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Mέρος Α´: 1-351

φραση τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου ἔγινε ἀπό τόν
Ρήγα, ἐνῶ τοῦ τρίτου ἀπό τό συναγωνιστή του
Ἀντώνιο Κορωνιό.
€ 400-600

2. Νεοελληνική λογοτεχνία

3
LEGRAND, Émile, ἐκδότης. Περί τῆς γενεαλογίας
τοῦ Ἀλῆ πασιᾶ, ποίημα, νῦν τό πρῶτον ἐξέδωκεν
Αἰμύλιος Λεγράνδιος (Collection de monuments pour
servir à l’ étude de la langue néo-hellénique, ἀρ. 18).
Παρίσι, Maisonneuve& Cie, 1871.  8ο, 32 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (φθορές, λυμένη ἡ ράχη, ἀξάκριστο).
Ἠλιού & Πολέμη, 1871.604.
€ 40-60

4
ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Βιτσέντζος. Ἐρωτόκριτος, ἔκδοσις
κρι τι κή, γε νο μέ νη ἐ πί τῇ βά σει τῶν πρώ των πηγῶν,
μετ’ εἰ σα γωγῆς, ση μειώ σε ων καί γλωσ σα ρί ου ὑ πό
Στε φά νου Α. Ξαν θου δί δου. Ἡ ρά κλειο, Σ. Μ. Ἀ λε-
 ξί ου, 1915.  CLXXXX + 784 σ. Μέ 8 φω το τυ πι-
 κούς πίνακες στό τέ λος. Δερμάτινη ράχη.
€ 80-120

1. Ξένη λογοτεχνία
1
FLORIAN, J. P. Claris de. Ἐστέλλη, μυθιστορία βου-
κολική τοῦ κυρίου Φλωριανοῦ, ἐκ τοῦ γαλλικοῦ
ὑπό Μ. Κροκιδᾶ. Ἀθήνα, Α. Ἀγγελίδης, 1836.  8ο,
δ´ + 132 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο, μεταξύ τῶν σ.
76 καί 77 ἐπαναλαμβάνεται δίφυλλο μέ τίς σελίδες
τυπωμένες σέ λάθος θέση: σ. 77-80). Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμέ-
νες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού 1836.89.
€ 60-80

2
ΡΗΓΑΣ, Βελεστινλῆς, μεταφραστής. Τά Ὀλύμπια,
δρᾶμα τοῦ Ἀββᾶ Μεταστασίου τοῦ Ἰταλοῦ, μετα-
φρασθέν εἰς τήν ἡμετέραν διάλεκτον [– Ἡ Βοσκο-
ποῦλα τῶν Ἄλπεων – Ὁ πρῶτος Ναύτης]. Βούδα,
τυπογραφεῖο τοῦ Πανδιδακτηρίου, 1815.  Δεύ-
τερη ἔκδοση, 3 μέρη σ’ ἕνα τόμο, 8ο, 204 σ. (λείπει τό
πρῶτο φύλλο μέ τό γενικό τίτλο: Ὁ Ἠθικός Τρί-
πους, ἐπιδιόρθωση στό τελευταῖο φύλλο, λεκέδες
ἀπό νερό, ὀξείδωση). Ξυλόγραφες βινιέτες. Νεό-
τερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού 1815.83.  Περιέχει
μεταφράσεις τῶν ἔργων: L’ Olimpiade τοῦ P. Meta-
stasio, La Bergère des Alpes τοῦ J. F. Marmontel καί
Der erste Schiffer τοῦ Salomon Gessner. Ἡ μετά-
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5
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ, Μιχαήλ. Προδιοίκησις εἰς τόν
Ἑρμῆλον ἤ Δημοκριθηράκλειτον, περιέχουσα τήν
ἀπολογίαν τοῦ ποιητοῦ, τήν ἀλληγορίαν τοῦ ποι-
ήματος καί τήν εἴδησιν διά τήν ἄτακτον ἔκδοσιν τοῦ
Ἑρμήλου. [Βιέννη], 1817. 8ο, 152 σ. (λίγο λερωμένα
μερικά φύλλα, λεκέδες ἀπό νερό στά περιθώρια).
Κατάλογος συνδρομητῶν. Ἀρχικά μαρμαρογραφη-
μένα χαρτόνια (λείπει μέρος τῆς ράχης, μικρές φθο-
ρές). Ἠλιού 1817.94.  ΣΠΑΝΙΟ.
€ 300-400

6
ΜΕΓΔΑΝΗΣ, Χαρίσιος Δ. Λύχνος τοῦ Διογένους,
ἤ χαρακτῆρες ἠθικοί, Χαρισίου Δημητρίου Με-
γδάνου τοῦ ἐκ Κοζάνης, τοῦ καί τοῖς Ἱερεῦσιν
ἀριθμουμένου. Βιέννη, Johann Schnierer, 1818.  8ο,
276 σ. (ὀξείδωση). Μέ μιά χαλκογραφία ἐκτός κει-
μένου. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές). Ἠλιού 1818.47.
€ 200-300

7
ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ, Ἀλέξανδρος. Μῦθοι. Ἀθήνα,
Περρῆς & Βαμπᾶς, 1869.  8ο, 275 σ. (λίγο λερω-
μένο ἀντίτυπο). Κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμά-
τινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λείπει τμῆμα
της, φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1869.319.
€ 40-60

8
ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ, Ἀλέξανδρος. Ἡ θυγάτηρ
τοῦ Τειρεσίου – Ὁ υἱός τοῦ δημίου. Ἀθήνα, τυπο-
γραφεῖο τοῦ Παρνασσοῦ, 1879.  8ο, 63 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί ἀξάκριστο). Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1879.31.
€ 30-40
9
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος. Ποιήσεις.
Ἀθήνα, Δ. Α. Φέξης, 1884.  8ο, 142 σ. (ὀξειδωμένο
ἀντίτυπο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί ἀξάκρι-
στο). Ἠλιού & Πολέμη, 1884.774.
€ 30-40

10
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Ἄρης. Εὐθύτης ὁδῶν. Ἀθήνα,
«Homo Humanus», 1959.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, πε-
ριορισμένη σέ 200 ἀντίτυπα. 64 σ. Μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα).
€ 50-70

11
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. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 60-80

7
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12
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Νάνος. Ἀνώνυμο ποίημα τοῦ Φω-
τεινοῦ Ἅι-Γιάννη. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1977.  Δεύ-
τερη ἔκδοση, 41 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή
σχεδίου τοῦ Ἀκριθάκη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 25-35

13
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, Βασίλης. Ἡ διήγηση τοῦ Ἰάσονα. Θεσ-
σαλονίκη 1953.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 80 σ. Μέ ἰδιό-
χειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα.
 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ. [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Τό φύλλο. Ἀθήνα 1961.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
109 σ. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά εἰκονογραφη-
μένα ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό πηγάδι. Ἀθήνα
1961.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 91 σ. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. (3)
€ 100-150

14
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Ἀπογευματινό ἡλιο-
τρόπιο. Ἀθήνα 1976.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 61 σ.
Εἰκονογράφηση τῆς Ζ. Μακρῆ, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.  
€ 30-40

15
ΔΡΟΣΙΝΗΣ, Γεώργιος. Σπίθες στή στάχτη. Ἀθήνα,

Ι. Ν. Σιδέρης, 1940.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16ο, 222 σ.
Ἀρχικό πανί (μικρές φθορές ἀπό ὑγρασία).  
€ 30-40

16
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Τά κλειδοκύμβαλα
τῆς σιωπῆς. Ἀθήνα, Ἱππαλεκτρυών, 1939. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 96 σ. Μέ μιά ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ
συγγραφέα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.  
€ 400-600

17
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μπολιβάρ. Ἀθήνα,
Ἴκαρος, 1944.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη
σέ 340 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 23 σ. Προμετωπίδα
(ἀναπαραγωγή ζωγραφικοῦ ἔργου τοῦ ποιητῆ),
λυτό φύλλο μικρότερων διαστάσεων μέ παρορά-
ματα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. 
€ 250-350

18
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἔλευσις. Ἀθήνα,
Ἴκα ρος, 1948.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη
σέ 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 43 σ. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (ἄκοπο).  
€ 150-200



9

23 27

19
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Προσανατολισμοί. Ἀθήνα,
Πυρσός, 1940.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη
σέ 310 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 177 σ. Ἕνα ἀπό τά
100 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση στόν ἠθοποιό Ν. Δενδραμῆ. Δερμάτινη ράχη
(φθορές).  Συγκεντρωτική ἔκδοση σέ ὁριστική
μορφή ποιημάτων πού εἶχαν δημοσιευτεῖ στά πε-
ριοδικά Νέα Γράμματα καί Μακεδονικές ἡμέρες,
τήν περίοδο 1935-1939. [δεμένο μαζί:] ΠΟΡΦΥΡΑΣ,
Λάμπρος. Σκιές, ἔκδοσις δευτέρα. Ἀθήνα, Ζηκά-
κης, 1926.  130 σ. [δεμένο μαζί:] ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ,
Κ. Γ. Ἐλεγεῖα καί σάτιρες. Ἀθήνα, Α. Ι. Ράλλης &
Σια, 1927.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 109 σ.  
€ 400-600

20
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἥλιος ὁ πρῶτος, μαζί μέ τίς
παραλλαγές πάνω σέ μιάν ἀχτίδα. Ἀθήνα, Γλάρος,
1943.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 600
ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 38 σ. Προμετωπίδα τοῦ Γ.
Τσαρούχη (ἀναπαραγωγή χαλκογραφίας). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη).  
€ 200-300

21
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Poèmes, texte grec – traduc-
tion et introduction de Robert Levesque. Ἀθήνα,
Ἑστία, 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ

450 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 101 σ. Ἑλληνικό κείμενο
καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες, μέ
μιά δίχρωμη βινιέτα τοῦ Ν. Ἐγγονόπουλου στόν
τίτλο καί τό ἐξώφυλλο, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση στόν Δ. Νικολαρεΐζη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. 
€ 300-400

22
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἕξη καί μία τύψεις γιά τόν
οὐρανό. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1960.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 550 ἀντίτυπα. 25 σ. (λίγο
λερωμένα μερικά φύλλα). Λιθόγραφη προμετω-
πίδα (τοῦ Γ. Μόραλη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 80-120

23
ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ, Ἀργύρης. Φυλλάδες τοῦ Γεροδή-
μου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1897. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 278 σ. (λίγο λερωμένα μερικά
φύλλα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ὀξειδωμένα, περιβάλ-
λονται ἀπό νεότερα). Ἠλιού & Πολέμη, 1897.74. 
€ 70-90

24
ΖΑ ΛΟ ΚΩ ΣΤΑΣ, Γεώργιος Χ. Τά ἅπαντα, ἔκδοσις
δευτέρα, ὑπό Εὐγενίου Γ. Ζαλοκώστα. Ἀθήνα,
Ἀδελφοί Περρῆ, 1873.  8ο, 432 σ. (λερωμένα με-
ρικά φύλλα, ὀξείδωση). Μ’ ἕνα ξυλόγραφο πορ-
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29

τραῖτο τοῦ ποιητῆ ἐκτός κειμένου. Πάνινη ράχη
(φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1873.87.  
€ 30-40

25
[ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σπύρος]. «ΘΕΡΟΣ, Ἆγις».
Ὀχτάστιχα τοῦ περβολιοῦ. Ἀθήνα, Ἀετός, 1944. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 23 σ. Ἕνα ἀπό τά 75 ἀντίτυπα σέ «χαρτί
σκληρό», μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβη-
σμένη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Ὁ μάγος, ἤ τοῦ μόχτου τό τραγούδι. Ἀθήνα,
Ἀετός, 1945.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ
400 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 13 σ. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.  
€ 60-80

26
ΘΕΜΕΛΗΣ, Γιῶργος. Γυμνό παράθυρο, ποι-
ήματα. Θεσσαλονίκη 1945.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 39
σ. Ἐπιμέρους τίτλοι, χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου
(τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο), μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Ὠδή, γιά νά θυμόμαστε τούς ἥρωες. Θεσ-
σαλονίκη 1949.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 25 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, ἄκοπο). (2)  
€ 80-120

27
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1905-1915). Ἀλε-
ξάνδρεια, [1930-1933].  46 φ. (λείπει τό φύλλο μέ
τό χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων). Αὐτό-
γραφη ἡ ἀρίθμηση 3 φύλλων, αὐτόγραφες διορ-
θώσεις στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 12 ἄλλων, ἀντίτυπο
μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στόν ἠθοποιό Ν. Δενδραμῆ
(«Στόν διαπρεπῆ καλλιτέχνη Ν. Δενδραμῆ / Κ. Π.
Καβάφης»). Πάνινη ράχη. Σαββίδης Γ10. [δεμένο
μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ποιήματα (1916-1918). Ἀλεξάν-
δρεια, [1929-1933].  30 φ. (λείπει τό λυτό φύλλο
μέ τό χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων,
μέρος τῆς ἀφιέρωσης κομμένο κατά τό ξάκρισμα).
Αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση ἑνός φύλλου, αὐτόγραφες
διορθώσεις στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 11 ἄλλων, ἀντί-
τυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στόν ἠθοποιό Ν. Δεν-
δραμῆ («Στόν διαπρεπῆ καλλιτέχνη Ν. Δενδραμῆ /
Κ. Π. Καβάφης»). Σαββίδης Γ8.  
€ 1.500-2.000

