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Τετάρτη 21 Ἰουνίου 2017, ὥρα 6.30 μ.μ.
Mέρος Α´: 1-330

4
KOCK, Paul Henry de. Οἱ δαίμονες τῆς θαλάσσης, ἤ
οἱ Ἄγγλοι πειραταί, μετάφρασις ἐκ τοῦ γαλλικοῦ
ὑπό Ἰωάννου Τ. Ἀντωνιάδου [– Ζάννου Βασιλά-
ρου – Ἀλκιβιάδου Γαβαλᾶ], ἐκδίδονται [...] ὑπό
Ἱππ. Μαργαρίτου καί Κ. Λαζαρίδου, [τόμος Α΄][–
τόμος Β΄– τόμος Γ΄]. Κωνσταντινούπολη, Θ. Κα-
σάπης (τ. Α´), 1875, Imprimerie de l’ Orient (τ. Β´),
1874, καί χωρίς ἔνδειξη τυπογράφου (τ. Γ´), 1874.
3 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, 124, 116 καί 126 σ. (λίγο
λερωμένα μερικά φύλλα). Κατάλογος συνδρο-
μητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1875.306 &
1874.539-40, Κασίνης, I, 1546 & 1440-1.
€ 50-70

5
LORCA, Federico Garcia. Ὁ ματωμένος γάμος, εἰσα-
γωγή καί μετάφραση ἀπό τά ἰσπανικά Νίκου Γκά-
τσου. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1945.
106 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα).
€ 80-120

6
MacLEISH, Archibald. Ἡ πήλινη ὑδρία, εἰσαγωγή -
μετάφραση Κλείτου Κύρου (ἀνάτυπο ἀπό τά τεύχη
38-39 τῆς «Νέας Πορείας»). Θεσσαλονίκη, [1958].
[16] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («στόν ποι-
ητή / Κώστα Κοβάνη / Κ. Κύρου»). Χωρίς ἰδιαί-
τερα ἐξώφυλλα. [μαζί:] APOLLINAIRE, Guillaume.
Ζώνη, μεταφράζει ὁ Κλεῖτος Κύρου (ἀνάτυπο ἀπό
τή «Νέα Πορεία»). Θεσσαλονίκη 1962. 14 σ. Τυπω-
μένο σέ 120 ἀντίτυπα, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («στόν ποιητή Κώστα Κοβάνη / φιλική
προσφορά / Κ. Κύρου / 9. 2. 62 / Θεσ/κη»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. (2)
€ 40-60

2. Νεοελληνική λογοτεχνία
7
[ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Ἀλέξανδρος, ὁ Φιραρῆς].
Βόσπορος ἐν Βορυσθένει. Μόσχα, τυπογραφεῖο
τῆς Κοινότητος, 1810.

1. Ξένη λογοτεχνία

1
BLAKE, William. Οἱ γάμοι τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς Κό-
λασης, μετάφραση & εἰσαγωγή Ζήσιμος Λορεντζά-
τος (ἀναδημοσίευμα ἀπό τό περιοδικό «Ἀγγλο-
Ἑλληνική Ἐπιθεώρηση», Ϛ´, 2, φθινόπωρο 1953).
Ἀθήνα 1954.
34 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη).
[μαζί:] ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ, Ζήσιμος. Ἔντγκαρ Πόε,
Οἱ ἐξαιρέσεις – Ἡ φιλοσοφία τῆς συνθέσεως – Ἡ
ποιητική ἀρχή. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας
1936. 58 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο ἐκτός κειμένου.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 50-70

2
BYRON, George Gordon Noël, Lord. Ὁ Γκιαούρ, τε-
μάχιον τουρκικοῦ διηγήματος, μετάφρασις Αἰκα-
τερίνης Κ. Δοσίου, ἐκδίδεται τό δεύτερον ὑπό Ἀρ.
Κ. Δοσίου, [πάνω:] Ποιήματα Βύρωνος. Ἀθήνα, Α.
Κορομηλᾶς, 1873.
8ο, ι΄ + 69 σ. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (σέ
χαρτόνι ἐπενδυμένο μέ μαλακό ὑπόστρωμα, φθο-
ρές, τίτλος καί ἀρχικά στό πάνω κάλυμμα: «ΒΥ-
ΡΩΝΟΣ / Ο ΓΚΙΑΟΥΡ» καί «Υ. Ε. Ε.», χρυσωμένες
οἱ ἀκμές). Ἠλιού & Πολέμη, 1873.573. [μαζί:] Χει-
ρόγραφο βιογραφικό τῆς Δοσίου. Γραμμένο στίς
σ. [1] καί [3] δίφυλλου, 297 x 196 mm. (οἱ [2] & [4]
λευκές). (2)
€ 60-80

3
BYRON, George Gordon Noël, Lord. Childe Harold’s
pilgrimage, a romaunt, and other poems, seventh edi-
tion. Λονδίνο, John Murray, 1814.
8ο, xvi + 296 σ. (λάθος διπλωμένο τό πρῶτο τεῦχος).
Μ’ ἕνα ἀναδιπλούμενο πανομοιότυπο ἐπιστολῆς.
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (σχισμένη ἡ πάνω
ἕνωση, χαλαρωμένη ἡ ἀντίστοιχη σύνδεση, χρυ-
σωμένες οἱ ἀκμές, ex-libris Π. Λ. Ἀργέντη). Wise, I,
σ. 53-4.
€ 60-80

6

books katalogos 68.qxd:Layout 1  5/22/17  3:46 PM  Page 6



5

8ο, 382 + (385-388) σ. (ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο,
τά παροράματα δεμένα μετά τά περιεχόμενα).
Ἀντίτυπο σέ γαλάζιο χαρτί. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού 1810.6.
€ 200-300

8
ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ, Ἠλίας. Ἰδιωτικά στιχουργήματα.
Τεργέστη, τυπογραφεῖο τοῦ Αὐστριακοῦ Λόϋδ, 1860.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 343 σ. (ὀξειδωμένα μερικά
φύλλα). Χωρίς τό φωτογραφικό πορτραῖτο τοῦ
συγγραφέα πού ὑπάρχει σέ ὁρισμένα ἀντίτυπα.
Δερμάτινη ράχη. Γκίνης & Μέξας, 8250.
€ 60-80

9
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ἀλέξανδρος Ρ. Τοῦ Κουτρούλη ὁ
γάμος, κωμωδία, ὑπό Α. Ρ. Ῥαγκαβῆ (κατά δέ τήν
πρώτην ἔκδοσιν τοῦ ἔτους 1845 ὑπό Χρηστοφά-
νους Νεολογίδου), ἔκδοσις τρίτη ἀναθεωρηθεῖσα.
Ἀθήνα, Δ. Κορομηλᾶς, 1861.
8ο, 117 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει περιβάλλον-
ται ἀπό νεότερο χαρτόνι). Γκίνης & Μέξας, 8907.
€ 60-80

10
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ἀλέξανδρος Ρ. Οἱ Τριάκοντα, δρᾶμα
εἰς μέρη πέντε. Ἀθήνα, Λάζ. Δ. Βιλλαρᾶς, 1866.

7

8ο, 214 σ. (μικρή φθορά στό κάτω περιθώριο τοῦ
πρώτου τεύχους, ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα).
Νεότερο πανί. Ἠλιού & Πολέμη, 1866.350.
€ 30-40

11
ΦΡΑΓΚΙΑΣ, Ἰωάννης Γ. Μαρία ἡ ἀρχιλῃστής,
δρᾶμα εἰς μέρη τέσσαρα. Ἑρμούπολη, τυπογρα-
φεῖο τοῦ Ἐθνικοῦ Μέλλοντος, 1867.
8ο, λη΄ + 106 σ. Κατάλογος συνδρομητῶν. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λεκέδες, περιβάλλονται ἀπό μεταγενέ-
στερα). Ἠλιού & Πολέμη, 1867.269.
€ 60-80

12
ΖΑΝΟΣ, Παναγιώτης Δ. Ἀνδρογυναικομαχία,
κωμῳδία εἰς μέρη τρία, διδαχθεῖσα τό πρῶτον ἀπό
τῆς ἐν Ἀθήναις Σκηνῆς κατά μῆνα Ἰανουάριον
ΑΩΟΑ΄. Ἀθήνα 1871.
8ο, κα΄ + 142 σ. (ὀξείδωση). Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές στά καλύμ-
ματα). Ἠλιού & Πολέμη, 1871.40. [δεμένο μαζί:]
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, Π. Φαντασία καί καρδία, συλλογή
δευτέρα λυρικῶν ποιήσεων. Ἀθήνα, Ν. Ρουσόπου-
λος, 1879. 8ο, η΄ + 271 σ. Ἠλιού & Πολέμη, 1879.901.
[δεμένο μαζί:] DUMAS, Alexandre, fils. Ἰουλιανός
καί Λυδία, μυθιστόρημα Ἀλεξάνδρου Δουμᾶ υἱοῦ,
μεταφρασθέν ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό *** καί ἐκδοθέν
ὑπό Ἰωάν. Ν. Στεργίου. Ἑρμούπολη, Ρ. Πρίντεζης,

7
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14

1878. 8ο, 65 σ. Κατάλογος συνδρομητῶν. Ἠλιού &
Πολέμη, 1878. 285, Κασίνης, I, 1764.
€ 80-120

13
ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥΣ, Πανανός Ν. Φαέθων, ποίημα
ἐπικόν, μετά τινων ἄλλων ποιημάτων σατυρικῶν
καί λυρικῶν. Κωνσταντινούπολη, τυπογραφεῖο τοῦ
Νεολόγου, 1892.
8ο, ζ´ + (8-78) + [2 λ.] σ. (λίγο λερωμένα μερικά
φύλλα). Κατάλογος συνδρομητῶν (σ. 71-8). Πανί
(μικρές φθορές). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 70-90

14
ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος Π. Νέα λαϊκή ἀνθο-
λογία. Ἀθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου, [π. 1899].
8ο, 528 σ. Ἀρχικό πανί (μικρές φθορές, ὁ τίτλος στό
πάνω κάλυμμα, ἔχουν διατηρηθεῖ τά χρωμολιθό-
γραφα ἐξώφυλλα τοῦ Σ. Χρηστίδη). Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1899.211.
€ 60-80

15
ΑΛΕΞΙΟΥ, Ἕλλη. Ἄνθρωποι. Ἀθήνα, Γκοβόστης,
[1938].
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 182 σ. Ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο
ἀπό τή συγγραφέα. Πανί. [μαζί, τῆς ἰδίας:] Ρωτῶ

καί μαθαίνω. Ἀθήνα, Κέδρος 1975. 320 σ. Εἰκονο-
γράφηση τῆς Δ. Βουτσινᾶ, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στή Νανά Καλλιανέση, / παλληκάρι,
θαρραλέα προστά- / τισσα τοῦ πνεύματος στήν /
Ἑλλάδα / μέ τήν ἀγάπη μου / Ἕλλη Ἀλεξίου /
Ἀθήνα 28-9-1975»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 60-80

16
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Μανόλης. Ἡ Συνέχεια, 3.
Θεσσαλονίκη 1962.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 600 ἀντίτυπα. 27 σ. Ἀντίτυπο
μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν φίλο κ. Γοῦτο / μέ
πολλή ἐκτίμηση / Μ. Α.»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 60-80

17
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Μανόλης. Τά ποιήματα
(1941-1956), Ἐποχές – Ἐποχές 2 – Παρενθέσεις –
Ἐποχές 3 – Ἡ Συνέχεια – Ἡ Συνέχεια 2. Ἀθήνα
1956.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 650 ἀντίτυπα. 102 σ. Δέρμα (μι-
κρές φθορές, ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο).
€ 40-60

18
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Νάνος. Κεντρική στοά. Ἀθήνα
1958.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 480 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 53 σ. Μέ ὁλοσέλιδες ἀναπαρωγές σχε-
δίων τῆς Marie Wilson, ἀντίτυπο χωρίς ἀριθμό.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 40-60

19
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Ἀριστοτέλης. Ἀθανάσης Διάκος
– Ἀστραπόγιαννος, ἐκδίδονται ὑπό Παύλου Λάμ-
πρου. Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1867.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, 8ο, 282 σ. Νεότερη δερμάτινη ράχη.
Ἠλιού & Πολέμη, 1867.4, Legrand & Pernot, 2561.
€ 60-80

20
ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας. Ἄτταλος ὁ Τρίτος. Ἀθήνα,
Κέδρος, 1972.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 139 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στήν ἀγαπητή μου καί πρώτη / Κυρία
τῆς καρδιᾶς μου, τή Νανά / Καλλιανέση Καλή
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26

Χρονιά! / 2 τοῦ Γενάρη 1972 / Κώστας Βάρνα-
λης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 50-70

21
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γιάννης. Τό Σοῦλι. Ἀθήνα
1912.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, 14 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στήν Κυρία Π. Ε. Δέλτα / μέ μεγάλη
ἐκτίμηση / Γιάννης Βλαχογιάννης»). Δερμάτινη
ράχη. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τ’ ἄρματα. Ἀθήνα
1912. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, 14 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιό-
χειρη ἀφιέρωση («Στήν Κυρία Π. Σ. Δέλτα / μέ με-
γάλη τιμή / Γιάννης Βλαχογιάννης»). [δεμένο μαζί,
τοῦ ἰδίου:] Ἡ Πεταλούδα. Ἀθήνα 1920. ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, 16 σ. Ἔχει διατηρηθεῖ τό κάτω ἐξώ-
φυλλο.
€ 120-160

22
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Ἡ φιλοσοφία τῶν λου-
λουδιῶν, ποιήματα. Ἀθήνα 1988.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 35 σ. Μέ ἔγχρωμες εἰκόνες ἐντός
κειμένου τοῦ Γ. Βαρλάμου, ἀντίτυπο ὑπογεγραμ-
μένο ἀπό τόν ποιητή καί τό ζωγράφο. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα.
€ 30-40

23
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Ἔξοδος μέ τό ἄλογο
(ὕμνος στή χαρά). Ἀθήνα 1952.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16ο, 57 σ. Προμετωπίδα (ἀναπα-
ραγωγή ἔργου τοῦ Γ. Βακαλό), ὑπολείμματα ἰδιό-
χειρης ἀφιέρωσης στό πρῶτο φύλλο («[...] /
ΝΙΚΗΦ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 30-40

24
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Τό γυμνό παιδί. Ἀθήνα,
Νεοελληνική Λογοτεχνία, [1939].
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 79 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρό
σχίσιμο, λεκέδες ἀπό νερό).
€ 40-60

25
ΔΟΥΚΑΣ, Στρατῆς. Εἰς ἑαυτόν. Ἀθήνα 1930.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16ο, 43 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Τοῦ εὐγενικώτατου φίλου / Μιχαλάκη
Γούτου / Μέ βαθύτατη ἐκτίμηση / Στρατῆς Δούκας
/ Ἀθήνα 8·V·39»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 60-80

26
ΔΟΥΚΑΣ, Στρατῆς. Ἱστορία ἑνός αἰχμαλώτου.
Ἀθήνα, Χ. Γανιάρης, 1929.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16ο, [6] + β´ + (10-75) σ. (λεκές

21
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29

ἀπό νερό στά περιθώρια). Ἀντίτυπο μέ αὐτόγραφη
σημείωση στή σ. α΄ («“Βρίσκουμαι σ’ ἕνα κόσμο
πολύ πονεμένο· θε- / έ μου δός μου τή δύναμη νά
τόν ἐκφράσω“ / - Ἀπ’ τό σημειωματάριό μου, τήν
παραμονή / ποῦ συναντήθηκα μέ τόν αἰχμάλωτο.
Σ. Δ.») καί ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν εὐγενικώ-
τατο / Μιχαλάκη Γοῦτο / Φιλικώτατα / Στρατῆς
Δούκας / Ἀθήνα 8·V·39»). Ἀρχικό πανί.
€ 80-120

27
ΔΡΟΣΙΝΗΣ, Γεώργιος. Κλειστά βλέφαρα, 1914-
1917. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, [1918].
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 182 σ. Ἀντίτυπο μέ ἀφιέρωση
τῆς Πην. Δέλτα στήν κόρη της Σοφία («Στή Σοφία
μου τήν ἀγαπημένη, πού εἶναι / στά ξένα στέλνω τό
καινούριο τοῦτο βιβλίο, μό- / λις βγῆκε. – / Π. Σ.
Δέλτα»). Ἀρχικά εὔκαμπτα καλύμματα ἐπενδυ-
μένα μέ πανί.
€ 60-80

28
ΔΡΟΣΙΝΗΣ, Γεώργιος. Λαμπάδες. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σι-
δέρης, χ.χ.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 250 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 93 σ. Μέ εἰκονογράφηση τοῦ Δ. Μπι-
σκίνη, ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν ποιητή
(«6. 1. 48 / Γ. Δρ–»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώ-

φυλλα (ἐλαφρά λερωμένα, ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο,
ἀξάκριστο).
Ἄν καί τυπωμένη ἀπό τό 1926, ἡ συλλογή αὐτή κυ-
κλοφόρησε τό 1948.
€ 80-120

29
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μήν ὁμιλεῖτε εἰς τόν
ὁδηγόν. Ἀθήνα, Κύκλος, 1938.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 54 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Στό λεπτό καλλιτέχνη / καί πολύτιμο φίλο / Σί-
μωνα Καρᾶ / Ν. Ἐγγονόπουλος / 1938»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη, ἐν μέρει ἄκοπο).
€ 600-800

30
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μπολιβάρ. Ἀθήνα,
Ἴκαρος, 1944.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 340 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 23 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ζω-
γραφικοῦ ἔργου τοῦ ποιητῆ), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στό Σπύρο Γιαννούλη, / τόν καλό κι’
εὐγενικό φίλο / Ν. Ἐγγονόπουλος / 44»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη).
€ 500-700

31
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Τό μονόγραμμα. Ἀμμόχω-
στος, L’ Oiseau, χ.χ. [1971].
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 700 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, ὅλα ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν ποιητή. 4ο,
19 φ. Ἔκδοση πού ἀναπαράγει ἕνα αὐτόγραφο τοῦ
ποιήματος, ἀντίτυπο σέ ἄρραφα τεύχη (ὅπως κυ-
κλοφόρησε). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 200-300

32
[ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σπύρος]. «ΘΕΡΟΣ, Ἆγις».
Ὀχτάστιχα τοῦ περβολιοῦ. Ἀθήνα, Ἀετός, 1944.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 23 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Τῶν φίλων κ. καί κ. Ζάννα / θύμημα φιλικό / 1947
/ Ἆγις Θέρος»), χωρίς ἀριθμό. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ μάγος, ἤ τοῦ μόχτου τό τρα-
γούδι. Ἀθήνα, Ἀετός, 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, πε-
ριορισμένη σέ 400 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 13 σ.
Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Θύμημα ἐγκάρ-
διο τοῦ ποιητῆ / στό ζευγάρι Ζάννα, πού / ἀγωνί-
ζεται γιά τήν ἀνθρω- / πιά. / 1947 / μέ τιμή / καί
φιλία / Ἆγις Θέρος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ
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ἰδίου:] Ἡρωική διλογία, Ἡ Ἑκάλη – Τ’ ἄλογο τ’
Ἀκρίτη. Ἀθήνα, Ἀετός, 1953. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 37
σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῆς φίλης συ-
ναδέρφισας / στήν πένα κυρίας Βιργινίας / Ζάννα.
/ θύμημα ἐγκάρδιο / φιλίας καί τιμῆς / 1953 / Ἆγις
Θέρος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3)
€ 100-150

33
ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος. Δοκίμιο γιά τήν Ἀμερική.
Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1954.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 236 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Τοῦ Κου καί τῆς Κας / Ἀλ. Ζάννα / μέ
ξεχωριστή τιμή καί φιλία / Γιῶργος Θεοτοκᾶς»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα καλυμμένα μέ μεταγενέστερο
χαρτί (χειρόγραφος τίτλος σέ ταινία στή ράχη).
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ταξίδι στή Μέση Ἀνατολή καί στό
Ἅγιον Ὄρος. Ἀθήνα, Γ. Φέξης, 1961. ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 218 σ. Προμετωπίδα, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Τοῦ Κυρίου καί τῆς Κυρίας Α. Ζάννα
/ μέ τή φιλία μου / Γιῶργος Θεοτοκᾶς»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα. (2)
€ 80-120

34
ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος. Δοκίμιο γιά τήν Ἀμερική.
Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1954.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 236 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Τοῦ / Προέδρου / Κυρίου Γεωργίου
Παπανδρέου / μέ αἰσθήματα τιμῆς καί φιλίας /
Γιῶργος Θεοτοκᾶς / Νοέμβριος 1954»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἄκοπο).
€ 60-80

35
ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος. Ἱερά ὁδός. Ἀθήνα, Ἴκα-
ρος, 1950.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 190 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Τοῦ Κυρίου καί τῆς Κυρίας / Ἀλ.
Ζάννα / μέ ξεχωριστή τιμή / Γιῶργος Θεοτοκᾶς /
Ἰανουάριος 1951»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα καλυμμένα
μέ μεταγενέστερο χαρτί (χειρόγραφος τίτλος σέ
ταινία στή ράχη).
€ 40-60

36
ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος. Ἐμπρός στό κοινωνικό
πρόβλημα, δοκίμιο. Ἀθήνα, Πυρσός, 1932.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 61 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα καλυμ-

μένα μέ μεταγενέστερο χαρτί (χειρόγραφος τίτλος
σέ ταινία στή ράχη).
€ 50-70

37
ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος. Προβλήματα τοῦ καιροῦ
μας. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1956.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 105 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Τοῦ Κυρίου καί τῆς Κυρίας Ἀλεξ.
Ζάννα / μέ αἰσθήματα τιμῆς καί φιλίας / καί μέ θερ-
μές εὐχαριστίες καί συγχαρητήρια / γιά τήν ἔκδοση
τῆς Ἀλληλογραφίας / τῆς Πηνελόπης Δέλτα /
Γιῶργος Θεοτοκᾶς / Ἰανουάριος 1957»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα καλυμμένα μέ μεταγενέστερο χαρτί (χει-
ρόγραφος τίτλος σέ ταινία στή ράχη). [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Πνευματική πορεία. Ἀθήνα, Γ. Φέξης, 1961.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 403 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Τοῦ Κυρίου καί τῆς Κυρίας Ἀλ. Ζάν-
να / μέ ἐγκάρδιους χαιρετισμούς / Γιῶργος Θεο-
τοκᾶς»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, περίβλημα. (2)
€ 80-120

38
ΙΩΑΝΝΟΥ, Γιῶργος. Γιά ἕνα φιλότιμο, πεζογρα-
φήματα (Ἐκδόσεις Διαγωνίου, ἀρ. 10). Θεσσαλο-
νίκη 1964.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα.
90 σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα.
€ 30-40

39
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. — [ΑΜΟΙΡΑΔΑΚΗΣ, Νῖκος].
«ΚΑΜΠΟΣ, Ροβέρτος». Τό ποιητικόν ἔργο τοῦ Κ.
Π. Καβάφη. Κάιρο 1912.
XX σ. (λερωμένος ὁ τίτλος καί τό τελευταῖο φύλλο).
Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων
ὁ τίτλος καί τό τελευταῖο φύλλο). [μαζί:] ΒΡΙΣΙΜΙ-
ΤΖΑΚΗΣ, Γ. Τό ἔργο τοῦ Κ. Π. Καβάφη – Ἀπό τά
ποιήματα τοῦ Κ. Π. Καβάφη, δεύτερη ἔκδοση.
Ἀλεξάνδρεια, [1923]. 16ο, 62 σ. (λίγο λερωμένα με-
ρικά φύλλα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ὀξειδωμένα). (2)
€ 60-80

40
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Δέησις. Ἀλεξάνδρεια, Ι. Κ. Λα-
γουδάκης, 1898.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, τυπωμένη σέ 50 ἀντίτυπα. [4] σ.
(ὀριζόντιο ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο σέ ὅλα τά
φύλλα). Ὁ τίτλος σέ κόκκινο πλαίσιο στή σ. [1], τό
κείμενο στή σ. [3] (οἱ [2] & [4] λευκές). Σαββίδης Α3.
€ 800-1.200
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41
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Περιμένοντας τούς βαρβάρους.
Ἀλεξάνδρεια, Ι. Κ. Λαγουδάκης, 1904.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, τυπωμένη πιθανῶς σέ 50 ἀντί-
τυπα. [8] σ. (ὀριζόντιο ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο σέ ὅλα
τά φύλλα). Ὁ τίτλος στή σ. [1] μέ κόκκινο μελάνι, τό
κείμενο στίς σ. [3]-[5] (οἱ [2] & [6]-[8] λευκές). Χωρίς
ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων τό πρῶτο
καί τό τελευταῖο φύλλο). Σαββίδης Α5.
€ 1.200-1.600

42
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1908-1914). Ἀλε-
ξάνδρεια, [1920-1926].
29 φ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένος ὁ τίτλος). Αὐτό-
γραφη διόρθωση σέ 2 ποιήματα (φ. 22 καί 25), αὐτό-
γραφη διόρθωση στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 3 φύλλων,
ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Εἰς τόν φίλον λό-
γιον Γ. Πετρώντα / Κ. Π. Καβάφης»). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). Σαββίδης Γ4.
€ 800-1.200

43
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1908-1914). Ἀλε-
ξάνδρεια, [1920-1926].
29 φ. (ἀμυδρός λεκές ἀπό νερό στά πρῶτα φύλλα, κη-

λίδα στήν κάτω ἐξωτερική γωνία τοῦ φ. 7). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). Σαββίδης Γ4.
€ 500-700

44
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1916-1918). Ἀλε-
ξάνδρεια, [1929-1933].
30 φ. (τό φύλλο μέ τό χρονολογικό κατάλογο τῶν
ποιημάτων δεμένο μεταξύ τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύ-
τερου φύλλου). Αὐτόγραφη διόρθωση σ’ ἕνα ποί-
ημα (φ. 20), αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση ἑνός φύλλου,
αὐτόγραφη διόρθωση στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 17
ἄλλων. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ8.
€ 400-600

45
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα 1915-192[5]. Ἀλε-
ξάνδρεια, [1920-1926].
71 ποιήματα σέ 80 λυτά φύλλα (χωρίς λευκό φύλλο
στήν ἀρχή καί τό τέλος, σελοτέιπ στό δίφυλλο,
σφραγίδα: «ΜΗΝΙΑΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ-
ΔΙΚΟ / ΝΕΑ ΤΕΧΝΗ / ΑΘΗΝΑΙ / 1924»). Τοποθετη-
μένα σέ δίφυλλο μέ τόν τίτλο στήν πρώτη σελίδα
του καί τόν πίνακα περιεχομένων στήν τρίτη καί
τήν τέταρτη, αὐτόγραφη συμπλήρωση τοῦ πίνακα
περιεχομένων μετά τό 54ο ποίημα, ἡ δεύτερη χρο-
νολογία τοῦ τίτλου ἔντυπη («1921») μέ διαδοχικές
αὐτόγραφες διορθώσεις τοῦ τελευταίου ψηφίου
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(σέ «3», «4» καί «5»), αὐτόγραφες διορθώσεις σέ 4
ποιήματα (13ο, 44ο, 47ο & 55ο) καί στήν ἔντυπη
ἀρίθμηση 11 ποιημάτων. Λείπουν τά ἐξώφυλλα.
Σαββίδης Γ5 (ἐνδιάμεσο στάδιο).
€ 600-800

46
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα 1916-[1929]. Ἀλε-
ξάνδρεια, [1926-1929].
27 (ἀπό τά 88) ποιήματα σέ 33 (ἀπό τά 103) λυτά
φύλλα (λείπουν τά ποιήματα 1-60 & 88, σελοτέιπ
στό δίφυλλο). Τοποθετημένα σέ δίφυλλο μέ τόν
τίτλο στήν πρώτη σελίδα του καί τόν πίνακα περιε-
χομένων στήν τρίτη καί τήν τέταρτη, αὐτόγραφη
συμπλήρωση τοῦ πίνακα περιεχομένων ἀπό τό 67ο
μέχρι τό 74ο ποίημα (τά ποίηματα 75ο-88ο δέν πε-
ριλαμβάνονται στόν πίνακα), αὐτόγραφη ἡ δεύτερη
χρονολογία τοῦ τίτλου, αὐτόγραφες διορθώσεις σέ
2 ποιήματα (71ο & 74ο) καί στήν ἔντυπη ἀρίθμηση
6 ποιημάτων. Λείπουν τά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ7.
€ 300-400

47
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα 1919-[1929]. Ἀλε-
ξάνδρεια, [1929-1933].
65 (ἀπό τά 69) ποιήματα σέ 78 (ἀπό τά 87) λυτά
φύλλα (λείπουν τά ποιήματα 66-69, σελοτέιπ στό δί-
φυλλο). Τοποθετημένα σέ δίφυλλο μέ τόν τίτλο
στήν πρώτη σελίδα του καί τόν πίνακα περιεχομέ-
νων στήν τρίτη καί τήν τέταρτη, αὐτόγραφη συμ-
πλήρωση τοῦ πίνακα περιεχομένων ἀπό τό 61ο μέχρι
τό 63ο ποίημα (τά ποίηματα 64ο-69ο δέν περιλαμβά-
νονται στόν πίνακα), αὐτόγραφη ἡ δεύτερη χρονο-
λογία τοῦ τίτλου, αὐτόγραφες διορθώσεις σέ 4
ποιήματα (39ο, 43ο, 46ο & 60ό), αὐτόγραφη ἡ ἀρίθ-
μηση 4 ποιημάτων, αὐτόγραφη διόρθωση στήν
ἔντυπη ἀρίθμηση 48 ἄλλων, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στόν φίλον λογοτέχνη Τέλλον Ἄγρα. / Κ.
Π. Καβάφης»). Λείπουν τά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ9.
€ 800-1.200

48
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργα-
σία Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας
Σεγκοπούλου. Ἀλεξάνδρεια, Ἀλεξανδρινή Τέχνη,
1935.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα.
231 x 182 mm., 191 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ,
ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 200 ΑΝΤΙΤΥΠΑ σέ χαρτί «vélin Μα-
δαγασκάρης Lafuma» μέ ἕνα φόντο, τό ἀντίτυπο
τοῦ Θ. Φωτιάδη (μέ τή σφραγίδα του). Πανί (ὁ τίτ-

λος στό πάνω κάλυμμα, ἔχουν διατηρηθεῖ τά
ἀρχικά ἐξώφυλλα, λερωμένα).
€ 600-800

49
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος. Μαραμποῦ, μέ ἕνα εἰσαγω-
γικό σημείωμα τοῦ Καίσαρος Ἐμμανουήλ. Ἀθήνα,
Ὁ Κύκλος, 1933.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 245 ἀντίτυπα.
59 σ. (ἐπιδιόρθωση στό τελευταῖο φύλλο, ἐλαφρά
λερωμένα κάποια ἄλλα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στόν ποιητή τῶν Εἰδυλλίων / κ. Ν.
Χαντζάρα, μέ θαυμασμό / & Σεβασμό. / Ν. Καβ-
βαδίας / 14-6-33»). Μαρμαρογραφημένα χαρτόνια
(ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο).
€ 300-400

50
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Ν. Μαραμποῦ, δεύτερη ἔκδοση.
Ἀθήνα, Α. Καραβίας, 1947.
60 σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ Σπ.
Βασιλείου).
€ 80-120

51
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Ν. Βάρδια. Ἀθήνα, Α. Καραβίας,
1954.

books katalogos 68.qxd:Layout 1  5/22/17  3:46 PM  Page 13



14

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 178 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στόν Ἀνδρέα Μοθωνιό / τόν ποιητή
καί τόν / ἀγαπημένο μου φίλο / μέ βαθύτατη ἀγάπη
/ Κόλιας»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο
περίβλημα (φθορές).
€ 100-150

52
ΚΑΛΒΟΣ, Ἀνδρέας. Ἡ Λύρα Ἀνδρέου Κάλβου
καί ἀνέκδοτος ὕμνος Ἀντωνίου Μαρτελάου. Ζά-
κυνθος, Σ. Χ. Ραφτάνης, 1881.
8ο, 144 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ὁμοιόμορφα ὀξειδω-
μένα, μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1881.292,
Legrand & Pernot, 3252.
€ 40-60

53
ΚΑΛΒΟΣ, Ἀνδρέας. Ἡ λύρα, μέ πρόλογο Γιώρ-
γου Σεφέρη. Ἀλεξάνδρεια, Ἐκδόσεις Νεοαλεξαν-
δρινῶν, 1942.
188 σ. (σβησμένη σφραγίδα). Ἕνα ἀπό τά 500 ἀριθ-
μημένα ἀντίτυπα «πολυτελείας». Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (σελοτέιπ στή ράχη).
€ 50-70

54
ΚΑΜΠΑΣ, Ν. Γ. Στίχοι. Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς,
1880.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 107 σ. (μικρός λεκές στά τε-
λευταῖα φύλλα). Λείπει τό κάτω ἐξώφυλλο (μετα-
γενέστερη ταινία χαρτιοῦ στή ράχη, ἐν μέρει ἄκοπο
ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1880.558.
€ 80-120

55
ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ. Τό νερό τῆς βροχῆς. Ἀθήνα,
Ἀετός, 1950.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 118 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στόν Κώστα Οὐράνη / μέ τιμή καί φιλία
/ Μ. Καραγάτσης / 1-1-50»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό μεγάλο συναξάρι. Ἀθήνα,
Ἀετός, 1951. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 258 σ. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). (2)
€ 80-120

56
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ, Γιῶργος. Χαρά μου. Ἀθήνα 1942.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 109 σ. (μικρός λεκές ἀπό νερό στήν πάνω

ἐσωτερική γωνία τῶν πρώτων φύλλων). Ἀντίτυπο
μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό Ντολλάκι, / Στόν ευ-
γενικό άνθρωπο / στήν καλλιτεχνική του ψυχή /
Γιώργος / 1946») καί ἕνα ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΠΟΙΗΜΑ
στό πρῶτο φύλλο («Αδέρφι μου»), ὑπογεγραμμένο
(«Γιώργος Καραπάνος»), ἀντίτυπο χωρίς ἀριθμό.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, λυμένη ἡ ράχη).
€ 60-80

57
ΚΑΡΥΔΗΣ, Νίκος. Ἡ τελευταία θάλασσα. Ἀθήνα,
Ἴκαρος, 1945.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 250 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 29 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή σχε-
δίου τοῦ Γ. Τσαρούχη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί,
τοῦ ἰδίου:] Ἡ χαμένη βροχή. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1947.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. [24] σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή σχε-
δίου τοῦ Σπ. Βασιλείου). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν
μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἕξη ποι-
ήματα. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1950. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ,
περιορισμένη σέ 250 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 27 σ.
Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ Μιχάλη
Γούτου / μέ φιλία καί ἀγάπη / Νῖκος Καρύδης /
1952»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο). (3)
€ 80-120

58
ΚΥΡΟΥ, Κλεῖτος. Ἀπολογία, ποιήματα. Θεσσαλο-
νίκη 1966.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα. 82
σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («στόν κ. Παῦλο
Ζάννα / ἐγκάρδια προσφορά / Κλ. Κύρου»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἀπολογία, ποιήματα,
δεύτερη ἔκδοση. Θεσσαλονίκη 1976. 96 σ. Ἔκδοση
σέ 600 ἀντίτυπα, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«τοῦ Παύλου καί / τῆς Μίνας / μέ τήν ἀγάπη μου /
πάντα / Κλεῖτος / Νοέμ. 1976»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
(2)
€ 60-80

59
ΚΥΡΟΥ, Κλεῖτος. Σέ πρῶτο πρόσωπο. Θεσσαλο-
νίκη 1957.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. [32] σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώ-
φυλλα (τοῦ Γ. Βακαλό, ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Κραυγές τῆς νύχτας. Θεσσαλονίκη 1960.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. [32] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«στόν ποιητή / Κώστα Κοβάνη / Κ. Κύρου / Θεσ/κη
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66

/ 27/7/60»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα
(τοῦ Μ. Παπάζογλου, ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Κλειδάριθμοι. Θεσσαλονίκη 1963. ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 400 ἀντίτυπα. 27 σ. Ἀντί-
τυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ποιητή / Μηνᾶ
Δημάκη / μ’ ἐκτίμηση / Κ. Κύρου / 16 Ἀπρ. 1963 /
Θεσ/νίκη»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3)
€ 100-150

60
ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ, Ζήσιμος. Ἀλφαβητάρι, haiku.
Ἀθήνα 1969.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 51 ἀντίτυπα
ἐκτός ἐμπορίου, ἀριθμημένα καί ὑπογεγραμμένα
ἀπό τόν ποιητή. 34 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Τῆς Βιργινίας Ζάννα / Ζ. Λ. / Σεπτέμβριος
1969»), μαζί λυτό φύλλο μέ δακτυλογραφημένες
σημειώσεις σέ κάποια χαϊκού. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 60-80

61
ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ, Ζήσιμος. Ἡμερολόγιο [Ρόδος].
Ἀθήνα 1951.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 400 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 46 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 50-70

62
ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ, Ζήσιμος. Μικρά Σύρτις. Ἀθήνα
1955.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 105 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Τοῦ Ν. Καλαμάρη / Ζ. Λ.»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα.
€ 60-80

63
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ, Μιλτιάδης. Ἀσφόδελοι. Ἀθήνα, Ι.
Ν. Σιδέρης, [1918].
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 174 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Κύριον Κωνσταντῖνο Δέλτα, / Βαθύτατο καί
χαριέστατο / πνεῦμα, / ὁ φίλος του / Μ. Μαλακά-
σης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (περιβάλλονται ἀπό μετα-
γενέστερα, μικρές ταινίες χαρτιοῦ στή ράχη, λεκές
ἀπό κόλλα ex-libris στό πάνω ἐξώφυλλο).
€ 80-120

64
ΜΑΤΣΑΣ, Ἀλέξανδρος. Ποιήματα, [σ. 4:] Ἐκδό-
της τό Τετράδιο, ἀριθμός ἐκδόσεως 7. Ἀθήνα 1946.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 470 ἀντίτυπα.
55 σ. Ἕνα ἀπό τά 55 ἀριθμημένα ἀντίτυπα ἐκτός
ἐμπορίου, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ποιητή /
Ἀνδρέα Μοθωνιό / μέ ἐκτίμηση καί φιλία / Ἀλέκος
Μάτσας / Νέα Ὑόρκη, 27 Ἰουνίου / 1964»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα.
€ 40-60

65
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς. Βωμοί, πρώτη σειρά. Ἀθήνα,
τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1915.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 210 σ. (σβησμένη σφραγίδα).
Δερμάτινη ράχη (λερωμένη, μικρές φθορές).
€ 30-40

66
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς. Τρισεύγενη, δρᾶμα σέ τέσ-
σερα μέρη. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1903.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 156 σ. (ὀξείδωση). Μεταγενέστερα
ἐξώφυλλα.
€ 50-70

67
ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ, Τ. Κ. Ἐκλογή, Α΄ – Ursa minor,
ἔκδοση Β΄. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1962.
171 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἐκλογή,
Β΄. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1962. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 181 σ.
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76

Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στούς πάντα πολύ
ἀγαπητούς μου / Κύριο καί Κυρία Παύλου Ζάννα /
Παπατσώνης / δεκ. ’62»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 50-70

68
ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ, Τ. Κ. Μολδοβαλαχικά τοῦ
μύθου. Ite, missa est. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1965.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 189 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση («Στούς νέους μου φίλους / Κύριο καί
Κυρία Π. Ζάννα / μικρό δῶρο / δεκ. ’65 / Παπα-
τσώνης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ
τετραπέρατος κόσμος, Α΄, ἀσκήσεις σέ χώρους κρι-
τικῆς, αἰσθητικῆς καί λατρείας. Ἀθήνα, Ἴκαρος,
1966. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 635 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιό-
χειρη ἀφιέρωση («Στούς ἀγαπητούς Κύριο καί
Κυρία Π. Ζάννα / μέ ὅλη μου τή φιλία / Παπατσώ-
νης / Ἰαν. ’67»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 40-60

69
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Νίκος Γαβριήλ. Ὁ πεθαμένος καί ἡ
ἀνάσταση. Ἀθήνα, Γ. Κ. Κρομίδας, 1944.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 425 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 143 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Τοῦ κυρίου Σιάγκρη / μ’ ἐκτίμηση / Ν. Γ. Πεντζί-
κης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ Σ.
Παπαλουκᾶ, ὀξειδωμένα).
€ 50-70

70
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Νίκος Γαβριήλ. Βοροφρύνη. Θεσ-
σαλονίκη, Διαγώνιος, 1959.
2 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς
ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἔφυγε στίς 8 καί 10΄μ.μ. (ἀνά-
τυπο ἀπό τό περιοδικό Διαγώνιος, 1959/2). Θεσσα-
λονίκη 1959. 4 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά
στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἀνακομιδή (ἀνάτυπο
ἀπό τό περιοδικό Διαγώνιος, 1961/2). Θεσσαλονίκη
1961. 24 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοι-
χεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. (3)
€ 40-60

71
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Νίκος Γαβριήλ. Πραγματογνωσία,
[στό κάτω ἐξώφυλλο:] ἀνατύπωση ἀπό τό περιο-
δικό «Μορφές». Θεσσαλονίκη 1950.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 74 σ. (λερωμένα κάποια φύλλα).
Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα ἐντός κειμένου.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 30-40

72
ΠΟΛΙΤΗΣ, Νίκος. Τό κοιμητήρι τῆς Ἁγια-Μαρί-
νας. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1950.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 150 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 32 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«Τοῦ κυρίου Μ. Γούτου / Νῖκος Πολίτης / 10-5-
1950»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 30-40

73
ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Ὕμνος καί θρῆνος γιά τήν
Κύπρο. Καρλόβασι Σάμου, 1974. Ἀθήνα, Κέδρος,
1974.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [16] σ. Δίχρωμη ἔκδοση πού ἀνα-
παράγει ἕνα αὐτόγραφο τοῦ ποιήματος. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα).
€ 60-80

74
ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Πυραμίδες. Ἀθήνα, Γκοβόστης,
1935.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 111 σ. (λυμένα τά πρῶτα φύλλα, σβη-
σμένη σφραγίδα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 150-200
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82

75
ΡΟΪΔΗΣ, Ε. Δ. Ἡ Πάπισσα Ἰωάννα, μεσαιωνική
μελέτη. Ἀθήνα, Ι. Κασσανδρεύς, 1866.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ις΄ + 336 σ. (ὑφασμάτινη
κολλητική ταινία στό ἐσωτερικό περιθώριο
τοῦ τρίτου καί τοῦ τέταρτου φύλλου, νεότερη
ἀφιέρωση στόν ψευδότιτλο). Δίχρωμος ὁ τίτλος,
ξυλόγραφο πορτραῖτο ἐκτός κειμένου, φύλλο μέ
παροράματα στό τέλος. Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού & Πολέμη,
1866.184.
€ 80-120

76
ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ, Γιῶργος. Τά οὐράνια, ποιήματα.
Ἀθήνα 1934.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 19 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια
φύλλα, σβησμένη σφραγίδα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Γράμματα σέ μιά γυναῖκα.
Ἀθήνα 1936. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 23 σ. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. (2)
€ 60-80

77
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος — ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ, Ζήσι-
μος. Τό χαμένο κέντρο (τιμητική προσφορά), [στή
σ. 6:] Ἀνάτυπο ἀπό τό τεῦχος: Γιά τόν Σεφέρη
(1961). Ἀθήνα 1962.
70 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ Παύ-
λου Ζάννα / Μέ ἀγάπη / Ζ. Λορεντζάτος»). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα.
€ 40-60

78
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. ...Κύπρον, οὗ μ’ ἐθέσπισεν...
Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1955.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 1030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα.
55 σ. (σημειώσεις μέ μολύβι). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
Δασκαλόπουλος 28.
€ 150-200

79
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Κίχλη. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1947.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 25 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λείπει μέρος τῆς
ἐπένδυσης, ἄκοπο ἀντίτυπο). Δασκαλόπουλος 19.
€ 250-350

80
[ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος]. Δελφικός λόγος. χ.τ.
καί χ. [Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1927].
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, 22 σ. (σχίσιμο στήν πάνω ἐσω-
τερική γωνία τῶν 2 τελευταίων φύλλων, σφρα-
γίδα). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
Ἀνολοκλήρωτη ἔκδοση τῆς ὁποίας ὁ Γ. Π. Σαββί-
δης ἐντόπισε δύο ἀκόμα τετρασέλιδα (σ. 25-26). Βλ.
Ὁ Ἐρανιστής, 8 (1970), σ. 342-4.
€ 40-60

81
[ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος]. Πρόλογος στή ζωή.
[Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1915].
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἐκτός ἐμπορίου, οἱ τόμοι Α´-Γ´
(ἀπό τούς 4), 32ο, 81, 68 καί 58 φ. (οἱ πίσω ὄψεις
λευκές, λερωμένα μερικά φύλλα). Ὁ δεύτερος
τόμος μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ Κου Γιάννη Πα-
ναγιωτόπουλου / μ’ ἄπειρη τιμή, / Ἄγγελος Σικε-
λιανός / Δελφοί, 23 Φεβρ. 928»). Ἀρχικό δέρμα
(μικρές φθορές). (3)
Τό σχῆμα τῆς ἔκδοσης δίνεται στόν κατάλογο τοῦ
τυπογραφείου: Τυπογραφεῖον «Ἑστία» Κ. Μάϊσ-
νερ καί Ν. Καργαδούρη. Κατάλογος τῶν ἐκτυπω-
θέντων ἐν αὐτῷ βιβλίων, Ἀθήνα 1939, ἀρ. 2448,
2464 & 2484.
€ 200-300
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82
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Ἀλαφροΐσκιωτος. Ἀθήνα,
Π. Δ. Σακελλάριος, χ.χ. [1909].
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, τυπωμένη σέ χειροποίητο χαρτί.
291 x 210 mm., 143 σ. (λεκές στό ἐσωτερικό περι-
θώριο τῶν τελευταίων κυρίως φύλλων). Ἀρχικό
πανί (λεκέδες ἀπό νερό, ἀξάκριστο ἀντίτυπο).
€ 400-600

