ-
βρίου 1932, καί χ.τ., «Παρασκευή».
Ἡ ἐπιστολή γραμμένη σέ φύλλο διαστάσεων 213 x
143 mm. (ἡ πίσω ὄψη λευκή) καί τό σημείωμα στίς
δύο ὄψεις ἔντυπης carte de visite, 53 x 88 mm. (2)
«... Φίλτατε Ἰωάννη, Παρακαλῶ νά πιστεύσῃς ὅτι
μετέχω ἀπό καρδίας τοῦ μεγάλου πένθους σου διά
τήν ἀπώλειαν προσφιλοῦς θυγατρός...» (28 Νοεμ-
βρίου 1932).
€ 150-200

170
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, 1867-1922, μητροπολίτης Σμύρνης.
Αὐτόγραφο σημείωμα μέ τήν ὑπογραφή του («†ὁ
Σμύρνης Χρυσόστομος»), πρός τόν Ἰωάννη Κουν-
τουριώτη. Σμύρνη, 7 Ἰουνίου 1919.
Γραμμένο στίς δύο ὄψεις ἔντυπης carte de visite, 79 x
117 mm.
«... παρουσιάζει τόν ἐπ’ ἀδελφῇ γαμβρόν του κ. Φί-
λιππον Καβουνίδην, ἐφοπλιστήν ἐν Πειραιεῖ, ἔχοντα
τήν ἀνέκφραστον εὐδαιμονίαν νά συνταξειδεύῃ
μετά τοῦ δεδοξασμένου γόνου τοῦ φέροντος τό τε-
τιμημένον ὄνομα «Κουντουριώτης» καί φλογερόν
ἔχοντα πόθον νά τόν γνωρίσῃ προσωπικῶς. Καί
πάλιν δράττομαι τῆς εὐκαιρίας ταύτης νά Σᾶς
σφίγξω τήν χεῖρα καί νά Σᾶς γλυκοφιλήσω, ὡς καί
τόν ὑπέροχον Ναύαρχόν μας καί ἀδελφόν Σας, οὗ
τήν εἰκόνα θά ἔχω ὡς ἱερόν κειμήλιόν μου...».
€ 300-400

171
ΤΑ ΑΜΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ — ΜΕ-
ΛΕΤΙΟΣ Δ´, 1871-1935, πατριάρχης Κωνσταντινου-
πόλεως, 1921-1923. Δακτυλογραφημένη ἐπιστολή μέ
τήν ὑπογραφή του ([σφραγίδα: †ὁ Κωνσταντινου-
πόλεως] «ἐν Χ(ριστ)ῷ ἀγαπητός ἀδελφός»), πρός τόν
ἀντιπρόσωπό του στήν Ἀθήνα μητροπολίτη Ἐφέσου
Χρυσόστομο. Κωνσταντινούπολη, 13 Μαρτίου 1923.
1 σελίδα, 307 x 204 mm. Ἔντυπη ἐπικεφαλίδα.
«... Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσό-
στομος μικρόν πρό τῆς εἰσόδου τῶν Τούρκων εἰς
Σμύρνην εἶχε παραδώσῃ τήν ἀρχιερατικήν αὐτοῦ
στολήν τῷ τότε στολάρχῃ τοῦ ἐν τῷ λιμένι Σμύρνης
ναυλοχοῦντος ἑλληνικοῦ στόλου κ. Ν. Βότσῃ. Τήν
στολήν ταύτην ὁ κ. Βότσης παρέδωκεν εἰς τό
Ὑπουργεῖον τῶν Ναυτικῶν. Τά ἀνωτέρω ἀνακοι-
νούμενοι τῇ ὑμετέρᾳ Ἐξοχότητι, προτρεπόμεθα
αὐτήν συνοδικῇ διαγνώμῃ ὅπως ἐξετάσῃ τά κατά
τό ζήτημα τοῦτο ἐπακριβῶς καί δηλώσῃ εἰς τήν
Κυβέρνησιν ὅτι ἡ στολή αὕτη ἀνήκει εἰς τό Πα-
τριαρχικόν Σκευοφυλάκιον, ὡς ἐκ τῶν σημερινῶν
ὅμως περιστάσεων δύναται μέν αὕτη νά μένῃ ἐν
Ἀθήναις πρός ἀσφάλειαν, ἀλλ’ εἰς πρώτην κατάλ-
ληλον εὐκαιρίαν δέον νά ἀποσταλῇ εἰς τά Πα-
τριαρχεῖα πρός κατάθεσιν ἐν τῷ Σκευοφυλακίῳ...».
Τά ἄμφια τοῦ Χρυσοστόμου φυλάσσονται ἀπό τό
1927 στό Ἐθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο τῆς Ἀθήνας.
€ 200-300

172
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ, Νικόλαος, 1883-1953, στρατιωτικός
καί πολιτικός. Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπο-
γραφή του («Ν. Πλαστήρας») πρός τόν μητρο-
πολίτη Ἐφέσου Χρυσόστομο. Schatzalp - Davos, 15
Φεβρουαρίου 1924.
3 σελίδες, 181 x 113 mm. [μαζί:] ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ν.
Πορτραῖτο τοῦ Νικολάου Πλαστήρα. Μέ ἀναγλυφη
σφραγίδα τοῦ φωτογράφου καί ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
τοῦ Πλαστήρα («Τῷ θερμῷ πατριώτῃ Σεβα- / σμιω-
τάτῳ Ἐφέσου Χρυσο- / στόμῳ μέ ἀγάπην καί / ἐκτί-
μησιν, ἐνθύμιον. / Ν. Πλαστήρας / Ἑλβετία / Φεβρ.
1924»), τύπωμα ἀργύρου, 207 x 129 mm. (2)
«... Σεβασμιώτατε, Ἡ εἰς Καρδίτσαν σταλεῖσα ἐπι-
στολή Σας ἐλήφθη ἐδῶ. Μέ μεγάλην συγκίνησιν
ἀνέγνωσα ταύτην καί ἀνεμνήσθην τῶν εὐτυχῶν
ἡμερῶν, καθ’ ἅς καί ἡ Ὑμετέρα Σεβασμιότης, ἐπί
πολλά ἔτη μοχθοῦσα, εἶδε ἐπί τέλους τήν ποθητήν
ἐλευθερίαν τοῦ ποιμνίου του. Ἡ τύχη δέν ἠθέλη-
σεν ἐπί πολύ νά γευθῆτε τά καλά τῆς ἐλευθερίας.
Ἐπηκολούθησεν ἡ τραγική καταστροφή καί ἐπίατε
τό ποτήριον τῆς καταστροφῆς μέχρι τριχός. Πι-
στεύω ὅμως ἀπολύτως ὅτι ὁ θεός δέν θά ἀνεχθῇ ἐπί
πολύ μίαν τοιαύτην ἀδικίαν καί ὅτι πολύ γρήγορα
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177

θά μᾶς βοηθήσῃ νά ἐπανέλθωμεν πάλιν εἰς τήν γεν-
νέτειραν, ὅπου αἱ ἑστίαι, οἱ βωμοί καί τά ὀστᾶ τῶν
προγόνων, θά γίνῃ δέ σύντομα, ἀφοῦ τόσον τό πι-
στεύομεν. Σᾶς στέλλω καί τήν αἰτηθεῖσαν φωτο-
γραφίαν μου μέ τάς ἐγκαρδιωτέρας εὐχαριστίας
διά τήν ἀγάπην σας καί τό ἐνδιαφέρον σας δι’
ἐμέ...».
€ 200-300

173
Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ — Δακτυ-
λογραφημένη ἔκθεση τοῦ Εἰσαγγελέως Πρωτο-
δικῶν Καβάλας πρός τόν Εἰσαγγελέα τῶν ἐν
Θράκῃ Ἐφετῶν, «διά τά κομμουνιστικά Καβάλ-
λας». Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 1933.
5 δίφυλλα ἀριθμημένα 1-5 καί τοποθετημένα σέ δί-
φυλλο μέ χειρόγραφο τίτλο, 302 x 199 mm. Ὑπογε-
γραμμένη: «Π. Σπηλιώτης».
Δημοσιεύτηκε σέ τοπικές καί ἐθνικές ἐφημερίδες,
ὅπως π.χ. στά Πρωϊνά Νέα, φ. 16-19 Νοεμβρίου 1933.
€ 100-150

174
Ἔκκλησις τῶν κατοίκων τῆς Συνοικίας Κοπουνίων
[Ἄνω Ἰλισίων], ἀμάχου πληθυσμοῦ, πρός τόν Μα-
καριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν. Ἀθήνα, 10
Δεκεμβρίου 1944.
Γραμμένη στίς σ. [1]-[3] δίφυλλου (ἀπό τετράδιο),
245 x 168 mm. (λεκέδες). Ὑπογράφουν ὁ ἐφημέριος
τοῦ Ἁγ. Γερασίμου Σπυρίδων Ζέγκος καί ἄλλοι
δύο «ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ», ὁ
τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου.
«... Ἐπί τῷ ἀναμφισβητήτῳ τούτῳ κινδύνῳ τῆς
Πατρίδος καί τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς ἐπικαλούμεθα
οἱ κάτωθι ὑπογεγραμμένοι τά ἑλληνικά, χριστια-
νικά καί ἀνθρωπιστικά αἰσθήματα τῆς Μακαριό-
τητός Σας, τῶν Κυβερνητῶν μας, παντός ἐξέχοντος
Ἕλληνος καί παντός Ἕλληνος, νά παραμερίσουν
πᾶσαν ἑτέραν ἰδεολογίαν διά τήν σωτηρίαν τῆς πα-
τρίδος καί τῆς φυλῆς. Μία πατρική στοργή πρός
τήν πατρίδα καί τήν φυλήν εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θέλει
συμβιβάσει τόν σημερινόν ἀλληλοσπαραγμόν, τόν
ὁποῖον ὑποθέτομεν ὅτι ἐπροκάλεσε μόνον ὁ ἀμοι-
βαῖος τρόμος. [...] Θάνατος τῆς φυλῆς εἶνε ἡ ἐγκα-
τάλειψις τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ εἰς τόν ἐξ ἀσιτίας
θάνατον. Κατά τί πταίουν π.χ. οἱ κάτοικοι τῆς συ-
νοικίας Κοπουνίων, ὅτι μοιραίως εὑρέθησαν εἰς τό
πεδίον τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ ἀλληλοσπαραγμοῦ;
Παρακαλοῦμεν ὅθεν τήν Μακαριότητά Σας ὅπως
εὐαρεστούμενος ἐπικαλεσθῆτε τά πατριωτικά καί
ἀνθρωπιστικά αἰσθήματα τῶν Ἁρμοδίων, ὅπως
ἐνεργήσωσι νά παύσῃ ὁ ἀλληλοσπαραγμός καί

ἐξακολουθήσῃ παντί μέσῳ ὁ ἐπισιτισμός τοῦ λαοῦ,
ὅστις ἐπί ἡμέρας στερεῖται καί αὐτοῦ τοῦ ἐπιουσίου
ἄρτου, τά δέ παιδιά καί ἰδίᾳ τά βρέφη τά ὁποῖα
ἐπέζησαν τῆς μαύρης σκλαβιᾶς ἀρχίζουν νά πε-
θαίνουν ἐλλείψει καταλλήλου τροφῆς...».
€ 80-120

175
ΚΛΑΡΑΣ, Μπάμπης Δ., 1910-1986, δημοσιογράφος
καί συγγραφέας. Αὐτόγραφο κειμένου του μέ
τίτλο «Μέ τή δεύτερη Κατοχή. Ἔζησα τό μεγαλεῖο
καί τό δράμα τῆς Ἀθήνας... (Ὁ ματωμένος μήνας
τῆς Μεγάλης Πολιτείας».
Γραμμένο μέ μολύβι σέ 163 λυτά φύλλα ἀριθμη-
μένα 1-163, 200 x 150 mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Ὁ
τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου. [μαζί:] Αὐτόγραφο
κειμένου του μέ τίτλο «Κομάντος θανάτου». Γραμ-
μένο μέ μολύβι σέ 40 λυτά φύλλα ἀριθμημένα 1-40,
200 x 150 mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Ὁ τίτλος στήν
ἀρχή τοῦ κειμένου. (2)
Τά παρόντα κείμενα δέν φαίνεται νά ἔχουν δημο-
σιευτεῖ.
€ 400-600

176
ΜΑΒΙΛΗΣ, Λορέντζος, 1860-1912, ποιητής. Αὐτό-
γραφο τοῦ ποιήματός του «Ἀφιέρωση».
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Γραμμένο σέ φύλλο διαστάσεων 180 x 111 mm. (λεκέ-
δες, ἡ πίσω ὄψη λευκή). Ὑπογεγραμμένο μέ ἀρχικό:
«Μ» καί χρονολογημένο: «1896».
€ 200-300

177
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κωνσταντίνος, 1863-1933, ποιητής. Αὐτό-
γραφο τοῦ ποιήματός του «Τῶν Ἑβραίων (50 Μ.Χ.)».
1 σελίδα, 278 x 217 mm. (κομμένα καί συμπληρωμένα
μικρά τμήματα ἀπό τά περιθώρια, ὁμοιόμορφη ὀξεί-
δωση). Ὑπογεγραμμένο: «Κ. Π. Καβάφης».
€ 3.000-4.000

178
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κωνσταντίνος, 1863-1933, ποιητής. Αὐτό-
γραφο τοῦ ποιήματός του «Ἡρώδης Ἀττικός».
1 σελίδα, 334 x 216 mm. Ὑπογεγραμμένο: «Κ. Π.
Καβάφης».
€ 4.000-6.000

179
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος, 1884-1951, ποιητής. Αὐτό-
γραφα τμήματα τῆς «Συνείδησης τῆς φυλῆς μου».
Γραμμένα σέ 4 τεύχη, 303 x 237 mm., [8], [6], [8] καί
[8] φ. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές).
€ 400-600

180
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος, 1884-1951, ποιητής. Αὐτό-
γραφο τοῦ ποιήματός του «Δωρικό».
1 σελίδα, 210 x 169 mm. (λεκέδες στά περιθώρια).
Ὑπογεγραμμένο: «Ἄγγελος Σικελιανός».
€ 300-400

181
ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας, 1883-1974, ποιητής καί πε-
ζογράφος. Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Θυσία
(Τοῦ Γ. Βογιατζάκη)».
Γραμμένο στίς σ. [2]-[3] δίφυλλου, 185 x 115 mm.
(λεκέδες καί μικρές φθορές στά περιθώρια, οἱ σ. [1]
& [4] λευκές). Ὑπογεγραμμένο: «Κ. Ι. Βάρναλης».
€ 200-300

182
[ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Θεώνη]. «ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ», 1885-
1968, ποιήτρια. Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός της «Μ’
ἀρέσει νά ὀνειρεύομαι...».
Γραμμένο σέ φύλλο διαστάσεων 300 x 197 mm. (λε-
κέδες καί μικρές φθορές στά περιθώρια, ἡ πίσω
ὄψη λευκή). Ὑπογεγραμμένο: «Μυρτιώτισσα».
€ 150-200
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φή του («Φώτης Κόντογλους») πρός τόν [Σπυρί-
δωνα] Λοβέρδο. [Ἀθήνα], 23 Νοεμβρίου 1933.
1 σελίδα, 235 x 200 mm. (κομμένη σέ κομμάτια ἐπα-
νασυναρμολογημένα καί ἐπικολλημένα σέ φύλλο
χαρτιοῦ).
«... Κύριε Λοβέρδε, Πρό μῆνες πού μέ πάψανε ἀπό
τό Μουσεῖο γιατί εἶμαι μαλλιαρός καί τουρκομερί-
της, δέ μπόρεσα νά σᾶς πλησιάσω. Σᾶς εὐχαριστῶ
ὡστόσο γιατί φροντίσατε, ὅπως μοῦ εἴπανε, γιά
μένα, μά ὁ Ὑπουργός τῆς Παιδείας εἴτανε ἀγύριστο
κεφάλι, παρ’ ὅτι μοῦ ὑποσχέθηκε. Κ’ ἐγώ, ψωροπε-
ρίφανος, δέ θέλησα νά ξαναπάγω. [...] Σᾶς κράζω
«ἐκ βαθέων». Σήμερα περίμενα στόν προθάλαμό
σας μιά ὥρα, μά ἕνα σωρό θρεμμένοι ἀνθρῶποι
ἔπρεπε νά σᾶς δοῦν, κ’ἐγώ καθόμουνα σέ μιά γωνιά
καί τούς κοίταζα πού πιάνανε τά ξύλινα ἀγάλματα,
τά παληά μεταξωτά, σάν νά μή νοιώθανε τί χρει-
άζονται αὐτά τά παληά πράμματα. Ὅλοι μοῦ λέ-
γανε τότε πού ἀναλάβατε τό Ὑπουργεῖο πώς θά
μποροῦσα νά βελτιώσω τή θέση μου στό Μουσεῖο,
ἀλλά ἀντιθέτως βρίσκομαι ὄξω. Πέρσυ τό χειμῶνα
μέ φωνάξανε καί ὀργάνωσα τό Κοπτικό Μουσεῖο
τοῦ Καΐρου. Τό διώξιμό μου εἶνε ἡ ἀναγνώριση ἀπό
τούς ὁμοφύλους μου αὐτῆς τῆς τιμῆς...».
€ 200-300
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ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965, ἁγιογράφος καί
λογοτέχνης. Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογρα-
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188
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας, 1911-1996, ποιητής. Αὐτό-
γραφo σημείωμα μέ τήν ὑπογραφή του («Ὀ. Ἐλύ-
της») πρός τόν [Τάκη] Σινόπουλο. χ.τ., 2 Ἰουλίου
1952.
Γραμμένο στίς δύο ὄψεις κάρτας, 92 x 146 mm. (μι-
κροί λεκέδες στίς γωνίες). Ἔντυπη ἐπικεφαλίδα
(«ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»).
«... Ἀγαπητέ Κε Σινόπουλε, Πολλές ἀναποδιές μ’
ἐμποδίσανε, ὅταν ἦταν καιρός, νά Σᾶς εὐχαρι-
στήσω προσωπικά γιά τό «Μεταίχμιο». Τό κάνω
τώρα, κι’ ἐλπίζω νά μή μέ παρεξηγήσετε. Εἶναι, τό
λέω ἀδίσταχτα, τό πιό ἐνδιαφέρον ποιητικό βιβλίο
πού ἔλαβα ἐφέτος. Ἔχετε προχωρήσει πολύ βα-
θειά, καί ἀπό τήν ἄποψη τῆς εὐαισθησίας καί ἀπό
τήν ἄποψη τῆς τεχνικῆς, μέσα στό πνεῦμα τῆς
ἐποχῆς μας. Λυποῦμαι πού μοῦ εἶναι ἀδύνατον νά
κάνω ἀπό δῶ μιά κριτική πιό συγκεκριμμένη...».
€ 150-200

189
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος, 1900-1971, ποιητής. Αὐτόγραφα
τοῦ ποιήματός του «Ὁ γέρος» (3 στάδια). [1937].
Γραμμένα σέ 1, 1 καί 2 φύλλα ἀντίστοιχα, 268 x 208
mm. (στό πρῶτο καί τό τρίτο οἱ πίσω ὄψεις λευκές,
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τρύπες ἀπό διατρητική μηχανή στήν ἀριστερή
πλευρά). Τό πρῶτο ἀποτελούμενο ἀπό 5 στίχους μέ
μελάνι ἀκολουθούμενους ἀπό 4 μέ μολύβι καί σημεί-
ωση, τό δεύτερο ἀπό 36 στίχους μέ μελάνι μέ αὐτό-
γραφες διορθώσεις καί τό τρίτο (τελική μορφή) ἀπό
36 στίχους μέ μελάνι ἀκολουθούμενους ἀπό 6 μέ μο-
λύβι, τό τελευταῖο ἀριθμημένο: «II.», ὑπογεγραμμένο:
«Γιῶργος Σεφέρης» καί μέ αὐτόγραφη σημείωση
στήν ἀρχή: «Δέν δυνάμεθα!!». (3)
€ 1.200-1.600
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14. Ἱστορία

190
ΚΟΖΑΚΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ, Γεώργ. Γ. Φιλοσοφικόν
δοκίμιον περί τῆς προόδου καί τῆς πτώσεως τῆς πα-
λαιᾶς Ἑλλάδος. Ἀθήνα, Π. Μαντζαράκης, 1839.
8ο, δ´ + 511 σ. (ὀξειδωμένα τά πρῶτα καί τά τελευταῖα
φύλλα, μικρός λεκές στό τεῦχος Β). Δερμάτινη ράχη
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού 1839.207,
Legrand & Pernot, 1322 («ouvrage devenu très rare»).
€ 80-120

191
CURTIUS, Ernst. Ἑλληνική ἱστορία, μεταφρασθεῖ-
σα ἐκ τῆς γερμανικῆς ὑπό Σπυρίδωνος Π. Λάμ-
πρου. Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1898-1900.

5 τόμοι, 8ο, λα´ + 723, 848, 696, 617 καί 723 + ρyθ´ σ.
(σφραγίδα: «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ»). Ἔκ-
δοση τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ, μέ 2 ἀναδιπλούμε-
νους χάρτες καί ἕνα πορτραῖτο ἐκτός κειμένου.
Δερμάτινη ράχη (φθορές). (5)
€ 250-350

192
ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ, Σ. Βυζαντιναί μελέται: Περί πηγῶν
νεοελληνικῆς ἐθνότητος ἀπό Η΄ ἄχρι Ι΄ ἑκατοντα-
ετηρίδος μ.Χ. Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1857.
8ο, 696 + ρβ´ σ. (λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα).
Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (ἐλαφρά ξεθω-
ριασμένη, μικρές φθορές, χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή,
ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). Γκίνης &
Μέξας, 7148, Legrand & Pernot, 1904.
€ 150-200

193
ΖΩΝΑΡΑΣ, Ἰωάννης, Νικήτας ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Νικη-
φόρος ΓΡΗΓΟΡΑΣ, Λαόνικος ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ,
κ.ἄ. Historia rerum in Oriente gestarum, ab exordio
mundi et orbe condito ad nostra haec usque tempora,
[...] una cum narratione compendiosa de rebus Turcicis
& Persicis, deque Othomanici imperii initio & pro-
gressu in eam magnitudinem, quæ hodie omnibus gen-
tibus, longe lateque metuenda est. Φραγκφούρτη, S.
Feyrabend, 1587.
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200

folio, 352 x 230 mm., 297 φ. (μικρές τρύπες ἀπό
ἔντομο στήν ἀρχή καί τό τέλος, λεκέδες ἀπό νερό,
λερωμένα τά τελευταῖα φύλλα). Κείμενο σέ 2 στῆ-
λες, δίχρωμος ὁ τίτλος, ξυλόγραφο τυπογραφικό
σῆμα στό τελευταῖο φύλλο, ξυλόγραφο οἰκόσημο
στό φ.)(2. Χοιρόδερμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(ἐλαφρά λερωμένο, μικρές φθορές, ἐμπίεστη δια-
κόσμηση στά καλύμματα, στό κέντρο τους παρα-
στάσεις τῆς Justitia καί τῆς Lucretia, ἡ ἔνδειξη
«OBER- RATH» μέ χρυσά γράμματα στό πάνω κά-
λυμμα). Blackmer 819, Atabey 582, Adams H-634,
Hoffman, II, σ. 628-9.
€ 1.000-1.500

194
ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν. Ἑλληνικά ἀνέκδοτα, περισυναχ-
θέντα καί ἐκδιδόμενα κατ’ ἔγκρισιν τῆς Βουλῆς
ἐθνικῇ δαπάνῃ. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τοῦ Φωτός
(τ. 1) καί Α. Καναριώτης (τ. 2), 1867.
2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, ΙΕ´ + ρλζ´ + 228 καί μ´ +
310 σ. Μέ 2 χρωμολιθόγραφους πίνακες στόν
πρῶτο τόμο. Πάνινη ράχη (μικρές φθορές). Ἠλιού
& Πολέμη, 1867.124-5.
€ 120-160

195
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ. Lettere et orationi del Reverendiss. Car-
dinale Bessarione, tradotte in lingua italiana, nelle

quali esorta i Prencipi d’ Italia alla Lega, & à prendere
la guerra contra il Turco. Βενετία, Comin da Trino,
1573.
4ο, 200 x 150 mm. 30 φ. (ἐλαφρά λερωμένα μερικά
φύλλα). Ξυλόγραφα τυπογραφικά σήματα στόν
τίτλο καί στό τελευταῖο φύλλο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λερωμένα, φθορές στή ράχη). Legrand (15ος-16ος
αἰ., IV) 690 («rarissime»), Göllner 1610.
€ 600-800

196
[ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ, Ἀντώνιος]. Vita di Pietro il Grande,
Imperador della Russia, estratta da varie memorie pub-
blicate in Francia e in Olanda. Βενετία, Francesco Pit-
teri, 1736.
8ο, 384 σ. (μικρές ἐπιδιορθώσεις στήν προμετωπίδα
καί στά τελευταῖα φύλλα, λίγο λερωμένο ἀντίτυπο).
Χαλκόγραφη προμετωπίδα (πορτραῖτο τοῦ Μ. Πέ-
τρου). Νεότερα εὔκαμπτα χαρτόνια (ἀξάκριστο).
Legrand (18ος αἰ.) 235, Legrand & Pernot, 317.
€ 200-300

197
[ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Εὐγένιος Ρ.] Livre d’ or de la noblesse
Phanariote en Grèce, en Roumanie, en Russie et en Turquie,
par un Phanariote. Ἀθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1892.
4ο, X + 160 σ. Μέ πολυάριθμα ὁλοσέλιδα οἰκόσημα.
Δερμάτινη ράχη (φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέ-
σεις).
Ἰδιωτική ἔκδοση πού προοριζόταν γιά τά μέλη τῶν
γενεαλογούμενων οἰκογενειῶν.
€ 800-1.200

198
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Εὐγένιος Ρ. Livre d’or de la noblesse Pha-
nariote et des familles princières de Valachie et de Moldavie,
par E. R. R., (deuxième édition). Ἀθήνα, Σ. Βλαστός, 1904.
4ο, VI + 256 + [2] + (258a-258h) + (259-261) σ. Μέ πο-
λυάριθμα ὁλοσέλιδα οἰκόσημα. Δερμάτινη ράχη
(λερωμένη).
€ 600-800

199
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Σπ. Π. Ἱστορία Ἀλῆ Πασᾶ τοῦ Τε-
πελενλῆ, συγγραφεῖσα ἐπί τῇ βάσει ἀνεκδότου
ἔργου τοῦ Παναγιώτου Ἀραβαντινοῦ. Ἀθήνα, Σπ.
Κουσουλίνος, 1895.
8ο, ξδ´ + 616 σ. Μέ 3 ἀναδιπλούμενους χάρτες, ἕνα
ἀναδιπλούμενο πανόραμα καί 13 εἰκόνες ἐκτός κει-
μένου. Νεότερο δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες
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202

(ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). Ἠλιού &
Πολέμη, 1895.906.
€ 80-120

200
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ἀλέξανδρος, μεταφραστής. Ἱστορικόν
χαρτοπαίγνιον, περιέχον ἐπιτομήν τῆς ἑλληνικῆς
ἱστορίας, τῆς ὁποίας προηγεῖται γενική προθεωρία
τῆς ἀρχαίας ἱστορίας. Βιέννη, Γ. Βεντότης, 1808.
8ο, 212 σ. Ὁ τίτλος καί τό κείμενο σέ πλαίσιο ἀπό
διπλή γραμμή, 51 βιογραφικά στά ἑλληνικά, γαλ-
λικά, ἰταλικά καί γερμανικά, ὅλα μέ πορτραῖτο τοῦ
βιογραφούμενου στήν ἀρχή τοῦ ἑλληνικοῦ κειμέ-
νου (μέ μορφή μεταλλίου). Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, λείπει μέρος της).
Ἠλιού 1808.18.
Τό Ἱστορικόν χαρτοπαίγνιον παιζόταν μέ δέσμη
51 καρτῶν (τυπώθηκαν τόν προηγούμενο χρόνο).
€ 300-400

201
ΖΩΤΟΣ, Δημ. Α. Ἡ δικαιοσύνη εἰς τό κράτος τοῦ
Ἀλῆ Πασᾶ. Ἀθήνα 1938.
150 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 40-60

202
ΞΑΝΘΟΣ, Ἐμμανουήλ. Ἀπομνημονεύματα περί
τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας. Ἀθήνα, Α. Γκαρπολᾶς, 1845.
8ο, δ´ + 239 σ. Φύλλο μέ παροράματα στό τέλος. Νε-
ότερο δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες (φθορές στήν
πάνω ἕνωση, χαλαρωμένη ἡ ἀντίστοιχη σύνδεση,
ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, μικρά σχισί-
ματα ἐπιδιορθωμένα μέ σελοτέιπ). Γκίνης & Μέξας,
4114.
€ 300-400

203
ΦΙΛΗΜΩΝ, Ἰωάννης. Δοκίμιον ἱστορικόν περί τῆς
Φιλικῆς Ἑταιρίας. Ναύπλιο, Θ. Κονταξῆς & Ν.
Λουλάκης, 1834.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, δεύτερη μορφή (μέ τήν ὀκτασέ-
λιδη ἀφιέρωση στόν Ὄθωνα). 8ο, κα΄ + 400 σ. (ἐπι-
διόρθωση στό τελευταῖο φύλλο, λεκέδες ἀπό νερό
στήν ἀρχή καί τό τέλος, λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο,
4 φύλλα τοῦ τεύχους 13 ἐπαναλαμβάνονται δυό
φορές). Νεότερη δερμάτινη ράχη. Γκίνης & Μέξας,
2365.
€ 150-200

204
RIO Y CORONEL, Marcos Manuel. Compendio histó-
rico del origen y progresos de la insurreccion de los
Griegos contra los Turcos, desde el año de 1821 hasta
la llegada a Egina del presidente actual de la Grecia,
conde de Capo de Istria. Μαδρίτη, Ramos y Com-
pañia, 1828.
2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, μικρό 8ο, 314 καί 352 σ. (ὁμοι-
όμορφα ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Μέ 2 χαλκογρα-
φίες ἐκτός κειμένου, κατάλογος συνδρομητῶν. Δέρμα
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Droulia 1450 -1.
€ 200-300