28
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1916-1918). Ἀλε-
ξάνδρεια, [1929-1933].  30 φ. Λυτό φύλλο μέ χρο-
νολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων στό τέλος,
αὐτό γραφες διορθώσεις στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 5
φύλλων. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ8. 
€ 300-400

29
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Ὀδύσεια. Ἀθήνα, Πυρ-
σός, 1938.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ
300 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὅλα μέ τήν ὑπογραφή
τοῦ συγγραφέα. 4ο, 365 x 255 mm., 835 σ. Μπλέ πανί
(ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα). [στήν ἀρχή τοποθε-
τημένο τό:] «Λεξιλόγιο τῆς Ὀδύσειας» (10 σ.). (2)  
€ 1.200-1.600

30
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δ. Γρ. Ἡ φωνή τῆς καρδιᾶς
μου, λυρική συλλογή, βραβευθεῖσα εἰς τόν Βουτσι-
ναῖον ποιητικόν ἀγῶνα τοῦ 1873. Ἀθήνα, Ἀδελφοί
Περρῆ, 1873.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 36 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1873.255. 
€ 30-40

31
ΚΑΡΖΗΣ, Λῖνος. Προλεγόμενα. 1916.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, [11] φ. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές, λείπει
τό πρῶτο φύλλο). Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου
(τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης σέ κυκλικό ἀνάγλυφο στό
ἐξώφυλλο), πρίν ἀπό κάθε ποίημα ἡμιδιαφανές
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37

φύλλο μέ τόν τίτλο του τυπωμένο μέ κόκκινο με-
λάνι. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ νάρ-
θηκας τῆς ζωῆς. Μονόφυλλο, 870 x 600 mm.
Δίχρωμη ἐκτύπωση, κείμενο σέ 2 στῆλες, αὐτόγρα-
φες διορθώσεις, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(ἐν μέρει σβησμένη). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Αὐτόγραφο
τοῦ ποιήματός του «Ἱερή Μνήμη». 1 σελίδα, 247 x
177 mm. (κομμένη ἡ πάνω ἀριστερή γωνία). Ὑπο-
γεγραμμένο: «Λῖνος Καρζῆς». (3) 
€ 100-150

32
ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ, Ναπολέων. Τά ποιήματα, πρώτη
ἐπιλογή. Ἀθήνα, Πυρσός, 1939.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 82 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.  
€ 100-150

33
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Ἀνδρέας. Ἰδού ὁ ἄνθρωπος. Κε-
φαλληνία, τυπογραφεῖο τῆς Προόδου, 1886. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 222 σ. (λερωμένο ἀντίτυπο).
Πάνινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1886.313, Legrand &
Pernot, 3509. 
€ 60-80

34
ΜΑΤΣΑΣ, Ἀλέξανδρος. Κλυταιμνήστρα, [σ. 4:]
Ἐκδότης τό Τετράδιο, ἀριθμός ἐκδόσεως 4. Ἀθήνα
1945.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 60 σ. Προμετωπίδα
(ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ Γ. Τσαρούχη). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ποιήματα, [σ. 4:]
Ἐκδότης τό Τετράδιο, ἀριθμός ἐκδόσεως 7. Ἀθήνα
1946.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 470
ἀντίτυπα. 55 σ. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει
σβησμένη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) 
€ 60-80

35
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Ἡ ζωή ἐν τάφῳ (τό βιβλίο
τοῦ πολέμου), τρίτη ἔκδοση - τελειωτική μορφή.
Ἀθήνα 1931. 347 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, λυμένη ἡ ράχη).  
€ 30-40

36
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Νίκος. Διηγήματα, σειρά Γ΄, [στό
ἐξώφυλλο:] Ἡ καλή συντρόφισσα. Κύπρος 1929.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 172 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
Σταυρίδης 3174. 
€ 50-70

37
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Νίκος. Ἡ ἀποκατάσταση τῶν πάν-
των, λυρική τριλογία. Τό γαλάζιο λουλοῦδι (τό
πρῶτο μέρος τῆς τριλογίας), λυρικό δρᾶμα ἔμμετρο
σέ τρεῖς πράξεις καί μιά διάμεση σκηνή, 1907-1914.
Κύπρος 1919.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, 87 σ. Μεταγε-
νέστερα ἐξώφυλλα. Σταυρίδης 3169.  ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ. 
€ 150-200

38
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς — ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ, Λιλή. Οἱ
χαιρετισμοί τῆς Ἡλιογέννητης. Ἀθήνα, τυπογρα-
φεῖο τῆς Ἑστίας, 1929.  23 σ. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.  
€ 30-40

39
ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ, Δημήτρης. Ἐν Πάτμῳ. Ἀθήνα,
Πρώτη Ὕλη, 1964.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορι-
σμένη σέ 432 ἀντίτυπα. 22 σ. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὅπως
ὁ Ἐνδυμίων, ποιήματα. Ἀθήνα, Πρώτη Ὕλη, 1970.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 450 ἀντίτυπα.
59 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)  
€ 40-60

40
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Νίκος Γαβριήλ. Ἀνακομιδή (ἀνά-
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τυπο ἀπό τό περιοδικό Διαγώνιος, 1961/2). Θεσσα-
λονίκη 1961.  24 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου
(τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά
εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Πρός
ἐκκλησιασμό. Θεσσαλονίκη, Πατριαρχικό Ἵδρυμα
Πατερικῶν Μελετῶν, 1970.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 156
σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. (2) 
€ 60-80

41
ΠΕΡΑΝΘΗΣ, Ὄλμος [Μιχάλης]. Τά πρῶτα τρα-
γούδια. Ἀθήνα 1937.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 30 σ.
Πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα).
€ 25-35

42
ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ, Μαρία. Οἱ τρίλλιες πού σβήνουν.
Ἀθήνα, Α. Μ. Κονταμάρης & Σία, 1928.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 111 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λερωμένα). 
€ 30-40

43
ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Ἡ σονάτα τοῦ σεληνόφωτος.
Ἀθήνα, Κέδρος, 1956.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16 σ.
(κομμένο τμῆμα ἀπό τό πρῶτο φύλλο). Μ’ ἕνα ὁλο-
σέλιδο σχέδιο τοῦ Β. Βασιλειάδη, ἀντίτυπο μέ ἰδιό-
χειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα).
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό παράθυρο. Ἀθήνα, Κέδρος,
1960.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16 σ. Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο
σχέδιο τοῦ Β. Βασιλειάδη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλα-
φρά λερωμένα). (2)
€ 80-120

44
ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Ὑδρία, ἐλεγεία γιά μιά σύντομη
ἄνοιξη. Ἀθήνα 1957.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 100 σ.
Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο σχέδιο τοῦ Β. Βασιλειάδη, ἀντί-
τυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο).
€ 30-40

45
ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ, Πλάτων. Ὁ θρίαμβος, πεζό
τραγοῦδι. Ἀθήνα, Παναθήναια, 1912.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, 13 σ. (λεκέδες στήν πάνω πλευρά, λε-
ρωμένος ὁ τίτλος). Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο πορτραῖτο τοῦ
ποιητῆ στή σ. 4. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ
μορφή ἐξωφύλλων ἡ πρώτη καί ἡ τελευταία σελίδα). 
€ 40-60

46
ΡΩΤΑΣ, Βασίλης. Τό πιάνο, κωμωδία (Βιβλιοθήκη
Θεατρικοῦ Σπουδαστηρίου, ἀρ. 1). Ἀθήνα 1943. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 23 σ. Ὁ τίτλος στή σ. 2, μέ μορφή
ἐξωφύλλων ἡ πρώτη καί ἡ τελευταία σελίδα (ξυλο-
γραφία σέ σχέδιο τοῦ Γ. Τσαρούχη στήν πρώτη),
μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (κομμένο μέρος της).
Ἄκοπο. 
€ 25-35

47
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, Μίλτος. Ἐκτοπλάσματα. Ἀθήνα,
Στιγμή, 1986.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 33 σ. Μέ ἰδιό-
χειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Ἀνάποδα γυρίσαν τά ρολόγια. Ἀθήνα, Κέ-
δρος, 1998.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 28 σ. Ὁλοσέλιδη
ἀναπαραγωγή σχεδίου τοῦ ποιητῆ στή σ. 6, μέ ἰδιό-
χειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Αὐτόγραφοι στίχοι τοῦ ποιήματός του
«Στιγμές».  1 σελίδα, 148 x 107 mm. [μαζί:] Φω-
τογραφία ἀπό τά μαθητικά του χρόνια. 63 x 85 mm.
 Μέ αὐτόγραφη σημείωση («Ἐκδρομή εἰς Και-
σαριανήν, 4 Ἀπριλίου 1936 [...]»). (4)  
€ 80-120

48
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, Μίλτος. Ἡ λησμονημένη. Ἀθήνα,
Ἴκαρος, 1945.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη
σέ 220 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 37 σ. Ἀντίτυπο χωρίς
ἀριθμό. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μέ βινιέτα τοῦ Ν.
Ἐγγονόπουλου, ἄκοπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Παρα-
λογαῖς. Ἀθήνα 1948.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορι-
σμένη σέ 250 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 76 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. (2) 
€ 80-120

49
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Στροφή. Ἀθήνα 1931. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 41 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. Δασκαλόπουλος Α2.  Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΙ-
ΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΦΕΡΗ.  
€ 500-700

50
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Τετράδιο γυμνασμάτων
(1928-1937). Ἀθήνα 1940.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, πε-
ριορισμένη σέ 356 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 99 σ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Δασκαλόπουλος Α44.  
€ 300-400
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49 56

51
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Ἡμερολόγιο καταστρώμα-
τος. Ἀθήνα 1940.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορι-
σμένη σέ 317 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 49 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. Δασκαλόπουλος Α45.  
€ 400-600

52
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Ποιήματα, 1. Στροφή, Ἡ
Στέρνα, Μυθιστόρημα, Γυμνοπαιδία. Ἀθήνα 1940.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 525 ἀριθμη-
μένα ἀντίτυπα. 99 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Δασκαλό-
πουλος Α46.
€ 150-200

53
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Δοκιμές. Κά ι ρο 1944. 
ΠΡΩ ΤΗ ΕΚ ΔΟ ΣΗ, πε ριο ρι σμέ νη σέ 600 ἀντί τυ πα.
285 σ. Φύλλο μικρότερων διαστάσεων μέ παρορά-
ματα στήν ἀρχή. Ἀρχικά ἐξώφυλλα, περίβλημα
(λίγο λερωμένο). Δασκαλόπουλος Α57.  
€ 200-300

54
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Ἡμερολόγιο καταστρώμα-
τος β΄. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1945.  Δεύτερη ἔκδοση,
περιορισμένη σέ 313 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 43 σ.

Δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα). Δασκαλόπουλος Α63. [δεμένο μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Κίχλη. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1947.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα ἀντίτυπα.
25 σ. Ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα. Δα-
σκαλόπουλος Α70. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] ...Κύ-
προν, οὗ μ’ ἐθέσπισεν... Ἀ θή να, Ἴ κα ρος, 1955. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 1030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 55
σ. Ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα. Δα-
σκαλόπουλος Α93. 
€ 400-600

55
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Discours de Stockholm (Col-
lection de l’ Institut français d’ Athènes). Ἀθήνα 1964.
 42 σ. Ἕνα ἀπό τά 200 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). Δασκαλόπουλος Α107. 
€ 40-60

56
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Ἀλαφροΐσκιωτος. Ἀθήνα,
Π. Δ. Σακελλάριος, χ.χ. [1909]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ,
τυπωμένη σέ χειροποίητο χαρτί. 292 x 212 mm., 143
σ. (κομμένο τό πάνω μισό τοῦ πρώτου φύλλου, μέ
τμῆμα ἰδιόχειρης ἀφιέρωσης), ἀντίτυπο σέ ἄρραφα
τεύχη. 
€ 300-400
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62

57
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Ὁ Χριστός στή Ρώμη,
τραγωδία. Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἄλφα Ι. Μ. Σκαζίκη,
1946.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500
ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 107 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν
μέρει ἄκοπο).
€ 80-120

58
ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. Τά εὑρισκόμενα, [προλε-
γόμενα καί ἐπιμέλεια Ι. Πολυλᾶ]. Κέρκυρα, τυ πο-
 γρα φεῖο Ἑρ μῆς Α. Τερ ζά κη, 1859.  ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, οη΄ + 445 σ. (ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο
στό ἐσωτερικό περιθώριο τοῦ τίτλου, λίγο ὀξειδω-
μένο ἀντίτυπο). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας, 7832,
Legrand & Pernot, 2031.
€ 80-120

59
ΣΟΥΤΣΟΣ, Ἀλέξανδρος. Ἡ τουρκομάχος Ἑλλάς,
ποίημα ἐπικόν εἰς ἄσματα δώδεκα, τόμος Α´ (δέν
ἐκδόθηκε ἄλλος). Ἀθήνα, Ι. Ἀγγελόπουλος, 1850.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ιδ´ + 255 σ. (ἐλαφρά λερω-
μένα κάποια φύλλα). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας,
5198. 
€ 40-60

60
ΣΟΥΤΣΟΣ, Παναγιώτης. Ὁ Ὁδοιπόρος, τραγωδία
εἰς πέντε πράξεις, μετά τῶν Ἐρειπίων τῆς παλαιᾶς
Σπάρτης. Σμύρνη, τυπογραφεῖο τῆς Σμύρνης, 1879.
 8ο, 96 σ. Νεότερο πανί. Ἠλιού & Πολέμη,
1879.661. 
€ 25-35

61
ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας. Ἡ συμφωνία τοῦ Μπραζί-
λιαν. Ἀθήνα 1954.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 23 σ. Μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στόν Γ. Θέμελη. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (τοῦ Γ. Τσαρούχη). 
€ 80-120

62
ΤΣΙΡΚΑΣ, Στράτης. Τό λυρικό ταξίδι. Ἀλεξάν-
δρεια 1938.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [32] σ. Μέ ἰδιό-
χειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Ἀρχικά
εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. 
€ 30-40

63
ΤΣΙΡΚΑΣ, Στράτης. Τά ποιήματα: Προτελευταῖος
ἀποχαιρετισμός καί τό Ἱσπανικό ὀρατόριο. Ἀλε-
ξάνδρεια, Ὀρίζοντες, 1946.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ,
περιορισμένη σέ 240 ἀντίτυπα. 46 σ. Μέ 3 σχέδια
ἐντός κειμένου τοῦ Γ. Γ. Δήμου (ἕνα ὁλοσέλιδο),
ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (λίγο λερωμένα).
€ 40-60

64
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀθανάσιος. Ποιήματα Ἀθανα-
σίου Χρηστοπούλου, ἐκδιδόμενα ὑπό Ἡρακλέους Σ.
Ραφτάνη. Ζάκυνθος, Σ. Χ. Ραφτάνης, 1880. 8ο, 272
σ. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Legrand & Pernot, 3214,
Ἠλιού & Πολέμη, 1880.716. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:]
Ἑλληνικά ἀρχαιολογήματα. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς
Ἐφημερίδος τοῦ Λαοῦ, 1853.  8ο, XXXI + σγ΄ + 221
σ. (χωρίς τόν κατάλογο συνδρομητῶν, τρύπα ἀπό
ἔντομο στά τελευταῖα φύλλα, ὀξείδωση). Γκίνης &
Μέξας, 5959.
€ 100-150
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3. Λεξικά
65
CRUSIUS, G. Ch. Λεξικόν τῶν ἀρχαίων κυρίων ὀνο-
μάτων τῆς μυ θο λο γί ας, ἱ στο ρί ας καί γε ω γρα φί ας, ὡς
πα ράρτη μα τοῦ πα ρό ντος ἑλ λη νι κοῦ λε ξι κοῦ, νῦν τό
πρῶ τον ἐκ τοῦ γερ μα νι κοῦ με τα φρα σθέν καί πλεί-
 σταις λέ ξε σι καί ἑρ μη νεί αις ἐπαυ ξη θέν ὑ πό Νι κο λά -
ου Λω ρέ ντη. Βιέν νη, A. Benko, 1837.  4ο, 329 σ.
(κομμένο καί συμπληρωμένο μέρος ἀπό τό κάτω πε-
ριθώριο τοῦ τίτλου, ἐλαφρά ὀξειδωμένα ἀντίτυπο).
Κείμενο σέ 3 στῆλες, κα τά λο γος συν δρο μητῶν. Δερ-
μάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Ἠλιού 1837.130, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1459-60. 
Συνήθως δεμένο μέ τόν τρίτο τόμο τοῦ Λεξικοῦ τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσης τοῦ Α. Γαζῆ (1835-1837). 
€ 60-80

66
SMITH, William. Λεξικόν τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιολο-
γίας, συγγραφέν μέν ὑπό διαφόρων λογίων καί τοῦ
ἐκδόντος αὐτό διδάκτορος W. Smith, μεταφρασθέν
δέ ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ πρωτοτύπου ὑπό Δ. Πανταζῆ.
Ἀθήνα, Ι. Ἀγγελόπουλος, 1860.  8ο, ις΄ + 1300 σ.
(ὀξείδωση, μέ λάθος σειρά δεμένοι οἱ πίνακες). Μέ
36 λιθόγραφους πίνακες στό τέλος. Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐ ποχῆς τῆς ἔκ δο σης (μι κρές φθο ρές). Γκί-
νης & Μέξας, 8278.  
€ 60-80

67
ΒΛΑ ΝΤΗΣ, Σπυρίδων. Λεξικόν πρόχειρον τῆς ἑλλη-
νικῆς γλώσσης, με θερ μη νεῦον τάς λέ ξεις εἰς τήν ἁ πλῆν
διά λε κτον, με τά πλεί στων πα ρα δειγ μά των ἐκ τῶν πα-
 λαιῶν λογο γρά φων τε καί ποι ητῶν συλ λε χθέ ντων, πρός
χρῆ σιν ἐ ξαι ρέ τως τῶν ἁ πα ντα χοῦ τῆς Ἑλ λά δος σχο λεί -
ων, πρός τε κα θο δη γί αν καί τα χυ τέ ραν ἐ πί δο σιν τῶν
πε ρί τήν τε χνο λο γί αν καί σύντα ξιν γυ μνα ζο μέ νων μα-
 θητῶν, ἔκ δο σις πρώ τη. Βε νε τί α, Νι κό λα ος Γλυ κύς,
1821. 4ο, δ´ + 791 σ. Κείμενο σέ 3 στῆλες, χαλ κό γρα -
φο τυ πο γρα φι κό σῆ μα στόν τί τλο. Νεότερη πάνινη ρά -
χη (λίγο λερωμένη, μικρές φθο ρές, χαλαρωμένες οἱ
συνδέσεις). Ἠλιού 1821.27, Legrand& Pernot, 994.
€ 150-200

4. Ἐφημερίδες - Περιοδικά
68
Ὁ Παιδαγωγός, σύγγραμμα περιοδικόν περί παι-
δαγωγικῆς καί περί ἀνατροφῆς. Ἀθήνα 1839.  τά
τεύχη 1-24 τοῦ Α´ ἔτους δεμένα σ’ ἕνα τόμο, 384 σ.
(ὀξείδωση, τό τελευταῖο δεκαεξασέλιδο ἐπαναλαμ-
βάνεται δυό φορές). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές στά καλύμματα). 
€ 200-300

69
Ἐφημερίς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς
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Ἑλλάδος. Ἀθήνα, 21 Ἰανουαρίου - 30 Δεκεμβρίου
1850.  τά τεύχη 1-46 τοῦ ἔτους 1850 δεμένα σ’ ἕνα
τόμο, 4ο, 270 + (270α-270ια) + (271-388) σ. Μεταξύ
τῶν σ. 382 καί 383 δεμένα τά παραρτήματα. Δερ-
μάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές).  
€ 50-70

70
Le Spectateur de l’ Orient, tome premier [ἀπό τούς 8].
Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1853-1854.  8ο, 438 σ.
(λίγο λερωμένα κάποια φύλλα). Δερμάτινη ράχη
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές).
€ 80-120

71
Πανδέκτης, σύγγραμμα περιοδικόν κατά μῆνα
ἐκδιδόμενον ὑπό Χ. Λαιλίου Γυμνασιάρχου,τῇ συ-
νεργίᾳ τῶν συναδέλφων αὐτοῦ καί ἄλλων λογίων,
τόμος Α΄. Μυτιλήνη, Ε. Δ. Βουλαλᾶς & Σα, 1880. 
8ο, 489 σ. (λερωμένα μερικά φύλλα, ὁ τίτλος δεμέ-
νος στό τέλος). Μέ ξυλογραφίες σέ κάποια τεύχη.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές
φθορές). 
€ 100-150

72
Ἀττική Ἴρις, διευθυντής Χ. Κονταξάκης. Ἀθήνα,
1900-1904.  τά ἔτη Γ´-Ζ´ δεμένα σ’ ἕνα τόμο, 4ο,
232, 279, 288, 288 καί 276 σ. (λείπει τό τεῦχος 18 τοῦ

Ζ´ ἔτους καί ἀπό 2 φύλλα ἀπό τά Δ´ καί Ε´, κομ-
μένα τμήματα μερικῶν φύλλων, συμπληρωμένα
στήν ἀρχή καί τό τέλος). Κείμενο σέ 2 στῆλες, εἰκό-
νες ἐντός κειμένου. Νεότερη δερμάτινη ράχη. 
€ 200-300

73
Φυλλίς, περιοδικόν δεκαπενθήμερον εἰκονογραφη-
μένον, ἔτος πρῶτον [ἀπό τά 4]. Ἀθήνα, τυπογρα-
φεῖο τῆς Ἀθηναΐδος, 1902.  Κείμενο σέ 2 στῆλες,
μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Νεότερα ἐξώφυλλα.
€ 80-120

74
Φιλολογικόν ἡμερολόγιον τοῦ «Μπουκέτου», ἔτος
Α´[– «Μπουκέτο», πανηγυρικόν τεῦχος, ἔτος Β´(-
Η´)], [στά ἐξώφυλλα:] Ἡμερολόγιον τοῦ Μπουκέ-
του. Ἀθήνα, 1926-1933.  8 τεύχη δεμένα σέ 3
τόμους, 4ο, 106 σ. (τό Α´ τεῦχος), καί 8ο, 127 σ. (τά
Β´-Η´, λείπει τό τελευταῖο φύλλο τοῦ Ζ´, στή θέση
του φωτοαντίγραφο). Κείμενο σέ 2 στῆλες, μέ εἰκό-
νες ἐντός καί ἐκτός κειμένου. Δερμάτινη ράχη
(ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά εἰκονογραφημένα
ἐξώφυλλα, ἐπιδιορθώσεις). (3)  ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ. 
€ 150-200

75
Παιδική ζωή, δεκαπενθήμερον περιοδικόν, διεύθυν-
σις: Ἄννα Τριανταφυλλίδου – Μαρία Μομφερράτου.
Ἀθήνα, 1 Νοεμβρίου 1927 - 15 Ὀκτωβρίου 1928. 
τά τεύχη 1-3, «4-5», 6-16, «17-18», «19-20» & 21-24 τοῦ
Α´ ἔτους, 380 σ. Κείμενο σέ 2 στῆλες, εἰκόνες ἐντός
κειμένου. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. (21) 
€ 100-150

76
Τό τραγοῦδι, ἑβδομαδιαῖον εἰκονογραφημένον πε-
ριοδικόν, ἤτοι ἀπάνθισμα τῆς νεοελληνικῆς ποι-
ήσεως, ἐπιμελείᾳ Ἀντωνίου Παναυλῆ, τόμος πρῶτος.
Ἀθήνα, Μ. Ι. Σαλίβερος, 7 Μαρτίου - 27 Αὐγούστου
1927.  832 σ. (σχισίματα σέ ὁρισμένα φύλλα, ἐπι-
διορθωμένα μέ σελοτέιπ). Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου.
Δερμάτινη ράχη.
€ 150-200

77
Ἐλεύθερα γράμματα, περιοδικό τῆς ζωντανῆς σκέ-
ψης, διευθυντής: Δημήτρης Φωτιάδης. Ἀθήνα, 5
Μαΐου 1945 - «Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος» 1948. 
τά τεύχη 1-65 τῆς Α´ περιόδου καί 1-17 τῆς Β´ δε-
μένα σέ 3 καί 1 τόμο ἀντίστοιχα, 4ο καί 8ο. Μέ εἰκό-
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83

νες ἐντός κειμένου (ἀνάμεσά τους ξυλογραφίες
τῶν Α. Τάσσου, Α. Θεοδωρόπουλου, Β. Κατράκη,
Ε. Παπαδημητρίου, Α. Κορογιαννάκη, Σ. Βασι-
λείου, κ.ἄ.). Ἐξώφυλλα τόμου στούς τόμους Α´ &
Β´ τῆς Α´ περιόδου, πάνινη ράχη στόν Γ´ τόμο της
καί στή Β´ περίοδο. (4)
€ 500-700