83
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Στίχοι, βιβλίο Α΄, [κάτω
δεξιά:] ἔκδοσις τῶν «Νέων». χ.τ. καί χ. [Ἀθήνα 1920].
106 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Φύλλο μικρό-
τερων διαστάσεων μέ «τά κυριώτερα τυπογραφικά
λάθη» στό τέλος. Δερμάτινη ράχη (λερωμένη).
€ 60-80

84
ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. Ἅπαντα τά εὑρισκόμενα,
μετά προλόγου περί τοῦ βίου καί τῶν ἔργων τοῦ
ποιητοῦ ὑπό Κωστῆ Παλαμᾶ (Βιβλιοθήκης Μα-
ρασλῆ παράρτημα ἀρ. 11). Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλά-
ριος, 1901.
ξβ´ + 352 σ. Μέ 5 φωτοτυπικές ἀναπαραγωγές
ἔργων τῶν Γ. Ἰακωβίδη καί Ν. Γύζη. Ἀρχικό πανί
(σέ χαρτόνι ἐπενδυμένο μέ μαλακό ὑπόστρωμα,
χρυσωμένες οἱ ἀκμές).
€ 80-120

85
ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. Τά εὑρισκόμενα, [προλε-
γόμενα καί ἐπιμέλεια Ι. Πολυλᾶ]. Κέρκυρα, τυπο-
γραφεῖο Ἑρμῆς Α. Τερζάκη, 1859.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, οη΄ + 445 σ. (κομμένο καί
συμπληρωμένο μέρος ἀπό τό πάνω περιθώριο τοῦ
τίτλου, ὀξείδωση, σβησμένη σφραγίδα, στόν τίτλο
ἀκυρωμένη μέ ἰσομεγέθη μαύρη σφραγίδα). Δερ-
μάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθο-
ρές). Γκίνης & Μέξας, 7832, Legrand & Pernot, 2031.
€ 80-120

86
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ, Μάνος. Μυθολογία. Ἀθήνα, Κε-
ραμεικός, 1966.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 77 σ. Μέ ἀναπαραγωγές σχεδίων
τοῦ Γ. Μόραλη (σ. 34 & 39) καί αὐτόγραφων ση-
μειώσεων τοῦ ποιητῆ, μικρῶν διαστάσεων φωτο-
γραφία του δεμένη μεταξύ τῶν σ. 24 καί 25. Ἀρχικό
πανί, περίβλημα.
€ 50-70

87
[ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντῖνος]. «ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΟΣ, Πέτρος». Τραγούδια τῆς ἐρημιᾶς. Ἀθήνα,
τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1898.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 124 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χα-
λαρωμένη ἡ ράχη, ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο).
Ἠλιού & Πολέμη, 1898.801.
€ 60-80

3. Λεξικά

88
GUARINO DI FAVERA. Λεξικόν τό μέγα καί πάνυ
ὠφέλιμον, Βαρίνου Φαβωρίνου Κάμηρτος, τοῦ τῆς
Νουκερίας ἐπισκόπου, ἐκ πολλῶν καί διαφόρων βι-
βλίων συλλεχθέν ἁπάσης τῆς ἑλληνικῆς φωνῆς ὑπό-
μνημα. Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1779.
folio, ιβ´ + 712 σ. (λείπει τό πορτραῖτο τῆς Αἰκατε-
ρίνης Β´ καί 2 φύλλα: σ. ε´-η´, φθορά ἀπό κάψιμο
στό ἐξωτερικό περιθώριο τῶν πρώτων κυρίως φύλ-
λων, ἐπιδιορθωμένη, μέ ἀπώλεια κειμένου σέ 2
φύλλα: σ. 283-6). Κείμενο σέ 3 στῆλες, ὁ τίτλος στά
ἑλληνικά καί λατινικά. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις).
Legrand (18ος αἰ.) 963 («η΄ et 712 pages »), Ἑλληνική
Βιβλιοθήκη, 418.
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Τό ἀντίτυπο αὐτό παρουσιάζει ἀξιοσημείωτες ἰδι-
αιτερότητες. Ἀντί τῆς ἀφιερωτικῆς ἐπιστολῆς τοῦ
τυπογράφου πρός τήν Αἰκατερίνη στά γαλλικά, πε-
ριέχει μετάφρασή της στά ἑλληνικά (σ. θ´-ια´), ἐνῶ
τό προλογικό κείμενο «τοῖς φιλολόγοις» ἔχει μετα-
τοπιστεῖ ἀπό τή σ. η´ στή σ. ιβ´. Φαίνεται λοιπόν
πώς κυκλοφόρησαν κάποια ἀντίτυπα μέ τήν ἀφιε-
ρωτική ἐπιστολή τόσο στά γαλλικά (ἐδῶ λείπει) ὅσο
καί στά ἑλληνικά (τό πιθανότερο ἀντιπροσω-
πεύουν μιά δεύτερη μορφή).
€ 300-400

89
ΓΑΖΗΣ, Ἄνθιμος. Λεξικόν ἑλληνικόν, πρός χρῆσιν
τῶν περί τούς παλαιούς συγγραφεῖς ἐνασχολουμέ-
νων, ἔκδοσις πρώτη, ἐπιστασίᾳ καί διορθώσει Σπυρί-
δωνος Βλαντῆ. Βενετία, Μιχαήλ Γλυκύς, 1809-1816.
3 τόμοι, 4ο, κ΄ σ. + 1994 στ., 1774 στ. καί 1312 + 76
στ. + 41 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα, λεκέδες
ἀπό νερό, δεμένο ἀνάποδα τό τεῦχος 3R τοῦ δεύ-
τερου τόμου). Χαλκόγραφη προμετωπίδα (πορ-
τραῖτο τοῦ Γαζῆ), χαλκόγραφες βινιέτες στούς
τίτλους, κατάλογος συνδρομητῶν. Μεταγενέστερη
δερμάτινη ράχη (φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέ-
σεις). Ἠλιού 1809.2, 1812.4 & 1816.11, Legrand &
Pernot, 801, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1396 (τ. Α´ &
Γ´). (3)
€ 250-350

4. Ἐφημερίδες - Περιοδικά

90
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.,
140 καί 146 σ. (μικρές φθορές καί λεκέδες ἀπό νερό
στόν τίτλο, ὀξείδωση). Κείμενο σέ 2 στῆλες, λιθό-
γραφος τίτλος. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (σχισμένη ἡ πάνω ἕνωση, χαλαρωμένη ἡ
ἀντίστοιχη σύνδεση, σελοτέιπ). Ἠλιού 1840.204.
€ 400-600

91
Ἐφημερίς, Δημήτριος Α. Κορομηλᾶς, διευθυντής,
Ἰωάννης Κ. Καμπούρογλους, συντάκτης. Ἀθήνα,
1 Ὀκτωβρίου 1873 - 30 Σεπτεμβρίου 1874.
τά φύλλα 1-365 τοῦ Α´ ἔτους δεμένα σ’ ἕνα τόμο, 4ο

(μικρές ἐπιδιορθώσεις στά περιθώρια μερικῶν φύλ-
λων). Κείμενο σέ 2 στῆλες. Νεότερη πάνινη ράχη.
Δρούλια & Κουτσοπανάγου, II, σ. 294-5.
€ 200-300

92
Ποιμήν, ἑβδομαδιαῖον θρησκευτικόν κήρυγμα,
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96

ἐκδιδόμενον ὑπό τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, δαπάνῃ τῶν μοναστηριακῶν ταμείων Κρήτης,
ἔτος πρῶτον. Ἡράκλειο, τυπογραφεῖο Ἡ Ἴδη, 1911.
8ο, 422 σ. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές).
€ 80-120

93
Ὁ Νέος Λενινιστής, δεκαπενθήμερο δελτίο τῆς
Ὁμοσπονδίας Κομμουν. Νεολαιῶν. Ἀθήνα, 8 Δε-
κεμβρίου 1926 - 17 Ὀκτωβρίου 1927.
τά τεύχη 1-10 τοῦ Α´ ἔτους (λεκές ἀπό νερό στό
ἐσωτερικό περιθώριο). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα
τά τεύχη 1-8, εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα στά 9 &
10. (10)
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ.
€ 300-400

94
Ἡ Νέα Ἀγωγή, μηνιαῖο παιδαγωγικό δελτίο, ἐκδί-
δεται ἀπό συνταχτική ἐπιτροπή, ὑπέφθυνος Χαρ.
Χρονόπουλος. Ἀθήνα, Φεβρουάριος - «Νοέμβριος
- Δεκέμβριος» 1927.
τά τεύχη 2-6, «7-8», «9-10» & «11-12» τοῦ Α´ ἔτους
(λεκέδες ἀπό νερό στά περιθώρια). Χωρίς ἰδιαίτερα
ἐξώφυλλα. (8)
€ 200-300

95
Σπάρτακος, μηνιαῖο περιοδικό τῆς μαρξιστικῆς -
λενινιστικῆς θεωρίας καί πράξης. Ἀθήνα, Φε-
βρουάριος 1928 - «Ἰούνιος - Ἰούλιος» 1932.
τά τεύχη 2 τοῦ Α´ ἔτους τῆς Α´ περιόδου, 1-3 τοῦ
Α´ ἔτους καί «24-25» τοῦ Γ´ ἔτους τῆς Β´ περιόδου.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (5)
€ 100-150

96
Δαυλός, μηνιαῖο θεωρητικό ὄργανο τῆς Κομμου-
νιστικῆς Ὀργάνωσης Μπολσεβίκων-Λενινιστῶν
(Ἀρχειομαρξιστῶν) Ἀριστερῆς Ἀντιπολίτευσης.
Ἀθήνα, Αὔγουστος 1931 - Ἀπρίλιος 1933.
τά τεύχη 1-5 (λεκέδες ἀπό νερό στό τελευταῖο).
Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. (5)
€ 150-200

97
«Τό περιοδικό μας», ἐκδίδεται κάθε μήνα ἀπ’ τή
μαθητική κοινότητα τοῦ Διδασκαλείου Μυτιλήνης.
Φεβρουάριος - «Μάιος - Ἰούνιος» 1934.
τά τεύχη 4-6 & «7-8», (49-118) σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (4)
€ 100-150

98
Σοσιαλιστική Ζωή, μηνιαῖο περιοδικό σοσιαλι-
στικῆς κριτικῆς, θεωρίας καί δράσεως, μέ τακτική
συνεργασία τοῦ σ. Ν. Γιαννιοῦ. Ἀθήνα, «Αὔγου-
στος - Σεπτέμβριος» 1931 - Ἰανουάριος 1935.
τά τεύχη «34-35» τοῦ Γ´ ἔτους, 37-40 & 42-45 τοῦ
Δ´, «49-50-51» & 55-57 τοῦ Ε´, «60-61», 62, «63-64»,
65-66, «67-68», 69, «70-71» & 72 τοῦ ΣΤ´. Χωρίς ἰδι-
αίτερα ἐξώφυλλα. (22)
€ 150-200

99
Ἐλεύθερα γράμματα, περιοδικό τῆς ζωντανῆς σκέ-
ψης, κυκλοφορεῖ κάθε Σάββατο, διευθυντής: Δημή-
τρης Φωτιάδης, [στό ἐξώφυλλο:] τόμος Α΄. Ἀθήνα,
5 Μαΐου - 21 Δεκεμβρίου 1945.
τά τεύχη 1-33 [ἀπό τά 65] τῆς Α´ περιόδου σ’ ἕνα
τόμο. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λερωμένα, φθορές, ἀποκολλημένα ἀπό τή ράχη).
€ 250-350

100
Νέα Γενιά, ὄργανο τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου τῆς
ΕΠΟΝ. Ἀθήνα, 15 Μαρτίου 1945 - Μάρτιος 1947.
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104

τά τεύχη 46 τοῦ Β´ ἔτους, 47-58 & 61 τοῦ Γ´ καί 81
τοῦ [Δ´]. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά εἰκο-
νογραφημένα ἐξώφυλλα. (15)
€ 200-300

101
Πνευματική ζωή, μηνιαῖο μορφωτικό, λογοτεχνικό
καί καλλιτεχνικό περιοδικό, διευθυντής: Μελῆς Νι-
κολαΐδης. Ἀθήνα, 15 Μαρτίου 1952 - 15 Σεπτεμ-
βρίου 1954.
τά τεύχη 1-24 τῶν ἐτῶν Α´-Β´ τῆς Β´ περιόδου, 516
σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώ-
φυλλα. Δρούλια & Κουτσοπανάγου, III, σ. 507-8.
(24)
€ 100-150

102
ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ, Δ. Π. καί Ε. Χ. ΓΟΝΑΤΑΣ. Πρώτη
ὕλη – Ποιητικά κείμενα, [στήν ἀπέναντι σελίδα:] 1.
Ἀθήνα 1959.
125 σ. Ἔκδοση σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ 2
ὁλοσέλιδα πορτραῖτα σέ φύλλο ἐκτός κειμένου,
ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Τάκη
Μενδρᾶκο / Ἐγκάρδια / Ε. Χ . Γονατᾶς Ἀπρ. 79»).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα, περίβλημα (λεκές ἀπό νερό).
[μαζί:] Πρώτη ὕλη – Ποιητικά κείμενα, [στήν ἀπέ-
ναντι σελίδα:] 2. Ἀθήνα 1961. 91 σ. Ἔκδοση σέ 350
ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ εἰκόνες ἐντός καί ἐκτός
κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ὀξειδωμένα). (2)
€ 80-120

103
Φυλλάδιο, τρίμηνο περιοδικό πνευματικῆς ζωῆς,
διεύθυνση: Γιῶργος Ἰωάννου. Ἄνοιξη 1978 - 1985.
τά τεύχη 1, 2, «3-4», «5-6» & «7-8» (πλήρης σειρά),
16, 24, 55, 88 καί 84 σ. Μέ 2 ὁλοσέλιδες εἰκόνες, τό
πρῶτο τεῦχος μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στή Μίνα
καί τόν Παῦλο [Ζάννα] / μέ πολλή ἀγάπη / Γιῶργος
/ Ἀθ. 24-5-’78»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (5).
€ 80-120

5. 16ος αἰώνας

104
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ, «ἐπίσκοπος Τρίκκης», καί ΑΡΕ-
ΘΑΣ, ἐπίσκοπος Καισαρείας. Ἐξηγήσεις παλαιαί
καί λίαν ὠφέλιμοι, βραχυλογίαν τε καί σαφήνειαν
τοῦ λόγου ἔχουσαι θαυμαστήν, ἐκ διαφόρων τῶν
ἁγίων πατέρων ὑπομνημάτων ὑπό Οἰκουμενίου

καί Ἀρέθα συλλεχθεῖσαι εἰς τάς τῆς νέας διαθήκης
πραγματείας τάςδε: τοῦ μέν Οἰκουμενίου εἰς τάς
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, εἰς τάς ἑπτά Καθολικάς
λεγομένας ἐπιστολάς, εἰς τάς Παύλου πάσας – τοῦ
δέ Ἀρέθα εἰς τήν Ἰωάννου Ἀποκάλυψιν. Verona,
Stefano & fratelli da Sabbio, 1532.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio, 350 x 225 mm., ἀντίτυπο δε-
μένο σέ 2 τόμους, 236 + (577-876) καί (877-1014) +
(237-576) σ. (2 μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο πρός τό
τέλος τοῦ πρώτου τόμου, ἐλαφρά λερωμένο τό
πρῶτο φύλλο κάθε τόμου, οἱ σ. 237-576 δεμένες
κατά λάθος στό τέλος). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί
λατινικά, δίχρωμη ἐκτύπωση στή σ. 1. Μεταγενέ-
στερη περγαμηνή (τρύπες ἀπό ἔντομο στό ἐσωτε-
ρικό τῶν καλυμμάτων). Adams O-111, Hoffmann, III,
σ. 3. (2)
€ 3.000-4.000

105
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΑΒΕΡΡΟΗΣ, κ.ἄ. Aristotelis Sta-
giritae Metaphysicorum libri XIIII, [Bessarione Cardi-
nale Niceno interprete], cum scholiis ac varietatibus
lectionum nuper additis – Averrois Cordubensis Di-
gressiones omnes in eosdem, accesserunt contradic-
tiones ac solutiones in dictis Aristotelis & Averrois,
absolutæ per solertissimum Marcum Antonium Zi-
maram, quas nuper in lucem edidimus. Lyon, Thibaud
Payen, 1547.
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8ο, 167 x 100 mm., 400 σ. (λεκές ἀπό νερό στήν κάτω
ἐσωτερική γωνία). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα
στόν τίτλο. Νεότερο δέρμα (ἐλαφρά ξεθωριασμένη
ἡ ράχη). Pettegree & Walsby, 54159.
ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
€ 800-1.200

6. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς

106
ΓΚΑΡΠΟΛΑΣ, Κωνσταντῖνος. Σχόλια εἰς τόν
Ἰσοκράτην, ἐκ τῆς ἐκδόσεως τοῦ Α. Κοραῆ, νῦν τό
πρῶτον ἐκδοθέντα πρός εὐκολίαν τῶν σπουδαζόν-
των καί ἐχόντων ἐκδόσεις τοῦ Ἰσοκράτους ἄνευ
σχολίων, καί κυρίως τήν στερεότυπον. Ἀθήνα 1841.
16ο, 445 σ. (μικρός λεκές ἀπό νερό στόν τίτλο, λίγο
ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Μεταγενέστερη δερ-
μάτινη ράχη (φθορές). Ἠλιού 1841.171.
€ 30-40

107
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ. Θουκυδίδου Ὀλόρου περί τοῦ
πελοποννησιακοῦ πολέμου βιβλία ὀκτώ, μεταφρα-
σθέντα, σχολιασθέντα τε καί ἐκδοθέντα τύποις
παρά Νεοφύτου Δούκα. Βιέννη, J. Schrämbl (τ. 1-4,
8, 10) & Γ. Βεντότης (τ. 5-7, 9), 1805-1806.

10 τόμοι, 8ο, XIV + 329, 249, 251, 305, 223, 261, 215,
267, 243 καί 283 σ. (λείπει τό πρῶτο (λευκό) φύλλο
τοῦ πρώτου τόμου, ἡ προμετωπίδα καί οἱ 2 χάρτες,
λεκέδες ἀπό νερό). Ἀρχαῖο κείμενο καί μετάφραση
σέ ἀντικρυστές σελίδες, 4 ἀναδιπλούμενοι χαλκό-
γραφοι πίνακες, κατάλογος συνδρομητῶν. Μετα-
γενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Ἠλιού
1805.49-54, 1806.38-39 & 1806.52-53. (10) <ὡς ἔχει>
€ 150-200

108
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Λυκούργου λό-
γος κατά Λεωκράτους, ἐκδόντος καί διορθώσαντος
Α. Κ[οραῆ] καί γαλλιστί μεθερμηνεύσαντος F.
Th[urot] (Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, τ. 16). Παρίσι, J.-M.
Eberhart, 1826.
8ο, ρδ´ + 191 σ. (κομμένη ἡ κάτω ἐξωτερική γωνία
ἑνός φύλλου: σ. 5-6, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, σφραγίδα:
«ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ
1879»). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθο-
ρές). Ἠλιού 1826.33, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1442.
€ 80-120

109
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Ὀνησάνδρου
Στρατηγικός καί Τυρταίου τό πρῶτον ἐλεγεῖον
(Πάρεργα Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης, τ. 5). Παρίσι,
Didot, 1822.
8ο, κ΄ + 199 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἑλληνικό
κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ 2 στῆλες, ἀνα-
διπλούμενος λιθόγραφος πίνακας μεταξύ τῶν σ.
132 καί 133. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (μικρές φθορές). Ἠλιού 1822.18, Ἑλληνική Βι-
βλιοθήκη, 1435-6.
€ 100-150

110
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Ἰσοκράτους
λόγοι καί ἐπιστολαί, μετά σχολίων παλαιῶν, οἷς
προσετέθησαν σημειώσεις καί τῶν Αὐτοσχεδίων
στοχασμῶν περί τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καί γλώσ-
σης ἀκολουθία (Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, τ. 1-2). Πα-
ρίσι, Firmin Didot, 1807.
2 τόμοι, 8ο, ρβ´ + 448 καί ξ´ + 389 σ. (λείπουν οἱ τίτλοι
σειρᾶς, λερωμένα μερικά φύλλα, ὀξείδωση). Χαλκό-
γραφη προμετωπίδα. Νεότερη δερμάτινη ράχη.
Ἠλιού 1807.31-2, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1361-2
(τ. Β´). (2)
€ 100-150
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111
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, κ.ἄ. Τέχνη τοῦ βίου, ἤ ἀληθής
ὁδός εἰς τήν εὐδαιμονίαν: Παραινετικοί λόγοι
τρεῖς, Πλουτάρχου Χαιρωνέως περί ἀνατροφῆς
τῶν τέκνων – Ἰσοκράτους τοῦ Ῥήτορος περί χρη-
στοηθείας τῶν νέων – Ξενοφῶντος τοῦ Σωκρατι-
κοῦ περί οἰκονομίας, μετά δύο παραρτημάτων ἐκ
τῶν Πολιτικῶν καί Ἠθικῶν τοῦ Ἀριστοτέλους, με-
ταφρασθέντα εἰς τήν καθομιλουμένην νεοελληνι-
κήν ὑπό Ἀριστοτέλους Χ. Τσάτσου. Ἑρμούπολη,
Ν. Βαρβαρέσος, 1859.
8ο, κδ´ + 196 σ. (ὀξείδωση). Κατάλογος συνδρο-
μητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές). Γκίνης & Μέξας, 8066.
€ 40-60

7. Ἑλληνική γλώσσα - Φιλολογία

112
[ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος]. Ἄτακτα, ἤγουν παντο-
δαπῶν εἰς τήν ἀρχαίαν καί τήν νέαν ἑλληνικήν
γλῶσσαν αὐτοσχεδίων σημειώσεων καί τινων
ἄλλων ὑπομνημάτων αὐτοσχέδιος συναγωγή. Πα-
ρίσι, C. Eberhart, 1828-1835.
5 τόμοι σέ 7 [οἱ Δ´ καί Ε´ σέ 2 μέρη ὁ καθένας], 8ο,
νη´ + 453, ρκ´ + 492, λ´ + 477, ιθ´ + 464, ζ´ + (465-
836), ς´ + 375 καί 432 σ. (ὀξείδωση, ἀρκετά ἔντονη
σέ μερικά τεύχη, σφραγίδα). Κατάλογοι συνδρο-
μητῶν. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού
1828.13, 1829.19, 1830.24 & 1832.20-1. (7)
€ 300-400

113
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος. Ἀπάνθισμα ἐπιστολῶν
Ἀδαμαντίου Κοραῆ, ἐκδιδόντος Ἰακώβου Ρώτα.
Ἀθήνα, Κ. Ράλλης, 1839.
8ο, ιθ´ + 314 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Κα-
τάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (λείπει τμῆμα της, χαλαρωμένες οἱ συν-
δέσεις). Ἠλιού 1839.15, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη,
1468.
€ 70-90

114
ΡΟΪΔΗΣ, Ε. Δ. Τά εἴδωλα, γλωσσική μελέτη.
Ἀθήνα, Ἑστία, 1893.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, λβ´ + 404 σ. (λίγο ὀξειδωμένα
τά 2 πρῶτα καί τά 2 τελευταῖα τεύχη). Ἕνα ἀπό τά
«ἐπί ἐκλεκτοῦ χάρτου ὀλίγα ἀντίτυπα ἀριθμημένα»

(ἀρ. 120). Δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες. Ἠλιού &
Πολέμη, 1893.215.
€ 40-60

8. Παιδεία

115
ΚΟΜΜΗΤΑΣ, Στέφανος. Παιδαγωγικά μαθή-
ματα: Γεωγραφία νέα. Πέστη, M. Trattner, 1828.
8ο, XVI + 222 σ. (λερωμένα μερικά φύλλα, ὀξεί-
δωση). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές
φθορές). Ἠλιού 1828.63. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:]
Παιδαγωγικά μαθήματα: Γεωγραφία παλαιά.
Πέστη, M. Trattner, 1828. 8ο, 147 σ. (ὀξείδωση).
Ἠλιού 1828.64.
€ 80-120

116
Γύρω γύρω ὅλοι..., λαϊκά παιχνίδια καί τραγούδια
γιά πολύ μικρά παιδιά, διαλεγμένα ἀπό τήν Εὐδο-
κία Ἀθανασούλα, εἰκονογραφημένα ἀπό τή Λύδια
Μπορζέκ, ἔκδ. 2η (Βιβλιοθήκη τοῦ παιδιοῦ, σειρά
Α´, ἀρ. 1). Ἀθήνα 1947.
63 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου (μερικές δίχρω-
μες). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. [μαζί:]
Κούνια-μπέλα, λαϊκά τραγούδια καί παιχνίδια γιά
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πολύ μικρά παιδιά, διαλεγμένα ἀπό τή Φ. Σαρε-
γιάννη, εἰκονογράφηση τῆς Λ. Μοντεσάντου (Βι-
βλιοθήκη τοῦ παιδιοῦ, σειρά Α´, ἀρ. 3). Ἀθήνα
1950. [12] σ. Μέ ἔγχρωμες εἰκόνες ἐντός κειμένου.
Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. (2)
€ 30-40

9. Θρησκεία

117
Βίβλος τῆς δημοσίας εὐχῆς καί τελέσεως μυστηρίων
καί τῶν ἄλλων θεσμῶν καί τελετῶν τῆς Ἐκκλησίας,
κατά τό ἔθος τῆς Ἀγγλικανῆς Ἐκκλησίας. Cam-
bridge, John Field, 1665.
8ο, 164 x 100 mm., 126 σ. Κείμενο σέ 2 στῆλες. Δέρμα
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, σχισμένες οἱ ἑνώ-
σεις, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού (Προσθῆ-
κες) 56, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 866. [δεμένο μαζί:]
Ψαλτήριον τοῦ Δαβίδ κατά τούς Ἑβδομήκοντα,
εἰς τά τμήματα, τά ἐν τῇ τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλη-
σίας Λειτουργίᾳ νομιζόμενα, διῃρημένον. Cam-
bridge, John Field, 1664. 8ο, 171 σ. Κείμενο σέ 2
στῆλες. Ἠλιού (Προσθῆκες) 55, Ἑλληνική Βιβλιο-
θήκη, 844.
Τυπώθηκαν καί σέ 12ο σχῆμα.
€ 200-300

118
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ὁ Πάριος. Ἐπιτομή, εἴτε συλλογή
τῶν θείων τῆς Πίστεως δογμάτων, μετά πάσης ἐπι-
μελείας κατ’ ἐπιτομήν φιλοπονηθεῖσα, καί ὅτι μά-
λιστα ἐπισταμένως καί ἐπιμελῶς θεωρηθεῖσα
ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου καί Σεβασμιωτάτου ἁγίου
πρῴην Κορίνθου κυρίου κυρίου Μακαρίου τοῦ
Νοταρᾶ, ὑφ’ οὗ καί φωτός ἀξία κριθεῖσα, νῦν
πρῶτον τύποις ἐκδίδοται. Λειψία, Breitkopf &
Härtel, 1806.
8o, XX + 531 σ. (λεκές στό πάνω καί στό ἐξωτερικό
περιθώριο, ὀξείδωση). Κατάλογος συνδρομητῶν.
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές,
κόκκινες οἱ ἀκμές). Ἠλιού 1806.31.
€ 250-350

119
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε´, πατριάρχης Κωνσταντινουπό-
λεως, μεταφραστής. Ἐξήγησις τῶν κατά πᾶσαν
Κυριακήν ἀναγνωσμάτων, ἐκ τῶν ἱερῶν πράξεων
τῶν ἁγίων καί θεοπνεύστων ἐπιστολῶν τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου, μεταφρασθέντων ἐκ τῶν θείων
πονημάτων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου
τοῦ Χρυσορρήμονος, ἧς ἐν τῷ τέλει προσετέθησαν
καί δύο λόγοι τοῦ αὐτοῦ περί τε γάμου καί χη-
ρείας, ἤδη πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα. Κωνσταντι-
νούπολη, Πατριαρχικό Τυπογραφεῖο, 1807.
4ο, 369 σ. (μικρή τρύπα ἀπό ἔντομο). Ὁ τίτλος σέ
τυπογραφικό πλαίσιο. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
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τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού 1807.21,
Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1164.
€ 200-300

120
Πράξεις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, κατά τό θεῖον
ἀρχέτυπον, προστίθενται δέ σχόλια φιλολογικά καί
ἱστορικά, καί παρατηρήσεις δογματικαί καί ἠθικαί.
Μάλτα 1827.
8ο, VIII + 211 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Κείμενο σέ
2 στῆλες. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές). Ἠλιού 1827.75.
€ 80-120

121
Τά εὐαγγέλια κατά Ματθαῖον, Μάρκον καί
Λουκᾶν, συνοπτικῶς κατατεταγμένα, μέ σημει-
ώσεις ἐξηγητικάς καί παρατηρήσεις πρός ἀνάπτυ-
ξιν τῆς πρακτικῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Μάλτα 1838.
12ο, 827 σ. (ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). Ρομαντική
βιβλιοδεσία τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης, δέρμα (μικρές
φθορές, χρυσή διακόσμηση στά καλύμματα, χρυ-
σωμένες οἱ ἀκμές). Ἠλιού 1838.191.
€ 150-200

122
ΣΥΜΕΩΝ, ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Τά ἅπα-
ντα, εἰς ἕξ μέρη διαιρεθέντα, ἐν οἷς περιέχονται:
Διάλογοι ἐκκλησιαστικοί ἀρχιερέως καί κληρικοῦ
κατά τῶν αἱρέσεων [...], ἐκ τῆς ἀρχαίας εἰς τήν κα-
θομιλουμένην μετενεχθέντα ἑλληνίδα φωνήν [...],
δαπάνῃ καί ἐπιμελείᾳ Στεφάνου Κ. Σκαθάρου.
Ἀθήνα, Ι. Ἀγγελόπουλος, 1857.
4ο, θ´ + 392 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Κείμενο
σέ 2 στῆλες, κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Γκί-
νης & Μέξας, 7396.
€ 80-120

123
ΚΕΦΑΛΑΣ, Νεκτάριος, μητροπολίτης Πενταπό-
λεως. Περί τῶν Ἱερῶν Συνόδων, καί ἰδίως περί τῆς
σπουδαιότητος τῶν δύο πρώτων Οἰκουμενικῶν Συ-
νόδων. Ἀλεξάνδρεια, τυπογραφεῖο Ἡ Ὁμόνοια Βι-
τάλη & Μανουσάκη, 1888.
8ο, 122 σ. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Ἠλιού
& Πολέμη, 1888.816. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Αἱ
Οἰκουμενικαί Σύνοδοι τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη-
σίας, ἔκδοσις δευτέρα, ἐπηυξημένη καί βελτιω-
θεῖσα, καί τά παρ’ἡμῖν τελούμενα ἱερά μνημόσυνα.

Ἀθήνα, Α. Κολλαράκης & Ν. Τριανταφύλλου,
1892. 2 μέρη, 8ο, 232 καί 127 σ. Ἐπιμέρους τίτλοι,
ἀναδιπλούμενος στοιχειοθετημένος πίνακας στό
τέλος τοῦ πρώτου μέρους, κατάλογος συνδρο-
μητῶν. Ἠλιού & Πολέμη, 1892.9.
€ 80-120

124
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Θεόφιλος. Βίος τοῦ ὁσίου καί θε-
οφόρου πατρός ἡμῶν Σεργίου τοῦ ἐκ Ράδονεζ καί
θαυματουργοῦ πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν, συνταχθείς
ἐξ ἀξιοπίστων πηγῶν καί ἀναγνωσθείς ἐν τῇ
Λαύρᾳ αὐτοῦ κατά τήν ὁλονυκτίαν 5-ης Ἰουλίου
1822 ἔτους ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Φιλαρέτου, μητρο-
πολίτου Μόσχας, φυλλάδιον Δ΄, [πάνω:] Ρωσσική
ἁγιογραφία, II. Πετρούπολη, τυπογραφεῖο τῆς
Ἁγιωτάτης Συνόδου, 1899.
μικρό 8ο, 64 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά
στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο), μέ μιά
εἰκόνα ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού
& Πολέμη, 1899.848.
€ 40-60

10. Φιλοσοφία

125
ΒΑΜΒΑΣ, Νεόφυτος. Στοιχεῖα φιλοσοφίας.
Ἀθήνα, Γ. Πολυμέρης, 1838.
8ο, ιε΄ + 347 σ. (λεκέδες ἀπό νερό στά περιθώρια,
λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Ξυλόγραφη βινιέτα
στόν τίτλο. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (φθορές). Ἠλιού 1838.173.
€ 100-150

126
ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Εὐγένιος. Ἡ λογική, ἐκ παλαιῶν τε
καί νεωτέρων συνερανισθεῖσα, ἧς προτέτακται
ἀφήγησις προεισοδιώδης περί ἀρχῆς καί προόδου
τῆς κατά τήν φιλοσοφίαν ἐνστάσεως, καί προδια-
τριβαί τέτταρες εἰσαγωγικαί, εἰς ἅπασαν ἐν γένει
τήν φιλοσοφίαν προτελεστικαί. Λειψία, Breitkopf,
1766.
8ο, 586 σ. (τρύπες ἀπό ἔντομο κυρίως στήν ἀρχή καί
τό τέλος, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Χαλκόγραφη προ-
μετωπίδα (πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα), χαλκό-
γραφη βινιέτα στό δεύτερο φύλλο. Νεότερο δέρμα
στή ράχη καί τίς γωνίες. Legrand (18ος αἰ.) 645, Le-
grand & Pernot, 388, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1223.
€ 300-400
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128

11. Ἐπιστῆμες

127
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Ἀντώνιος Β. Στοιχεῖα φυσικῆς
πειραματικῆς. Ἀθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1871.
8ο, β´+ κβ´+ 696 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια
φύλλα). Πολυάριθμες ξυλογραφίες ἐντός κειμένου.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λερω-
μένα τά καλύμματα). Ἠλιού & Πολέμη, 1871.666.
€ 50-70

128
ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντῖνος. Πρόχειρον,
τό λεγόμενον ἡ Ἑξάβιβλος, εἰς κοινήν γλῶσσαν με-
ταφρασθεῖσα, προσετέθη δέ καί παρά Ἀλεξίου
Σπανοῦ τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων καί τό περί τῶν συνοι-
κεσίων ἐγχειρίδιον, ὅ,τε κατά ἀλφάβητον πίναξ,
νῦν δέ μετατυπωθεῖσα τό δεύτερον σπουδῇ, ἐπιμε-
λείᾳ τε καί ἐπιστασίᾳ τοῦ Αἰδεσιμωτάτου κυρίου
Σπυρίδωνος Μήλια. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς,
1766.
4ο, 551 σ. (λεκές ἀπό νερό στήν ἀρχή καί τό τέλος,
ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ξυλόγραφο τυπογραφικό
σῆμα στόν τίτλο. Περγαμηνή τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (ἐκτεταμένες φθορές, χαλαρωμένη ἡ ράχη).
Legrand (18ος αἰ.) 649, Legrand & Pernot, 389.
€ 200-300

12. Χειρόγραφα - Ἔγγραφα

129
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Σπυρίδων Γεώργιος, 1722-1803, πρό-
εδρος τῆς Ἑπτανησιακῆς Γερουσίας. Ἔγγραφο σέ
περγαμηνή (δίπλωμα) τῆς Γερουσίας μέ τήν ὑπο-
γραφή του («Spiridion Giorgio Teotochi V. Preside»),
σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ὁ Τιμόθεος Οὐγκάρος τίθεται
ἐπικεφαλῆς λόχου γρεναδιέρων στό σύνταγμα πού
δημιουργεῖται κατά προτροπή τοῦ Ρώσου ναυάρχου
Οὐσακώφ. Κέρκυρα, 22 Ἰουνίου 1799.
1 σελίδα, 270 x 401 mm. Προσυπογράφει ὁAlvise Cor-
ner Seg(retar)io, ὑπολείμματα σφραγίδας σέ βουλο-
κέρι, σημείωση γιά τήν καταχώρησή του στό Registro
Patenti πού τηρεῖται στό Officio della Rag(ioneri)a
Gen(er)ale.
€ 600-800

130
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Σπυρίδων Γεώργιος, 1722-1803, πρό-
εδρος τῆς Ἑπτανησιακῆς Γερουσίας. Ἔγγραφο σέ
περγαμηνή (δίπλωμα) τῆς Γερουσίας μέ τήν ὑπο-
γραφή του («Spiridion Giorgio Teotochi Preside»),
σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ὁ Ἰωάννης Ἀνδρέας Οὐγκά-
ρος προβιβάζεται στό βαθμό τοῦ ὑπολοχαγοῦ.
Κέρκυρα, 6 Δεκεμβρίου 1800.
1 σελίδα, 265 x 435 mm. Προσυπογράφει ὁAlvise Cor-
ner Seg(retar)io in 7(ma)na, σφραγίδα σέ βουλοκέρι, ση-
μείωση γιά τήν καταχώρησή του στό Registro Patenti
πού τηρεῖται στό Officio Economico Generale.
€ 400-600

131
ΤΟΜΠΑΖΗΣ, Μανόλης, 1784-1831, Ἁρμοστής τῆς
Κρήτης. Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («μανόλις
τουμπάζις»), [στό φύλλο μέ τόν παραλήπτη:] «Πρός
τόν Γενναῖον Ναύαρχον Κύριον Ἀνδρέαν [Κοσμᾶ
Μανιάτη], [στήν ἀρχή τῆς ἐπιστολῆς:] «Πρός τόν
Γενναῖον Ναύαρχον Κύριον Μιχαήλ». Λουτρό
Σφακίων, 1 Ἀπριλίου 1824.
1 σελίδα, 326 x 216 mm.
«... Ἐπειδή καί ἀπεφασίσθη τέλος νά ἐμβαρκάρωνται
φαμιλίαι εἰς τά πλοῖα, διά τοῦτο θέλει ῥίψετε κλῆρον
διά νά ὑπάγωσιν πέντε πλοῖα εἰς τά παράλια ἀπό
Ἁγίαν Ῥουμέλην ἄχρι Λαφονησίου, ὅπου ἐκεῖθεν
εὑρίσκονται ἀρκετώταται φαμελίαι, δύω διά Καλούς
Λιμένας καί τά ἕτερα τρία νά ἔλθωσιν νά ἀῤῥάξωσιν
εἰς Λουτρόν. Ἀφ’ οὗ περιλάβωσιν αὐτάς καί ἐκβάλ-
λωσιν εἰς Μωρέαν, ἄν στοχάζονται ὅτι τό μηνιαῖον
ἀρκεῖ διά νά ξαναέλθωσιν καί λάβωσιν ὅλας, ἄς τό
ἀκολουθήσωσιν, διά νά σώσωμεν ψυχάς. Ἡ Σφα-
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129

κιανή Γολέτα ἔκαμεν πανιά σήμερον. Φέρει φαμιλίας
Κατομερίτισας καί ὄχι Σφακιανάς, παρακαλεῖσαι νά
διατάξῃς, ὥστε νά μήν τήν ἐνοχλήσῃ κανέν πλοῖον...».
€ 600-800

132
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ. Ἐμπορι-
κόν Δίπλωμα. Βεβαιωθέν ὅτι τό πλοῖον ... ὀνομα-
ζόμενον ... κυβερνούμενον παρά τοῦ ... χωρητικόν

τόνων Ἑλληνικῶν ... ὑπάρχει ἰδιοκτησία .... ὁ δέ κυ-
βερνήτης ... ὁ τοῦτο διοικῶν ἐστίν Ἕλλην, γεννη-
μένος εἰς ... καί κάτοικος εἰς ... [τελειώνει:] Ἐν ...
Τῇ ... 182.. καί ... τῆς Ἀνεξαρτησίας.
Μονόφυλλο, 217 x 332 mm. Ἐν μέρει ἔντυπο καί
συμπληρωμένο μέ τό χέρι στό Ναύπλιο, 23 Δεκεμ-
βρίου 1825, γιά τό μπρίκι «Ἀντίζηλος» τοῦ Ψαρια-
νοῦ Κωνσταντίνου Χ(ατζῆ) Γεωργίου Κοτζιᾶ,
ὑπογράφουν οἱ Ἰωάννης Ν. Λαζάρου καί Ἀνδρέας
Ἀργύρης, ὑπογραφή μέ σφραγίδα τοῦ Φ. Δ. Βούλ-

133
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134

γαρη, προσυπογράφει ὁ Γεν. Γραμματεύς Γ. Κώπας,
σφραγίδα [Μαζαράκης 166].
€ 600-800

133
Ἔγγραφο τῆς Ἀντικυβερνητικῆς Ἐπιτροπῆς μέ τίς
ὑπογραφές τῶν Γ. Μαυρομιχάλη, Ι. Μ. Μιλαΐτη
καί Ι. Νάκου, γιά τό πλοῖο «Ἀντίζηλος» πού ἀνα-
χωρεῖ σέ ἀποστολή ἀνεφοδιασμοῦ τοῦ φρουρίου
τῆς Κορίνθου. Πόρος, 26 Μαΐου 1827.
1 σελίδα, 255 x 399 mm. Προσυπογράφει ὁ Γεν.
Γραμματεύς Γ. Γλαράκης, σφραγίδα [Μαζαράκης
183].
«... Δηλοποιεῖ, ὅτι, τό Πολεμικόν Πλοῖον Βρίκιον
ὀνομαζόμενον Ἀντίζηλος, ὁπλισμένον μέ κανόνια
καί μέ τ’ ἀναγκαῖα εἰς μάχην ψιλά ὅπλα, ἐφόδια πο-
λεμικά καί μέ τούς ἀναγκαίους Ναύτας, κυβερ-
νούμενον παρά τοῦ Καπ(ετάν) Κωνσταντίνου
Χ(ατζῆ) Γεωργίου Κοτζᾶ, πέμπεται παρά τῆς Κυ-
βερνήσεως εἰς Κόρινθον, διά νά φέρῃ τροφάς διά
τό φρούριον, καί νά ἐπιστρέψῃ εἰς Αἴγιναν ἤ
ἐνταῦθα. Παρακαλοῦνται λοιπόν οἱ ἐντυγχάνοντες
αὐτό Διοικηταί τῶν Σεβ. οὐδετέρων δυνάμεων, ὄχι
μόνον νά μήν ἐνοχλήσωσι τόν διάπλουν αὐτοῦ,
ἀλλά νά τοῦ δώσουν πᾶσαν ὑπεράσπισιν χρείας τυ-
χούσης...».
€ 600-800

134
Σύντομος περιγραφή τῶν διατρεξάντων εἰς τήν
Ἀκρόπολιν τῶν Ἀθηνῶν, εἰς τήν πολιορκίαν. [π.
1827].
Γραμμένη στίς σ. [23]-[35] τεύχους 22 φύλλων, 40-51
στίχοι ἀνά σελίδα, folio, 317 x 230 mm. (οἱ σ. [36]-
[44] λευκές, ἴχνη σελοτέιπ σ’ ἕνα φύλλο, λεκέδες
ἀπό νερό). Ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου, δυό
προσθῆκες στή σ. [22] (σέ θέσεις πού σημειώνονται
μέ παραπεμπτικά σύμβολα στό κείμενο), λογαρια-
σμοί στίς σ. [1]-[17] («Λιψοδοσία Σύρας», 8 Σεπτεμ-
βρίου - 6 Ὀκτωβρίου 1827, οἱ σ. [2], [4], [8]-[12], [14],
[16] & [18]-[21] λευκές).
Σημαντική μαρτυρία Ἀθηναίου δημογέροντα πού
ἦρθε στήν Ἀθήνα ἀπό τή Σαλαμίνα στίς 30 Ἰουνίου
1826, μαζί μέ 30 στρατιῶτες τοῦ Ι. Μαμούρη καί
Ἀθηναίους. Περιγράφει τά γεγονότα μέχρι τά τέλη
Ὀκτωβρίου. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν
ὅσα γράφει γιά τό Ἐρέχθειο, ἡ στέγη τοῦ ὁποίου
κατέρρευσε λίγο ἀργότερα: «... Ἕως ἐδῶ ἐτελείωσε
αὐτή ἡ συνέλευσις, καί τήν αὔριον ἐσυνάχθημεν
μόνοι, ὁπλαρχηγοί καί Δημογέροντες, εἰς τήν
οἰκίαν τοῦ Γκούρα, ἡ ὁποία ἦτον ὁ ναός τοῦ Ἐρεχ-
θέως. Ὁ ἴδιος ναός ἦτον καί μπαρουτοθήκη ὁμοῦ,
ἀπό Τουρκῶν. Ἦτον ἕως τήν μέσην τοῦ ὕψους του
ἔσωθεν μέ καμάρας κτισμένος, καί μέ θόλους, καί
μέσα εἰς αὐτό ἐφυλάττετο ἡ πυρῖτις. Ἄνωθεν δέ
ἀπό τήν μέσην, καθώς εἶπα, ἦτον ἡ ἀρχαία του
στέγη, μέ θαυμαστάς πλάκας μαρμάρου, καί μέ
στήλας παρομοίας μαρμάρου θαυμαστοῦ μεγέ-
θους, ὁποῦ ἀκουμβοῦσαν εἰς τό ἕν μέρος καί εἰς τό
ἄλλο βαστόντας τήν στέγην. Ὅσην δέ καλλονήν
ἐπαράστενε ἡ Γλυπτική αὐτῆς τῆς στέγης, δέν ἔχω
λόγους νά τήν παραστήσω. Τόσον μόνον λέγω, ὅτι
ἐφαίνοντο εἰς τούς ὀφθαλμούς τῶν ἀνθρώπων ὡς
ζωγραφισμένα καί ὄχι γλυπτά. Αὐτό λοιπόν τό
εἶχαν διορθώσει καί ἐκατοικοῦσε ὁ Γκούρας, ὡς
προφυλακτέον ἀπό βόμβας...» (σ. [31]).
€ 3.000-4.000