205
ΣΑΛΤΕΛΗΣ, Νικόλαος Ι. Ὁ Κυδωνιάτης, ποίημα
εἰς ἄσματα τέσσαρα, ἐκδίδεται διά δαπάνης Π.
Ἰωαννίδου. Ἀθήνα [Σμύρνη], 1842.
μικρό 4ο, (α-ω) [24] + (αα-θθ) [8] + 208 σ. (ὀξείδωση).
Ἡ μορφή μέ σβησμένο τό ὄνομα τοῦ χορηγοῦ καί
χωρίς τήν πρός αὐτόν ἐπιστολή. Μεταγενέστερη
δερμάτινη ράχη (φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέ-
σεις). Ἠλιού 1842.152.
€ 150-200

206
JOURDAIN, Jean Philippe Paul. Mémoires historiques
et militaires sur les événements de la Grèce, depuis
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1822 jusqu’ au combat de Navarin. Παρίσι, Brissot-
Thivars, 1828.
2 τόμοι, 8ο, li + 316 καί 464 σ. (ὀξείδωση). Μ’ ἕναν
ἀναδιπλούμενο χάρτη (μέ χρωματισμένα περιγράμ-
ματα) καί 5 λιθογραφίες (3 ἀναδιπλούμενες). Δέρμα
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές στή ράχη, ἡ
ἔνδειξη «SAINTE-BARBE» σέ στεφάνι στό πάνω κά-
λυμμα). Blackmer 890, Droulia 1557-8, Contominas
351. (2)
€ 400-600

207
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἰωσήφ, ἱερομόναχος. Οἱ ἀρχι-
ερεῖς καί προὔχοντες ἐντός τῆς ἐν Τριπόλει φυλακῆς
ἐν ἔτει 1821, ἀναδημοσιευθέν ὑπό Ν. Α. Κανδρῆ.
Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1890.
8ο, 76 σ. (ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο σ’ἕνα φύλλο: σ. 31-
2). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1890. 699.
€ 60-80

208
LIEBER, Franz (Francis). Tagebuch meines Aufenthaltes
in Griechenland, während der Monate Januar, Februar
und März im Jahre 1822. Λειψία, F. A. Brockhaus,
1823.
8ο, X + 186 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά χαρτό-
νια (μικρές φθορές). Weber, I, 125, Droulia 464.
€ 250-350

209
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μητροπολίτης Παλαιῶν Πατρῶν. Ὑπο-
μνήματα περί τῆς ἐπαναστάσεως τῆς Ἑλλάδος, ἀπό
τό 1820 μέχρι τοῦ 1823, συγγραφέντα παρά τοῦ Μη-
τροπολίτου Π. Πατρῶν Γερμανοῦ, καί ἐκδιδόμενα
παρά τοῦ κυρίου Καλλινίκου Καστόρχη, Σχολάρχου
Καλαμῶν, ἔκδοσις δευτέρα. Ἀθήνα, Π. Μαντζαρά-
κης, 1837.
8ο, ξ´ + 264 σ. (λίγο ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Κα-
τάλογος συνδρομητῶν. Νεότερο δέρμα στή ράχη
καί τίς γωνίες (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά τυπω-
μένα ἐξώφυλλα, μικρή ἐπιδιόρθωση μέ σελοτέιπ).
Ἠλιού 1837.217.
€ 200-300

210
Taschenbuch für Freunde der Geschichte des Griechi-
schen Volkes älterer und neuerer Zeit, zweiter Jahrgang,
1824, herausgegeben von D. A. Schott und M. Mebold.
Χαϊδελβέργη, Chr. Fr. Winter.
12ο, IX + 360 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο).
Μέ 4 λιθογραφίες ἐκτός κειμένου, ἀναδιπλούμενη
λιθόγραφη παρτιτούρα μεταξύ τῶν σ. 310 καί 311
(«Ypsilantis Gruss. Φίλοι μου συμπατριῶται δοῦλοι
νά ’μεθα ὡς πότε...»). Μεταγενέστερα χαρτόνια.
Droulia 637.
€ 150-200
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211
FABRE, Jean Raymond Auguste. Histoire du siège de
Missolonghi, suivie de pièces justificatives. Παρίσι,
Moutardier, 1827.
8ο, 375 σ. Χωρίς τό πορτραῖτο πού ὑπάρχει σέ ὁρι-
σμένα ἀντίτυπα, ἡ μορφή χωρίς τή φράση «en grec
moderne [...] en regard» στόν τίτλο. Δερμάτινη ράχη
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμένη ἡ
πάνω σύνδεση). Droulia 1316, πρβ. Blackmer 567.
€ 300-400

212
Le Klephte, romance de Mr A. Bétourné, musique de
Théodore Labarre. Παρίσι, E. Troupenas, [π. 1825].
μικρό folio, 316 x 254 mm., [4] σ. (ὀξείδωση). Δί-
φυλλο, χαλκόγραφη παρτιτούρα στίς σ. [2]-[3] (οἱ
[1] & [4] λευκές), ὁ τίτλος κάτω ἀπό λιθόγραφη βι-
νιέτα στή σ. [2]. Amandry (Partitions) 13.
€ 150-200

213
LEMERCIER, Népomucène L. Chants héroiques des
montagnards et matelots grecs, traduits en vers français.
Παρίσι, Urbain Canel, 1824.
8ο, 180 + III σ. (ὀξείδωση). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Droulia 506.
[δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Suite des chants héroiques et
populaires des soldats et matelots grecs, traduits en vers
français. Παρίσι, Urbain Canel, 1825. 8ο, 140 σ. (ὀξεί-
δωση). Droulia 878.
€ 80-120

214
PECCHIO, Giuseppe. Relazione degli avvenimenti della
Grecia nella primavera del 1825, prima edizione ital-
iana tratta dal manoscritto originale. Lugano, Vanelli
e Comp., 1826.
8ο, 150 σ. (λεκέδες ἀπό νερό, λίγο ὀξειδωμένο ἀντί-
τυπο). Νεότερο πανί. Contominas 538, Droulia 1151.
€ 250-350

215
YEMENIZ, Eugène. La Grèce moderne, héros et poètes.
Παρίσι, Michel Lévy frères, 1862.
μεγάλο 18ο, 331 σ. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη
(χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή). Blackmer 1856. [μαζί,
τοῦ ἰδίου, δεμένο ὁμοιόμορφα:] Scènes et récits des
guerres de l’ indépendance – Grèce moderne –. Παρίσι,
Michel Lévy frères, 1869. μεγάλο 18ο, 327 σ. Blackmer
1857. (2)
€ 150-200

216
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Ἰωάννης Θ., «Γενναῖος». Ὀλίγαι
λέξεις τοῦ στρατηγοῦ Ι. Θ. Κολοκοτρώνου (Γενναίου)
εἰς ἀνασκευήν ἡμαρτημένης τινός περικοπῆς τοῦ 4.
τόμου τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας τοῦ Κ. Σ. Τρικούπη.
Ἀθήνα, Τυπογραφεῖο τῆς Κυβερνήσεως, 1857.
8ο, 38 σ. Λείπει ἡ πάνινη ράχη (χαλαρωμένες οἱ συν-
δέσεις). Γκίνης & Μέξας, 7321. [δεμένο μαζί:] ΠΑ-
ΛΑΜΗΔΗΣ, Ρήγας. Πρόχειρος ἀπάντησις ἐπί τῶν
περί εἰσβολῆς τοῦ Δράμαλη εἰς τήν Πελοπόννησον
ἱστορουμένων ἐν τῷ Α΄ τόμῳ, κεφάλαιον Ε΄, τῶν
λεγομένων ἀπομνημονευμάτων τοῦ Κυρίου Ν.
Σπηλιάδου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ἡ Ἀγαθή Τύχη
Η. Χριστοφίδου, 1853. 8ο, θ´ + 20 σ. Γκίνης & Μέ-
ξας, 6104. [δεμένο μαζί:] ΤΣΑΜΑΔΟΣ, Δ. Ἀνασκευή
τῶν παρά τοῦ Ν. Κοτζιᾶ ἱστορουμένων περί τῶν
ψαριανῶν πραγμάτων. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς
Αὐγῆς, 1857. 8ο, 58 σ. Γκίνης & Μέξας, 7128. [δε-
μένο μαζί:] ROUSSON, Louis. Σύνοψις ἱστορική καί
γεωγραφική τοῦ Μεγάλου Δουκάτου τοῦ Ὀλδεμ-
βούργου, μετάφρασις Κ. Σ. Σαριδάκη. Ἑρμού-
πολη, Ν. Βαρβαρέσος, 1860. 8ο, 16 σ. (λείπει ὁ
τίτλος). Γκίνης & Μέξας, 8442. [δεμένο μαζί:] ΧΑ-
ΤΖΗΑΝΑΡΓΥΡΟΥ, Ἀνάργυρος Α. Ἀπάντησις πρός
τόν Ι. Σακκελίωνα ἐπί γεωγραφικῶν τινων (;) πται-
σμάτων, ὑπ’ αὐτοῦ διορθουμένων ἐν τῷ Α΄ τόμῳ
τῶν Σπετσιωτικῶν. Ἀθήνα, Ν. Ἀγγελίδης, 1864. 8ο,
56 σ. Ἠλιού & Πολέμη, 1864.18. [δεμένο μαζί:]
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ὁ «Φωτάκος». Ἀπο-
μνημονεύματα περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως,
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ὑπό Φωτάκου, πρώτου ὑπασπιστοῦ τοῦ Θεοδώρου
Κολοκοτρώνου. Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1858.
8ο, ζ´ + 286 σ. Μέ 7 ἀναδιπλούμενα λιθόγραφα σχεδια-
γράμματα, κατάλογος συνδρομητῶν. Γκίνης & Μέ-
ξας, 7463. [δεμένο μαζί:] ΞΑΝΘΟΣ, Ἐμμανουήλ.
Ἀπομνημονεύματα περί τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας. Ἀ-
θήνα, Α. Γκαρπολᾶς, 1845. 8ο, δ´ + 239 σ. Φύλλο μέ
παροράματα στό τέλος. Γκίνης & Μέξας, 4114. [δε-
μένο μαζί:] ΚΟΤΖΙΑΣ, Ν. Ἐπανόρθωσις τῶν ἐν τῇ
Σ. Τρικούπη ἱστορίᾳ περί τῶν ψαριανῶν πραγμά-
των ἱστορουμένων. Ἀθήνα, Κ. Παντελῆ, 1857. 8ο,
93 σ. Γκίνης & Μέξας, 7204.
€ 700-900

217
ΠΑΛΛΗ, Ἀγγελική. Alessio, ossia gli ultimi giorni di
Psara, romanzo istorico. Italia 1827.
μικρό 8ο, 121 σ. (λείπουν 2 φύλλα: σ. 23-6). Δερμά-
τινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Droulia 1224,
Risorgimento Greco, ἀρ. B 60b. <ὡς ἔχει>
€ 50-70

218
LEBRUN, Pierre Antoine. Le voyage de Grèce, poème.
Παρίσι & Λειψία, Ponthieu, 1828.
8ο, 279 σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Blackmer 992, Droulia 1663.
€ 100-150

219
ΚΑΡΙΚΟΣ, Γερμανός. Myriologies, ou chants funèbres
et élégiaques d’un Épirote, publiées par E. M. Dourneau.
Παρίσι, Urbain Canel, 1828.
18ο, 286 σ. (σβησμένη σφραγίδα στόν ψευδότιτλο).
Νεότερη δερμάτινη ράχη (φθορές στίς ἑνώσεις,
ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἀξάκριστο
ἀντίτυπο). Droulia 1565.
€ 150-200

220
CARREL, Armand. Résumé de l’histoire des Grecs mod-
ernes, depuis l’ envahissement de la Grèce par les Turcs
jusqu’aux derniers événemens de la révolution actuelle.
Παρίσι, Lecointe & Durey, 1825.
18o, XII + 498 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Δερ-
μάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθο-
ρές). Droulia 854.
Κυκλοφόρησε καί σέ ἑλληνική μετάφραση τοῦ Ἀν.
Γ. Κωνσταντᾶ (Βουκουρέστι 1838).
€ 100-150

221
JURIEN DE LA GRAVIÈRE, J. P. E. La station du Le-
vant. Παρίσι, E. Plon, 1876.
2 τόμοι, μεγάλο 18ο, 356 καί 346 σ. (μεγάλη σφραγί-
δα στούς ψευδότιτους: «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ο. Α. ΚΟΝ-
ΤΟΣΤΑΥΛΟΥ»). Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο χάρτη
στό τέλος τοῦ δεύτερου τόμου. Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Blackmer 895, Contominas 352.
(2)
€ 60-80

222
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ὁ «Φωτάκος». Ἀπο-
μνημονεύματα περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως,
ὑπό Φωτάκου, πρώτου ὑπασπιστοῦ τοῦ Θεοδώρου
Κολοκοτρώνου. Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1858.
8ο, ζ´ + 286 σ. (ἐπιδιορθωμένη τρύπα ἀπό ἔντομο στήν
κάτω ἐσωτερική γωνία τῶν πρώτων φύλλων, ἐπι-
διορθωμένο σχίσιμο σ’ἕνα σχεδιάγραμμα, λεκές ἀπό
νερό, ὀξείδωση, λάθος διπλωμένο τό τεῦχος 1). Μέ 7
ἀναδιπλούμενα λιθόγραφα σχεδιαγράμματα, κατά-
λογος συνδρομητῶν. Νεότερο δέρμα (χρυσή διακό-
σμηση στά καλύμματα). Γκίνης & Μέξας, 7463.
€ 300-400

223
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος. Βίος Ἀδαμαντίου Κοραῆ,
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συγγραφείς παρά τοῦ ἰδίου, εἰς τόν ὁποῖον ἐπροσ-
τέθη ἡ εἰκών καί τό πανομοιότυπον τῆς ὑπ’ αὐτοῦ
συντεθείσης ἐπιταφίου ἐπιγραφῆς. Παρίσι, C. Eber-
hart, 1833.
8ο, 30 σ. (λεκέδες ἀπό νερό, ὀξείδωση, ἀρκετά ἔντονη
στά πρῶτα φύλλα). Μέ 2 λιθογραφίες ἐκτός κειμέ-
νου (προτομή τοῦ Κοραῆ καί πανομοιότυπο τῆς ἐπι-
γραφῆς). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Ἠλιού 1833.6.
€ 150-200

224
ΣΚΟΥΦΟΣ, Νικόλαος. Συλλογή τῶν συνθηκῶν,
πρωτοκόλλων καί διπλωματικῶν ἐγγράφων, ἀποτε-
λούντων τό οὐσιωδέστερον μέρος τῆς διπλωματικῆς
ἱστορίας τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους, τόμος Α΄
(δέν ἐκδόθηκε ἄλλος). Ναύπλιο, Θ. Κονταξῆς & Ν.
Λουλάκης, 1834.
8ο, 200 σ. (ἐπιδιορθώσεις στά 2 πρῶτα φύλλα, λεκέδες
ἀπό νερό, ὀξείδωση). Νεότερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού
1834.124. <ὡς ἔχει>
€ 60-80

225
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Περικλῆς. Λόγος ἐπιτάφιος ἐκ-
φωνηθείς εἰς τόν τάφον τοῦ Ναυάρχου Α. Μιαούλη.
Ἀθήνα, Βασιλική Τυπογραφία, 1835.
8ο, 8 σ. (φθορές στό ἐσωτερικό περιθώριο τοῦ τίτλου
καί μερικῶν ἄλλων φύλλων). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώ-
φυλλα. Ἠλιού 1835.107.
€ 60-80

226
ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ, Νικ. Ἀθ. Σελίδες τινές τῆς ἱστορίας
τοῦ Βασιλέως Ὄθωνος. Ἀθήνα, Κ. Μπέκ, 1898.
8ο, δ´ + 392 σ. Πανί (ξεθωριασμένη ἡ ράχη, χρυσή
διακόσμηση στά καλύμματα). Ἠλιού & Πολέμη,
1898.879.
€ 50-70

227
ΚΑΤΡΑΜΗΣ, Νικόλαος. Οἱ ἐν Κύθνῳ πεσόντες.
Ζάκυνθος, τυπογραφεῖο Ὁ Ζάκυνθος, 1862.
8ο, 7 σ. Ἀπόδετο. Γκίνης & Μέξας, 9271.
€ 30-40

228
ΣΟΥΤΣΟΣ, Ἀλέξανδρος. Ἡ πυρπόλησις τοῦ συστή-
ματος ἀπό τόν Κανάρην. Ἀθήνα, Σ. Παυλίδης, 1862.

8ο, 29 σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, σφραγίδες
στόν τίτλο). Λείπει τό κάτω ἐξώφυλλο (φθορές στό
πάνω). Γκίνης & Μέξας, 8956.
€ 30-40

229
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γιάννης. Ἱστορική ἀνθολογία,
ἀνέκδοτα - γνωμικά - περίεργα - ἀστεῖα ἐκ τοῦ βί-
ου διασήμων Ἑλλήνων, 1820-1864. Ἀθήνα 1927.
λδ´ + 344 σ. (ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο σ’ ἕνα φύλλο:
σ. 169-70). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Πρός
τήν Αὐτοῦ Βασιλικήν / Ὑψηλότητα τόν Πρίγκηπα
Γεώργιον τῆς Ἑλλάδος / μετά βαθυτάτης ὑποκλί- /
σεως / Γιάννης Βλαχογιάννης»). Δερμάτινη ράχη
(ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα).
€ 80-120

230
ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Κλών. La Grèce au point de vue naturel,
ethnologique, anthropologique, démographique et
médical (extrait du Dictionnaire encyclopédique des sci-
ences médicales). Παρίσι, G. Masson, 1884.
8ο, (363-580) σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῷ
Κῳ Ν. Χατζοπούλῳ / Νομάρχῃ Ἀττικῆς κτλ. / σεβα-
σμοῦ καί ὑπολήψεως τεκμήριον / Κλών Στέφανος»).
Πανί.
€ 40-60
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231
Κύριον ... ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ Διά τήν ἐν τῷ Μητρο-
πολιτικῷ Ναῷ Ἀθηνῶν ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΟΡΚΩΜΟ-
ΣΙΑΝ ΤΗΣ Α. Β. Υ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
Τελεσθησομένην τῇ 1η Δεκεμβρίου 1886. Ο ΤΕΛΕ-
ΤΑΡΧΗΣ ... Ἰσχύει ἀπό τῆς 8ης ὥρας μέχρι 9½ Π.Μ.
Χαρτόνινο δίπτυχο, 187 x 135 mm. (ἐλαφρά λερω-
μένο). Ἐξολοκλήρου λιθογραφημένο, ὁ τίτλος στή
σ. [1], σχεδιάγραμμα στή σ. [2] καί ὑπόμνημά του
στήν σ. [3] (ἡ [4] λευκή), συμπληρωμένο γιά τόν
Ἰωάννη Μπόταση καί ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν τε-
λετάρχη, μαζί τό ἀντίστοιχο προσκλητήριο γιά τήν
κυρία [Ἀντωνία] Ι. Μπόταση. (2)
€ 100-150

232
Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν. Διπλωματικά ἔγγραφα
κατατεθέντα εἰς τήν Βουλήν ὑπό τοῦ ἐπί τῶν Ἐξω-
τερικῶν Ὑπουργοῦ (Ἀποκλεισμός). Ἀθήνα, Α. Κων-
σταντινίδης, 1886.
4ο, 31 σ. (ὀξειδωμένο τό τελευταῖο φύλλο, λυμένος ὁ
τίτλος). Ἑλληνικό καί γαλλικό κείμενο σέ ἀντικρυ-
στές σελίδες. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού &
Πολέμη, 1886.785.
€ 40-60

233
Ἡ Ἑλλάς κατά τήν 25ταετηρίδα τοῦ Βασιλέως Γε-

ωργίου, [πάνω:] Ἐφημερίς «Ἀκρόπολις». Ἀθήνα, Ν.
Γ. Ἰγγλέσης, 1888.
folio, 432 x 287 mm., 48 σ. (διπλωμένο στά δύο). Κεί-
μενο σέ 3 στῆλες, χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά
στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (μέ πορτραῖτο τοῦ Γεωργίου, φθορές στή
ράχη, λεκές στό κάτω ἐξώφυλλο). Ἠλιού & Πολέμη,
1888.372.
€ 70-90

234
Foreign Office. 1893. Annual Series. No 1169. Diplo-
matic and Consular Reports on Trade and Finance:
Greece, report by Mr. E. F. G. Law on the present eco-
nomical and financial position in Greece. Λονδίνο,
Harrison & Sons, 1893.
8ο, 91 σ. (κομμένη ἡ κάτω ἐξωτερική γωνία 2 φύλ-
λων). Μέ 30 ἀναδιπλούμενους στοιχειοθετημένους
πίνακες. Δέρμα (μικρές φθορές, χαλαρωμένες οἱ
συνδέσεις).
€ 80-120

235
ΒΙΚΕΛΑΣ, Δημήτριος. La Grèce Byzantine et mod-
erne, essais historiques. Παρίσι, Firmin-Didot, 1893.
8ο, VIII + 435 σ. Πανί.
€ 50-70

236
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ἀλέξανδρος Ρ. Ἀπομνημονεύματα. Ἀ-
θήνα, Γ. Κασδόνης (τ. Α -́Β )́, 1894-1895, καί Πυρσός
(τ. Γ -́Δ )́, 1930.
4 τόμοι δεμένοι σέ 3 (οἱ Α´ καί Β´ μαζί), 8ο, 392, 415,
558 καί 572 σ. (λερωμένα κάποια φύλλα). Προμετω-
πίδα (πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα). Νεότερη δερμάτινη
ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1894.135 & 1895. 112. (3)
€ 100-150

237
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, Ἀναστάσιος. La Grèce moderne et la
guère de l’indépendance, ouvrage traduit par Louis Mé-
nard. Παρίσι, Librairie de «L’Art Indépendant», 1897.
8ο, XXIV + 52 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Τῇ Κυρίᾳ Αἰκατερίνῃ Λόβ / τό γένος Χατζο-
πούλου / Ἀ. Γ.»). Πανί.
€ 30-40

238
Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες, ποίημα, δημοσιευόμενον πρός
συλλογήν ἐράνου ὑπέρ τῶν ἀναξιοπαθούντων
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προσφύγων ἀδελφῶν μας τῆς Ἡρωϊκῆς Μεγαλο-
νήσου, [πάνω:] Πατριώτου. Ἀθήνα, Α. Κωνστα-
ντινίδης, 1897.
8ο, 29 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λεκέδες ἀπό νερό, νε-
ότερο πανί στή ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1897.620.
€ 60-80

239
Σύμβασις μεταξύ Δημοσίου καί κληρονόμων Γε-
ρασίμου Ἀσπιώτου περί κατασκευῆς παιγνιοχάρ-
των καί διασκευῆς εἰς φυλλάδια τοῦ σιγαροχάρτου,
ἰσχύει ἀπό τῆς 1 Μαΐου 1901 μέχρι τῆς 1 Ἰουλίου
1904. Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1901.
4ο, 16 σ. (λερωμένα καί μέ φθορές ἀπό ἔντομο τό
πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο). Χωρίς ἰδιαίτερα
ἐξώφυλλα.
€ 60-80

240
ΜΠΕΛΛΟΣ, Λουκᾶς Γ. Ἀλβανικά, ἤ αἱ τρεῖς ζῶσαι
διάλεκτοι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, [στό ἐξώφυλλο:]
Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν. Δημοσιεύματα τοῦ Τμή-
ματος τῆς Δημοσίας Οἰκονομίας, ἀριθ. 6. Ἀθήνα,
Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1903.
112 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μέ τόν τίτλο σειρᾶς στά
ἑλληνικά καί γαλλικά στό πάνω καί κάτω ἐξώ-
φυλλο ἀντίστοιχα, κολλητική ταινία στή ράχη).
€ 40-60

241
ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Νικόλαος. Ἐπί τῷ πατριωτικῷ θανάτῳ
τοῦ Παύλου Μελᾶ, δι’ ᾆσμα καί κλειδοκύμβαλον.
Ἀθήνα, Κ. Μυστακίδης & Θ. Εὐσταθιάδης, [π. 1904].
351 x 263 mm., 5 σ. Λιθόγραφη παρτιτούρα, ὁ τίτ-
λος στή σ. 1. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
€ 40-60

242
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Περικλῆς. Νέον πνεῦμα. Ἀθή-
να, Π. Δ. Σακκελάριος, 1906.
48 σ. (λεκέδες ἀπό νερό στά περιθώρια, λυμένα κά-
ποια φύλλα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (στό
ἐξώφυλλο: «Ν. Ἀγκωνάκῃ / Τιμῆς / Περικλ. Γιαν.»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μεταγενέστερη ταινία χαρτιοῦ
καί σελοτέιπ στή ράχη).
€ 50-70

243
Ο ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, ΑΠΑΓΓΕΛΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙΣ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ, ΤΗ 20 ΑΠΡΙ-
ΛΙΟΥ 1906, Ὑπό τοῦ ἐθνικοῦ ποιητοῦ ΦΩΚΙΩΝΟΣ
ΠΑΝΑ. I. Ἀποκαλύψου, ἄνθρωπε, στό θαῦμα τοῦ
αἰῶνος / ποῦ ἔκπληκτος ὁ Χρόνος / τό διπλοχαι-
ρετᾷ... [τελειώνει:] Ποῦ μέ δάκρυ εὐγνωμοσύνης
καί φιλιά σᾶς γλυκοραίνει / Κ’ἀνυπόμονη προσμέ-
νει / τόν καλόν σας ἐρχομόν! [τυπωμένη ὑπογρα-
φή:] Φ. Ξ. Πανᾶς. [κάτω δεξιά:] Ἐκδότης Γεώργιος
Σταύρου.
Μονόφυλλο, 641 x 460 mm. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ
ποιητῆ.
€ 80-120

244
Ο ΧΡΥΣΑΕΤΟΣ*. ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΣΕΝ-
ΔΟΞΟΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑ-
ΛΑΙΟΛΟΓΟΥ. Ὁ πληγωμένος χρυσαετός / Σέ μιά
κορφοῦλα ἐστάθη... [τελειώνει:] Ποῦ ’κράτει τον
στή δοξαστή / Θανή του ὁ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Σ. Ι.
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ. [κάτω:] *Ποίημα ἀπαγγελθέν τήν
29ην Μαΐου 1908 ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Κων-
σταντίνου κατά τήν πρωτοβουλίᾳ τῆς Δημοτικῆς
Ἀρχῆς τελεσθεῖσαν ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὑπέρ
τοῦ ἀοιδίμου Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου.
Τυπ. «Ἑστία» 6673.
Μονόφυλλο, 339 x 224 mm. Πάνω ἀπό τόν τίτλο δι-
κέφαλος ἀετός μέ τήν ἡμερομηνία: «29 ΜΑΪΟΥ
1453».
€ 40-60
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245
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ-
ΠΟΛΕΩΣ. ΗΜΕΙΣ ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ ΑΟΣ, ΕΛΕΙΩ
ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΕΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΣΑΡΟΣ ΤΩΝ
ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛ-
ΓΑΡΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΔΙΕΤΑΞΑΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣ-
ΣΟΜΕΝ. Ἅπαντα τά μέρη τά καταληφθέντα παρά
τοῦ Βουλγαρικοῦ στρατοῦ ἐν τῷ ἐχθρικῷ ἐδάφει
ὑπόκεινται εἰς τόν στρατιωτικόν νόμον καί ἐν
αὐτοῖς ἰσχύουσιν οἱ Βουλγαρικοί ποινικοί καί στρα-
τιωτικο-ποινικοί νόμοι... [τελειώνει:] Διατάσσομεν
ἡ προκήρυξις αὕτη νά ἀνακοινωθῇ καί ἐκτελεσθῇ
παρά τῶν ἡμετέρων στρατιωτικῶν ἀρχῶν. Ἐξεδόθη
ἐν Στάρᾳ Ζαγορᾷ τῇ 5 Ὀκτωβρίου 1912. Ἐν τῷ
πρωτοτύπῳ ἐγράφη ἰδιοχείρως παρά τῆς Αὐτοῦ
Μεγαλειότητος τοῦ Τσάρου. «ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ».
Μονόφυλλο, 570 x 415 mm. (ἐπιδιορθωμένα σχισί-
ματα, λεκέδες ἀπό νερό στό κέντρο). Κείμενο στά
βουλγαρικά, ἑλληνικά καί τουρκικά. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

246
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α., & Σα, ἐκδότες. Πανόραμα
τοῦ πολέμου 1912-1913. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς
Ἑστίας, 1913.
πλάγιο 4ο, XXVIII σ. (σχισίματα στά περιθώρια με-
ρικῶν φύλλων, κάποια ἐπιδιορθωμένα, σέ λάθος
θέση δεμένα 4 φύλλα). Δεύτερη μορφή, 152 πίνα-
κες σέ 76 φύλλα μέ πολλές ἀναπαραγωγές φωτο-

γραφιῶν (ἀριθμημένοι 1-152), ἀντίτυπο μέ τά εἰκο-
νογραφημένα ἐξώφυλλα τῶν 7 τευχῶν στά ὁποῖα
κυκλοφόρησε (Α´-Ι ,́ τά «Δ´ & Ε´», «$´ & Ζ´» καί «Θ´
& Ι´» διπλά) καί τίτλο τεύχους στήν ἀρχή τοῦ Β´
τεύχους, διαφημίσεις στά ἐξώφυλλα, χειρόγραφες
σημειώσεις στά περιθώρια, σημείωση στόν τίτλο
(«Ἐκ σεβασμοῦ πρός τά μεγάλα / γεγονότα τοῦ 12
καί 13 ἀπέφυγα / νά σβύσω στίχους τινάς, οὕς ἐν /
στιγμῇ παιδικοῦ ἐνθουσιασμοῦ εἶχα / χαράξει ἐν
ἔτει 1914 παραπλεύρως / εἰκόνων τινῶν. / Ἐν Ἀθή-
ναις τῇ 26 Ἰουλίου 1917 / Ὁ κτήτωρ / Ο. Γ. Ψωμό-
πουλος [;]»). Μεταγέστερη πάνινη ράχη.
€ 150-200

247
Ἱστορία τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου 1912-1913,
συνεργασίᾳ Γ. Τσοκοπούλου. Ν. Ὑόρκη, Ἀτλαν-
τίς, 1914.
2 τόμοι, 416 καί (417-767) σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμέ-
νου (πολλές ὁλοσέλιδες), ἀναδιπλούμενος χρωμολι-
θόγραφος χάρτης στό τέλος τοῦ δεύτερου τόμου
(σχισμένος). Ἀρχικό πανί. (2)
€ 60-80