78
Νέα ζωή, ζωντανή τέχνη – κοινωνική ἐπιστήμη –
ἐκλαΐκευση. Ἀθήνα, α´ δεκαπενθ. Ἀπριλίου - β´ δε-
καπενθ. Ἰουλίου 1945.  τά τεύχη 1-8 δεμένα σ’
ἕνα τόμο, 279 σ. Κείμενο σέ 2 στῆλες. Πάνινη ράχη
(ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα).  ΠΛΗ-
ΡΗΣ ΣΕΙΡΑ. 
€ 150-200

79
Νέοι σταθμοί, δεκαπενθήμερο λογοτεχνικό περιο-
δικό. Ἀθήνα, 5 Ἰανουαρίου - Ἰούνιος 1947.  τά
τεύχη 1-«10-11» δεμένα σ’ ἕνα τόμο, 76 σ. Μέ εἰκό-
νες ἐντός κειμένου (ἀνάμεσά τους 3 ξυλογραφίες
τῶν Κ. Λουκόπουλου, Α. Θεοδωρόπουλου καί Σ.
Βασιλείου). Πάνινη ράχη.  ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.
€ 150-200

80
Σημερινά γράμματα, συνεργασία: Πέτρου Σπανδω-
νίδη – Μελισσάνθης – [...] – Ἀντώνη Μαστραντώνη.
Ἀθήνα, Μάιος 1954 - «Αὔγουστος-Σεπτέμβριος-
Ὀκτώβριος» 1955. τά τεύχη 1-9 δεμένα σ’ ἕνα τόμο,
148 σ. Κείμενο σέ 2 στῆλες. Πανί.ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ. 
€ 100-150

81
Πάλι, ἕνα τετράδιο ἀναζητήσεων. Ἀθήνα, 1963-
1966.  τά τεύχη 1-6 (τά 2 & 3 σ’ ἕνα διπλό τεῦχος),
96, 144, 80, 96 καί 96 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (5)  ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.
€ 100-150

82
Δοκιμασία, περιοδική ἔκδοση λογοτεχνικοῦ προ-
βληματισμοῦ, ὑπεύθυνος ὕλης: Γιάννης Δάλλας.
Γιάννενα, «Μάιος-Ἰουνιος» 1973 - «Νοέμβριος-Δε-
κέμβριος» 1974.  τά τεύχη 1-2 & 4-10 (ἀπό τά 10)
τοῦ A´ καί Β´ ἔτους (τά 8 & 9 σ’ ἕνα διπλό τεῦχος).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (8) 
€ 150-200

5. 15ος-17ος αἰώνας

83
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Ethica aristotelica, Ioanne Argy-
ropylo interprete. Ρώμη, Eucharius Silber, 1492. 
folio, 282 x 200 mm., [100] φ. (ὁ τίτλος ἐπικολλημέ-
νος, μέ λεκέ ἀπό νερό, διαγραφές καί μικρές φθο-
ρές, ἴσως ἀπό ἄλλο ἀντίτυπο, κοντύτερα τά φ. b4
καί b5). Στό ἐσωτερικό καί κάτω περιθώριο τοῦ φ.
a4 πολύχρωμη μπορντούρα δουλεμένη μέ τέμπερα
καί χρυσό πού ἐνσωματώνει τό ἀρχικό γράμμα «O»
καί τό οἰκόσημο τῶν Piccolomini, μεταγενέστερες
χειρόγραφες σημειώσεις στά περιθώρια κάποιων
φύλλων. Δέρμα τῶν ἀρχῶν τοῦ 16ου αἰώνα (ἐμπίε-
στη διακόσμηση στά καλύμματα, λείπει ἕνα ἀπό τά
4 δερμάτινα κλεῖστρα), νεότερο πάνινο κουτί.
Legrand (15ος-16ος αἰ., III) 42, H 1756*, GW 2363,
Hoffmann, I, σ. 335. 
€ 3.000-4.000

84
SIMLER, Georg, Aldus MANUTIUS καί Μανουήλ
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ. Quae hoc libro continentur: Georgij
Simler Vuimpinensis observationes de arte grammatica
– De literis gręcis ac diphthongis & quemadmodum ad
nos veniant [τοῦ Ἄλδου] – Abbreviationes quibus fre-
quentissime græci utuntur – Erotemata Guarini ex
Chrysoloræ libello maiusculo cum interpretatione latina
– Isagogicum, sive introductorium in literas græcas
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[τοῦ Simler]. Τυβίγγη, ThomasAnshelm, 1512.  4ο,
CXXVI + LVI φ. (ἐπιδιορθώσεις στά πρῶτα φύλλα,
λεκέδες κυρίως στά περιθώρια, τό φ. IX[bis] δεμένο
πρίν τό I[bis]). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στό
τέλος. Χοιρόδερμα (φθορές, συντηρημένο, μεταλ-
λικά κλεῖστρα). Legrand (15ος-16ος αἰ., III) 155
(«rarissime et curieux»), VD16 S6497. [δεμένο μαζί:]
CICERO, M. T. Epistole familiares. Στρασβοῦργο,
Matthias Schürer, 1512.  4ο, CCIII [218] φ. (ἐπι-
διορθώσεις στά τελευταῖα φύλλα, λεκέδες). VD16
C3030.  Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΟΥ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 
€ 3.000-.4000

85
ΘΩΜΑΣ, ὁ Μάγιστρος, κ.ἄ. Θωμᾶ τοῦ Μαγίστρου
ὀνομάτων ἀττικῶν ἐκλογαί, Φρυνίχου ἐκλογή
ἀττικῶν ῥημάτων καί ὀνομάτων, Μανουῆλος τοῦ
Μοσχοπούλου ἀττικῶν ὀνομάτων ἐκλογή ἀπό τῆς
τεχνολογίας τῶν τοῦ Φιλοστράτου εἰκόνων καί βι-
βλίων τῶν ποιητῶν, πάντα κατά ἀλφάβητον. Πα-
ρίσι, Michel de Vascosan, 1532.  8ο, [276] φ.
(λείπουν τμήματα ἀπό τά 3 τελευταῖα φύλλα, μέ
μικρή ἀπώλεια κειμένου, ἐπικολλημένο τό τελευ-
ταῖο φύλλο). Εὔκαμπτη περγαμηνή τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης τύπου πορτοφολιοῦ (limp vellum wallet
binding). Adams Τ-647, Hoffmann, III, σ. 549, Pette-
gree & Walsby, 78578, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 51.
€ 400-600

86
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Ὄργανον τοῦ Ἀριστοτέλους.
Βενετία, Bartolomeo Zanetti, 1536.  8ο, 158 x 95
mm., [282] φ. (μικρές τρύπες στά πρῶτα φύλλα, σχί-
σιμο στό φ. 2b8, λεκές ἀπό νερό). Ὁ ἑλληνικός τίτ-
λος συμπληρωμένος στά λατινικά, ξυλόγραφο
τυπογραφικό σῆμα στό πρῶτο καί τό τελευταῖο
φύλλο, ἀναδιπλούμενο τό φ. k5. Μεταγενέστερη
περγαμηνή (λερωμένη). Hoffmann, I, σ. 277.
€ 600-800

6. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς

87
CORNELIUS NEPOS. Κορνηλίου Νέπωτος βίοι τῶν
ἐξόχων ἡγεμόνων, μεταγλωττισθέντες ἐκ τῆς λατι-
νίδος φωνῆς παρά Σπυρίδωνος Βλαντί, μετά καί
σημειώσεων τινῶν ἀναγκαίων, ἔκδοσις δευτέρα.
Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1802.  8ο, λβ΄ + 271 σ.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές
στά καλύμματα). Ἠλιού 1802.36, Legrand & Pernot,
604.
€ 150-200

88
ΑΙΣΧΙΝΗΣ καί ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. Ὁ κατά Κτη-
σιφῶντος λόγος τοῦ Αἰσχίνου καί ὁ περί στεφάνου



19

95

τοῦ Δημοσθένους. Ναύπλιο, Κ. Τόμπρας & Κ.
Ἰωαννίδης, 1833.  8ο, 186 σ. (λεκέδες ἀπό νερό
πρός τό τέλος, λερωμένος ὁ τίτλος, ὀξείδωση). Δερ-
μάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Ἠλιού
1833.59. 
€ 40-60

89
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ. Θεοφράστου χαρακτῆρες, ἑλλη-
νιστί ἐκδοθέντες μετά συντόμων κριτικῶν ἐπιστά-
σεων ὑπό Δημητρίου Νικολάου Δαρβάρεως,
δαπάνῃ αὐταδέλφων Δαρβάρεων, Ἰωάννου καί
Μάρκου. Βιέννη, J. B. Zweck, 1815.  8ο, XVI + 40
+ 92 σ. Ἀρχικά μαρμαρογραφημένα χαρτόνια.
Ἠλιού 1815.51. 
€ 200-300

90
ΚΟ ΡΑ ΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Les Caractères de
Théophraste, d’ après un manuscrit du Vatican conte -
nant des additions qui n’ ont pas encore paru en France,
traduction nouvelle, avec le texte grec, des notes cti-
tiques & un discours préliminaire sur la vie & les écrits
de Théophraste par Coray. Πα ρί σι, J. J. Fuchs, 1799.
 8ο, lxxv + 343 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα).
Ἑλ λη νι κό κεί με νο καί γαλ λι κή με τά φρα ση σέ ἀ ντι-
κρυ στές σε λί δες, μέ μιά χαλκογραφία ἐκτός κειμέ-
νου. Δέρμα ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Λαδᾶς & Χατζηδῆμος, IΙ, 182, Ἑλληνική Βιβλιο-
θήκη, 1325-6.
€ 80-120

91
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Πρόδρομος
Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης, περιέχων Κλαυδίου
Αἰλιανοῦ τήν Ποικίλην Ἱστορίαν, Ἡρακλείδου τοῦ
Ποντικοῦ [καί] Νικολάου τοῦ Δαμασκηνοῦ τά σω-
ζόμενα, οἷς προσετέθησαν καί βραχεῖαι σημει-
ώσεις, καί στοχασμοί αὐτοσχέδιοι περί τῆς
ἑλληνικῆς παιδείας καί γλώσσης. «Παρίσι, F. Didot,
1805» [Ἀθήνα, Κ. Ἀντωνιάδης, 1841].  8ο, ρος΄ +
425 σ. Ἀντίτυπο τῆς ἐπανέκδοσης τοῦ Α. Πουλῆ
(χωρίς τήν ἔντυπη ἐτικέτα μέ τά στοιχεῖα τοῦ
ἐκδότη), κατάλογος συνδρομητῶν. Νεότερη δερ-
μάτινη ράχη (φθορές στίς ἑνώσεις, χαλαρωμένη ἡ
πάνω ἕνωση, ἀξάκριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο).
Ἠλιού 1841.140.  Γιά τήν ἀνατύπωση Πουλῆ βλ.
Λ. Δρούλια, «Μιά βιβλιογραφική διευκρίνηση. Ὁ
«Πρόδρομος τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης» τοῦ
Κοραῆ», Ὁ Ἐρανιστής, τ. Α΄, Ἀθήνα 1963, σ. 47-50. 
€ 60-80

92
ΠΙΝΔΑΡΟΣ. Α΄. Ὀλυμπιακά [– Β΄. Πυθιακοί ἐπινί-
κιοι ὕμνοι], μετάφραση Παναγῆ Λεκατσᾶ. Ἀθήνα,
Ἐκδόσεις Ἀθηνᾶς, 1935, καί Χαρ. Κ. Ροδάκης,
1936.  2 τεύχη, [40] καί [48] σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ἐλαφρά ὀξειδωμένα, ἄκοπο τό Β´ τεῦχος). (2)
€ 50-70

7. Ἑλληνική γλώσσα - Φιλολογία

93
[ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Θεόδ. Ν.]. Στιχουργική
τῆς συγχρόνου ποιήσεως, ὑπό Τυρταίου. Ἀθήνα,
Πάσσαρης & Βεργιανίτης, 1891.  8ο, 252 σ. (σχι-
σίματα σέ κάποια φύλλα, λερωμένο ἀντίτυπο).
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές
φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1891.767. 
€ 30-40

94
ΚΟ ΡΑ ΗΣ, Ἀδαμάντιος. Ἐπιστολαί Ἀδαμαντίου
Κοραῆ, βουλῇ μέν καί δαπάνῃ τῆς ἐν Μασσαλίᾳ
Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς Κοραῆ, ἐπιμελείᾳ δέ Νικο-
λάου Μ. Δαμαλᾶ ἐκδιδόμεναι (Τά μετά θάνατον
εὑρεθέντα συγγραμμάτια, 2-4). Ἀθήνα, Ἀδελφοί
Περρῆ, 1885-1886.  3 τόμοι σέ 4 [ὁ Γ´ τόμος σέ 2
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μέρη], 8ο, 799, 792, 704 καί (505 [705]-1007) σ. (ὀξεί-
δωση). Νεότερη δερμάτινη ράχη (λίγο λερωμένα τά
καλύμματα). Ἠλιού & Πολέμη, 1885.274-6 & 1886.
227. (4) 
€ 150-200