135
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, Νικόλαος, λιθογράφος. Αἴτηση
μέ τήν ὑπογραφή του («Ν. Γρηγοριάδης») πρός
τήν «Σεβ[αστήν] τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσιν», μέ τήν
ὁποία ζητάει τήν προαγορά ἀπό τή Συνέλευση 300
ἀντιτύπων τῆς λιθογραφίας του «παριστανούσης
τήν ἐκθρόνησιν τῶν δύο τυράννων Ὄθωνος καί
Ἀμαλίας». Ἀθήνα, 18 Μαρτίου 1863.
2 σελίδες, 287 x 204 mm. Σημείωση μέ τή σχετική
ἀπόφαση (ἀπορρίπτεται ὡς παράλογη).
€ 80-120
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140

136
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Μελέτιος, σχολάρχης Ἱερατ. Σχολῆς
Νήσου Ἰωαννίνων, 1879, ἐπίσκοπος Περιστερᾶς,
1899. Αὐτόγραφο ἔργου του μέ τίτλο «Περιγραφή
τῆς ἐν τῇ λίμνῃ τῶν Ἰωαννίνων Νήσου». Χάλκη 1873.
Γραμμένο σέ τεῦχος 12 φύλλων, 250 x 185 mm., [4]
+ 19 + [1] σ. (οἱ [2]-[4] & [1] τοῦ τέλους λευκές,
λεκές στό πάνω περιθώριο τῶν τελευταίων φύλ-
λων). Ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου, χρονολο-
γημένο καί ὑπογεγραμμένο στή σ. [1]: «Περιγραφή
τῆς ἐμῆς πατρίδος. / Ἐν τῇ κατά Χάλκην Θ. Σχολῇ
τῇ 28ῃ Μαΐου 1873 / Μελέτιος Ἱεροδ. Γεωργιάδης»
καί στό τέλος: «Ἔγραφον ἐν τῇ κατά Χάλκην [...]
Μελέτιος Ἱεροδιάκονος Γεωργιάδης».
€ 200-300

137
Μενού γεύματος ἐπί τοῦ «Ἀβέρωφ» μέ ὑπογραφές
μελῶν τῆς βασιλικῆς οἰκογένειας. Κορινθιακός
Κόλπος, 5 Δεκεμβρίου 1920.
Γραμμένο στίς σ. [6]-[7] τετράφυλλου, 111 x 81 mm.
(δυό δίφυλλα τό ἕνα μέσα στό ἄλλο, τό ἐξωτερικό
σέ λεπτό χαρτόνι, οἱ σ. [2]-[3] & [8] λευκές). Στή σ.
[1] δικέφαλος ἀετός σέ κίτρινο φόντο, στή σ. [4]
κάτω ἀπό ἑλληνική σημαία τυπωμένο: «ΘΩΡΗ-
ΚΤΟΝ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» / ΕΝΘΥΜΙΟΝ» καί στή σ. [5]
ἐπικολλημένη πρωτότυπη φωτογραφία τοῦ θωρη-
κτοῦ, ὑπογράφουν: «Κωνσταντῖνος Β.», «Σοφία»,
«Γεώργιος», «Ἑλένη», «Εἰρήνη» καί «Παῦλος».
Τό μενού τοῦ γεύματος τῆς προηγουμένης τῆς ἐπι-
στροφῆς τοῦ Κωνσταντίνου. Ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ
πρωθυπουργοῦ καί ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Δημη-
τρίου Ράλλη.
€ 200-300

138
Σχέδιο τοῦ διαγγέλματος τοῦ Κωνσταντίνου πρός
τόν ἑλληνικό λαό κατά τήν ἐπιστροφή του στήν
Ἑλλάδα (2 μορφές). [5 ἤ 6 Δεκεμβρίου 1920].
Ἡ πρώτη μορφή γραμμένη στίς σ. [1]-[2] δίφυλλου, 301
x 205 mm. (οἱ σ. [3] & [4] λευκές) καί ἡ δεύτερη μορφή
σέ 2 λυτά φύλλα ἀριθμημένα 1-2, 325 x 209 mm. (στήν
πίσω ὄψη τοῦ δεύτερου ἔντυπη φίρμα τοῦ Ὑπουργείου
Ἐξωτερικῶν). Καί οἱ δύο μορφές μέ διορθώσεις. [μαζί
τό ἀντίστοιχο ἔντυπο:] Τό Διάγγελμα τῆς Α. Μ. τοῦ
Βασιλέως πρός τόν Ἑλληνικόν Λαόν. Ὑπείκων εἰς ὕψι-
στον πρός τήν Πατρίδα καθῆκον κατέλιπον τήν
Ἑλλάδα ἐπί τρία καί πλέον ἀτελεύτητα καί ὀδυνηρά
ἔτη, καθ’ἅ ἐβίωσα μακράν Ὑμῶν ἐν ἀγωνίᾳ καί συγ-
κινήσεσι, χωρίς ὅμως οὐδ’ἐπί στιγμήν ν’ἀπολείψῃ με ἡ
ἐκ τῆς ἀγάπης Σας παρηγορία καί ἡ εἰς Ὑμᾶς πεποί-

θησίς μου... [τελειώνει:] Χωροῦντες οὕτω ἐπί τήν
Ἐθνικήν ἀποστολήν, θ’ ἀποδείξωμεν ὅτι ὁ Ἑλληνι-
κός Λαός συνεχίζει τό ἀπό αἰώνων ἐκπολιτιστικόν
του ἔργον. Ἐπί τούτοις ἀναφωνῶ, ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ. Ἐν Ἀθήναις τῇ 6 Δεκεμβρίου 1920.
Μονόφυλλο, 475 x 320 mm. (3)
Ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ καί ὑπουργοῦ
Ἐξωτερικῶν Δημητρίου Ράλλη.
€ 250-350

139
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, Κωνσταντῖνος, 1873-1950,
Ἕλληνας μαθηματικός. Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ
τήν ὑπογραφή του («Κ. Καραθεοδωρῆ») πρός τόν
[καθηγητή Ἀθανάσιο Ι.] Ρουσόπουλο. Μόναχο,
11 Ἰουνίου 1934.
1 σελίδα, σέ κάρτα διαστάσεων 105 x 147 mm.
«... Μετά μεγάλης χαρᾶς ἔλαβον τό ὡραῖον σας βι-
βλίον περί σιδηρῶν κατασκευῶν, τό ὁποῖον μ’
ἐφάνη πολύ σαφῶς γραμμένον καί πλῆρες ἐνδια-
φέροντος. Σᾶς εὐχαριστῶ ὅτι μ’ ἐνθυμήθητε καί μέ
τό ἐστείλατε...».
€ 250-350

140
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κωνσταντίνος, 1863-1933, ποιητής.
Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Κ. Π.

books katalogos 68.qxd:Layout 1  5/22/17  3:49 PM  Page 29



30

143

Καβάφης») πρός τόν Τέλλο Ἄγρα. Ἀλεξάνδρεια,
26 Δεκεμβρίου 1927.
2 σελίδες, 270 x 209 mm. (ὀριζόντιο σχίσιμο, σελο-
τέιπ). Μέ αὐτόγραφες διορθώσεις.
«... Εὐχαριστῶ πολύ γιά τό γράμμα σας τῆς 21 Δεκεμ-
βρίου. Ἐφανήκατε πάντοτε ἕνας θερμός φίλος τοῦ
ἔργου μου· καί σᾶς εἶμαι μεγάλως εὐγνώμων. Γιατί
λέτε ὅτι ἀπ’ τές συλλογές ποῦ σᾶς ἔστειλα λείπουν τά
πρό τοῦ 1915 ποιήματά μου; Δέν εἶναι σωστό. Λείπουν
τά πρό τοῦ 1907. Ἡ μικροτέρα συλλογή εἶναι 1907-
1915...». Δημοσιεύτηκε ἀπό τόν Γ. Π. Σαββίδη, Οἱ κα-
βαφικές ἐκδόσεις (1891-1932), Ἀθήνα 1966, σ. 63-5.
€ 1.000-1.500

141
[ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μιχάλης]. «ΑΛΙΘΕΡΣΗΣ,
Γλαῦκος», 1897-1965, ποιητής καί πεζογράφος.
Αὐτόγραφο τοῦ ἔργου του «Πρόζες, σειρά πρώτη».
Γραμμένο στίς σ. [1]-[13] τεύχους 8 φύλλων, 178 x
111 mm. (οἱ σ. [2] & [14]-[16] λευκές). Τίτλος στή σ.
[1] («ΓΛΑΦΚΟΣ ΑΛΙΘΕΡΣΗΣ / ΠΡΟΖΕΣ / ΣΕΙΡΑ
ΠΡΩΤΗ / ΛΕΜΕΣΟ-ΚΥΠΡΟΣ / 1918»), 10 μικρά κεί-
μενα στίς σ. [3]-[13], τά 9 πρῶτα ἀριθμημένα I-IX,
τό δέκατο μέ τίτλο («Θάνατος»), ὅλα μέ τόπο καί
χρόνο (ἕνα «Σκάλα 1918», τρία «Ἀθήνα 1917» καί
τά ὑπόλοιπα «Λεμεσό 1918»), ὑπογεγραμμένο στό
τέλος: «Γλ. Ἀλιθέρσης». Ἄδετο.
€ 250-350

142
[ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Χαρίλαος]. «ΚΡΙΝΑΙΟΣ, Παῦ-
λος», 1902-1986, ποιητής. Δυό ἑνότητες αὐτόγρα-
φων ποιημάτων του.
Ἡ πρώτη ἀποτελούμενη ἀπό 12 ποιήματα γραμ-
μένα σέ 10 λυτά φύλλα καί 2 δίφυλλα, καί ἡ δεύ-
τερη ἀπό 10 ποιήματα γραμμένα σέ 22 λυτά φύλλα.
Τά ποιήματα τῆς πρώτης ἑνότητας τοποθετημένα
σ’ ἕνα ἀπό τά δίφυλλα, στήν πρώτη σελίδα τοῦ
ὁποίου τίτλος («Λυρικές Λιτανεῖες / II / Παῦλος
Κριναῖος (Μιχαηλίδης) / Ἀθήνα - Κύπρος / 1922-
26»), ἕνα ποίημα χρονολογημένο καί ὑπογεγραμ-
μένο: «Ἀθήνα XII-1926 [—] Παῦλος Κριναῖος», τά
περισσότερα ποιήματα τῆς δεύτερης ἑνότητας χρο-
νολογημένα: «1928» ἤ «1935», ὅλα ὑπογεγραμμένα:
«Παῦλος Κριναῖος».
€ 300-400

143
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος, 1900-1971, ποιητής. Αὐτό-
γραφο τοῦ ποιήματός του «Ἐπιφάνια 1937».
Γραμμένο στίς σ. [1]-3 δύο φύλλων, 268 x 209 mm.
(τρύπες ἀπό διατρητική μηχανή στήν ἀριστερή
πλευρά). Μέ πολλές αὐτόγραφες διορθώσεις.
[μαζί:] Ἡ τελική μορφή τοῦ ποιήματος, δακτυλο-
γραφημένη. 2 φύλλα ἀριθμημένα [1]-2, 267 x 208
mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές, τρύπες ἀπό διατρητική
μηχανή στήν ἀριστερή πλευρά). Αὐτόγραφες διορ-
θώσεις σέ 3 λέξεις. (2)
€ 1.000-1.500

144
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος, 1883-1957, πεζογράφος
καί ποιητής. Αὐτόγραφα τῶν 47 ἀνταποκρίσεών
του ἀπό τήν Ἰσπανία. [Ὀκτώβριος 1936 - Ἰανουά-
ριος 1937].
Μία ἀνταπόκριση γραμμένη σέ 7 λυτά φύλλα, ἕξη
σέ 6 φύλλα ἡ καθεμία καί οἱ ὑπόλοιπες σέ 5 φύλλα,
243 συνολικά φύλλα, διάφορα μεγέθη (οἱ πίσω ὄψεις
λευκές, στίς περισσότερες ἀνταποκρίσεις ἔχει κοπεῖ
ἡ πάνω πλευρά τοῦ πρώτου φύλλου, στήν πρώτη
τμήματα τοῦ κειμένου ἔχουν ἀντικατασταθεῖ ἀπό
ἀποκόμματα μέ τό ἀντίστοιχο ἔντυπο κείμενο τῆς
ἐφημερίδας). Αὐτόγραφες διορθώσεις, ὁδηγίες πρός
τόν τυπογράφο ἀπό ἄλλο χέρι, διαγραφές σέ κά-
ποιες ἀνταποκρίσεις μέ πράσινο ἤ κόκκινο μολύβι.
Τοποθετημένες σέ 3 νεότερα ντοσιέ.
Ὁ Καζαντζάκης βρέθηκε στή Ἰσπανία γιά νά κα-
ταγράψει τόν ἐμφύλιο στήν πλευρά τῶν ἐπανα-
στατῶν ὡς ἀπεσταλμένος τῆς Καθημερινῆς. Οἱ
ἀνταποκρίσεις του δημοσιεύτηκαν στά φύλλα τῆς
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ἐφημερίδας ἀπό 11 Νοεμβρίου 1936 ἕως 17 Ἰανουα-
ρίου 1937. Στή συνέχεια ἀναδιαμορφώθηκαν γιά τή
δημιουργία τοῦ «Βίβα λά μουέρτε!», ἑνός μικρότε-
ρου σέ ἔκταση κειμένου χωρισμένου σέ 10 κεφά-
λαια πού ἀποτέλεσε τό Β´ μέρος τοῦ Ταξιδεύοντας
- Ἰσπανία (Ἀθήνα 1937). Ἡ ἀνακάλυψη τῶν αὐτο-
γράφων τῶν ἀνταποκρίσεων ἀπό τήν Ἰσπανία ἔχει
ἰδιαίτερη ἀξία, τόσο ἀπό φιλολογική ἄποψη ὅσο
καί γιά τήν ἀποσαφήνιση τῆς στάσης τοῦ Καζαν-
τζάκη ἀπέναντι στούς ἐπαναστάτες καί τό στρα-
τηγό Φράνκο. Ἄν καί ἀπό τά ἄρθρα τῆς Καθημερινῆς
εἶναι ἐμφανής ἡ συμπάθεια καί ὁ θαυμασμός του πρός
τούς ἐπαναστάτες, ἡ μελέτη τῶν (λίγων εἶναι ἀλήθεια)
ἐπεμβάσεων τῆς ἐφημερίδας στό κείμενό του, θά ἐπέ-
τρεπε ἴσως μιά καλύτερη προσέγγιση τοῦ ζητήματος.
Οἱ ἐπεμβάσεις αὐτές τοῦ ἀρχισυντάκτη τῆς Καθη-
μερινῆς (διαγραφές μέ χρωματιστά μολύβια) πε-
ριορίζονται κυρίως σέ σημεῖα ὅπου ὁ συγγραφέας
διατυπώνει ἀντικληρικαλιστικές ἀπόψεις ἤ ἀμφι-
βολίες γιά τό μέλλον τῆς Ἰσπανίας ἄν ἐπικρατήσουν
οἱ ἐπαναστάτες. Ἔτσι, στό ἄρθρο τῆς 23ης Δεκεμ-
βρίου 1936 ὅπου ὁ Καζαντζάκης ἐμφανίζεται βέ-
βαιος γιά τή νίκη τοῦ στρατηγοῦ Φράνκο, ἔχει
διαγραφεῖ ἀπό τήν ἐφημερίδα ἡ ἑξῆς παράγραφος:
«Μαζί του νικοῦν – δέν πρέπει ποτέ νά τό ξεχνοῦμε
ἄν θέλουμε νά νοιώσουμε ὅλη τήν ἀγωνία τῆς ση-
μερινῆς Ἰσπανίας – μαζί του νικοῦν καί πολλά ἀντι-
δραστικά ἀσύγχρονα στοιχεῖα, πλῆθος βρυκόλακες
ἔχουν συμμαχήσει μέ τόν ἐθνικό στρατό καί περι-
μένουν ἀνυπόμονα τή νίκη. Τί θά γίνει τότε;».
€ 8.000-12.000

145
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος, 1883-1957, πεζογράφος
καί ποιητής. Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπο-
γραφή του («Ν. Καζαντζάκης») πρός τόν Θράσο
[Καστανάκη]. Παράδεισος, 11 Ἰανουαρίου 1949.
1 σελίδα, 273 x 213 mm.
€ 250-350

146
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος, 1883-1957, πεζογράφος
καί ποιητής. Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή
του («Ν. Καζαντζάκης») πρός ἕνα μή κατονομαζό-
μενο παραλήπτη [Πέτρο Φρυδᾶ]. Ἀντίπολις [Antibes],
18 Αὐγούστου 1954.
1 σελίδα, 271 x 212 mm.
«... Αγαπητε φίλε, Χάρηκα που υπογράφτηκε επι-
τέλους το συμβόλαιο. Ο Θεος να Σας δίνει τώρα
δύναμη και καιρο να τελειώσετε γρήγορα και καλα
τη μετάφραση. Σίγουρα θα βρείτε πολες δύσκολες
λέξες και φράσες και Σας παρακαλω γράφετέμου

και με μεγάλη χαρα θα Σας βοηθήσω. Χαίρουμαι
που συνεργάζουμαι με ανθρώπους σαν και Σας,
τους δυο...».
€ 200-300

147
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος, 1883-1957, πεζογράφος
καί ποιητής. Δυό αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπο-
γραφή του («Ν. Καζαντζάκης») πρός τόν [καθηγητή
Ἀθανάσιο Ι.] Ρουσόπουλο. χ.τ., [10 Ἰουνίου 1945]
καί χ.χ.
2 καί 1 σελίδα, 212 x 144 καί 184 x 136 mm. Ἡ πρώτη
μέ ὑστερόγραφο στή δεύτερη σελίδα. (2)
Στό ὑστερόγραφο γράφει: «Τούτη την Πέμτη, 14 Ιου-
νίου, γίνεται η εκλογη Ακαδημαϊκων· είναι για δυο
έδρες λογοτεχνικές κ’ οι υποψήφιοι είναι τρεις: Σικε-
λιανός, Σκίπης κ’ εγω· άραγε γνωρίζετε κανένα απο
τους Ακαδημαϊκούς που Σας σημειώνω εδω να του
πείτε μιαν καλη λέξη; Θα με υποχρεώνατε πολυ, γιατι
είναι κίντυνος να βγει ο Σκίπης. Ζέγγελης, Μαλτέζος,
Εμμανουηλ, Ιωακείμογλου, Δοντας, Λαμπαδάριος,
Β. Κουρεμένος, Ι. Πολίτης, πρύτανις».
€ 300-400

148
ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας, 1883-1974, ποιητής καί πε-
ζογράφος. Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Ἐλευ-
θερίης φάος ἱρόν».
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Γραμμένο σέ 2 λυτά φύλλα ἀριθμημένα 1-2, 263 x
193 mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Μέ ἀφιέρωση, χρο-
νολογία καί ὑπογραφή: «Γιά τήν εὐγενικιά Κυρία /
Δανάη Μαγγλῆ / 1η τοῦ Γενάρη 1972 / Κώστας
Βάρναλης».
€ 200-300

13. Ἱστορία

149
MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat, baron
de. Σκέψεις περί τῶν αἰτίων τοῦ μεγαλείου καί τῆς
πτώσεως τῶν Ρωμαίων, σύγγραμμα τοῦ Μοντε-
σκιώ, μεταφρασθέν ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό Γ. Α. Θε-
ρινοῦ. Ἀθήνα, Ι. Φιλήμων, 1836.
8ο, 10 + 290 σ. Κατάλογος συνδρομητῶν, ἀντίτυπο
μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ μεταφραστῆ («Τῷ
Κυρίῳ Τ. Μαγγίνᾳ Ὑπουργῷ / ἐπί τῶν Οἰκονο-
μικῶν καί Γερουσιαστῇ / Γ. Α. Θερινός»). Δερμά-
τινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Ἠλιού 1836.191.
€ 60-80

150
ΒΙΚΕΛΑΣ, Δημήτριος. Περί Βυζαντινῶν, μελέτη.
Λονδίνο, Williams & Norgate, 1874.
8ο, 148 σ. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης

(μικρές φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού
& Πολέμη, 1874.606.
€ 40-60

151
ΜΑΡΤΙΝΟΣ, Ἰωάννης. Αὐτοκράτορες τοῦ Βυ-
ζαντίου. Ἀθήνα, Σπ. Κουσουλίνος, 1887.
8ο, η΄ + 146 σ. Μέ 87 πορτρταῖτα σέ 10 χρωμολιθό-
γραφους πίνακες, κατάλογος συνδρομητῶν. Δερ-
μάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές
φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1887.414.
€ 80-120

152
ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ, Σπυρίδων. Ἰταλοελληνικά, ἤτοι
κριτική πραγματεία περί τῶν ἐν τοῖς ἀρχείοις Νεα-
πόλεως ἀνεκδότων ἑλληνικῶν περγαμηνῶν. Ἀθήνα,
Λ. Δ. Βιλαρᾶς, 1864.
8ο, 254 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Δερμά-
τινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1864.225, Legrand & Pernot, 2428.
€ 60-80

153
ΡΕΝΙΕΡΗΣ, Μάρκος. Ἱστορικαί μελέται: Ὁ Ἕλλην
Πάπας Ἀλέξανδρος Ε΄ – Τό Βυζάντιον καί ἡ ἐν
Βασιλείᾳ σύνοδος. Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς, 1881.
8ο, 192 σ. Δίχρωμος ὁ τίτλος, λιθογραφία ἐκτός κει-
μένου. Νεότερο πανί. Ἠλιού & Πολέμη, 1881.463.
€ 50-70

154
ΠΑΣΠΑΤΗΣ, Α. Γ. Πολιορκία καί ἅλωσις τῆς
Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν Ὀθωμανῶν ἐν ἔτει
1453. Ἀθήνα, Ἀδελφοί Περρῆ, 1890.
8ο, 255 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος, σβησμένη σφρα-
γίδα στά 2 πρῶτα φύλλα). Μ’ ἕνα ἀναδιπλούμενο
τοπογραφικό στό τέλος (ἐπικολλημένο). Δερμάτινη
ράχη (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1890.796.
€ 30-40

155
ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν. Μνημεῖα ἑλληνικῆς ἱστορίας. Docu-
ments inédits relatifs à l’ histoire de la Grèce au Moyen
Âge, publiés sous les auspices de la Chambre des députés
de Grèce. Παρίσι, Maisonneuve, 1880-1890.
9 τόμοι, 4ο, XXXIX + 344, XVI + 298, 506, XCI + 340,
339, IV + 333, LXVII + 302, (303-624) καί L + 293 σ.
(σφραγίδα). Δίχρωμοι οἱ τίτλοι, 3 ἀναδιπλούμενα

books katalogos 68.qxd:Layout 1  5/22/17  3:49 PM  Page 32



33

163

χρωμολιθόγραφα πανομοιότυπα χαρτῶν, 3 πρωτό-
τυπες φωτογραφίες χαρτῶν ἐπικολλημένες σέ
φύλλα ἐκτός κειμένου (2 δισέλιδες, μία δεμένη ἀνά-
ποδα) καί 4 εἰκόνες ἐκτός κειμένου (3 στόν ἕβδομο
καί μία στόν ἔνατο τόμο). Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού & Πολέμη,
1880.549, 1881.478, 1882.525-6, 1883.589, 1884.606,
1888.662-3 & 1890.634. (9)
€ 800-1.200

156
ELMI, Giuseppe. Disperato lamento, fatto dal Gran
Turco per la rotta navale havuta dalle gloriose Armi
della Serenissima Republica di Venetia. Viterbo,
Francesco Buon Cori, [1656].
4ο, 202 x 137 mm., [8] σ. (ἐπιδιορθωμένη τρύπα ἀπό
ἔντομο στήν κάτω ἐσωτερική γωνία). Ξυλόγραφη
βινιέτα στόν τίτλο (λιοντάρι πού ἐπιτίθεται σέ
ὕαινα). Νεότερο δέρμα (χρυσή μπορντούρα στά
καλύμματα, διάσπαρτα γαλλικά κρίνα (fleurs-de-
lys) δύο μεγεθῶν).
€ 800-1.200

157
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Ἐπαμεινώνδας. Βιογραφίαι
τῶν Ἑλλήνων μεγάλων διερμηνέων τοῦ ὀθωμανι-
κοῦ κράτους, ἐκδιδόντος Κ. Τεφαρίκη. Ἀθήνα, Α.
Κτενᾶς & Π. Σούτσας, 1865.
8ο, 192 σ. (λεκές ἀπό νερό, λίγο ὀξειδωμένο ἀντί-
τυπο). Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη,
1865.60.
€ 30-40

158
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Σπ. Π. Ἱστορία Ἀλῆ Πασᾶ τοῦ
Τεπελενλῆ, συγγραφεῖσα ἐπί τῇ βάσει ἀνεκδότου
ἔργου τοῦ Παναγιώτου Ἀραβαντινοῦ. Ἀθήνα, Σπ.
Κουσουλίνος, 1895.
8ο, ξδ´ + 616 σ. Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο καί 2 δισέ-
λιδους χάρτες, ἕνα ἀναδιπλούμενο πανόραμα καί
13 εἰκόνες ἐκτός κειμένου. Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμένες οἱ συν-
δέσεις). Ἠλιού & Πολέμη, 1895.906.
€ 80-120

159
ΡΑΜΦΟΣ, Κωνσταντῖνος. Αἱ τελευταῖαι ἡμέραι
τοῦ Ἀλῆ-Πασᾶ. «Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογρα-
φείου Ὁ Ὄλυμπος» [Σμύρνη;], 1877.
8ο, β´ + (5-270) + θ´ σ. (ὁμοιόμορφη ὀξείδωση). Μ’

ἕνα ξυλόγραφο πορτραῖτο ἐκτός κειμένου, κατά-
λογος συνδρομητῶν. Νεότερη δερμάτινη ράχη
(ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). Ἠλιού &
Πολέμη, 1877.17.
€ 60-80

160
ΖΑΒΙΡΑΣ, Γεώργιος Ι. Νέα Ἑλλάς, ἤ Ἑλληνικόν
Θέατρον, ἐκδοθέν ὑπό Γεωργίου Π. Κρέμου.
Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἐφημερίδος τῶν Συζη-
τήσεων, 1872.
8ο, ο΄ + 561 σ. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού &
Πολέμη, 1872.85.
€ 100-150

161
Συλλογή διαφόρων προρρήσεων: 1. Τῶν ἐξηγήσεων
τοῦ διδασκάλου Π. Λαρισσαίου εἰς τά κεφ. ΙΓ΄ καί
ΙΖ΄ τῆς Ἀποκαλύψεως Ἰωάν. τοῦ Θεολόγου, 2. Τῆς
θεωρίας τοῦ Μεθοδίου ἐπισκόπου Πατάρων [...] 8.
Τῆς ὀπτασίας τοῦ Ἀγαθαγγέλου ὁλοκληρωθείσης ἐκ
12 παλαιῶν χειρογράφων μέ σημειώσεις, προηγοῦν-
ται δέ, α΄. Ὁ χαρακτήρ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, β΄. Ἡ
ἀπόφασις τοῦ Πιλάτου, ἐκδοθεῖσα δέ παρά τοῦ
ἰατροῦ Π. Δ. Στεφανίτζη Λευκαδίου. Ἀθήνα, Α.
Ἀγγελίδης, 1838.
16ο, η΄ + 216 σ. (λεκέδες ἀπό νερό, λερωμένο ἀντί-
τυπο). Μέ μιά λιθογραφία μεταξύ τῶν σ. 142 καί
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143, κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού 1838.177,
Legrand & Pernot, 1304.
€ 80-120

162
HAMMER-PURGSTALL, J. Ἱστορία τῆς Ὀθωμα-
νικῆς Αὐτοκρατορίας, ἐξελληνισθεῖσα ὑπό Κων-
σταντίνου Σ. Κροκιδᾶ. Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς,
1870-1874.
6 τόμοι δεμένοι σέ 3, 8ο, ξα΄ + 385 [485], 690, 575,
495, 539 καί 364 σ. (λεκέδες ἀπό νερό στόν πέμπτο
τόμο, ὀξείδωση κυρίως στήν ἀρχή καί τό τέλος
κάθε τόμου). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (μικρές φθορές, σπασμένες οἱ συνδέσεις τοῦ
πρώτου τόμου). Ἠλιού & Πολέμη, 1870.249-50,
1872.276, 1873.278 & 1874.339-40. (3)
€ 200-300

163
Réglemens concernant les consulats, la résidence, le
commerce et la navigation des Français dans les échelles
du Levant et de Barbarie. Παρίσι, Imprimerie impériale,
1812.
4ο, 234 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ξυλόγραφο
ἔμβλημα στόν τίτλο. Χαρτόνια τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (μικρές φθορές).
€ 150-200

164
ΦΙΛΗΜΩΝ, Ἰωάννης. Δοκίμιον ἱστορικόν περί τῆς
Φιλικῆς Ἑταιρίας. Ναύπλιο, Θ. Κονταξῆς & Ν.
Λουλάκης, 1834.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, δεύτερη μορφή (μέ τήν ἀφιέρωση
στόν Ὄθωνα). 8ο, κα΄ + 400 σ. (λείπουν τό δεύτερο
καί τό τρίτο φύλλο τῆς ἀφιέρωσης, ἐλαφρά ὀξει-
δωμένο ἀντίτυπο). Μεταγενέστερη πάνινη ράχη.
Ἠλιού 1834.34.
€ 80-120

165
ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ, Χριστόφορος. Ἱστορία τοῦ Σουλ-
λίου καί Πάργας, περιέχουσα τήν χρονολογίαν
αὐτῶν, τάς πρός τούς Ὀθωμανούς μάχας, κυρίως
δέ τάς πρός τόν Ἀλῆ Πασᾶ Σατράπην τῆς Ἠπείρου
[– Ἱστορία σύντομος τῆς Πάργας], τόμος Α΄[-Β΄].
Ἀθήνα, Φ. Καραμπίνης & Κ. Βάφας, 1857.
Τρίτη (δεύτερη πλήρης) ἔκδοση, 2 τόμοι δεμένοι σ’
ἕναν, 8ο, ιβ´ + 180 καί 62 σ. Κατάλογος συνδρο-
μητῶν. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, βα-
σιλικός θυρεός στά καλύμματα, χαλαρωμένες οἱ
συνδέσεις, χρυσωμένες οἱ ἀκμές). Γκίνης & Μέξας,
7242 & 7240.
€ 200-300

166
Σ[ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ], Π. Α. Ἡ Πάργα, ἤτοι μονογρα-
φία αὐτῆς ἀπό τῆς κτίσεως μέχρι τῆς παρά τῶν
Ἄγγλων πωλήσεώς της εἰς τούς Τούρκους. Ἀθήνα,
Γ. Καρυοφύλλης, 1861.
8ο, 367 σ. (μικρή τρύπα στόν τίτλο, ὀξείδωση). Νε-
ότερο πανί. Γκίνης & Μέξας, 8664.
€ 80-120

167
Σ[ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ], Π. Α. Τό Σοῦλι, ἤτοι τά ἡρωικά
θαύματα τῶν Σουλιωτῶν καί Σουλιωτίδων. Ἀθήνα,
Γ. Καρυοφύλλης, 1860.
8ο, γ´ + 7 + ιδ´ + 304 σ. (λερωμένο ἀντίτυπο). Μέ μιά
ἀναδιπλούμενη ξυλογραφία («Τό ὄρος Σοῦλι καί ὁ
ποταμός Ἀχέρων»). Μεταγενέστερη δερμάτινη
ράχη (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας, 8474.
€ 40-60

168
MORDTMANN, Andreas David. Ἡ ἅλωσις τῆς Κων-
σταντινουπόλεως ὑπό τῶν Τούρκων ἐν ἔτει 1453, ἐκ
τοῦ γερμανικοῦ, ἔκδοσις δευτέρα διασκευασθεῖσα.
Ἀθήνα, Ἀναστ. Δ. Φέξης, 1892.
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165

8ο, 304 σ. Μέ πολλές ὁλοσέλιδες εἰκόνες. Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Ἠλιού & Πολέμη,
1892.3. [δεμένο μαζί:] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Γ.
Ἱστορία Γρηγορίου Ε΄, πατριάρχου Κωνσταντινου-
πόλεως, πρωταθλητοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστά-
σεως. Ἀθήνα, χ.χ. [π. 1866]. 8ο, 564 σ. Ἠλιού &
Πολέμη, 1866.209.
€ 100-150

169
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γιάννης. Κλέφτες τοῦ Μοριᾶ,
μελέτη ἱστορική ἀπό νέες πηγές βγαλμένη, 1715-
1820. Ἀθήνα 1935.
302 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, χαλα-
ρωμένη ἡ ράχη). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἱστορικά ραπί-
σματα, διανομή πρώτη (ἀπάντηση στόν καθηγητή Σ.
Κουγέα). Ἀθήνα 1937. 110 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (σχι-
σίματα, λεκές ἀπό κόλλα ex-libris στό πάνω ἐξώ-
φυλλο, ἄκοπο ἀντίτυπο). (2)
€ 60-80

170
POUQUEVILLE, F. C. H. L. Histoire de la régénéra-
tion de la Grèce, comprenant le précis des évènements
depuis 1740 jusqu’en 1824, deuxième édition. Παρίσι,
Didot, 1825.
4 τόμοι, 8ο, 538, 594, 586 καί 552 σ. (ὀξείδωση). Μέ
7 χαλκόγραφα πορτραῖτα καί 6 ἀναδιπλούμενους
χάρτες. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές, σχισίματα στίς ἑνώσεις, χαλαρωμένες οἱ
συνδέσεις). Droulia 767-70, Contominas 580, πρβ.
Blackmer 1345. (4)
€ 400-600

171
PROKESCH-OSTEN, A. F. Ἱστορία τῆς ἐπαναστά-
σεως τῶν Ἑλλήνων κατά τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους
ἐν ἔτει 1821 καί τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασι-
λείου, διπλωματικῶς ἐξεταζομένη, μεταφρασθεῖσα
ἐκ τοῦ γερμανικοῦ πρωτοτύπου ὑπό Γ. Ἐμ. Ἀντω-
νιάδου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἀθηνᾶς, 1868-1869.
2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, 453 καί 564 σ. (σχίσιμο
στό τεῦχος 28 τοῦ πρώτου τόμου, πρόχειρα ἐπι-
διορθωμένο, λερωμένος ὁ τίτλος τοῦ δεύτερου
τόμου). Μ’ ἕνα ἀναδιπλούμενο λιθόγραφο τοπο-
γραφικό («Τοποθεσία τοῦ Μεσολογγίου μετά τῶν
πολιορκητικῶν ἔργων τῶν Τούρκων ἐν ἔτει 1826»).
Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (φθορές). Ἠλιού
& Πολέμη, 1868.240 & 1869.210.
€ 80-120

172
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Π. Συλλογή ἐκ τῶν γρα-
φέντων καί παραδοθέντων περί τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο
τῆς Μερίμνης, 1863.
8ο, μ΄ + 376 + 71 σ. (λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλ-
λα). Μ’ ἕνα χαλυβόγραφο πορτραῖτο καί 3 ἀναδι-
πλούμενα φύλλα μέ πανομοιότυπα ἐγγράφων.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές
φθορές). Γκίνης & Μέξας, 9917.
€ 100-150

173
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ, Λάμπρος. Γενική ἱστορία τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Δ. Καρακατζάνη, 1863-1864.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, ιδ´ +
198 καί κε´ + 391 + ζ´ σ. (κομμένα τμήματα ἀπό τό
πάνω περιθώριο 3 φύλλων τοῦ πρώτου τόμου: σ.
γ΄-η΄, λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ἀντίτυπο μέ
μικρές διαφορές στή στοιχειοθεσία τοῦ πρώτου
τεύχους τοῦ πρώτου τόμου (σέ σχέση μέ τό ἀντί-
τυπο τοῦ Πανεπ. Κρήτης), χωρίς τό φύλλο μέ τά
παροράματα. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (φθορές, τίτλος στά ἀγγλικά στή ράχη,
σχισμένη ἡ πάνω ἕνωση, χαλαρωμένη ἡ ἀντίστοιχη
σύνδεση). Γκίνης & Μέξας, 9528, Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1864.44.
€ 100-150
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174
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μητροπολίτης Παλαιῶν Πατρῶν.
Ὑπομνήματα περί τῆς ἐπαναστάσεως τῆς Ἑλλάδος,
ἀπό τό 1820 μέχρι τοῦ 1823, συγγραφέντα παρά τοῦ
Μητροπολίτου Π. Πατρῶν Γερμανοῦ, καί ἐκδιδό-
μενα παρά τοῦ κυρίου Καλλινίκου Καστόρχη, Σχο-
λάρχου Καλαμῶν. Ἀθήνα, Π. Μαντζαράκης, 1837.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ξ´ + 232 σ. (λεκές στήν πάνω
ἐσωτερική γωνία τῶν τελευταίων φύλλων, ἐλαφρά
ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Κατάλογος συνδρομητῶν.
Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές,
ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, λερωμένα).
Ἠλιού 1837.216.
€ 250-350

175
DRIAULT, Édouard. L’Expédition de Crète et de Morée
(1823-1828), correspondance des consuls de France en
Égypte et en Crète. Κάιρο, Imprimerie de l’ Institut
français d’ archéologie orientale, 1930.
XXIII + 354 σ. Ἔκδοση τῆς Société Royale de Géo-
graphie d’ Égypte, μέ 2 εἰκόνες ἐκτός κειμένου. Πανί
(λίγο λερωμένη ἡ ράχη, ἔχουν διατηρηθεῖ τά
ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἐλαφρά λερωμένα).
€ 80-120

176
ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ, Ρήγας. Πρόχειρος ἀπάντησις ἐπί

τῶν περί εἰσβολῆς τοῦ Δράμαλη εἰς τήν Πελοπόννη-
σον ἱστορουμένων ἐν τῷ Α΄ τόμῳ, κεφάλαιον Ε΄, τῶν
λεγομένων ἀπομνημονευμάτων τοῦ Κυρίου Ν. Σπη-
λιάδου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ἡ Ἀγαθή Τύχη Η.
Χριστοφίδου, 1853.
8ο, θ´ + 20 σ. (λίγο λερωμένος ὁ τίτλος). Πάνινη ρά-
χη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές στά κα-
λύμματα). Γκίνης & Μέξας, 6104.
€ 40-60

177
Ἱστορικόν ἀρχεῖον τοῦ στρατηγοῦ Ἀνδρέου Λόντου
(1789-1847), ἐκδιδόμενον ὑπό τῆς οἰκογενείας Λόν-
του. Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1914-1916.
2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, η΄ + 313 καί 471 σ. (λείπει
ὁ τίτλος τοῦ δεύτερου τόμου). Μέ 3 εἰκόνες ἐκτός
κειμένου (μία δίχρωμη) καί 8 ἀναδιπλούμενα πα-
νομοιότυπα ἐγγράφων. Δερμάτινη ράχη.
€ 80-120

178
BLAQUIERE, Edward. Histoire de la révolution
actuelle de la Grèce, son origine, ses progrès, et détails
sur la religion, les moeurs et le caractère national des
Grecs, traduit de l’ anglais par le Dr Blaquières. Πα-
ρίσι & Λειψία, Bossange frères, 1825.
Πρώτη ἔκδοση στά γαλλικά, 8ο, 396 σ. (ὀξείδωση).
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές,

books katalogos 68.qxd:Layout 1  5/22/17  3:53 PM  Page 36



37

181

χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Blackmer 151, Droulia
779. [δεμένο μαζί:] FABRE, Jean Raymond Auguste.
Histoire du siège de Missolonghi, suivie de pièces jus-
tificatives. Παρίσι, Moutardier, 1827. ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 8ο, 375 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα).
Πρώτη μορφή τοῦ τίτλου (χωρίς τή φράση «en grec
moderne [...] en regard»), χαλκόγραφη προμετωπίδα
(πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα). Droulia 1316, πρβ.
Blackmer 567.
€ 400-600

179
PERILLA, F. 1821. Fragments de la vie héroïque de
Makryjannis, suivis de ses images de l’épopée grecque.
Ἀθήνα, Éditions Perilla, 1949.
4ο, 29 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 480 ἀριθμημένα ἀ-
ντίτυπα, προμετωπίδα (ἐπικολλημένο πορτραῖτο τοῦ
Μακρυγιάννη), 4 λιθογραφίες τοῦ συγγραφέα ἐκτός
κειμένου, 24 φύλλα στό τέλος μέ ἐπικολλημένες 23 ἀ-
ναπαραγωγές ἔργων τοῦ Παναγιώτη Ζωγράφου (9
ἔγχρωμες) καί μιά ἀναπαραγωγή πίνακα μέ ὀνόματα
φιλελλήνων. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα
(λεκέδες ἀπό ὑγρασία, φθορές στή ράχη).
€ 400-600

180
RAFFENEL, Claude Denis. Ἱστορία τῶν νεωτέρων
Ἑλλήνων, ἀπό τῆς ἁλώσεως Κωνσταντινουπόλεως
ὑπό Μωάμεθ τοῦ Β΄ μέχρι τοῦ 1825, ἐκ τοῦ γαλλι-
κοῦ μεταφρασθεῖσα ὑπό Κοσμᾶ Κοκίδου. Ἀθήνα,
Φ. Καραμπίνης & Κ. Βάφας, 1861.
8ο, 319 σ. (λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Κατάλογος
συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας, 8687.
€ 100-150

181
ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ, Ἀναστάσιος. Θεωρία γενική περί
τῶν διαφόρων διοικητικῶν συστημάτων καί ἐξαι-
ρέτως περί τοῦ κοινοβουλευτικοῦ, μεθ’ ἥν ἕπεται
πραγματεία σύντομος περί τῶν εἰρηνοποιῶν καί
ὁρκωτῶν κριτῶν τῆς Ἀγγλίας, κατά τούς ἀρίστους
Γάλλους καί Ἄγγλους συγγραφεῖς. Μεσολόγγι,
Δημήτριος Μεσθενεύς, 1825.
8ο, πδ´ + 62 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα μερικά φύλλα).
Ἡ πρώτη μορφή (χωρίς τό «Πρόλογος» στή σ. α΄).
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λίγο λε-
ρωμένη, μικρές φθορές, χαλαρωμένη ἡ πάνω σύν-
δεση). Ἠλιού 1825.32.
ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Δ. ΜΕΣΘΕΝΕΩΣ.
€ 600-800

182
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γιάννης. Ὀδυσσεύς Ἀνδροῦ-
τσος (Ἱστορικά ζητήματα, 1). Ἀθήνα, τυπογραφεῖο
τῆς Ἑστίας, 1895.
8ο, 22 σ. (ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στά 2 πρῶτα
φύλλα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῷ ἀξιο-
τίμῳ Κ. Ἀγ. Γιαννοπού[λῳ] / Ἠπειρώτῃ, Ἀρχισυντά-
κτῃ τῆ[ς] / «Ἐφημερί[δος]» / Ἰ. Ὀ. Βλαχογ[ιάννης]»).
Νεότερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1895.492.
€ 30-40

183
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γιάννης. Ἀθηναϊκόν ἀρχεῖον,
τόμος πρῶτος [δέν ἐκδόθηκε ἄλλος] (Ἀρχεῖα τῆς
Νεωτέρας Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, Α´). Ἀθήνα, Γ. Σ.
Βλαστός, 1901.
η´ + 558 σ. (κομμένη ἡ πάνω πλευρά τοῦ τίτλου, μέ
ἀπώλεια τοῦ τίτλου σειρᾶς). Νεότερη δερμάτινη
ράχη.
€ 50-70

184
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δ. Γρ. Ἱστορικόν ἀρχεῖον Διο-
νυσίου Ρώμα. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Κορίννης (τ.
Α´), 1901, καί τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας (τ. Β´), 1906.
2 τόμοι, πη´ + 820 καί κβ´ + 700 σ. (λίγο λερωμένα
μερικά φύλλα τοῦ πρώτου τόμου). Μ’ ἕνα πορ-
τραῖτο ἐκτός κειμένου. Δερμάτινη ράχη (μικρές
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186

φθορές, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα τοῦ
δεύτερου τόμου). (2)
€ 100-150