248
ΡΕΠΟΥΛΗΣ, Ἐμμανουήλ. Ὁμιλία περί τῆς ἐν Ἀθή-
ναις τυραννίας καί τοῦ ἀγῶνος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύ-
νης (γενομένη ἐν Θεσσαλονίκῃ. χ.τ., 1916.
23 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα).
€ 40-60

249
Σπυρίδων Π. Λάμπρος, 1851-1919, Α΄) Α. Σκιᾶ,
†Σπυρίδων Π. Λάμπρος, Β΄) Κατάλογος τῶν δη-
μοσιευμάτων Σπυρ. Π. Λάμπρου, Γ΄) Γ. Χαριτάκη,
Σπυρ. Π. Λάμπρου, τά μετά θάνατον εὑρεθέντα,
(ἀνατ. ἐκ τοῦ ΙΔ΄ τόμου τοῦ Νέου Ἑλληνομνήμο-
νος). Ἀθήνα 1920.
150 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο ἐκτός κειμένου. Δέρμα (μι-
κρές φθορές, τίτλος στό πάνω κάλυμμα: «ΣΠΥΡΙ-
ΔΩΝ Π. ΛΑΜΠΡΟΣ / 1851-1919»).
€ 40-60

250
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. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα).
€ 50-70
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252

251
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, πρίγκιψ τῆς Ἑλλάδος. Τά πενήντα χρό-
νια τῆς ζωῆς μου. Ἀθήνα, Γκρέκα, 1926.
416 σ. Μέ πολλές εἰκόνες ἐκτός κειμένου. Δερμάτι-
νη ράχη (μικρές φθορές).
€ 40-60

252
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, Κώστας. Καφτό μολύβι. Ἀθήνα, Λαϊ-
κό Βιβλιοπωλεῖο, 1933.
48 σ. Μέ μιά εἰκόνα τοῦ Τάσσου στόν τίτλο. Ἀρχι-
κά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο
ἀντίτυπο).
€ 30-40

253
HITLER, Adolf. Λόγος τοῦ Φύρερ καί Ἀρχικαγκελ-
λαρίου Ἀδόλφου Χίτλερ ἐνώπιον τοῦ Ράϊχσταγ τῇ 7
Μαρτίου 1936, [στήν τελευταία σελίδα:] Τύπος καί
Ἔκδοσις: M. Müller & Sohn G. m. b. H., Berlin SW 19.
[1936].
38 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:]
Λόγος τοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ ἐνώπιον τοῦ Γερμανι-
κοῦ Ράϊχσταγκ, ἐκφωνηθείς τήν 19 Ἰουλίου 1940,
[στήν τελευταία σελίδα:] Τύπος: Buchdruckerei
Frickert & Co., [...], Berlin SW 11. [1940]. 39 σ. Χωρίς
ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Λόγος τοῦ
Ἀδόλφου Χίτλερ, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ ἔργου τῆς χει-
μερινῆς βοηθείας 1942-43. χ.τ. καί χ. [1942]. 31 σ.
Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό ἐξώ-
φυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3)
€ 40-60

254
Ὁ ἐπιστημονικός κόσμος τῆς Ἑλλάδος, 1937. Ἀθήνα
& Πάτρα, Α. Παναγόπουλος & Σία.
Δ´ + (9-128) + (128α-128η) + (129-272) + 24 + 189 + 40
+ 55 + 12 + 88 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά
στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό κάλυμμα), πολυ-
άριθμες διαφημίσεις ἐντός κειμένου, σέ λεπτά χαρ-
τόνια ἐκτός κειμένου καί στά ἀκρόφυλλα τῆς ἀρχῆς
καί τοῦ τέλους. Ἀρχικό πανί (λερωμένο, μικρές
φθορές, χαλαρωμένη ἡ ράχη).
€ 50-70

255
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀντώνιος Δ. Τί εἶναι οἱ Κου-
τσόβλαχοι. Ἀθήνα 1939.
152 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές στή ράχη).
€ 40-60

256
ΜΠΙΡΗΣ, Κώστας Η. Οἱ γύφτοι, μελέτη λαογρα-
φική καί ἐθνολογική. Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς
Ἑστίας, 1942.
30 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 40-60

257
ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ! Ἡ Ἀγγλία – διά τό ἀπο-
κλειστικόν συμφέρον της – σᾶς ἔσπρωξε εἰς τά βά-
σανα καί εἰς τόν θάνατον ἀπάνω εἰς αὐτά τά ἄγρια
ἀρβανίτικα βουνά. Εἰς τήν θέσιν σας, ἐν τῇ θαυμα-
σίᾳ νήσῳ σας, ἀπολαύουν δεσποτικῶς οἱ ἄγγλοι
στρατιῶται. Μέσα εἰς τά σπίτια σας κάθονται οἱ
ἄγγλοι. Αἱ γυναῖκαι σας ἐνοχλοῦνται ἀπό τούς
ἄγγλους... [τελειώνει:] Ρίξατε τά ὅπλα καί ἐλᾶτε!
Ἡμεῖς θά φερθοῦμε πρός σᾶς ἀδελφικῶς καί θά σᾶς
ἐπαναφέρωμε εἰς τήν νῆσον σας καί εἰς τάς οἰκογε-
νείας σας. [—] ὡς πρῶτον σημεῖον τῆς συμπάθειάς
μας θά δώσωμε 500 δραχ. εἰς τόν καθένα πού θά πα-
ραδοθῇ εἰς ἡμᾶς μέ αὐτήν τήν ἐπικήρυξιν. [π. 1940].
Μονόφυλλο, 250 x 176 mm. (ἐπιδιορθωμένα σχισί-
ματα).
€ 60-80

258
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(11Η ΣΤΡΑΤΙΑ). ΗΜΕΙΣ, Στρατηγός, Ἀνώτατος Δι-
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259

οικητής τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἐνόπλων Δυνάμεων. Ἰδόν-
τες τό ἄρθρον 251 τοῦ Στρατιωτικοῦ Ποινικοῦ Κώ-
δικος καί τό ἄρθρον 55 τοῦ ὑπό ἡμερομηνίαν 8.7.38
Βασιλικοῦ Διατάγματος ἀριθ. 1415, διά τοῦ ὁποίου
ἐγκρίνεται τό περιεχόμενον τοῦ περί πολέμου
νόμου. ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ: Ἄρθρον 1ον. Πάντα τά
κέντρα καί δημόσιοι χῶροι, ὡς καί τά καταστήματα
παντός εἴδους, ὀφείλουν νά παραμένωσι κλειστά
κατά τάς καθορισθείσας παρά τῶν ἁρμοδίων περι-
φεριακῶν Ἰταλικῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, ὥρας...
[τελειώνει:] Ἡ παροῦσα διακήρυξις ἀκυρεῖ πᾶσαν
προηγουμένην διάταξιν. ΖΩΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
τῇ 23 Ἰουλίου 1941-XIX. Ὁ Ἀνώτατος Διοικητής τῶν
Στρατιωτικῶν Δυνάμεων Ἑλλάδος, Στρατηγός
CARLO GELOSO.
Μονόφυλλο, 728 x 525 mm. (τρύπες ἀπό διατρητική
μηχανή). Ἰταλικό καί ἑλληνικό κείμενο σέ 2 στῆλες,
ἔμβλημα.
€ 150-200

259
ΕΛΛΗΝΕΣ, Ἡμεῖς οἱ γερμανικοί στρατιῶται ἐρχό-
μεθα ὄχι ὡς ἐχθροί Σας. Κανένας ἄλλος λαός δέν
ἀγαπᾷ καί δέν θαυμάζει τόσον τήν μεγάλην ἱστο-
ρίαν Σας καί τόν πολιτισμόν Σας, ὅσον ὁ γερμανι-
κός... [τελειώνει:] Ὅταν ἡ δύναμις τῆς Ἀγγλίας θά
εἶναι ἀφανισμένη, τότε καί Σεῖς θά εἶσθε ἕνας ἐλεύ-
θερος, εὐτυχής λαός εἰς μίαν ἐλευθέραν, εὐτυχῆ
Εὐρώπην. [1941].

Μονόφυλλο, 710 x 500 mm. (κομμένες οἱ γωνίες καί
τμῆμα ἀπό τό κάτω περιθώριο). Τό κείμενο σέ κόκ-
κινο πλαίσιο. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

260
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ — To the population and the
military forces on Crete. It has been brought to the no-
tice of the German Supreme Command that German sol-
diers who fell into the hands of the enemy on the island
of Crete have been illtreated and even mutilated in a
most infamous and inhuman manner... [τελειώνει:] 2)
Localities near which such crimes have been perpe-
trated will be burned down. The population will be held
responsible. 3) Beyond those measures further and
sharper reprisals will be held in store. The German
Supreme Command. [1941].
Μονόφυλλο, 302 x 214 mm. (τρύπες ἀπό διατρητική
μηχανή).
€ 150-200

261
Δελτίον πληροφοριῶν. Ὠμότητες, τεῦχος Α΄, Γ΄
ἀριθμός 34, [κάτω δεξιά:] Πληροφορίαι 1941-1942,
[πάνω ἀριστερά:] Δ/σις Εἰδικῶν Ὑπηρεσιῶν Πο-
λέμου. Τμῆμα IIΑ.
330 x 206 mm., 43 (ἀπό τά 46) πολυγραφημένα φύλ-
λα πιασμένα μέ συνδετῆρες στήν ἀριστερή τους
πλευρά, τά 2 πρῶτα χ.ἀ. καί τά ὑπόλοιπα ἀριθμη-
μένα α-γ, 1-6 & 10-41 (οἱ πίσω ὄψεις λευκές, λείπουν
τά φ. 7-9). Τελειώνει: «Κάϊρον τῇ 14ῃ Ἰουλίου 1943.
Ὁ Δ/της τῆς Δ.Ε.Υ.Π., Τσαγκάρης Ν., Ἀντιπλοίαρ-
χος Β.Ν. Διά τήν ἀκρίβειαν, Τό Τμῆμα IIΑ τῆς
Δ.Ε.Υ.Π., Βουρλάκης Ε., Ἐπισμηναγός», σφραγίδα
(«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»).
€ 80-120

262
Ἐκδόσεις «Ριζοσπάστη» – Ἀθήνα 1943. Λαοκρατία
καί σοσιαλισμός (τό πρόγραμμα Ἐθνικῆς Ἀπελευθέ-
ρωσης καί τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας), ἀνατύπωση
τῆς ἐφημερίδας «Κόκκινη Σημαία», θεσσαλικοῦ
ὀργάνου τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Ἑλλά-
δας. Καρδίτσα, Σεπτέμβριος 1943.
27 σ. (φθορές ἀπό ἔντομο στήν πάνω ἐξωτερική
γωνία). Ἀντίτυπο σέ ἄρραφα τεύχη. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα.
€ 40-60

263
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Κ. Ε.
ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΤΑ
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265

ΞΗΡΑΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Ὑπόμνημα Κ. Ε. ΕΛΑΣ τῆς 14ης
Δεκεμβρίου 1944. [...] ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗ-
ΓΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΤΑ ΞΗΡΑΝ ΔΥΝΑ-
ΜΕΩΝ... [τελειώνει:] ΑΘΗΝΑΙ 16 Δεκεμβρίου 1944. Π.
ΤΖ. ΣΠΡΙΓΧΑΛ, Ἐπιτελάρχης. [σ. [2]:] ΚΕΙΜΕΝΟΝ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΖΕΡΤΑΣ ΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗ-
ΝΙΑΝ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1944... [τελειώνει:] Ἐκτός
τῶν ἀνωτέρω ὑπογραψάντων παρευρέθησαν καί οἱ
ἑξῆς: Ὁ Ἀντιστράτηγος Ρ. Μ. ΣΚΟΜΠΥ, οἱ κ. κ.
Σβῶλος καί Ζεῦγος.
Μονόφυλλο, 355 x 204 mm., [2] σ.
€ 60-80

264
Ριζοσπάστης, ὄργανο τῆς Κ. Ε. τοῦ Κομμουνιστι-
κοῦ Κόμματος τῆς Ἑλλάδας. Ἀθήνα, 13 Ὀκτωβρίου
1944.
326 x 237 mm., 2 σ. (κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό τό
δεξιό περιθώριο).
Τό φύλλο τῆς πρώτης μέρας τῆς ἀπελευθέρωσης
(ἀρ. 1).
€ 30-40

265
Στρατιῶτες τοῦ ΕΛΑΣ, Σήμερα στάς Ἀθήνας διε-
ξάγεται μία μάχη, τό ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας θά
ἀποφασίσῃ ἐάν στό μέλλον ἡ ἀγαπητή μας πατρίδα
θά εἶναι κράτος πού θά κυβερνᾶται καί θά ἐλέγχε-
ται ἀπό μιά μικρή μειονότητα, ἤ ἐάν θά εἶναι ἕνα
δημοκρατικόν κράτος πού θά κυβερνᾶται καί θά
ἐλέγχεται ἀπό κυβέρνησι πού θά ἐκλέγεται μέ τήν
ἐλεύθερη καί ἀδέσμευτη ψῆφο τῶν ἐκλογέων,
ὁπότε ὁ καθένας μας θά ἔχει τό δικαίωμα νά
ἐκφράζῃ τήν γνώμη του... [τελειώνει (σ. [2]):] Χω-
ρίσετε τίς εὐθύνες σας ἀπό τήν ἐγκληματική δι-
κτατορική συνομωσία καί βοηθήσετε νά τελειώσῃ
τό τραγικό ματοκύλισμα τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. [1944].
Μονόφυλλο, 99 x 145 mm., [2] σ. [μαζί:] Ἄνδρες τοῦ
ΕΛΑΣ! Πολλοί ἀπό σᾶς τώρα καταλαβαίνουν ὅτι οἱ
ἀρχηγοί σας σᾶς ἀναγκάσανε νά πολεμήσετε μέσα
στήν Ἀθήνα μέ ψεύτικες δικαιολογίες... [τελειώνει (σ.
[2]):] Ὁ κομιστής αὐτῆς τῆς προκηρύξεως παραδί-
δεται εἰς ἡμᾶς. Πρέπει νά τόν μεταχειρισθῆτε κανο-
νικά σάν αἰχμάλωτο πολέμου». Ρ. Μ. ΣΚΟΜΠΥ,
Ἀντιστράτηγος, Ἀρχηγός τῶν κατά Ξηράν Δυνά-
μεων καί Στρατιωτικῶν Ὑπηρεσιῶν Συνδέσμου
Ἑλλάδος. TO ALL BRITISH FORCES. The bearer of this
leaflet [...]. [1944]. Μονόφυλλο, 148 x 102 mm., [2] σ.
(2)
€ 60-80

266
Τί στοίχισε ὁ πόλεμος στήν Ἑλλάδα. Ἀθήνα, Ε.
Σιώτης, 1946.
18 σ. Στό τέλος πίνακες μέ εἰκονογραφημένα τά
στατιστικά στοιχεῖα καί ἀναπαραγωγές φωτογρα-
φιῶν. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα.
€ 40-60

267
ΖΕΒΓΟΣ, Γιάννης. Ἡ λαϊκή ἀντίσταση τοῦ Δεκέμ-
βρη καί τό νεοελληνικό πρόβλημα. Ἀθήνα, Ὁ
Ρήγας, 1945.
104 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (σχισίματα στό κάτω).
[μαζί:] ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ, Κ. Γύρω ἀπό τό Δεκέμβρη,
πολιτικά ἄρθρα (Πολιτική Βιβλιοθήκη, ἀρ. 1).
Ἀθήνα, Τά Νέα Βιβλία, 1945. 127 σ. Ἀρχικά εἰκο-
νογραφημένα ἐξώφυλλα. (2)
€ 50-70

268
Ἡ συμφωνία τῆς Βάρκιζας, ὅλα τά σχετικά κεί-
μενα. Ἀθήνα 1945.
31 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένος ὁ τίτλος καί τό τελευ-
ταῖο φύλλο, κολλητική ταινία στή ράχη). Ἔκδοση
τῆς Διευθύνσεως Τύπου καί Πληροφοριῶν. Χωρίς
ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
€ 30-40
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269
Terrorism in Greece. Αὐτό εἶναι τό ΚΚΕ - ΕΑΜ -
ΕΛΑΣ στήν Ἑλλάδα, [στή σ. 1:] ἔκδοσις Πανελλη-
νίου Συνδέσμου Θυμάτων καί Πληγέντων ἐκ τῆς
Ἐλασοκομμουνιστικῆς Δράσεως ὁ «Ἄβελ». [1945].
48 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό
ἐξώφυλλο), μέ πολλές ἀναπαραγωγές φωτογρα-
φιῶν, κείμενα καί λεζάντες στά ἀγγλικά, ἑλληνικά
καί γαλλικά. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα).
€ 60-80

270
Δελτίο προφορικῆς διαφώτισης, [πάνω ἀριστερά:]
Κ. Ο. Α., Τμῆμα Διαφώτισης. Ἀθήνα, 31 Μαρτίου
- 14 Ἀπριλίου 1945.
τά φύλλα 1-3, 292 x 215, 328 x 226 καί 330 x 230 mm.
€ 60-80

271
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Γεώργιος. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς
Ἑλλάδος, Ἀθῆναι Κάϊρον Λίβανος Κάϊρον Ἰταλία
Ἀθῆναι. Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἄλφα Ι. Μ. Σκαζίκη,
1945.
224 σ. Προμετωπίδα, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Στό νέο μου φίλο / Ἀνδρέα Μοθωνιό, / μέ
ἀγάπη / Γ. Παπανδρέου»). Δερμάτινη ράχη.
€ 60-80

272
Ἀπολογισμός 4 μηνῶν, [πάνω ἀριστερά:] Λαϊκή Δι-
οικητική Ἐπιτροπή Τρίπολης. Τρίπολη, Φεβρουά-
ριος 1945.
15 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (ἄκοπο). [μαζί:]
Ὀργανωτικό δελτίο, τῆς Περιφερ. Ἐπιτροπῆς Μεσ-
σηνίας, μόνο γιά τά μέλη τοῦ Κόμματος. Φεβρου-
άριος 1946. 8 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (ἄκοπο).
(2)
€ 60-80

273
«Βάψαν μ’ αἷμα τά χωριά σου...», λεύκωμα γιά τά
θύματα τῆς Ἀντίστασης στή Λακωνία, ἔκδοση τῆς
Ἐθνικῆς Ἀλληλεγγύης Λακωνίας. Ἀθήνα 1946.
4ο, 31 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου (ἀνάμεσά τους
4 ὁλοσέλιδες ξυλογραφίες τῶν Β. Κατράκη, Γ. Βε-
λισσαρίδη, Α. Κορογιαννάκη καί Α. Τάσσου).
Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (λερωμένα).
€ 150-200

274
Κατάσταση δολοφονηθέντων δημοκρατικῶν πο-
λιτῶν ἀπό ἐνόπλους μοναρχικούς καί κρατικά
ὄργανα (Χωροφυλακή κ.λ.π.) ἐπί κυβερνήσεως Σο-
φούλη (ἀπό 21.11.45 - 3.4.46).
11 φύλλα πιασμένα μέ συνδετῆρες στήν ἀριστερή
τους πλευρά, τό πρῶτο χωρίς ἀρίθμηση, τά ὑπόλοιπα
ἀριθμημένα 1-10, 350 x 226 mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευ-
κές). Πολυγραφημένο, στό πρῶτο φύλλο ὁ τίτλος.
[μαζί:] Κατάσταση καταστροφῆς γραφείων Κ.Κ.Ε.
Ε.Α.Μ. Ε.Π.Ο.Ν. Ε.Λ.Α.Σ. Ε.Α. Α.Κ.Ε. Ἐφημερίδων,
μετά τίς ἐκλογές δηλαδή ἀπό 1.4.1946 μέχρι 5.5.1946.
2 φύλλα πιασμένα μέ συνδετήρα στήν πάνω ἀρι-
στερή γωνία τους, ἀριθμημένα 1-2, 348 x 225 mm. (οἱ
πίσω ὄψεις λευκές). Πολυγραφημένο. [μαζί:] Πολι-
τικός Συνασπισμός Κομμάτων Ε. Α. Μ. Κεντρική
Ἐπιτροπή. Γραφεῖο Τύπου. Λίγα χαρακτηριστικά
γεγονότα ἀπό τό δολοφονικό ὄργιο πού ἐξαπολύ-
θηκε ὕστερα ἀπό τίς ἐκλογές. 2 φύλλα πιασμένα μέ
συνδετήρα στήν πάνω ἀριστερή γωνία τους, ἀριθ-
μημένα 1-2, 339 x 225 mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές).
Πολυγραφημένο. [μαζί:] Πολιτικός Συνασπισμός
Κομμάτων Ε. Α. Μ. Κεντρική Ἐπιτροπή. Γραφεῖο
Τύπου. Οἱ πρῶτες 34 ἡμέρες μετά τίς ἐκλογές, ἀπό
1.4.46-4.5.46. Κατάσταση δολοφονηθέντων. 6 φύλλα
πιασμένα μέ συνδετήρα στήν πάνω ἀριστερή γωνία
τους, ἀριθμημένα 1-6, 349 x 223 mm. (οἱ πίσω ὄψεις
λευκές). Πολυγραφημένο. [μαζί:] Πολιτικός Συνα-
σπισμός Κομμάτων Ε. Α. Μ. Κεντρική Ἐπιτροπή.
Γραφεῖο Τύπου. Ἀριθ. Πρωτ. 621. Ἀθήνα, 5 Μαΐου
1946. Δελτίο μετεκλογικῆς ὠμῆς βίας καί τρομοκρα-
τίας. 7 φύλλα πιασμένα μέ συνδετήρα στήν πάνω
ἀριστερή γωνία τους, ἀριθμημένα 1-7, 340 x 225 mm.
(οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Πολυγραφημένο. [μαζί:] Πο-
λιτικός Συνασπισμός Κομμάτων Ε. Α. Μ. Κεντρική
Ἐπιτροπή. Ἀριθ. πρωτ. 625. Ἀθήνα 14. 5. 46. Δελτίο
τρομοκρατίας. 4 φύλλα πιασμένα μέ συνδετήρα στήν
πάνω ἀριστερή γωνία τους, ἀριθμημένα 1-4, 342 x
223 mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Πολυγραφημένο,
σφραγίδα («ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΚΟΜΜΑ-
ΤΩΝ ΕΑΜ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»). [μαζί:] Ἀθήνα
6 Μαΐου 1946. Κατάσταση κυριοτέρων ληστοσυμμο-
ριῶν πού δροῦν ἔνοπλα σέ διάφορες περιοχές σ’ὅλη
τήν Ἑλλάδα. 5 φύλλα πιασμένα μέ συνδετήρα στήν
πάνω ἀριστερή γωνία τους, ἀριθμημένα 1-5, 350 x 220
mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Πολυγραφημένο. (7)
€ 100-150

275
Τραγούδια τῆς Ἀντίστασης, πρόλογος: Κ. Βάρναλη,
συλλογή καί ἐπιμέλεια: Μ. Δημητρίου. Ἀθήνα 1946.
[64] σ. (λεκές ἀπό νερό). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 40-60
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276
Ἱστορία τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Σοβιε-
τικῆς Ἕνωσης (Μπολσεβίκων), ἐπιτομή πού συν-
τάχθηκε ἀπό ἐπιτροπή τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς
τοῦ ΚΚΣΕ (μπ.), ἐγκρίθηκε ἀπό τήν Κεντρική Ἐπι-
τροπή τοῦ ΚΚΣΕ (μπ.), [πάνω:] Ἱστορική Βιβλιο-
θήκη. [Μποῦλκες], Ἐκδοτικό Ἐλεύθερη Ἑλλάδα,
1948.
414 σ. (ἐπιδιόρθωση στήν πάνω ἐσωτερική γωνία
τῶν τελευταίων φύλλων). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλα-
φρά λερωμένα). Ματθαίου & Πολέμη, 80.
€ 50-70

277
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΑΜΝΗΣΤΕΙΑ. ΕΠΟΝ [μαζί:] ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΗ ΦΑΣΙ-
ΣΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΠΟΝ [μαζί:] ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ. ΚΑΤΩ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.
ΕΠΟΝ. [τέλη δεκαετίας 1940 / ἀρχές δεκαετίας 1950].
3 μικρές προκηρύξεις, μονόφυλλα, 58 x 86, 71 x 106
καί 113 x 175 mm. (3)
€ 60-80

278
Γιούρα, ματωμένη βίβλος ἀρ. 2. [Βουκουρέστι],
Ἐκδοτικό «Νέα Ἑλλάδα», 1952.
XVI + 585 σ. Μέ εἰκόνες ἐκτός κειμένου (ἀναπα-
ραγωγές ἔργων κρατουμένων). Ἀρχικά εἰκονογρα-
φημένα ἐξώφυλλα. Ματθαίου & Πολέμη, 591.
€ 50-70

15. Ναυτικά - Στρατιωτικά

279
DULAGUE, Vincent François Jean Noël. Μαθήματα
τῆς ναυτικῆς ἐπιστήμης, ἐκ τῆς γαλλικῆς εἰς τήν
κοινήν τῶν Ἑλλήνων διάλεκτον μεταφρασθέντα,
καί μετά πολλῶν προ<σ>θήκης ἐπαυξηθέντα παρά
Θ(εοδοσίου) Ρ(ώμπαππα) τοῦ Μ(ουδανιώτου).
Bologna, Masi, χ.χ. καί 1806.
4ο, 23 + 366 καί 10 + 295 σ. (κομμένη καί συμπληρω-
μένη ἡ κάτω ἐξωτερική γωνία μερικῶν φύλλων τοῦ
πρώτου τόμου, ἐπιδιόρθωση στό ἐξωτερικό περιθώ-
ριο τοῦ τίτλου, λερωμένα κάποια φύλλα, ἀρκετά
ἔντονοι λεκέδες στήν ἀρχή καί τό τέλος κάθε τόμου).
Ἄγνωστη παραλλαγή τῆς πρώτης μορφῆς τοῦ πρώ-
του τόμου (χωρίς χρονολογία στόν τίτλο), μέ 7 (ἀπό
τούς 8) ἀναδιπλούμενους χαλκόγραφους πίνακες

στόν πρῶτο τόμο, 2 ἀναδιπλούμενους στοιχειοθε-
τημένους καί 2 (ἀπό τούς 4) ἀναδιπλούμενους χαλ-
κόγραφους πίνακες στό δεύτερο. Νεότερο δέρμα.
Πρβ. Ἠλιού 1806.56 (ἡ πρώτη μορφή) & 1806.57.
(2)
ΣΠΑΝΙΟ.
€ 600-800

280
Συνθήκη ἐμπορίας καί ναυτιλίας μεταξύ τοῦ Βα-
σιλείου τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτο-
κρατορίας. χ.τ. καί χ. [1855].
πλάγιο 8ο, 193 x 290 mm., 15 σ. Ἑλληνικό, γαλλικό
καί τουρκικό κείμενο σέ 3 στῆλες. Μαρμαρογρα-
φημένα ἐξώφυλλα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές
φθορές). Γκίνης & Μέξας, 6550.
€ 80-120

281
ΡΑΔΟΣ, Κωνσταντῖνος. Τά καταδρομικά τῆς «Κεν-
τρικῆς ὑπέρ τῶν Κρητῶν Ἐπιτροπῆς» ἐν τῷ ἀγῶνι
τοῦ 1866-68 [πάνω:] Σελίς ἐκ τῆς συγχρόνου ναυ-
τικῆς ἱστορίας. Ἀθήνα 1896.
8ο, 31 σ. Λείπουν τά ἐξώφυλλα (κολλητική ταινία
στή ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1896.942.
€ 40-60

279
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282
ΡΑΔΟΣ, Κωνσταντῖνος Ν. Σχολή Ναυτικῶν Δοκί-
μων. Ἐπίτομος ναυτική ἱστορία πρός χρῆσιν τῶν
μαθητῶν τῆς Σχολῆς, σχολικόν ἔτος 1895-1896.
Πειραιάς, «ἐπί τῆς φρεγάτας “Ἑλλάδος”», 1895.
μικρό folio, 288 x 175 mm., 68 + (73-76) + (73´-76´) +
(77-521) σ. (κομμένο τμῆμα ἑνός φύλλου: σ. 67-8).
Ἐξολοκλήρου λιθογραφημένη ἔκδοση, μέ 38 (ἀπό
τά 40) φύλλα μέ πίνακες (12 ἀναδιπλούμενα). Με-
ταγενέστερο πανί. Ἠλιού & Πολέμη, 1895.954 (1
μόνο ἀντίτυπο).
€ 100-150

283
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ, Βασίλειος Γ. Ναυτικόν ἐγκόλ-
πιον, ἔτος τρίτον, 1907. Ἀθήνα, [1926].
263 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Μέ 4 εἰκό-
νες ἐντός κειμένου, διαφημίσεις στό τέλος. Ἀρχικό
πανί (λερωμένο).
€ 40-60

284
ΦΩΚΑΣ, Δημ. Γ. Ὁ στόλος τοῦ Αἰγαίου, 1912-1913,
ἔργα καί ἡμέραι. Ἀθήνα 1940.
ιγ΄ + 299 σ. (σχίσιμο σ’ ἕνα διάγραμμα). Ἔκδοση σέ
900 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο
χάρτη, 2 ἀναδιπλούμενα διαγράμματα ναυμαχιῶν
καί 3 εἰκόνες ἐκτός κειμένου. Δερμάτινη ράχη (φθο-
ρές στίς ἑνώσεις, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις).
€ 80-120

285
ΜΟΛΙΝ, Λεωνίδας. Ναυτικόν λεύκωμα: Οἱ κατά
θάλασσαν νικηταί τοῦ Βαλκανικοῦ Πολέμου. χ.τ.
καί χ. [π. 1930]
4ο, 244 σ. (μικρή ἐπιδιόρθωση στό κάτω περιθώριο
τῶν πρώτων φύλλων). Πολυάριθμες εἰκόνες ἐντός
κειμένου. Μεταγενέστερο πανί (ἔχει διατηρηθεῖ
μέρος τοῦ ἀρχικοῦ, ἐπικολλημένο στό πάνω κά-
λυμμα).
€ 100-150

286
Ναυαγοσωστικαί ἐργασίαι Γεώργιος Κ. Στρίγκος,
ἐν Πειραιεῖ. χ.τ. καί χ. [π. 1929].
πλάγιο 8ο, 164 x 242 mm., [32] σ. Χωρίς ἰδιαίτερο
φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί ἀγγλικά
στό ἐξώφυλλο), 15 ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μέ ἐπικολλημένη ἀναπαραγωγή
φωτογραφίας).