95
ΜΕΓΔΑΝΗΣ, Χαρίσιος Δ. Καλλιόπη παλινοστοῦσα,
ἤ περί ποιητικῆς μεθόδου, πραγματεία φιλολογη-
θεῖσά τε καί ἐκπονηθεῖσα ἐπιμελῶς καί εὐτάκτως,
παρά τοῦ ἐν Ἱερεῦσιν ἐλαχίστου Χαρισίου Δημη-
τρίου Μεγδάνου τοῦ ἐκ Κοζάνης. Βιέννη, Johann
Schnierer, 1819.  8ο, ιδ´ + 336 σ. Ἀρχικά μαρμαρο-
γραφημένα χαρτόνια (μικρές φθορές, σπασμένες οἱ
συνδέσεις). Ἠλιού 1819.74. 
€ 150-200

96
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Μιχαήλ. Ἐπιστολάριον κοινωφελές,
περιέχον ὑποδείγματα ἐπιστολῶν καθ’ ὅλα τά εἴδη
καί πρός διάφορα πρόσωπα, [...], ὡς ἐν τῷ πίνακι τά
πάντα εἰσίν ἐν τάξει σεσημειωμένα, ἐρανισθέν καί
τύποις ἐκδοθέν ὑπό Μιχαήλ Χρηστίδου. Βουκουρέ-
στι, Ἡλιάδης & Χρηστῖδαι, 1837.  8ο, 447 + [37] +
(493-496) σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Λιθό-
γραφο φύλλο μέ ἀφιέρωση μεταξύ τίτλου καί προ-
οιμίου, ἀναδιπλούμενος στοιχειοθετημένος πίνακας
μεταξύ τῶν σ. 292 καί 293, κατάλογος συνδρομητῶν.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές
φθορές). Ἠλιού 1837.69. 
€ 150-200

8. Παιδεία

97
[ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γρηγ. Γ.]. Ἔκθεσις περί
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐκπαιδευτηρίου κατά τό σχολικόν
ἔτος 1865-6. [Ἀθήνα 1866].  4ο, 8 σ. Κείμενο σέ 2
στῆλες, χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στήν
ἀρχή τοῦ κειμένου). Χωρίς ἐξώφυλλα. Πρβ. Ἠλιού
& Πολέμη (προσθήκη ὑπό ἔκδοση).  Αὐτοτελής
ἔκδοση τῆς ἔκθεσης πού δημοσιεύτηκε στό: Ἑλλη-
νικοῦ Ἐκπαιδευτηρίου Χρονικά, περίοδος Β΄, ἔτος
Β΄. [...], προτέτακται Σχεδίασμα περί τῆς Ἰταλικῆς
ἐπιῤῥοῆς... (Ἀθήνα 1866). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Σημεί-
ωσις περί τῆς δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως καί περί τοῦ
διδασκαλείου. χ.τ. καί χ. [Ἀθήνα, 1863]. Πρβ. Ἠλιού
& Πολέμη (προσθήκη ὑπό ἔκδοση).  8ο, 8 σ. Χωρίς
ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κει-
μένου). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Περί τοῦ Διδασκαλείου.
Ἐπειδή ἔγεινε κατ’ αὐτάς παρά τινων λόγος περί κα-
ταργήσεως τοῦ διδασκαλείου,... [τελειώνει:] Θέλο-
μεν δέ προθύμως ἐκφέρει καί τήν γνώμην ἡμῶν,
ὅταν ἐπιστῇ ὁ ἁρμόδιος καιρός. Ἐκ τοῦ 47 φύλλου
τοῦ «Ἐθνικοῦ Φρονήματος». [Ἀθήνα 1863].  Μο-
νόφυλλο, 470 x 315 mm. Κείμενο σέ 3 στῆλες. (3)
€ 80-120

98
Ὁ τυχηρός Γιάννης. Ἀθήνα, Ἑλληνική Ἐκδοτική
Ἑταιρεία, 1909.  8ο, 247 x 180 mm., 8 σ. Μέ 4 χρω-
μολιθογραφίες ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά χαρτόνια
(χρωμολιθογραφία στό πάνω κάλυμμα).  Βλ. Τι-



21

102

μοκατάλογος Ἑλληνικῆς Ἐκδοτικῆς Ἑταιρείας,
[...], Σεπτέμβριος 1911, σ. 24.
€ 150-200

99
Ὁ Κοντορεβιθάκης. Ἀθήνα, Ἑλληνική Ἐκδοτική
Ἑταιρεία, 1909.  8ο, 254 x 183 mm., 8 σ. Μέ 6 χρω-
μολιθογραφίες ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά χαρτόνια
(χρωμολιθογραφία στό πάνω κάλυμμα).  Βλ. Τι-
μοκατάλογος Ἑλληνικῆς Ἐκδοτικῆς Ἑταιρείας,
[...], Σεπτέμβριος 1911, σ. 24 (εἰκονίζεται). 
€ 150-200

100
Ἡ μαγεμένη φλογέρα. Ἀθήνα, Ἑλληνική Ἐκδο-
τική Ἑταιρεία, 1909.  8ο, 250 x 184 mm., 12 σ. Μέ
6 χρωμολιθογραφίες ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά χαρ-
τόνια (χρωμολιθογραφία στό πάνω κάλυμμα). 
Βλ. Τιμοκατάλογος Ἑλληνικῆς Ἐκδοτικῆς Ἑται-
ρείας, [...], Σεπτέμβριος 1911, σ. 24.
€ 150-200

101
Ἑλληνικόν ἀλφαβητάριον. Ἀθήνα, Ἑλληνική Ἐκδο-
 τική Ἑταιρεία, [π. 1910].  8ο, 250 x 184 mm., [12] φ.
Ἐξολοκλήρου λιθογραφημένη ἔκδοση, χωρίς ἰδιαί-
τερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο), μέ τά
γράμματα σέ διάφορα χρώματα καί 24 χρωμολιθο-
γραφίες (2 ἀνά σελίδα, οἱ πίσω ὄψεις λευκές).

Ἀρχικά χρωμολιθόγραφα χαρτόνια (κομμένες οἱ
κάτω ἐξωτερικές γωνίες, φθορές στή ράχη).  Βλ.
Τιμοκατάλογος Ἑλληνικῆς Ἐκδοτικῆς Ἑταιρείας,
[...], Σεπτέμβριος 1911, σ. 25 (εἰκονίζεται). 
€ 150-200

102
Τά ἀρκουδόπουλα. Ἀθήνα, Κ. Ἐλευθερουδάκης,
χ.χ.  μικρό 4ο, 274 x 216 mm., [12] σ. Ἐξολοκλήρου
λιθογραφημένη ἔκδοση, χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτ-
λου (ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου καί στό ἐξώ-
φυλλο), τό κείμενο ἀρχίζει στό ἐσωτερικό τοῦ πάνω
ἐξωφύλλου καί τελειώνει στό ἐσωτερικό τοῦ κάτω,
μέ 4 ὁλοσέλιδες χρωμολιθογραφίες καί μεγάλες δί-
χρωμες λιθογραφίες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά χρω-
μολιθόγραφα ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη). 
€ 100-150

103
Βιβλίο μέ γατάκια γιά τά χρυσᾶ παιδάκια. Ἀθήνα,
Κ. Ἐλευθερουδάκης, χ.χ.  πλάγιο μικρό 4ο, 219 x
278 mm., [12] σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ
τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου καί στό ἐξώφυλλο),
τό κείμενο ἀρχίζει στό ἐσωτερικό τοῦ πάνω ἐξω-
φύλλου καί τελειώνει στό ἐσωτερικό τοῦ κάτω, μέ
4 ὁλοσέλιδες ἔγχρωμες εἰκόνες καί μονόχρωμες
εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά χρωμολιθόγραφα
ἐξώφυλλα. 
€ 100-150

101



22

111 112

104
VERNE, Jules. Αἱ μέλαιναι Ἰνδίαι, κατά μετάφρασιν
Ἀλεξάνδρου Σκαλίδου, [πάνω:] Βιβλιοθήκη Ἰου-
λίου Βέρν, εἰκονογραφημένη. Ἀθήνα, βιβλιοπωλεῖο
«Αἱ Μοῦσαι» Ι. Ν. Σιδέρη, 1910.  198 σ. Μέ εἰκό-
νες ἐντός κειμένου. Ἀρχικό εἰκονογραφημένο πανί.
€ 80-120

105
VERNE, Jules. Ὁ μεσημβρινός ἀστήρ, ἤ ἡ χώρα
τῶν ἀδαμάντων, κατά μετάφρασιν Φρ. Πρίν-
τεζη, ἔκδοσις νέα βελτίων, [πάνω:] Βιβλιοθήκη
Ἰουλίου Βέρν, εἰκονογραφημένη. Ἀθήνα, βι-
βλιοπωλεῖο «Αἱ Μοῦσαι» Ι. Ν. Σιδέρη, 1910. 
260 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικό εἰκο-
νογραφημένο πανί.
€ 80-120

106
VERNE, Jules. Τά πεντακόσια ἑκατομμύρια τῆς Βε-
γούμ, κατά μετάφρασιν Ἀλεξάνδρου Σκαλίδου,
[πάνω:] Βιβλιοθήκη Ἰουλίου Βέρν, εἰκονογραφη-
μένη. Ἀθήνα, βιβλιοπωλεῖο «Αἱ Μοῦσαι» Ι. Ν. Σι-
δέρη, 1910.  188 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου.
Ἀρχικό εἰκονογραφημένο πανί.
€ 80-120

107
VERNE, Jules. Ἀπό τῆς Γῆς εἰς τήν Σελήνην, κατά

μετάφρασιν Δ. Η. Κυριακοπούλου, ἔκδοσις τρίτη,
[πάνω:] Βιβλιοθήκη Ἰουλίου Βέρν, εἰκονογραφη-
μένη. Ἀθήνα, βιβλιοπωλεῖο Ι. Ν. Σιδέρη, 1923. 
207 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικό εἰκονο-
γραφημένο πανί.
€ 60-80

108
Πῶς πιάνουν τά θηρία ζωντανά. Ἀθήνα, Δημη-
τράκος, [π. 1950].  [16] σ. Ἐξολοκλήρου λιθο-
γραφημένη ἔκδοση, μέ ἔγχρωμες εἰκόνες. Χωρίς
ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων ἡ
πρώτη καί ἡ τελευταία σελίδα). 
€ 40-60

109
ΚΟΜΜΗΤΑΣ, Στέφανος. Παιδαγωγικά μαθήμα -
τα. Γεωγραφία παλαιά, περιέχουσα τάς ὀνομασίας
τῶν τόπων, καί πόλεων, καί διαφόρων μερῶν τῆς
γῆς, οἷον, ἐπικρατειῶν, ἐπαρχιῶν, ποταμῶν, θα-
λασσῶν, καί τῶν τοιούτων, καθώς τά ὠνόμαζον οἱ
παλαιοί. Πέστη, M. Trattner, 1828.  8ο, 147 σ. (ὀξεί-
δωση). Χαρτόνια τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λείπει ἡ
ράχη, φθορές). Ἠλιού 1828.64.
€ 50-70

110
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, Θεμιστοκλῆς. Μικρά ἑλληνική καλ-
λιγραφία, συνταχθεῖσα καί ἐκδοθεῖσα ὑπό Θεμι-
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στοκλέους Ι. Λαζαρίδου, Καλλιγράφου τοῦ ἐν
Ἀθήναις Πανεπιστημίου καί τοῦ Ἀρσακείου Παρθε-
ναγωγείου, ἐγκρίσει τοῦ ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
καί τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως Ὑπουργείου, πρός
χρῆσιν τῶν Σχολείων ἀῤῥένων καί κορασίων.
Ἀθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1894.  πλάγιο ἐπίμηκες, 95
x 219 mm., [1] + 11 φ. Χωρίς ἐξώφυλλα (νεότερη ται-
νία χαρτιοῦ στή ράχη). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 80-120

9. Θρησκεία
111
Ὡρολόγιον. Βενετία, Antonio Pinelli, 1607.  16ο,
117 x 80 mm., [383] φ. Δίχρωμη ἐκτύπωση, μεγάλο
ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο, 9 ὁλο-
σέλιδες ξυλογραφίες, κτητορική σημείωση («Ex
Bibli Episc. Belvac[ensis] [de Beauvais]». Γαλλικό
δέρμα τοῦ 19ου αἰώνα (χρυσωμένες οἱ ἀκμές).
Legrand (17ος αἰ., I) 32.  ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ. 
€ 400-600