185
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Γεώργιος Καραϊ-
σκάκης, κατά τούς προτέρους βιογράφους, τά ἐπί-
σημα ἔγγραφα καί ἄλλας ἀξιοπίστους εἰδήσεις.
Ἀθήνα, Ν. Πάσσαρης, 1867.
8ο, 152 σ. Ξυλόγραφη προμετωπίδα (πορτραῖτο τοῦ
ἥρωα), κατάλογος συνδρομητῶν. Νεότερη δερμά-
τινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1867.63.
€ 60-80

186
DOUIN, Georges. Navarin (6 juillet - 20 octobre 1827).
Κάιρο, Imprimerie de l’ Institut français d’ archéologie
orientale, 1927.
XXXII + 352 σ. Ἔκδοση τῆς Société Royale de Géo-
graphie d’ Égypte, περιορισμένη σέ 400 ἀντίτυπα, μέ
21 εἰκόνες ἐκτός κειμένου, 4 σχεδιαγράμματα (ἕνα
δισέλιδο καί 3 ἀναδιπλούμενα) καί ἕνα ἀναδι-
πλούμενο φύλλο μέ τό ὑπόμνημα τοῦ τελευταίου
σχεδιαγράμματος (δεμένα ἀνάποδα). Δερμάτινη
ράχη (ξεθωριασμένη, μικρές φθορές, ἔχουν διατη-
ρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἐλαφρά λερωμένα).
€ 150-200

187
The Navarino Centenary and Greek War of Independ-
ence commemorative exhibition, to be held at the Greek
Legation, from 21st October to 11th November 1927:
Catalogue. Λονδίνο 1927.
15 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς
ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 30-40

188
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Ἰωάννης Θ. Ἑλληνικά ὑπο-
μνήματα, ἤτοι ἐπιστολαί καί διάφορα ἔγγραφα
ἀφορῶντα τήν ἑλληνικήν ἐπανάστασιν, ἀπό 1821
μέχρι 1827. Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1856.
8ο, 9 [11] + 622 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Με-
ταγενέστερη πάνινη ράχη (μικρές φθορές ἀπό
ὑγρασία). Γκίνης & Μέξας, 6914.
€ 100-150

189
Ἀρ. 1007. Ψήφισμα ΙΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Ο
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Θέλοντες ἀφ’ἑνός
μέν μέρους νά προλάβωμεν τήν περαιτέρω φθοράν
τῶν ἐθνικῶν φθαρτῶν κτημάτων, ν’ ἀνακαινισθῶ-
σιν ὅλαι αἱ οἰκοδομαί, ὅσαι κατήντησαν εἰς ἐρεί-
πια, ἤ σώζονται ἀκόμη, καί νά οἰκισθῶσιν αἱ πόλεις.
Ἐπιθυμοῦντες δέ ἀφ’ ἑτέρου νά προμηθεύσωμεν
οἰκίας εἰς τούς πολίτας τῆς Ἑλλάδος καί κατ’ ἐξο-
χήν εἰς τούς ἀπόρους, καί νά τούς εὐκολύνωμεν εἰς
τήν ἀγοράν αὐτῶν... [τελειώνει:] Ι΄. Ἐάν τις τῶν
ἀγοραστῶν δέν πληρώσῃ τήν συμφωνηθεῖσαν πο-
σότητα εἰς τάς διωρισμένας ἐποχάς, ἡ Κυβέρνησις
ἐκθέττει τό κτῆμα εἰς δημοπρασίαν μέ κέρδος ἤ ζη-
μίαν εἰς λογαριασμόν τοῦ πρώην ἀγοραστοῦ. Ἐν
Ναυπλίῳ, τήν 25 Μαρτίου 1830. Ὁ Κυβερνήτης, Ι.
Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Ὁ Γραμματεύς τῆς Ἐπικρα-
τείας, Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ. Ἴσον ἀπαράλλακτον [...] Α.
ΠΑΠΑΔΟΠΩΛΟΣ.
Μονόφυλλο, 301 x 210 mm. Κείμενο σέ 2 στῆλες.
€ 150-200

190
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Σπυρίδων Μ. Ἀλληλογραφία Ι. Α.
Καποδίστρια - Ι. Γ. Ἐϋνάρδου, 1826-1831 (Ἱστο-
ρική καί Λαογραφική Βιβλιοθήκη τοῦ Συλλόγου
πρός Διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων, ἀρ. 5). Ἀθήνα,
Ι. Ν. Σιδέρης, 1929.
μ΄ + 540 σ. Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο πορτραῖτο καί ἕναν
ὁλοσέλιδο χάρτη. Πανί (ἐλαφρά λερωμένη ἡ ράχη,
ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἐξώφυλλα τῶν τευχῶν).
€ 40-60
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191
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ἰωάννης. Correspondance du
comte J. Capodistrias, Président de la Grèce, com-
prenant les lettres diplomatiques, administratives et par-
ticulières, écrites par lui depuis le 20 avril 1827 jusqu’
au 9 octobre 1831, recueillies et mises en ordre par les
soins de ses frères et publiées par Ι.-A. Bétant. Γενεύη
& Παρίσι, A. Cherbuliez, 1839.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4 τόμοι, 8ο, vij + 567, 551, 551 καί
560 σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Χαλκόγραφη
προμετωπίδα στόν πρῶτο τόμο (πορτραῖτο τοῦ Κα-
ποδίστρια). Νεότερη περγαμηνή στή ράχη (λάθος
στήν ἀρίθμηση τῶν τόμων στίς ἐτικέτες τῆς ράχης).
Blackmer 898, Legrand & Pernot, 1308. (4)
€ 300-400

192
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ὁ «Φωτάκος».
Ἀπομνημονεύματα περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανα-
στάσεως, ἐκδοθέντα ὑπό Σταύρου Ἀνδροπούλου.
Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1899.
2 τόμοι, 8ο, λα΄ + 562 καί 482 σ. (μικρά σχισίματα στά
περιθώρια τῶν πρώτων φύλλων τοῦ πρώτου τόμου).
Πάνινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1899.65 & 66. (2)
€ 50-70

193
Ἀρ. 13,272. Ἐγκύκλιος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Η
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρός τά Τε-
λωνεῖα τῆς Ἐπικρατείας. Κατά συνέπειαν τῆς ὑπ’
Ἀρ. 3,976 διαταγῆς τῆς Α. Ε. τοῦ Κυβερνήτου, σᾶς
εἰδοποιοῦμεν, ὅτι τό ὑπ’ Ἀρ. 531(Β) ψήφισμα περί
νομισμάτων εἶναι εἰς πλήρη ἐνέργειαν, καί ἑπομένως
ὅτι ἡ κυκλοφορία τῶν ἀπό τό 1826 ἔτος χαραχθέν-
των Τουρκικῶν νομισμάτων, ὡς τῶν λεγομένων
εἰκοσαρίων κ. τ. λ. ἀπαγορεύεται... [τελειώνει:] Ἐν
Ναυπλίῳ, τήν 7 Ἰουλίου 1831. Ἡ Ἐπιτροπή, Γ. ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ. Ι. ΚΟΝΤΟΥΜΑΣ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΩΛΟΣ.
Μονόφυλλο, 271 x 190 mm.
€ 60-80

194
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ. ΕΙΜΑΙ δια-
τεταγμένος, Κύριοι, παρά τῆς Α. Ε. νά ὑποβάλω εἰς
τήν σκέψιν σας τό περί κανονισμοῦ τῆς ἐλευθερο-
τυπίας σχέδιον, καί νά ἐκθέσω εἰς τό Σ. τοῦτο
Σῶμα τούς λόγους ἑνός ἑκάστου τῶν ἄρθρων τοῦ
κανονισμοῦ τούτου. Κρίνω δέ περιττόν νά σᾶς
ἀποδείξω προηγουμένως, Κύριοι! πόσον ἐφρόντι-
σεν ἡ Κυβέρνησις εἰς τήν σύνταξιν τοῦ σχεδίου
τούτου, νά συμβιβάσῃ τήν ἐλευθερίαν τοῦ τύπου

μέ τήν ἀσφάλειαν τῶν κοινῶν καί μερικῶν συμφε-
ρόντων, χωρίς νά προσβάλῃ τήν συνταγματικήν
ἀρχήν... [τελειώνει:] Μένει εἰς ὑμᾶς, Κύριοι, νά βου-
λευθῆτε ἐσκεμμένως περί τοῦ σπουδαίου τούτου
ἀντικειμένου, καί νά κοινοποιήσητε εἰς τήν Κυβέρ-
νησιν τήν περί τούτου γνώμην σας. Ἐν Ναυπλίῳ, τήν
12 Ἀπριλίου 1831. Ὁ ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστ. καί τῆς Δ.
Ἐκπαιδεύσεως Γραμματεύς, Ν. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ.
Μονόφυλλο, 418 x 295 mm. (λεκές στή δεξιά πλευρά).
Κείμενο σέ 3 στῆλες.
€ 80-120

195
Ἀρ. 3852. Ψήφισμα ΚΗ΄. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΛΑΒΟΝΤΕΣ ὑπ’
ὄψιν τήν ὑπ’ Ἀρ. 37 τῆς ὑπέρ τῶν Κρητῶν Ἐπι-
τροπῆς ἀναφοράν, ἥτις στηρίζεται εἰς τάς πρός τήν
Ἐπιτροπήν ταύτην διευθυνθείσας ὑπό τινων Διοι-
κητῶν πληροφορίας, καί συνάξαντες ἐξ αὐτῆς, ὅτι
ἀπό τήν κατά τό ὑπ’ ἀριθμόν 3382 ΚΔ΄ ψήφισμα
συνεισφοράν δέν ἐλπίζεται ἡ διά τήν ἀποκατάστα-
σιν τῶν Κρητῶν ἀπαιτουμένη χρηματική ποσότης·
Θεωροῦντες τήν ἱερότητα τοῦ χρέους, τό ὁποῖον
ὅλον τό Ἔθνος ὀφείλει πρός τούς πολίτας τού-
τους·... [τελειώνει:] Δ΄. Ἐκ τῶν εἰσαχθησομένων
ἀπό τήν τελωνιακήν ταύτην προσθήκην χρημάτων,
ἀφοῦ ἀφαιρεθοῦν διά τήν ἀποκατάστασιν τῶν
Κρητῶν τά ἀναγκαιοῦντα, τά ὑπόλοιπα θέλουν
διατεθῆ διά τήν ἐκτέλεσιν τοῦ γ΄ ἄρθρου τοῦ πα-
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202

ρόντος ψηφίσματος. Ὁ Γραμματεύς τῆς Ἐπικρα-
τείας καί ἡ ἐπί τῆς Οἰκονομίας Ἐπιτροπή νά ἐνεργή-
σουν τό αὐτό ψήφισμα. Ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 18 Ἰουνίου
1831. Ὁ Κυβερνήτης, Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Ὁ Γραμ-
ματεύς τῆς Ἐπικρατείας, Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ. Ἴσον
ἀπαράλλακτον [...] Α. ΠΑΠΑΔΟΠΩΛΟΣ.
Μονόφυλλο, 288 x 209 mm. Κείμενο σέ 2 στῆλες.
€ 150-200

196
ΜΑΜΟΥΚΑΣ, Ἀνδρέας Ζ. Τά κατά τήν ἀναγέν-
νησιν τῆς Ἑλλάδος, ἤτοι συλλογή τῶν περί τήν ἀνα-
γεννωμένην Ἑλλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων,
νόμων καί ἄλλων ἐπισήμων πράξεων, ἀπό τοῦ 1821
μέχρι τέλους τοῦ 1832. Πειραιάς, Η. Χριστοφίδης,
1839 (τ. Α´-ΣΤ´), Ἀθήνα, Η. Χριστοφίδης, 1840-1841
(τ. Ζ´-Ι´), καί Βασιλικό Τυπογραφεῖο, 1852 (τ. ΙΑ´).
11 τόμοι δεμένοι σέ 3, 8ο, ιβ´ + 127, 160, 150, 147,
148, 142, 165, 163, 158, 151 καί ιε´ + 895 + (ιζ´-λα´)
σ. (κομμένη καί συμπληρωμένη ἡ πάνω ἐσωτερική
γωνία ἑνός τεύχους τοῦ ΙΑ´ τόμου: σ. 657-72, λε-
ρωμένα κάποια φύλλα τοῦ Β´ τόμου, ἐλαφρά ὀξει-
δωμένο ἀντίτυπο). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού 1839.187-92,
1840.206-7, 1841.175-6 καί Γκίνης & Μέξας, 5856,
Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 488. [στήν ἀρχή τοῦ Α´
τόμου δεμένο:] Τά κατά τήν ἀναγέννησιν τῆς Ἑλλά-
δος ὑπό διαφόρων ἐθνικῶν συνελεύσεων συντα-
χθέντα πολιτεύματα. Ἀθήνα, Η. Χριστοφίδης,

1839. 8ο, 141 σ. (λεκέδες ἀπό μελάνι σέ 3 φύλλα: σ.
131-6, ὀξείδωση). Ἠλιού 1839.193. (3)
€ 200-300

197
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ. ΣΥΛΛΟΓΗΝ τῶν περί τήν ἀναγεννωμένην
Ἑλλάδα πράξεων ἐπιχειρῶν νά δημοσιεύσω, κρίνω ἐπά-
ναγκες νά ἐκθέσω, ἐν συνόψει μέν τούς λόγους, οἵτινες
εἰς τό ἐπιχείρημα τοῦτο μέ παρότρυναν, ἐν παρόδῳ δέ
τόν τρόπον καί τόν σκοπόν, καθ’ ὅν ἡ Συλλογή αὕτη
ἄρχισε, καί ἀνελπίστως προώδευσεν... [τελειώνει:] Διά
νάἐπαρκέσωεἰςτάςμεγάλαςτοῦτύπουδαπάναςἀναγ-
κάζομαι νά προσδράμω εἰς τήν συνδρομήν τῶν ὁμο-
γενῶν. Ἡ τιμή ἑκάστου τόμου προσδιορίζεται Δρ. ...
πληρωτέας συγχρόνως μέ τήν παραλαβήν τοῦ βιβλίου.
Ἐν Ἀθήναις, τήν 28 Μαΐου 1836. Ἀ. Ζ. Μάμουκας.
Μονόφυλλο, 446 x 358 mm. (κομμένο μέρος τοῦ δε-
ξιοῦ περιθωρίου). Κείμενο σέ 2 στῆλες, μέ τό χέρι
συμπληρωμένη ἡ τιμή τόμου («2») καί ὑποσημεί-
ωση γιά τούς συνδρομητές ἐξωτερικοῦ («Οἱ ἐκτός
τῆς Ἑλλάδος Συνδρομηταί θέλουν πληρόνει ½
δραχμήν περισσότερον, λόγῳ τῶν τῆς ἀποστολῆς
ἐξόδων. Α. Ζ. Μάμουκας»), στό ἀριστερό περιθώ-
ριο 7 ὑπογραφές ἐγγραφέντων συνδρομητῶν.
€ 100-150

198
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Τρύφων Ε. Ἱστορία τοῦ Ὄθω-
νος, Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος (1832-1862), κατά τάς
νεωτάτας πηγάς ξένων τε καί ἡμετέρων ἱστορικῶν.
Ἀθήνα, Α. Γ. Γαλανός, 1893.
8ο, 845 σ. Μέ πολλές ὁλοσέλιδες εἰκόνες. Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, χα-
λαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού & Πολέμη, 1893.
887. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τά μετά τόν Ὄθωνα, ἤτοι
ἱστορία τῆς μεσοβασιλείας καί τῆς βασιλείας Γε-
ωργίου τοῦ Α΄ (1862-1898). Ἀθήνα, Γ. Δ. Φέξης,
1898. 8ο, 796 σ. (κομμένα τμήματα ἀπό τά περιθώ-
ρια κάποιων φύλλων, λυμένο ἕνα δίφυλλο: σ. 7-10).
Πανί. Ἠλιού & Πολέμη, 1898.961. (2)
€ 100-150

199
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Περί τῆς ἐποικήσεως
σλαβικῶν τινων φυλῶν εἰς τήν Πελοπόννησον.
Ἀθήνα 1843.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, II + 112 σ. (λεκές στό κάτω πε-
ριθώριο). Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού 1843.
180.
€ 150-200
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200
Ἡ τῆς Τρίτης Σεπτεμβρίου ἐν Ἀθήναις Ἐθνική Συ-
νέλευσις, πρακτικά. Ἀθήνα, Βασιλικό Τυπογρα-
φεῖο, [1844].
8ο, 738 σ. (κομμένη ἡ πάνω ἐσωτερική γωνία τοῦ τε-
λευταίου φύλλου, λερωμένος ὁ τίτλος καί κάποια
ἄλλα φύλλα). Ἀντίτυπο χωρίς τίς σ. 1-17 τοῦ τέλους
(πίνακας περιεχομένων). Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, σχισμένες οἱ ἑνώσεις,
χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού 1844.101.
€ 80-120

201
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, Κωνσταντῖνος, ὁ ἐξ Οἰκονόμων.
Ἀλέξανδρος ὁ Στούρζας, βιογραφικόν σχεδίασμα.
Ἀθήνα, Φ. Καραμπίνης & Κ. Βάφας, 1855.
8ο, 131 σ. (ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στό τελευταῖο
φύλλο, ὀξείδωση). Νεότερη δερμάτινη ράχη. Γκί-
νης & Μέξας, 6387.
€ 40-60

202
DESTRILHES. Confidences sur la Turquie, deuxième
édition, revue et augmentée. Παρίσι, E. Dentu, 1855.
8ο, XLI + 252 σ. (ὀξείδωση). Πάνινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (ξεθωριασμένη). Bengesco 659,
πρβ. Atabey 346 (ἡ τρίτη ἔκδοση).
€ 150-200

203
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π. Δημοτική διοίκησις ἐν
Ἑλλάδι, ἔκδοσις δευτέρα. Ἀθήνα, Δ. Α. Μαυρομ-
μάτης, 1859.
2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, 452 καί 206 σ. (λεκέδες
ἀπό μελάνι στά περιθώρια τῶν πρώτων φύλλων
τοῦ δεύτερου τόμου, σέ λάθος θέση δεμένο ἕνα
φύλλο του: σ. 35-6, ὀξείδωση). Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Γκίνης &
Μέξας, 7822.
€ 40-60

204
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ, Σωτηρία. Ἀμαλία, ἡ βασίλισσα τῆς
Ἑλλάδος. Ἀθήνα 1896.
8ο, 171 σ. Μέ 2 εἰκόνες ἐκτός κείμενου, ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῷ ἐλλογίμῳ Κυρίῳ Στεφ.
Σολομωνίδῃ / ἡ γράψασα»). Μεταγενέστερη δερ-
μάτινη ράχη (φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1896.37.
[μαζί:] ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Β. Παλαιαί Ἀθῆναι. Ἡ

βασίλισσα Ἀμαλία. Ἀθήνα, Π. Χ. Χαϊδόπουλος,
1904. 296 σ. (ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στό τελευταῖο
φύλλο). Μέ 2 εἰκόνες ἐκτός καί πολλές ἐντός κει-
μένου. Πάνινη ράχη (λείπει μέρος τῆς ἐπένδυσης
τοῦ πάνω καλύμματος). (2)
€ 60-80

205
Εἷς βασιλεύς ἐλέῳ θεοῦ, μελέτη, κατά τάς ἱστορι-
κάς σημειώσεις πολιτικοῦ τινος ἀνδρός, ὑπό Θρα-
συβούλου Ζ. Ἀργυροπούλου, ἐκ τοῦ γαλλικοῦ.
Κέρκυρα 1862.
8ο, 55 σ. Νεότερη δερμάτινη ράχη (τίτλοι σέ δερμά-
τινη ετικέτα στό πάνω κάλυμμα). Γκίνης & Μέξας,
9053. [δεμένο μαζί:] ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, Γεώργιος. Ἡ
ἐπιβουλή τῶν αὐλικῶν καί ἡ ἐπιστολή τοῦ Πλα-
στήρα. χ.τ. καί χ. [π. 1864]. 8ο, 14 σ. (ὀξείδωση).
Ἠλιού & Πολέμη, 1864.174. [δεμένο μαζί:] ROUS-
SON DU GALTEYRÈS, Louis Ferdinand. De la Mai-
son et du Grand-Duché d’Oldenbourg, aperçu d’histoire
et de géographie. Nimes, A. Baldy, 1859. 8ο, 16 σ.
(λεκές ἀπό νερό).
€ 80-120

206
ΕΚΘΕΣΙΣ τῶν θλιβερῶν γεγονότων ἐν Ἀθήναις
καθ’ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐνέργειαν τῶν κυβερνητικῶν
στρατευμάτων. Ἀποφεύγων τήν ἐξέτασιν τοῦ πολι-
τικοῦ μέρους θέλω ἐνδιατρίψει εἰς μόνας τάς στρα-
τιωτικάς ἐνεργείας τῶν ὑπέρ τοῦ νόμου ἐργασθέντων
σωμάτων τοῦ στρατοῦ, ἐκθέττων καθαρῶς τά γε-
νόμενα, ἀφίνων εἰς τούς ἀντάρτας καί τούς φίλους
αὐτῶν νά ἐκδίδωσι προκηρύξεις δικαιολογητικάς
καί νά διαδίδωσι συκοφαντίας... [τελειώνει (σ. 4):]
Τελευτῶντες λέγομεν, ὅτι αἱ διαπραχθεῖσαι λῃ-
στεῖαι τῶν οἰκιῶν, οἱ φόνοι τῶν ἀθώων παίδων καί
γυναικῶν, ὁ τουφεκισμός τοῦ νεκροῦ Κανάρη, συ-
νοδευομένου ὑπό γηραιοῦ πατρός, ἔστωσαν τά
τρόπαια τῶν ἀνταρτῶν, τά δέ ἡμέτερα εἰσίν ἡ ὑπέρ
ἡμῶν ἐκφρασθεῖσα κοινή γνώμη καί ἡ ἔντιμος δια-
γωγή τῶν στρατιωτῶν μας. Β. ΒΑΛΤΙΝΟΣ. [ἀκο-
λουθεῖ:] Ἐν τῷ στρατοπέδῳ Δαφνίου, 28 Ἰουνίου
1863. Πρός τήν διλοχίαν τῶν σκαπανέων καί πυ-
ροσβεστῶν. Διαταγή τῆς ἡμέρας... [τελειώνει:] Κα-
τευόδιον λοιπόν καί καλήν ἐντάμωσιν. Ὁ διοικητής
τῆς διλοχίας τῶν σκαπανέων καί πυροσβεστῶν,
ΒΛΑΣΙΟΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ, λοχαγός, [κάτω:] ΤΥΠΟ-
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ο «ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ» ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΟΥΚΑ.
Δίφυλλο, 285 x 212 mm., 4 σ. Κείμενο σέ 2 στῆλες.
ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 100-150
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207
Ἐπίσημος ἐφημερίς τῆς Συνελεύσεως. Ἀθήνα,
Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1863-1864.
6 τόμοι, 4ο, 678 + 27, 744, 610, 624 + 22 + (625-1091),
304 + 29 + (305-470) καί 1100 σ. (λίγο ὀξειδωμένα
κάποια φύλλα). Κείμενο σέ 2 στῆλες. Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Γκί-
νης & Μέξας, 9602, Ἠλιού & Πολέμη, 1864.132-3
& 1865.195. (6)
€ 300-400

208
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γιάννης. Ἱστορική ἀνθολο-
γία, ἀνέκδοτα - γνωμικά - περίεργα - ἀστεῖα ἐκ τοῦ
βίου διασήμων Ἑλλήνων, 1820-1864. Ἀθήνα 1927.
λδ´ + 344 σ. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές).
€ 50-70

209
ΑΜΠΕΛΑΣ, Τιμολέων Δ. Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἀρκα-
δίου, δρᾶμα εἰς πράξεις πέντε, διδαχθέν τό πρῶτον
ἀπό σκηνῆς τήν 31 Ἰανουαρίου 1867, ἔκδοσις τρίτη,
διεσκευασμένη. Σύρος, τυπογραφεῖο τῆς Πατρίδος,
1867.
8ο, ιστ΄ + 92 + 4 σ. (ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στά 2 τε-
λευταῖα φύλλα, ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). Κα-
τάλογος συνδρομητῶν. Νεότερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού
& Πολέμη, 1867.307.
€ 70-90

210
ΚΑΡΟΛΟΥ, Ἰουλία Ν. Ὄλγα, ἡ Βασίλισσα τῶν
Ἑλλήνων, 22 Αὐγούστου 1851 – 19 Ἰουνίου 1926.
Ἀθήνα, χ.χ. [1934].
406 σ. Μέ εἰκόνες ἐκτός κειμένου (μία ἀναδιπλού-
μενη). Πανί (ἀπομίμηση δέρματος).
€ 50-70

211
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ
ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΗΣ ΒΑΣΙ-
ΛΙΣΣΗΣ. Τήν προσεχῆ Παρασκευήν 11 ἐνεστῶτος
μηνός, θέλει τελεσθῆ δοξολογία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ
ὀνόματος τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης. Τό ἐπίσημον τῆς
τελετῆς θέλει προαγγείλει ὁ συνήθης κανονοβολι-
σμός, ὅστις θέλει ἐπαναληφθῆ κατά τήν δύσιν τοῦ
ἡλίου... [τελειώνει:] Τήν ἑσπέραν θέλει γίνει φωτο-
χυσία καθ’ ἅπασαν τήν πόλιν. Ἐν Ἀθήναις, τήν 9
Ἰουλίου 1869. [κάτω:] Τύποις ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟ-
ΓΡΑΦΕΙΟΥ.

Μονόφυλλο, 369 x 270 mm. (μικρές ἐπιδιορθώσεις).
Τό κείμενο σέ τυπογραφικό πλαίσιο.
€ 80-120

212
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΕ-
ΛΕΣΘΗΣΟΜΕΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ 25
ΜΑΡΤΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΗ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ ΑΠΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. Α΄. Τῇ 25
Ἀπριλίου, ἡμέρᾳ Κυριακῇ, καθ’ ὥραν 11 ½ Π. Μ.
θέλει ψαλῆ ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ τῆς Μητροπόλεως δο-
ξολογία ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς 25 Μαρτίου καί τῆς
πεντηκονταετηρίδος ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστά-
σεως... [τελειώνει:] Ἀπό τῆς 8 μέχρι τῆς 11ης ὥρας
Μ. Μ. στρατιωτικαί μουσικαί θέλουσι παιανίσει ἐπί
τῶν πλατειῶν τοῦ Συντάγματος καί τῆς Ὁμονοίας.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Ἀπριλίου 1871, [κάτω:] Τύποις
ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ.
Μονόφυλλο, 354 x 253 mm. Τό κείμενο σέ τυπο-
γραφικό πλαίσιο.
€ 80-120

213
ΣΕΪΖΑΝΗΣ, Μιλτιάδης Δ. Ἡ πολιτική τῆς Ἑλλά-
δος καί ἡ ἐπανάστασις τοῦ 1878 ἐν Μακεδονίᾳ,
Ἠπείρῳ καί Θεσσαλίᾳ. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς
Ἀθηναΐδος, 1878.
8ο, IIII + 410 σ. (λερωμένα κάποια φύλλα). Μέ 4 ξυ-
λογραφίες ἐντός καί 8 ἐκτός κειμένου (κυρίως σχε-
διαγράμματα μαχῶν). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη
1878.263.
€ 120-160

214
Ministère des Affaires étrangères. Documents diploma-
tiques. Affaires de Roumélie et de Grèce, 1885-1886.
Παρίσι, Imprimerie nationale, 1886.
4ο, XXIX + 727 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα μερικά
φύλλα). Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα.
€ 100-150

215
ΛΑΜΠΡΟΣ, Σ. Π., Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, P. de COU-
BERTIN, κ.ἄ. Οἱ Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες, 776 π. Χ. -
1896, τῇ ἐγκρίσει καί ὑποστηρίξει τοῦ ἐν Ἀθήναις
κεντρικοῦ συμβουλίου τῶν διεθνῶν Ὀλυμπιακῶν
ἀγώνων, τοῦ προεδρευομένου ὑπό τῆς Α. Β. Ὑψη-
λότητος τοῦ Διαδόχου Κωνσταντίνου, μέρος Α΄
[ἀπό τά 2]. Ἀθήνα, Κ. Μπέκ, καί Παρίσι, H. Le
Soudier, 1896.
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215

4ο, 100 σ. Ἑλληνικό καί γαλλικό κείμενο σέ 2
στῆλες, τίτλοι στά ἑλληνικά καί γαλλικά σέ ἀντι-
κρυστές σελίδες, μέ μιά εἰκόνα ἐκτός καί πολλές
ἐντός κειμένου (ἀνάμεσά τους κάποιες ἔγχρωμες),
χρωμολιθόγραφα ἐπίτιτλα, τό κείμενο σέ κάποιες
σελίδες τυπωμένο πάνω σέ λιθόγραφο φόντο (φυλ-
λώματα). Ἀρχικά χρωμολιθόγραφα ἐξώφυλλα
(λυμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1896.638.
[μαζί:] Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες ἐν Ἀθήναις, Μάρτιος -
Ἀπρίλιος 1896, [πάνω:] Πανηγυρικόν τεῦχος τῆς
«Ἑστίας». Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, 1896.
4ο, 66 σ. (κομμένο μέρος τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύ-
τερου φύλλου). Κείμενο σέ 2 στῆλες, εἰκόνες ἐντός
κειμένου, ἀντίτυπο μέ ἀφιέρωση («Τῷ κ. Φερ. Σερ-
πιέρῃ / εἰς ἀνάμνησιν / Ἐντολῇ τῆς Α. Β. Ὑψ. τοῦ
Διαδόχου / ὁ Γεν. Γραμματεύς / Τῶν Ὀλυμπιακῶν
Ἀγώνων / Τιμολέων Ι. Φιλήμων / Ἀθῆναι Ἀπρίλιος
1896»). Λείπουν τά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη).
Ἠλιού & Πολέμη, 1896.850. (2) <ὡς ἔχουν>
€ 300-400

216
Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν. Συλλογή τῶν ἐν ἰσχύι
προξενικῶν συνθηκῶν, ἐμπορικῶν συμβάσεων καί
ἑτέρων συμφωνιῶν τῆς Ἑλλάδος μετ’ ἄλλων
κρατῶν. Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο καί Λιθο-
γραφεῖο (τ. Α´), 1901, καί τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας
(τ. Β´), 1908.
2 τεύχη δεμένα σ’ ἕνα τόμο, 4ο, 469 καί 199 σ. (μικρή
φθορά στήν πάνω ἐσωτερική γωνία τῶν πρώτων
φύλλων). Ἑλληνικό καί γαλλικό κείμενο σέ ἀντι-
κρυστές σελίδες. Δερμάτινη ράχη (φθορές, λείπει
τμῆμα της).
€ 60-80

217
Ministère des Affaires étrangères. Documents diploma-
tiques. Affaires de Crète, 1904-1905. Παρίσι, Im-
primerie nationale, 1905.
XVI + 203 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 40-60

218
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος. Πανσλαυι-
σταί, οἱ μεγάλοι ἐχθροί τοῦ Γένους, [μέρος Α΄ (δέν
ἐκδόθηκε ἄλλο)]. Ἀθήνα, Π. Λεώνης, 1906.
386 σ. Ἀρχικό πανί (ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα,
χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις).
€ 30-40

219
[ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, Ἴων]. Ἡ μεγάλη ἰδέα. χ.τ., 1908.
10 σ. (λίγο λερωμένος ὁ τίτλος). Χωρίς ἰδιαίτερα
ἐξώφυλλα (νεότερη ταινία χαρτιοῦ στή ράχη).
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ μικρή πατρίδα: [Β΄ προκήρυξη]
στούς σκλαβωμένους καί στούς ἐλευθερωμένους
Ἕλληνες. χ.τ., Μάρτης 1908. 15 σ. (ἐλαφρά λερω-
μένο ἀντίτυπο). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. (2)
€ 120-160

220
Récits et visions de guerre, tableaux et croquis de route
rapportés par Georges Scott, récits de Mme Hélène
Leune et de MM. Gustave Cirilli, René Puaux, Gustave
Babin, Georges Rémond, Capitaine de frégate Nel, Jean
Leune, Alain de Penennrun, [πάνω δεξιά:] Dans les
Balkans, 1912-1913. Παρίσι, Chapelot, 1913.
4ο, 91 σ. Μέ ἐντός καί ἐκτός κειμένου ἀναπαρα-
γωγές ἔργων τοῦ Georges Scott. Ἀρχικά χαρτόνια
(λερωμένα), πανί στή ράχη καί τίς γωνίες (σπα-
σμένη ἡ πάνω σύνδεση, χαλαρωμένη ἡ ράχη).
€ 80-120

221
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α., & Σα, ἐκδότες. Πανό-
ραμα τοῦ πολέμου 1912-1913. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο
τῆς Ἑστίας, 1913.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. πλάγιο 4ο, XXVIII σ. Δεύτερη
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220

μορφή, 152 πίνακες μέ ἀναπαραγωγές φωτογρα-
φιῶν σέ 76 φύλλα (οἱ πίνακες ἀριθμημένοι 1-152).
Ἀρχικό πανί (στό πάνω κάλυμμα τίτλος μέ ἀργυρά
γράμματα καί φωτογραφικό πορτραῖτο τοῦ Κων-
σταντίνου ἐπικολλημένο σέ ἀργυρό πλαίσιο).
€ 150-200

222
CAUER, Wilhelm. Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν. Ἔκθε-
σις περί τῶν σιδηροδρομικῶν συνδέσεων καί τοῦ διά
σιδηροδρόμου ἐφοδιασμοῦ τῶν λιμένων Πειραιῶς
καί Θεσσαλονίκης, ὑποβληθεῖσα ἐντολῇ τῆς Β.
Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, μετάφρασις ἐκ τοῦ γερ-
μανικοῦ. Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1914.
4ο, 40 σ. Μέ 4 ἀναδιπλούμενους πίνακες στό τέλος.
Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα.
€ 50-70

223
ΚΡΙΚΟΣ, Ἀλέξ. Ἡ θέσις τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐν Ἀμε-
ρικῇ, Ἑλληνισμός – ἀμερικανική κοινωνία – κα-
τεύθυνσις αὐτοῦ. Ἀθήνα, Ἀδελφοί Μπλαζουδάκη,
1915.
ιε΄ + 230 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα ἐκτός
κειμένου καί ἕνα δισέλιδο χάρτη στό τέλος. Ἀρχικό
πανί (φθορές ἀπό ὑγρασία).
€ 40-60

224
Ὑπουργεῖον ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν. Διπλωματικά
ἔγγραφα, 1913-1917. Ἑλληνοσερβική συνθήκη συμ-
μαχίας – Εἰσβολή Γερμανοβουλγάρων εἰς Μακε-
δονίαν. Ἀθήνα 1917.
124 σ. Ἡ μορφή μέ τό τελευταῖο ἔγγραφο (ἀριθ. 77)
νά τελειώνει στή σ. 124. Πάνινη ράχη (μικρές φθορές).
[δεμένο μαζί:] ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ, Στέφανος. Ἀπάντησις
εἰς τά λεχθέντα ἐν τῷ Βουλευτηρίῳ. χ.τ. καί χ. [1917].
48 σ. [δεμένο μαζί:] Ὑπουργεῖον ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν.
Διπλωματικά ἔγγραφα, 1913-1917. Ἑλληνοσερβική
συνθήκη συμμαχίας – Εἰσβολή Γερμανοβουλγάρων
εἰς Μακεδονίαν (συμπλήρωμα). Ἀθήνα 1917. 129 σ.
[δεμένο μαζί:] Τά κατά τάς ἀνταρτικάς ὁμάδας ἐν τῇ
Οὐδετέρᾳ Ζώνῃ, ἐπίσημος ἀλληλογραφία [στό ἐξώ-
φυλλο:] ἀνταλλαγεῖσα μεταξύ τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ.
Σ. Π. Λάμπρου καί τοῦ Ἀντιστρατήγου κ. Κομποῦ,
Ἀρχηγοῦ τοῦ Συμμ. Ἐλέγχου. Ἀθήνα 1917. 93 σ. Ὁ
τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά, ἑλληνικό καί γαλ-
λικό κείμενο σέ ἀντικρυστές σελίδες. Ἔχει διατηρηθεῖ
τό πάνω ἐξώφυλλο. [δεμένο μαζί:] Ὑπουργεῖον ἐπί
τῶν Ἐξωτερικῶν. Οἱ ἀνθελληνικοί διωγμοί ἐν Τουρ-
κίᾳ ἀπό τῆς κηρύξεως τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολέμου
(κατά τάς ἐπισήμους ἐκθέσεις τῶν πρεσβειῶν καί προ-
ξενικῶν ἀρχῶν). Ἀθήνα 1917. 78 σ.
€ 100-150

225
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Ἀνοιχτό ὑπόμνημα στή
Μεγαλειότητά Του. χ.τ., 1922.
57 φ. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Ἔντυπη ὑπογραφή
στό τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀποκολλημένα ἀπό
τή ράχη).
€ 30-40

226
Turkey No. 1 (1923). Lausanne Conference on Near
Eastern affairs, 1922-1923, records of proceedings and
draft terms of peace. Λονδίνο, Stationery Office, 1923.
viii + 861 σ. Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο χρωμολιθό-
γραφο χάρτη στό τέλος. Πανί.
€ 150-200

227
DRIAULT, Édouard, καί Michel LHÉRITIER. Histoire
diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours. Παρίσι,
Les Presses Universitaires de France, 1925-1926.
5 τόμοι, XVI + 474, XV + 498, XXIII + 516, XVI +
579 καί XVI + 568 σ. (λερωμένα μερικά φύλλα, κά-
ποιοι χάρτες κομμένοι στά δύο κατά τό ξάκρισμα).
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Μέ 16 ἀναδιπλούμενους χάρτες. Δερμάτινη ράχη
(ξεθωριασμένη, μικρές φθορές). (5)
€ 150-200

228
Κατάλογος τῶν συνδρομητῶν τηλεφωνικῶν κέν-
τρων Ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος, ὁ μόνος ἐγκεκριμένος
καί ἐκδοθείς δυνάμει εἰδικῆς ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ
Ὑπουργείου Συγκοινωνίας, ἔτος 1925. Ἀθήνα,
Γκρέκα.
η΄ + 144 + (θ´-ιγ´) σ. (ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο,
τρύπα ἀπό διατρητική μηχανή στήν πάνω ἐσωτε-
ρική γωνία). Μέ πολλές διαφημίσεις στήν ἀρχή, στό
τέλος, ἐντός κειμένου καί σέ ἔνθετα δίφυλλα μι-
κρότερων διαστάσεων. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μέ δια-
φημίσεις, λερωμένα, λυμένη ἡ ράχη).
ΣΠΑΝΙΟ.
€ 150-200

229
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, πρίγκιψ τῆς Ἑλλάδος. Τά πενήντα
χρόνια τῆς ζωῆς μου. Ἀθήνα, Γκρέκα, 1926.
416 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Μέ πολλές εἰ-
κόνες ἐκτός κειμένου. Πάνινη ράχη (μικρές φθορές).
€ 30-40

230
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ, Γεώργιος Σπ. Ἐθνικοσοσιαλιστι-
κόν κόμμα τῆς Ἑλλάδος. Προγραμματικόν διάγ-
γελμα τοῦ Ἱδρυτοῦ καί Ἀρχηγοῦ αὐτοῦ Γεωργίου
Σπ. Μερκούρη. Ἀθήνα 1933.
6 + [4] σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοι-
χεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο), τό τελευταῖο
φύλλο μέ διάτρηση στήν ἐσωτερική του πλευρά
(«Δήλωσις Ἐγγραφῆς»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί,
τοῦ ἰδίου:] Ἐθνικοσοσιαλιστικόν κόμμα τῆς Ἑλλά-
δος. Τρεῖς διαφωτιστικαί ὁμιλίαι τοῦ κ. Γεωργίου
Σπ. Μερκούρη, 1933 τήν 22αν Ἰουλίου – 1935 τήν 1ην

Δεκεμβρίου – 1936 τήν 5ην Ἰουλίου. Ἀθήνα, χ.χ. 54
σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς
ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο), μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο πορ-
τραῖτο τοῦ συγγραφέα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί,
τοῦ ἰδίου:] Τό συντεχνιακόν κράτος. Ἀθήνα 1936.
32 σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. (3)
€ 60-80

231
HITLER, Adolf. Rede Adolf Hitlers. Λόγος Ἀδόλφου
Χίτλερ, 4/5/1941, [στό τελευταῖο φύλλο:] Druck:
Gert. Christu, Athen, Gambeta 7. Ἀθήνα, [1941].
31 + [1] φ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα).
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Λόγος Ἀδόλφου Χίτλερ τῆς 8ης

Νοεμβρίου 1941. χ.τ. καί χ. 24 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο
φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά

books katalogos 68.qxd:Layout 1  5/22/17  3:53 PM  Page 45



46

ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Λόγος τοῦ Φύρερ καί
Καγκελλαρίου τοῦ Ράϊχ Ἀδόλφου Χίτλερ τῆς 11ης Δε-
κεμβρίου 1941 εἰς τό Γερμανικόν Ράϊχσταγ, περί τῆς
εὐθύνης τοῦ Φραγκλίνου Δ. Ροῦζβελτ διά τόν πόλε-
μον. χ.τ. καί χ. 39 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. (3)
€ 60-80

232
ΔΙΑΤΑΞΙΣ διά τήν κατοχήν ὅπλων εἰς τό καταλη-
φθέν ἑλληνικόν ἔδαφος. Ἐπί τῇ βάσει τῆς ἐντολῆς,
ἡ ὁποία μοῦ ἐδόθη ὑπό τοῦ Φύρερ καί ἀνωτάτου
ἀρχηγοῦ τοῦ στρατοῦ, διατάσσω τά ἑξῆς: § 1.
Ἅπαντα τά ὅπλα (συμπεριλαμβανομένων καί τῶν
κυνηγετικῶν ὅπλων) καθώς φυσίγγια, χειροβομβί-
δες, ἐκρηκτικαί ὕλαι καί ἄλλο ὑλικόν πολέμου, πρέ-
πει νά παραδοθοῦν... [τελειώνει:] § 2. Ὅστις εἰς
παράβασιν τῆς ἄνω διατάξεως ἔχει εἰς τήν κατοχήν
του ὅπλα (συμπεριλαμβανομένων κυνηγετικῶν
ὅπλων) φυσίγγια, χειροβομβίδες, ἐκρηκτικάς ὕλας
ἤ ἄλλο πολεμικόν ὑλικόν, τιμωρεῖται μέ τήν ποινήν
τοῦ θανάτου, εἰς ἐλαφροτέρας περιπτώσεις μέ
εἰρκτήν ἤ φυλακήν. Ἀπρίλιος 1941. Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.
Μονόφυλλο, 704 x 498 mm. Κείμενο στά γερμα-
νικά, βουλγαρικά καί ἑλληνικά σέ 3 στῆλες καί σέ
κόκκινο πλαίσιο.
€ 200-300

233
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ. Ἐγνώρισε
καί ἄλλοτε ἡ μαρτυρική Μεγαλόνησος εἰς τόν πολυ-
κύμαντον ῥοῦν τῆς Ἱστορίας της σκληράς περιπετείας
καί συγκλονισμούς. Πολλάκις ἐσάρωσε τήν γαλήνην
καί τήν ἡρεμίαν της μέ τήν αἰφνιδιαστικότητα καται-
γίδος ὁ Ἀρμαγεδών καί ἄφησεν ὀπίσω του τάφους
καί ἐρείπια. Ἀλλά τό χαλύβδινον μέταλλον τῆς Κρη-
τικῆς ψυχῆς ἀντέσχεν εἰς τούς συγκλονιστικούς
αὐτούς κραδασμούς καί ἐγέμιζε πάλιν τόν νέον της
κύκλον ἡ θεομάννα Κρήτη διά τῆς πνοῆς τῆς ἐργα-
σίας καί τῆς δραστηριότητος μέ ἔργα δημιουργίας
καί πολιτισμοῦ. [...] Ἡ ἀπρόβλεπτος ἐπέκτασις τοῦ
ἀγῶνος εἰς εὐρυτέραν ἀκτίνα πολεμικῶν ἐπιχειρή-
σεων προεκάλεσε τήν προσωρινήν κατάληψιν τῆς
Νήσου ὑπό τοῦ Γερμανικοῦ Στρατοῦ. Ἡ ἐπίσημος
ὅμως ἀναγνώρισις τοῦ δεσμοῦ μας μέ τήν Ἑλληνικήν
Πατρίδα διά τῆς παραχωρήσεως Ἑλληνικῆς Πολι-
τικῆς Διοικήσεως ἀπετέλεσε μίαν χειρονομίαν ὑψη-
λοτέρας ἀντιλήψεως καί ἱκανοποίησε βαθύτατα τό
ἐθνικόν αἴσθημα τοῦ κρητικοῦ λαοῦ... [τελειώνει:]
Πέποιθα ὅτι θά ἐνωτισθῆτε τῶν λόγων μου, τούς
ὁποίους παρακινεῖ καί ὑπαγορεύει ὕψιστον καθῆκον
πατριωτικῆς συνειδήσεως καί θά σπεύσητε νά ἐκτε-
λέσητε τήν ἐπίκλησίν μου. Καί μέ βαθεῖαν συγκίνησιν