Διαφημιστικό λεύκωμα μέ φωτογραφίες ἀτμο-
πλοίων πού δέχθηκαν τή βοήθεια τοῦ ναυαγοσω-
στικοῦ «Μίμης».
€ 30-40

287
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Αἱ μονομαχίαι εἰς τήν Ἑλλάδα
(αἱ ἱστορικώτεραι συναντήσεις τῶν παλαιῶν φιλό-
πλων καί μονομάχων εἰς τό πεδίον τῆς τιμῆς), σειρά
πρώτη (δέν ἐκδόθηκε ἄλλη). Ἀθήνα, Π. Δημητρά-
κος, [π. 1942].
125 σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μέ πολλά πορ-
τραῖτα ἐντός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερω-
μένα, μικρές φθορές, ἄκοπο). [μαζί:] ΦΟΥΡΙΔΗΣ,
Μ. Θ. Ἑλληνικός κῶδιξ μονομαχίας. Ἀθήνα, Η.
Παπαπαύλου, 1918. 50 σ. Στή σελιδαρίθμηση συν-
υπολογίζεται καί τό κάτω ἐξώφυλλο. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (λερωμένα, χαλαρωμένη ἡ ράχη). (2)
€ 40-60

16. Τοπικά
Ἀττική

288
Greece, zone handbook No. 6: Central Greece, map sec-
tion: Map 1. General map of Central Greece 1/500,000,
Map 2. General map of Northern Sporades 1/500,000,
Map 3. Town plan of Athens, Map 4. Town plan of Pi-
raeus, [πάνω δεξιά:] Restricted, September 1944,
[πάνω ἀριστερά:] This Zone Handbook should be in-
serted in the cover boards of the Greek Basic Handbook
with which it is to be read.
320 x 190 mm. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτ-
λος στό ἐξώφυλλο), 4 ἀναδιπλούμενοι ἔγχρωμοι
χάρτες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 150-200

289
GREGOROVIUS, Ferdinand. Ἱστορία τῆς πόλεως
Ἀθηνῶν κατά τούς μέσους αἰῶνας, ἀπό τοῦ Ἰουστι-
νιανοῦ μέχρι τῆς ὑπό τῶν Τούρκων κατακτήσεως,
μεταφρασθεῖσα ἐκ τῆς γερμανικῆς μετά διορθώσε-
ων καί προσθηκῶν ὑπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου
(ἔκδοση τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ). Ἀθήνα, Π. Δ.
Σακελλάριος, 1904-1906.
3 τόμοι, 575, 812 καί κζ´ + 426 σ. Δερμάτινη ράχη
(μικρές φθορές). (3)
€ 150-250
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289

290
Κηφισιά. Kifissia, l’ émeraude d’ Attique. χ.τ. καί χ.
[δεκαετία 1930].
πλάγιο 8ο, 170 x 247 mm. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου
(ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο), 25 ἀναπαραγωγές φωτο-
γραφιῶν ἐπικολλημένες σέ ἰσάριθμα φύλλα (ἀνάμεσά
τους 9 ἀεροφωτογραφίες), κάθε φωτογραφία μέ
ἔντυπη λεζάντα στά ἑλληνικά καί γαλλικά, ἀντίτυπο
μέ ἀφιέρωση τοῦ δημάρχου Κηφισιᾶς. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (λίγο λερωμένα, ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο).
€ 100-150

291
ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ, Ἀνδρέας. Αἱ Ἀθῆναι ἐξεταζόμεναι
ὑπό ὑδραυλικήν ἔποψιν. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς
Φιλοκαλίας, 1879.
8ο, η΄ + 172 σ. Μέ ξυλογραφίες ἐντός κειμένου καί 3
ἀναδιπλούμενους χάρτες στό τέλος, ἀντίτυπο μέ ἰδιό-
χειρη ἀφιέρωση («Φίλον Κ. Α. Σκοῦφον / Α. Κορ-
δέλλας»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (φθορές, λυμένη ἡ ράχη,
ἀξάκριστο). Ἠλιού & Πολέμη, 1879.11.
€ 40-60
Δές καί τά 8, 372, 374 καί 375.

Πελοπόννησος
292
Greece, zone handbook No. 2: Peloponnese, map section:
Map 1. General map of the Peloponnese 1/500,000, Map
2. General map of Central Greece 1/500,000, Map 3.
Town plan of Patrai, Map 4. Town plan of Nafplion, Map
5. Town plan of Korinthos, Map 6. Town plan of Tripolis,
[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.
320 x 190 mm. (λεκές ἀπό νερό). Χωρίς ἰδιαίτερο
φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο), 3 ἀναδιπλού-
μενοι ἔγχρωμοι χάρτες (χωρίς τούς 4 καί 6). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λεκέδες ἀπό ὑγρασία).
€ 100-150

293
PERILLA, F. Mistra, histoires franques-byzantines-
catalanes en Grèce. Ἀθήνα, Éditions Perilla, 1929.
4ο, 181 σ. Μέ 8 ἔγχρωμες ἀναπαραγωγές ὑδατο-
γραφιῶν τοῦ συγγραφέα καί 20 φωτογραφίες του
ἐκτός κειμένου, σκίτσα ἐντός κειμένου. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα, μεταγενέστερη θήκη.
€ 200-300

294
Καταστατικός χάρτης τῆς Ἀδελφότητος Λεβει-
διωτῶν ἐν Ἀμερικῇ ἡ «Πρόοδος». Σικάγο 1924.
16ο, 16 σ. (ὁ τίτλος κομμένος καί κολλημένος στό
ἐσωτερικό τοῦ πάνω καλύμματος). Ἀρχικά εὔκαμ-
πτα χαρτόνια.
€ 25-35

295
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, Γεώργιος, καί Ἀνδρέας ΧΡΙΣΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ. Ἀργειακόν ἡμερολόγιον, [στό ἐξώφυλ-
λο:] τεῦχος Α΄. Ἄργος 1929.
100 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου, διαφημίσεις στό
τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 30-40

296
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Παναγιώτης Ι. Λόγος περί τῆς
τῇ 23 Σεπτεμβρίου 1821 γενομένης ἁλώσεως τῆς Τρι-
πόλεως, ἐκφωνηθείς ἐν τῷ πρός ἀνάμνησιν ταύτης
μνημοσύνῳ τελεσθέντι δαπάνῃ τοῦ Συλλόγου «Πρό-
οδος» καί πολλῶν φιλομούσων τῇ 27 Ὀκτωβρίου
1874 ἐν Τριπόλει. Τρίπολις, Ι. Ε. Ἀθανασιάδης, 1874.
8ο, 15 σ. (σφραγίδα: «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού &
Πολέμη, 1874.451. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Λόγος ἐπί τῇ
ἑορτῇ τῆς 25 Μαρτίου, ἐκφωνηθείς ἐν Καλάμαις καί
ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Δημαρχείου, προσκλήσει τῆς
δημοτικῆς ἀρχῆς, τῇ 25 Μαρτίου 1881 ὥρᾳ 5 μ.Μ.
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παρόντος λαοῦ καί στρατοῦ. Καλαμάτα, Μ. Πολυ-
μενάκης, 1881. 8ο, 13 σ. (σφραγίδα: «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»). Χωρίς ἰδιαί-
τερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό
ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη,
1881.454. (2)
€ 50-70
Δές καί τά 156, 273, 367 καί 428.

Στερεά Ἑλλάς
297
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος Ι. Τά φθιωτικά, ἤτοι
περιγραφή τῆς ἐπαρχίας Ἀλμυροῦ ὑπό ἱστορικήν τε
καί τοπογραφικήν ἔποψιν. Ἀθήνα, Πάσσαρης &
Βεργιανίτης, 1891.
8ο, 67 σ. Κατάλογος συνδρομητῶν. Ἀπόδετο. Ἠλιού
& Πολέμη, 1891.571.
€ 40-60

Ἑπτάνησα

298
ΕΙΔΙΣΗΣ. Ἡ αὐτοῦ Ἐξοχώτης ὁ γενικός διοικητής
ἐπιθυμῶντας νά σχηματίσῃ μία συντροφία Ἰππο-
κυνηγῶν, προσκαλεῖ ὅλους τούς νέους τῶν ἐπτά

Νήσων... [τελειώνει:] ...καί θέλει ἔχει τήν ἴδιαν πλη-
ρωμήν ὁποῦ ἔχουν τά Γαλλικά στρατεύματα, θέλει
ἰππεύετε, καί ἐτοιμάζετε μέ ἐξοδίαν τῆς Διοικήσεως.
[π. 1807].
Μονόφυλλο, 175 x 120 mm. (λεκές ἀπό νερό).
ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ. Ἡ ἴλη «ἱπποκυνηγῶν» (chas-
seurs à cheval) δημιουργήθηκε στά Ἑπτάνησα τό
1807 καί διαλύθηκε τό 1814.
€ 150-200

299
IMPERO FRANCESE. IL SEGRETARIO DI STATO
DELLE FINANZE. Fa pubblicamente intendere e sapere.
Che essendo cessato l’ oggetto, per cui sono stati autor-
izzati i pubblici Abboccatori, dal Governo Settinsulare,
de versare l’ importo delle loro ratte, anco in Zecchini
Veneti o Olandesi... [τελειώνει:] Della Segret. di Stato
delle Finanze li 6 (18 Novembre 1807. Il Segretario di
Stato C.te Sordina.
Μονόφυλλο, 195 x 145 mm. (τρύπα πάνω ἀριστερά,
κολλημένο σέ νεότερο χαρτί).
€ 60-80

300
UFFICIO AFFARI CIVILI PER L’ ISOLA DI S. MAURA. ΓΡΑ-
ΦΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ. BOLETTINO DEI PREZZI ALL’ INGROSSO &
AL DETTAGLIO. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ, [στό τρίτο (κάτω δεξιά):] ΤΥ-
ΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Π. Κ. ΛΑΖΑΡΗ ΛΕΥΚΑΣ.
3 μονόφυλλα, 347 x 611, 349 x 498 καί 351 x 499 mm.
(τρύπες ἀπό διατρητική μηχανή). Τρία δελτία τι-
μῶν, τό πρῶτο μέ χειρόγραφες διορθώσεις γιά νά
χρησιμεύσει στήν ἐκτύπωση κάποιου ἑπόμενου καί
τό δεύτερο μέ χειρόγραφες διορθώσεις γιά νά χρη-
σιμεύσει στήν ἐκτύπωση τοῦ τρίτου, ἑλληνικό καί
ἰταλικό κείμενο σέ 6 (τό πρῶτο) καί 5 στῆλες (τό
δεύτερο καί τό τρίτο). (3)
€ 150-200

301
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩ-
ΤΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΠΡΟ-
ΚΗΡΥΞΙΣ ΑΡΙΘ. 10. ΙΔΟΝΤΕΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟΝ 55 ΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ. Ἄρ-
θρον 1. Ἅπασαι αἱ ποσότητες ἀκατεργάστου (εἰς
φύλλα) ἤ κατεργασμένου καπνοῦ (σιγαρέττα, σι-
γάρα ἤ κεκομμένου) ἐν τῇ περιφερείᾳ τῆς Νήσου
Κερκύρας δέον νά δηλωθῶσιν εἰς τάς Τοπικάς Δι-
οικήσεις τῆς Βασιλικῆς Οἰκονομικῆς Ἀστυνομίας,
ἐντός πέντε ἡμερῶν ἀπό τῆς χρονολογίας τῆς δη-
μοσιεύσεως τῆς παρούσης προκηρύξεως... [τελει-

298
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ώνει:] Ἄρθρον 11. Ἡ παροῦσα προκήρυξις ἰσχύει
ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς δημοσιεύσεώς της. Ἐν Κερ-
κύρᾳ τῇ 28 Μαΐου 1941 XIX E.F. Ὁ Στρατηγός Δι-
οικητής τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί Στρατιωτικοῦ
Ἀρχηγείου τῆς Νήσου Κερκύρας, Λ. ΜΑΤΣΙΝΙ.
Μονόφυλλο, 296 x 198 mm. (τρύπες ἀπό διατρητική
μηχανή). Ἀντίτυπο μέ χειρόγραφες διορθώσεις γιά
νά χρησιμεύσει στήν ἐκτύπωση τῆς ἀντίστοιχης
προκήρυξης τῆς Λευκάδας («Διαταγή Ἀρ. 42»).
€ 60-80

302
Affari Civili delle Isole Jonie. ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΥΠΟΘΕ-
ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘ.
80. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Λαβών ὑπ’ ὄψιν τήν διακή-
ρυξιν τοῦ Ντοῦτσε, Διοικητοῦ τῶν στρατευμάτων
τῶν δρώντων ἐφ’ ὅλων τῶν μετώπων, τῆς 12ης Νο-
εμβρίου 1941-XX, ἀριθ. 91. Λαβών ὑπ’ὄψιν τήν ὑφι-
σταμένην ἀνάγκην τῆς ἀναθεωρήσεως τῶν ἤδη
ἐκδοθεισῶν διατάξεων, πρός βελτίωσιν τοῦ ἐλέγχου
ἐπί τοῦ ἐμπορίου καί ἐπί τῆς συγκεντρώσεως τοῦ
ἐλαιολάδου... [τελειώνει:] Ἄρθρον 15. Τό Διάταγμα
τοῦτο δημοσιεύεται εἰς τό Ἐπίσημον Δελτίον τῶν Πο-
λιτικῶν Ὑποθέσεων τῶν Ἰονίων Νήσων καί τίθεται ἐν
ἰσχύϊ ἀπό τῆς ἡμερομηνίας τῆς δημοσιεύσεώς του. Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΟ-
ΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Πιέρο Παρίνι. Ἐν Κερκύρᾳ τῇ 27
Ἰανουαρίου 1942-XX, [κάτω δεξιά τοῦ ἰταλικοῦ κει-
μένου:] ΤIP. S. G. LOISSIOS.
Μονόφυλλο, 677 x 419 mm. (τρύπες ἀπό διατρητική
μηχανή). Ἰταλικό καί ἑλληνικό κείμενο σέ 2 στῆλες.
€ 100-150

303
LUDWIG SALVATOR, ἀρχιδούκας τῆς Αὐστρίας.
Ἡ πατρίς τοῦ Ὀδυσσέως, ἐκ τῆς γερμανικῆς ὑπό
Νικολάου Κ. Παυλάτου, προτάξαντος τήν ἱστο-
ρίαν τοῦ Ἰθακησίου ζητήματος. Ἀθήνα, τυπογρα-
φεῖο τῆς Νομικῆς, 1906.
308 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 40-60

304
REMONDINI, Baldassare Maria. De Zacynthi antiqui-
tatibus et fortuna commentarius. Βενετία, D. Lovisa,
1756.
8o, 172 x 110 mm., 163 σ. Μέ 2 ὁλοσέλιδες χαλκογρα-
φίες στίς σ. 67 καί 69. Περγαμηνή τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (φθορές ἀπό ὑγρασία). Legrand & Pernot,
354 («rarissime»).
€ 800-1.200

305
The Statutes of the Most Distinguished Order of Saint
Michael and Saint George. [Λονδίνο], 1832.
4ο, 234 x 185 mm., 48 + [16] σ. (λίγο ὀξειδωμένα τά
τελευταῖα φύλλα). 7 πίνακες στό τέλος (ἐπιχρωμα-
τισμένοι μέ τό χέρι, ὁ πρῶτος δισέλιδος). Πανί πού
μιμεῖται μετάξι (μικρή φθορά στό πάνω κάλυμμα,
χρυσωμένες οἱ ἀκμές).
€ 400-600

306
[ΒΑΡΟΥΧΑΣ, Ἀλέξανδρος Σ.] Οἰκογένεια Βαρού-
χα. χ.τ. καί χ. [π. 1900].
4ο, 256 x 182 mm., 27 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου
(ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο), στό τέλος δισέλιδο φωτο-
γραφικό ἀντίγραφο ἐντύπου («Copia dal Libro in
Bergamina de Catastici di Feudi di Rettimo [...]», ἀλμπου-
μίνα), ἀναδιπλούμενο λιθόγραφο γενεαλογικό δένδρο
καί τετρασέλιδο πανομοιότυπο ἐγγράφου, ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῷ / Ἀξιοτίμῳ φίλῳ / Ἰακῳ

Ἀργυροπουλῷ [sic] / Ἀ. Βαρούχας»). Πάνινη ράχη
(μικρές φθορές ἀπό ὑγρασία, ἔχει διατηρηθεῖ τό
πάνω ἐξώφυλλο).
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ. Ὁ Ἀλκ. Χαραλαμπίδης τό
τοποθετεῖ στό 1892 (μέ ἐρωτηματικό) καί ἡ Παν.
Τζιβάρα περί τό 1900. Βλ. Α. Χαραλαμπίδης, «Μιά
προσωπογραφία τοῦ ζωγράφου Γεωργίου Βαρού-
χα: Ὁ “Κ. Δόσιος” τῆς Βιβλιοθήκης Κοζάνης», Μα-
κεδονικά, 13 (1973), σ. 392, σημ. 8, καί Π. Τζιβάρα,
«Βυζαντινοί “ἀρχοντόπουλοι” καί “εὐγενεῖς” Βενε-
τοί ὑπήκοοι: Μέ ἀφορμή τήν ἐπανάγνωση τοῦ προ-
νομίου τῆς οἰκογένειας Σκορδίλη», Θησαυρίσματα,
38 (2008), σ. 409-10.
€ 200-300

307
[ΒΕΡΥΚΙΟΣ, Γεώργιος]. Τά ἐν Πάτραις παρατρά-
γωδα καί ὁ ρωσσισμός. Ζάκυνθος, τυπογραφεῖο
Αὐγή, 1862.
8ο, 8 σ. (ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). Χωρίς ἰδιαί-
τερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμέ-
νου). Ἀπόδετο. Γκίνης & Μέξας, 9419.
€ 30-40

308
ΔΟΜΕΝΕΓΙΝΗΣ, Ναθαναήλ. «Ἀποστρέψατε ἕκα-
στος [...] τοῦ κακῶσαι ὑμᾶς. (Κεφ. κε΄. Ἱερεμ.). Δια-
σωθείς, ἐντός τῆς Κιβωτοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ
Ἕλλην... Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλλη-
νία, 1853.
8ο, 16 σ. (κομμένη ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία 2 φύλ-
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309

λων, λερωμένο ἀντίτυπο). Κείμενο χωρίς τίτλο.
Ἀπόδετο. Γκίνης & Μέξας, 5934. [μαζί:] ΔΟΜΕΝΕ-
ΓΙΝΗΣ, Φραγκῖσκος. Ζάκυνθος τῇ 20 Δεκεμβρίου
1856 ἔ. ἑλ. Μόλις ἤρχισεν ὁ συναγωνισμός διά τήν
ἀντιπροσωπείαν τῆς ἑνδεκάτης Βουλῆς... Κεφαλ-
ληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία, 1857. 8ο, 10 σ.
Κείμενο χωρίς τίτλο. Ἀπόδετο. Γκίνης & Μέξας,
7217. [μαζί:] [ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ, Κωνσταντῖνος]. Αἱ
πολιτικαί ὁμολογίαι τῆς τοῦ κ. Σολομοῦ ὑποψη-
φιότητος. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλλη-
νία, 1857. 8ο, 14 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ
τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου). Ἀπόδετο. Γκίνης
& Μέξας, 7116. (3)
€ 80-120

309
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, Δημήτριος. Ἀπάντησις εἰς τόν λι-
βέλλιον ἐπιγραφόμενον «Οἱ λεγόμενοι Ῥιζοσπά-
σται καί σωτῆρες τοῦ τόπου κ.τ.λ. Ἀθήνα, Χ. Ν.
Φιλαδελφεύς, 1856.
8ο, 16 σ. Ἀπόδετο. Γκίνης & Μέξας, 6862. [μαζί:]
ΚΑΡΡΕΡΗΣ, Θεόδωρος. Ἀπάντησις πρός τόν μι-
κρομέγα ἀρχιριζοσπάστην Κύρ. Δημήτριον Καλ-
λίνικον καί Συντροφίαν. Ζάκυνθος, τυπογραφεῖο
Ὁ Ζάκυνθος Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου, 1857. 8ο,
20 σ. Ἀπόδετο. Γκίνης & Μέξας, 7132. [μαζί:]
ΜΠΑΧΩΜΗΣ, Δημήτριος. Ἀπάντησις τοῦ βουλευ-
τοῦ Μπαχώμη εἰς ὅσα κατ’ αὐτοῦ ἐδημοσίευσεν ἡ
Φωνή τοῦ Ἰονίου. Ζάκυνθος, τυπογραφεῖο Ὁ Παρ-

νασσός Σ. Χ. Ραφτάνη, 1860. 8ο, 40 σ. (σχίσιμο στό
ἐσωτερικό περιθώριο τῶν πρώτων φύλλων, λερω-
μένος ὁ τίτλος). Ἀπόδετο. Γκίνης & Μέξας, 8118. (3)
€ 100-150

310
Καταστατικόν τοῦ Συνδέσμου τῶν Δημοδιδασκά-
λων Κερκύρας, [στή σ. 10:] Τυπ. «Ἑρμῆς». Κέρκυ-
ρα, [1904].
10 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
[μαζί:] Κανονισμός τοῦ ταμείου συντάξεων τῶν μου-
σικῶν τῆς Φιλαρμονικῆς Ἑταιρείας Κερκύρας. Κέρ-
κυρα, Α. Λάντζας, 1911. 8 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 40-60

311
ΠΕΤΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος. Seguito delle me-
daglie Leucadie. Padova, Seminario, 1815.
8ο, 62 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μέ 2 ἀνα-
διπλούμενους χαλκόγραφους πίνακες. Εὔκαμπτα
χαρτόνια τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Legrand & Pernot, 879.
€ 150-200

312
Πρός τό σεβαστόν Δημοτικόν Συμβούλιον Κερκυ-
ραίων, ἐν Κερκύρᾳ τῇ 15 Νοεμβρίου 1911. Κέρκυ-
ρα, Α. Λάντζας, [1911].
21 σ. (ὀξειδωμένα τά πρῶτα φύλλα). Χωρίς ἰδιαί-
τερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό
ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κομμένο τμῆμα τοῦ
πάνω).
Ὑπόμνημα τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Ὑδρα-
γωγείου Κ. Καμβύσα.
€ 25-35

313
Ὀργανισμός τῶν δικαστηρίων τοῦ Ἡνωμένου Κρά-
τους τῶν Ἰονίων Νήσων. Κέρκυρα, Τυπογραφία
τῆς Κυβερνήσεως, 1851.
8ο, ιη΄ + 19 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Νεό-
τερη ἐρασιτεχνική βιβλιοδεσία (ἔχουν διατηρηθεῖ
τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). Γκίνης & Μέξας, 5499.
€ 100-150
Δές καί τά 106, 152, 154, 157, 190, 227, 360, 362, 364,
366, 368, 373, 387, 426, 429 καί 473.
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318

Ἤπειρος - Θεσσαλία

314
Greece, zone handbook No. 7: Thessaly and Epirus, map
section: Map 1. General map of Thessaly 1/500,000,
Map 2. General map of Epirus and Ionian Isles, Map 3.
Town plan of Larisa, Map 4. Town plan of Volos, Map 5.
Town plan of Ioannina, [σέ ἐπικολλημένη ἐτικέτα:]
Town plans of Larisa and Ioannina 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.
320 x 190 mm. (λεκές ἀπό νερό). Χωρίς ἰδιαίτερο
φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο), 3 ἀναδι-
πλούμενοι ἔγχρωμοι χάρτες (χωρίς τούς 3 καί 5).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 100-150

315
Λεύκωμα ἀναμνηστικόν ἐπί τῇ πεντηκονταετηρίδι
τοῦ Γυμνασίου Ἀρρένων Βόλου, 1884-1934. Βόλος,
Κ. Π. Παρασκευόπουλος, 1935.
140 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Μέ εἰκόνες ἐντός
κειμένου (κυρίως πορτραῖτα), κατάλογος συνδρο-
μητῶν. Δερμάτινη ράχη (φθορές).
€ 40-60
Δές καί τά 14, 163, 199, 201, 386 καί 395.

Ἅγιον Ὄρος

316
ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ, Τ. Κ. Ἄσκηση στόν Ἄθω, ἤτοι Πη-
δάλιον νηπτικόν γιά περιδιάβαση τοῦ Ὄρους. Ἀθή-
να, Ἴκαρος, 1963.
195 σ. Μέ 6 ὁλοσέλιδες εἰκόνες, ἀντίτυπο μέ ἰδιό-
χειρη ἀφιέρωση («Τοῦ Κυρίου καί τῆς Κυρίας Π.
Ζάννα, / προσφορά φιλίας, / Παπατσώνης / θέρος
1963»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 30-40
Δές καί τό 472.

Νησιά Αἰγαίου

317
PERILLA, F. Chio, l‘ île heureuse. Ἀθήνα, Éditions
Perilla, 1928.

4ο, 121 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 466 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ 16 ἔγχρωμες ἐπικολλημένες ἀναπα-
ραγωγές ὑδατογραφιῶν τοῦ συγγραφέα καί 16 πί-
νακες μέ φωτογραφίες του ἐκτός κειμένου, σκίτσα
ἐντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη (φθορές στίς ἑνώ-
σεις, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις, ἔχουν διατηρηθεῖ
τά ἀρχικά ἐξώφυλλα).
€ 250-350

318
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος. The costumes of Chios, their
development from the XVth to the XXth century. Λον-
δίνο, B. T. Batsford, 1953.
xiii + 338 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα,
μέ 111 πίνακες (οἱ περισσότεροι ἔγχρωμοι). Ἀρχικό
πανί (ξεθωριασμένη ἡ ράχη).
€ 200-300

319
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος καί Στ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ. Ἡ
Χίος παρά τοῖς γεωγράφοις καί περιηγηταῖς, ἀπό
τοῦ ὀγδόου μέχρι τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος. Ἀθήνα, τυ-
πογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1946.
3 τόμοι, 4ο, ις΄ + 597, (599-1264) καί (1265-1944) σ. (ὁ
ἀναδιπλούμενος πίνακας κομμένος στά δύο κατά
τό ξάκρισμα). Μέ 78 φωτοτυπικούς πίνακες (ἕνας
ἀναδιπλούμενος καί 14 ἔγχρωμοι), ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Πρός τόν φίλον Σπυρ. Θεο-
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τόκην / μετά φιλικῶν αἰσθημάτων / Φίλιππος Π.
Ἀργέντης / Ἐν Ἀθήναις τῇ 15/iv/1946»). Δερμάτινη
ράχη (φθορές, σχισμένη ἡ πάνω ἕνωση τοῦ τρίτου
τόμου). (3)
€ 800-1.200

320
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος. Bibliography of Chios, from
classical times to 1936, with a preface by Professor J. L.
Myres. Ὀξφόρδη, Clarendon Press, 1940.
xxx + 836 σ. (μικρός λεκές στήν πάνω ἐσωτερική
γωνία τῶν πρώτων φύλλων). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση στόν Ivor Bulmer-Thomas («Τῷ κατ’ εἰρή-
νην ἑλληνιστῇ / καί κατά πόλεμον στρατιώτῃ /
Ἴβορ Τόμας τοὔνομα / Ὁ / Συγγράψας / Φ. Ἀργέν-
της / ἐν Λονδίνῳ / τῇ 4 Ἀπριλίου 1940»). Ἀρχικό
πανί (ἐτικέτα μέ τόν τίτλο στή ράχη).
€ 150-200

321
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος. Hieronimo Giustiniani’s his-
tory of Chios. Cambridge, University Press, 1943.
xxxv + 462 σ. Ἀρχικό πανί.
€ 100-150

322
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος. The religious minorities of
Chios: Jews and Roman Catholics. Cambridge, Uni-
versity Press, 1970.
581 σ. (σφραγίδα τοῦ University of Dundee, ἀκυρω-
μένη). Πίνακες (ἕνας δισέλιδος, ἔγχρωμος). Ἀρχικό
πανί.
€ 150-200

323
ΣΑΡΟΥ, Αἰμιλία Κ. Βίος Εὐστρατίου Ἀργέντη, τοῦ
Χίου ἐθνομάρτυρος. Ἀθήνα, Πυρσός, 1938.
91 σ. Μέ 2 εἰκόνες ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (λερωμένα, χαλαρωμένη ἡ ράχη).
€ 40-60

324
Ἡ εὐσέβεια τῶν πιστῶν ὑπέρ τῶν ἁγίων ψυχῶν τοῦ
Καθαρτηρίου, ἔτι τάξεις καί συγχωρήματα τῆς Ἀδελ-
φότητος, συστηθείσης εἰς τήν Ἐφημερικήν Ἐκκλη-
σίαν τοῦ Ἁγίου Μάρτυρoς Σεβαστιανοῦ τῆς Πόλεως
Σύρου, παρά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Σύρου
Ἰωσήφ Μ. Ἀλβέρτου, ἐπιμελείᾳ Δ. Ῥούσσου Ἐφημε-
ρίου. Ἑρμούπολη, Ρ. Πρίντεζης, 1865.
16ο, 79 σ. (λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη, ἄκοπο ἀντίτυπο).
Ἠλιού & Πολέμη, 1865.233. [μαζί:] Εὐβλαβής ἄσκη-

σις πρός τάς τρεῖς ὥρας τῆς ἀγωνίας τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τελουμένη ἐν τῷ μητροπολι-
τικῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν Σύρῳ τήν
Μεγάλην Παρασκευήν ἀπό μεσημβρίας μέχρι 3
ὥρας, μετάφρασις ἐκ τοῦ ἰταλικοῦ ὑπό Ζαννῆ Βι-
τάλη. Σύρος, τυπογραφεῖο τῆς Ἀνατολῆς, 1887. 8ο, 84
σ. Κατάλογος συνδρομητῶν. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
Ἠλιού & Πολέμη, 1887.308. (2)
€ 60-80

325
BESSON, Monseigneur. Le foyer conjugal et ses enne-
mis. [Ἑρμούπολη, Ρ. Πρίντεζης], 1900.
8ο, 136 σ. (λερωμένα μερικά φύλλα). Ὁ τίτλος στή σ.
3 (στή σ. 1 μέ μορφή τίτλου: «Souvenir fin de siècle.
1900»). Ἀρχικά δίχρωμα λιθόγραφα ἐξώφυλλα (μέ
τόν τίτλο τῆς σ. 1, ἐλαφρά λερωμένα).
€ 25-35

326
ΚΑΝΕΛΛΗΣ, Ἐμμανουήλ Ι. Ὀκταήμερος περιήγη-
σις ἐν τῇ νήσῳ Μυκόνῳ. Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος,
1884.
8ο, 15 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη,
1884.682.
€ 40-60

327
ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Δημήτριος Π. Ὁ λιμήν Ἄνδρου (1827-
1925), ἀπόσπασμα ἐξ ἀνεκδότου συγγραφῆς. Ἀθή-
να, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1925.
38 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 60-80

328
ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Δημήτριος Π. Ἄνδριοι βιβλιογράφοι
καί κωδίκων κτήτορες κατά τούς μέσους αἰῶνας καί
ἐπί Τουρκοκρατίας (ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ Ἀνδριακοῦ
Ἡμερολογίου τοῦ ἔτους 1927). Ἀθήνα, τυπογραφεῖο
τοῦ Οἰκονομολόγου Ἀθηνῶν, 1927.
28 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἀνδριακά
Σύμμικτα. Οἱ παλαιοί ἰατροί τῆς Ἄνδρου (ἀνατύ-
πωσις ἐκ τοῦ Ἀνδριακοῦ Ἡμερολογίου τοῦ 1929).
24 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς
ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἰάκωβος Βασιλικός Ἡρακλείδης,
Ἄρχος καί Μαρκίων Πάρου, Δεσπότης τῆς Σάμου,
Κόμης Παλατῖνος, Ἡγεμών τῆς Μολδαυΐας (1561-
1564) (ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ Ἡμερολ. τῆς Μεγάλης
Ἑλλάδος τοῦ 1936). (243-280) σ. Χωρίς ἰδιαίτερο
φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώ-
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φυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:]
Ἔθιμα πού σβύνουν. Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάς καί τό
Πάσχα ἐν Ἄνδρῳ, [κάτω:] Ἀπό τήν λαογραφίαν τῆς
νήσου Ἄνδρου, ἔκδοσις τοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Συλλό-
γου Ἀνδρίων «Ἡ Ἄνδρος». χ.τ. καί χ. 7 σ. Χωρίς ἰδι-
αίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Δώδεκα ἐν
Ἄνδρῳ βυζαντινά μοναστήρια (ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ
ΙΒ´ τόμου τῆς Ἐπετηρίδος τῆς Ἑταιρείας Βυζαν-
τινῶν Σπουδῶν). Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας,
1936. (19-45) σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά
στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. (5)
€ 60-80
Δές καί τά 151, 389, 390, 440, 442, 445 καί 446.