112
Ὡρολόγιον, ἄρτι ἀκριβῶς ἐκδοθέν, καί ἐπιμελῶς
ἐπανορθωθέν παρά τοῦ Σοφ. καί Παν. Ἀμβροσίου
Ἀββ. τοῦ Γραδενίγου, Βιβλιοφύλακος τοῦ Ἁγίου
Μάρκου. Βενετία, Andrea Giuliani, 1676.  16ο, 125
x 82 mm., ψις΄ σ. Δίχρωμη ἐκτύπωση, ὁ τίτλος σέ
πλαίσιο ἀπό διπλή γραμμή καί μέ ξυλόγραφη βι-
νιέτα, 9 ὁλοσέλιδες ξυλογραφίες, κτητορική σημεί-
ωση («Camill. falconet aggr. Lugd. / natal. fili, Andr.
nepos 1694»). Γαλλικό δέρμα τοῦ 19ου αἰώνα (μέ
χρυσή καί ἐμπίεστη διακόσμηση, μαρμαρογραφημέ-
νες καί χρυσωμένες οἱ ἀκμές, δερμάτινα κλεῖστρα).
Παπαδόπουλος (Ἐρανιστής XIV) 42. 
€ 300-400

113
ΕΦΡΑΙΜ, ὁ Σύρος. Λόγοι καί παραινέσεις, εἰς
ἁπλῆν φράσιν μεταγλωττισθέντες, καί μερικοί βίοι
ἁγίων τινῶν, μεταφρασθέντες καί αὐτοί ἐκ τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσης, [...], παρ’ Ἱεροθέου ἱερομονά-
χου Ἰβηρίτου, καί νῦν τό πρῶτον τύποις ἐκδοθέν-
τες. Βενετία, A. Bortoli, 1721. 4ο, 407 σ. (λεκέδες ἀπό
νερό, ὀξείδωση). Χαλκόγραφη βινιέτα στόν τίτλο,
κτητορικές σημειώσεις. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (φθορές). Legrand (18ος αἰ.) 136, Ἑλλη-
νική Βιβλιοθήκη, 994-5.
€ 400-600

114
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ. Ἀντίῤῥησις εἰς τά ὅσα

κακῶς, ψευδῶς, καί ἀναρμόστως λέγονται εἰς τό
Προσκυνητάριον τοῦ Ἁγίου Ὄρους Σινᾶ, ἐπανορ-
θοῦντος Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Βενετία, A.
Bortoli, 1732.  4ο, 119 σ. Μεγάλη ξυλόγραφη βι-
νιέτα στόν τίτλο (ὑπογεγραμμένη: «G. P. F.»).
Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Legrand (18ος αἰ.) 220.
€ 200-300

115
Βίβλος ἐνιαύσιος, ἥτις καί πανθέκτη καλεῖται,
πᾶσαν τήν τοῦ χρόνου ἀκολουθίαν περιέχουσα, νε-
ωστί μετατυπωθεῖσα διά δαπάνης καί σπουδῆς τοῦ
τιμιωτάτου καί χρησιμωτάτου ἐν πραγματευταῖς
κυρίου Ἀποστόλη Ῥοζάνη ἐκ πόλεως Κοζάνης, ἐπι-
μελῶς διορθωθεῖσα παρά τοῦ ἐν ἱερομονάχοις Γε-
δεών Ἁγιοταφίτου τοῦ Κυπρίου. Λειψία, J. G. I.
Breitkopf, 1761.  8ο, 1516 σ. (λερωμένα μερικά
φύλλα, ὀξείδωση). Δίχρωμη ἐκτύπωση, κείμενο σέ
2 στῆλες. Γερμανικό δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(ξαναφτιαγμένη ἡ ράχη, νεότερα ἀκρόφυλλα, χρυ-
σωμένες οἱ ἀκμές). Legrand (18ος αἰ.) 564. 
€ 400-600

116
Τά τέσσαρα θεῖα καί ἱερά Εὐαγγέλια, νῦν μετατυ-
πωθέντα εἰς χαρακτῆρα μέγαν, [...] διορθωθέντα δέ
μεθ’ ὅσης τῆς ἐπιμελείας παρά Σπυρίδωνος Ἱερο-
διακόνου τοῦ Παπαδοπούλου. Βενετία, Δημήτριος
Θεοδοσίου, 1772.  8ο, 544 σ. (λίγο λερωμένα με-
ρικά φύλλα). Δίχρωμη ἡ ἐκτύπωση τῶν φ. A1 & A3,
ὁ τίτλος σέ τυπογραφικό πλαίσιο, 4 ὁλοσέλιδες χαλ-
κογραφίες, ξυλόγραφα ἐπίτιτλα, κτητορική σημεί-
ωση στή σ. 100 («Ex meis libris / Dancu Ilie [...] /
1930-1931»). Ρουμανικό μαρμαροειδές δέρμα τοῦ
19ου αἰώνα (χρυσωμένες καί γκοφραρισμένες οἱ
ἀκμές, δερμάτινα κλεῖστρα, ex-libris μέ ἀρχικά «L.
A.»). Λαδᾶς & Χατζηδῆμος (18ος αἰ.) 121. 
€ 300-400

117
[PINAMONTI, J. P.]. Εἰς δόξαν Πατρός [...] Βίβλος
τῳόντι ψυχωφελεστάτη καλουμένη γυμνάσματα
πνευματικά, διαμοιρασμένα εἰς μελέτας, ἐξετάσεις
καί ἀναγνώσεις, ἅπερ προσθήκαις ὅτι πλείσταις,
καί ἀφαιρέσεσι, καί ἀλλοιώσεσι καλλωπισθέντα τε,
καί μετ’ ἐπιμελείας διορθωθέντα, καί σημειώμασι
διαφόροις καταγλαϊσθέντα παρά τοῦ Ὁσιολογιω-
τάτου ἐν Μοναχοῖς κυρίου Νικοδήμου [Ἁγιορεί-
του], νῦν πρῶτον τύποις ἐξεδόθησαν. Βενετία, Ν.
Γλυκύς, 1800.  4ο, 14 + 671 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτ-
λος, ὀξείδωση). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μι-
κρές φθορές). Γκίνης & Μέξας, 13. 
€ 400-600
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118
Ἡ Καινή Διαθήκη τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, δίγλωττος, τοῦτ’ ἔστι τό θεῖον ἀρχέ-
τυπον καί ἡ αὐτοῦ μετάφρασις εἰς κοινήν διάλεκτον,
μετά πολλῆς ἐπιμελείας διορθωθέντα καί νεωστί με-
τατυπωθέντα. Λονδίνο, R. Watts, 1829.  8ο, 722 σ.
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, ἐμπίεστη
διακόσμηση στά καλύμματα). Ἠλιού 1829.45. 
€ 100-150

119
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, Κωνσταντῖνος, ὁ ἐξ Οἰκονόμων.
Λόγοι ἐκκλησιαστικοί, ἐκφωνηθέντες ἐν τῇ γραι-
κικῇ ἐκκλησίᾳ τῆς Ὀδησσοῦ κατά τό ᾳωκα-ᾳωκβ
ἔτος ὑπό Ο. Κ. Ο., ἐτυπώθησαν φιλοτίμῳ δαπάνῃ
Ἰωάννου Π. Βόζου τοῦ Πελοποννησίου. Βερολίνο,
Τυπογραφία τῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἐπιστημῶν, 1833.
 8ο, 316 σ. (ἔντονος λεκές σ’ ἕνα φύλλο: σ. 63-4,
ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού 1833.48. 
€ 60-80

120
ΠΕΤΡΟΣ Α΄, τσάρος τῆς Ρωσίας, ΙΕΡΕΜΙΑΣ Γ΄,
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κ.ἄ. Τά τοῦ
εὐσεβεστάτου Βασιλέως καί τῶν ἁγιωτάτων Πα-
τριαρχῶν γράμματα περί τῆς συστάσεως τῆς Ἁγιω-
τάτης Συνόδου, μετ’ ἐκθέσεως τῆς ὀρθοδόξου
πίστεως τῆς Ἀνατολικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας.
Ἀθήνα, Ζ. Κωνσταντίνου, 1844.  8ο, 47 σ. Λείπει
τό κάτω ἐξώφυλλο. Ἠλιού 1844.220. 
€ 40-60

121
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, Σοφοκλῆς Κ., ὁ ἐξ Οἰκονόμων.
Βίος Γρηγορίου μητροπολίτου Εἰρηνουπόλως καί
Βατοπαιδίου. Ἀθήνα, Φ. Καραμπίνης & Κ. Βάφας,
1860.  8ο, 72 σ. (λεκέδες ἀπό νερό). Νεότερη δερ-
μάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα, ἀξάκριστο). Γκίνης & Μέξας, 8134. 
€ 40-60

122
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, Κωνσταντῖνος, ὁ ἐξ Οἰκονόμων.
Αἱ δύο πρός τήν Μεγάλην Ἐκκλησίαν ἀπολογίαι
τοῦ ἀοιδίμου Κ. Οἰκονόμου, καί ἕτεραι τινές ἐπι-
στολαί αὐτοῦ ἀνέκδοτοι, ἐν αἷς καί ὁ ἐναρκτήριος
λόγος τοῦ ἀειμνήστου Κ. Κούμα ἐν τῇ κατά Κου-
ροῦ Τσεσμέ σχολῇ. Ἑρμούπολη, Γ. Μελισταγής,
1861.  16ο, 56 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά
στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Γκίνης &
Μέξας, 8515. 
€ 40-60

123
ΜΗΝΙΑΤΗΣ, Ἠλίας. Διδαχαί εἰς τήν ἁγίαν καί
μεγάλην Τεσσαρακοστήν καί εἰς ἄλλας Κυριακάς
τοῦ ἐνιαυτοῦ καί ἐπισήμους ἑορτάς, μετά καί τινων
πανηγυρικῶν λόγων, [...], νεωστί δέ πλουτισθεῖσαι
[...] ὑπό τοῦ Ἱεροδιδασκάλου Ἀνθίμου Μαζαράκη
Κεφαλλῆνος, ἔκδοσις δευτέρα. Βενετία, Φοῖνιξ,
1870.  8ο, λς΄ + 364 σ. (λίγο λερωμένα μερικά
φύλλα). Κείμενο σέ 2 στῆλες. Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμένες οἱ συν-
δέσεις). Ἠλιού & Πολέμη, 1870.94.
€ 80-120
124
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, κ. ἄ. Μαργαρῖται,
ἤτοι λόγοι διάφοροι τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀρχιεπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως, καί ἑτέρων ἁγίων πατέρων, με-
ταφρασθέντες εἰς ἁπλῆν γλῶσσαν πρός κοινήν τῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ὠφέλειαν, ἔκδοσις τρίτη.
Βενετία, Φοῖνιξ, 1882.  4ο, 303 σ. (ὀξειδωμένα τά
πρῶτα καί τά τελευταῖα φύλλα). Κείμενο σέ 2
στῆλες, ὁλοσέλιδη ξυλογραφία στή σ. 6. Πάνινη
ράχη (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1882.503
(3 μόνο ἀντίτυπα).
€ 80-120

10. Μουσική
125
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος Ι. Συμβολαί εἰς
τήν ἱστορίαν τῆς παρ’ ἡμῖν ἐκκλησιαστικῆς μου-
σικῆς, καί οἱ ἀπό τῶν ἀποστολικῶν χρόνων ἄχρι
τῶν ἡμερῶν ἡμῶν ἀκμάσαντες ἐπιφανέστεροι
μελῳδοί, ὑμνογράφοι, μουσικοί καί μουσικολόγοι.
Ἀθήνα, Κουσουλίνος & Ἀθανασιάδης, 1890.  8ο,
λβ΄ + 592 σ. Κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Ἠλιού & Πολέμη, 1890.140, Χατζηθεοδώρου 283. 
€ 70-90

126
ΣΟΥΤΣΟΣ, Ἀλέξανδρος. Τά τρία ᾄσματα τοῦ Ἀλε-
ξάνδρου Σούτσου: 1. Τέκνα γνήσια τῶν Ἑλλήνων,
2. Στήν παλάμην καί πάλην τό σπαθί, 3. Πόλεμον
εἰς τούς ἀπίστους, πόλεμ., τονισθέντα εἰς μέλος
εὐρωπασιατικόν ὑπό Χ(ριστοδούλου) Γ(εωργιά-
δου), ἕτερον ᾆσμα, ἤ μᾶλλον θρηνῳδία τοῦ γήρα-
τος, τονισθέν εἰς μέλος ἀσιατικόν τεχνικώτατ. ὑπό
Σ. Βλαχοπούλου, καί δύο ἕτερα ἐρωτικά. Ἀθήνα,
Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1856.  8ο, 31 σ. Χωρίς ἰδιαί-
τερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό
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ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κομμένη μιά γωνία
τοῦ κάτω, ἄκοπο καί ἀξάκριστο). Γκίνης & Μέξας,
7094, Χατζηθεοδώρου 297.
€ 60-80

127
ΣΠΙΝΕΛΗΣ, Λ. Γενικός γραμματεύς, τετράχορος διά
κλειδοκύμβαλον, ἐκδότης Ἠλίας Καπετανάκης. χ.τ.
καί χ.  4ο, [2] + 4 + [2] σ. Λιθόγραφη παρτιτούρα,
χρωμολιθόγραφος τίτλος στή σ. [1] (τοῦ Ἀλ. Φιλα-
δελφέως). [μαζί:] Barcarolle, Gran Via, δι’ ᾆσμα καί
κλειδοκύμβαλον, [πάνω:] Μουσικαί Ἐκδόσεις, ἐπιμε-
λείᾳ Δ. Λαυράγκα. Ἀθήνα, Γ. Δ. Φέξης, 1900. [4] σ.
Λιθόγραφη παρτιτούρα, χρωμολιθόγραφος τίτλος
στή σ. [1] (τοῦ Κ. Χάουπτ). [μαζί:] ΛΑΜΠΕΛΕΤ, Ν.
Vive Abbas II., marche arabe, [πάνω:] A. S. A. Abbas II.,
Khédive d’ Egypte. Ἀθήνα, Ζ. Βελούδιος, χ.χ.  4ο, 7 +
[1] σ. Λιθόγραφη παρτιτούρα, χρωμολιθόγραφος τίτ-
λος στή σ. 1, κατάλογος τοῦ ἐκδότη στή σ. [1]. (3) 
€ 60-80

128
NICOLINI, Francesco, θ. 1911, μουσικοδιδάσκαλος
στή Φιλαρμονική Ἑταιρεία Ἰθάκης. Τῷ θερμο-
τάτῳ φίλῳ τῆς ὀρθῆς παιδείας καί Ἱδρυτῇ τῆς ἐν
Ἰθάκῃ Ἐμποροναυτικῆς Σχολῆς, Ὄθωνι Ἆ. Στα-
θάτῳ, ἐκ σεβασμοῦ τόν ὕμνον τοῦτον προσφέρου-
σιν, F. Nicolini [μουσική], Γ. Σαλβᾶνος [στίχοι]. 