σᾶς ἀπευθύνω τό πρῶτον ἐπισήμως ἀπό τῆς ἀναλή-
ψεως τῶν βαρυτάτων καθηκόντων μου, θερμόν,
ἐγκάρδιον, παλλόμενον χαιρετισμόν. Ἐν Χανίοις τῇ
27 Σεπτεμβρίου 1941. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΜΜ. ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ.
Μονόφυλλο, 354 x 242 mm.
€ 80-120

234
ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ, Γεώργιος. Διακήρυξις πρός τούς
Ἕλληνας. Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1941.
14 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
€ 40-60

235
Ἐφημερίς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλ-
λάδος, τεῦχος πρῶτον, ἀριθμός φύλλου 26. Ἀθήνα,
29 Ἰανουαρίου 1941.
Μονόφυλλο, 314 x 238 mm. (μικρά σχισίματα στά
περιθώρια, ἡ πίσω ὄψη λευκή).
Δημοσιεύεται τό διάγγελμα τοῦ Γεωργίου Β´ πρός
τίς ἔνοπλες δυνάμεις γιά τό θάνατο τοῦ Ι. Μεταξᾶ.
€ 30-40

236
[ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, Ἰωάννης]. Γιά τήν ἄμυνα καί τήν
ἀναγέννηση τοῦ ἑλληνισμοῦ (Νεοδημοκρατική
Πρωτοπορεία, Τμῆμα Διαφωτισμοῦ, ἀρ. 4). Ἀθήνα,
Δημοκρατία, 1943.
72 σ. Προμετωπίδα, ἀναδιπλούμενος χάρτης στό
τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα).
€ 50-70

237
Ε. Δ. Ε. Σ. ΚΑΙ Κ. Κ. Ε. (Ε.Α.Μ. - ΕΛΑΣ). Ἀπρίλης 1941!
Ἐνῷ τά μάτια κάθε Ἕλληνα πλημμυρίζουν ἀπό δά-
κρυα στό ἀντίκρυσμα τῆς σημαίας τοῦ καταχτητῆ στη-
μένης στόν Ἱερό Βράχο, τά πρωτοπαλήκαρα τοῦ
Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Ἑλλάδος (Κ.Κ.Ε.) κατα-
στρώνουν τά σχέδια τῆς «ἐξόρμησης» στίς νέες
συνθῆκες πού δημιούργησεν ἡ Κατοχή... [τελειώνει (σ.
[2]):] Δεχόμαστε λοιπόν τήν πρόκληση. Παραδίνομε
τούς προδότες τοῦ Κ.Κ.Ε. στήν κρίση τοῦ Ἑλληνικοῦ
Λαοῦ καί καλοῦμε ὅσους ἀγνούς ἐξακολουθοῦν νά
πλανῶνται, νά κανονίσουν τή θέση τους στόν ἀγῶνα
πού πρόκειται νά κρίνῃ τό μέλλον τῆς φυλῆς. Ὅσο γιά
τίς ἀπειλές τους εἴμαστ’ἕτοιμοι νά τίς ἀντιμετωπίσωμε
ὅπως τούς ἀξίζει. Ἄν δέν τό ξέρουν θά τό πληροφορη-
θοῦν! [1943].
Μονόφυλο, 198 x 148 mm., [2] σ. [μαζί:] Ο ΕΔΕΣ ΚΑΙ Ο
ΖΕΡΒΑΣ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΕΘ. ΑΓΩΝΑ. ΜΑΖΥ ΜΕ
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239 240

ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΕΣ.
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΕΞΕΔΩΣΕ
ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ. Τήν 4ην Ὀκτ. ἐ.ἔ. ὁ
στρατηγός Ζέρβας διά τοῦ ὑπ’ ἀρ. 11563 ἐπείγοντος
τηλ/τός του πρός τό Κοινόν Γ. Στρατ.,... [τελειώνει (σ.
[2]):] ...Ὅποιος ἀγωνίζεται ἐναντίον τῶν κομμου-
νιστῶν προσφέρει ὑψίστην ὑπηρεσίαν εἰς τήν πατρίδα
του. Ὁ ἀνώτερος στρατηγός τῶν γερμανικῶν στρατευ-
μάτων». Σ. Δ. Γεν. Στρατηγεῖον 20-10-43. Στέφανος
Σαράφης. Μονόφυλο, 214 x 144 mm., [2] σ. [μαζί:] ΟΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΠΑΡΑΓΜΟ.
Ὅποιος θέλει πληροφορίες γιά τήν «Ἐθνική» σύνθεση
τοῦ παρδαλοῦ ἀσκεριοῦ, πού λέγεται ΕΛΑΣ, δέν ἔχει
παρά νά διαβάσῃ τό «Ριζοσπάστη» τῆς 20 Ὀκτώβρη...
[τελειώνει:] Κάθε πραγματικός Ἕλληνας πρέπει νά
εὔχεται τήν ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνα, καί νά βοηθήσῃ
μ’ὅλη του τή δύναμη γι’αὐτή! Ο ΕΔΕΣ.
Μονόφυλο, 214 x 144 mm. (3)
€ 60-80

238
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ, Ἀθανάσιος Ι. Ἡ κατοχή ἐν Μακε-
δονίᾳ (Δημοσιεύματα τῆς Ἑταιρείας Μακεδο-
νικῶν Σπουδῶν, Ἐθνική Βιβλιοθήκη, ἀρ. 12 &
14-18). Θεσσαλονίκη, 1949-1951.
4 βιβλία σέ 6 τεύχη (τά Β´ καί Δ´ σέ 2 τεύχη τό κα-
θένα), 175, 344, 418, 158, 286 καί 308 σ. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 150-200

239
Ἑνότητα 62 φύλλων ἐφημερίδων ἀπό τήν περίοδο
τῆς Ἀπελευθέρωσης καί τῶν Δεκεμβριανῶν. Ἀθήνα,
12 Ὀκτωβρίου - 31 Δεκεμβρίου 1944.
Διάφορα μεγέθη. (62)
Περιλαμβάνει τίς ἐφημερίδες: Ἀπελευθερωτής, 5 φ.
(12 Ὀκτ. - 5 Νοεμ.), Καθημερινά Νέα, 5 φ. (14 Ὀκτ.
- 10 Νοεμ.), Δόξα, 3 φ. (17 Ὀκτ. - 3 Νοεμ.), Ἐλευ-
θερία, 1 φ. (19 Ὀκτ.), Ἀνεξαρτησία, 7 φ. (23 Ὀκτ. -
30 Νοεμ.), Δημοκρατία, 4 φ. (24 Ὀκτ. - 24 Νοεμ.),
Δημοκρατική Σημαία, 2 φ. (25 Ὀκτ. - 11 Νοεμ.),
Ἐλεύθερη Ζωή, 1 φ. (29 Ὀκτ.), Ριζοσπάστης, 9 φ.
(12 Νοεμ. - 30 Δεκ.), Μεγάλη Ἑλλάς, 4 φ. (18-23
Νοεμ.), Σημαία, 1 φ. (20 Νοεμ.), Ἑλληνικόν Αἷμα, 1
φ. (25 Νοεμ.), Ἡ Δρᾶσις, 1 φ. (26 Νοεμ.), Πρωτο-
πόρος, 1 φ. (27-28 Νοεμ.), Ἡ Μάχη, 3 φ. (29 Νοεμ.
- 2 Δεκ.), Ἐπίσημον Δελτίον Πληροφοριῶν τοῦ
Ὑφυπουργείου Τύπου καί Διαφωτίσεως, 1 φ. (5
Δεκ.), Ἡ Ἑλλάς, 4 φ. (6-16 Δεκ.), Ἐλεύθερη
Ἑλλάδα, 7 φ. (11-31 Δεκ.), Πανδημοκρατική, 1 φ.
(19 Δεκ.) καί Ταχυδρόμος, 1 φ. (29 Δεκ.).
€ 300-400

240
ΤΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΛΕΝΕ ΤΑ ΧΩΝΙΑ (ΠΡΩΤΟΝ). ΕΛΑΣΙ-
ΤΕΣ, Σάν τόν Γκαῖμπελς, αὐτοί πού διευθύνουν
τήν ἄσκοπη αὐτήν αἱματοχυσία πιστεύουν πώς ἄν
φωνάζουν ἕνα ψέμμα ἀρκετά δυνατά θά γίνη πι-
στευτό. Γι’αὐτό χρησιμοποιοῦν τά περίφημα χωνιά
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τους γιά νά διαδόσουν ἱστορίες γιά τήν πρόοδο τοῦ
ἀγῶνα καί γιά τά γεγονότα τοῦ ἔξω κόσμου πού εἶναι
τελείως ψεύτικες... [τελειώνει (σ. [2]):] Μή νομίζετε ὅτι
θά ἐπέμβουμε. Μᾶς εἶναι ἀδιάφορο ἄν ἡ Κυβέρνηση
τῆς Ἑλλάδος θἆναι Βασιλική ἤ Δημοκρατική, τῆς Δε-
ξιᾶς ἤ τῆς Ἀριστερᾶς ἤ τοῦ Κέντρου, ἀρκεῖ μονάχα
νά ἀντιπροσωπεύῃ τό ἐλεύθερο Ἑλληνικό Κράτος.
Καί εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά ἐπιτραπῇ στόν Ἑλλη-
νικό λαό νά ἐκφράσῃ τή θέλησή του χωρίς ἐκβια-
σμούς! ΣΕ ΣΑΣ ΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ
ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΗ Ο ΑΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΑΓΩ-
ΝΑΣ. [κάτω δεξιά:] AIS 28. [1944].
Μονόφυλλο, 215 x 142 mm., [2] σ. [μαζί:] ΠΡΟΚΗ-
ΡΥΞΙΣ. Ἀντάρτες τοῦ Ε.Λ.Α.Σ., Ἡμεῖς τά ἀδέλφια
σας, οἱ στρατιῶται τῆς Ταξιαρχίας ΡΙΜΙΝΙ πού πο-
λεμήσαμε τό φασισμό στήν Ἰταλία σᾶς καλοῦμε ἐν
ὀνόματι τῆς Πατρίδος μας νά ὑπακούσητε εἰς τάς
διαταγάς τοῦ στρατηγοῦ ΣΚΟΜΠΥ καί νά κατα-
θέσητε τά ὅπλα... [τελειώνει:] Ἐάν συνεχίσητε, οἱ
νόμοι τῆς Πατρίδος θά ἐφαρμοσθοῦν σκληρά
ἐναντίον σας καί θά σᾶς συνοδεύῃ ἡ κατάρα τοῦ
Ἔθνους εἰς τόν αἰῶνα τόν ἅπαντα. ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩ-
ΤΑΙ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ. [κάτω δεξιά:]
AIS 30. [1944]. Μονόφυλλο, 205 x 133 mm. [μαζί:]
ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Πρός τούς στασιαστάς ὅπως καταθέσουν τά ὅπλα.
Ὁ Στρατηγός κ. Νικόλαος Πλαστήρας ἀπηύθυνε
τήν κάτωθι ἔκκλησιν πρός τούς στασιαστάς διά τήν
ἄμεσον κατάπαυσιν τῆς στάσεως: «Ἔπειτα ἀπό
12ῆ περίπου ἐξορίαν, ἐπανελθών εἰς τήν φιλτάτην
Πατρίδα ἐνόμιζον ὅτι θά εὕρισκον... [τελειώνει:]
Οἱ συνεχεῖς ἀγῶνες μας ὑπέρ τῶν Δημοκρατικῶν
ἐλευθεριῶν, ἡ εἰλικρίνεια μέ τήν ὁποίαν πάντοτε
ἐξέφρασα τάς σκέψεις μου καί ἡ ἄκαμπτος ἐμμονή
μου εἰς τάς δημοκρατικάς ἀρχάς, μοῦ δίδουν τό δι-
καίωμα νά ἐλπίσω, ὅτι οἱ λόγοι μου θά εὕρουν εἰς
τάς ψυχάς σας ἀπήχησιν. Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ. [1944].
Μονόφυλλο, 205 x 142 mm. (3)
€ 60-80

241
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ 1944. Γιορτή. Μέρα
χαρᾶς. Κάθε Ἑλληνική καρδιά προσμένει κάθε
χρόνο αὐτές τίς μέρες μ’ ἕνα ξεχωριστό παλμό...
[τελειώνει:] Κι’ἀπό παντοῦ οἱ Χριστουγεννιάτικες
καμπάνες, πιό δυνατά καί πιό περήφανα σημαί-
νουν, σά νά φωνάζουν τά χάλκινα λόγια τοῦ
Αἰσχύλου: «Ἐμπρός τῶν Ἑλλήνων γενναῖα παιδιά.
Σήμερα γιά ὅλα εἶναι πού πολεμᾶτε». Κι’ὅλες μαζί
οἱ καρδιές τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ σάν τίς καμπάνες
χτυπᾶνε μέσα στά στήθεια, καμπάνες τῆς μεγάλης
ἀπόφασης, καμπάνες τῆς λευτεριᾶς καί τῆς νίκης.
ΕΑΜ.

Μονόφυλλο, 185 x 197 mm.
€ 40-60

242
Κ. Ο. Α. 20/12/44. ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. ΝΙΚΑΕΙ Ο
ΛΑΟΣ! ΝΙΚΑΕΙ Ο ΕΛΑΣ! ΚΗΦΙΣΣΙΑ – ΦΥΛΑΚΕΣ
ΑΒΕΡΩΦ. Δυό μεγάλες, δυό περίλαμπρες νίκες
γιορτάζει ὁ λαός μας. Τήν κατάληψη τοῦ Ἀρχη-
γείου τῆς Βρεττανικῆς Ἀεροπορίας στήν Κηφισσιά
καί τήν κατάληψη τῶν φυλακῶν Ἀβέρωφ... [τελει-
ώνει:] Ἡ Παναθηναϊκή Λαϊκή Ἐπιτροπή, σάν ἀνώ-
τατο Ἀγορανομικό Ὄργανο, ὅρισε διατιμήσεις γιά
τά εἴδη πρώτης ἀνάγκης. Στήν προσπάθειά της νά
ἐξυπηρετήσει μέ κάθε τρόπο τό λαό, πέτυχε νά ὁρί-
σει τίς ἴδιες τιμές μ’ἐκεῖνες πού ἴσχυαν πρίν ἀρχίση
ἡ σύγκρουση.
Μονόφυλλο, 270 x 194 mm. Κείμενο σέ 2 στῆλες.
[μαζί:] ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΣΕΩΣ κ. Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΝ ΛΑΟΝ. Ἀπευθύνομαι πρός ἐκείνους οἱ ὁποῖοι
παραπλανηθέντες ἔστρεψαν τά ὅπλα κατά τῆς Μη-
τρός Πατρίδος διά νά τούς καλέσω νά ἐπανέλθουν
εἰς τό καθῆκον καί τήν φρόνησιν... [τελειώνει:] Καί ἡ
μεγαλυτέρα των τιμωρία θά εἶναι ἡ τύψις τῆς συνει-
δήσεώς των καί ἡ φωνή τοῦ ἀδίκως χυθέντος ἀδελ-
φικοῦ αἵματος ἡ ὁποία θά τούς ἀκολουθῇ ἐφ’ ὅρου
ζωῆς καί πέραν τοῦ τάφου. Ἀθῆναι 5η Ἰανουαρίου
1945. Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ. [κάτω δεξιά:] AIS 43. Μονό-
φυλλο, 211 x 142 mm. [μαζί:] ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ-
ΤΑΞΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝ
ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΑΣ. Συ-
νεφωνήθησαν ὑπό τῶν ὑπογεγραμμένων... [τελει-
ώνει:] Ὑπεγράφη ἐν Ἀθήναις τήν 22.30 Β ὥραν, 11ην
Ἰανουαρίου 1945. Ὑπογραφή ΡΟΝΑΛΝΤ Μ. ΣΚΟ-
ΜΠΥ. Ἐκ μέρους τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
ΕΛΑΣ. Ὑπογραφή ΖΕΥΓΟΣ. Ὑπογραφή ΜΑΚΡΙ-
ΔΗΣ. Ὑπογραφή ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ. Ὑπογραφή ΑΘΗ-
ΝΕΛΛΗΣ. [στή σ. [2]:] Παράρτημα 2. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΕΡΙΞ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ἀναφερομένη ἐν τῷ ἄρθρῳ
3 τῆς ἐπισυνημμένης συμφωνίας... [τελειώνει:] Ἡ Κυ-
βέρνησις τῆς αὐτοῦ Βρεττανικῆς Μεγαλειότητος πρέ-
πει ὡς ἐκ τούτου νά διασαφηνίσῃ ὅτι ἡ ἀνακωχή δέν
δύναται νά ἔχῃ διάρκειαν ἤ νά καταλήξῃ εἰς εἰρήνην
εἰ μή μόνον ἐάν καί ἐφ’ ὅσον οἱ ὅμηροι οἱ συλλη-
φθέντες παρά τοῦ ΕΛΑΣ τύχουν ἀποτελεσματικῆς
διασφαλίσεως καί ἀπελευθερωθοῦν». [κάτω ἀρι-
στερά:] AIS 49. Μονόφυλλο, 236 x 200 mm., [2] σ. Κεί-
μενο σέ 2 στῆλες. (3)
€ 60-80

243
Ἐθνικό Ἀπελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ). Λευκή
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βίβλος, Μάης 1944 - Γενάρης 1945. Τρίκκαλα, 1
Φλεβάρη 1945.
4ο, 96 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, μικρές
φθορές).
Η ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
€ 400-600

244
ΚΑΛΙΓΑΣ, Ἀργύρης. Φλεγόμενη πολιτεία (ἡ μάχη
τῆς Ἀθήνας), μιά ἐπική ἱστορία γεμάτη αἷμα, φλό-
γες, ἐρείπια καί ἡρωϊσμούς. Ἀθήνα, Μαρῆς & Κο-
ροντζῆς, 1945.
39 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 30-40

245
ΜΑΞΙΜΟΣ, Σεραφείμ. Ποῦ βαδίζουμε; (Πολιτική
Βιβλιοθήκη, ἀρ. 1). Ἀθήνα 1945.
45 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 30-40

246
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος, Νίκος ΚΑΖΑΝΤΖΑ-
ΚΗΣ, κ.ἄ. 28 Ὀχτώβρη 1940 - 12 Ὀχτώβρη 1944.
[στή σ. [2]:] Ἕνας χρόνος κλείνει σήμερα ἀπό τήν
ἡμέρα τῆς ἐπαίσχυντης φυγῆς τῶν Οὔνων ἀπ’ τή
γῆ μας... [τελειώνει (σ. [3]):] ...θά προσκαλέσουμε
σέ τοῦτο τό Ἔργο, ὄχι ἁπλᾶ σάν θεατές ἀλλά καί
ὡς συνεργάτες - ὅπου πρέπει καί ὅταν πρέπει -
ἀντιπροσωπευτικά καί ζωντανά στελέχη, ἀπ’ τόν
ἴδιο πού χρωμάτισε μέ τό αἷμα του τή νέα μας
Ἐθνική Ἐποποιΐα, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ. Ἀθήνα 12 τοῦ
Ὀχτώβρη 1945. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ, ΜΑ-
ΡΙΟΣ ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΡΟ-
ΔΟΛΦΟΣ ΚΡΑΟΥΣ.
Δίφυλλο, 214 x 141 mm., [3] σ.
€ 50-70

247
ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ «Χ». Μέσα στή μαύρη τή σκλαβιά ὅλοι
ἐμεῖς παιδιά τῆς «Χ» / μέ μιά, καρδιά,... [τελειώνει:]
...γιά μιά ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΑΝΗ / γιά μιά
ἰδέα ἱερή. [στή σ. [2]:] ΕΜΒΑΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ «Χ». Μεσ’
τό χαράκωμα τῆς Χ. τά παλληκάρια / τή σκλαβωμένη
γῇ ἀντίκρυ τους θωροῦν... [τελειώνει:] ΟΡΚΟ ΤΡΑΝΟ
ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ / ΠΩΣ
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ, Η ΕΛΛΑΣ, ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΗ.
Μονόφυλο, 233 x 165 mm., [2] σ.
€ 30-40

248
Διακήρυξις περί τῶν ἑλληνικῶν ἐθνικῶν δικαίων,
[πάνω:] Κεντρική Ἐπιτροπή Ἑλληνικῶν Δικαίων.
Ἀθήνα 1945.
7 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς
ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
[μαζί:] Ἡ Ἑλλάς ζητεῖ δικαιοσύνην. Ἀθήνα 1946.
10 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς
ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
[μαζί:] ΚΑΠΑΤΣΗΣ, Ξένος. Τά κόκκινα τσακάλια.
Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἐθνικοῦ Ἀγῶνος, [π. 1947]. [32]
σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς
ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο), μέ εἰκόνες ἐντός κει-
μένου. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (λε-
ρωμένα). (3)
€ 60-80

249
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, Γαλάτεια. Δραματικές σκηνές
ἀπό τόν ἀγώνα τῆς Ἀντίστασης. Ἀθήνα, Α. Καρα-
βίας, 1946.
100 σ. Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 30-40

250
Τά ἐθνικά μας ζητήματα, [στό τελευταῖο φύλλο:]
ἔκδοση «Ἐλεύθερης Ἑλλάδας». Ἀθήνα 1946.
13 σ. (μικροί λεκέδες). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
€ 40-60

251
Αἱ δηλώσεις τοῦ Δημητρώφ καί ἡ προδοσία τοῦ
Κ.Κ.Ε., [στό ἐξώφυλλο:] Πράκτορες τοῦ Μ.Β.Δ.
εἰς τήν Ἑλλάδα (Ἐκδόσεις Ἀντιφασιστικῆς Ἑνώ-
σεως, ἀρ. 2). χ.τ., 1947.
16 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 25-35

252
ΓΡΙΒΑΣ, Γεώργιος. Πολιτικαί προβλέψεις. Ἀθήνα
1947.
152 σ. Ἔκδοση τοῦ Ἐθνικοῦ Κόμματος Χιτῶν, μ’
ἕνα ὁλοσέλιδο πορτραῖτο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ὀξει-
δωμένα).
€ 40-60

253
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Ὁ κομμουνισμός καί τό
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255

παιδομάζωμα. Καλαμάτα, τυπογραφεῖο τῆς Ση-
μαίας, 1948.
20 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 30-40

254
Οἱ δίκες γιά «κατασκοπία» τήν ἄνοιξη τοῦ 1960.
χ.τ., Πολιτικές καί Λογοτεχνικές Ἐκδόσεις, 1960.
719 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχική πάνινη
ράχη. Ματθαίου & Πολέμη, 1085.
€ 40-60

14. Ναυτικά

255
ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Ἀναστάσιος. Ναυτικά, ἤτοι ἱστορία
τῶν κατά τόν ὑπέρ ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος
ἀγῶνα πεπραγμένων ὑπό τῶν τριῶν ναυτικῶν
νήσων, ἰδίως δέ τῶν Σπετσῶν. Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλα-
δελφεύς, 1869.
2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, 440 καί 524 σ. (ἐλαφρά
ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Κατάλογος συνδρο-
μητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(λείπει μέρος της, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις).
Ἠλιού & Πολέμη, 1869.322-3.
€ 150-200

256
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Π. Συνοπτική ναυτική ἱστορία
τοῦ κατά θάλασσαν ὑπέρ ἐθνικῆς αὐτονομίας
ἀγῶνος τῶν τριῶν νήσων, Ὕδρας, Σπετσῶν καί
Ψαρῶν, καί τῶν μετασχόντων αὐτοῦ μερῶν. Ἀθήνα,
Ν. Γ. Πάσσαρης, 1873.
Δεύτερη ἔκδοση, 8ο, 190 σ. (ἐλαφρά λερωμένα τά
πρῶτα φύλλα). Νεότερο πανί. Ἠλιού & Πολέμη,
1873.647.
€ 60-80

15. Τοπικά
Ἀττική

257
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Ἡ ἱστορία τῆς ἀθηναϊκῆς κοι-
νωνίας, πρώτη σειρά: Χρονικά καί ἀνέκδοτα τῶν χρό-
νων τῆς βασιλείας τοῦ Ὄθωνος. Ἀθήνα, Ἀετός, 1942.
169 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο ἐκτός καί πολλά ἐντός
κειμένου, ἕνα ἀπό τά 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα
«πολυτελείας». Πανί (τίτλος καί πορτραῖτο τῆς βα-
σίλισσας Ἀμαλίας στό πάνω κάλυμμα).
€ 40-60

258
ΚΟΡΙΖΗΣ, Α. Ἐπί τῆς ὑδρεύσεως τῶν Ἀθηνῶν ἐκ
τεχνητῆς λίμνης. Ἀθήνα, Κ. Καμινάρης & Π. Κυ-
ριακός, 1923.
38 σ. (λίγο λερωμένα κάποια φύλλα). Χωρίς ἰδιαί-
τερα ἐξώφυλλα.
€ 30-40

259
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Γεώργιος. Ἱστορία τῶν
Ἀθηνῶν, ἀπό Χριστοῦ γεννήσεως μέχρι τοῦ ἔτους
1821, ἔκδοσις δευτέρα ἐπεξειργασμένη. Ἀθήνα, τυ-
πογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1894.
8ο, 541 σ. (ὁμοιόμορφη ὀξείδωση). Δερμάτινη ράχη
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Ἠλιού & Πολέμη, 1894.454.
€ 50-70

260
ΛΑΜΠΡΟΣ, Σπυρίδων Π. Αἱ Ἀθῆναι περί τά τέλη
τοῦ δωδεκάτου αἰῶνος, κατά πηγάς ἀνεκδότους,
διατριβή ἐπί ὑφηγεσίᾳ. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς
Φιλοκαλίας, 1878.
8ο, 139 σ. Ξυλόγραφος πίνακας μέ μολυβδόβουλλα
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263

στό τέλος. Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἔχει διατηρη-
θεῖ τό κάτω ἐξώφυλλο). Ἠλιού & Πολέμη, 1878.5.
€ 50-70

261
ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Δ. Περιηγητής Ἀθηνῶν, ἤτοι περι-
γραφή τῶν Ἀθηνῶν, τοῦ Πειραιῶς καί τῶν ἐν αὐτοῖς
ἀρχαιοτήτων, ἐρανισθεῖσα ἐκ πολλῶν ἀτθιδογρά-
φων, ἰδίως δέ τοῦ Οὐ. Σμίθου. Ἀθήνα, Ι. Ἀγγελό-
πουλος, 1868.
8ο, δ´ + 3 + 278 σ. (σφραγίδα). Μ’ἕνα ἀναδιπλούμενο
λιθόγραφο τοπογραφικό, ξυλογραφίες ἐντός κειμέ-
νου, κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1868.472.
€ 70-90

262
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ἐπαμ. Κ. Ὀθωνική Ἀθήνα.
Ἀθήνα, Κ. Δ. Φλωριᾶς, χ.χ. [1964].
4ο, 87 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 400 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, εἰκόνες ἐκτός κειμένου (συνυπολογίζον-
ται στή σελιδαρίθμηση, μερικές ἔγχρωμες). Δερμά-
τινη ράχη (λερωμένη, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα).
€ 100-150
Δές καί τά 222, 344, 350, 352 καί 358.

Πελοπόννησος

263
[ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, Κωνσταντῖνος, ὁ ἐξ Οἰκονόμων].
Κτιτορικόν ἤ προσκυνητήριον τῆς Ἱερᾶς καί Βασι-
λικῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου. Ἀθήνα, Κ.
Ράλλης, 1840.
4ο, δ´ + 169 σ. (τρύπα στό τελευταῖο φύλλο, λίγο ὀξει-
δωμένο ἀντίτυπο). Λιθόγραφη προμετωπίδα (σχε-
διασμένη καί χαραγμένη ἀπό τόν Κ. Φανέλλη), 6
ὀξυγραφίες ἐκτός κειμένου καί μιά ἀναδιπλούμενη
λιθογραφία (ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο, λυμένη), κα-
τάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις).
Ἠλιού 1840.129, Παπαστράτου 546 (ἡ προμετω-
πίδα, σέ διαφορετική χάραξη) & 547 (ἡ ἀναδι-
πλούμενη λιθογραφία).
€ 200-300

264
ΜΟΡΑΪΤΗΣ, Νικόλαος Δ. Ἱστορία τῆς Τεγέας,
ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ’ἡμᾶς.

Ἀθήνα, Νέα Ἑλληνική Ἠώς, 1932.
να´ + 868 σ. (σχίσιμο σ’ ἕνα τοπογραφικό). Πολυά-
ριθμες εἰκόνες ἐντός καί ἐκτός κειμένου, 2 ἀναδι-
πλούμενα τοπογραφικά στό τέλος. Ἀρχικό πανί
(ξεθωριασμένη ἡ ράχη, σχισμένες οἱ ἑνώσεις, τό
ἐξώφυλλο κολλημένο στό πάνω κάλυμμα).
€ 80-120

265
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Γεώργιος. Ἡ Ἠλεία διά μέσου
τῶν αἰώνων, [τόμος Α΄ (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος)].
Ἀθήνα, Π. Γ. Μακρῆς, 1924.
366 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο ἐκτός κειμένου. Μαρμα-
ρογραφημένα χαρτόνια.
€ 50-70

266
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Γεώργιος. Καλαβρυτινή ἐπετηρίς,
ἤτοι πραγματεία περί τῆς ἱστορικῆς τῶν Καλαβρύ-
των ἐπαρχίας, ἀπό γεωγραφικῆς, τοπογραφικῆς,
ἀρχαιολογικῆς καί ἱστορικῆς ἀπόψεως. Ἀθήνα, Μιχ.
Ι. Σαλίβερος, 1906.
336 σ. Ἀναδιπλούμενος χάρτης, εἰκόνες ἐντός κει-
μένου, κατάλογος συνδρομητῶν. Λείπει τό κάτω
ἐξώφυλλο (νεότερη πάνινη ταινία στή ράχη).
€ 40-60
Δές καί τά 175, 199, 357, 358, 362, 363 καί 455.
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268

Στερεά Ἑλλάς

267
ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν. Χρονικόν ἀνέκδοτον Γαλαξειδίου,
ἤ ἱστορία Ἀμφίσσης, Ναυπάκτου, Γαλαξειδίου,
Λοιδορικίου καί τῶν περιχώρων, ἀπό τῶν ἀρχαι-
οτάτων μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων. Ἀθήνα, Ι.
Κασσανδρεύς, 1865.
8ο, η΄ + 240 σ. Πίνακας μέ νομίσματα στό τέλος. Δερ-
μάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές).
Ἠλιού & Πολέμη, 1865.643. [δεμένο μαζί:] FORT-
MANN, Heinrich. Ἱστορία τῆς Ὀλδεμβούργης, μετα-
φρασθεῖσα ἐκ τοῦ γερμανικοῦ ὑπό Χρήστου Ν.
Μελιγγοῦ. Ἀθήνα, Ν. Ἀγγελίδης, 1846. 8ο, ιγ΄ + 178
σ. Κατάλογος συνδρομητῶν. Γκίνης & Μέξας, 4358.
€ 70-90

Ἑπτάνησα

268
COMMISSARIATO GENERALE DI POLIZIA DELL’
ISOLA DI CORFU. ΔΙΑΤΑ<Γ>Η. Ἡ Ἰονική Γερου-
σία μανθάνουσα τάς καταχρήσεις ὁποῦ εὑρί-
σκοντο εἰς τάς πληρωμάς ὁποῦ γίνονται εἰς τό
Ἐμπόριον, καί τάς ἀτοπίας ὁποῦ προήρχοντο ἀπό
τοῦτο, ἔκρινεν ἀναγκαῖον νά διορίσῃ στερεῶς τάς

τιμάς μέ τάς ὁποίας πρέπει νά ἐκτελῶνται, καί μ’ἐπε-
φόρτισεν εἰδικῶς περί τῆς ἐκτελέσεως τοῦ θεσπίσμα-
τος ὁποῦ ἐξέδωκεν εἰς τάς 15 τοῦ τρέχοντος, κατά
τόν ἀκόλουθον τρόπον. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΓΑΛ-
ΛΙΚΗ. Ἐπ’ ὀνόματι τῆς Α. Μ. τοῦ Αὐτοκράτορος
τῶν Γάλλων,... [τελειώνει:] Θεωρηθέν παρά τοῦ
Προέδρου τῆς Κάμερας τῶν δημοσίων προσόδων,
Κό. Σορδίνας. Οἱ πραγματευταί, οἱ Κάτοικοι καί οἱ
ξένοι προειδοποιοῦνται ὅτι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θέ-
λουσι παραβῇ τό θέσπισμα τοῦτο, θέλει ὑπόκεινται·
κατά πρώτην φοράν εἰς μίαν χρηματικήν ποινήν 50
φράγκων, κατά δέ τήν δευτέραν 100, καί 300 κατά
τήν τρίτην· καί θέλει εἶναι πρός τούτοις ὑποκείμε-
νοι εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ τό θέσπισμα διορίζει. Κορυφούς
ταῖς 18 Μαΐου 1813. Ὁ Γενικός Κομμισάριος τῆς
Πολιτζίας, Β. Φωσιέρ.
Μονόφυλλο, 480 x 341 mm. Ἰταλικό καί ἑλληνικό
κείμενο σέ 2 στῆλες.
€ 150-200

269
NOTIFICAZIONE. Il Prestantissimo REGGENTE DI
CORFU. In essecuzione al prescritto dell’ Articolo 3o

dell’Atto del Governo N o VIII del 30 Giugno dell’Anno
corrente, il Sottoscritto avendo fatta la divisione dell’
Isola di Corfù in quattro Distretti, [...] ISOLA DI
CORFU. Divisione della Campagna in quattro Distretti
colla indicazione dei Villaggi rispettivi... [κάτω ἀρι-
στερά:] Dalla Reggenza di Corfù, li 15 Luglio 1841. S.
N. Cavr STAMO GANGADI, Reggente di Corfù, [κάτω
δεξιά:] Sp. Taga Casalmaggiore, Segretario della
Reggenza.
Μονόφυλλο, 530 x 385 mm. (λείπουν τμήματα).
Στήν κάτω πλευρά χειρόγραφος χάρτης τῆς Κέρ-
κυρας ὅπου σημειώνονται οἱ 4 περιφέρειες. Σέ κορ-
νίζα. Legrand & Pernot, 1371.
€ 200-300

270
NAPIER, Charles James. The colonies: treating of their
value generally – of Ionian Islands in particular, the im-
portance of the latter in war and commerce – as regards
Russian policy – their finances – why an expense to
Great Britain – detailed proofs that they ought not to be
so – Turkish government – battle of Navarino – Ali
Pacha – Sir Thomas Maitland – strictures on the ad-
ministration of Sir Frederick Adam. Λονδίνο, Thomas
& William Boone, 1833.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8o, xv + 608 σ. Μέ 16 λιθόγρα-
φους πίνακες καί 2 σχεδιαγράμματα ἐκτός κειμέ-
νου. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(μικρές φθορές). Blackmer 1181, Legrand & Pernot
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270

1201, Droulia 2018, Contominas 500.
€ 600-800

271
Ἔγγραφα ἀναφερόμενα εἰς τήν ἐποχήν τῆς ἐκτά-
κτου ἀποστολῆς τοῦ κυρίου Γλάδστωνος εἰς τήν
Ἑπτάνησον, ἐκδίδεται δαπάνῃ Δ. Ι. Πατέλλη. Ζά-
κυνθος, τυπογραφεῖο Ἡ Αὐγή, 1859.
2 μέρη σ’ ἕνα τόμο, 8ο, 21 + 68 σ. (λίγο ὀξειδωμένο
ἀντίτυπο). Νεότερη δερμάτινη ράχη. Γκίνης &
Μέξας, 7836, Legrand & Pernot, 2032.
€ 40-60

272
Ὁδηγίαι πρός τούς εἰς τήν ἐξοχήν σταθμάρχας καί
χωροφύλακας. [Κέρκυρα 1842].
8ο, 31 σ. Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί ἰταλικά, ἑλληνικό
καί ἰταλικό κείμενο σέ ἀντικρυστές σελίδες, ἀντίτυπο
σέ ἄρραφα τεύχη. Ἠλιού 1842.138, Legrand & Pernot,
1396.
€ 60-80

273
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Μᾶρκος. Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας
ἐν Κεφαλληνίᾳ καί αἱ στάσεις αὐτῆς ἐν ἔτεσι 1800,
1801, 1802, ἱστορικαί σημειώσεις ἐξαχθεῖσαι ἐκ τῶν
ἐγγράφων τοῦ ἀρχείου τῆς Ἑπτανησίου Πολιτείας.
Κέρκυρα, Ι. Ναχαμούλης, 1889.
8ο, 272 σ. (ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στό ἐξωτερικό
περιθώριο τοῦ τίτλου). Νεότερη δερμάτινη ράχη.
Ἠλιού & Πολέμη, 1889.632, Legrand & Pernot, 3646.
€ 50-70

274
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Σπυρίδων Μ. Ἀναμνηστικόν τεῦχος
τῆς Πανιονίου Ἀναδρομικῆς Ἐκθέσεως, ἐκδιδόμε-
νον δαπάνῃ τῶν ἐπί τοῦ πανηγυρισμοῦ τῆς πεντη-
κονταετηρίδος τῆς Ἑνώσεως ἐπιτροπῶν, κεντρικῆς
καί κερκυραϊκῆς. Κέρκυρα, Ἀδελφοί Γ. Ἀσπιώτη,
1914[-1917].
2 τεύχη, 4ο, 138 καί (139-272) σ. (λείπει τό πρῶτο
φύλλο: «Πρός τούς κ. κ. Συνδρομητάς»). Μ’ ἕνα
ἔγχρωμο πορτραῖτο τοῦ Γεωργίου Α´ καί πολλές
εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μέ χρο-
νολογία 1917 στό δεύτερο τεῦχος, ἐπιδιορθωμένο
σχίσιμο στό πάνω ἐξώφυλλο τοῦ πρώτου). (2)
€ 80-120

275
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γεράσιμος Ε. Ἱστορία τῶν
Ἰονίων Νήσων, ἀρχομένη τῷ 1797 καί λήγουσα τῷ
1815, μετά προεισαγωγῆς ἐν ᾗ ἐκτίθενται αἱ προ-
ηγούμεναι τύχαι αὐτῶν. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς
Παλιγγενεσίας Ἰω. Ἀγγελοπούλου, 1889.
2 τόμοι δεμένοι σ’ἕναν, 8ο, δ´ + 474 καί 321 σ. (λυμένα
τά πρῶτα φύλλα). Μ’ἕναν ἀναδιπλούμενο χάρτη, κα-
τάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη (λείπει μέρος
της, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού & Πολέμη,
1889.405-6.
€ 150-200

276
Νομολογία τῶν ποινικῶν ἀποφάσεων τοῦ Ἀνωτά-
του Συμβουλίου τῆς Δικαιοσύνης, ἔτος 1852 [–1853–
1854]. Κέρκυρα, Τυπογραφεῖο τῆς Κυβερνήσεως.
3 ἔτη δεμένα σ’ ἕνα τόμο, 8ο, 80, 18 + ια΄ + (19-102)
καί 209 σ. (τρύπα ἀπό ἔντομο στό ἐσωτερικό περι-
θώριο, ὀξείδωση). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας, 5769,
6043 & 6276, Legrand & Pernot, 1725, 1757 & 1799.
€ 150-200
Δές καί τά 129, 130, 353, 376, 403, 410, 411 καί 481.

books katalogos 68.qxd:Layout 1  5/22/17  3:57 PM  Page 53



54

281

Ἤπειρος - Θεσσαλία

277
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Φάνης. Τά Γιάννενα κι’ἡ νε-
οελληνική ἀναγέννηση (1648-1820). Ἀθήνα, Π. Δ.
Σακελλάριος, 1930.
111 σ. Μέ 7 πορτραῖτα ἐκτός κειμένου. Δερμάτινη
ράχη.
€ 40-60

278
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Νικόλαος. Θεσσαλία, ἐκδότης
Κωνστ. Παρασκευόπουλος. Βόλος, Ι. Ν. Δομέστιχος,
1894.
Δεύτερη ἔκδοση, 8ο, ιε΄ + 236 σ. Μ’ ἕνα δισέλιδο
χάρτη καί 12 εἰκόνες ἐκτός κειμένου, κατάλογος
συνδρομητῶν. Ἀρχικό πανί (φθορές στή ράχη, ὁ
τίτλος στό πάνω κάλυμμα, χαλαρωμένες οἱ συνδέ-
σεις). Ἠλιού & Πολέμη, 1894.419.
€ 50-70

Δές καί τά 21, 136, 158, 159, 165, 166, 167, 213, 355,
368, 370 καί 442.

Μακεδονία

279
ΔΗΜΙΤΣΑΣ, Μαργαρίτης. Βιογραφία Ὀλυμπιά-
δος τῆς Ἠπειρώτιδος, Νεοπτολέμου τοῦ Ἀλκέτου
θυγατρός, Νομίμου τοῦ Φιλίππου Β΄ γυναικός καί
Ἀλεξάνδρου τοῦ Μεγάλου μητρός. Ἀθήνα, τυπο-
γραφεῖο Ὁ Παλαμήδης, 1887.
8ο, ιε΄ + 136 σ. Κατάλογος συνδρομητῶν. Πάνινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Ἠλιού & Πολέμη,
1887.94.
€ 30-40

280
Κατάλογος τῶν μετονομασθέντων χωρίων τοῦ
Νομοῦ Κοζάνης, ἔκδοσις Βασιλείου Ν. Μπάμπου,
βιβλιοδέτου. Κοζάνη, Μ. Τζώνης, χ.χ. [π. 1927].
16ο, [24] σ. Διαφημίσεις στίς σ. [1]-[4] καί [21]-[24].
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λεκέδες ἀπό νερό).
€ 25-35

281
ΠΕΤΡΩΦ, Ἰωάννης. Μακεδονία, ἱστορικοεθνολο-
γικός ἄτλας τῆς Μακεδονίας, τεῦχος Α΄ (δέν ἐκδό-
θηκε ἄλλο). Λειψία, Ι. Δ. Νεράντζης, 1903.
μικρό folio, 108 σ. Ἔκδοση πολύχρωμη καί στό με-
γαλύτερο μέρος της λιθόγραφη, μέ μιά χρωμολιθο-
γραφία τοῦ Βασιλείου Β´ τοῦ Βουλγαροκτόνου,
ἀρκετά θέματα ἀναπτύσσονται σέ 2 σελίδες (ἕνα
ἀναδιπλούμενο), ἡ σελιδαρίθμηση γίνεται περιστα-
σιακά φυλλαρίθμηση μεταξύ τῶν σ. 80 καί 91. Πανί
(λερωμένο, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα, ἔχουν δια-
τηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα).
€ 200-300
Δές καί τά 213, 222, 238, 371, 372 καί 375.

Ἅγιον Ὄρος

282
PERILLA, F. Le Mont Athos. Θεσσαλονίκη 1927.
4ο, XV + 188 σ. Μέ 12 ἔγχρωμες ἀναπαραγωγές
ὑδατογραφιῶν τοῦ συγγραφέα ἐκτός κειμένου,
σκίτσα του ἐντός κειμένου, πίνακες μέ φωτογρα-
φίες καί μιά ἀναδιπλούμενη ἀναπαραγωγή χάρτι-
νης εἰκόνας, ἕνα ἀπό τά 50 ἀντίτυπα σέ χαρτί vergé
teinté de Rives. Δερμάτινη ράχη (φθορές, χρυσω-
μένη ἡ πάνω ἀκμή).
€ 300-400
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283
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ, Γεράσιμος. Τό Ἅγιον Ὄρος.
Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1903.
μεγάλο 8ο, 703 + β΄ σ. Μέ πολλές ὁλοσέλιδες εἰκό-
νες, ἀναδιπλούμενος χρωμολιθόγραφος χάρτης
στό τέλος. Δερμάτινη ράχη (ξεθωριασμένη, μικρές
φθορές).
€ 150-200

284
ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ἱερομόναχος, ὁ Κελλιώτης. Λεύ-
κωμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω. Μαγδεμβοῦργο, Paul
Richter, 1928.
πλάγιο 4ο, 240 x 300 mm. Τίτλος, ἔγκριση τῆς Κοι-
νότητας καί ἱστορικό ὑπόμνημα στά ἑλληνικά καί
γαλλικά, ἕνας χάρτης καί 52 φωτοτυπικές ἀναπα-
ραγωγές φωτογραφιῶν σέ 39 φύλλα, κάθε ἀναπα-
ραγωγή μέ ἐπεξηγηματικά κείμενα στήν ἀπέναντι
σελίδα, ἀντίτυπο μέ τή σφραγίδα τῆς Κοινότητας
καί χειρόγραφη σημείωση («Ἡ Ἱερά Κοινότης
Ἁγίου Ὄρους Ἄθω. / Ἐν Καρυαῖς τῇ 19ῃ Μαΐου
1937»). Ἀρχικό δέρμα (ὁ τίτλος μέ χρυσά γράμματα
στά ἑλληνικά καί γαλλικά πάνω καί κάτω ἀντί-
στοιχα ἀπό παράσταση τοῦ Ὄρους, χρυσωμένες οἱ
ἀκμές).
€ 150-200
Δές καί τά 393, 395 καί 398.