Κρήτη
329
Greece, zone handbook No. 1: Crete, map section: Map
1. General map of Crete 1/500,000, Map 2. Town plan
of Khania 1/5,000, Map 3. Town plan of Iraklion
1/7,500, Map 4. Town plan of Rethimnos 1/4,000,
[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.
324 x 205 mm. (λεκέδες ἀπό ὑγρασία). Χωρίς ἰδιαί-
τερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο), 4 ἀνα-
διπλούμενοι ἔγχρωμοι χάρτες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λεκές ἀπό νερό), πάνινη ράχη. <ὡς ἔχει>
€ 100-150

330
SKINNER, John Edwin Hilary. Σκληραγωγίαι ἐν
Κρήτῃ κατά τό 1867, μεταφρασθεῖσαι ἐκ τοῦ ἀγγλι-
κοῦ ὑπό Θ. Γ. Δίξωνος. Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογρα-
φεῖο, 1868.
8ο, δ´ + 190 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα, λείπει
τό φύλλο μέ τά παροράματα στό τέλος). Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, χα-
λαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού & Πολέμη, 1868.
523.
€ 80-120

331
ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ, Μανουήλ, ὁ Κρής. Ἱστορία τῆς Κρή-
της, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ, ΙΒ΄ τόμ. τῆς
Γενικῆς Ἱστορίας. Ἀθήνα, Κ. Ράλλης, 1846.

8ο, 168 σ. (λεκέδες ἀπό νερό στά πρῶτα φύλλα,
ὀξείδωση). Κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Γκίνης &
Μέξας, 4357.
€ 60-80

332
ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ, Στυλιανός. Ἀπομνημονεύματα
τῆς ἐν Κρήτῃ ἐπαναστάσεως τοῦ 1866 καί τά κατ’
αὐτῆς διαδραματισθέντα μυστήρια. Ἀθήνα, τυπο-
γραφεῖο τοῦ Ραδαμάνθυος, 1870.
8ο, 126 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λείπουν τμήματα, λυμένη ἡ ράχη, ἄκοπο).
Ἠλιού & Πολέμη, 1870.45.
€ 60-80

333
ΠΙΘΑΡΑΣ, Νικόλαος Μ. Τῆς γρα(ό)ς ὁ σωρός,
πραγματεία τοπογραφική ἀπό ἱστορικῆς, ἀρχαι-
ολογικῆς καί φιλοσοφικῆς ἀπόψεως. Χανιά, τυπο-
γραφεῖο Ἡ Πρόοδος Ε. Δ. Φραντζεσκάκη, 1908.
58 σ. (λίγο λερωμένα κάποια φύλλα). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (λερωμένα).
€ 25-35

334
Πρός τούς φιλοπάτριδας Ἕλληνας καί πρός πάντας
τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς. Τέταρτος ἤδη μήν βαίνει

334
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336

πρός τό τέρμα αὐτοῦ ἀφ’ ὅτου οἱ ἀδελφοί ἡμῶν
Κρῆτες ἠναγκάσθησαν ὑπό τε τῆς διαγωγῆς τῆς
Πύλης καί τῆς ἀδιαφορίας τῶν μεγάλων Χριστια-
νικῶν Δυνάμεων ν’ ἀναλάβωσι καί τοι ὅλως ἀπρο-
παρασκεύαστοι τόν μέγαν καί ἄνισον κατά τῆς
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἀγῶνα... [τελειώνει:]
Ἄς ἐκπληρώσῃ ἕκαστος κατά δύναμιν τό ἱερόν
αὐτοῦ καθῆκον, τά δέ λοιπά πάντα μετά τῶν γλυκυ-
τέρων ἡμῶν ἐλπίδων ἄς ἀναθέσωμεν εἰς τόν Θεόν,
τόν προστάτην καί ἀντιλήπτορα παντός ἐν τῷ ὀνό-
ματι αὐτοῦ ἐργαζομένου. Ἔρρωσθε ἐπ’ ἀγαθῷ τοῦ
Ἑλληνισμοῦ! Ἐν Ἀθήναις τήν 27 Νοεμβρίου 1866. Ἡ
ἐν Ἀθήναις ὑπέρ τῶν Κρητῶν Κεντρική Ἐπιτροπή.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ. Γ. ΨΥΛΛΑΣ. [...]
Π. ΛΑΜΠΡΟΣ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.
Μονόφυλλο, 423 x 280 mm. Δοκίμιο (διορθώσεις μέ
μολύβι).
€ 100-150

Δές καί τά 85, 257, 260, 281, 306, 371 καί 378.

Μικρά Ἀσία
335
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ, Ἰωακείμ. Μικρασιατικά. Ἀθήνα,
Ἀδελφοί Περρῆ, 1891.
8ο, 255 σ. Ἠλιού & Πολέμη, 1891.407. [δεμένο στήν

ἀρχή:] GREGOROVIUS, F. Κέρκυρα, ἰόνιον εἰδύλ-
λιον, μεταφρασθέν ὑπό *** καί Σπ. Παπαγεωργίου.
Κέρκυρα, τυπογραφεῖο Ὁ Κοραῆς Ι. Ναχαμούλη,
1884. 8ο, 85 σ. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Legrand &
Pernot, 3426, Ἠλιού & Πολέμη, 1884.487.
€ 70-90

336
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, μητροπολίτης Σμύρνης. Ἐγκόλπιον τῶν
μαθητῶν καί τροφίμων τῆς ἐν Χάλκῃ Θεολογικῆς
Σχολῆς, ἤτοι λόγοι καί ὑποθῆκαι Βασιλείου, ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀγχιάλου, νῦν δέ Σμύρνης. Κωνσταντινού-
πολη, Πατριαρχικό Τυπογραφεῖο, 1902.
η΄ + 166 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί:] Κανονισμός
τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχικό Τυπογραφεῖο,
1903. 52 σ. (μικρή φθορά στό ἐξωτερικό περιθώριο
τῶν τελευταίων φύλλων καί στό κάτω ἐξώφυλλο).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 60-80

337
Γενικός κανονισμός τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου
Κοινότητος Περάμου. Κωνσταντινούπολη, Κ. Ζι-
βίδης, 1910.
20 σ. (μικρός λεκές στό ἐξωτερικό περιθώριο τῶν
τελευταίων φύλλων). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λε-
ρωμένα).
€ 30-40

338
Κανονισμός τῆς ἐν Χάλκῃ Ἑλληνεμπορικῆς Σχο-
λῆς. Κωνσταντινούπολη, Βουτυρᾶς & Σα, 1874.
8ο, 40 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά καφέ
ἐξώφυλλα (ἄκοπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1874.366.
€ 30-40

339
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, Α. Μαῦραι ἡμέραι τῶν ἑλληνικω-
τάτων ἐπαρχιῶν Κυδωνιῶν καί Μοσχονησίων,
ἀκριβής ἐξιστόρησις τῶν διωγμῶν, ἐκτοπισμῶν καί
λοιπῶν δεινοπαθημάτων αὐτῶν ἀπό τοῦ 1914–1919
ἐξ αὐθεντικῶν πηγῶν, αὐτοπτῶν μαρτύρων καί ἐπι-
σήμων ἐκθέσεων. Σμύρνη, τυπογραφεῖο Ἡ Μέ-
λισσα, 1919.
η´ [ζ´ ] + 72 σ. Μέ 10 (ἀπό τίς 11) εἰκόνες ἐκτός κει-
μένου (κυρίως πορτραῖτα). Ἐρασιτεχνική βιβλιο-
δεσία (χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις).
€ 50-70
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344 345

340
Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1906, ἔτος δεύτερον, [πά-
νω:] Ἐθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα ἐν Κων-
σταντινουπόλει. Κωνσταντινούπολη 1905.
439 σ. Μέ 2 εἰκονές ἐκτός καί πολυάριθμες ἐντός
κειμένου, διαφημίσεις στό τέλος. Ἀρχικό εἰκονο-
γραφημένο πανί.
€ 60-80

341
Μικρασιατικός Σύλλογος «Ἀνατολή». Τό ἔργον αὐ-
τοῦ μετά τήν συμφοράν: Αἱ δώδεκα πλήρεις νυκτε-
ριναί σχολαί. Ἀθήνα, [π. 1927].
πλάγιο 8ο, 198 x 294 mm., [20] φ. Μέ 17 εἰκόνες. Ἀρχι-
κά ἐξώφυλλα.
€ 50-70

342
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Γεώργιος. Ἰλιάδος στρατηγική δια-
σκευή καί τοπογραφία. Ἀθήνα, Ἀδελφοί Περρῆ,
1883.
8ο, 340 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ἀνα-
διπλούμενος πίνακας καί ἀναδιπλούμενος χρωμολι-
θόγραφος χάρτης στό τέλος (χαραγμένος ἀπό τόν Δ.
Γαλανάκη), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῷ
φίλῳ κ. Α. Κορδέλλᾳ / Γ. Νικολαΐδης»). Δερμάτινη

ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Ἠλιού & Πολέμη, 1883.459.
€ 60-80
Δές καί τά 170, 171, 205 καί 396.

Κύπρος

343
COBHAM, Claude Delaval. Excerpta Cypria, materials
for a history of Cyprus, translated and transcribed, with
an appendix on the bibliography of Cyprus. Cambridge,
University Press, 1908.
4ο, 523 σ. Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο γενεαλογικό πί-
νακα καί 2 τοπογραφικά ἐκτός κειμένου (τό ἕνα δι-
σέλιδο). Ἀρχικό πανί (χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή).
Ioannou, σ. 99.
€ 300-400

344
GRAZIANI, Antonio Maria. De bello Cyprio libri
quinq(ue), justa exemplar Romæ impressum. χ.τ. καί χ.
Δεύτερη ἔκδοση, 12ο, 135 x 78 mm., 552 σ. (ὀξειδω-
μένα μερικά φύλλα, ἀκυρωμένη σφραγίδα στό δεύ-
τερο καί τό τελευταῖο φύλλο). Χαλκόγραφος τίτλος
(μέ τήν ἔνδειξη: «P. Troschel sc»). Περγαμηνή (λίγο
λερωμένη). Atabey 522 (Ἄμστερνταμ, π. 1630, ἤ Νυ-
ρεμβέργη, π. 1661), VD17 1:650264S (π. 1624).
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Ἡ χάραξη τοῦ τίτλου ἀπό τόν Peter Paul Troschel
(π. 1620 - π. 1667) μᾶς ἐπιτρέπει νά τοποθετήσουμε
τόν τόπο ἔκδοσης στή Γερμανία καί τό χρόνο στό
τρίτο τέταρτο τοῦ 17ου αἰώνα.
€ 800-1.200

345
METELLI, Vincenzo. Il Marte, ove sotto bellissime fa-
vole et inventioni si descrive tutta la guerra di Cipro,
con la rotta dell’ armata de Turchi, & altre molte cose
successe sino à questi giorni. Βενετία, Sgualdo Ven-
zoni, 1582.
4ο, 205 x 148 mm., 30 φ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια
φύλλα). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο,
μέ μιά μικρή ξυλογραφία σέ περίτεχνο ξυλόγραφο
πλαίσιο στήν ἀρχή κάθε ἄσματος (στά φ. A3v, B4,
D1v, E1, F2 & G2v), πάνω καί κάτω ἀπό κάθε ξυλο-
γραφία ἡ ὑπόθεση (argomento) καί τό ἀλληγορικό
δίδαγμα (allegoria) ἀντίστοιχα τοῦ ἄσματος. Μετα-
γενέστερα μαρμαρογραφημένα χαρτόνια (μικρές
φθορές στή ράχη). Cobham & Jeffery, σ. 41, Κυριαζῆς,
σ. 171.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ. Γραμμένο σέ ὀκτάστιχα
καί διαιρεμένο σέ 6 ἄσματα, τό ἔργο αὐτό τοῦ
Metelli ἀποτελεῖ μιά ἔμμετρη ἐξιστόρηση τοῦ πολέ-
μου γιά τήν κατάκτηση τῆς Κύπρου ἀπό τούς
Τούρκους (1570), καθώς καί τῆς ναυμαχίας τῆς
Ναυπάκτου (1571) καί τῶν γεγονότων πού ἀκολού-
θησαν. Δέν ἔχει ἐμφανιστεῖ σέ δημοπρασία παρά
ἕνα μόνο ἀντίτυπο τά τελευταῖα 40 χρόνια (So-
theby’s, Λονδίνο, 28 Ἰουνίου 1993, ἀρ. 416).
€ 8.000-12.000

346
Rapports commerciaux des agents diplomatiques et con-
sulaires de France. Année 1902. No 136. Turquie d’Asie.
Commerce extérieur de Chypre pendant l’ année 1900.
– Importation, exportation, commerce avec la France
(supplément au Moniteur officiel du Commerce du 26
Juin 1902). Παρίσι, Office national du Commerce ex-
térieur.
34 σ. (ὁ ἀριθμός «136» καί σέ μικρή ἐτικέτα πού
προεξέχει τῆς πρόσθιας ἀκμῆς τοῦ τίτλου). Ἀπό-
δετο. [μαζί:] Rapports [...] de France, publiés sous la
direction du Ministère du Commerce et de l’ Industrie.
Année 1912. No 978. Turquie d’ Asie. Commerce et na-
vigation de l’ Ile de Chypre pendant les années 1908 et
1909 (supplément au Moniteur officiel du Commerce du
1er Février 1912). Παρίσι, Office national du Com-
merce extérieur. 24 σ. (ὁ ἀριθμός «978» καί σέ μικρή

ἐτικέτα πού προεξέχει τῆς πρόσθιας ἀκμῆς τοῦ τίτ-
λου). Ἀπόδετο. (2)
€ 150-200

347
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, ἀρχιμανδρίτης. Ἱστορία χρονολο-
γική τῆς νήσου Κύπρου, ἐρανισθεῖσα ἐκ διαφόρων
ἱστορικῶν καί συντεθεῖσα ἁπλῇ φράσει. Λευκωσία,
[1903].
ιδ´ + 638 σ. (σχίσιμο σέ 2 φύλλα: σ. 533-6, λίγο λερω-
μένα κάποια ἄλλα). Ἀνατύπωση τῆς ἔκδοσης τοῦ
1788, κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη
(λερωμένη, μικρές φθορές στά καλύμματα.
€ 60-80

348
ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΣ, Ἀνδρέας]. «ΑΝΘΙΑΣ, Τεῦκρος».
Ὀρατόριο, κυπριακή τριλογία, Λονδίνο – Κύπρος,
1955 – 1960. Λονδίνο, [1961].
53 σ. Μ’ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ, ἀντίτυπο μέ ἰδιό-
χειρη ἀφιέρωση («Στόν ἐκλεκτό μου φίλο κ. Γ. / Πα-
πανδρέου, πρωθυπουργό τῆς / Ἑλλάδας, μέ πολλή
ἐκτίμηση / Τεῦκρος Ἀνθίας»). Ἀρχικά εἰκονογραφη-
μένα ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, ἐν μέρει ἄκοπο).
€ 60-80
Δές καί τά 57, 58, 65 335, 368 καί 487.

17. Διάφορα

349
[PARIBONA, Innocenzo]. Ἐφεύρεσις τύχης, διά τῆς
ὁποίας εἰς στίχους διῃρημένους μέ ἀριθμητικόν
τρόπον, δύναται ἕκαστος νά δοκιμάσῃ τό ῥοιζικόν
του μέ τό μέσον τῆς σφαίρας, ἀποκρίνεται δέ κα-
ταλεπτῶς εἰς τό ζήτημά του, μαντεύουσα πολλά
συμβεβηκότα τῆς ζωῆς, βιβλιάριον πάνυ περίερ-
γον, μέ τό ὁποῖον κάθε τιμημένη συναναστροφή
καί φαμηλία δύναται παίζωντας καί γελῶντας νά
ἀπεράσῃ τόν καιρόν. Βενετία, Ἑλληνικό Τυπο-
γραφεῖο τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, 1873.
8ο, 24 σ. (ὀξείδωση, σφραγίδες). Ὁ τίτλος στό δεύτερο
φύλλο, στό verso τοῦ πρώτου φύλλου ξυλόγραφος δί-
σκος (χωρίς τό μεταλλικό βέλος). Μεταγενέστερα
ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1873. 204.
€ 60-80
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350
[Δειγματολόγιο στοιχειοχυτηρίων Αὐγῆς Ἀθηνῶν
Β. Καρύδη & Α. Καρότση]. χ.τ. καί χ. [Ἀθήνα, δε-
καετία 1930].
241 x 169 mm., (3-395) σ. (μέ λάθη στή σελιδαρίθ-
μηση, λερωμένα κάποια φύλλα). Τυπωμένο σέ χαρ-
τί δύο ποιοτήτων (ἴσως συνδυασμός τυπογραφικῶν
ἀπό δύο ἐκδόσεις), χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου,
εἰκόνες ἐντός κειμένου. Πανί (μικρές φθορές, λίγο
σκεβρωμένο τό πάνω κάλυμμα).
€ 60-80

351
[Δειγματολόγιο στοιχειοχυτηρίων ΠΑΠ Θ. Παρα-
σκευόπουλου]. χ.τ. καί χ. [π. 1959].
276 x 220 mm. Ἔκδοση σέ λυτά φύλλα τοποθετη-
μένα σέ ντοσιέ μέ δυό κρίκους, χωρίς φύλλο τίτλου,
ἐπιμέρους εἰκονογραφημένοι τίτλοι. Πάνινα κα-
λύμματα (μικρές φθορές ἀπό ὑγρασία, σέ χρυσό
μετάλλιο στό πάνω κάλυμμα: «ΣΤΟΙΧΕΙΟΧΥΤΗ-
ΡΙΑ / ΠΑΠ / Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ», κάτω ἀπό
τό ὁποῖο τίτλος, διεύθυνση καί τηλέφωνα τῆς ἑται-
ρίας στά ἀγγλικά).
€ 40-60

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΜΕΡΟΥΣ
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353

18. Γεωγραφικά - Ταξιδιωτικά

352
MIRABAL. Voyage d’ Italie et de Grece, avec une dis-
sertation sur la bizarrerie des opinions des hommes.
Παρίσι, Jean Guignard, 1698.
Δεύτερη ἔκδοση, 12ο, 161 x 91 mm., 275 σ. (λίγο λε-
ρωμένο ἀντίτυπο). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(λείπουν μικρά τμήματα ἀπό τήν κορυφή καί τή
βάση τῆς ράχης, χαλαρωμένη ἡ πάνω σύνδεση).
Weber, II, 437.
Ὁ συγγραφέας κατατάχθηκε τό 1694 στό βενετικό
στρατό, μέ τόν ὁποῖο πέρασε στά Ἑπτάνησα καί
ἀπό ἐκεῖ στήν Πελοπόννησο (σ. 45-108). Ἐπισκέ-
φθηκε τήν Ἀθήνα γιά νά διαπραγματευθεῖ τήν ἐξα-
γορά αἰχμαλώτων (σ. 92-5).
€ 600-800

353
FONTANA, Fulvio. I pregi della Toscana, nell’ imprese
più segnalate de’ Cavalieri di Santo Stefano. Φλωρεν-
τία, P. M. Miccioni & M. Nestenus, 1701.

folio, 355 x 247 mm., 260 + xxiii σ. (λείπει τό πορ-
τραῖτο). Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο οἰκόσημο τῶν Μεδίκων
στό δεύτερο φύλλο καί 37 ὁλοσέλιδες χαλκογρα-
φίες ἀριθμημένες I-XXXVII (συνυπολογίζονται στή
σελιδαρίθμηση). Περγαμηνή τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (λερωμένη). Atabey 441, Sommervogel, III, στ.
849.
Περιλαμβάνει μεταξύ ἄλλων τίς χαλκογραφίες:
«Presa di Scio» (XI), «Presa della Prevesa» (XVII),
«Presa della Capitana di Negroponte» (XXIX) καί
«Presa della Capitana di Scio» (XXXIV).
€ 1.500-2.000

354
CLUVERIUS, Philippus. Introductionis in universam
geographiam, tam veterem quam novam, libri VI, cum
integris J. Bunonis, J. F. Hekelii & J. Reiskii, & selectis
Londinensibus notis, præfationemque de Cluverii fatis
& scriptis historico-criticam, cum præcognitis geo-
graphicis, præfixit Augustinus Bruzen La Martinière.
Ἄμστερνταμ, P. de Coup, 1729.
4ο, 688 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Χαλκόγραφη
προμετωπίδα, 20 ἀναδιπλούμενοι καί 27 δισέλιδοι
χάρτες, 4 χαλκόγραφοι καί ἕνας στοιχειοθετημένος

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, ὥρα 8.30 μ.μ.
Mέρος Β́: 352-500
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354

πίνακας (ὁ τελευταῖος καί ἕνας ἀπό τούς χαλκό-
γραφους ἀναδιπλούμενοι). Περγαμηνή τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (λίγο λερωμένη, σχισμένες οἱ ἑνώσεις,
χρυσό ἔμβλημα τῆς Οὐτρέχτης στά καλύμματα).
Zacharakis 963 κ.ἑ.
€ 1.000-1.500

355
[BEAUGRAND, Félix]. Relation fidelle du voyage de
la Terre Sainte, dans laquelle se voit tout ce qu’ il y a de
remarquable, tant par mer que par terre, depuis le dé-
part de Marseille jusqu’ au retour de ce saint voyage.
Παρίσι, Gabriel Valleyre, 1754.
Δεύτερη ἔκδοση, 12ο, 137 x 75 mm., 248 σ. (ὀξείδωση).
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λείπει τμῆμα ἀπό τήν
κορυφή τῆς ράχης). Röhricht 1243, πρβ. Blackmer 104
& Ioannou, σ. 32 (ἡ πρώτη ἔκδοση).
Περιλαμβάνει τά κεφάλαια: «Description des Isles
de Candie & de Pathmos» (σ. 135-6), «Description de la
Ville de Constantinople» (σ. 137-40) καί «Description
de l’ Isle de Cypre» (σ. 141-3).
€ 600-800

356
POCOCKE, Richard. Beschreibung des Morgenlandes
und einiger anderer Länder, aus dem Englischen über-
setzet durch Christian Ernst von Windheim. Erlangen,
Verlag des Stiftshauses, 1754-1755.
Πρώτη ἔκδοση στά γερμανικά, 3 τόμοι, 4ο, 457, 374
καί 428 σ. (λερωμένα κάποια φύλλα). Χαλκόγραφοι
ἐπιπρόσθετοι τίτλοι καί 180 χαλκόγραφοι πίνακες
(77 στόν πρῶτο τόμο ἀριθμημένοι I-XXXII, XXXIV-
LXXVI καί 2 χ.ἀ., καί 103 στούς δεύτερο καί τρίτο
ἀριθμημένοι I-CIII, 47 πίνακες ἀναδιπλούμενοι).
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές
φθορές, κόκκινες οἱ ἀκμές). Ioannou, σ. 420, Weber,
II, 516, Cobham & Jeffery, σ. 51, Contominas 564,
Zacharakis 1743-5 & 1747-9, πρβ. Blackmer 1323 &
Atabey 965 (ἡ πρώτη ἀγγλική ἔκδοση). (3)
€ 1.200-1.600

357
[SELLER, John]. The English Pilot, part III, describ-
ing the sea-coasts, capes, head-lands, bays, roads, har-
bours, rivers and ports, together with the soundings,
sands, rocks and dangers in the whole Mediterranean
Sea, [...] carefully corrected, with new additions of sev-
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357

eral ports, harbours, bays and prospects of land, never
before made public. Λονδίνο, J. Mount & T. Page,
1771.
2 μέρη σ’ ἕνα τόμο, folio, 460 x 295 mm., 86 + 32 σ.
(μικρές φθορές στά περιθώρια κάποιων φύλλων,
κομμένη ἡ κάτω ἐξωτερική γωνία τῶν 2 τελευταίων
φύλλων τοῦ δεύτερου μέρους). Μέ 16 δισέλιδους
χαλκόγραφους χάρτες καί πολυάριθμες χαλκο-
γραφίες καί ξυλογραφίες ἐντός κειμένου (χάρτες
λιμανιῶν καί περιγράμματα ἀκτῶν), χωρίς ἰδιαί-
τερο φύλλο τίτλου τό δεύτερο μέρος. Εὔκαμπτο
δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, καλυμμένο
μέ καραβόπανο, λερωμένο, χαλαρωμένες οἱ συν-
δέσεις). Zacharakis 3307 κ.ἑ., πρβ. Ioannou, σ. 162-3.
Ὁ John Seller (π. 1630-1697) ὑπῆρξε πρωτοπόρος
Ἄγγλος χαρτογράφος καί ἐκδότης ναυτικῶν χαρ-
τῶν. Οἱ χάρτες του γνώρισαν τεράστια ἐπιτυχία καί
ἀνταγωνίστηκαν τούς ἀντίστοιχους τῆς ἠπειρω-
τικῆς Εὐρώπης γιά περισσότερο ἀπό ἕναν αἰώνα.
Τό δεύτερο μέρος τοῦ ἔργου ἔχει τίτλο (στήν ἀρχή
τοῦ κειμένου): «The Mediterranean Pilot, being an
exact account of the coasts of Spain, Provence, Italy, the
Islands of Yvica, Majorca, Minorca, Corsica, Sicily, &c.,
[...] the whole being collected from observations made
upon the spot, by Henry Michelott [...] translated from
the French». Ἡ ἐπένδυση τοῦ τόμου μέ καραβό-
πανο δείχνει ὅτι χρησιμοποιήθηκε σάν ναυτιλιακό
βοήθημα σέ πλοῖο.
€ 8.000-12.000

358
FERRIÈRES-SAUVEBOEUF, Louis François de. Mé-
moires historiques, politiques et géographiques des voy-
ages, faits en Turquie, en Perse et en Arabie, depuis 1782
jusqu’en 1789, avec ses observations sur la religion, les
mœurs, le caractère & le commerce de ces trois nations,
suivies de détails très-exacts sur la guerre des Turcs avec
les deux Cours Impériales, d’ Autriche et de Russie, les
dispositions des trois armées, et les résultats de leurs
campagnes. Maestricht, J. P. Roux & Compagnie, 1790.
Δεύτερη ἔκδοση, 2 τόμοι, 12ο, xxx + 242 καί xij +
256 σ. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθο-
ρές, κόκκινες οἱ ἀκμές). Atabey 428, πρβ. Blackmer
590 (ἡ πρώτη ἔκδοση). (2)
€ 300-400

359
LE CHEVALIER, Jean Baptiste. Voyage de la Troade,
fait dans les années 1785 et 1786, troisième [deuxième]
édition, revue, corrigée et considérablement augmen-
tée. Παρίσι, Dentu, 1802.
3 τόμοι, 8ο, 303, 332 καί 315 σ. (λείπουν 7 φύλλα
μετά τόν τίτλο τοῦ πρώτου τόμου: «Avertissement»
καί «Table des chapitres»). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (φθορές). Atabey 698, Weber, II, 608, Con-
tominas 396. [μαζί:] Recueil des cartes, plans, vues et
médailles, pour servir au Voyage de la Troade. Παρίσι,
Dentu, 1802. 4ο, 14 σ. (λεκέδες ἀπό νερό στά περι-
θώρια μερικῶν πινάκων, λίγο ὀξειδωμένο ἀντί-
τυπο). Πρώτη μορφή (μέ ὁρισμένες ἀναντιστοιχίες
μεταξύ χαλκογραφιῶν καί ἐπεξηγηματικῶν κειμέ-
νων), 37 χαλκογραφίες σέ 29 πίνακες (3 ἀναδι-
πλούμενοι καί 13 δισέλιδοι). Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Atabey 699, Blackmer
994, Contominas 397. (4) <ὡς ἔχει>
€ 500-700

360
CASTELLAN, Antoine Laurent. Lettres sur la Morée et
les îles de Cérigo, Hydra et Zante. Παρίσι, H. Agasse,
1808.
2 μέρη σ’ ἕνα τόμο, 8ο, 112 καί 156 σ. (λερωμένα τά
πρῶτα καί τά τελευταῖα φύλλα). Μέ 2 ἀναδιπλούμε-
νους χάρτες καί 24 χαλκογραφίες σχεδιασμένες καί
χαραγμένες ἀπό τό συγγραφέα. Μεταγενέστερη πά-
νινη ράχη (φθορές στά καλύμματα, χαλαρωμένες
οἱ συνδέσεις, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Blackmer 298,
Legrand & Pernot, 790, Weber, II, 637, Contominas 127.
€ 300-400
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361
FORBIN, Louis Nicolas Philippe, Auguste, comte de.
Voyage dans le Levant, en 1817 et 1818. Παρίσι, Im-
primerie royale, 1819.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 325 ἀντίτυπα.
μεγάλο folio, 692 x 510 mm., 132 σ. Μέ 70 λιθογρα-
φίες σέ σχέδια τῶν Bourgeois, Fragonard, Baltard,
Thiénon, Lecomte, Bouteiller, Bouton, C. & H. Vernet,
κ. ἄ., 8 ἀκουατίντες σέ σχέδια τοῦ συγγραφέα καί
2 χαλκόγραφους πίνακες. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (συντηρημένο, χρυσή μπορντούρα στά
καλύμματα). Blackmer 614, Atabey 447, Weber I, 70,
Colas 1089, Brunet, II, 1337.
Σκοπός τοῦ ταξιδιοῦ τοῦ Forbin ἦταν ὁ ἐντοπισμός καί
ἡ ἀγορά ἀρχαιοτήτων γιά λογαριασμό τοῦ μουσείου
τοῦΛούβρου.Στόἔργοτουἡμέθοδοςτῆςλιθογραφίας
βρῆκε μιά ἀπό τίς πρωιμότερες ἐφαρμογές της σέ με-
γάλη κλίμακα.