Χειρόγραφη παρτιτούρα, 332 x 252 mm., [8] σ. (σχί-
σιμο στό ἐξωτερικό περιθώριο, λίγο λερωμένος ὁ
τίτλος). Ὑπογεγραμμένη καί χρονολογημένη στό
τέλος: «F. Nicolini scrissi / Itaca 24 Luglio 907». 
€ 200-300

129
ΛΑΜΠΕΛΕΤ, Γεώργιος. Ἡ ἑλληνική δημώδης
μουσική, 60 τραγούδια καί χοροί (κριτική μελέτη -
μεταγραφή καί ἐναρμόνισις), μεταφραστής στίχων
[στά γαλλικά] Ἀντώνιος Κωνστ. Ρουμπέν. Ἀθήνα
1933.  4ο, 199 σ. Λείπει ἡ δερμάτινη ράχη. 
€ 30-40

130
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, Μανώλης. Τά ξωτικά νερά, μου-
σικοδραματικό ποίημα σ’ ἕνα μέρος καί πρόλογο,
ἑλληνική παράφραση ἀπό τό ὁμώνυμο δραματικό
ποίημα τοῦ Butler Yeats τῆς κυρίας Βέτας Πεζοπού-
λου. Ἀθήνα 1951. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, 152 σ. Τίτ-
λος στά ἑλληνικά καί ἀγγλικά. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἀνατολή, μουσικό παραμύθι σέ
δυό μέρη κ’ ἕνα Ἰντερμέδιο, λεύτερη διασκευή τοῦ
συνθέτη ἀπό τό μονόπραχτο τοῦ Γιάννη Καμπύση.
Ἀθήνα 1953.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, VII + 272 σ.
Τίτλος στά ἑλληνικά καί γερμανικά. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. (2)
€ 80-120



26

135

11. Ἐπιστῆμες
131
ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Εὐγένιος. Περί συστήματος τοῦ
Παντός, ἐπίτομος ἔκθεσις σαφῶς ὡς οἷόν τε ἐκ δια-
φόρων φιλοσόφων ἐρανισθεῖσα. Βιέννη, Γ. Βεντό-
της, 1805.  4ο, 146 σ. (λεκές ἀπό νερό στήν κάτω
ἐσωτερική γωνία). Μέ 13 ἀναδιπλούμενους χαλκό-
γραφους πίνακες. Ἀρχικά μαρμαρογραφημένα
χαρτόνια (φθορές). Ἠλιού 1805.83, Legrand & Per-
not, 719. 
€ 300-400

132
[ΚΑΡΖΗΣ, Κώστας]. Πίναξ γενικός κατ’ ἀλφαβητι-
κήν τάξιν τῶν περιεχομένων ἐν ἅπασι τοῖς συγγράμ-
μασι τοῦ Ἰωάννου Π. Πύρλα. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο
τῆς Ἀστραπῆς, 1899.  8ο, 144 σ. Ἀντίτυπο μέ χειρό-
γραφη σημείωση: «Καταρτισθείς ἀπό τόν Κώσταν Ἰ.
Καρζῆν» καί σφραγίδα τοῦ φαρμακείου Κ. Ι. Καρζῆ.
Νεότερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1899. 800. 
€ 40-60

133
ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ, Φερδινάνδος. Συνταγολογικόν
ἐγκόλπιον, ἤτοι στοιχειώδης συνοπτική συνταγο-
λογία, συνταχθεῖσα ἐπί τῇ βάσει τῶν παραδόσεων
τοῦ καθηγητοῦ κ. Ν. Μακκᾶ, ὑπό Φερδινάνδου Ι.
Καμπιώτου. Ἀθήνα, Ἀποστολόπουλος, 1897. 
16ο, ς΄ + (7-112) σ. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη, ἄκοπο). Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1897.707 (1 μόνο ἀντίτυπο). 
€ 40-60

134
ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ, Α. Κ., καί Τ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ. Φαρ-
μακογραφία, [τόμος Α΄ (ἀπό τούς 3):] Χημικά
ἀνόργανα φάρμακα. Ἀθήνα, Π. Λεώνης, 1908. 
ιδ´ + 756 σ. (λείπει τό τελευταῖο φύλλο τοῦ πρώτου
τεύχους, μικρά ἐπιδιορθωμένα σχισίματα στά περι-
θώρια τοῦ τίτλου καί τῶν τελευταίων φύλλων). Μέ
εἰκόνες ἐντός κειμένου. Νεότερη δερμάτινη ράχη.
€ 30-40

135
ΠΥΡΡΟΣ, Διονύσιος. Βοτανική πρακτική, προσηρ-
μοσμένη εἰς τήν ἰατρικήν καί οἰκονομίαν, μεθ’ ὅσης
ἐπιμελείας συνερανισθεῖσα, ἐκ διαφόρων συγγρα-
φέων, καί συντεθεῖσα κατ’ ἀλφάβητον καί κατά τό
σύστημα τοῦ σοφοῦ Λινναίου. Ἀθήνα, Α. Ἀγγελί-
δης, 1838.  2 τόμοι, 8ο, ιδ´ + 210 καί 200 σ. (λείπει ὁ

κατάλογος συνδρομητῶν, ἐπιδιορθώσεις στό τελευ-
ταῖο φύλλο τοῦ δεύτερου τόμου, λερωμένα μερικά
φύλλα, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Λιθόγραφο
πορτραῖτο στήν ἀρχή («Ὁ Ἀρχιμανδρίτης / Διονύ-
σιος ὁ Πύῤῥος Θετταλός / ὁ καί Ἰατροδιδάσκαλος,
ἐτῶν 65»), 200 λιθογραφίες ἐκτός κειμένου ἐπιχρω-
ματισμένες μέ τό χέρι, ἀναδιπλούμενος λιθόγραφος
πίνακας ἐπιχρωματισμένος μέ τό χέρι στό τέλος τοῦ
δεύτερου τόμου («Δένδρον Γενικόν μέ τάς 24 Κλά-
σεις»). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (φθορές στά
καλύμματα). Ἠλιού 1838.22-3 (χωρίς ἀναφορά στό
πορτραῖτο). (2)  ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ. Ὁ πρῶτος τόμος
εἶναι ἀφιερωμένος στή βασίλισσα Ἀμαλία, πού θά
πρωτοστατήσει ἀργότερα στή δενδροφύτευση τῆς
Ἀθήνας, καί ὁ δεύτερος στόν Πετρόμπεη Μαυρομι-
χάλη. Στήν ἀφιερωτική ἐπιστολή πρός τόν τελευταῖο
ὁ συγγραφέας ἀπαντάει καθώς φαίνεται σέ ἀρνη-
τικά σχόλια γιά τήν ποιότητα τῆς εἰκονογράφησης:
«... Γνωρίζω, ὅτι τά βιβλία μου ταῦτα πρῶτα ὄντα,
δέν εἶναι ὡσάν ἐκεῖνα τῶν λαμπρῶν Παρισίων, μήτε
ὡσάν τῆς ἄνω καί κάτω Γερμανίας, μήτε μέ χρυσο-
λαμπροστίλβοντα χρώματα, καθώς τά θέλουσι με-
ρικά ἀνθρωπάρια μέ πολλάς φρένας. Ἐγώ χωρίς νά
φείδωμαι κόπους πολλούς καί ἔξοδα πολλά, καί
χωρίς νά δώσω ἀκρόασιν εἰς κανένα, ἔκαμα ταῦτα
πρός ὄφελος τῶν πλησίον μου, ἀφίνων τά λοιπά νά
τά ἐκτελέσωσιν οἱ γινώσκοντες τά τέλεια...». Ἡ γε-
νικά ἄτεχνη ἐπιχρωμάτιση τῶν λιθογραφιῶν πα-
ρουσιάζει διαφορές ἀπό ἀντίτυπο σέ ἀντίτυπο.
€ 4.000-6.000
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143

136
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, Γρηγόριος. Γεωργική καί οἰκι -
ακή οἰκονομία, ἐπιδιορθωθεῖσα καί κατά πολλά
ἐπαυξηθεῖσα διά νεωτέρων προσθηκῶν ὑπό Ι. Π.
Πύρλα. Ἀθήνα, τυ πο γρα φεῖο τοῦ Κάλ λους, 1881. 
8ο, 698 + 19 + 34 σ. Μέ ξυλογραφίες ἐντός κειμένου,
ἀντίτυπο μέ μικρή φωτογραφία τοῦ Πύρλα κολλη-
μένη στή σ. 3. Πανί (λερωμένο, φθορές). Ἠλιού &
Πολέμη, 1881.88.  Κυκλοφόρησε σέ τεύχη ὡς πα-
ράρτημα τοῦ Φοίβου. 
€ 50-70

137
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀλέξανδρος Ν. Περί ἐλαί -
ας, καλλιέργεια – ἀσθένειαι. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο
τῆς Νομικῆς, 1906.  127 σ. (λερωμένα μερικά
φύλλα). Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Λείπει τό πάνω
ἐξώφυλλο (ὀξειδωμένο τό κάτω). 
€ 25-35

138
ΨΑΡΑΣ, Π. Στοιχειώδης ζῳολογία, ἐρανισθεῖσα
ἐκ δοκίμων ἀγγλικῶν καί γαλλικῶν φυσιογρα-
φικῶν συγγραμμάτων. Λονδίνο, Rivington, 1884. 
8ο, viii + 376 σ. Μέ 400 εἰκόνες ἐντός κειμένου. Πά-
νινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1884.841. 
€ 60-80

139
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Πέτρος. Ὁ ἀλογογιατρός,
[πάνω:] Λαϊκή κτηνιατρική, Α΄. Ἀθήνα, Σπ. Κου-
σουλίνος, 1906.  50 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μετα-
γενέστερη ταινία χαρτιοῦ στή ράχη, ἄκοπο). 
€ 25-35

140
FLAMMARION, Camille. Λαϊκή ἀστρονομία, ἤ γενική
περιγραφή τοῦ οὐρανοῦ, μετάφρασις ἐκ τοῦ γαλλι-
κοῦ ὑπό Ἰδομενέως Ν. Στρατηγοπούλου. Ἀθήνα, Γ.
Δ. Φέξης, 1899. 8ο, 1118 σ. Μέ πολλές ξυλογραφίες
ἐντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη (φθορές). Ἠλιού &
Πολέμη, 1899.504. 
€ 60-80

141
SCHMIDT, J. F. J. Πραγματεία περί τοῦ γενομένου
τῷ 1861ῳ Δεκεμβρ. 26ῃ (14ῃ) σεισμοῦ τοῦ Αἰγίου,
μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γερμανικοῦ ὑπό Ἡρ. Μη-
τσοπούλου. Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1867. 
8ο, 52 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μ΄ ἕνα
ἀναδιπλούμενο τοπογραφικό. Ἀρχικά ἁπλά ἐξώ-
φυλλα (περιβάλλονται ἀπό μεταγενέστερα, συν-

δετῆρες στό ἐσωτερικό περιθώριο). Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1867.398. 
€ 30-40