Νησιά Αἰγαίου

285
Portolano del Mediterraneo, volume 6o: Coste di Grecia
e di Turchia dalla Baia di Ftelia a Capo Alupo – Isole
Ionie – Isola di Creta – Arcipelago Greco – Isole Italiane
dell’ Egeo, prima edizione, [πάνω δεξιά:] N. 3076.
Genova, Tipografia dell’ Istituto Idrografico della R.
Marina, 1932.
LXIX + 540 σ. (λίγο λερωμένα κάποια φύλλα). Μέ
3 χάρτες ἐκτός κειμένου (2 ἀναδιπλούμενοι, ὁ ἕνας
χρωμολιθόγραφος) καί 28 πίνακες μέ πανοραμικές
ἀπόψεις ἀκτῶν, πολυάριθμες προσθῆκες καί διορ-
θώσεις σέ ἔντυπα φύλλα μικρότερων διαστάσεων
τοποθετημένα στίς οἰκεῖες θέσεις. Ἀρχικό πανί (λε-
ρωμένη ἡ ράχη).
€ 80-120

286
PLEHN, Severus Lucianus. Τά Λεσβιακά, ἤτοι ἱστο-
ρία τῆς νήσου Λέσβου, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ λα-
τινικοῦ, ἐπαυξηθεῖσα μετά διαφόρων προσθηκῶν
καί ἐκδοθεῖσα ὑπό Εὐσταθίου Γεωργιάδου. Ἀθή-
να, Α. Κ. Γκαρπολᾶς, 1849.
8ο, ιβ´+ 312 σ. (λείπουν τά 2 τελευταῖα φύλλα: μέρος
τοῦ καταλόγου συνδρομητῶν, λεκές ἀπό νερό στήν
ἀρχή, λερωμένο ἀντίτυπο, ὀξείδωση). Λιθόγραφος
χάρτης στό τέλος, κατάλογος συνδρομητῶν, ση-
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289

μειώσεις μέ μολύβι σέ κάποια φύλλα ἀπό τό χέρι
τοῦ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ. Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμένες οἱ συν-
δέσεις). Γκίνης & Μέξας, 5074.
€ 80-120

287
GIUSTINIANI, Hieronimo. La description et histoire
de l’ isle de Scios, ou Chios. χ.τ., «1506» [β´ τέταρτο
17ου αἰώνα].
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 μέρη μαζί μέ παραρτήματα σ’
ἕνα τομο, 4ο, 219 x 160 mm., [8] + 54 + [2 λ.] + 191 +
[1 λ.] + 26 + (72-74) + [1 λ.] + (76-90) + [1] + (91-131)
+ [28] + 24 + [22] σ. + 5 φ. + 31 + [1 λ.] + [18] + 31 +
[1 λ.] σ. (λείπουν 2 φύλλα ἀπό τά παραρτήματα: σ.
82-5, λάθη στή σελιδαρίθμηση, διάφορα φύλλα δε-
μένα σέ λάθος θέση, ὀξείδωση). Τό κυρίως κείμενο
στίς σ. 1-54 (βιβλία I-III) καί 1-191 (βιβλία IV-XII),
ἀκολουθοῦν παραρτήματα γιά τήν οἰκογένεια
Giustiniani καί πολυάριθμα σχετικά ἔγγραφα, χαλ-
κόγραφο οἰκόσημο στόν τίτλο, χαλκογραφίες ἐντός
κειμένου (κυρίως πορτραῖτα σέ μετάλλια). Δέρμα
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμένες οἱ
συνδέσεις, κόκκινες οἱ ἀκμές).
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟ. Ὁ χρόνος στόν
τίτλο πιθανῶς ἀναφέρεται στό χρόνο συγγραφῆς
(«1506» ἀντί «1586», πρβ. Ph. P. Argenti, Bibliogra-
phy of Chios, Ὀξφόρδη 1940, σ. 6). Ἡ ἔκδοση θά
πρέπει νά τοποθετηθεῖ μετά τό 1624, ἀφοῦ ἔγγραφο

μ’ αὐτή τή χρονολογία περιέχεται στά παραρτή-
ματα (δέν ἀποκλείεται ἡ ἐκτύπωση νά ξεκίνησε νω-
ρίτερα). Ὁ συγγραφέας ἦταν γιός τοῦ Vincenzo
Giustiniani, κυβερνήτη τῆς Χίου κατά τήν κατά-
ληψή της ἀπό τούς Τούρκους (1566). Δέν ἔχει ἐμφα-
νιστεῖ σέ δημοπρασία παρά ἕνα μόνο ἀντίτυπο τῆς
ἔκδοσης τά τελευταῖα 40 χρόνια (Sotheby’s, Λον-
δίνο, 1 Ἰουλίου 1992, ἀρ. 612).
€ 2.000-3.000

288
SMITH, Arnold C. The architecture of Chios, subsidiary
buildings, imlements and crafts, edited by Philip P. Ar-
genti. Λονδίνο, Alec Tiranti, 1962.
viii + 171 σ. Προμετωπίδα, 226 πίνακες (2 ἔγχρω-
μοι) καί 6 ἀναδιπλούμενα τοπογραφικά. Ἀρχικό
πανί (μικρές φθορές, σβησμένος ταξινομικός ἀριθ-
μός στή ράχη).
€ 60-80

289
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος Π. Libro d’oro de la noblesse
de Chio. Λονδίνο, Oxford University Press, 1955.
2 τόμοι, 4ο, x + 163 καί 323 σ. Ἔγχρωμη προμετω-
πίδα. Ἀρχικό πανί (χωρίς τό περίβλημα). (2)
€ 1.000-1.500

290
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ, Κωνσταντῖνος Ν. Χιακά ἀνάλε-
κτα, ἤτοι συλλογή ἠθῶν, ἐθίμων, παροιμιῶν, δη-
μωδῶν ἀσμάτων, αἰνιγμάτων, λεξιλογίου, ἱστορικῶν
καί ἄλλων χειρογράφων, χρυσοβούλλων, σιγιλλίων
κλπ. Ἀθήνα, Ἀδελφοί Περρῆ, 1890.
8ο, η΄ + 592 σ. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, χα-
λαρωμένες οἱ συνδέσεις, χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή).
Ἠλιού & Πολέμη, 1890.523.
€ 70-90

291
Κανονισμός τοῦ ἐν Χίῳ Γυμνασίου. Ἀθήνα 1884.
8ο, 31 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἠλιού
& Πολέμη, 1884.461. [μαζί:] Κανονισμός τοῦ Μ. Ε.
Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου. Χίος,
τυπογραφεῖο τῆς Παγχιακῆς, 1911. 23 φ. Χωρίς ἰδι-
αίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό
τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές,
ἄκοπο). [μαζί:] Ἔκθεσις τῶν ἐν τοῖς Ὀρθοδόξοις
Δημοσίοις Σχολείοις Χίου πεπραγμένων κατά τά
σχολικά ἔτη 1907-8, 1908-9, 1909-10 καί 1910-11,
συμπληρωματικῶς δέ καί τά κατά τό σχολικόν ἔτος
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1911-12. Χίος, τυπογραφεῖο τῆς Παγχιακῆς, 1912.
88 [93] σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοι-
χεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο), μέ 4 ἀναδι-
πλούμενους στοιχειοθετημένους πίνακες, τό
τελευταῖο τεῦχος σέ χαρτί μικρότερων διαστάσεων
(σ. 65-88). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐπιδιορθωμένα σχι-
σίματα, ἄκοπο). (3)
€ 60-80

292
Ἐκθέσεις - στατιστικαί - ἀπολογισμοί τῶν φιλαν-
θρωπικῶν καί ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων Χίου.
Ἀθήνα, [π. 1926].
69 σ. (λάθος διπλωμένο τό τρίτο τεῦχος). Στό τέλος
ἀναδιπλούμενος στοιχειοθετημένος πίνακας καί δί-
φυλλο μικρότερων διαστάσεων («Πρός τήν ἀξιότι-
μον ἐν Χίῳ ἀντιπροσωπείαν τῆς ἐν Λονδίνῳ ὑπέρ
τῶν Ἐκπαιδευτικῶν καί Φιλανθρωπικῶν τῆς Χίου
Καταστημάτων Ἐπιτροπῆς»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
[μαζί:] Ἐκπαιδευτικά καί φιλανθρωπικά ἱδρύματα
πόλεως Χίου, νόμοι, διατάγματα, κανονισμοί. χ.τ.,
1927. γ΄ + 80 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 60-80

293
ΠΑΣΠΑΤΗΣ, Α. Γ. Τό χιακόν γλωσσάριον, ἤτοι ἡ
ἐν Χίῳ λαλουμένη γλῶσσα, μετά τινων ἐπιγραφῶν
ἀρχαίων τε καί νέων. Ἀθήνα, Ἀδελφοί Περρῆ,
1888.
8ο, 430 σ. Ἀναδιπλούμενος χρωμολιθόγραφος χάρ-
της στό τέλος. Μαρμαρογραφημένα χαρτόνια
(ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). Ἠλιού &
Πολέμη, 1888.1015.
€ 60-80

294
ΣΑΡΟΥ, Αἰμιλία Κ. Τό κάστρον τῆς Χίου. Ἀθήνα,
Π. Δ. Σακελλάριος, 1916.
158 σ. (λίγο λερωμένα τά πρῶτα καί τό τελευταῖο
φύλλο). Μ’ ἕνα ἀναδιπλούμενο σχεδιάγραμμα καί
3 εἰκόνες ἐκτός κειμένου. Μαρμαρογραφημένα
χαρτόνια.
€ 50-70

295
ΣΓΟΥΡΟΣ, Κωνσταντῖνος Α. Ἱστορία τῆς νήσου
Χίου, ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοῦ 1700
μ. Χ., ἐπιμελείᾳ Φιλίππου Π. Ἀργέντη. Ἀθήνα,
Πυρσός, 1937.

ις΄ + 658 σ. (λεκέδες στά πρῶτα φύλλα). Πανί (ὁ τίτ-
λος στό πάνω κάλυμμα).
€ 60-80

296
Σύμβασις τοῦ ἡλεκτροφωτισμοῦ τῆς πόλεως Χίου,
1926. Χίος, τυπογραφεῖο τῆς Ἐλευθερίας, [1926].
27 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 25-35

297
ΠΑΝΑΣ, Νικόλαος Α. Ἐμπορευματογνωσία, ἤτοι
περί τῶν ἐμπορευσίμων φυσικῶν προϊόντων, πρός
χρῆσιν τῶν ἐμπορικῶν σχολῶν, τῶν ἐμπόρων καί
τῶν βιομηχάνων. Σάμος, Ι. Δ. Βακιρτζῆς, 1913.
332 σ. (λείπει ἕνα φύλλο: σ. 245-6, λεκέδες στά
πρῶτα φύλλα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα,
νεότερη πάνινη ταινία στή ράχη). <ὡς ἔχει>
€ 25-35

298
FACCIOLI, Arturo. Le Isole dell’ Egeo occupate dalle
Armi Italiane, leggenda e cenni storici del Senatore
Duca D’Andria Carafa. Como, Brunner & C., 1913.
πλάγιο 4ο, 223 x 370 mm. [22] σ. (ὀξείδωση στά
φύλλα κειμένου). Μ’ ἕνα χρωμολιθόγραφο χάρτη
καί 38 πίνακες μέ φωτοτυπικές ἀναπαραγωγές φω-
τογραφιῶν τοῦ Faccioli (ἀνάμεσά τους 2 δισέλιδα
καί 4 ἀναδιπλούμενα πανοράματα). Ἀρχικό πανί
(μικρές φθορές, φωτοτυπική πανοραμική ἄποψη
ἐπικολλημένη στό πάνω κάλυμμα).
€ 200-300

299
JACOPI, Giulio. Patmo, Coo e le minori isole italiane dell’
Egeo. Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1938.
123 σ. Μέ 2 ἀναδιπλούμενα πανοράματα, μιά εἰκόνα
ἐκτός καί πολλές ἐντός κειμένου. Ἀρχικά εὔκαμπτα
καλύμματα.
€ 60-80

300
MONTE SANTO, Marica. L’ Isola dei Gigli (Stam-
palia), con prefazione di Giuseppe Gerola. Ρώμη, Sin-
dacato Italiano Arti Grafiche, [1932].
112 σ. Προμετωπίδα, πολυάριθμες εἰκόνες ἐντός καί
ἐκτός κειμένου. Πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά
ἐξώφυλλα).
€ 30-40
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303

301
STEFANINI, Giuseppe, καί Ardito DESIO. Le Colonie,
Rodi e le Isole Italiane dell’ Egeo. Torino, Unione Ti-
pografico-Editrice Torinese, 1928.
IX + 463 σ. Μέ 4 ἀναδιπλούμενους χρωμολιθόγρα-
φους χάρτες, 6 βαθυτυπικές ἀναπαραγωγές φωτο-
γραφιῶν ἐκτός καί πολλές εἰκόνες ἐντός κειμένου.
Ἀρχικό πανί (μικρές φθορές, ἀναπαραγωγή φωτο-
γραφίας ἐπικολλημένη στό πάνω κάλυμμα, χαλα-
ρωμένες οἱ συνδέσεις).
€ 80-120

302
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Τρύφων Ε. Ἡ νῆσος Σκιάθος
καί αἱ περί αὐτήν νησῖδες, μελέτη τοπογραφικο-
ἱστορική. Ἀθήνα, Δ. Γ. Εὐστρατίου & Δ. Δελῆς,
1913.
224 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο, ἕνα χάρτη καί 2 (ἀπό τά
3) δίφυλλα μέ εἰκόνες ἐκτός κειμένου, κατάλογος
συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές).
€ 30-40

303
ΑΜΠΕΛΑΣ, Τιμολέων Δ. Ἱστορία τῆς νήσου
Σύρου, ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν
καθ’ ἡμᾶς. Ἑρμούπολη, Ρ. Πρίντεζης, 1874.
8ο, ιστ´ + 480 + ιστ´+ (481-737) σ. Μ’ ἕναν ξυλό-
γραφο πίνακα μέ νομίσματα καί 2 ξυλογραφίες

ἐκτός κειμένου, κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμά-
τινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλα-
ρωμένες οἱ συνδέσεις).Ἠλιού & Πολέμη, 1874.336.
€ 150-200

304
ΨΥΛΛΑΣ, Ἰωάννης Ν. Ἱστορία τῆς νήσου Κέας,
ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ’ἡμᾶς.
Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1920.
344 σ. (λεκέδες ἀπό νερό στά περιθώρια τῶν
τελευταίων φύλλων). Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο χρω-
μολιθόγραφο χάρτη, ἕνα ἀναδιπλούμενο πανομοι-
ότυπο ἐγγράφου, 2 φωτοτυπικούς πίνακες μέ
νομίσματα καί πολλές εἰκόνες ἐντός κειμένου.
Πανί.
€ 50-70
Δές καί τά 386, 404, 405, 406, 443, 478 καί 479.

Κρήτη

305
ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗΣ, Ἠλίας Π. Ἡμερολόγιον τοῦ Τάγ-
ματος τῶν Ἐπιλέκτων Κρητῶν (ὁ ἀγών τῆς Κρήτης
κατά τό 1897 ἐν ταῖς Ἀνατολικαῖς Ἐπαρχίαις).
Ἀθήνα, Σπ. Τσαγκάρης, 1898.
8ο, 368 σ. (λείπει τό τοπογραφικό, μεταγενέστερες
ἀφιερώσεις στόν τίτλο). Πάνινη ράχη. Ἠλιού &
Πολέμη, 1898.409.
€ 40-60

306
ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ, Σπ. καί Κ. ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ,
Ἱστορία τῶν ἐπαναστάσεων τῆς Κρήτης, συμπλη-
ρωθεῖσα ὑπό Ἰωάννου Δ. Κονδυλάκη. Ἀθήνα, Γ.
Δ. Φέξης, 1897.
8ο, 849 σ. (κομμένη ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία 2 φύλ-
λων: σ. 209-10 & 223-4). Μέ πολλές ὁλοσέλιδες ξυ-
λογραφίες, κατάλογος τῶν ἐκδόσεων Γ. Δ. Φέξη
στίς σ. 843-49. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1897.344.
€ 80-120

307
Κρητικός κῶδιξ, περιέχων τά ἀπό τοῦ ἔτους 1868
μέχρι σήμερον χορηγηθέντα εἰς τήν Κρήτην προ-
νόμια μετά τῶν σχετικῶν αὐτοκρατορικῶν φιρμα-
νίων, ἅπασαν τήν ἐν ἰσχύϊ Κρητικήν νομοθεσίαν,
διατάγματά τινα τῆς Γενικῆς Διοικήσεως καί ἐγκυ-
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310

κλίους αὐτῆς τε καί τῆς Εἰσαγγελίας τῶν Ἐφετῶν,
ἔκδοσις δευτέρα. Χανιά, τυπογραφεῖο τῆς Γενικῆς
Διοικήσεως Κρήτης, 1893.
2 τεύχη δεμένα σ’ ἕνα τόμο, 8ο, 243 καί 277 σ. (ἐπι-
διόρθωση στήν πάνω ἐσωτερική γωνία τῶν 2 πρώ-
των φύλλων). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις).
Ἠλιού & Πολέμη, 1893.501-2.
€ 80-120

308
ΚΡΙΑΡΗΣ, Παναγιώτης Κ. Ἡ Κρήτη καθ’ἅπαντας
τούς πρό τοῦ μεγάλου κρητικοῦ πολέμου (1645-1669)
αἰῶνας (Ἱστορία τῆς Κρήτης, τ. Α´). Ἀθήνα, Α. Δ.
Φραντζεσκάκης, 1934.
[6] + (11-360) + 73 σ. Πανί (μικρές φθορές, χαλα-
ρωμένες οἱ συνδέσεις). [μαζί, τοῦ ἰδίου, δεμένο
ὁμοιόμορφα:] Ἡ μετά τήν ἐνετικήν κυριαρχίαν ἀπό
1645-1832 τουρκοκρατηθεῖσα Κρήτη (Ἱστορία τῆς
Κρήτης, τ. Β´). Ἀθήνα 1937. 696 + 44 σ. (λερωμένα με-
ρικά φύλλα). [μαζί, τοῦ ἰδίου, δεμένο ὁμοιόμορφα:]
Ἡ μεγάλη κρητική ἐπανάστασις τοῦ 1866-1869 καί
αἱ ἀπό τοῦ 1821 πρόδρομοι αὐτῆς (Ἱστορία τῆς
Κρήτης, τ. Γ´). Ἀθήνα 1938. 766 σ. (3)
€ 100-150

309
ΚΡΙΑΡΗΣ, Ἀριστείδης. Κρητικά ἄσματα, ἡρωϊκά,
πολεμικά, ἐρωτικά, τοῦ γάμου, τῆς τάβλας, τοῦ
χοροῦ κλπ. κλπ., καί κρητικαί παροιμίαι. Χανιά, Στ.
Α. Ἀνδρουλακάκης, 1909.
γ´+ (7-255) σ. (μεταγενέστερες ἀφιερώσεις στόν
τίτλο). Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές).
€ 50-70

310
ΠΕΤΡΩΦ, Ἰωάννης. Ἄτλας τῆς μεγαλονήσου Κρήτης,
συνταχθείς ὑπό τοῦ ἐκ Μόσχας Φιλέλληνος Ἰω.
Πετρώφ. [Λειψία], «Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Χαρτο-
γραφείου Δ. Ν.», 1887.
folio, 442 x 320 mm., [1] + Δ´ + 9 + [1] φ. (ἐνισχυμένα
μέ ταινία τά περιθώρια τοῦ πρώτου καί τοῦ τελευ-
ταίου φύλλου καί τό ἐσωτερικό περιθώριο τῶν ὑπο-
λοίπων). Ἐξολοκλήρου λιθογραφημένη ἔκδοση, ὁ
τίτλος στό φ. [1], ἀφιέρωση στή Βασίλισσα Ὄλγα
στό φ. [Α´], κατάλογος συνδρομητῶν στό φ. [Β´],
χάρτης τῆς Κρήτης στό φ. Δ´ (οἱ ἐπαρχίες χρωματι-
σμένες μέ τό χέρι), 9 δίχρωμοι χάρτες ἐπαρχιῶν στά
φ. 1-9 (τά περιγράμματα χρωματισμένα μέ τό χέρι)
καί πίνακας περιεχομένων στό φ. [1] τοῦ τέλους,
ἔντυπη ἐτικέτα τοῦ ἐκδότη κολλημένη στήν πίσω

ὄψη τοῦ τίτλου (ἀναγγέλλει τήν ἔκδοση Β´ μέρους).
Πάνινη ράχη (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη,
1887.70.
€ 600-800

311
Στενογραφημένα πρακτικά τῆς Συντακτικῆς Συ-
νελεύσεως τῶν Κρητῶν. Χανιά, Κυβερνητικό Τυ-
πογραφεῖο, 1902.
4ο, 206 σ. (λερωμένα τά πρῶτα καί τά τελευταῖα
φύλλα). Κείμενο σέ 2 στῆλες. Πάνινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (φθορές στά καλύμματα).
€ 80-120

Δές καί τά 92, 175, 195, 209, 217, 233, 285 καί 361.

Μικρά Ἀσία

312
LE BAS, Philippe. Ἱστορία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀπό
τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ
μάχης τῷ 1402, συγγραφεῖσα μέν τό πρῶτον γαλ-
λιστί ὑπό Ph. Le Bas, συντελεσθεῖσα δέ ὕστερον ὑπό
Chéron, νῦν δέ ἐκ τῆς γαλλικῆς εἰς τήν ἡμετέραν με-
τενεχθεῖσα ὑπό *** [Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως
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καί Θ. Κτενᾶ]. Σμύρνη, Ἀδελφοί Γεωργιάδου, 1881.
2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, 464 καί 421 σ. (λερω-
μένα μερικά φύλλα). Κατάλογος συνδρομητῶν.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές,
χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις, στήν ἀρχή τοποθετη-
μένα τά ἐξώφυλλα τοῦ τρίτου τεύχους). Ἠλιού &
Πολέμη, 1881.353-4.
€ 80-120

313
[ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Α´, πατριάρχης Κωνσταντινου-
πόλεως, ὁ ἀπό Σιναίου]. Constantiniade, ou descrip-
tion de Constantinople ancienne et moderne, composée
par un philologue et archéologue, traduite du grec par
M. R. Κωνσταντινούπολη 1861.
Δεύτερη ἔκδοση τῆς γαλλικῆς μετάφρασης, 8ο, ii +
199 + vii σ. Μ’ ἕνα ἀναδιπλούμενο τοπογραφικό
στό τέλος. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(μικρές φθορές, ex-libris Γ. Ζαρίφη). Πρβ. Blackmer
921 & Atabey 641 (ἡ πρώτη ἔκδοση).
€ 80-120

314
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Σκαρλάτος Δ. Ἡ Κωνσταντινούπο-
λις, ἤ περιγραφή τοπογραφική, ἀρχαιολογική καί
ἱστορική τῆς περιωνύμου ταύτης μεγαλοπόλεως.
Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς (τ. 1-2), 1851-1862, καί Χ. Ν.
Φιλαδελφεύς (τ. 3), 1869.
3 τόμοι, 8ο, ιθ´ + 616, ιγ´ + 556 καί ιδ´ + 656 σ. (κομ-
μένα τό πάνω, τό κάτω καί τό ἐσωτερικό περιθώριο
τῶν τίτλων, ἐπικολλημένοι, ὀξείδωση, λυμένος ἕνας
χάρτης). Μέ 3 ἀναδιπλούμενους χάρτες καί 56 (ἀπό
τίς 58) εἰκόνες ἐκτός κειμένου (4 ἀναδιπλούμενες),
γενεαλογικός στοιχειοθετημένος πίνακας στό δεύ-
τερο τόμο, κατάλογοι συνδρομητῶν (οἱ «γενναίως
συνδραμόντες πρός ἔκδοσιν» σέ λιθόγραφο φύλλο
στόν Γ´ τόμο). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (ξεθωριασμένη, φθορές). Γκίνης & Μέξας, 5439
& 9122, Ἠλιού & Πολέμη, 1869.174. (3) <ὡς ἔχει>
€ 200-300

315
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ, Γεώργιος Θ. Οἱ ἀρχιμεταλ-
λουργοί τοῦ Πόντου καί τό ἐθνικόν ἔργον αὐτῶν,
μετά παραρτήματος Τά ἀνέκδοτα τῶν Οὐσταπα-
σίδων. Ἀλεξανδρούπολη, Ἀδελφοί Σακελλαρίδου,
1929.
97 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο ἐντός κειμένου. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα).
€ 30-40

316
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ — Κιτάπη Μουκαττές, για-
χού Άχτη Ατίκ ιλέ Άχτη Τζετίτ, γιάνι Παλαιά βέ
Νέα Διαθήκη. Κωνσταντινούπολη, A. H. Boyadjian,
1902.
1570 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Κείμενο
σέ 2 στῆλες. Δέρμα (μικρές φθορές, ἐμπίεστη δια-
κόσμηση στά καλύμματα). Balta (20ός αἰ.) 8.
€ 60-80

317
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Θεόδωρος. Ἔκθεσις περί
τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν πειραματικῶν ἀγρῶν τῆς
ἐν Προύσῃ Πρακτικῆς Γεωργικῆς Σχολῆς κατά τό
ἔτος 1910-1911 – (1326-1327). Κωνσταντινούπολη,
Η. Ματεωσιάν 1911.
6 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς
ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο), μέ 5 εἰκόνες ἐντός κει-
μένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 40-60

318
Κωνσταντινουπόλεως ἀρχαιολογία, ἤγουν, περι-
γραφή ὅλων τῶν κτιρίων τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως, ἀρχαίων τε καί νεοτέρων, πότε ἐκτίσθησαν,
πῶς ἐλέγοντο τό πάλαι μετά τόν χριστιανισμόν καί
πῶς λέγονται τήν σήμερον, ποῖα τζαμία ἔγειναν
ἀπό ἐκκλησίας, καί ποῖα ἔκτισαν οἱ Ὀθωμανοί,
κτλ., εἰς ἁπλῆν γλῶσσαν, ὑπό Β. Α. Γ. Ἀθήνα 1864.
8ο, 20 σ. (λείπουν τό προτελευταῖο καί τό τελευταῖο
(λευκό) φύλλο). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (ξεθωριασμένη, μικρές φθορές). Ἠλιού &
Πολέμη, 1864.258. [δεμένο μαζί:] Ἀνάστασις τῆς
Ἑλλάδος, ἤτοι περιγραφή τῆς ἐπαναστάσεως, τῶν
πολέμων, καί τῶν λοιπῶν, εἰς ἁπλῆν γλῶσσαν, ὑπό
Θείου Ἐπιστασίου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ἐλευθε-
ρία, 1864. 8ο, 39 σ. (λερωμένα κάποια φύλλα). Μέ 4
ξυλογραφίες ἐντός κειμένου. ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 80-120

319
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Α. Φωκαϊκά,
ἱστορική καί τοπογραφική μελέτη. Σμύρνη, B.
Tatikian, 1879.
8ο, 95 σ. Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο λιθόγραφο χάρτη
καί 7 ξυλόγραφους πίνακες σέ 4 φύλλα. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα, ξαναφτιαγμένη ἡ
ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1879.918.
€ 80-120
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321 322

320
ΣΒΟΡΩΝΟΥ, Ἑλένη Σ. Μικρασιατικόν ἡμερολό-
γιον τοῦ ἔτους 1907, τόμος πρῶτος. Σάμος, Ἡγε-
μονικό Τυπογραφεῖο, 1907.
280 + 3 + (281-396) σ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένος ὁ
τίτλος καί ἡ τελευταία σελίδα). Μέ εἰκόνες ἐντός καί
ἐκτός κειμένου (κυρίως πορτραῖτα), ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῇ ἀγαπητῇ μοι φίλῃ / Κᾳ

Ἑλένῃ Στρούβαλη / Φιλικόν ἐνθύμιον / Μετά πολλῆς
ἀγάπης / Ἑλένη Σ. Σβορώνου / Σάμος 24/1/907»).
Ἀρχικό πανί.
€ 60-80
Δές καί τά 13, 157, 354, 369 καί 421.

Κύπρος

321
APPIANO, Giovanni Battista. Joan(n)is Baptistae
Planii Brixiani, Jureconsulti celeberrimi, ad Augustis-
simam Cyprorum Regina(m) oratio. [Brescia, Angelus
Britannicus, π. 1497].
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, 4ο, 195 x 144 mm., [12] σ. (μικρή
ἐπιδιορθωμένη τρύπα στήν κάτω ἐσωτερική γωνία,
ἀμυδρός λεκές ἀπό νερό). Νεότερο βυσσινί μαρο-
κινό (ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα), κουτί. GW
M33856, BMC, VII, 979, Goff P-750, Cobham & Jef-
fery, σ. 51, Κυριαζῆς, σ. 51.

ὉλόγοςπούἐκφώνησεὁAppianoκατάτήνἐπίσκεψητῆς
Αἰκατερίνης Κορνάρο στήν Brescia τό Σεπτέμβριο τοῦ
1497.ἩΚορνάροἦτανσύζυγοςτοῦβασιλιᾶτῆςΚύπρου
Ἰακώβου Β´ (1440-1473), τόν ὁποῖο καί διαδέχθηκε στό
θρόνο.Τό1489ὑποχρεώθηκενάπαραιτηθεῖὑπέρτῆςΒε-
νετικῆςΔημοκρατίας,νάἐγκαταλείψειτήνΚύπροκαίνά
ἐγκατασταθεῖμόνιμαστόAsolo.Ἡὑποδοχήπούτῆςἐπι-
φυλάχθηκε στήν Brescia, ὅπου πῆγε νά δεῖ τόν ἀδελφό
της καί τή νύφη της, ἦταν τόσο μεγαλοπρεπής, ὥστε,
ὅπως ἀναφέρεται σέ ἐπιστολή τῆς ἐποχῆς, «ἄν στή θέση
τηςἦτανδόγηςἤβασιλιάς,δένθάμποροῦσενάἔχειγίνει
τίποτε περισσότερο». Βλ. D. & I. Hunt (ἐπιμ.), Caterina
Cornaro, Queen of Cyprus, Λονδίνο 1989, σ. 167-9. Σύμ-
φωνα μέ τόν ISTC (Incunabula Short Title Catalogue) τῆς
British Library, σώζονται 17 μόνο ἀντίτυπα τῆς ἔκδοσης
σέ δημόσιες βιβλιοθῆκες στήν Ἀγγλία (1), τή Γερμανία
(1), τήν Ἰταλία (11) καί τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες (4).
€ 10.000-15.000

322
Parti prese in materia de’ Cipriotti, nel Maggior Con-
seglio a 5 Luglio 1573, in Conseglio di X. con la Zonta, a
8 Luglio 1573, in Conseglio di Pregadi a 6 Agosto 1574.
Βενετία, Antonio Pinelli, χ.χ. [ἀρχές 17ου αἰώνα].
Δεύτερη ἔκδοση, 4ο, 190 x 135 mm., [8] σ. (ταινία
χαρτιοῦ κολλημένη στό πάνω περιθώριο, λεκές ἀπό
νερό στήν κάτω πλευρά). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν
τίτλο (ὁ λέων τοῦ Ἁγ. Μάρκου). Νεότερα ἐξώ-
φυλλα.
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323

ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ. Ἀποφάσεις γιά τήν οἰκονομική
ὑποστήριξη τῶν Κυπρίων πού κατέφυγαν στή Βε-
νετία. Ἡ πρώτη ἔκδοση τυπώθηκε τό 1594 ἀπό τόν
G. A. Rampazetto. Πρβ. Κυριαζῆς, σ. 12.
€ 3.000-4.000

323
LUSIGNANO, Steffano. Les genealogies de soixante et
sept tres-nobles et tres-illustres maisons, partie de
France, partie estra(n)geres, yssuës de Meroüée, de
Thierry 2. Roy d’Austasie, Bourgogne, &c., avec le bla-
zon & declaration des armoyries que chacune maison
porte. Παρίσι, Guillaume Le Noir, 1586.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, πρώτη μορφή. 4ο, 128 φ. (λεκέ-
δες ἀπό νερό στήν ἀρχή καί τό τέλος). Ἡ μορφή
χωρίς τή λέξη «fils» μετά τό «Meroüée» στόν τίτλο,
ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο, ὁλοσέ-
λιδη ξυλογραφία στό φ. ã4v. Εὔκαμπτη περγαμηνή
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λερωμένη, χαλαρωμένη ἡ
ράχη). Legrand (15ος-16ος αἰ., IV) 800 (rarissime),
Ioannou, σ. 315. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Les droicts,
autoritez et prerogatives que pretendent au Royaume de
Hierusalem, les Princes & Seigneurs spirituels & tem-
porels cy apres nommez: le Pape, Patriarche, Empereur,
Rois de France, Angleterre, Arragon, Naples, Hongrie,
Cypre & Armenie, [...] les Comtes de Brie(n)ne, Laval
& autres. Παρίσι, Guillaume Le Noir, 1586. ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, 40 φ. (τρύπα ἀπό ἔντομο στήν κάτω
ἐξωτερική γωνία, μικρές φθορές στά περιθώρια τῶν

τελευταίων φύλλων, λεκέδες ἀπό νερό). Ξυλόγραφο
τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο. Legrand (15ος-16ος αἰ.,
IV) 799, Ioannou, σ. 315, Cobham & Jeffery, σ. 35, Κυ-
ριαζῆς, σ. 42.
€ 1.500-2.000

324
ΚΑΤΑΛΑΝΟΣ, Ν. Κυπριακόν λεύκωμα «Ὁ Ζήνων»,
ἔτος Α΄, 1914. Λευκωσία, τυπογραφεῖο τῆς «Λευ-
κωσίας» Πετρίδου & Νικολάου, 1914.
στ΄ + 488 σ. Ἀρχικά χαρτόνια (λίγο λερωμένα), πά-
νινη ράχη.
€ 80-120

325
ΜΠΙΣΤΗΣ, Παντελῆς Γ. Ἠχώ ἀπό τό Λονδῖνο. Κύ-
προς 1944.
94 σ. Εἰκονογράφηση τοῦ Ἀνδρέα Φωτιάδη. Ἀρχι-
κά ἐξώφυλλα (τοῦ Τ. Κάνθου).
€ 30-40

Αἴγυπτος

326
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀργύριος, ἐκδότης. Αἰγυπτια-
κόν ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1901, τῇ συμπράξει τῶν
παρ’ ἡμῖν καί ἐν Ἑλλάδι λογίων, ἔτος τρίτον. Ἀλε-
ξάνδρεια, Ι. Λαγουδάκης.
8ο, δ´ + 484 σ. Μέ 3 εἰκόνες ἐκτός καί πολλές ἐντός
κειμένου, διαφημίσεις στίς σ. 437-84. Ἀρχικό πανί
(μικρές φθορές, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα, χαλα-
ρωμένη ἡ ράχη).
€ 40-60

327
Ἑλλάς - Αἴγυπτος, ἐμποροβιομηχανικός ὁδηγός -
λεύκωμα «Ἕλλην». Ἀθήνα, [1937].
4ο, 128 σ. Κείμενο σέ 2 στῆλες, πολυάριθμες εἰκό-
νες καί διαφημίσεις, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση («Ἀφιεροῦται εἰς τόν Ἀξ/μον / Κύριον Κον

Στέφανον Δέλταν / εἰς ἔνδειξιν τῆς πρός αὐτόν
ὑψηλῆς / ἐκτιμήσεως / Ἀθῆναι 7/11/37 / Ἡ / Συν-
τακτ. Ἐπιτροπή / [...]»). Ἀρχικό πανί (σέ χαρτόνι
ἐπενδυμένο μέ μαλακό ὑπόστρωμα, τίτλος στό
πάνω κάλυμμα: «ΕΛΛΑΣ / ΑΙΓΥΠΤΟΣ»).
€ 60-80
Δές καί τά 73, 78, 141 καί 142.
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16. Διάφορα

328
ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ, Ν. Α. Πρακτικόν ἐγχειρίδιον οἰνο-
ποιΐας καί ποτοποιΐας, κατά τά συγγράμματα τῶν
σπουδαιοτέρων οἰνολόγων, βιβλίον ἀναγκαιότα-
τον εἰς τούς κτηματίας, οἰνοποιούς, ποτοποιούς,
φαρμακοποιούς καί κουρεῖς [μέρος Α΄]. Ἀθήνα,
τυπογραφεῖο τῆς Παλιγγενεσίας Ἰω. Ἀγγελοπού-
λου, χ.χ. [π. 1896].
8ο, 122 +[6 λ.] σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Δερ-
μάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές).
ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ. Πρβ. Ἠλιού & Πολέμη, 1896.
912. [δεμένο μαζί:] ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. Ι. Ἀμπε-
λουργία καί οἰνοποιΐα, πρός χρῆσιν τῶν γαιοκτη-
μόνων. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Φιλοκαλίας, 1876.
8ο, 150 σ. Ἠλιού & Πολέμη, 1876.35.
€ 80-120

329
ΠΛΑΤΗΣ, Σταμάτιος Τ. Μεγάλη μαγειρική καί
ζαχαροπλαστική, διῃρημένη εἰς τέσσαρα τμήματα.
Πειραιάς, Θ. Σ. Φιντικάκης, 1892.
8ο, 398 σ. (σχισίματα σέ ὁρισμένα φύλλα, λίγο λε-
ρωμένα κάποια ἄλλα). Ἀρχικό πανί (ξαναφτιαγ-
μένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1892.837.
€ 80-120

330
ΣΑΡΑΝΤΗΣ, Νικόλαος. Σύγγραμμα τῆς μαγειρικῆς,
περιεκτικόν καί εὐμέθοδον, εἰς τήν ἁπλοελληνικήν
ὑπό Νικολάου Σαράντου, τόμος Α΄ (δέν ἐκδόθηκε
ἄλλος). Κωνσταντινούπολη, Α. Ἔξαρχος, 1863.
8ο, β´ + 168 + (189-446) + λα´ σ. (μικρές φθορές στό
ἐξωτερικό περιθώριο τῶν τελευταίων φύλλων, λε-
ρωμένο ἀντίτυπο). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο.
Νεότερη δερμάτινη ράχη. Γκίνης & Μέξας, 9915.
€ 100-150

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΜΕΡΟΥΣ
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333

17. Γεωγραφικά - Ταξιδιωτικά

331
RANDOPLH, Bernard. The present state of the Morea,
called anciently Peloponnesus, together with a descrip-
tion of the City of Athens, Islands of Zant, Strafades and
Serigo, with the maps of Morea and Greece, and sev-
eral cities, also a true prospect of the Grand Serraglio,
or Imperial Palace of Constantinople, as it appears
from Galata, third edition. Λονδίνο, W. Notts, T. Bas-
set & T. Bennet, 1689.
4ο, 217 x 165 mm., 26 σ. (μικρό σχίσιμο στήν πάνω
πλευρά τοῦ τίτλου, λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μ’ἕναν
ἀναδιπλούμενο χαλκόγραφο χάρτη («Morea, olim Pelo-
ponnesus») καί 2 δισέλιδες χαλκογραφίες ([Κόρινθος]
καί «Misithra, olim Lacedimon»), χωρίς τό χάρτη τῆς
Ἑλλάδος καί τήν ἄποψη τοῦ Grand Serraglio πού ἀνα-
φέρονται στόν τίτλο (συνήθως δένονταν στό «The pres-
ent state of the Islands in the Archipelago», μέ τό ὁποῖο
συχνά βρίσκεται δεμένο τό παρόν). Μεταγενέστερη
δερμάτινη ράχη (φθορές). Blackmer 1385, Atabey 1012,
Weber, II, 388, Zacharakis 2882.
€ 250-350

332
[FLEURIAU D’ARMENONVILLE, Thomas Charles].
Estat des missions de Grece, presenté à Nosseigneurs les

Archevesques, Evesques et Deputez du Clergé de France,
en l’ année 1695. Παρίσι, A. Lambin & S. Besnard,
1695.
12ο, 299 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Δέρμα
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (σχισίματα στήν κάτω
ἕνωση). Blackmer 609.
Παρουσιάζει τά σχετικά μέ τίς ἀποστολές τῆς Κων-
σταντινούπολης, τῆς Σμύρνης, τῆς Χίου, τῆς Τήνου,
τῆς Νάξου, τῆς Πάρου, τῆς Σύρου, τῆς Ἀμοργοῦ, τῆς
Ἀθήνας, τῆς Χαλκίδας καί τῆς Σαντορίνης.
€ 300-400

333
STUART, James, καί Nicholas REVETT. The antiqui-
ties of Athens. Λονδίνο, 1762 [1808] & 1787-1816.
4 τόμοι (χωρίς τό συμπλήρωμα πού κυκλοφόρησε τό
1830), μεγάλο folio, 560 x 375 mm. (ἐπιδιορθωμένα
σχισίματα σέ μερικά φύλλα τοῦ τρίτου τόμου).
Ὁ πρῶτος τόμος τυπωμένος σέ χαρτί μέ ὑδατόσημο
τοῦ 1808, οἱ ὑπόλοιποι ἀντίτυπα τῆς πρώτης
ἔκδοσης, χαλκόγραφες βινιέτες στούς τίτλους, 2 χαλ-
κόγραφα πορτραῖτα τῶν Stuart καί Revett (ὡς προμε-
τωπίδες στούς τόμους Β´ καί Δ´), 4 χαλκόγραφοι
χάρτες (2 ἀναδιπλούμενοι, ὁ ἕνας ἐπιχρωματισμένος
μέ τό χέρι) καί 313 πίνακες (5 ἀναδιπλούμενοι καί 3
δισέλιδοι), πολυάριθμες βινιέτες ἐντός κειμένου, κα-

Τετάρτη 21 Ἰουνίου 2017, ὥρα 8.30 μ.μ.
Mέρος Β́: 331-491
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335

τάλογος συνδρομητῶν. Νεότερη δερμάτινη ράχη
(ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Blackmer 1617. (4)
€ 8.000-12.000

334
CHANDLER, Richard. Travels in Greece, or an ac-
count of a tour made at the expense of the Society of
Dilettanti. Ὀξφόρδη, Clarendon Press, 1776.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, 4 + xiv + 304 σ. Μέ 7 χαλκό-
γραφους χάρτες (2 ἀναδιπλούμενοι). Δέρμα τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Blackmer 319,
Weber, II, 554, Zacharakis 1816 κ.ἑ. [μαζί, τοῦ ἰδίου,
δεμένο ὁμοιόμορφα:] Travels in Asia Minor, or an ac-
count of a tour made at the expense of the Society of
Dilettanti, the second edition. Λονδίνο, J. Dodsley, J.
Robson, κ.ἄ., 1776. 4ο, xiv + xiii + 283 σ. Μ’ ἕναν
ἀναδιπλούμενο χαλκόγραφο χάρτη (λίγο ὀξειδω-
μένος). Weber, II, 552, Zacharakis 1814. (2)
€ 1.000-1.500

335
[CHOISEUL-GOUFFIER, Marie Gabriel Auguste Flo-
rent, comte de)]. Voyage pittoresque de la Grèce. Πα-
ρίσι, 1782-1822.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἡ μορφή μέ τίς λέξεις «O uti-
nam...» στό τέλος τοῦ «Discours préliminaire», 2

τόμοι δεμένοι σέ 3 [τά 2 μέρη τοῦ Β´ τόμου χωρι-
στά], folio, 537 x 345 mm., xij + 204, 346 καί XII +
(347-518) σ. (λείπει ἡ χαλκογραφία 18 τοῦ Β´ τόμου,
στή θέση της ἐπαναλαμβάνεται ἡ 52, λίγο ὀξειδω-
μένο ἀντίτυπο). 3 χαλκόγραφοι τίτλοι μέ βινιέτες,
ἕνα χαλκόγραφο πορτραῖτο, 2 δισέλιδοι χάρτες,
285 χαλκογραφίες σέ 168 φύλλα (ἀριθμημένες 1-
126 στόν πρῶτο τόμο καί 1-8, 8bis-76 & 76bis-157
στό δεύτερο, μερικές ἀναδιπλούμενες ἤ δισέλιδες),
ἀνάμεσά τους ἀρκετοί χάρτες, 21 χαλκόγραφα ἐπί-
τιτλα καί βινιέτες καί ἕνας δισέλιδος στοιχειοθετη-
μένος γενεαλογικός πίνακας μεταξύ τῶν σ. 184 καί
185 τοῦ Β´ τόμου. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές στά καλύμματα, ἀξάκρι-
στο ἀντίτυπο). Blackmer 342, Atabey 241, Weber, II,
571. (3)
Ὁ Choiseul-Gouffier ταξίδεψε γιά πρώτη φορά στήν
Ἑλλάδα τό 1776 σάν μέλος τῆς ἐπιστημονικῆς ἀπο-
στολῆς πού διηύθυνε ὁ μαρκήσιος Chabert. Ἡ ἐπι-
τυχία πού γνώρισε ἡ ἔκδοση τοῦ πρώτου τόμου τοῦ
Voyage pittoresque συνέβαλε στό νά διοριστεῖ τό
1784 πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη, ἀπ’
ὅπου ἔκανε ἐπανειλημμένα ταξίδια στίς γύρω πε-
ριοχές. Οἱ θαυμάσιες χαλκογραφίες αὐτοῦ τοῦ
ἔργου ἔγιναν μέ βάση σχέδια κυρίως τοῦ J. B. Hi-
laire, ἀλλά καί τῶν L. F. Cassas, L. Fauvel καί Moreau
le jeune.
€ 5.000-7.000
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339