8.000-12.000

362
HOLLAND, Henry. Travels in the Ionian Isles, Alba-
nia, Thessaly, Macedonia, &c., during the years 1812
and 1813, second edition. Λονδίνο, Longman, 1819.
2 τόμοι, 8ο, xiv + 407 καί vi + 387 σ. (ἐλαφρά λερω-
μένα κάποια φύλλα). Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο χαλ-
κόγραφο χάρτη σέ θέση προμετωπίδας καί 12
χαλκογραφίες σέ σχέδια τοῦ συγγραφέα ἐκτός κει-
μένου. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Πρβ. Blackmer
825 & Atabey 589 (ἡ πρώτη ἔκδοση). (2)

500-700

363
TURNER, William. Journal of a tour in the Levant.
Λονδίνο, John Murray, 1820.
3 τόμοι, 8ο, xxiii + 480, vi + 608 καί vi + 546 σ. (λείπει
ὁ ψευδότιτλος τοῦ πρώτου τόμου, λεκέδες ἀπό νερό,
ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα).Μέ 2 ἀναδιπλού-
μενους χάρτες, ἕνα ἀναδιπλούμενο πανομοιότυπο
συστατικῆς ἐπιστολῆς καί 21 χαλκογραφίες ἐκτός
κειμένου, ἀνάμεσά τους 5 ἀκουατίντες καί μία ὀξυ-
γραφία ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι (2 ἀπό τίς
ἀκουατίντες ἀναδιπλούμενες). Νεότερα χαρτόνια
(ἐπενδυμένα μέ φωτοαντίγραφο μαρμαρόκολλας,
κόκκινες οἱ ἀκμές). Blackmer 1687, Atabey 1251, Ioan-
nou, σ. 535, Weber I, 94, Cobham & Jeffery, σ. 61, Con-
tominas 752. (3)

2.000-3.000

364
MÜLLER, Christian. Voyage en Grèce et dans les îles
Ioniennes, traduit de l’ allemand de Christian Muller
par Léon A*** [Astouin], deuxième édition. Παρίσι, P.
Persan & Ce, 1822.
8ο, viij [vj] + 425 σ. (μικρό σχίσιμο στό πάνω περι-
θώριο μερικῶν φύλλων, ὁμοιόμορφη ὀξείδωση).
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές,
λείπει τμῆμα της, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Atabey
850, Legrand & Pernot, 1018, Droulia 354.

200-300

361
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365
DUPRÉ, Louis. Voyage à Athènes et à Constantinople, ou collection de portraits, de vues et de costumes grecs et ot-
tomans. Παρίσι, Dondey-Dupré, 1825.
μεγάλο folio, 590 x 445 mm., 52 σ. (ἐπιδιορθώσεις στά περιθώρια 7 λιθογραφιῶν, λεκές ἀπό νερό στό ἐξωτε-
ρικό περιθώριο, ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Μέ 40 λιθογραφίες τῶν Formentin, Motte, Delpech, Sauvé καί
Lemercier σέ σχέδια τοῦ Dupré, ὅλες ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι, οἱ περισσότερες μέ ἀνάγλυφη σφραγίδα τοῦ
καλλιτέχνη, ἀναδιπλούμενος πίνακας μέ τουρκικό διαβατήριο στό τέλος (ἐν μέρει ἐπιχρωματισμένος), 12 με-
γάλες λιθόγραφες βινιέτες ἐντός κειμένου (μία ἐπιχρωματισμένη μέ τό χέρι, σ. 4). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές στά καλύμματα). Blackmer 517, Atabey 381, Ioannou, σ. 146-7, Weber, I, 131, Colas 916.
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Ὁ L. Dupré (1789-1837) ἔφθασε στήν Κέρκυρα στίς ἀρχές Μαρτίου τοῦ 1819. Στή συνέχεια πέρασε στά Ἰωάν-
νινα καί διασχίζοντας τήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα κατέληξε στήν Ἀθήνα, στά μέσα Ἀπριλίου τοῦ ἰδίου ἔτους.
Δύο μῆνες μετά ἀναχώρησε γιά τήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἔμεινε μέχρι τό Σεπτέμβριο. Στίς πόλεις πού
ἐπισκέφθηκε ἔγινε δεκτός ἀπό τούς τοπικούς ἄρχοντες καί τήν ἀνώτερη τάξη, συναντήθηκε δέ μέ σημαί-
νοντες ξένους πού βρίσκονταν τότε στήν Ἀνατολή. Οἱ λιθογραφίες τοῦ Dupré ἀποπνέουν τήν ἀγάπη του γιά
τόν τόπο καί τούς ἀνθρώπους, ἐνῶ τό κείμενό του προδίδει γνήσια φιλελληνικά αἰσθήματα.
€ 40.000-60.000
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368

366
BORY DE SAINT-VINCENT, J. B. Histoire de la Grèce:
Description des Iles Ioniennes, Corfou, Paxo, Leucade,
Ithaque, Céphalonie, Zante, Cérigo et Naxos, depuis les
temps fabuleux et héroïques jusqu’à ce jour, par un ancien
officier supérieur en mission dans ces îles [V. A. Schnei-
der], ouvrage revu et précédé d’un discours préliminaire
par Mr le colonel Bory de Saint-Vincent. Παρίσι, Dondey-
Dupré, 1823.
8ο, xxvj [lxxvj] + 428 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Πρώ-
τη μορφή (χωρίς τόν ἄτλαντα), μέ 4 χαλκόγραφα
πορτραῖτα ἐκτός κειμένου. Μεταγενέστερη δερμά-
τινη ράχη. Legrand & Pernot 1023, Droulia 415, πρβ.
Blackmer 168 (ἡ δεύτερη μορφή).
€ 300-400

367
GELL, William. Narrative of a journey in the Morea.
Λονδίνο, Longman, 1823.
8ο, ix + 411 σ. (λείπει τό φύλλο μέ τίς ὁδηγίες πρός
τό βιβλιοδέτη, λίγο ὀξειδωμένες οἱ λιθογραφίες καί
τά γειτονικά τους φύλλα). Μέ 9 λιθογραφίες σέ
σχέδια τοῦ συγγραφέα, ξυλογραφίες ἐντός κειμέ-
νου. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (φθορές, χα-
λαρωμένες οἱ συνδέσεις). Blackmer 665, Weber, I,
119, Droulia 434, Contominas 282.
€ 600-800

368
Griechenland, oder Sitten, Gebräuche, Trachten und
Denkmäler der Griechen. [Schweidnitz, Carl Friedrich
Stuckart, π. 1825].
4ο, 224 x 170 mm., 184 σ. (λερωμένα κάποια φύλλα, ὀ-
ξειδωμένο ἀντίτυπο). Κείμενο σέ 2 στῆλες, λιθόγρα-
φος τίτλος καί 15 (ἀπό τίς 20) εἰκόνες ἐκτός κειμένου
(5 χαλκογραφίες καί 10 λιθογραφίες ἐπιχρωμα-
τισμένες μέ τό χέρι). Νεότερα χαρτόνια (ἐπενδυμένα
μέ φωτοαντίγραφο μαρμαρόκολλας, τίτλος σέ ται-
νία περγαμηνῆς στή ράχη: «GESCHICHTE GRIECHEN-
LAND [sic]»). [δεμένο μαζί:] Griechenland. Zweite
Abtheilung: Die Jonischen Inseln, nach den neuesten und
besten Quellen bearbeitet. Schweidnitz, Carl Friedrich
Stuckart, [π. 1825]. 4ο, 62 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Κεί-
μενο σέ 2 στῆλες, μέ 2 χαλκογραφίες καί 5 λιθο-
γραφίες ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι.
ΣΠΑΝΙΟ. Τό προτελευταῖο ἀπό τά 46 κεφάλαια τοῦ
πρώτου μέρους εἶναι ἀφιερωμένο στήν Κύπρο (σ.
166-76).
€ 1.200-1.600

369
GAUTTIER D’ARC, Edouard. Fragmens d’un voyage
en Italie, en Grèce et en Asie, pendant les années 1829-
1830 (Sunium, Phocée, Smyrne-Égine, Athènes). Παρί-
σι, Auguste Auffray, 1831.
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μεγάλο 18ο, 147 x 98 mm., 153 σ. (λεκές ἀπό νερό
στήν πάνω ἐσωτερική γωνία). Ἔκδοση περιορισμένη
σέ 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μ’ἕναν ἀναδιπλούμενο
λιθόγραφο πίνακα στό τέλος. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (ἐλεύθερο τό πάνω κάλυμμα, χαλαρωμένη
ἡ κάτω σύνδεση, λερωμένα τά ἀκρόφυλλα, χρυσω-
μένες οἱ ἀκμές). Droulia, 1933, Weber, I, 197.
Ἀνατύπωση ἀπό τή Revue des Deux Mondes.
€ 200-300

370
CORNILLE, Henri. Souvenirs d’Orient, Constantinople
– Grèce – Jérusalem – Égypte, 1831–1832–1833. Πα-
ρίσι, Abel Ledoux, 1833.
8ο, 481 σ. (ὀξείδωση, ἔντονη στό πρῶτο καί τό τελευ-
ταῖο φύλλο). Χαλυβόγραφη προμετωπίδα. Δερμά-
τινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Blackmer 406, Atabey 284.
€ 300-400

371
DAPPER, Olfert. Ἀκριβής περιγραφή τῆς Κρήτης, μετα-
φρασθεῖσα ἀπό τήν φλαμαντικήν εἰς τήν γαλλικήν διά-
λεκτον κατά τό 1703 παρά τοῦ Δ’Ο. Δάπερ, Μ. Δ., ἐν ᾗ
προσετέθη καί τό νομισματολόγιον αὐτῆς ἐκ τῶν τοῦ
Μιοννέτου, μεταφρασθέντα καί ἐκδοθέντα παρά τοῦ
Μ. Βερνάρδου τοῦ Κρητός. Ἀθήνα, Ι. Φιλήμων, 1836.
8ο, ι´ [θ´] + 313 [413] + 2 σ. (κομμένο καί συμπληρω-
μένο μέρος ἀπό τό ἐξωτερικό περιθώριο τοῦ δεύτε-
ρου φύλλου). Ὁ τίτλος στή δεύτερή του μορφή, 3
λιθόγραφοι πίνακες σέ 2 φύλλα μεταξύ τῶν σ. 396 καί
397, κατάλογος συνδρομητῶν (μέ προσθήκη ὀνομά-
των σέ δεύτερο φύλλο). Μεταγενέστερη δερμάτινη
ράχη (ξεθωριασμένη). Ἠλιού 1836.4.
€ 150-200

372
WORDSWORTH, Christopher. Athens and Attica, jour-
nal of a residence there. Λονδίνο, John Murray, 1836.
8ο, xii + 285 σ. Μέ 3 λιθογραφίες χαραγμένες ἀπό τόν
L. Haghe σέ σχέδια τοῦ C. R. Cockerell (ὀξειδωμένες),
2 ἀναδιπλούμενους χάρτες καί ἕνα ἀναδιπλούμενο
φύλλο μέ ἐπιγραφή. Ἀρχικό πανί (ξαναφτιαγμένη ἡ
ράχη, ἔχει διατηρηθεῖ ἡ ἀρχική). Blackmer 1839, Ioan-
nou, σ. 560, Contominas 809.
€ 200-300

373
GIFFARD, Edward. A short visit to the Ionian Islands,
Athens and the Morea. Λονδίνο, John Murray, 1837.
12ο, vi + 399 σ. Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο, λιθό-
γραφη προμετωπίδα, ἕνας χάρτης καί 5 λιθογραφίες
ἐκτός κειμένου (σέ σχέδια τοῦ F. W. Newton), ξυλό-
γραφο πορτραῖτο (ὁλόσωμο) τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη
στή σ. 188. Ἐξώφυλλα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (πανί
στή ράχη, ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). Blackmer 683,
Weber, I, 252, Contominas, 288, πρβ. Legrand & Pernot,
1291.
€ 300-400

374
SOMMER, Johann Adolph. Répertoire analytique et de-
scriptif pour la carte d’Athènes et ses environs publiée
en 1841. Μόναχο, Franz Wild, 1841.
4ο, 336 x 272 mm., VII + 51 σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντί-
τυπο). Σέ ἄρραφα δίφυλλα καί φύλλα. Χωρίς ἐξώ-
φυλλα. Πρβ. Blackmer 1595. [μαζί ὁ χάρτης:] Athènes et
ses environs. Μόναχο, J. Misinger, [1841]. Χαλκόγραφος
χάρτης φοδραρισμένος μέ πανί, 597 x 712 mm. (μικρές
φθορές). Χαραγμένος ἀπό τούς J. Schleich, J. Löhle καί
F. Kappel σέ σχέδιο τοῦ Sommer. (2)

375
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Ἐπεξηγηματικό κείμενο τοῦ χάρτη πού κυκλο-
φόρησε μέ τό Panorama von Athen τοῦ F. Stademann.
€ 400-600

375
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΕΤΟΣ, Μαρῖνος Α. Αἱ Νέαι
Ἀθῆναι, συλλογή εἰκονογραφιῶν τῶν κυριωτέρων
μνημείων τῆς πρωτευούσης τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς πε-
ριγραφῆς αὐτῶν, ἀφιερωθεῖσα τῇ Αὐτῆς Μεγαλειό-
τητι τῇ Βασιλίσσῃ τῆς Ἑλλάδος Ἀμαλίᾳ, ἐκδίδεται
παρά Μαρίνου Π. Βρετοῦ. Παρίσι, C. Reinwald, 1861.
μεγάλο folio, 525 x 370 mm., 12 σ. Πρώτη μορφή, τί-
τλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά, ἑλληνικό κείμενο
καί γαλλική μετάφραση σέ 2 στῆλες, 12 λιθογραφίες
μέ τίντα (οἱ περισσότερες χαραγμένες μέ βάση φω-
τογραφίες τοῦ Δ. Κωνσταντίνου), κατάλογος συν-
δρομητῶν. Ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἀπό τά ἀρχικά
τυπωμένα χαρτόνια (μικρές φθορές, λεκέδες ἀπό
νερό, ἔχει ἀντικατασταθεῖ τό κάτω, νεότερο πανί
στή ράχη καί τίς γωνίες, νεότερα ἀκρόφυλλα).
Blackmer 1248, Weber, I, 1179, Γκίνης & Μέξας, 8517.
€ 4.000-6.000

376
SCHLIEMANN, Heinrich. Ithaque – Le Péloponnèse –
Troie, recherches archéologiques. Παρίσι, C. Reinwald,
1869.

Πρώτη ἔκδοση στά γαλλικά, 8ο, XVI + 232 σ. (λεκές
ἀπό νερό στά πρῶτα φύλλα). Μέ 2 λιθόγραφους
χάρτες καί 4 λιθογραφίες μέ τίντα. Μεταγενέστερη
δερμάτινη ράχη (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο,
λερωμένο).
€ 250-350

377
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ, Ἀθανάσιος Α. Νέος ἄτλας γεω-
γραφικός πρός χρῆσιν τῆς ἐν τοῖς ἑλληνικοῖς σχολεί-
οις καί γυμνασίοις σπουδαζούσης νεολαίας, ἔκδοσις
νεωτάτη. Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1884.
4ο, 305 x 230 mm. (σχισίματα, κάποια ἐπιδιορθω-
μένα). Μέ 18 (ἀπό τούς 20) λιθόγραφους χάρτες (τά
περιγράμματα χρωματισμένα μέ τό χέρι, ὁ δεύτερος
καί ὁ τρίτος χάρτης ἀναδιπλούμενοι), χωρίς ἰδιαί-
τερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό
πάνω κάλυμμα). Ἀρχικά τυπωμένα χαρτόνια (λε-
ρωμένα, «Πίναξ τῶν ἐν τῷ ἄτλαντι περιεχομένων»
στό κάτω κάλυμμα), πάνινη ράχη (φθορές, σπασμέ-
νες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού & Πολέμη, 1884.631 (1
μόνο ἀντίτυπο). <ὡς ἔχει>
€ 100-150

378
VAN DEN BRULE, Alfred. L’Orient Hellène, Grèce –
Crète – Macédoine. Παρίσι, Félix Juven, χ.χ. [1907].
320 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Μέ πολλές εἰκό-
νες ἐκτός κειμένου (συνυπολογίζονται στή σελιδα-
ρίθμηση). Περγαμηνή (λερωμένη, μικρές φθορές).
Contominas 762.
€ 100-150

380
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382

19. Φωτογραφία
379
Πορτραῖτο τοῦ βασιλέως Γεωργίου Α΄. [π. 1885].
Ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν Γεώργιο στό χαρτόνι («Γε-
ώργιος»), τύπωμα ἀλμπουμίνας ἐπικολλημένο σέ
χαρτόνι, 557 x 440 mm. (κομμένη ἡ πάνω δεξιά γω-
νία, λεκέδες ἀπό νερό καί φθορές στά περιθώρια).
€ 200-300

380
BOEHRINGER, C. Πορτραῖτο τῆς βασίλισσας
Ὄλγας.
Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο ἀπό τήν Ὄλγα
στήν εἰκόνα («Ὄλγα / 1912»), ἀνάγλυφη σφραγίδα
τοῦ φωτογράφου στό πασπαρτού, τύπωμα ἀργύρου
ἐπικολλημένο σέ πασπαρτού, 96 x 141 mm. (λίγο ξε-
θωριασμένο).
€ 100-150

381
ΡΩΜΑΪΔΗ, Ἀδελφοί. Ἡ πριγκίπισσα Ἀλεξάνδρα μέ
τό σύζυγό της Παῦλο.
Ὑπογεγραμμένη καί χρονολογημένη ἀπό τούς
Παῦλο καί Ἀλεξάνδρα («Paul 1888» καί «Ἀλεξάν-
δρα / 1888»), τύπωμα ἀλμπουμίνας ἐπικολλημένο σέ
πασπαρτού, 281 x 175 mm. (κομμένα τά περιθώρια).
€ 150-200

382
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. Πορτραῖτο τοῦ πρίγκιπα
Γεωργίου.

Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο ἀπό τόν Γεώρ-
γιο στήν εἰκόνα («Γεώργιος / 1899 Χαλέπα»), σφρα-
γίδα τοῦ φωτογράφου στήν πίσω ὄψη, τύπωμα
ἀργύρου ἐπικολλημένο σέ πασπαρτού, 300 x 236 mm.
€ 200-300

383
Πορτραῖτο τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. [π. 1917].
Ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν Βενιζέλο στό πασπαρτού
(«E. K. Vénisélos»), τύπωμα ἀργύρου ἐπικολλημένο
σέ πασπαρτού, 151 x 108 mm.
€ 200-300

384
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ἀλέξανδρος — Δυό πορτραῖτα
του ἀπό τούς Ἀδελφούς Ρωμαΐδη [1892] καί τόν C.
Boehringer [π. 1899], φωτογραφία του μέ τά μέλη τῆς
Συγκλήτου τοῦ Πολυτεχνείου [1917] καί δυό φω-
τογραφίες ἀπό ὁμιλία του στήν Τρίπολη [1924].
Tυπώματα ἀλμπουμίνας καί κολλοδίου/ζελατίνας
(τά πορτραῖτα) ἐπικολλημένα σέ πασπαρτού, 186 x
98 καί 88 x 58 mm., τύπωμα ἀργύρου ἐπικολλημένο
σέ πασπαρτού, 149 x 99 mm., καί τυπώματα ἀργύ-
ρου (φωτοκάρτες), 87 x 138 mm. (5)
Πρβ. τόν κατάλογο τῆς ἔκθεσης τοῦ Μορφωτικοῦ
Ἰνστιτούτου τῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας, Ἀναφορά
στόν Ἀλέξανδρο Παπαναστασίου, Ἀθήνα 1986, σ.
6, 11 & 18.
€ 100-150

385
ZEPDJI, Paul. α) Arc de Triomphe (avant la Restaura-

381 383
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384

387

tion), β) Gr(and)e Rue du Vardar, γ) Ἁγία Σοφία,
Θεσσαλονίκη, δ) Ἄποψη τῆς Θεσσαλονίκης. [δε-
καετίες 1880 & 1890].
4 φωτογραφίες ἐπικολλημένες στίς δύο ὄψεις δύο
χαρτονιῶν, ἡ πρώτη καί ἡ δεύτερη μέ ἀριθμό, τίτλο
καί ὑπογραφή στό ἀρνητικό, τυπώματα ἀλμπουμί-
νας, 202 x 268 mm. (κομμένη ἡ πάνω δεξιά γωνία
τῆς τρίτης). [μαζί:] Ἁγία Σοφία, Θεσσαλονίκη. [π.
1890]. Τύπωμα ἀλμπουμίνας ἐπικολλημένο σέ χαρ-
τόνι, 203 x 268 mm. (5)

300-400

386
Ἄποψη τῶν Ἰωαννίνων. [π. 1900].
Τύπωμα κολλοδίου/ζελατίνας ἐπικολλημένο σέ
χαρτόνι, 210 x 260 mm.

100-150

387
Ἄλμπουμ μέ 58 φωτογραφίες ἀπό τήν Ἑλλάδα (40)
καί τήν Τουρκία (18). [δεκαετίες 1880 & 1890].
Τυπώματα ἀλμπουμίνας, οἱ περισσότερες φωτο-
γραφίες τῆς Ἑλλάδας μέ ἀριθμό τοῦ Κ. Ἀθανασίου
στό ἀρνητικό, ἀπό 190 x 260 ἕως 210 x 270 mm., τῆς
Τουρκίας τοῦ M. Iranian (κυρίως ἀπόψεις τῆς Κων-
σταντινούπολης), μέ τίτλο,ἀριθμό καί ὑπογραφήστό
ἀρνητικό, 195 x 255 mm.Δέρμα (συντηρημένο, ξανα-
φτιαγμένη ἡ ράχη, τίτλος στό πάνω κάλυμμα: «Ansi-
chten / Griechisch Orientalischer Alterthümer / und / der
Villa Ihrer Majestät / der Kaiserin in Corfu», μεταλλικό
κλεῖστρο), πλάγιο folio, 306 x 370 mm.
Περιέχει λήψεις ἀπό τόν Πειραιά (1), τήν Ἀθήνα
(15), τήν Ὀλυμπία (4), τήν Κέρκυρα (14), κ.ἄ.

800-1.200

385α

385β

386
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388
389

388
Incendie de Salonique, 18-19 Août 1917. C.A.A. Aéro-
nautique.
Ἄλμπουμ μέ 22 φωτογραφίες (λείπουν 4), τυπώματα
ἀργύρου, ἀνάμεσά τους 3 πανοραμικές, 103 x 261,
78 x 165 καί 73 x 250 mm., καί 7 ἀεροφωτογραφίες,
113 x 163 mm., οἱ ὑπόλοιπες ἀπό 67 x 109 ἕως 114 x
163 mm., χειρόγραφες λεζάντες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ὁ τίτλος στό πάνω ἐξώφυλλο).
€ 300-400

389
NELLY’S. Santorin – Le volcan. [π. 1930].
Τίτλος καί ὑπογραφή στό πασπαρτού, τύπωμα ἀργύ-
ρου ἐπικολλημένο σέ πασπαρτού, 160 x 220 mm.
€ 150-200

390
NELLY’S. Santorin – Haghia Theodossia. [π. 1930].
Ἀνάγλυφη σφραγίδα στήν εἰκόνα, τίτλος καί σφραγί-
δες στήν πίσω ὄψη, τύπωμα ἀργύρου ἐπικολλημένο
σέ πασπαρτού, 160 x 220 mm.
€ 150-200

391
ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ν. Γυναίκα στό τζάκι. [π. 1930].
Ὑπογραφή στήν εἰκόνα, τύπωμα ἀργύρου ἐπικολ-
λημένο σέ πασπαρτού, 175 x 232 mm.
€ 150-200

392
Μουσεῖον Μπενάκη, Ἀθῆναι. [π. 1931].
Ἄλμπουμ μέ 82 φωτογραφίες (4 ἐξωτερικές καί 78 ἐσω-
τερικές λήψεις), τυπώματα ἀργύρου, 210 x 290 mm., χει-

390

391

392
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ρόγραφες λεζάντες. Εὔκαμπτο δέρμα (ὁ τίτλος στό
πάνω κάλυμμα), πλάγιο folio, 270 x 370 mm.
€ 800-1.200

393
BERG, Don. Πορτραῖτο τοῦ Δημήτρη Μητρόπουλου.
Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ Μητρόπουλου στήν
εἰκόνα («To Bill Smith / very appreciatively / and gratefully.
/ D. Mitropoulos / 1947»), σφραγίδα τοῦ φωτογράφου
στήν πίσω ὄψη, τύπωμα ἀργύρου, 254 x 202 mm.
€ 200-300

394
ΦΡΑΝΤΖΗΣ, Λέων. Πορτραῖτο τοῦ Α. Σικελιανοῦ.
Ὑπογεγραμμένο ἀπό τό φωτογράφο στήν εἰκόνα,

μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ Σικελιανοῦ («19. 6. 1951
/ Στήν κ. Μ. Μαυροκορδάτου / πού θυμᾶται τίς με-
γάλες / ἡμερομηνίες. Ἄγγ. Σικελιανός»), τύπωμα
ἀργύρου, 238 x 179 mm. (μέ τά περιθώρια).
€ 200-300

395
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, Κωνσταντίνος. Ἄλμπουμ μέ 12 φω-
τογραφίες ἀπό τό Βόλο (3), τό Πήλιο (8) καί τή
Σκιάθο (1). [δεκαετία 1950].
Ὅλες μέ χειρόγραφη λεζάντα καί ὑπογραφή στό
κάτω περιθώριο καί ἀνάγλυφη σφραγίδα στήν
εἰκόνα, τυπώματα ἀργύρου, ἀπό 175 x 230 ἕως 200 x
260 mm., φύλλο μέ ἀφιέρωση στήν ἀρχή («Ἀφιε-
ροῦται / Πρός τόν Διοικητήν Κλιμακίου Σ.Δ.Ι.Α.Σ.Θ.
Βόλου / Ταγματάρχην κ. Ἰωάννην Λίλλαν / Ἐκ
μέρους τῶν σεισμοπλήκτων Ἰδιοκτητῶν / Νομοῦ
Μαγνησίας [...] Βόλος / 23-12-59»). Χαρτόνια
(ἐπενδυμένα μέ ἀπομίμηση δέρματος), πλάγιο 4ο,
247 x 330 mm.
€ 150-200

396
BOISSONNAS, Edmond. Smyrna. Γενεύη, Art Edi-
tions Boissonnas, 1919.
48 πίνακες μέ βαθυτυπικές ἀναπαραγωγές φωτο-
γραφιῶν, εἰσαγωγή τοῦ Éd. Chapuisat, ἕνα ἀπό τά
2000 ἀριθμημένα ἀντίτυπα «on thick paper». Πανί.
€ 150-200

395
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404

20. Τέχνες - Λαογραφία

397
FAUCHER, Michel, Julien ALVARD, κ.ἄ. Fassianos.
Ἀθήνα, Adam, 1990.
221 σ. Ἑλληνικό καί ἀγγλικό κείμενο σέ ἀντικρυστές σε-
λίδες, πολυάριθμες ἔγχρωμες ἀναπαραγωγές (μία ἀνα-
διπλούμενη), ἀντίτυπο μ’ ἕνα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ
συνοδευόμενο ἀπό ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Λεωνίδα
/Φασιανός»).Ἀρχικόπανί,εἰκονογραφημένοπερίβλημα.
€ 150-200

398
ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ, Φῶτος. Ἡ ἑλληνική ξυλογραφία (1821-
1950), μελέτη, ξανατυπωμένη ἀπό τή «Φιλολογική
Πρωτοχρονιά» τοῦ 1951. Ἀθήνα, Μαυρίδης, 1951.
27 σ. (σβησμένη σφραγίδα στόν τίτλο). Μέ ἀναπαρα-
γωγές ξυλογραφιῶν ἐντός κειμένου καί σέ 3 φύλλα
στό τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 40-60

399
ΜΑΚΡΗΣ, Κίτσος Α. Ὁ ζωγράφος Θεόφιλος στό
Πήλιο, πρόλογος Δ. Εὐαγγελίδη. Βόλος 1939.
34 + 52 σ. (σβησμένες σφραγίδες στόν τίτλο). Μέ 2
ὁλοσέλιδες ξυλογραφίες τοῦ Νικόλα, 52 ἀναπαρα-
γωγές ἔργων τοῦ ζωγράφου στίς σ. 1-52. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα.
€ 40-60

400
ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ, Στυλιανός. Καστοριά, I. Βυζαν-
τιναί τοιχογραφίαι, Πίνακες (Μακεδονική Βιβλιο-
θήκη, 17). Θεσσαλονίκη 1953.
4ο, 60 σ. Ἔκδοση τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν
Σπουδῶν, ἔγχρωμη ἐπικολλημένη προμετωπίδα καί
262 πίνακες. Ἀρχικό πανί (ξεθωριασμένη ἡ ράχη).
€ 100-150

401
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Ἀγγελική. Ἑλληνική λαϊκή τέχνη:
Ἡ Λαϊκή Τέχνη – Ρουμλούκι (Μακεδονία) – Τρίκε-
ρι (Θεσσαλία) – Ἰκαρία (Αἰγαῖον). Ἀθήνα, Πυρσός,
1931.
205 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Μέ 6 ἔγχρωμους
πίνακες καί πολλές εἰκόνες ἐντός κειμένου, ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν ἀγαπημένη Μαρία / Ἀγγε-
λική Χατζημιχάλη»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 100-150

402
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Ἀγγελική. Σαρακατσάνοι, τόμος
πρῶτος, μέρος Α΄[- μέρος Β]́ (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος).
Ἀθήνα 1957.
4ο, σβ´ + 83 καί 498 σ. Μέ 2 ἀναδιπλούμενους χάρ-
τες, ἕναν ἔγχρωμο πίνακα καί 318 εἰκόνες ἐντός
κειμένου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν
ἀγαπημένη μου Μαρία / μέ τήν πιό βαθειά μου /
ἀγάπη / Ἀγγελική Χατζημιχάλη»). Ἀρχικά ἐξώφυλ-
λα. (2)
€ 150-200

21. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις
403
APOLLINAIRE, Guillaume. L’ Hérésiarque et Cie.
Παρίσι, Éditions Stock, 1945.
291 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 370 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ 12 ὁλοσέλιδες βελονογραφίες τοῦ M.
PRASSINOS (μία σέ θέση προμετωπίδας), ἕνα ἀπό
τά 15 πρῶτα ἀντίτυπα σέ χαρτί velin pur chiffon de
Rives μέ ἕνα πρωτότυπο σχέδιο, σέ ἄρραφα τεύχη
(ὅπως κυκλοφόρησε). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μέ βελο-
νογραφία), χωρίς τό περικάλυμμα καί τή θήκη.
€ 500-700

404
BUFFON, George-Louis Leclerc, comte de. Histoire
naturelle. Παρίσι, Frères Gonin, 1939.
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4ο, 362 x 290 mm., 67 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ
225 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ ὀξυγραφίες τοῦ Δ. ΓΑ-
ΛΑΝΗ (5 ἐκτός καί 34 ἐντός κειμένου, ἀνάμεσά
τους ἐπιπρόσθετος τίτλος καί 16 ἀρχικά γράμματα),
ἀντίτυπο σέ ἄρραφα δίφυλλα (ὅπως κυκλοφόρησε).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα, περικάλυμμα (περγαμηνή στή
ράχη), θήκη. Γαλάνης (Εἰκονογραφημένα) 1939/5.
€ 600-800

405
CLAUDEL, Paul. Partage de midi. Παρίσι, La Table
Ronde, 1947.
4ο, 324 x 249 mm. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 200 ἀριθμη-
μέναἀντίτυπα,μέ8χαλκογραφίεςἐντόςκειμένουτοῦ Δ.
ΓΑΛΑΝΗ (βινιέτα στόν τίτλο, 2 ἐπίτιτλα καί 5 ὁλοσέλι-
δες, μία ἀπό τίς ὁποῖες πλαισιώνει τήν ἀρχή τοῦ κειμέ-
νου), ἕνα ἀπό τά 50 πρῶτα ἀντίτυπα μέ μιά σουίτα τῶν
χαλκογραφιῶν,σέἄρραφατεύχη(ὅπωςκυκλοφόρησε).
Ἀρχικάἐξώφυλλα,περικάλυμμα,θήκη.Γαλάνης (Εἰκο-
νογραφημένα) 1947/4.
€ 150-200

406
GIDE, André. Le Roi Candaule. Παρίσι, Aux Aldes,
1927.
4ο, 280 x 230 mm., XXI + 153 σ. Ἔκδοση περιορισμένη
σέ 320 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ μιά ξεστή χαλκο-
γραφία σέ θέση προμετωπίδας καί 8 χαλκόγραφες

βινιέτες τοῦ Δ. ΓΑΛΑΝΗ (καλέμι καί ὀξύ), ἕνα ἀπό
τά 6 ἀντίτυπα «reservés à la librairie Henriquez» (ἀρ.
28-33), τυπωμένο σέ χαρτί vieux Hollande καί μέ μιά
σουίτα τῶν χαλκογραφιῶν στό τέλος. Χαρτόνια (ἔχει
διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο, ἀξάκριστο ἀντί-
τυπο). Γαλάνης (Εἰκονογραφημένα) 1927/2.
€ 300-400

407
GOBINEAU, Joseph Arthur, comte de. Akrivie Phran-
gopoulo. Παρίσι, Éditions de la Pléiade, 1924.
99 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 466 ἀριθμημένα ἀντί-
τυπα, μέ 17 ὀξυγραφίες τοῦ Δ. ΓΑΛΑΝΗ (7 ὁλοσέλι-
δες), ἕνα ἀπό τά 8 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου σέ χαρτί
japon impérial (ἀρ. I-VIII), τυπωμένο γιά τόν καλλιτέ-
χνη («exemplaire imprimé pour Demetrius Galanis»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Γαλάνης (Εἰκονογραφημένα)
1924/1.
€ 250-350

408
Livre de sang, un réquisitoire accablant des combattants
de la résistance condamnés à mort, poèmes traduits par
Paul Eluard. χ.τ., Éditions «Grèce Libre», [1949].
109 σ. Μέ 9 ξυλογραφίες τοῦ Γιώργη ΔΗΜΟΥ. Ἀρχικά
εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (ἐλεύθερο τό πάνω).
€ 250-350
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409
RIVIÈRE, Joseph. Mer Océane. Παρίσι 1922.
148 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ ξυλογραφίες τοῦ Γιάννη ΚΕΦΑΛΛΗ-
ΝΟΥ, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ συγγρα-
φέα στόν ποιητή R. Ghil («à René Ghil / avec ma vive
sympathie / et mon admiration / Joseph Rivière»). Δέρμα
στή ράχη καί τίς γωνίες (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά
ἐξώφυλλα).
€ 300-400

410
Tombeau de Jean-Sébastien Galanis, disparu en mer
pour la France. Παρίσι 1949.
51 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 150 ἀριθμημένα ἀντί-
τυπα, μέ μιά ὁλοσέλιδη ὀξυγραφία, μιά ὁλοσέλιδη
ξυλογραφία καί ξυλόγραφες βινιέτες τοῦ Δ. ΓΑ-
ΛΑΝΗ, καθώς καί μιά ὁλοσέλιδη ὀξυγραφία τοῦ J.
G. DARAGNÈS, ἀντίτυπο τυπωμένο γιά τήν κυρία
Daragnès (στό τέλος καί σέ λυτό φύλλο μικρότερων
διαστάσεων στήν ἀρχή: «exemplaire No 6 imprimé
pour Madame Daragnès»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 200-300

411
VALERY, Paul. Odes. Παρίσι, Aux Aldes, 1926.
4ο, 51 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ εἰκονογράφηση τοῦ Δ. ΓΑΛΑΝΗ, βινιέ-
τες ἐντός κειμένου (ὑδατογραφίες δουλεμένες μέ
pochoir) καί 6 ὁλοσέλιδες ὀξυγραφίες, ἕνα ἀπό τά 25
ἀντίτυπα σέ χαρτί japon impérial, μέ μιά σουίτα καί μιά
σειρά δοκιμίων τῶν ὀξυγραφιῶν τυπωμένων μέ
μαῦρο μελάνι. Δέρμα στή ράχη καί κατά μῆκος τῶν
πρόσθιων ἀκμῶν (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα). Γαλάνης (Εἰκονογραφημένα) 1926/9. [δεμένο
μαζί:] Τετρασέλιδο διαφημιστικό τῆς ἔκδοσης.
€ 600-800

412
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Γεωμετρία τοῦ διαβήτου.
Géométrie du compas. Παρίσι, Editions du Compas, 1933.
53 [55] σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἔκδοση
περιορισμένη σέ 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, justifica-
tion du tirage καί τίτλος σέ ἀντικρυστές σελίδες (χαλ-
κόγραφα), εἰσαγωγικό κείμενο καί 22 ὁλοσέλιδες
ὀξυγραφίες, ἡ πρώτη χωρίς ἀρίθμηση καί οἱ ὑπόλοι-
πες ἀριθμημένες I-XXI (συνυπολογίζονται καί στή
σελιδαρίθμηση), ἕνα ἀπό τά 50 ἀντίτυπα σέ χαρτί
Hollande, σέ ἄρραφα δίφυλλα (ὅπως κυκλοφόρησε).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (φθορές στή ράχη). Γαλάνης
(Εἰκονογραφημένα) 1933/1.
€ 1.800-2.200

413
[ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σπύρος]. «ΘΕΡΟΣ, Ἆγις».
Δρακογενιά. Ἀθήνα, Ἀετός, 1947.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 47 σ. Μέ ξυλογραφίες τοῦ Σπύρου ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στούς
εὐγενικούς φίλους / κυρία Βιργινία καί / Κύριο Ἀλέ-
ξαντρο Ζάννα / θύμημα ἐγκάρδιο / 1947 / Ἆγις Θέ-
ρος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 100-150

414
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1896-1933). Ἀθήνα,
Ἴκαρος, 1966.
211 σ. Ἔκδοση εἰκονογραφημένη ἀπό τόν Ν. ΧΑ-
ΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟ ΓΚΙΚΑ (μέ ἀναπαραγωγές σχεδίων
του), ἀντίτυπο μ’ ἕνα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ μέ μο-
λύβι (σ. 19), ὑπογεγραμμένο καί μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Nico [—] Ghika / for Brook and Hazel 27 July
85»). Βιβλιοδεσία τοῦ Τάκη Κορκολῆ, δέρμα (πλαί-
σιο ἀπό δυό χρυσές γραμμές στά καλύμματα, τό
ἐσωτερικό του σέ χαμηλότερο ἐπίπεδο καί μέ σύν-
θεση ἀπό χρυσές γραμμές βασισμένη σέ σχέδιο τοῦ
Γκίκα, ἐσωτερική ἐπένδυση μέ μετάξι, ἔχουν δια-
τηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα).
€ 600-800
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415
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Ν. Πούσι, ποιήματα. Ἀθήνα, Α. Κα-
ραβίας, 1947.
[64] σ. Ἔκδοση σέ 1000 ἀντίτυπα, μέ ξυλογραφίες σέ
ὄρθιο ξύλο τῶν Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ, Α. ΤΑΣΣΟΥ, Ι.
ΜΟΡΑΛΗ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Γ. ΜΟΣΧΟΥ, Γ. ΒΑ-
ΚΑΛΟ καί Γ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα, θήκη.
€ 300-400

416
ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ, Θράσος. Ἐπιλογή, δέκα διηγήμα-
τα. Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἄλφα Ι. Σκαζίκη, 1944.
171 σ. (σφραγίδα). Μέ ξυλογραφίες σέ πλάγιο ξύλο
τοῦ Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ἕνα ἀπό τά 60 ἀριθ-
μημένα ἀντίτυπα «πολυτελείας». Πανί (ἔχουν δια-
τηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα).
€ 30-40

417
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης. Σπίτια ἀπ’τήν Ἑλλάδα, συλλε-
γέντα μέ πόνο γιά τήν ἐπικείμενη ἐξαφάνισή τους
(ἔκδοση τοῦ Κάνιστρου, ἀρ. 2). Ἀθήνα 1973.
347 x 250 mm., 34 σ. Eἰκονογράφηση τοῦ συγγρα-
φέα. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (ἐλαφρά
λερωμένα, τό πάνω ἐξώφυλλο συνυπολογίζεται στή
σελιδαρίθμηση).
€ 100-150

418
ΜΠΑΣΤΙΑΣ, Κωστῆς. Στεριές καί θάλασσες. Ἀθή-
να 1932.
71 σ. Εἰκονογράφηση τοῦ Α. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα.
€ 40-60

419
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Τό τραγούδι τῆς Γῆς. Ἀθή-
να, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, 1956.
Δεύτερη ἔκδοση, [84] σ. Μέ εἰκονογράφηση τοῦ Φ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Τῆς ποιήτριας Μαρίας / Ἀρκαδίου / ὑπογραμ-
μένο γιά θύμιση / Σ. Μυριβήλης / Γενάρης 1958»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 60-80

420
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Γιάννης. Μέ τό χέρι στή φόρμιγγα.
Ἀθήνα, Π. Δημητράκος, 1947.
31 σ. Ξυλόγραφα ἀρχικά γράμματα τοῦ Γιώργου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στους καλούς φίλους / Ελευθερία καί Κώστα
Παπαπάνο / Μ’ όλη μου την αγάπη / Γιάννης Οι-
κονομίδης / Αθήνα / 1950»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 40-60
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ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ζαχαρίας. Τό παγώνι. Ἀθήνα, Τυ-
πογραφία Γ. Κεφαλληνοῦ, 1943.
folio, 415 x 330 mm. Ἔκδοση σέ μεγάλο σχῆμα καί
σέ χαρτί Arches à la forme, περιορισμένη σέ 150 ἀριθ-
μημένα ἀντίτυπα, μέ 23 ἔγχρωμες ξυλογραφίες τοῦ
Γιάννη ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ, ὅλες μέ τήν ὑπογραφή του,
οἱ λεζάντες συγκεντρωμένες σέ 3 σελίδες στήν ἀρχή,
ἕνα ἀπό τά 75 ὀνομαστικά ἀντίτυπα, σέ ἄρραφα δί-
φυλλα (ὅπως κυκλοφόρησε). Περικάλυμμα (παρά-
σταση παγωνιοῦ στό πάνω κάλυμμα), χάρτινο
portfolio (σχίσιμο, ξεθωριασμένη ἡ ράχη).
€ 1.500-2.000

422
ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗΣ, Ἀντώνης. Des maîtres aux élèves
(hôpitaux - école de médecine), croquis de Pazzi. Νάντη
1935.
311 x 240 mm. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 180 ἀντί-
τυπα, ἀριθμημένα καί ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν
καλλιτέχνη, 54 λυτά φύλλα μέ λιθόγραφα πορτραῖ-
τα, τά περισσότερα μέ σημείωση τῶν ὀνομάτων
τῶν εἰκονιζομένων στήν πίσω ὄψη, χωρίς ἰδιαίτερο
φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα, portfolio (λίγο λερωμένο).
€ 250-350

423
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Θυμέλη (Collection de l’ In-
stitut français d’Athènes, ἀρ. 25, & 6). Ἀθήνα 1950.
οἱ τόμοι Α΄ καί Β΄ [ἀπό τούς 3] δεμένοι μαζί, 201
καί 105 σ. Μέ ξυλογραφίες τοῦ Γιάννη ΚΕΦΑΛ-
ΛΗΝΟΥ στόν πρῶτο τόμο καί τοῦ Σπύρου ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ στό δεύτερο. Βιβλιοδεσία τοῦ Στεφάνου
(Νάκη) Πιέρρη (1890-1964), περγαμηνή (διακό-
σμηση ζωγραφισμένη μέ τό χέρι πού περιλαμβάνει
παραστάσεις στό πάνω κάλυμμα καί τή ράχη, ἡ πα-
ράσταση τοῦ καλύμματος ὑπογεγραμμένη μέ μο-
νόγραμμα: «N. P.», ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἐξώφυλλα
τοῦ πρώτου τόμου).
€ 400-600

424
Στῶν Ψαρῶν τήν ὁλόμαυρη ράχη. Ἀθήνα 1953.
4ο. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντί-
τυπα, ξυλόγραφη προμετωπίδα καί 15 ὁλοσέλιδες
ξυλογραφίες τοῦ Α. ΤΑΣΣΟΥ, πρόλογος καί μετά-
φραση τῶν κειμένων τοῦ Νίκου Σβορώνου. Ἀρχικά
εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (κατά τόπους ὀξει-
δωμένα).
€ 300-400

425
ΦΩΤΙΑΔΗΣ, Βασίλης. L’arbre à billes. Λωζάνη 1946.
123 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 261 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, εἰκονογραφημένη ἀπό τόν Δ. ΓΑΛΑΝΗ
μέ 6 ὀξυγραφίες (3 ὁλοσέλιδες), μία ξεστή χαλκο-
γραφία καί 4 ξυλόγραφες βινιέτες, ἕνα ἀπό τά 20
ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
στόν André Malraux («le coté “farfelu” / de ce récit, /
hommage d’ attentive / et toujours fidèle / admiration. /
Vassily Photiades. / Gstaad 19 Janvier 47»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα.
€ 200-300

22. Σχέδια, ὑδατογραφίες, κλπ.

426
Ὁ κόμης Ἀναστάσιος Μεταξᾶς. [19ος αἰώνας].
Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 230 x 175 mm. Τίτλος κάτω:
«Κόμης Ἀναστάσιος Μεταξᾶς Ταγματάρχης
Ἑνετῶν, θανών τῷ 1719». Σέ κορνίζα.
€ 200-300
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427
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ, Γεώργιος, 1868-1925. Κέρκυρα.
Λάδι σέ χαρτόνι, 310 x 610 mm. Ὑπογεγραμμένο
καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Γ. Σ. Σαμαρτζῆς
1889». Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

428
WILLIAMS, Frederick, α΄ μισό 19ου αἰώνα. Part of
the plains of Argos, evening.
Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 270 x 360 mm. Ὑπογεγραμ-
μένη καί χρονολογημένη κάτω ἀριστερά: «Fredk

Williams / May 1829», ὁ τίτλος σέ ἐτικέτα στήν πίσω
ὄψη. Σέ κορνίζα.
€ 600-800

429
Σημειωματάριο σχεδίων ἀπό ἕνα ταξίδι στήν Ἑλλάδα καί τήν
Τουρκία. [1854-1855].
πλάγιο 8ο, 164 x 242 mm., [26] φ. (τά φ. [11]-[26] λευκά). 9 ὑδατο-
γραφίες (5 δισέλιδες), ὅλες μέ χρονολογία καί τίτλο ἤ σημείωση
τόπων. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές).
Οἱ τίτλοι εἶναι: 1) «Scutari, Kadikoy and the Islands from Pera»
(δισέλ.), 2) «The Valley Broussa looking North West» (δισέλ.), 3) «Tem-
ple of Jupiter Olympus [—] from the King’s Garden», 4) «The Acropo-
lis from the King’s Garden», 5) «From Scutari: Stamboul [—] Golden
Horn [—] Galata» (δισέλ.), 6) «Entrance to Isthmus of Corinth [—]
Aegina» (δισέλ.), 7) «Missolonghi [—] Kryon nerò [—] Kaki Skala [—]
Patras» (δισέλ.), 8) «Patras from near Gatland» καί 9) «Santi Panti [—]
Square of the Poets, Zante».
€ 400-600
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430
430
ESPOSITO, G. de. Ἡ «Παναγία τοῦ Μεγ. Χωρίου»
τῶν ἀδελφῶν Καρᾶ.
Τέμπερα σέ χαρτί, 470 x 630 mm. Ὑπογεγραμμένο
καί χρονολογημένο κάτω ἀριστερά: «D’ Esposito
1892», τίτλος κάτω στό μέσο: «Π. Μ. ΧΩΡΙΟΥ». Σέ
κορνίζα. Βλ. καί τό λαχνό 164.
€ 3.000-4.000

431
ΓΛΥΚΑΣ, Ἀριστείδης, 1870-1940. Τό πετρελαιο-
κίνητο «Χρυσοπηγή».
Τέμπερα καί μελάνι σέ χαρτί, 450 x 620 mm. Ὑπογε-
γραμμένο καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Γλύκας /
1939», τίτλος κάτω: «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΝ “ΧΡΙΣΟ-
ΠΙΓΗ” ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΣΚΟΒΗ ΚΑΡΙΣΤΟ». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

432
ΚΕΦΗΣ, Διαμαντῆς, 1901-1976. Ἅγ. Ἀνδρέας Σύρ.
709 - Ἀνδρέας Μοσχόβης.
Τέμπερα καί μελάνι σέ χαρτί, 460 x 620 mm. Ὑπογε-
γραμμένο κάτω δεξιά: «Δ. ΚΕΦΗΣ», ὁ τίτλος κάτω.
Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

431

432

books katalogos 67:Layout 1  2/21/17  3:52 PM  Page 89



90

436

435
ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ, Θάλεια, 1871-1960. Πορτραῖτο
τοῦ φιλόλογου Χρήστου Χατζηχρήστου.
Κάρβουνο καί μολύβι σέ χαρτί, 236 x 300 mm. (κομ-
μένη ἡ κάτω δεξιά γωνία). Ὑπογεγραμμένο κάτω
στό μέσο: «Θάλεια Φλωρᾶ», μέ δυό αὐτόγραφα τε-
τράστιχα τοῦ Χατζηχρήστου πάνω δεξιά, μέ τήν
ὑπογραφή του: «Χρ. Χατζηχρήστου» καί σημείωση:
«4/16 Ἰουλίου [1899] / ἐν τῷ ἀτμοπλοίῳ «Ἥρα» / ἐν
Ἑλλησπόντῳ, παρά / τῇ Τρωάδι», σπουδές στήν
πίσω ὄψη.
€ 300-400

436
ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ, Θάλεια, 1871-1960. Ὁ Ζαΐρης
καί ἡ Ἀντέλα, Μόναχον.
Κραγιόνια σέ χαρτί, 167 x 140 mm. Ὑπογραφή: «Θ.
Φλωρᾶ» καί ὁ τίτλος κάτω. Σέ κορνίζα.
€ 400-600

437
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος, 1880-1966. Μπαλαρίνα.
Μελάνι καί λευκό χρῶμα σέ χαρτί, 280 x 280 mm.
Ὑπογεγραμμένο κάτω ἀριστερά: «D. Galanis». Σέ
κορνίζα.
€ 1.000-1.500

433

434

435

433
ΚΑΤΣΑΣ, Πέτρος. Τραχαντήρι καί σκούνα.
Λάδι σέ hardboard, 380 x 610 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω δεξιά: «Π. Κάτσας». Σέ κορνίζα.
€ 700-900

434
ΚΑΤΣΑΣ, Πέτρος. Ἱστιοφόρο.
Λάδι σέ hardboard, 380 x 590 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω δεξιά: «Π. Κάτσας». Σέ κορνίζα.
€ 700-900
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437

438
ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ, Γιῶργος, 1917-1984. Μάνα μέ παιδιά.
Τέμπερα σέ χαρτί, 470 x 315 mm. Ὑπογεγραμμένο
πάνω ἀριστερά: «Σικελιώτης». Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

439
ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Γεράσιμος, 1907-1985. Πορτραῖτο τοῦ
Καβάφη.
Μολύβι σέ χαρτί, 249 x 161 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω δεξιά: «Γ.ΓΡΗΓ.».
€ 400-600

440
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ, Μίλτης, 1911-1999. Τεῦχος μέ
13 πρωτότυπα σχέδια καί 4 γελοιογραφίες.
255 x 180 mm., [18] φ. Τό πρῶτο σχέδιο (τίτλος) καί
τό ἐξώφυλλο μέ τή χρονολογία «1958», ὅλα τά σχέ-
δια ὑπογεγραμμένα: «Μίλτης», ὁμοίως καί 2 γελοι-
ογραφίες (μία μέ μονογραφή).
Οἱ τίτλοι εἶναι: 1) [σύνθεση μέ πρωτοχρονιάτικη
κρεμμύδα, ρόδι καί χρονολογία «1958»] (μελάνι, μο-
λύβι καί μαρκαδόρος), 2) «Ἡ Χάϊδω» (μολύβι), 3)
«Ἡ Ἑλένη» (μολύβι), 4) «Τό Κατινιώ» (μολύβι), 5)
«Ἡ Ἀγγέλα» (μολύβι), 6) «Ἡ Ρένα» (μολύβι), 7) «Ἡ
Ἐλευθερία» (μολύβι), 8) «Ἡ Διαμάντω» (μολύβι), 9)
«Ἡ Ἐριφύλη» (μολύβι), 10) «Χερόμυλος» (μελάνι),
11) «Ζευγᾶς» (μελάνι), 12) «Μαγγάνισμα» (μελάνι),

439

438
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13) «Τό ἐξοχικό σπίτι τοῦ Ἀργύρη Ἐφταλιώτη στήν
Ἐφταλοῦ» (μολύβι), 14) «Μετά τήν κυριαρχίαν τῶν
φουτμπωλιστῶν. Ἅγιον Πνεῦμα, ἄγγελοι καί ἰσορ-
ροπημένα ἐνδιαφέροντα τῆς ἐποχῆς» (μελάνι, μαρ-
καδόροι καί κίτρινο χρῶμα), 15) [γελοιογραφία
γιά τόν κινηματογράφο] (μελάνι καί μαρκαδόρος),
16) «Χρονικόν τοῦ 1957: Μερικοί περιηγηταί ἀγα-
νακτοῦν διότι οἱ Ἕλληνες ξεναγοί τούς ταλαιπω-
ροῦν γιά νά τούς δείξουν “ἐρείπια“» (μελάνι), 17)
«Μία ἀπό τάς σπουδαιοτέρας ἀρχαιολογικάς ἐπιτυ-
χίας τοῦ 1957» (μελάνι καί μαρκαδόροι).
€ 400-600

441
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Νίκος Γαβριήλ, 1908-1993. Ὅρμος
Καβάλας καί Ἄθως.
Μολύβι σέ χαρτί, 290 x 180 mm. Ὑπογεγραμμένο
καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Ν. Γ. Πεντζίκης
1967», ὁ τίτλος κάτω ἀριστερά. Σέ κορνίζα.
€ 400-600

442
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, Γιῶργος, 1914-2003. Δρόμος στό
Πυργί τῆς Χίου.