336
[ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, Στέφανος]. Συλλογῆς τῶν ἐν ἐπιτομῇ
τοῖς πάλαι γεωγραφηθέντων, τύποις ἐκδοθέντων φι-
λοτίμῳ δαπάνῃ τῶν ἐξ Ἰωαννίνων φιλογενεστάτων
ἀδελφῶν Ζωσιμάδων [...], τόμος πρῶτος [– δεύτερος].
Βιέννη, Schrämbel (τ. 1), 1807-1808.
2 τόμοι, 8ο, 812 καί 530 σ. (σχίσιμο σ’ ἕνα φύλλο τοῦ
πρώτου τόμου: σ. 593-4, ὀξείδωση). Μ’ ἕναν ἀναδι-
πλούμενο χαλκόγραφο πίνακα στόν πρῶτο τόμο καί
4 ἀναδιπλούμενους χαλκόγραφους χάρτες στό
δεύτερο. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές
φθορές). Ἠλιού 1807.62 & 1808.32, Ἑλληνική Βιβλιο-
θήκη, 1365. [δεμένο στό τέλος τοῦ δεύτερου τόμου:]
ISMAIL IBN ALI, Imad al-Din Abu al-Fida, κ.ἄ.
Ἀμπουλφέδα Ἰσμαήλ, Βασιλέως Ἀπαμείας, ἐκ τῶν
γεωγραφικῶν πινάκων περιγραφή Χορασμίας, Μα-
ουαραλνάχρης, ἤτοι τῶν πέραν τοῦ ποταμοῦ Ὤξου
τόπων, Ἀραβίας, Αἰγύπτου, Περσίδος, ἔτι δέ τῆς
Περσικῆς καί Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης, μεταφρασθεῖσα
ἐκ τοῦ πρωτοτύπου τῆς ἀραβικῆς διαλέκτου κατά
τόν ἐν τῇ Καισαροβασιλικῇ τῆς Βιέννης βιβλιοθήκῃ
κώδηκα, μετά τινων ὑποσημειώσεων, ὑπό Δημητρίου
Ἀλεξανδρίδου. Βιέννη, A. Schmidt, 1807. 2 μέρη, 8ο,
291 + 79 σ. Ἀραβικό κείμενο καί ἑλληνική μετά-
φραση σέ ἀντικρυστές σελίδες, ἐπιμέρους τίτλος στό
δεύτερο μέρος, 2 ἀναδιπλούμενοι στοιχειοθετημένοι
πίνακες στό πρῶτο. Ἠλιού 1807.6 & 16. (2)
€ 300-400

337
LEAKE, William Martin. Journal of a tour in Asia
Minor, with comparative remarks on the ancient and
modern geography of that country. Λονδίνο, John Mur-
ray, 1824.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, xxvii + 362 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτ-
λος, λίγο ὀξειδωμένες οἱ χαλκογραφίες). Μέ 4 χαλκο-
γραφίες ἐκτός κειμένου (ἀνάμεσά τους μεγάλος
ἀναδιπλούμενος χάρτης καί 2 ἀναδιπλούμενα τοπο-
γραφικά). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Blackmer 972,
Atabey 690, Weber, I, 127, Contominas 388.
€ 400-600

338
[JOLY, Alexis Victor]. Vues de la Grèce moderne, litho-
graphiées par A. J[oly], accompagnées d’ un texte de-
scriptif par E. L. Παρίσι, C. de Lasteyrie, Dondey-Dupré
καί Treuttel & Wurtz, 1824.
πλάγιο folio, 268 x 385 mm., 24 σ. (ὀξείδωση). Λιθό-
γραφη βινιέτα στόν τίτλο, μέ 9 (ἀπό τίς 10) λιθογραφίες
(ἡ πρώτη: «Souvenez vous de Marathon»). Χαρτόνια τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Blackmer 881,
Droulia 676, Contominas 350. <ὡς ἔχει>
€ 250-350

339
FRIEDEL, Adam. [The Greeks. Twenty-four portraits
of the principal leaders and personages, who have made
themselves most conspicuous in the Greek Revolution,
from the commencement of the struggle]. Λονδίνο &
Παρίσι, 1827.
Τρίτη ἔκδοση, folio, 468 x 325 mm. (λεκές ἀπό νερό
στό ἐξωτερικό περιθώριο, ὀξείδωση). Μέ 23 (ἀπό
τίς 24) λιθογραφίες (λείπει ἡ «Bobolina»), χωρίς κεί-
μενο ἤ ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου. Λείπει ἡ δερμάτινη
ράχη (ἐλεύθερο τό πάνω κάλυμμα, χαλαρωμένη ἡ
κάτω σύνδεση). Κουκίου, σ. 139-89, πρβ. Blackmer
633.
€ 1.800-2.200

340
BRÖNDSTED, Peter Oluf. Voyages dans la Grèce, ac-
compagnés de recherches archéologiques, et suivis d’
un aperçu sur toutes les entreprises scientifiques qui ont
eu lieu en Grèce depuis Pausanias jusqu’ à nos jours,
ouvrage en huit livraisons, première [– deuxième]
livraison (δέν ἐκδόθηκε ἄλλο). Παρίσι, Firmin Didot,
1826-1830.
μεγάλο 4ο, 360 x 265 mm., XX + 129 καί XXII + (131-
314) σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μέ 59 χαλκο-
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γραφίες καί 3 λιθογραφίες ἀριθμημένες I-LXII,
ἀνάμεσά τους 27 ἐκτός κειμένου (μία ἀναδιπλού-
μενη καί 5 δισέλιδες), μεταξύ τῶν ἐντός κειμένου 4
ἔγχρωμες ἤ ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι. Ἀρχικά
τυπωμένα χαρτόνια (μικρές φθορές στίς ράχες), νε-
ότερο δερμάτινο περικάλυμμα, θήκη. Blackmer 213
(«première livraison»), Weber, I, 138, Droulia 1209 &
1915. (2)
€ 1.500-2.000

341
POUQUEVILLE, F. C. H. L. Voyage de la Grèce, deux-
ième édition, revue, corrigée et augmentée. Παρίσι,
Didot, 1826-1827.
6 τόμοι, 8ο, lxxviij + 418, 524, 552, 511, 624 καί 481
σ. (λεκές στό πάνω περιθώριο τῶν τελευταίων φύλ-
λων τοῦ πρώτου τόμου, ὀξείδωση κυρίως στόν πέμ-
πτο καί τόν ἕκτο). Μέ 7 χάρτες (ὅλοι πλήν ἑνός
ἀναδιπλούμενοι) καί 26 λιθογραφίες (9 ἀναδι-
πλούμενες). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (φθορές, λείπουν τμήματά της ἀπό τόν πρῶτο
καί τόν τρίτο τόμο, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις).
Blackmer 1346, Atabey 991, Weber, I, 143, Contomi-
nas 579. (6)
Ὁ ἀριθμός τῶν χαρτῶν καί τῶν λιθογραφιῶν
αὐτῆς τῆς ἔκδοσης δέν εἶναι ὁ ἴδιος σέ ὅλα τά ἀντί-
τυπα. Ἡ L. Navari ἔχει καταγράψει 38 συνολικά
χάρτες καί λιθογραφίες, ἔχοντας ἐξετάσει 7 δια-
φορετικά ἀντίτυπα. Τό ἀντίτυπο τῆς συλλογῆς
Blackmer εἶχε 6 χάρτες καί 8 λιθογραφίες.
€ 500-700

342
WILLIAMS, Hugh William. Select Views in Greece,
with classical illustrations. Λονδίνο, Longman, 1829.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἡ μορφή σέ 4ο σχῆμα, 292 x 227
mm. 2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν (ἐλαφρά ὀξειδωμένες
οἱ χαλκογραφίες). Μέ 64 χαλκογραφίες σέ σχέδια
τοῦ Williams τυπωμένες σέ κινέζικο ἐπικολλημένο
χαρτί. Καστανό μαροκινό τοῦ Hering (μικρές φθο-
ρές, ξεθωριασμένη ἡ ράχη, χρυσή διακόσμηση στά
καλύμματα, πλατιά χρυσή μπορντούρα στό ἐσωτε-
ρικό τους, ἐσωτερική ἐπένδυση μέ μετάξι, χρυσω-
μένες οἱ ἀκμές). Atabey 1337, πρβ. Blackmer 1811,
Weber, I, 1116 & Contominas 798.
€ 400-600

343
STACKELBERG, Otto Magnus von. [La Grèce, vues
pittoresques et topographiques. Παρίσι, I. F. d’ Oster-
vald, 1834].

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio, 483 x 357 mm. (λεκέδες ἀπό
νερό στά περιθώρια, ὀξείδωση). Μέ 6 (ἀπό τούς 15)
ἐπιμέρους τίτλους μέ λιθόγραφες βινιέτες («Ar-
golide», «Phocide», «Épire», «Messénie», «Achaïe»
καί «Attique») καί 55 (ἀπό τούς 111) λιθόγραφους
πίνακες σέ σχέδια τοῦ Stackelberg, χωρίς κείμενα.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές).
Blackmer 1593, Weber, I, 1122, Brunet, V, στ. 503-4.
<ὡς ἔχει>
€ 3.000-4.000

344
STADEMANN, Ferdinand. Panorama von Athen. Μό-
ναχο, Franz Wild, 1841.
πλάγιο folio, 550 x 695 mm. (μικρό ἐπιδιορθωμένο
σχίσιμο στόν τίτλο, λεκές σέ κάποια φύλλα κειμέ-
νου). Δίχρωμος τίτλος μέ λιθόγραφη παράσταση
τῆς Ἀθηνᾶς, ἀφιέρωση στόν Ὄθωνα μέ λιθόγραφη
ἄποψη τῶν Ἀνακτόρων, φύλλο μέ κατάλογο συν-
δρομητῶν, πανόραμα σέ 10 λιθόγραφα φύλλα χα-
ραγμένα ἀπό τόν C. A. Lebschee σέ σχέδια τοῦ
Stademann, τό καθένα μέ προστατευτικό φύλλο-
ὁδηγό (κολλημένο στήν ἀπέναντι σελίδα), λιθόγρα-
φη ἄποψη τῆς Ἀθήνας («Supplement zum Panorama»,
τυπωμένη σέ κινέζικο ἐπικολλημένο χαρτί), 5 με-
γάλες λιθόγραφες βινιέτες (τυπωμένες σέ κινέζικο
ἐπικολλημένο χαρτί), λιθόγραφος χάρτης τῆς Ἀθή-
νας καί τῶν περιχώρων, 8 φύλλα μέ ἐπεξηγηματικά

340
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344

κείμενα στά γερμανικά καί γαλλικά, ἐτικέτα μέ πε-
ριεχόμενα καί τιμές στά γερμανικά στό ἐσωτερικό
τοῦ πάνω καλύμματος. Ἀρχικά τυπωμένα χαρτό-
νια, πάνινη ράχη (μικρές φθορές). Blackmer 1595,
Weber, I, 1142.
€ 8.000-12.000

345
BROFFERIO, Angelo. Ἑλληνικαί σκηναί, τό πρῶτον
μεταφρασθεῖσαι ὑπό Π. Πανᾶ. Ἀθήνα, τυπογρα-
φεῖο τοῦ Τηλεγράφου, 1880.
2 τόμοι δεμένοι σ’ἕναν, 8ο, 415 καί (417-818) σ. Δερμά-
τινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμέ-
νες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού & Πολέμη, 1880.2-3.
€ 60-80

346
LEAR, Edward. Journals of a landscape painter in Al-
bania, &c. Λονδίνο, R. Bentley, 1851.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 428 σ. (λίγο ὀξειδωμένες οἱ λι-
θογραφίες καί τά γειτονικά τους φύλλα). Μ’ ἕνα λι-
θόγραφο χάρτη καί 20 λιθογραφίες χαραγμένες

ἀπό τό συγγραφέα (ὅλες μέ 2 τίντες). Ἀρχικό πανί
(ἐλαφρά λερωμένο). Blackmer 986, Contominas 392.
€ 600-800

347
ALDENHOVEN, Ferdinand. Itinéraire descriptif de l’At-
tique et du Péloponèse. Ἀθήνα, Adoplhe Nast, 1854.
Δεύτερη ἔκδοση, 8ο, XXVIII + 436 σ. (λίγο ὀξειδωμένο
ἀντίτυπο). Mέ 20 λιθόγραφους χάρτες καί τοπογρα-
φικά (4 ἀναδιπλούμενα) καί ἕναν ἀναδιπλούμενο πί-
νακα μέ σχέδια μνημείων. Λείπει ἡ πάνινη ράχη
(χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Πρβ. Blackmer 15 & Con-
tominas 7 (ἡ πρώτη ἔκδοση).
€ 200-300

348
SCHRANZ, Joseph. Vue générale du Bosphore de
Roumeli-Hissari à la Mer Noire (prise d’Asie). Παρίσι,
Imp. Jacomme & Cie, [π. 1855].
Τό δεύτερο ἀπό τά 2 λιθόγραφα πανοράματα τοῦ
Βοσπόρου (χωρίς τό: Vue générale du Bosphore de
Constantinople à Roumeli-Hissari), σέ 5 μέρη ἀριθ-
μημένα 6-10, 250 x 1695 mm. Χαραγμένο σέ σχέδια
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352

τοῦ Schranz, ἐπιχρωματισμένο μέ τό χέρι. Σέ κορ-
νίζα. Blackmer 1506.
€ 800-1.200

349
Νέος ὁδηγός νεωτέρων ποικίλων διαλόγων, ἔνθα
καί συνδιαλέξεις περί ὁδοιποριῶν, σιδηροδρόμων,
ἀτμοπλοίων κτλ., τά πάντα ἐκτεθέντα εἰς γλώσσας
τέσσαρας, ἑλληνικήν, γαλλικήν, ἀγγλικήν καί ἰτα-
λικήν, πρός χρῆσιν περιηγητῶν καί πάσης τάξεως
σπουδαστῶν μιᾶς ἤ καί πλειόνων τῶν γλωσσῶν
τούτων. Ἀθήνα 1858.
16ο, 8 σ. + (8-11) + 300 [301] φ. (τρύπα ἀπό ἔντομο
στό ἐξωτερικό περιθώριο μερικῶν φύλλων, ὀξεί-
δωση). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά. Λείπει
ἡ δερμάτινη ράχη (χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Γκί-
νης & Μέξας, 7643.
€ 40-60

350
[ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΕΤΟΣ, Μαρῖνος Α.] Αἱ
Νέαι Ἀθῆναι, ἤτοι περιληπτική περιγραφή τῆς πρω-
τευούσης τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν ἀναχωρήσεων τῶν
ἀτμοπλοίων, τῆς ἀναλογίας τῶν ἑλληνικῶν πρός τά

ξένα νομίσματα, τῆς ἀστυνομικῆς διατιμήσεως τῶν
ἁμαξῶν, κτλ. Ἀθήνα, Π. Α. Σακελλάριος, 1860.
8ο, 125 σ. Ὁ τίτλος στά γαλλικά καί ἑλληνικά, ἑλλη-
νικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές
σελίδες. Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ
τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, μικρές φθορές, ἀξάκριστο ἀντί-
τυπο). Γκίνης & Μέξας, 8162, Legrand & Pernot, 2096.
€ 100-150

351
CHATEAUBRIAND, F.A. Σατωβριάνδου ὁδοιπορικόν
ἐκ Παρισίων εἰς Ἱεροσόλυμα καί ἐξ Ἱεροσολύμων εἰς
Παρισίους, μεταφρασθέν ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό Ἐμμ.
Δ. Ροΐδου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Αὐγῆς, 1860.
4 τόμοι δεμένοι σέ 2, 8ο, ι΄ + 253, 271, 251 καί 256 σ.
(ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Κατάλογος συνδρομητῶν,
χωρίς τό πορτραῖτο πού ὑπάρχει σέ ὁρισμένα ἀντί-
τυπα. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). (2)
€ 70-90

352
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΕΤΟΣ, Μαρῖνος Α. Αἱ
Νέαι Ἀθῆναι, συλλογή εἰκονογραφιῶν τῶν κυριω-
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353

τέρων μνημείων τῆς πρωτευούσης τῆς Ἑλλάδος,
μετά τῆς περιγραφῆς αὐτῶν, ἀφιερωθεῖσα τῇ
Αὐτῆς Μεγαλειότητι τῇ Βασιλίσσῃ τῆς Ἑλλάδος
Ἀμαλίᾳ, ἐκδίδεται παρά Μαρίνου Π. Βρετοῦ. Πα-
ρίσι, C. Reinwald, 1861.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. μεγάλο folio, 538 x 400 mm., 12 σ.
(κομμένο καί συμπληρωμένο τμῆμα ἀπό τό κάτω
περιθώριο τῶν φύλλων κειμένου, ἐπιδιορθωμένα
σχισίματα, κομμένα τμήματα ἀπό τά περιθώρια τοῦ
τίτλου, ἐπικολλημένος, ἐλαφρά ὀξειδωμένες κά-
ποιες λιθογραφίες). Πρώτη μορφή, τίτλος στά ἑλλη-
νικά καί γαλλικά, ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική
μετάφραση σέ 2 στῆλες, 12 λιθογραφίες μέ τίντα (οἱ
περισσότερες χαραγμένες μέ βάση φωτογραφίες
τοῦ Δ. Κωνσταντίνου), κατάλογος συνδρομητῶν.
Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές).
Blackmer 1248, Weber, I, 1179, Γκίνης & Μέξας,
8517.
€ 3.000-4.000

353
LEAR, Edward. Views in the seven Ionian Islands. Λον-
δίνο 1863.
folio, 498 x 330 mm. (λεκές ἀπό νερό στήν πάνω ἐσω-
τερική γωνία). Λιθόγραφος τίτλος μέ βινιέτα καί 20

λιθογραφίες μέ τίντα χαραγμένες ἀπό τόν Lear μέ
βάση σχέδια του, 2 φύλλα στήν ἀρχή (εἰσαγωγή καί
πίνακας λιθογραφιῶν), 21 φύλλα μέ ἐπεξηγηματικά
κείμενα (ἕνα γιά τή βινιέτα καί ἀπό ἕνα γιά κάθε λι-
θογραφία) καί ἕνα φύλλο μέ κατάλογο συνδρομητῶν
στό τέλος. Ἀρχικό πράσινο πανί (φθορές στή ράχη,
λυμένη ἡ ραφή της), νεότερο πάνινο portfolio (λεκές
ἀπό νερό). Blackmer 987, Weber, I, 1183, Παπαδόπου-
λος (Ἰονική) 4288. <ὡς ἔχει>
€ 2.000-3.000

354
TEXIER, C. F. M. Γεωγραφική, ἱστορική καί ἀρχαι-
ολογική περιγραφή τῶν πόλεων καί ἐπαρχιῶν τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας, συγγραφεῖσα μέν γαλλιστί ὑπό τοῦ
Ἀκαδημαϊκοῦ Καρόλου Τεξιέ, μεταφρασθεῖσα δέ
καί πολλαῖς σημειώσεσιν ἐπαυξηθεῖσα ὑπό Πέτρου
Γερακάκη ἱερέως, καί ἐκδοθεῖσα πρός ὄφελος τοῦ
Ἱεροῦ ἐν Σμύρνῃ Γραικικοῦ Νοσοκομείου, τόμος
Α΄ (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος). Σμύρνη, τυπογραφεῖο τῆς
Ἀμαλθείας, 1873.
8ο, 384 σ. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1873.86.
€ 60-80
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355

18. Χάρτες

355
ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ, Μ. Θ. Πίναξ τῆς Μεσημβρινῆς Ἠπεί-
ρου καί τῆς Θεσσαλίας, ἐκπονηθείς ὑπό Μιχαήλ Θ.
Χρυσοχόου, Ζιτσαίου, τῇ συνδρομῇ τῆς Ἐπιτροπῆς
τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί Ἀδελφότητος καί τοῦ πρός
διάδοσιν τῶν Ἑλλην. Γραμμάτων Συλλόγου, ἐν Ἀθή-
ναις κατά Μάρτιον τοῦ 1881, κλῖμαξ 1:200,000. Ἀθή-
να, λιθογραφεῖο Γ. Κόλμαν.
Χρωμολιθόγραφος χάρτης σέ 8 φύλλα, διαστάσεις
φύλλου: 510 x 650 mm. (σχισίματα στά περιθώρια),
σφραγίδα.
€ 300-400

356
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, Γ. Πειραιεύς, 1896, κλῖμαξ 1:5000.
Ἀθήνα, Γ. Κασδόνης.
Χρωμολιθόγραφος χάρτης, 634 x 950 mm.
€ 100-150

357
ΘΑΛΗΣ, Ι., καί Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ. Σχέδιον
Πατρῶν, ἐσχεδιάσθη ἐν ἔτει 1902, κλῖμαξ 1:3000.
Πάτρα, λιθογραφεῖο Ι. Διακίδου.
Χρωμολιθόγραφος χάρτης, 692 x 975 mm. (ἐπι-
διορθώσεις).
€ 150-200

356

357
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358 359

19. Φωτογραφία

358
GRANGES, Paul, baron des. Ἑνότητα 13 φωτογρα-
φιῶν ἀπό τήν Ἀττική (5), τήν Πελοπόννησο (7) καί
τούς Δελφούς (1). [π. 1870].
Σχεδόν ὅλες μέ ἀριθμό στό ἀρνητικό, οἱ περισσό-
τερες καί μέ ὑπογραφή, τυπώματα ἀλμπουμίνας
ἐπικολλημένα σέ χαρτόνια, ἀπό 242 x 370 ἕως 298
x 390 mm. (μία μέ μικρό σχίσιμο στήν κάτω πλευρά,
φθορές στά χαρτόνια). Χειρόγραφες λεζάντες στά
γερμανικά. (13)
Λήψεις ἀπό τήν Ἀθήνα (3), τό Σούνιο (1), τήν
Ἐλευσίνα (1), τήν Κόρινθο (1), τίς Βάσσες (1), τά

Ἀροάνια Ὄρη (1), τή Σπάρτη (4, οἱ 3 σχηματίζουν
πανόραμα) καί τούς Δελφούς (1).
€ 2.000-3.000

359
ΡΩΜΑЇΔΗ, Ἀδελφοί. Ἄλμπουμ μέ ἀρχαιότητες καί
νεότερα μνημεῖα τῆς Ἀθήνας. [τέλη 19ου αἰώνα].
25 φωτοτυπίες (collotypes), 210 x 285 mm. Σχεδόν
ὅλες μέ ἀριθμό στό ἀρνητικό, κάποιες καί μέ τίτλο
στά γαλλικά, ἐπικολλημένες σέ χαρτόνια (μία σέ
κάθε ὄψη) μέ τυπωμένο πλαίσιο, τίτλο στό κάτω
περιθώριο καί τήν ἔνδειξη «PINACOTHÈQUE HEL-
LÉNIQUE» στό πάνω, ἀφιέρωση στό πρῶτο χαρ-
τόνι («A Monsieur Gabriel Sarasin / souvenir d’ amitié
/ et de nos entretiens si agréables et / si interessants. /
Athènes le 17/29 Juin 1899 / J. A. Valaority»). Ἀρχικό
πανί (μικρές φθορές, τίτλος στό πάνω κάλυμμα:
«Collections A. Rhomaides / ATHÈNES ANTIQUE &
MODERNE», πάνω ἀριστερά: «Pinacotheque Hel-
lenique»).
€ 600-800

360
ΒΑΘΗΣ, Σόλων. Πορτραῖτο τοῦ βασιλέως Γεωρ-
γίου Α΄. [Παρίσι, δεκαετία 1890].
Ὑπογεγραμμένη ἀπό τόν Γεώργιο στήν εἰκόνα
(«Γεώργιος»), τύπωμα ἀλμπουμίνας ἐπικολλημένο
σέ πασπαρτού, 360 x 250 mm. (ὀξείδωση).
€ 150-200

361
Ἄλμπουμ μέ 237 φωτογραφίες ἀπό τήν Κρήτη.
[ἀρχές 20οῦ αἰώνα].
Τοποθετημένες 4-16 ἀνά σελίδα (οἱ 5 τελευταῖες
στό ἐσωτερικό τοῦ κάτω καλύμματος), τυπώματα

360
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361 362

ἀργύρου διαστάσεων ἀπό 34 x 53 ἕως 79 x 107 mm.
Χειρόγραφες λεζάντες στά γαλλικά. Πανί, πλάγιο
4ο, 207 x 250 mm. (στό πάνω κάλυμμα: «Album»).
€ 800-1.200

362
BOISSONNAS, Fred. Sparte, troupeau de chèvres. [δε-
καετία 1900].
Ὑπογεγραμμένη μέ μελάνι στήν εἰκόνα, τύπωμα
ἀργύρου ἐπικολλημένο σέ πασπαρτού, 417 x 580
mm. (ἐλαφρά ξεθωριασμένη).
€ 300-400

363
BOISSONNAS, Fred. Temple d’ Apollon à Phigalie,
Bassae. [δεκαετία 1900].
Ὑπογεγραμμένη μέ μελάνι στήν εἰκόνα, τύπωμα
ἀργύρου, 580 x 420 mm. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

364
ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ν. Πορτραῖτο τοῦ Νικολάου Πλα-
στήρα.
Ὑπογεγραμμένο ἀπό τό φωτογράφο στήν εἰκόνα,
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ Πλαστήρα («Εἰς τόν φίλτα-
τον μοι κ. Κυρι- / ᾶκον Βενιζέλον, μέ ἀγάπην καί /
ἄκραν ἐκτίμησιν. / Ν. Πλαστήρας / Παρίσι / 15-5-
1924»), τύπωμα ἀργύρου, 305 x 205 mm. Σέ κορνίζα.
€ 150-200

365
NELLY’S. Κοριτσάκι. [π. 1930].
Ὑπογραφή μέ μολύβι καί ἀνάγλυφη σφραγίδα στό
πασπαρτού, τύπωμα ἀργύρου, 162 x 215 mm.
€ 150-200

363

364
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365

366
ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ν. Ἀνωτάτη Σχολή Οἰκονομικῶν καί
Ἐμπορικῶν Ἐπιστημῶν. [π. 1930].
14 φωτογραφίες, τυπώματα ἀργύρου, διαστάσεις (μέ
τά περιθώρια): 356 x 266 mm. (λεκές ἀπό νερό καί μι-
κρές φθορές στά περιθώρια τῆς πρώτης). Ὅλες οἱ φω-
τογραφίες ὑπογεγραμμένες καί μέ σφραγίδα στήν
πίσω ὄψη. Τοποθετημένες σέ portfolio (λερωμένο,
ἀνάγλυφο μονόγραμμα καί ἔντυπη φίρμα τοῦ φωτο-
γράφου στό πάνω κάλυμμα, χειρόγραφος τίτλος:
«Φωτογραφίαι Παλ<αι>ας Σχολῆς»).
€ 300-400

367
Ἄσκησις «Θεμέλιος λίθος», ὑπό Δ/σιν Ἀντιστρατή-
γου Γκίκα Σόλωνος, Διοικητοῦ Γ΄ Σ. Στρατοῦ, 30
Αὐγούστου μέ 4 Σεπτεμβρίου 1954.
Ἄλμπουμ μέ 34 φωτογραφίες, τυπώματα ἀργύρου,
175 x 230 mm. Ὁ τίτλος στό πρῶτο φύλλο. Δέρμα,
πλάγιο 4ο, 230 x 300 mm.
€ 150-200

368
ΖΗΜΕΡΗΣ, Ἱπποκράτης. Δέκα φωτογραφίες ἀπό
τό Βελεστίνο. [δεκαετία 1970].
Ὅλες μέ ὑπογραφή καί τίτλο μέ μολύβι στό πα-
σπαρτού, τυπώματα ἀργύρου, 163 x 228 mm. (10)
€ 150-200

369
BOISSONNAS, Edmond. Smyrne. Γενεύη, Éditions d’
Art Boissonnas, 1919.
48 πίνακες μέ βαθυτυπικές ἀναπαραγωγές φωτο-
γραφιῶν, εἰσαγωγή τοῦ Éd. Chapuisat. Ἀρχικά εἰκο-
νογραφημένα ἐξώφυλλα (φθορές στή ράχη).
€ 80-120

370
BOISSONNAS, Fred. L’ Épire, berceau des Grecs, 2me

édition revue. Γενεύη, Éditions d’ Art Boissonnas,
1920.
Μ’ ἕνα χάρτη καί 48 πίνακες μέ βαθυτυπικές ἀνα-
παραγωγές φωτογραφιῶν, εἰσαγωγή τοῦ D. Baud-
Bovy. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (φθορές
στή ράχη).
€ 80-120

366

368

367
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371
BOISSONNAS, Fred. La Macédoine Occidentale. Γε-
νεύη, Éditions d’Art Boissonnas, 1921.
48 πίνακες μέ βαθυτυπικές ἀναπαραγωγές φωτο-
γραφιῶν, εἰσαγωγή τοῦ D. Baud-Bovy. Ἀρχικά εἰκο-
νογραφημένα ἐξώφυλλα (λείπει τό κάτω ἐξώφυλλο).
€ 80-120

372
BOISSONNAS, Fred. Salonique, la ville des belles
églises. Γενεύη, Fr. Boissonnas, 1919.
40 πίνακες μέ βαθυτυπικές ἀναπαραγωγές φωτο-
γραφιῶν, εἰσαγωγή τοῦ D. Baud-Bovy. Ἀρχικά εἰκο-
νογραφημένα ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα).
€ 80-120

373
Ἑλληνικόν πανόραμα. Ἀθήνα, Μπέκ & Μπάρτ, [π.
1900].
πλάγιο 4ο, 252 x 330 mm. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κά-
ποια φύλλα). 30 ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν,
χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου ἤ ἄλλο φύλλο κειμέ-
νου. Ἀρχικό πανί (ὁ τίτλος μέ ἀργυρά γράμματα
στό πάνω κάλυμμα).
€ 100-150

20. Τέχνες - Λαογραφία

374
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Α.Γ.Ε.Τ. 1965 — ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ,
Γ. [Νεοκλασικά τῆς Ἀθήνας καί τῆς Ἀττικῆς].
Ἀθήνα 1964.
πλάγιο 4ο. Ἕνα ἀπό τά 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα,
μέ 33 ἔγχρωμες ἀναπαραγωγές ὑδατογραφιῶν του
ἐπικολλημένες σέ ἰσάριθμα λυτά χαρτόνια, 3 φύλλα
στήν ἀρχή μέ τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης, σύνθεση μέ
τό ὄνομα τοῦ ἐκδότη καί προλογικό σημείωμα τοῦ
καλλιτέχνη. Ἀρχικό πάνινο portfolio (ἐλαφρά λε-
ρωμένο).
€ 150-200

375
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Α.Γ.Ε.Τ. 1966 — ΜΑΝΟΥΣΑ-
ΚΗΣ, Γ., καί Ν. Γ. ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ. [Παλιά Θεσσα-
λονίκη]. Ἀθήνα 1965.
πλάγιο 4ο. Ἕνα ἀπό τά 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα,
μέ 32 ἔγχρωμες ἀναπαραγωγές ἔργων τῶν Μανου-
σάκη & Πεντζίκη ἐπικολλημένες σέ 30 λυτά χαρτό-

νια, 2 φύλλα στήν ἀρχή μέ τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης
καί εἰσαγωγικό κείμενο. Ἀρχικό πάνινο portfolio.
€ 100-150

376
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Α.Γ.Ε.Τ. 1967 — ΜΙΓΑΔΗΣ, Γ.
[Ἑπτάνησα]. Ἀθήνα 1966.
πλάγιο 4ο. Ἕνα ἀπό τά 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα,
μέ 28 ἔγχρωμες ἀναπαραγωγές ὑδατογραφιῶν του
ἐπικολλημένες σέ ἰσάριθμα λυτά χαρτόνια, 5 φύλλα
στήν ἀρχή μέ τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης, τό ὄνομα
τοῦ ἐκδότη, ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ὀδύσσεια καί 2
χάρτες τῶν Ἑπτανήσων (ἕνας τοῦ καλλιτέχνη καί
ἕνας συνοδευόμενος ἀπό κείμενο στά ἀγγλικά).
Ἀρχικό πάνινο portfolio.
€ 150-200

377
ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Γεώργιος. Χριστιανική ἀρχαιολο-
γία τῆς μονῆς Δαφνίου. Ἀθήνα, Α. Παπαγεωργίου,
1889.
8ο, 144 σ. Δίχρωμος ὁ τίτλος, λιθογραφία μεταξύ
τῶν σ. 128 καί 129, ἀναδιπλούμενη δίχρωμη κά-
τοψη στό τέλος, εἰκόνες ἐντός κειμένου. Δερμάτινη
ράχη (ξεθωριασμένη, μικρές φθορές). Ἠλιού &
Πολέμη, 1889.949. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ μονή
Δαφνίου μετά τάς ἐπισκευάς. Ἀθήνα, Α. Κων-
σταντινίδης, 1899. 8ο, κη΄ + 100 σ. Μέ 4 εἰκόνες
ἐκτός κειμένου καί μιά ἀναδιπλούμενη δίχρωμη
κάτοψη στό τέλος, εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἠλιού
& Πολέμη, 1899.180.
€ 60-80

378
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Νίκος Γαβριήλ. Παπαλουκᾶς. Ἀθήνα,
Ε. Χριστοδούλου, 1948.
16 σ. Μέ μιά ἔγχρωμη ἐπικολλημένη καί 11 ἀσπρό-
μαυρες ἀναπαραγωγές ἐντός κειμένου. Ἀρχικά
εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα).
€ 40-60

379
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. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). (2)
€ 150-200
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380
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Ἀθηνᾶ. Ἑλληνικές φορεσιές. Ἀθήνα
1941.
4ο, 352 x 250 mm. 65 ἔγχρωμοι λυτοί πίνακες τοπο-
θετημένοι σέ δίφυλλα κατά περιοχές, λιθογραφική
προσαρμογή σχεδίων καί ἐκτέλεση Κώστα Γραμ-
ματόπουλου, εἰσαγωγικό σημείωμα στά ἑλληνικά
καί γαλλικά. Ἀρχικά portfolio (χάρτινο καί χαρτο-
νένιο, τό πρῶτο ἐλαφρά ὀξειδωμένο).
€ 400-600

21. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις

381
15 τραγούδια ἀγάπης, ποιήματα Γιώργου Καρα-
πάνου, μουσική Wallace Southam. Ἀθήνα 1950.
4ο, 48 σ. Ἐξολοκλήρου λιθογραφημένη ἔκδοση σέ
1610 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ ἔγχρωμα ἐπίτιτλα καί
βινιέτες σέ σχέδια τοῦ Γιάννη ΜΟΡΑΛΗ, ἕνα ἀπό
τά 110 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου σέ «χαρτί γραφῆς
πολυτελείας», ὑπογεγραμμένο ἀπό τούς Καραπάνο,
Southam καί Μόραλη, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ
πρώτου («Στήν παληά μου φίλη / Dolly Σούτσου / μέ
ἀγάπη»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 100-150

382
GABORY, Georges. Coeurs à prendre. Παρίσι, Sagit-
taire, 1920.
36 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 250 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ 17 ὀξυγραφίες τοῦ Δ. ΓΑΛΑΝΗ (προ-
μετωπίδα, βινιέτα τίτλου καί 15 ἐντός κειμένου),
ἀντίτυπο τοῦ καλλιτέχνη (σέ χαρτί japon καί μέ τήν
ἔνδειξη: «H. C. / Exemplaire de Mr D. Galanis»), μ’
ἕνα δοκίμιο τῆς προμετωπίδας στήν ἀρχή καί 38
δοκίμια καί σχέδια τοποθετημένα σέ παράθυρο καί
δεμένα στό τέλος (ὅλα ὑπογεγραμμένα). Ἀνατο-
λικό μαροκινό στή ράχη καί τίς γωνίες (χρυσωμένη
ἡ πάνω ἀκμή, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα, ex-libris R. H. [Robert Hottot]), θήκη. Γαλά-
νης (Εἰκονογραφημένα) 1920/5.
€ 1.500-2.000

383
GIDE, André. Les nourritures terrestres. Παρίσι, Gal-
limard, 1930.
4ο, XIII + 340 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 300 ἀριθ-
μημένα ἀντίτυπα, μέ χαλκογραφίες τοῦ Δ. ΓΑ-
ΛΑΝΗ, ἕνα ἀπό τά 14 ἀντίτυπα σέ χαρτί vieux japon
teinté (ἕνα ἀπό τά 8 τῆς série B), μέ 2 πρωτότυπα
σχέδια μέ μελάνι (ὑπογεγραμμένα), μιά ξυλογρα-
φία, 2 χαλκογραφίες (ὑπογεγραμμένες) καί 3 σει-
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389

ρές ὅλων τῶν χαλκογραφιῶν σέ διάφορα χαρτιά
(vieux japon teinté, Montval vergé blanc καί vergé
crème de Hollande Pannekoek). Ἀρχικά ἐξώφυλλα,
θήκη, οἱ σειρές σέ περικάλυμμα καί χωριστή θήκη.
Γαλάνης (Εἰκονογραφημένα) 1930/1. (2)
€1.500-2.000

384
OMAR KHAYYAM. Treize quatrains, traduction de
Mahdy Fouladvind. Παρίσι, Opéra-Grafica, 1989.
4ο, 320 x 240 mm., [32] σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 199
ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ 4 λυτές δίχρωμες λιθογρα-
φίες [μεταξοτυπίες] σέ σχέδια τοῦ Γ. ΤΣΑΡΟΥΧΗ,
ἀντίτυπο χωρίς ἀριθμό, σέ ἄρραφα δίφυλλα (ὅπως
κυκλοφόρησε). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα,
θήκη.
€ 300-400

385
RENAN, Ernest. Prière sur l’Acropole. Παρίσι, Édouard
Pelletan, 1899.
4ο, 40 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 400 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, δίχρωμη ξυλόγραφη διακόσμηση χα-
ραγμένη ἀπό τόν Eug. Froment μέ βάση σχέδια τοῦ
H. Bellery-Desfontaines, ἀρχικά γράμματα μέ χρυσό
συμπληρωμένα μέ τό χέρι, ἕνα ἀπό τά 45 ἀντίτυπα
σέ χαρτί chine fort μέ μιά σουίτα τῶν κοσμημάτων
σέ chine, διαφημιστικό τῆς ἔκδοσης στό τέλος.
Δέρμα (μικρές φθορές, χρυσή μπορντούρα στά κα-
λύμματα).
€ 200-300

386
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ. Α. Χίος. Ἀθήνα 1939.
4ο, 324 x 244 mm. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 200 ἀριθ-
μημένα ἀντίτυπα, 20 λυτές λιθογραφίες, δίφυλλο μέ
εἰσαγωγή τοῦ Κ. Θ. Δημαρᾶ, ἕνα ἀπό τά 25 ἀντίτυπα
ἐκτός ἐμπορίου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα, εἰκονογραφη-
μένο χάρτινο portfolio (σβησμένη σφραγίδα).
€ 300-400

387
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, Βασίλης. Τά ποιήματα, 1948-1949.
Ἀθήνα, Πολύπλανο, 1979.
143 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 750 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, μέ μιά ἔγχρωμη λυτή λιθογραφία τοῦ
Γιάννη ΓΑΪΤΗ (δισέλιδη) καί 7 ἀναπαραγωγές ἔρ-
γων του ἐντός κειμένου (2 δισέλιδες), ἡ λιθογραφία
ὑπογεγραμμένη ἀπό τόν καλλιτέχνη, ἀντίτυπο
χωρίς ἀριθμό. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώ-
φυλλα.
€ 80-120

388
ΒΙΚΕΛΑΣ, Δημήτριος. Louki Laras, traduit du grec
par le Mis de Queux de Saint-Hilaire, nouvelle édition.
Παρίσι, Firmin-Didot, 1892.
8ο, VI + 244 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα).
Εἰκονογράφηση τοῦ Θεοδ. ΡΑΛΛΗ. Δέρμα στή
ράχη καί τίς γωνίες (μικρές φθορές, ἔχει διατηρηθεῖ
τό πάνω ἐξώφυλλο). Contominas 67.
€ 80-120
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389
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Quatre natures-mortes, dont
une d’ après Picasso et trois originales dessinées et
gravées sur bois par D. Galanis. Παρίσι 1919.
folio, 462 x 311 mm. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 50
ἀριθμημένα ἀντίτυπα σέ χαρτί japon impérial, 4
λυτές ξυλογραφίες σέ ὄρθιο ξύλο, ἀριθμημένες καί
ὑπογεγραμμένες, τοποθετημένες σέ δίφυλλο μέ 2
ἄλλες ξυλογραφίες (πάνω ἀπό τό tirage στή σ. [1]
καί πάνω ἀπό τά στοιχεῖα γιά τήν ἐκτύπωση στή σ.
[3]), χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς
ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη: «[...] amicalement / D.
Galanis ). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μέ ξυλογραφία). Γα-
λάνης (Εἰκονογραφημένα) 1919/1.
€ 4.500-6.500

390
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Ξυλογραφίες (Φύλ-
λα Τέχνης τοῦ Φραγκέλιου, ἀρ. 5). [Ἀθήνα 1927].
340 x 245 mm. 8 λυτές ξυλογραφίες τοποθετημένες
σέ δίφυλλο μέ κείμενο τοῦ Βέλμου στή σ. [3].
Ἀρχικό χάρτινο portfolio (μέ ξυλογραφία, φθορές).
€ 60-80

391
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Ν. Πούσι, ποιήματα. Ἀθήνα, Α.
Καραβίας, 1947.

[64] σ. Ἔκδοση σέ 1000 ἀντίτυπα, μέ ξυλογραφίες
σέ ὄρθιο ξύλο τῶν Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ, Α. ΤΑΣΣΟΥ,
Ι. ΜΟΡΑΛΗ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Γ. ΜΟΣΧΟΥ, Γ.
ΒΑΚΑΛΟ καί Γ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗ. Πανί (ἔχει διατη-
ρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο).
€ 300-400

392
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Ἀσκητική. Salvatores
Dei. Ἀθήνα 1945.
78 σ. Μέ ξυλόγραφη διακόσμηση τοῦ Γ. ΚΕΦΑΛ-
ΛΗΝΟΥ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη).
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ascèse. Salvatores Dei, traduit du
grec et présenté par Octave Merlier. Ἀθήνα 1951. 112
σ. Ἀντίτυπο μέ ἀφιέρωση τοῦ μεταφραστῆ («Pour
monsieur et madame Zannas / en respectueuse amitié, /
O. Merlier / 14 juillet 1951»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 100-150

393
ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ, Λυκοῦργος. Le Mont Athos, préface
de Charles Diehl. Παρίσι, La Belle Edition, 1922.
4ο, 407 x 317 mm., [20] σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ
250 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν
καλλιτέχνη, μέ 12 λυτές ὀξυγραφίες τοποθετημένες
σέ πασπαρτού, ὅλες μέ ἀρίθμηση, ὑπογραφή καί τί-
τλο στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ἕνα ἀπό τά 25
πρῶτα ἀντίτυπα σέ χαρτί japon impérial, χωρίς τή
συμπληρωματική σειρά τῶν ὀξυγραφιῶν (ἐκτύπωση
μέ μελάνι μπλέ χρώματος). Ἀρχικό portfolio (μικρές
φθορές, λεκέδες ἀπό νερό, τό κείμενο ἄκοπο).
€ 2.000-3.000

394
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ὁ κουρσάρος Πέδρο Καζᾶς,
ἱστορία ἀπίστευτη, βγαλμένη ἀπό κάποιο χειρόγραφο
πού βρέθηκε στό Ὀπόρτο. Ἀθήνα, Γλάρος, 1944.
Τρίτη ἔκδοση, κα΄ + 59 σ. (λερωμένα κάποια φύλλα).
Εἰκονογράφηση τοῦ συγγραφέα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 80-120

395
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης. Τό Ἄδυτον, δεκαπέντε ξυλο-
γραφίες γιά τό Ἅγιον Ὄρος χαραγμένες ἀπ’ τόν
Ράλλη Κοψίδη. Ἀθήνα 1968.
348 x 250 mm. (λίγο λερωμένα 2 φύλλα). Ξυλόγρα-
φος τίτλος, 2 ξυλόγραφες βινιέτες (μία στό φύλλο
μέ ἔργα «τοῦ ἰδίου» καί μία στό φύλλο μέ σημεί-
ωμα τοῦ καλλιτέχνη) καί 13 ὁλοσέλιδες ξυλογρα-
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φίες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μέ δίχρωμη ξυλογραφία:
«Ρόδον τό Ἀμάραντον», λερωμένα).
€ 200-300

396
ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ, Θεόδωρος. Méandres. Παρίσι 1957.
42 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 80 ἀριθμημένα ἀντί-
τυπα, μέ ξυλόγραφη διακόσμηση (ἐπίτιτλα καί βινιέτες)
καί 2 ὁλοσέλιδες χαλκογραφίες (ὀξύ καί ἀκουατίντα)
τοῦ Δ. ΓΑΛΑΝΗ, ἀντίτυπο χωρίς ἀριθμό, σέ ἄρραφα
τεύχη (ὅπως κυκλοφόρησε). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Γα-
λάνης (Εἰκονογραφημένα) 1957/2. [μαζί:] Μακέτα
τῆς ἔκδοσης. Μέ πρωτότυπα σχέδια μέ μολύβι στή
θέση τῶν 2 χαλκογραφιῶν καί ἐπικολλημένα δοκί-
μια τῶν σελίδων (διορθώσεις στή σελίδα τίτλου), σέ
ἄρραφα τεύχη. Ἁπλά ἐξώφυλλα (σημειώσεις μέ μο-
λύβι, σφραγίδα τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ καλλιτέχνη). (2)
€ 800-1.200

397
ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ, Ἀπόστολος. Ἀπολλώνιος, [μέρος
Α΄]. Ἀθήνα, Κύκλος, 1938.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 160 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 64 σ. (σβησμένη σφραγίδα). Εἰκονογρά-
φηση τοῦ Γ. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ἀντίτυπο χωρίς
ἀριθμό. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 80-120

398
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εὐθύμης. Ἄθως, δέκα πέντε
πρωτότυπες ξυλογραφίες σχεδιασμένες καί χαραγ-
μένες ἀπό τόν Εὐθύμιο Παπαδημητρίου. Ἀθήνα
1935.
4ο, 320 x 225 mm., [22] φ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ
197 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὅλα ὑπογεγραμμένα ἀπό
τόν καλλιτέχνη, 15 ὁλοσέλιδες ξυλογραφίες (ἡ
πρώτη ἔγχρωμη), 6 φύλλα κειμένου (στήν ἀρχή: τίτ-
λος καί 2 φύλλα μέ τό tirage τῆς ἔκδοσης καί κεί-
μενο τοῦ Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου χρονολογημένο
«20 Μαΐου 1936», στό τέλος: 3 φύλλα μέ κριτικές,
κατάλογο τῶν ξυλογραφιῶν καί στοιχεῖα γιά τήν
ἐκτύπωση), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό
σοφό καθηγητή καί τεχνοκρίτη / κύριο Δ. Ε. Εὐαγ-
γελίδη / μέ ἐκτίμηση καί φιλία / Εὐθ. Παπαδημη-
τρίου / 1-2-44»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα,
μικρές φθορές).
€ 800-1.200

399
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Ἄγγελος Ν. Οἱ Παναγίες τοῦ
Παπαδιαμάντη (Ἔκδοσις φυσιολατρικοῦ Συνδέ-
σμου ὁ «Πάν» 1). Ἀθήνα 1947.
30 σ. Εἰκονογράφηση τοῦ Φ. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ. Ἀρ-
χικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα.
€ 60-80
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403 404

400
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Θυμέλη (Collection de l’
Institut français d’ Athènes, ἀρ. 25, 6 & 50). Ἀθήνα,
1950-1955.
3 τόμοι, 201, 105 καί 66 σ. Μέ ξυλογραφίες τοῦ
Γιάννη ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ στόν πρῶτο τόμο, τοῦ Σπύ-
ρου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στό δεύτερο καί τοῦ Α. ΤΑΣΣΟΥ
στόν τρίτο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα, περιβλήματα. (3)
€ 150-200

401
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Ἀκριτικά. Κάιρο 1944.
Δεύτερη αἰγυπτιακή ἔκδοση, περιορισμένη σέ 400
ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 283 x 233 mm., [48] σ. Ἀνα-
παράγει λιθογραφικά ἕνα ἀπό τά ἀντίτυπα τῆς
ἔκδοσης τοῦ 1942 (μέ ξυλογραφίες τοῦ Σπύρου ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ καί τό κείμενο χειρόγραφο), ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ Γιώργου Μαλτέζου, καί
τῆς Κυρίας Μαλτέζου, / μ’ ἀγάπη, / θύμηση τῆς Σα-
λαμίνας, / Σικελιανός. / Καλοκαίρι 949»), χωρίς
ἀριθμό. Δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά
ἀρχικά ἐξώφυλλα).
€ 200-300

402
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, πάνινη ράχη, θήκη.
€ 250-350

22. Σχέδια, ὑδατογραφίες, κλπ.