441440 442

443

Μαρκαδόρος σέ χαρτί, 495 x
335 mm. Χρονολογημένο καί
ὑπογεγραμμένο κάτω ἀριστερά:
«ΧΙΟΣ – ΠΥΡΓΙ 1960 / Γ. Μανου-
σάκης». Σέ κορνίζα.
Βλ. Α. Κόκκου & Μ. Κουμβα-
κάλη, Γιῶργος Μανουσάκης,
Ἀθήνα 2005, σ. 303 (εἰκονίζεται).
€ 400-600

443
ΤΑΡΛΟΟΥ, Φίλιππος, γ. 1940.
Κηφισιά.
Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 265 x
345 mm. Ὑπογεγραμμένη καί
χρονολογημένη κάτω δεξιά:
«Tarlow 1970», ὁ τίτλος στήν
πίσω ὄψη. Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200
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444

444
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης, 1929-2010. Θεσσαλονίκη.
Τέμπερα σέ χαρτί, 340 x 450 mm. Ὑπογεγραμμένο καί
χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Ράλλης Κοψίδης / 64».
Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

445
ΓΕΩΡΓΑΣ, Μιχάλης, γ. 1947. Ὕδρα.
Ἀβγοτέμπερα σέ νοβοπάν, 185 x 460 mm. Ὑπογε-
γραμμένο καί χρονολογημένο κάτω ἀριστερά:
«Γεωργᾶς 74». Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

445
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446

448

447α

447β

446
ΓΕΩΡΓΑΣ, Μιχάλης, γ. 1947. Σίφνος.
Ἀβγοτέμπερα σέ κόντρα πλακέ, 250 x 250 mm. Ὑπο-
γεγραμμένο κάτω ἀριστερά: «Γεωργᾶς». Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

447
ΓΑΪΤΗΣ, Γιάννης, 1923-1984. Δυό συνθέσεις.
Μελάνι σέ χαρτί, ἡ καθεμία: 340 x 240 mm. Ὑπογε-
γραμμένες καί χρονολογημένες κάτω δεξιά: «J. Gaïtis
47» καί «J. Gaïtis / 49», στή δεύτερη ἐν μέρει σβη-
σμένη ἀφιέρωση: «[...] Γιῶργο / J. Gaïtis 1. 10. 49». (2)
€ 1.500-2.000

448
ΜΥΤΑΡΑΣ, Δημήτρης, 1934-2017. Γυναίκα.
Τέμπερα σέ χαρτί, 485 x 345 mm. Ὑπογεγραμμένο
καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Δ. ΜΥΤΑΡΑΣ 61».
Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500
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449

449
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Πάνος, 1900-1986. Σύνθεση
μέ πουλιά.
Κεραμεικό πανώ, 204 x 503 mm. Ὑπογραφή
μέ ἀρχικά κάτω δεξιά: «π. β.».
€ 300-400

450
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Πάνος, 1900-1986. Σύνθεση
μέ μάνα καί κόρη.
Κεραμεικό πανώ, 387 x 310 mm. Ὑπογραφή
μέ ἀρχικά κάτω δεξιά: «π. β.».
€ 300-400

451
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Πάνος, 1900-1986. Σύνθεση
μέ ἱππέα.
Κεραμεικό πανώ, 407 x 201 mm. Ὑπογραφή
μέ ἀρχικά κάτω δεξιά: «π. β.».
€ 300-400

450

451
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452

454

23. Χαρακτικά 18ου - 19ου αἰώνα -
Λαϊκές λιθογραφίες - Ἀφίσες

452
Beschreibung welche die Attaque der Russischen mit der
Türkischen Flotte vom 24 Iun. 1770 beÿ Cismin vorstel-
let. Vue de la Bataille des flottes Russes et Turques prés
de Cismin ce 24 Juin 1770. Augsburg, T. C. Lotter, 1771.
Χαλκογραφία, 292 x 503 mm. (ἐλαφρά λερωμένη).
Ἐπιχρωματισμένη μέ τό χέρι.
€ 300-400

453
Plan of the position of the Allied Squadrons and Turk-
ish Fleet, in the action of the 20th Octr 1827 at Navarino,
from a sketch by an Officer of the Dartmouth, [στό
πάνω περιθώριο:] By permission. Λονδίνο, Engel-
mann, Graf, Coindet & Co., 20 Νοεμβρίου 1827.
Λιθογραφία, 233 x 332 mm. (ἐπιδιορθωμένα σχισί-
ματα, λίγο λερωμένη). Χαραγμένη σέ σχέδιο τοῦ I.
C. «from the original sketch», ἐπιχρωματισμένη μέ τό
χέρι.
€ 400-600

454
DELACROIX, Eugène. Scène des massacres de Scio.
Παρίσι, Chalcographie du Louvre, 1884.

455

453
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456 457

Ὀξυγραφία, 560 x 460 mm. (λεκέδες ἀπό νερό στά
περιθώρια). Χαραγμένη ἀπό τόν F. A. Laguillermie μέ
βάση τό ἔργο τοῦ Delacroix, τυπωμένη σέ κινέζικο
ἐπικολλημένο χαρτί, ἡ χρονολογία στήν πλάκα, ἀνά-
γλυφη σφραγίδα.
€ 600-800

455
NEUVILLE, A. M. de. Courage des femmes Souliotes.
Παρίσι, Bulla, [1865].
Λιθογραφία μέ τίντα, 372 x 525 mm. (μικρές τρύπες
στήν εἰκόνα, σχισίματα στά περιθώρια). Χαραγ-
μένη ἀπό τούς Regnier, Bettanier καί Morlon μέ βάση
ἔργο τοῦ Neuville.
€ 800-1.200

456
RICHTER, Johann Heinrich. Otto, Königl. Prinz von
Bayern. Μόναχο 1831.
Λιθογραφία, διαστάσεις φύλλου: 548 x 361 mm.
(κηλίδες στά περιθώρια). Χαραγμένη ἀπό τόν
Fr. Hanfstaengl μέ βάση ἔργο τοῦ Richter, τυπωμένη
σέ κινέζικο ἐπικολλημένο χαρτί, ἡ χρονολογία στήν
πλάκα.
€ 200-300

457
FOLTZ, Ph. Otto I, Königs v. Griechenland Abschied zu
München, am 6 December 1832. Μόναχο, Piloty &
Loehle, [π. 1835].
Λιθογραφία, 446 x 345 mm. (λεκές ἀπό νερό στό
κάτω περιθώριο). Χαραγμένη ἀπό τόν F. Schapper

μέ βάση ἔργο τοῦ Ph. Foltz. Σέ κορνίζα.
€ 500-700

458
WOLF, Franz. Einzug J.J.M.M. des Königs Otto und
dessen erlauchten Gemahlin in Athen am 15 Februar
1837. Βιέννη, Journal pittoresque des Fr. Wolf &
Comp., [1837].
Λιθογραφία, 255 x 348 mm. Χαραγμένη ἀπό τόν Wolf
σέ σχέδιο τοῦ ἴδιου, ἐπιχρωματισμένη μέ τό χέρι. Σέ
κορνίζα.
€ 400-600

459
A. Metaxas. Παρίσι, Thierry Frères, [δεκαετία 1840].
Λιθογραφία, διαστάσεις φύλλου: 480 x 310 mm.

459

458
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460β460α 461

Χαραγμένη ἀπό τόν Ch. Vogt, τυπωμένη σέ κινέζικο
ἐπικολλημένο χαρτί. Σέ κορνίζα.
€ 200-300

460
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Γεώργιος Α΄ Βασιλεύς τῶν Ἑλλή-
νων. Ἀθήνα, Δρ. Δ. Παπαδημητρίου, 1900.
Δίχρωμη λιθογραφία, 627 x 436 mm. (μικρές ἐπι-
διορθώσεις). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά, ἡ
χρονολογία στήν πλάκα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὄλγα
Βασίλισσα τῶν Ἑλλήνων. Ἀθήνα, Δρ. Δ. Παπαδη-
μητρίου, 1900. Δίχρωμη λιθογραφία, 627 x 438 mm.
(μικρές ἐπιδιορθώσεις). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί
γαλλικά, ἡ χρονολογία στήν πλάκα. (2)
€ 300-400

461
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Ὁ Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων Κων-
σταντῖνος. [π. 1913].
Χρωμολιθογραφία, 654 x 489 mm. (κομμένο τό πάνω
περιθώριο, τρύπες στά ὑπόλοιπα).
€ 200-300

462
Ἐκ τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου τοῦ 1912: Ἡ με-
γάλη μάχη τῶν Γιαννιτσῶν τήν 20 Ὀκτωβρίου.
Ἀθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου, [1912].
Χρωμολιθογραφία, 501 x 711 mm. (συντηρημένη).
Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά.
€ 400-600

462
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463
Ὁ ἀεροπόρος Μωραϊτίνης ἄνωθεν τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως βομβαρδίζων τόν τουρκικόν στόλον.
[1918].
Χρωμολιθογραφία, 740 x 500 mm. (τρύπα στήν ἀρι-
στερή πλευρά, κομμένα τα περιθώρια, ἔχει διατη-
ρηθεῖ ὁ τίτλος). Σέ κορνίζα.
€ 400-600

464
Ὁ ἐξευτελισμός τῶν Ἰταλῶν ἀπό μιά χούφτα Ἑλλή-
νων νησιωτῶν, ἡ πανωλεθρία καί αἰχμαλωσία τῆς
Ἰταλικῆς φρουρᾶς τοῦ Ἀγαθονησίου ὑπό τοῦ Βάσου
Βέργη (18 Νοεμβρίου 1940). Ἀθήνα, Ἀστήρ Ἀλ. & Ε.
Παπαδημητρίου, [1940].
Χρωμολιθογραφία, 430 x 580 mm. (μικρά σχισίματα
στήν πάνω πλευρά).
€ 150-200

465
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ, Εὐάγγελος. Μακεδονία, ἡ πρώτη
πρωϊνή ἐφημερίς ἐν Θεσσαλονίκῃ, [κάτω:] Ἐπα-
νεκδίδεται... Ἀθήνα, Ἑτ. Ἐμπορικῆς Προπαγάνδας
& Ἐκδόσεων Ὁ Δίας, [1945].
Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 790 x 590 mm. (λερωμένη,
μικρές φθορές). Σέ κορνίζα.
€ 600-800

466
Αὐτό τρέμουν.. ..αὐτό ψήφισε, βασιλέα, [πάνω:]
Ψηφοδέλτιον, Βασιλεύς Γεώργιος Β΄. [1946].

Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 1001 x 706 mm. Καρα-
χρῆστος 71.
€ 800-1.200

467
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Α. 1951, Homecoming Year, [κάτω:]
Greece. Ἀθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης, 1951.
Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 803 x 604 mm. Ἔκδοση τῆς
Ὑπηρεσίας τοῦ Ἔτους Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ.
€ 600-800

468
Οἱ περιπέτειες τοῦ Σέρλοκ Χόλμς, [πάνω ἀριστερά:]
Κλασσικά Εἰκονογραφημένα. Ἀθήνα, [π. 1954].
Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 750 x 520 mm. (λερωμένη,
μικρές φθορές). Σέ κορνίζα.
€ 300-400

464

465 466 467
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468 469

469
Extra, [κάτω:] Τσιγάρο Ματσάγγου. Ἀθήνα, Γκρέ-
κα, [δεκαετία 1950].
Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 804 x 600 mm.
€ 250-350

470
ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ, Δημ. Τά νέα [κάτω :] Ἐλαφρά Μα-
τσάγγου. Ἀθήνα, Ἀσπιώτη-ΕΛΚΑ, [δεκαετία 1950].
Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 695 x 500 mm.
€ 200-300

471
ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ, Δημ. Τέσσερις μακέτες διαφημί-
σεων τσιγάρων Ματσάγγου. [δεκαετία 1950].
Ὑδατογραφία καί μελάνι σέ χαρτί, ἡ καθεμία: 360
x 255 mm. (4)
€ 200-300

472
ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Mount of Athos, Greece.
Ἀθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης, 1949.
Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 797 x 600 mm. (μικρές
φθορές στή δεξιά πλευρά). Ἔκδοση τῆς Γεν. Γραμ-
ματείας Τουρισμοῦ. Καραχρῆστος 301.
€ 400-600

470

471 (3 ἀπό τίς 4)
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473
Greece, Island of Corfu. Ἀθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης, 1954.
Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 802 x 602 mm.
(σχισίματα στήν κάτω πλευρά). Ἔκδοση τοῦ Ε.Ο.Τ.
Πρβ. Καραχρῆστος 299.
€ 400-600

474
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ, Γ. Grèce, [κάτω:] Athènes / Baie de Castella.
Ἀθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης, 1955.
Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 804 x 556 mm.
Ἔκδοση τοῦ Ε.Ο.Τ. Πρβ. Καραχρῆστος 308.
€ 400-600

475
Αἰδηψός, πηγή ὑγείας, [κάτω:] Λουτροθεραπεία -
Θαλάσσια σπόρ, ἰδεώδης τόπος παραθερισμοῦ. Ἀθήνα,
Διαφημιστικός Οἶκος Μίνως, [δεκαετία 1950].
Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 700 x 500 mm.
€ 300-400

472 473 474

475
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476

478

24. Νεοελληνική χαρακτική

476
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Σπίτι στή Μονμάρτη. [1925].
Ὀξυγραφία, 165 x 235 mm. Ὑπογραφή στό κάτω πε-
ριθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 200-300

477
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Δύο φίλες (ἐσωτε-
ρικό). [1938].
Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 246 x 348 mm. Ἔκδοση
σέ 25 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω
περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ μονόγραμμα
στήν πλάκα. Σέ κορνίζα. Κυριαζῆ 178.
€ 700-900

478
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Δρυάδες. [1938].
Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 358 x 298 mm. Ὑπογραφή
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ μονό-
γραμμα στήν πλάκα. Σέ κορνίζα. Κυριαζῆ 174.
€ 800-1.200

479
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Καλάθι μέ φροῦτα.
[1945-48].

477

479
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480

481

Ὀξυγραφία, 300 x 390 mm. Ὑπογραφή μέ ἀρχικά
στήν πλάκα. Σέ κορνίζα. Κυριαζῆ 47.
€ 300-400

480
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. Ἡ Καθεδρική (Ὁ Ἅγιος
Νικόλαος στό Blois).
Δίχρωμη ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 405 x 212 mm.
(ἐλαφρά ὀξειδωμένη). Ὑπογραφή μέ μολύβι καί
σφραγίδα στό κάτω περιθώριο. Σέ κορνίζα. Κάσδα-
γλης, σ. 521, ἀρ. 9.
€ 1.000-1.500

481
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Ἀτμόπλοια καί βάρκες.
Χαλκογραφία μαλακοῦ βερνικιοῦ, 52 x 116 mm.
Ἔκδοση σέ 3 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

482
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, Νίκος. Τό μεγάλο
δέντρο. [1975-76].
Χαλκογραφία (ὀξύ καί ἀκουτίντα), 365 x 495 mm.
Ἔκδοση σέ 10 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 600-800

482

483

483
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ, Γιῶργος. Τσοῦρμο ψαράδων στή
Σκόπελο. [1950].
Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 372 x 441 mm. (λίγο
ὀξειδωμένη). Ἔκδοση σέ 25 ἀντίτυπα, τίτλος, ἀρίθ-
μηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200
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484 486

484
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Γυναίκα τῆς Ἀταλάντης. [1979].
Μεταξοτυπία, 418 x 300 mm. Ἔκδοση σέ 240 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση
καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

485
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Ναύτης μέ τσουλουφάκι. [1986].
Μεταξοτυπία, 525 x 350 mm. Ἔκδοση σέ 150 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση
καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

486
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Δυό στρατιῶτες χορεύουν ζεϊμπέκικο.
[1980].
Ἔγχρωμη λιθογραφία, 500 x 645 mm. Ἔκδοση σέ 75 ἀντίτυπα,
ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
€ 400-600

485
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490

487
ΚΑΝΘΟΣ, Τηλέμαχος. Ραχήλ. 1977.
Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 457 x 370 mm. Τίτλος,
ὑπογραφή καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ
μολύβι.
€ 400-600

488
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Μάνα μέ πεθαμένο παιδί.
Χάραγμα σέ πέτρα, 830 x 225 mm. Ἔκδοση σέ 20
ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περι-
θώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

489
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Τό παιδί μέ τόν ἥλιο. 1979.
Χάραγμα σέ πέτρα, 675 x 470 mm. Ἔκδοση σέ 30
ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, ὑπογραφή καί χρονολογία
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
€ 700-900

487 488 489

490
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Διαμαντῆς. Τρεῖς προσωπο-
γραφίες.
Μεταξοτυπία, 315 x 490 mm. Ἔκδοση σέ 75 ἀντί-
τυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώ-
ριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 400-600
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491 492

491
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνστ. Μήθυμνα I. 1971.
Ἔγχρωμη ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 590 x 900 mm.
Ἔκδοση σέ 20 ἀντίτυπα, ἡ ἔνδειξη «Epreuve d’ artiste
14/20 + tirage 50», τίτλος, ὑπογραφή καί χρονολογία
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

492
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνστ. Αἰγαῖο XXX. 1981.
Ἔγχρωμη ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 532 x 404 mm.
Ἔκδοση σέ 100 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος, ὑπο-
γραφή καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ μο-
λύβι. Σέ κορνίζα.
€ 600-800

493
ΒΑΡΛΑΜΟΣ, Γιῶργος. Τῆνος. 1953.
Ἔγχρωμη ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 251 x 368 mm.
Ἔκδοση σέ 25 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, ὑπογραφή καί
χρονολογία στήν εἰκόνα μέ μελάνι. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

493

494
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496

495

494
ΤΕΤΣΗΣ, Παναγιώτης. Νεκρή φύση.
Ἔγχρωμη ἀκουατίντα, 605 x 870 mm. Ἔκδοση σέ 180
ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, ἀφιέρωση («Τοῦ Μανώλη μέ τή /
φιλία μου») καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
€ 400-600

495
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Προσχέδιο γιά τή σύνθεση Νύφη.
Μεταξοτυπία, 200 x 492 mm. Ἔκδοση σέ 150 ἀντίτυπα, ἀρί-
θμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ
κορνίζα.
€ 200-300

496
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Στίς πορτοκαλιές. 1983.
Ἔγχρωμη λιθογραφία, 500 x 344 mm. Ἔκδοση σέ 200 ἀντί-
τυπα, ἀρίθμηση, ὑπογραφή καί χρονολογία στό κάτω πε-
ριθώριο μέ μολύβι. Ὀράτη 69.
€ 200-300

497
ΓΑΪΤΗΣ, Γιάννης. Nautilus Libellule.
Μεταξοτυπία, 648 x 512 mm. Ἔκδοση σέ 250 ἀντίτυπα,
ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
Σέ κορνίζα.
€ 200-300

497
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498

500
ΓΑΪΤΗΣ, Γιάννης. Ὁ ποδηλάτης.
Κατασκευή ἀπό ζωγραφισμένο ξύλο, μέγιστο μῆκος:
1160 mm. Ἔκδοση σέ 50 ἀντίτυπα.
Βλ. Λ. Γαΐτη-Charrat, κ.ἄ., Κριτικός κατάλογος τῶν
ἔργων τοῦ Γιάννη Γαΐτη. Ζωγραφική, γλυπτική,
κατασκευές, Παρίσι & Ἀθήνα, 2003, ἀρ. 1281.
€ 800-1.200

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

500

499

498
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Πειραιάς. 1981.
Μεταξοτυπία σέ μεταλλικό δίσκο, 530 x 670 mm.
Ἔκδοση σέ 85 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή
σέ ἐτικέτα στήν πίσω ὄψη.
€ 600-800

499
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος. Καρναβάλι. [1981].
Μεταξοτυπία σέ μεταλλικό δίσκο, 530 x 670 mm.
Ἔκδοση σέ 85 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή
σέ ἐτικέτα στήν πίσω ὄψη.
€ 600-800
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Adams: Adams (H. M.) Catalogue of Books printed on
the Continent of Europe, 1501-1600, in Cambridge Li-
braries, 2 τ., Cambridge 1967.

Amandry (Partitions): Amandry (A.) «Le Philhelléni-
sme en France: Partitions de musique», Ὁ Ἐρανιστής,
τ. ΙΖ´, Ἀθήνα 1981, σ. 25-45.

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

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

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

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

Colas: Colas (R.) Bibliographie générale du costume et
de la mode, 2 τ., Παρίσι 1933.

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

Γαλάνης (Εἰκονογραφημένα): Ὀράτη (Ε.), Α. Δρακο-
γιῶργος & Γ. Δ. Ματθιόπουλος, Δημήτρης Γαλάνης.
Τά εἰκονογραφημένα βιβλία, ἀναλυτικός κατάλογος,
1904-1962, Ἀθήνα 2014.

Γκίνης & Μέξας: Γκίνης (Δ. Σ.) & Β. Γ. Μέξας,
Ἑλληνική βιβλιογραφία 1800-1863, 3 τ., Ἀθήνα,
1939-1957.

Darlow & Moule: Darlow (T. H.) & H. F. Moule, His-
torical Catalogue of the Printed Editions of Holy Scrip-
ture, 4 τ., Λονδίνο, 1903-1911.

Δασκαλόπουλος: Δασκαλόπουλος (Δ.) Ἐργογραφία
Σεφέρη (1931-1979). Βιβλιογραφική δοκιμή, Ἀθήνα
1979.

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

Δρούλια & Κουτσοπανάγου: Δρούλια (Λ.) & Γ.
Κουτσοπανάγου (ἐπιμ.), Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Ἑλ-
ληνικοῦ 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 (Προσθῆκες): Ἠλιού (Φ.) Προσθῆκες στήν
ἑλληνική βιβλιογραφία (1515-1799), Ἀθήνα 1973.

Ἠλιού & Πολέμη: Ἠλιού (Φ.) & Π. Πολέμη, Ἑλλη-
νική βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτική ἀναγραφή,
4 τ., Ἀθήνα 2006 [βλ. καί διαδικτυακή ἔκδοση μέ
διορθώσεις καί συμπληρώσεις: http://www.benaki.gr/
bibliology/search_simple.asp].
Göllner: Göllner (C.) Turcica. Die europäischen Türken-
drucke des XVI. Jahrhunderts [Die Türkenfrage in der
öffentlichen Meinung Europas im 16. Jahrhundert], 3 τ.,
Βουκουρέστι & Baden-Baden, 1961-1978.

Hoffmann: Hoffmann (S. F. W.) Bibliographisches Lexi-
con der gesammten Litteratur der Griechen, zweite Aus-
gabe, 3 τ., Leipzig, 1838-1845.

Ioannou: Navari (L.) Cyprus and the Levant. Rare Books
from the Sylvia Ioannou Foundation, 3 τ., Ἀθήνα 2016.

Jacono: Jacono (Carmela) Bibliografia di Leone Allacci
(1588-1669), Παλέρμο 1962.

Καραχρῆστος: Ἑλληνικές ἀφίσες. Ἐπιλογή, παρου-
σίαση, καλλιτεχνική ἐπιμέλεια Σπ. Καραχρῆστος,
δεύτερη ἔκδοση, Ἀθήνα 2003.

Κάσδαγλης: Κάσδαγλης (Ε. Χ.) Γιάννης Κεφαλλη-
νός, ὁ χαράκτης, Ἀθήνα 1991.

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

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

Κυριαζῆς: Κυριαζῆς (Ν. Γ.) Κυπριακή βιβλιογρα-
φία, Λάρνακα 1935.

Λαδᾶς & Χατζηδῆμος: Λαδᾶς (Γ.) & Α. Χατζη-
δῆμος, Ἑλληνική βιβλιογραφία τῶν ἐτῶν 1791-1799,
2 τ., Ἀθήνα, 1970-1973.
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Λαδᾶς & Χατζηδῆμος (18ος αἰ.): Λαδᾶς (Γ.) & Α. Χα-
τζηδῆμος, Ἑλληνική βιβλιογραφία. Συμβολή στό δέ-
κατο ὄγδοο αἰώνα, 2 τ., Ἀθήνα 1964-1976.
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.

Ὀράτη: Ὀράτη (Ε.) Γιάννης Μόραλης, χαρακτικά,
Ἀθήνα 1993.
Παπαδόπουλος (Ἑλληνική):Παπαδόπουλος (Θ.) Ἑλλη-
νική βιβλιογραφία, τ. Β´ (Παράρτημα), Ἀθήνα 1986.

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

Risorgimento Greco: Risorgimento Greco e Filellenismo
Italiano, lotte - cultura - arte, [κατ. ἔκθεσης], Ρώμη 1986.

Röhricht: Röhricht (R.) Bibliotheca geographica Palae-
stinae, Βερολίνο 1890.

Σαββίδης: Σαββίδης (Γ. Π.) Οἱ καβαφικές ἐκδόσεις
(1891-1932), Ἀθήνα 1966.

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

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

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

Zacharakis: Zacharakis (C. G.) A Catalogue of Printed
Maps of Greece, 1477-1800 [... Annex], third edition, 2 τ.,
Ἀθήνα, 2009-2016.
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Eurobank : 0026 0063 46 0200624540 | IBAN GR60 0260 0630 0004 6020 0624 540

Παρακαλώ να µε αντιπροσωπεύσετε στην παραπάνω δηµοπρασία σας για τους παρακάτω σηµειούµενους λαχνούς µέχρι τα ποσά που αναφέρω.
∆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 υποψήφιου
πλειοδότη στη δημοπρασία τηλεφωνικώς, προϋποθέτει την από τον πλει-
οδότη επικοινωνία με τον Δημοπράτη και την εκ μέρους του επιβεβαίωση
των στοιχείων του, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη
έναρξη της δημοπρασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί διαθέσιμη τηλε-
φωνική γραμμή κατά την δημοπρασία.
Διεξαγωγή της δημοπρασίας: Αρχική τιμή πλειοδοσίας είναι η πρώτη τιμή
της αναγραφόμενης στον κατάλογο τιμής εκτίμησης. Συνεχίζοντας τη δια-
δικασία, ο Δημοπράτης καθορίζει τις διαδοχικές προσφορές επί των δη-
μοπρατούμενων λαχνών σε ποσοστό 10% περίπου πάνω από την αμέσως
προηγούμενη προσφορά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης ως
προς την διαδικασία ή την κατακύρωση κάποιου λαχνού, ο Δημοπράτης,
ως διευθύνων την δημοπρασία, κρίνει ο ίδιος για την αμφισβήτηση αυτή,
για την οριστική κατακύρωση ή την εκ νέου δημοπράτηση του λαχνού.
Δικαιώματα Δημοπράτη: Ο Δημοπράτης δικαιούται κατά την κρίση του
να αρνηθεί την είσοδο ή την συμμετοχή οποιουδήποτε στη δημοπρασία. Ο
Δημοπράτης δικαιούται να αποσύρει ανά πάσα στιγμή και για οποιαδή-
ποτε αιτία οποιονδήποτε λαχνό από την δημοπρασία χωρίς να υποχρεού-
ται να ανακοινώσει τους λόγους της απόσυρσης αυτής.
Κυριότητα επί του λαχνού: Ο Δημοπράτης θεωρεί καλόπιστα ότι ο πωλη-
τής είναι κύριος του έργου ή αντικειμένου που δημοπρατείται. Για κάθε
δημοπρατούμενο έργο ή αντικείμενο ο πωλητής έχει προηγουμένως εγ-
γυηθεί στον Δημοπρατη ότι αυτό είναι ελεύθερο οποιουδήποτε βάρους
υπέρ τρίτου καθώς και νομικού ή πραγματικού ελαττώματος, διεκδίκησης
και αξίωσης τρίτου επ’ αυτού.
Κατακύρωση λαχνού: Ο κάθε δημοπρατούμενος λαχνός κατακυρώνεται
στον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος καθίσταται έκτοτε Αγοραστής του.
Κατάσταση λαχνού: Κάθε λαχνός διατίθεται στην κατάσταση που βρί-
σκεται κατά την δημοπράτηση («ως έχει»). Η περιγραφή και οι δηλώσεις
που αναγράφονται στον κατάλογο της δημοπρασίας ως προς την προ-
έλευση, χρονολόγηση, γνησιότητα και αποτίμηση της αξίας του λαχνού
αποτελούν απλή εκτίμηση του Δημοπράτη και δεν τον δεσμεύουν ούτε δη-
μιουργούν οποιαδήποτε ευθύνη του έναντι του πλειοδότη ή τρίτων. Ο Δη-
μοπράτης δεν ευθύνεται για πιθανά πραγματικά ελαττώματα ή φθορές του
λαχνού. Γι’ αυτό το λόγο, κάθε υποψήφιος πλειοδότης οφείλει να εξετάζει
προηγουμένως τον λαχνό, για τον οποίο ενδιαφέρεται να πλειοδοτήσει, αυ-
τοπροσώπως ή δια εντεταλμένου ειδικού κατά το διάστημα που οι προς
δημοπράτηση λαχνοί εκτίθενται στο κοινό προ της διεξαγωγής της δημο-
πρασίας. Συμμετοχή του πλειοδότη στην δημοπρασία σημαίνει αυτομάτως
ότι ο λαχνός έχει προηγουμένως εξετασθεί από αυτόν ή από αντιπρόσωπό
του και ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του.
Σύνολο οφειλής Αγοραστή: Με την κατακύρωση του δημοπρατούμενου
λαχνού, ο Αγοραστής (τελευταίος πλειοδότης) οφείλει στον Δημοπράτη τα
εξής χρηματικά ποσά:
(α) Την τιμή κατακύρωσης που αποτελεί το τίμημα της πώλησης του λαχνού.
(β) Αμοιβή, η οποία ανέρχεται σε ποσό 18% επί της τιμής κατακύρωσης
(εφεξής αναφερόμενη ως «η Αμοιβή του Δημοπράτη»).
(γ) ΦΠΑ 24% επί του ποσού της Αμοιβής του Δημοπράτη.
(δ) Επί κατακύρωσης εικαστικού έργου, ποσό που αντιστοιχεί στο «δι-
καίωμα παρακολούθησης» του καλλιτέχνη που βρίσκεται εν ζωή ή έχει
αποβιώσει μέσα στα τελευταῖα εβδομήντα (70) χρόνια (άρθρο 5 του νόμου
2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει). Το ποσό

αυτό διαμορφώνεται σε ποσοστό 5% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης
έως 50.000 ευρώ, σε ποσοστό 3% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης από
50.000,01 έως 200.000 ευρώ, σε ποσοστό 1% για το τμήμα της τιμής κατα-
κύρωσης από 200.000,01 έως 350.000 ευρώ, σε ποσοστό 0,5% για το τμήμα
της τιμής κατακύρωσης από 350.000,01 έως 500.000 ευρώ και σε ποσοστό
0,25% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης που υπερβαίνει τα 500.000
ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό του «δικαιώματος παρακο-
λούθησης» δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 12.500 ευρώ. Στον κατά-
λογο που εκδίδει ο Δημοπράτης πριν από τη δημοπρασία περιέχεται ειδική
σήμανση στα έργα επί των οποίων υπάρχει η ανωτέρω επιβάρυνση. Το τε-
λικώς καταβλητέο ποσό του «δικαιώματος παρακολούθησης» επιβαρύνε-
ται με ΦΠΑ 24% που βαρύνει επίσης τον Αγοραστή.
Παράδοση λαχνού / εξόφληση οφειλής Αγοραστή: Αφού προηγουμένως
γίνει πλήρης και ολοσχερής εξόφληση της αναφερόμενης ανωτέρω συνολι-
κής οφειλής από τον Αγοραστή, ο λαχνός που κατακυρώθηκε είναι διαθέ-
σιμος προς παράδοση στον Αγοραστή, από την επομένη της δημοπρασίας
εργάσιμη ημέρα, από τα γραφεία του Δημοπράτη (ή ενδεχομένως από άλλο
μέρος το οποίο ο Δημοπράτης θα υποδείξει στον Αγοραστή) και για τις επό-
μενες είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της δημοπρασίας.
Μεταβίβαση της κυριότητας επί του λαχνού επέρχεται μόνο με την εξό-
φλησή του και με την ταυτόχρονη παράδοσή του στον Αγοραστή.
Δικαιώματα Δημοπράτη επί αρνήσεως παραλαβής και εξόφλησης: Σε πε-
ρίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του Αγοραστή να προσέλθει για να παρα-
λάβει και να εξοφλήσει το έργο εντός της αναφερόμενης ανωτέρω
προθεσμίας, ο Δημοπράτης έχει τα ακόλουθα ισοδύναμα δικαιώματα : είτε
(α) να αξιώσει δικαστικά την συνολική οφειλή του Αγοραστή, είτε (β) αφού
ορίσει στον Αγοραστή νέα πενθήμερη προθεσμία εξόφλησης της συνολι-
κής οφειλής, να υπαναχωρήσει της πώλησης, σε περίπτωση άπρακτης πα-
ρέλευσης της νέας ως άνω προθεσμίας. Σε τέτοια περίπτωση ο Δημοπράτης
θα μπορεί να πωλήσει τον λαχνό σε τρίτο πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο
ελεύθερα, ακόμα και εκτός δημοπρασίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,
αν η τιμή πώλησης που θα πραγματοποιηθεί είναι μικρότερη της συνολι-
κής οφειλής του Αγοραστή που θα έχει διαμορφωθεί από την προηγηθείσα
πλειοδοσία τούτου, ο Δημοπράτης θα μπορεί να αξιώσει δικαστικώς από
τον Αγοραστή το διαφέρον μεταξύ της μειωμένης αυτής αμοιβής που επι-
τεύχθηκε από την ελεύθερη πώληση του λαχνού και της Αμοιβής, χωρίς
τούτο να αποκλείει την διεκδίκηση τυχόν περαιτέρω αποζημίωσης.
Δικαίωμα του Αγοραστή για επιστροφή του λαχνού: Ο Δημοπράτης
εφαρμόζει τις διεθνώς παραδεδεγμένες αρχές της επιστήμης και της τέ-
χνης κατά την εξέταση της γνησιότητας των λαχνών πριν την δημοπρά-
τηση τους. Αν, παρά ταύτα, λαχνός αποδειχθεί εκ των υστέρων ως μη
γνήσιος με αδιάσειστα στοιχεία που βασίζονται στις διεθνώς παραδεδεγ-
μένες μεθόδους εξέτασης αυθεντικότητας, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα
να επιστρέψει τον λαχνό. Σε ό,τι αφορά το ποσό της τιμής κατακύρωσης
του επιστρεφόμενου για την ανωτέρω αιτία λαχνού, αυτό θα το επιστρέ-
ψει στον Αγοραστή ο Δημοπράτης άτοκα, αλλά μόνο εφόσον δεν το έχει
ήδη καταβάλει στον πωλητή. Αν, όμως, ο Δημοπράτης έχει εξοφλήσει ήδη
τον πωλητή, τότε ο Αγοραστής θα δικαιούται να αναζητήσει την τιμή κα-
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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