403
Veduta dell’ Assedio, & Armate di Mare sotto la Città
di Corfù nel 1716. [1716].
Ὑδατογραφία καί μελάνι σέ χαρτί, 281 x 425 mm.
(λείπουν μικρά τμήματα ἀπό τήν πάνω καί τήν
κάτω πλευρά). Ὑπομνήματα πάνω ἀριστερά καί
πάνω δεξιά, στήν κάτω πλευρά ἔχει σχεδιασθεῖ ρά-
βδος μήκους 35,2 cm. μέ τήν ἐπιγραφή: «[Dia]metro
della Bocca del Cannon Petriero di Bronzo lasciato da
Turchi nella [Batteria] del Monte S. Giorgio, di
lunghezza dieci di questi Diametri».
ΣΠΑΝΙΑ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΤΟ 1716.
€ 6.000-8.000

404
HELPMAN, John Robert Crichton, 1814-1841. Ὁδός
Ἱπποτῶν, Ρόδος.
Ἀραιωμένο μελάνι καί μολύβι σέ χαρτί, 273 x 279
mm. Ὑπογεγραμμένο μέ ἀρχικά κάτω δεξιά: «J. R.
C. H.».
€ 250-350

405
HELPMAN, John Robert Crichton, 1814-1841. Λίν-
δος, Ρόδος.
Ἀραιωμένο μελάνι καί μολύβι σέ χαρτί, 245 x 405
mm. Ὑπογεγραμμένο μέ ἀρχικά καί χρονολογη-
μένο κάτω ἀριστερά: « J. R. C. H. / 40». Σέ κορνίζα
(χωρίς τζάμι).
€ 300-400
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405

406
MULLER,William James, 1812-1845. Ἄποψη τῆς Ρόδου.
Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 346 x 455 mm. Χρονο-
λογημένη καί ὑπογεγραμμένη μέ ἀρχικά κάτω ἀρι-
στερά: «Rhodes. March 1st. 1844. / W. M.».
€ 600-800

407
Ὁ Δημήτριος στήν Ἀκρόπολη.
Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 190 x 275 mm. Τό ὄνομα
σέ κομμάτι μαρμάρου κάτω δεξιά: «DEMETRIUS»,
χρονολογία κάτω ἀριστερά: «Greece 1841». Σέ κορ-
νίζα.
€ 500-700

408
Νησιώτης καί φουστανελοφόροι.
Ὑδατογραφία καί μολύβι σέ χαρτί, 135 x 210 mm.
Σέ κορνίζα.
€ 300-400

409
HARPER, Henry Andrew, 1835-1900. Ὁ ναός τοῦ
Ὀλυμπίου Διός.
Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 285 x 455 mm. Ὑπογε-
γραμμένη καί χρονολογημένη κάτω δεξιά: «Henry
A. Harper / 1895». Σέ κορνίζα.
€ 400-600

406

407

409

408
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410α

410β

410
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ, Σπυρίδων, 1868-1942. α) Κέρκυρα,
β) Φελούκα στό Νεῖλο.
Ὑδατογραφίες σέ χαρτί, 180 x 293 καί 225 x 380 mm.
Ὑπογεγραμμένες κάτω ἀριστερά: «Scarvelli». Σέ
κορνίζες. (2)
€ 800-1.200

411
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ, Γεώργιος, 1868-1925. α) Ποντικο-
νήσι καί Μονή Βλαχέρνας, β) Αὐγή.
Λάδι σέ χαρτόνι, 240 x 370 mm., καί λάδι σέ μουσαμά,
265 x 500 mm. Τό πρῶτο ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά
καί τό δεύτερο κάτω ἀριστερά: «G. Samarzis», τό δεύ-
τερο μέ τίτλο στήν πίσω ὄψη: «Matin». Σέ κορνίζες. (2)
€ 800-1.200

412
BARKOFF, Alexandre, 1870-1942. Οἱ Στύλοι τοῦ
Ὀλυμπίου Διός.
Ὑδατογραφία καί μολύβι σέ χαρτί, 315 x 390 mm.
Ὑπογεγραμμένη καί χρονολογημένη κάτω δεξιά:
«Alex. Barkoff / Georg Maria / Athènes / 1933». Σέ
κορνίζα.
€ 800-1.200

413
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ἐπαμεινώνδας, 1878-1974. Ἀγρο-
τόσπιτα.
Λάδι σέ μουσαμά ἐπικολλημένο σέ χαρτόνι, 472 x
345 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Ἐπ. Θω-
μόπουλος». Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

411α

411β

412
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413 414

414
Ὁ βασιλιάς Ἀλέξανδρος. [π. 1920].
Λάδι σέ χαρτί, 600 x 490 mm. Σέ πασπαρτού.
€ 300- 400

415
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ, Χαράλαμπος, 1909-1958. Γυναί-
κα στήν κουζίνα.
Λάδι σέ χαρτόνι, 295 x 220 mm. Ὑπογεγραμμένο
καί χρονολογημένο κάτω ἀριστερά: «H. Potamianos
- 1955». Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

416
S/S. Aikaterini M. Goulandris.
Τέμπερα σέ χαρτί, 265 x 465 mm. (λείπουν μικρά
τμήματα ἀπό τήν κάτω πλευρά, λεκέδες ἀπό νερό).
Ὁ τίτλος κάτω στό μέσο. Σέ κορνίζα.
€ 500-700

417
ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ, Δημήτριος, 1891-1947. Ἀδάμ καί Εὔα.
Μικτή τεχνική σέ χαρτί, 300 x 390 mm. Ὑπογεγραμ-
μένο καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «D. BISKINIS
/ PARIS - 1923». Σέ κορνίζα.
€ 400-600

418
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Πάνος, 1884-1930. Μακέτα σκηνι-
κοῦ γιά τήν γ΄ πράξη τοῦ «Rheingold» (α΄ ἔργου τῆς
τετραλογίας «Der Ring des Nibelungen») τοῦ R.
Wagner.

416

417

415

418
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419 420

Κραγιόνια σέ χαρτί, 155 x 210 mm. Ὑπογεγραμ-
μένο μέ ἀρχικά κάτω δεξιά: «P. A.». Σέ κορνίζα.
Βλ. Φ. Ν. Μαυρικίου, Πάνος Ἀραβαντινός, Ἀθήνα
2011, ἔργο ἀρ. 70.9 (εἰκονίζεται στή σ. 277).
€ 600-800

419
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965. Pedro Cazas.
Μελάνι σέ χαρτί, 158 x 132 mm. Ὑπογεγραμμένο μέ
ἀρχικά κάτω στό μέσο: «χείρ Φ. Κ.».
Χρησιμοποιήθηκε στήν εἰκονογράφηση τῆς τρίτης
ἔκδοσης τοῦ ἔργου: Ὁ κουρσάρος Πέδρο Καζᾶς
(Ἀθήνα 1944).
€ 500-700

420
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965. Ὁ νέος Ἡρα-
κλῆς Παναγῆς Κουταλιανός.
Μελάνι σέ ριζόχαρτο, 198 x 161 mm. Ὑπογεγραμ-
μένο στό μέσο δεξιά: «ἐγράφη / ὑπό Φωτ. Κόντο-
γλου / ἐκ Κυδωνιῶν. / 1951».
€ 800-1.200

421
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965. Ἡ ἀρχαία πο-
λιτεία τῆς Καππαδοκίας.
Μολύβι σέ χαρτί, 145 x 86 mm. Ἐπικολλημένο σέ

μεγαλύτερο φύλλο. [στήν πίσω ὄψη:] Τρία ἄλλα
σχέδια (μεταξύ τῶν ὁποίων: «Ὅμηρος» καί [Λίψ]).
Γιά τό πρῶτο σχέδιο πρβ. Ὁ Ἀστρολάβος, Κέρκυρα
1935, τήν εἰκόνα μεταξύ τῶν σ. 96 & 97.
€ 600-800

422
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965. α) Πρώτη ἰδέα
διά τήν διακόσμησιν τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Δημαρ-
χείου, β) Ἕλλην.
Μολύβι σέ χαρτί, 103 x 203 καί 129 x 188 mm. Ἐπι-
κολλημένα σ’ ἕνα φύλλο.
€ 500-700

423
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965. Ἡ φυσιογνω-
μία τῶν Καραβιῶν.
Μολύβι σέ χαρτί, 180 x 136 mm. Ἐπικολλημένο σέ
μεγαλύτερο φύλλο, στό κάτω περιθώριο: «φύλλον
σημειωματαρίου». [στήν πίσω ὄψη:] Ἔντυπη εἰκόνα
καί δυό ἄλλα σχέδια ([Ξαπλωμένη μορφή] καί «Οἱ
βασιλεύοντες ἐπί τοῦ κόσμου κατά τήν ἐποχήν τοῦ
Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων»).
€ 500-700

424
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965. Μακέτες τίτλου
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γιά τά ἔργα του «Ὁ θεός Κόνανος» καί «Τό κατά Ματθαῖον ἅγιον
Εὐαγγέλιον».
Μελάνι σέ χαρτί, 204 x 153 καί 246 x 173 mm. (2)
€ 400-600

425
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης, 1910-1989. Πορτραῖτο νέου.
Μολύβι σέ χαρτί, 300 x 240 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο
κάτω ἀριστερά: «Τσαρούχης / 20-11-69». Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

426
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης, 1910-1989. Μακέτα κοστουμιοῦ.
Τέμπερα σέ χαρτί, 235 x 120 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο
πάνω δεξιά: «Τσαρούχης / 37», σημείωση πάνω ἀριστερά: «1η πρᾶξις
/ Βα εἰκών / Ἐλισάβετ». Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

421

422 423

424 426425
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428

429

427
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης, 1929-2010. Καρυαί,
Ἅγ. Ὄρος.
Τέμπερα σέ χαρτόνι, 122 x 159 mm. Ὑπο-
γεγραμμένη κάτω δεξιά: «χείρ Ράλλη
Κοψίδη».
€ 400-600

428
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης, 1929-2010. Ὁ Ροβιν-
σών Κροῦσος ἐν τῇ νήσῳ του. [1958].
Τέμπερα σέ χαρτόνι, 182 x 127 mm. Ὑπο-
γεγραμμένη κάτω ἀριστερά: «Ράλλης /
Κοψίδης», ἡ χρονολογία στήν πίσω ὄψη.
€ 400-600

429
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης, 1929-2010. Βρακο-
φόρος καί μικρό κορίτσι.
Τέμπερα σέ χαρτόνι, 135 x 155 mm. Ὑπο-
γεγραμμένη καί χρονολογημένη κάτω
δεξιά: «Ράλλης 61 / Κοψίδης».
€ 300-400

430
ΠΩΠ, Μαρία, 1925-2009. Τό σπήτι τοῦ
Στρατηγοῦ στήν Αἴγινα.
Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 215 x 345 mm.

427

430
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434

Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Μαρία
Πώπ / 1967», ὁ τίτλος στήν πίσω ὄψη. Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

431
ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης, 1909-1990. α) Μορφή, β) Ζευγάρι.
Σχέδια μέ μελάνι στίς δυό ὄψεις πέτρας, μέγιστη διάμε-
τρος: 120 mm. Τό δεύτερο ὑπογεγραμμένο καί χρονολο-
γημένο: «Γ. Ρίτσος 77 / Φεβρ.».
€ 800-1.200

432
[ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ,Χρύσανθος,1918-1995].«ΜΠΟΣΤ».
Ὁ ἀπρόσκλητος μαέστρος. [π. 1963].
Μελάνι σέ χαρτί, 250 x 350 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω
δεξιά: «Μπόστ».
€ 400-600

433
[ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ,Χρύσανθος,1918-1995]. «ΜΠΟΣΤ».
Γενειάδες ἐν πολέμῳ. [π. 1963].
Μελάνι σέ χαρτί, 228 x 330 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω
δεξιά: «Μπόστ».
€ 400-600

434
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ, Μίλτης, 1911-1999. Ἑνότητα 47
σχεδίων ἀπό τή Μακρόνησο. 1949.
Γραφίτης σέ χαρτί, διαστάσεις φύλλων: ἀπό 90 x 115 ἕως
205 x 289 mm. Τά περισσότερα σχέδια χρονολογημένα,
κάποια φύλλα μέ σχέδιο καί στήν πίσω ὄψη τους. (47)
€ 500-700

433

432

431
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435

438

435
[ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, Χρύσανθος, 1918-1995].
«ΜΠΟΣΤ». Μακέτα ἐξωφύλλου γιά τό δίσκο «Οἱ
Νεκροθάπται» (μουσική Γ. Μαρκόπουλου). [1965].
Μελάνι σέ χαρτί, 320 x 320 mm. Σέ κορνίζα.
€ 500-700

436
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀλέξης, γ. 1943. Δυό μακέ-
τες ἐξωφύλλου γιά τό δίσκο «Φορτηγό» (τοῦ Δ.
Σαββόπουλου). [1966].
Κολάζ σέ χαρτί, ἡ καθεμία: 337 x 337 mm. Μαζί ὁ
δίσκος. (3)
€ 800-1.200

437
ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ, Νίκος, 1926-2017. Μακέτα ἐξω-
φύλλου γιά τό δίσκο «Ἀριστοφάνη ὁ Πλοῦτος»
(μουσική Ν. Μαμαγκάκη) (δέν πραγματοποιήθηκε).
Τέμπερα καί μελάνι σέ χαρτί, 307 x 307 mm. Σέ κορ-
νίζα.
€ 500-700

438
ΠΑΥΛΟΣ [ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ], γ. 1930. Μα-
κέτα ἐξωφύλλου γιά τό «Καλοκαίρι τοῦ Ἐρωτό-
κριτου» τοῦ Β. Βασιλικοῦ.
Κολάζ καί κραγιόνια σέ χαρτί, 410 x 290 mm. Ὑπο-

436

437
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439

γεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Pa-
vlos 1974». Σέ κορνίζα. Μαζί ἕνα ἀντίτυπο τοῦ βι-
βλίου. (2)
€ 2.000-3.000

439
ΤΕΤΣΗΣ, Παναγιώτης, 1925-2016. Θάλασσα.
Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 145 x 440 mm. Ὑπογεγραμ-
μένη κάτω δεξιά: «Π. Τέτσης». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

440
ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ, Θεόδωρος, γ. 1945. Χωρίς τίτλο.
Λάδι σέ νοβοπάν, 385 x 265 mm. Ὑπογεγραμμένο
καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Θ. Πανταλέων
91-92». Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

441
ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ, Γιάννης, γ. 1945. Σύνθεση.
4 ἐπιζωγραφισμένες polaroids, 105 x 355 mm. Ὑπο-
γεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «J.
Psychopedis 7/82». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

441

440
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443

442

442
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ, Νίκη, γ. 1954. Καλαμάκι Πηλίου.
Λάδι σέ χαρτόνι, 270 x 350 mm. Ὑπογεγραμμένο καί
χρονολογημένο στό μέσο δεξιά: «Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΙάδη
’93 / Πήλιο». Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

443
ΒΕΝΙΟΣ, Μάρκος, γ. 1946. Κυκλαδίτικο τοπίο.
Ἀβγοτέμπερα, ὑδατογραφία καί φύλλο ἀργύρου
σέ χαρτί, 465 x 710 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρο-
νολογημένο κάτω δεξιά: «Μ. Βενιός / 91». Σέ κορ-
νίζα.
€ 1.000-1.500

444
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Πάνος, 1900-1986. Κοπέλα μέ
κανάτι.
Κεραμεικό πανώ, 610 x 505 mm. Ὑπογραφή μέ ἀρ-
χικά κάτω δεξιά: «π. β.».
€ 700-900

445
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Πάνος, 1900-1986. Σύνθεση μέ
ἅρμα.
Κεραμεικό πανώ, 400 x 501 mm. Ὑπογραφή μέ ἀρ-
χικά κάτω δεξιά: «π. β.».
€ 400-600

444

446

445
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447

448

446
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Πάνος, 1900-1986. Δυό καΐκια.
Κεραμεικό πανώ, 99 x 405 mm. Ὑπογραφή μέ ἀρ-
χικά κάτω ἀριστερά: «π. β.».
€ 200-300

447
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Πάνος, 1900-1986. Κορίτσι.
Κεραμεικό πανώ, 307 x 230 mm. Ὑπογραφή μέ ἀρ-
χικά κάτω δεξιά: «π. β.».
€ 300-400

23. Χαρακτικά 19ου αἰώνα - Λαϊκές λι-
θογραφίες - Ἀφίσες

448
ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Ν. Πυρπόλησις τοῦ Αου Τουρκικοῦ
Δικρότου ὀνομαζομένου Μπεχτάς Καπτάν κατά τό
1821 Μαΐου 27 ἡμέρα παρασκευή ὥρα 8½ Π.Μ. πυρ-
πολισθέντος παρά τοῦ Πλοιάρχου Παπά Νικολῆ εἰς
τήν νῆσον Μητηλίνης θέσις Ἐρισοῦ. Ἀθήνα, Λιθο-
γραφία Χ. Χριστοδούλου, [μέσα 19ου αἰώνα].
Λιθογραφία, 451 x 528 mm. (ἐπιδιορθώσεις στά πε-
ριθώρια, ἐλαφρά ὀξειδωμένη). Χαραγμένη ἀπό τόν

Κατσαρό σέ σχέδιο τοῦ ἴδιου. Σέ πασπαρτού.
€ 600-800

449
LAFOSSE, Adolphe. Δημήτριος Βούλγαρης, Πρό-
εδρος τῆς Προσωρινῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος.
Παρίσι, Dusacq & Cie, [π. 1862].
Λιθογραφία, 460 x 365 mm. (μικρές τρύπες στό ἀρι-
στερό περιθώριο, λεκέδες ἀπό νερό, ὁμοιόμορφη
ὀξείδωση, ἀντίτυπο μέ ἐπικολλημένες 4 μικρές ξυ-
λογραφίες ἀπό ἔκδοση τῆς ἐποχῆς). Ὁ τίτλος στά
ἑλληνικά καί γαλλικά. Σέ πασπαρτού.
€ 200-300

449
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450

450
CAMPE, Friedrich, ἐκδότης. 1) Türkische Treue, 2) Die Schlacht bei Thermopylae, 3) Zweitägiger Heldenkampf von
97 Griechen gegen 1500 Türken im Wallachischen Kloster Slatina, den 25. u. 26 Iuly 1821, 4) Grosse Türkische Nieder-
lage bei Thermopylae, den 7ten September 1821, 5) Glorreiche Griechische Seeschlacht mit den Türken am 11ten Octo-
ber 1821, 6) Ermordung Ali Paschas von Ianina den 5. Februar 1822, 7) Gräuelscenen auf Scio, 8) Vernichtung der
Türkischen Flotte vor Chios, den 18n Juny 1822, – die kühnste That der neuen Geschichte –, 9) Hussein Pascha, mit
seinem Leibmamelucken, oder der Grosse Unbekannte unter den Türken, 10) Feyerlicher Empfang der Franzosen in
Griechenland, 11) Feierlicher Einzug des Königs Otto von Griechenland zu Nauplia den 6t Februar 1833. Νυρεμ-
βέργη, [1825-1835].
11 χαλκογραφίες, διαστάσεις φύλλων: 230 x 385 mm. Ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι. Νεότερο κουτί. [μαζί:]
RENNER, G. N., καί SCHUSTER, ἐκδότες. Landung Seiner Maj. des Koenigs Otto I. von Griechenland, der Regend-
schaft, und des Jhn begleitenden Koenigl. Bair. Militairs, im Hafen von Nauplia, den 25. Januar (6. Februar) 1833.
Νυρεμβέργη, [π. 1833]. Χαλκογραφία, διαστάσεις φύλλου: 217 x 342 mm. Ἐπιχρωματισμένη μέ τό χέρι. [μαζί:]
CAMPE, Friedrich, ἐκδότης. 1) Mathilde wird von den Sarazenen gefangen (No 2), 2) Malek-Adhel rettet Mathilden
aus den Händen der Araber (No 3), 3) Mathilde verlangt vom Sultan Saladin den Leichnam Malek-Adhels (No 4). Νυ-
ρεμβέργη, [π. 1830]. 3 χαλκογραφίες, διαστάσεις φύλλων: 230 x 385 mm. Ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι. (15)
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΕΣ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΕΣ.
Τή δεύτερη καί 3 ἄλλες χαλκογραφίες τῆς φιλελληνικῆς σειρᾶς τοῦ Campe δημοσίευσε ὁ M. Busse, Corpus phil-
hellenischer Gedichte des deutschsprachigen Raumes zum griechischen Freiheitskampf von 1821, Marathon 2005.
€ 5.000-7.000
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451 452

451
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Σκηνές τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανά-
στασης μέ βάση τίς λιθογραφίες τοῦ Peter von Hess.
Ἀθήνα, Δ. Κ. Κοκκινάκης & Γ. Δ. Φέξης, [ἀρχές
20οῦ αἰώνα].
16 χρωμολιθογραφίες δεμένες σ’ἕνα τόμο, 474 x 360
mm. (2 ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένες καί μέ μικρές φθο-
ρές στά περιθώρια). Πανί (λεκέδες ἀπό νερό, τίτλος
στό πάνω κάλυμμα: «ΛΕΥΚΟΜΑ / 1821-28»).
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΣΕΙΡΑ. Οἱ τίτλοι εἶναι οἱ ἑξῆς
(σημειώνεται σέ παρένθεση ὁ ἐκδότης, ΔΚΚ = Δ. Κ.
Κοκκινάκης, ΓΔΦ = Γ. Δ. Φέξης): «Ὁ Ρήγας Φε-
ραῖος» (ΔΚΚ), «Ἡ Εἰκοστή Πέμπτη Μαρτίου 1821»
(ΓΔΦ), «Ἡ ἅλωσις τῆς Τριπόλεως» (ΓΔΦ), «Ἡ ἡρωΐς
Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα» (ΔΚΚ), «Θεόδ. Κολο-
κοτρώνης (Ὁ Γέρος τοῦ Μωριᾶ)» (ΔΚΚ), «Ὁ πρω-
τομάρτυς Ἀθ. Διάκος» (ΔΚΚ), «Ὁ ναύαρχος Ἰάκ.
Τομπάζης (Πυρπόλησις τοῦ πρώτου τουρκ. δικρό-

του ἐν Ἐρισῷ)» (ΔΚΚ), «Ὁ θάνατος τοῦ Μάρκου
Μπότσαρη» (ΓΔΦ), «Ἡ καταστροφή τοῦ Δράμαλη»
(ΔΚΚ), «Ἡ μάχη τοῦ Λάλα» (ΔΚΚ), «Ὁ πυρπολητής
Κ. Κανάρης (Πυρπόλησις τῆς τουρκ. ναυαρχίδος ἐν
Χίῳ» (ΔΚΚ), «Ὁ ναύαρχος Ἀνδρέας Μιαούλης»
(ΔΚΚ), «Νίκη τῶν Λακώνων» (ΔΚΚ), «Ἡ ἀπαγχόνι-
σις τοῦ Πατριάρχου» (ΓΔΦ), «Ἡ μάχη τῆς Φοντά-
νας» (ΔΚΚ) καί «Δημήτριος Ὑψηλάντης» (ΔΚΚ).
€ 1.500-2.000

452
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Ὁ Ἀρχηγός Ἰωάννης Πούλα-
κας, ὁ Ἥρως τῆς Κρήτης καί τῆς Μακεδονίας (ἐκ
φωτογραφίας ληφθείσης ἐν Μακεδονίᾳ). Ἀθήνα,
Δρ. Παπαδημητρίου, [δεκαετία 1900].
Χρωμολιθογραφία, 601 x 445 mm. (λείπουν μικρά
τμήματα, συντηρημένη). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί
γαλλικά.
€ 400-600

453
Ἡ μάχη τῆς Ἐλασσῶνος τῇ 6η Ὀκτωβρίου 1912.
Ἀθήνα & Πάτρα, Α. Β. Πάσχας, [1912].
Χρωμολιθογραφία, 502 x 664 mm.
€ 300-400

454
Ἔρχεται....!! Ἀθήνα, Γ. Παπαδημητρίου, [1923].
Χρωμολιθογραφία, 678 x 467 mm. (μικρές ἐπιδιορ-
θώσεις, κομμένα τά πλευρικά περιθώρια). Κάτω
ἀριστερά ἡ ἔνδειξη: «Ἀριθ. ἐκδόσεως 17».
€ 200-300

454

453
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455

455
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Ἡ πυρκαϊά τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου
τῇ 16 Ἰουλίου 1934. Ἀθήνα, Ἀρ. Παπαδημητρίου & Χαρ.
Καϊράκης, [1934].
Χρωμολιθογραφία, 477 x 627 mm.
€ 200-300

456
ΑΡΙΣΤΕΥΣ, Φρῖξος. Ὁ ἑλληνοϊταλικός πόλεμος: Θριαμ-
βευτική ἐπέλασις Ἑλληνικοῦ Ἱππικοῦ πρό τῆς Κορυτσᾶς.
Ἀθήνα, Ἀλ. & Ε. Παπαδημητρίου, [1940].
Φωτολιθογραφία, 432 x 580 mm. (κομμένα καί συμπλη-
ρωμένα τμήματα ἀπό τά περιθώρια).
€ 200-300

457
Ἡ ἐποποιΐα τῶν εὐζώνων εἰς τήν Ἐρσέκα, [πάνω:] Ὁ ἑλλη-
νο-ἰταλικός πόλεμος. Ἀθήνα, Ἀστήρ Ἀλ. & Ε. Παπαδημη-
τρίου, [1940].
Χρωμολιθογραφία, 431 x 581 mm.
€ 150-200

458
Ὁ ἑλληνοϊταλικός πόλεμος: Ἡ κατατρόπωσις τῶν Ἰταλῶν
εἰς τό Πόγραδετς. Ἀθήνα, Ἀλ. & Ε. Παπαδημητρίου, [1940].
Φωτολιθογραφία, 427 x 580 mm. (μικρό σχίσιμο στό κάτω
περιθώριο).
€ 150-200

459
ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ, Νίκος. Ἡ μεγάλη μάχη πρό τοῦ Ἀργυρο-
κάστρου καί ἡ φυγή τῶν Ἰταλῶν, [πάνω:] Ὁ νέος Μαραθών
καί ἡ Ἑλληνική Ἐποποιΐα. Ἀθήνα, Γ. Παπαδημητρίου, [1940].
Φωτολιθογραφία, 430 x 577 mm. (κομμένο μικρό τμῆμα
ἀπό τήν κάτω δεξιά γωνία).
€ 200-300

456

457

459

458
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460

462

460
Ὁ ἑλληνοϊταλικός πόλεμος: Ἡ θριαμβευτική νίκη
τῶν Ἑλλήνων πρό τοῦ Τεπελενίου καί ἡ κατάληψις
αὐτοῦ. Ἀθήνα, Ἀλ. & Ε. Παπαδημητρίου, [1940].
Φωτολιθογραφία, 431 x 581 mm. Ὁ τίτλος στά
ἑλληνικά καί ἀγγλικά.
€ 150-200

461
Ἐργοστάσιον βαπτιστικῶν, στεφάνων καί παι-
δικῶν ἐνδυμάτων, [κάτω:] Ἀφῶν Ν. Ἀργυροπούλου,
ἐν Πάτραις, Ὁδός Ἑρμοῦ ἀριθ. 64. Ἀθήνα, Πεχλι-
βανίδης, [δεκαετία 1950].
Ἔγχρωμη ἀφισέτα (φωτολιθογραφία), 400 x 600
mm. (σχίσιμο στήν πάνω πλευρά).
€ 80-120

462
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ, Σελέστ. Greece. Ἀθήνα, Ἀσπιώ-
τη-ΕΛΚΑ, 1939.
Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 990 x 704 mm. (συντηρη-
μένη). Ἔκδοση τῆς Γεν. Γραμματείας Τύπου καί
Τουρισμοῦ. Καραχρῆστος 293.
€ 600-800

463
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, Στέλιος. Greece, 12 tours by Chat.
Ἀθήνα, Ι. Μακρῆς, [δεκαετία 1950].
Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 858 x 583 mm.
Πρβ. Καραχρῆστος 296.
€ 250-350

464
Στούς 100 οἱ 45 κερδίζουν, Ἐθνικόν Λαχεῖον.
Ἀθήνα, Πεχλιβανίδης, [δεκαετία 1940].
Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 800 x 602 mm.
€ 300-400

463 464

461
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465 467

465
Ἄμλετ, κυκλοφορεῖ τήν 1ην Ἀπριλίου, [πάνω ἀριστερά:] Κλασσικά Εἰκο-
νογραφημένα. Ἀθήνα, Πεχλιβανίδης, [1953].
Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 753 x 522 mm. (μικρά σχισίματα
στά περιθώρια).
€ 200-300

466
Ἱστορίες τῆς Δύσεως, Μπρέτ Χάρτ, 15ην Μαΐου, [πάνω ἀριστερά:] Κλασ-
σικά Εἰκονογραφημένα. Ἀθήνα, Πεχλιβανίδης, [1953].
Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 752 x 523 mm.
€ 250-350

467
Αὐτό εἶναι τό Συρτάρι Ματσάγγου. Ἀθήνα, Γκρέκα, [δεκαετία 1950].
Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 801 x 599 mm. (μικρά σχισίματα).
€ 200-300

468
ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ, Δημ. Ματσάγγου, τά ἀνώτερα ἑλληνικά σιγαρέττα.
Ἀθήνα, Ἀσπιώτη-ΕΛΚΑ, [δεκαετία 1950].
Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 700 x 496 mm. (μικρές φθορές στά περιθώ-
ρια, λεκέδες ἀπό νερό).
€ 200-300

469
ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ, Δημ. Ἐλαφρά Ματσάγγου. Ἀθήνα, Ἀσπιώτη-ΕΛΚΑ,
[δεκαετία 1950].
Ἔγχρωμη ἀφισέτα (φωτολιθογραφία), 480 x 337 mm. (λείπει μικρό τμῆμα
ἀπό τήν κάτω πλευρά).
€ 80-120

466

468

469
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470
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Actions de graces à Beethoven.
[1927].
Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 247 x 181 mm. Ἀφιέρωση
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι («ANico amicalement /
D. Galanis»). Σέ κορνίζα.
Ἔγινε γιά τή Revue musicale, τεῦχος Ἀπριλίου 1927
(ἀφιέρωμα στόν Beethoven).
€ 250-350

471
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Σύνθεση γιά τήν εἰκονο-
γράφηση τοῦ «Paradise Lost» τοῦ J. Milton.
Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 247 x 184 mm. Ὑπο-
γραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 350-450

24. Νεοελληνική χαρακτική

470 471
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473
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Κεφαλή Ὑγείας.
[1934-38].
Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 397 x 307 mm. Ἔκδοση
σέ 25 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω
περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ μονόγραμμα
στήν πλάκα. Σέ κορνίζα. Κυριαζῆ 157.
€ 700-900

473

472

472
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Ὄστρακο καί
μπρίκι. [1930].
Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 265 x 285 mm. Ὑπο-
γραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
Κυριαζῆ 36.
€ 400-600
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474
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. Ἡ Μπανανιά. 1938.
Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 490 x 380 mm. Χρο-
νολογία καί ὑπογραφή κάτω δεξιά μέ μολύβι.
Κάσδαγλης, σ. 523, ἀρ. 3.
€ 1.200-1.600

474

475

475
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. Τιμητικό ψήφισμα
γιά τόν Ι. Διαμαντόπουλο (ἀπό τήν Ἕνωση Ἑλλη-
νικῶν Τραπεζῶν). [1938].
Ἔγχρωμη ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 374 x 272 mm.
(ἐλαφρά ὀξειδωμένη, λεκές στό κάτω περι-
θώριο). Ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μο-
λύβι, τό κείμενο μέ χρυσά γράμματα, τυπωμένη
σέ χαρτί japon. Κάσδαγλης, σ. 526, ἀρ. 2(β).
€ 250-350
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476
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. Ὁ Μεγάλος Ταῦρος.
Ἔγχρωμη ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 375 x 535 mm.
Ἔκδοση σέ 50 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση στό κάτω πε-
ριθώριο καί ὑπογραφή στήν εἰκόνα μέ μολύβι.
Κάσδαγλης, σ. 523, ἀρ. 7.
€ 1.000-1.500

477

476

477
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. Ὁ Φελάχος. [1924].
Λιθογραφία μέ τίντα, 322 x 249 mm. Χωρίς ὑπο-
γραφή. Κάσδαγλης, σ. 522, [λιθογραφίες] ἀρ. 1.
€ 400-600
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478
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ, Δημήτρης. Καντούνι
(Νημποριό) Ἄνδρου.
Βελονογραφία, 252 x 338 mm. Ἔκδοση σέ 25
ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή κάτω
ἀριστερά καί κάτω δεξιά ἀντίστοιχα μέ μο-
λύβι, ὑπογραφή μέ μονόγραμμα στήν πλάκα,
συμπληρώσεις μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 600-800

479

478

479
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εὐθύμης. Δρομάκι
στά Φηρά.
Ἔγχρωμη ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 305
x 225 mm. Ἔκδοση σέ 25 ἀντίτυπα, ἀρίθ-
μηση καί ὑπογραφή μέ λατινικούς χα-
ρακτῆρες στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι,
ὑπογραφή μέ μονόγραμμα στήν πλάκα.
€ 700-900
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480
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Στόν Πειραιά.
Ὀξυγραφία, 278 x 345 mm. Ἔκδοση σέ 15 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ ἀρχικά στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 600-800

480

481

481
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος.
Στήν Ἀνουντσιάδα. [1948].
Ὀξυγραφία, 210 x 231 mm. Ἔκδοση
σέ 20 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπο-
γραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι,
ὑπογραφή μέ ἀρχικά στήν πλάκα.
Σέ κορνίζα.
€ 400-600
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482
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ, Γιῶργος. Ὑγεία καί Εὐγονία.
1944.
Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 357 x 277 mm. (μικρή
ἐπιδιόρθωση στήν πάνω ἀριστερή γωνία). Τίτλος,
ἡ ἔνδειξη «Δοκίμιο», χρονολογία, σφραγίδα καί
ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορ-
νίζα.
€ 800-1.200

482 483

483
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ, Γιῶργος. Θέματα ἀπό αὐλή
σέ παράλληλη αἴσθηση.
Ἔγχρωμο λινόλαιο, 505 x 358 mm. Ἔκδοση σέ
30 ἀντίτυπα, τίτλος, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 600-800

books katalogos 68.qxd:Layout 1  5/22/17  9:07 PM  Page 104



105

484
ΤΑΣΣΟΣ, Α. Γυμνό στό παράθυρο. 1950.
Ἔγχρωμη ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 253 x 200 mm.
Ὑπογραφή καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ
μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 600-800

485
ΤΑΣΣΟΣ, Α. Ὁ Μακρυγιάννης. 1945.
Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 330 x 249 mm. Ὑπο-
γραφή μέ ἀρχικό καί χρονολογία στήν πλάκα.
€ 600-800

484 485
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486
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Περικλῆς. Σπανιόλες.
Λιθογραφία, 320 x 430 mm. Ὑπογραφή κάτω δεξιά
μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

487
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ, Ἀγήνωρ. Κοπέλα μέ στάμνα. 1966.
Λιθογραφία, 400 x 323 mm. Ἔκδοση σέ 30 ἀντί-
τυπα, ἀρίθμηση, ὑπογραφή καί χρονολογία στό
κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 500-700

486

487
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488
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Ἴκαρος.
Χάραγμα σέ πέτρα, 1055 x 980 mm. Ἔκδοση σέ 17 ἀντίτυπα, ἀρίθ-
μηση, τίτλος καί ὑπογραφή κάτω δεξιά μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 1.200-1.600

489
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Στρατιώτης πού χορεύει ζεϊμπέκικο. [1987].
Μεταξοτυπία, 930 x 340 mm. Ἔκδοση σέ 150 ἀντίτυπα, ἡ ἔνδειξη
«H. C.», στίχοι τραγουδιῶν καί ὑπογραφή στήν εἰκόνα μέ μελάνι.
Ἀντίτυπο μέ δυό τετράστιχα γραμμένα ἀπό τό χέρι τοῦ καλλιτέ-
χνη: «Τάχα δέν ἤμουν κι’ ἐγώ νιός / δέν ἤμουν ὅλο χάρη / τάχα δέν
ἐπερπάτησα τή νύχτα / μέ φεγγάρι» καί «Καί τά τραγούδια λόγια
’ναι / τά λέν οἱ πικραμένοι / θέλουν νά διώξουν τό κακό / μά τό
κακό δέ φεύγει».
€ 600-800

489

488
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491

490

490
HOCKNEY, David. Portrait of Cavafy II. 1966.
Ὀξυγραφία, 348 x 204 mm. Ὑπογραφή καί χρονο-
λογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
Ἡ ὑπογεγραμμένη ὀξυγραφία πού περιέχουν τά
πρῶτα 250 ἀντίτυπα («Edition A») τῆς ἔκδοσης:
Fourteen poems of C. P. Cavafy, chosen and illustrated
with twelve etchings by David Hockney (Λονδίνο
1966).
€ 800-1.200

491
ΓΑΪΤΗΣ, Γιάννης. Παιχνίδι. [1975].
Κατασκευή ἀπό ζωγραφισμένο ξύλο, μέγιστο
μῆκος: 945 mm. (λείπει ἕνα ἀπό τά 4 πόδια τοῦ τρο-
χοῦ). Ἔκδοση σέ 300 ἀντίτυπα, ὑπογεγραμμένο καί
ἀριθμημένο στή λαβή.
Βλ. Λ. Γαΐτη-Charrat, κ.ἄ., Κριτικός κατάλογος τῶν
ἔργων τοῦ Γιάννη Γαΐτη. Ζωγραφική, γλυπτική,
κατασκευές, Παρίσι & Ἀθήνα, 2003, ἀρ. 1279.
€ 400-600

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

books katalogos 68.qxd:Layout 1  5/22/17  9:09 PM  Page 108



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

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

Balta (20ός αἰ.): Balta (E.) Karamanlidika. XXe siècle,
Ἀθήνα 1987.

Bengesco: Bengesco (G.) Essai d’une notice bibliographique
sur la question d’Orient, Βρυξέλλες & Παρίσι, 1897.

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

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

Brunet: Brunet (J. Ch.) Manuel du libraire et de l’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.

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

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

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

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

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 Ἑλλη-
νικοῦ 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 διορ-
θώσεις καί συμπληρώσεις: http://www.benaki.gr/
bibliology/search_simple.asp].

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

GW: Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Λειψία, 1925-
2009.

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

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

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

Κάσδαγλης: Κάσδαγλης (Ε. Χ.) Γιάννης Κεφαλ-
ληνός, ὁ χαράκτης, Ἀθήνα 1991.

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

Κουκίου: Κουκίου-Μητροπούλου (Δ.) Οἱ Ἑλληνες
τοῦ Adam Friedel. Προσωπογραφίες ἀγωνιστῶν τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, Β´ ἔκδοση ἐπαυξημένη,
Ἀθήνα 2014.

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

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

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Legrand: Legrand (E.) Bibliographie hellénique, (15ος-
18ος αἰ.), 11 τ., Παρίσι, 1885-1928.

Legrand & Pernot: Legrand (E.) & H. Pernot, Biblio-
graphie ionienne, 2 τ., Παρίσι 1910.

Μαζαράκης: Σφραγίδες Ἐλευθερίας. Εἰσαγωγή Ι.
Κ. Μαζαράκης Αἰνιάν, Ἀθήνα 1983.

Παπαδόπουλος (Ἰονική): Παπαδόπουλος (Θ.) Ἰονική
βιβλιογραφία. 16ος-19ος αἰ., 3 τ., Ἀθήνα, 1998-2002.

Παπαστράτου: Παπαστράτου (Ν.) Χάρτινες εἰκό-
νες. Ὀρθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά, 1665-1899,
2 τ., Ἀθήνα 1986.

Pettegree & Walsby: Pettegree (A.) & M. Walsby,
French Books III & IV. Books published in France be-

fore 1601 in Latin and languages other than French, 2
τ., Leiden 2011.

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

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.

Wise: Wise (T. J.) A Bibliography of the Writings in Verse
and Prose of George Gordon Noel, Baron Byron, 2 τ.,
Λονδίνο 1933.

Zacharakis: Zacharakis (C. G.) A Catalogue of Printed
Maps of Greece, 1477-1800 [... Annex], third edition, 2
τ., Ἀθήνα, 2009-2016.

books katalogos 68.qxd:Layout 1  5/22/17  9:09 PM  Page 110



ãñáðôÞ ðñïóöïñÜ ôçëåöùíéêÞ óõììåôï÷ç

eðùíõìï

ïíïìá

äéåõèõíóç

ôçëåöùío

êinhto

fax

email

Äçìïðñáóßåò ÂÝñãïò
Íåïöýôïõ Äïýêá 10, ÁèÞíá 10674
Ôçë.: 210 36 14 897
Fax: 210 36 20 382

hìåñïìçíéá

yðïãñáöç

ëá÷íïó titëïó áíùôáôï ðïóï óå €
(÷ùñéó ðñïìçèåéá êáé ö.ð.á.)

eîïõóéïäïôçóç

ôñáðåæéêïé
ëïãáñéáóìïé

tá÷õäñïìçóôå
Þ óôåéëôå fax

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

ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ & ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ
Ξενοδοχείο ΑTHENS PLAZA | 21 Ιουνίου 2017 | 6.30 μ.μ.

Ðåéñáéþò : 5080 071389 733 | IBAN GR4801720800005080071389733
Eurobank : 0026 0063 46 0200624540 | IBAN GR60 0260 0630 0004 6020 0624 540

Παρακαλώ να µε αντιπροσωπεύσετε στην παραπάνω δηµοπρασία σας για τους παρακάτω σηµειούµενους λαχνούς µέχρι τα ποσά που αναφέρω.
∆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

books katalogos 68.qxd:Layout 1  5/22/17  9:09 PM  Page 112



68

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

Σπάνια
Βιβλία

21Ἰουνίου2017

Σπάνια Βιβλία,
Χειρόγραφα,

Ἔγγραφα & Χαρακτικά
Ξενοδοχεῖο Athens Plaza
Τετάρτη 21 Ἰουνίου 2017

EXOF BOOKkatalogos 68 new:Layout 2 5/22/17 9:31 PM  Page 1