142
ΝΙΚΟΛΕΤΤΗΣ, Εὐάγγελος Ν. Τηλεγραφία καί
τηλεφωνία: Α΄. Τηλεγραφική φυσική. Ἀθήνα, Α.
Κωνσταντινίδης, 1909.  149 σ. (λίγο λερωμένο
ἀντίτυπο). Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. 
€ 30-40

12. Χειρόγραφα - Ἔγγραφα
143
CRACIÁN, Baltasar, 1601-1658, Ἰσπανός συγγρα-
φέας. Ὁ ἄνθρωπος τῆς αὐλῆς, ἤ τέχνη τῆς φρονή-
σεως, βιβλίον εἰς δύο Τόμους διῃρημένον, εἰς τούς
ὁποίους περιέχονται ἀξιώματα τριακόσια, πόνημα
συντεθέν τό πρῶτον, παρά Βαλτάσαρ Γρατζιάνι εἰς
τήν Ἰσπανικήν διάλεκτον, καί ἐκ ταύτης εἰς τήν Γαλι-
κήν, ἐκ δέ τῆς Γαλικῆς εἰς τήν Ἰταλικήν μεταφρα-
σθέν. Τελευταῖον δέ διά προσταγῆς τοῦ ὑψηλο τάτου,
καί σοφωτάτου αὐθέντου Ἰωάννου Νικολάου Ἀλε-
ξάνδρου βοεβό(δ)α μεταφρασθείς ἐκ τῆς Ἰταλικῆς εἰς
τήν ἡμετέραν ἁπλῆν διάλεκτον, ὁ μέν πρῶτος τόμος
παρά τοῦ λογιωτάτου Ἀνδρέου Μυιάρη· ὁ δέ δεύτε-
ρος παρά τοῦ λογιωτάτου Δημητρίου Προκοπίου τοῦ
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Ἰατροῦ. Ἔτει δεκάτῳ τῆς ἐν Οὐγγροβλαχίᾳ δευτέ-
ρας ἡγεμονίας τῆς αὐτοῦ ὑψηλότητος. αψκθῳ. Τόμος
Πρῶτος.  Χειρόγραφο σέ χαρτί, 35-38 στίχοι ἀνά
σελίδα, folio, 314 x 212 mm., [7] + 57 φ. Ὁ τίτλος στό
φ. [1], πίνακας περιεχομένων στά φ. [2r]-[6v] (300
γνωμικά ἀριθμημένα αον-τον), τό κείμενο στά φ. [1r]-
[57r] (στό φ. 34r: «Ὁ ἄνθρωπος τῆς αὐλῆς, ἤ Τέχνη
φρονήσεως πολιτικῆς, Μέρος Δεύτερον»), κτητορική
σημείωση στόν τίτλο («Μ(άρκ)ου Βερώνη»). Δέρμα
σύγχρονο μέ τή γραφή (μικρές φθορές, χαλαρωμένες
οἱ συνδέσεις).  Ἄγνωστη μετάφραση, κατά παραγ-
γελία τοῦ Νικολάου Μαυροκορδάτου, τοῦ El oráculo
manual y arte de prudencia (1653). Γιά μιά ἑλληνική με-
τάφραση τοῦ πρώτου γνωμικοῦ σέ σύμμικτο κώδικα
τῆς Ρουμανικῆς Ἀκαδημίας, βλ. Στ. Ἀθήνη, «Ἡ πε-
ρίπτωση Baltasar Gracián y Moralès», Μνήμη Ἄλκη
Ἀγγέλου, Ἀθήνα 2004, σ. 414-8 (ἡ μετάφραση διαφέ-
ρει ὡς πρός τή διατύπωση ἀπό τήν ἀντίστοιχη τοῦ πα-
ρόντος χειρογράφου).
€ 6.000-8.000

144
ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ὁ Νέος, Παναγιώτης. Προθεωρία καί
ἀναστασιματάριο. [τέλη 18ου / ἀρχές 19ου αἰώνα].
Χειρόγραφο σέ χαρτί, 12 διπλοί στίχοι ἀνά σελίδα,
8ο, 166 x 112 mm., ζ´ + 89 φ. (κομμένο τό ἐξωτερικό
περιθώριο τῶν φ. [34] & [56]). Δίχρωμα ἐπίτιτλα στά
φ. [α΄] καί [1], ὁ τροχός τῆς μουσικῆς στό φ. [ζ΄], νε-
ότερη φυλλαρίθμηση. Δέρμα σύγχρονο μέ τή γραφή
(μικρές φθορές, ἐμπίεστη διακόσμηση στά καλύμ-

ματα, κόκκινες οἱ ἀκμές).  Τό χειρόγραφο αὐτό
μπορεῖ νά συσχετιστεῖ μέ τόν κώδικα τῆς μονῆς Ἰβή-
ρων 1121, πού γράφηκε τό 1805 «τῇ τοῦ Γρηγορίου
χειρί», καθώς καί μέ ἄλλα χειρόγραφα τοῦ ἰδίου γρα-
φέα. Ὁ Γρ. Στάθης πρότεινε πρόσφατα τήν ταύτιση
τοῦ Γρηγορίου μέ τόν Γρηγόριο Πρωτοψάλτη, ἕναν
ἐκ τῶν τριῶν εἰσηγητῶν τῆς Νέας Μεθόδου. Βλ. Γ.
Θ. Στάθης, Τά χειρόγραφα βυζαντινῆς μουσικῆς.
Ἅγιον Ὄρος, τ. Δ´, Ἀθήνα 2015, σ. 339. 
€ 2.000-3.000

145
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ὁ Λαμπαδάριος.
Σύντομον Δοξαστάριον, μελοποιηθέν παρά τοῦ ἀει-
μνήστου διδασκάλου κυρίου Πέτρου Λαμπαδαρίου
τοῦ Πελοποννησίου, ἐξηγηθέν δέ κατά τήν νέαν μέ-
θοδον παρά κύρ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, νῦν δέ
ἐπιδιορθωθέντος παρά τοῦ μακαρίτου κυρίου Μάρ-
κου τοῦ Δομεστίκου, κατά τήν παράδοσιν τοῦ διδα-
σκάλου αὐτοῦ κυρίου Μανουήλ Πρωτοψάλτου. [π.
1820].  Χειρόγραφο σέ χαρτί, 12 διπλοί στίχοι ἀνά
σελίδα, 8ο, 172 x 112 mm., 440 σ. (λερωμένα μερικά
φύλλα). Νεότερη σελιδαρίθμηση μέ μολύβι. Μεταγε-
νέστερο πανί (μικρές φθορές). 
€ 800-1.200

146
ΚΑΝΑΡΗΣ, Κωνσταντίνος, π. 1793-1877, ἥρωας
τοῦ 1821, κ.ἄ. Ἐπιστολή μέ τίς ὑπογραφές τῶν ψα-
ριανῶν πλοιάρχων Κωνσταντίνου Κανάρη, Κων-
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σταντίνου Νικοδήμου, Ἀνδρέα Η. Κεφάλα καί Νικο-
λάου Γιαννίτζη πρός τήν ἐν Αἰγίνῃ Ἐπιτροπή τῶν
Ψαρῶν. Μεσολόγγι, 17 Ἰανουαρίου 1826.  2 σελί-
δες, 317 x 216 mm. (λείπουν τμήματα ἀπό τήν πάνω
πλευρά).  «... εἰς τάς 14 τοῦ τρέχοντος ἐκάθησε μία
ἐχθρική κορβέτα εἰς ταῖς 6 ὥραις τῆς νυκτός εἰς τόν
Φάλτζα Μπόκα [Στενό Συκιᾶς Ναβαρίνου] καί ἀφ’
οὗ ἐπάσχισαν οἱ τοῦρκοι μέ πολλούς τρόπους νά τήν
γλυτώσουν, ὅμως δέν ἠμπόρεσαν διόλου. Εἰς τάς 15
τοῦ αὐτοῦ εἰδοποιηθέντες ἐβάλθημεν εἰς τά πανιά
ὅλος ὁ στόλος, δι’ αὐτό τό μέρος. Ὅθεν καί εἰς τάς 16
τοῦ αὐτοῦ πρός τάς 10½ ὥρας τῆς αὐγῆς ἐπροχώρησε
ἕνα μπουρλώτο ὑδράϊκον καί τό ἔκαυσε (δοξάζοντες
τόν ὕψιστον διά αὐτήν τήν νίκην καί παρακαλοῦντες
ὁποῦ καί τά ὅμοιά του νά λάβουν τήν ἰδίαν τύχην). Ὁ
ἐπίλοιπος ἐχθρικός στόλος εὑρίσκετο εἰς Ναύπακτον,
ἐβάλθη ὅμως <εἰς> τά πανιά εὐθύς ὁποῦ μᾶς εἶδε καί
πρός τό μεσημέρι τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐδώσαμεν πόλε-
μον καλόν, χωρίς νά λάβῃ τήν παραμικράν ζημίαν
κᾀνένα ἑλληνικόν πλοῖον. Μάλιστα δέ ἐπήραμεν ἕνα
ἐχθρικόν μπουρλώτο σῶον, χωρίς κᾀνέναν ἄνθρωπον
ὅμως. Πολλά πλοῖα τοῦ στόλου μας ἠλευθερώσαμεν
πολλούς ἀνθρώπους καί χριστιανούς καί τούρκους, καί
ἀπό αὐτούς μανθάνομεν ὅτι ἡ κορβέτα ὁποῦ ἐκαύσα-
μεν ἦτον 24 κανονιῶν...».
€ 1.000-1.500

147
Ἔγγραφο τῶν προκρίτων τῆς Ὕδρας πρός τήν ἐν
Αἰγίνῃ Ἐπιτροπή τῶν Ψαρῶν. Ὕδρα, 12 Μαρτίου

1826.  1 σελίδα, 313 x 216 mm. Τετραμερής σφρα-
γίδα [Μαζαράκης 30].  «... Διά τά 20 Μύστικα, τά
ὁποῖα ἡ σεβαστή Διοίκησις ἀπεφάσισε νά κάμουν
μέρος τῆς μελετουμένης ὑπέρ Μεσολογγίου ἐκστρα-
τείας, σπεύδομεν νά σᾶς εἰδοποιήσωμεν ὅτι τοιούτου
εἴδους πλοῖα ἡμεῖς δέν ἔχομεν παντελῶς ἐνταῦθα,
ἀλλ’ οὔτε σχεδόν ἐλπίζομεν νά ἔχουν οἱ ἀδελφοί Σπε-
τζιῶται· ἐπειδή ὅμως δέν σᾶς λανθάνει πόσον εἶναι
χρήσιμα καί ἀναγκαῖα εἰς τό σκοπούμενον μέρος,
διά τοῦτο παρακαλοῦμεν νά κάμητε κάθε τρόπον νά
ἑτοιμασθοῦν καί τά 20 ἀπό αὐτοῦ...». 
€ 800-1.200

148
Ἔγγραφο μέ τίς ὑπογραφές τῶν δημογερόντων
τῆς Ἐπαρχίας Καρύταινας καί τῶν στρατηγῶν Δη-
μητράκη Πλαπούτα καί Ἰωάννη Θ. Κολοκοτρώνη,
μέ τό ὁποῖο διορίζεται γιατρός τῆς Ἐπαρχίας ὁ
Ἀγαμέμνων Αὐγερινός. Καρύταινα, 5 Ἰανουαρίου
1828.  1 σελίδα, 301 x 207 mm. 
€ 400-600

149
ΜΙΑΟΥΛΗΣ, Ἀνδρέας, 1769-1835, ἥρωας τοῦ ’21.
Συμφωνητικό μέ τήν ὑπογραφή του («ἀνδρέας μι-
αούλης») μεταξύ τοῦ Β. Ναυτικοῦ Διευθυντηρίου
καί τοῦ ἐν Ναυπλίῳ οἴκου Bernau & Feldmann, μέ
τό ὁποῖο ὁ τελευταῖος ὑπόσχεται νά προμηθεύσει
τό Β. Ναυτικό μέ «διακόσια ἀρ. 200 κομμάτια
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πανία διά περισκελίδας (πανταλώνια)». Πόρος, 29
Μαΐου 1834.  1 σελίδα, 290 x 220 mm. Ὑπογράφε-
ται ἐπίσης ἀπό τούς Bernau & Feldmann καί προσυ-
πογράφεται ἀπό τόν Γραμματέα τοῦ Διευθυντηρίου
Κ. Κασνάρη. 
€ 300-400

150
TROMELIN, Jacques-Jean-Marie-François Boudin, baron
de, 1772-1842, στρατηγός. Αὐτόγραφη καταγραφή
τῆς διαδρομῆς ἀπό τή Δαλματία στήν Κωνσταντι-
νούπολη μέσω Σεράγιεβο, Πρίστινα, Σκοπίων, Φι-
λιππούπολης καί Ἀδριανούπολης. [π. 1820].  12
φύλλα, 315 x 214 mm. (συντηρημένα). Σημειώνονται
ἀναλυτικά τά τοπωνύμια (πόλεις, χωριά, ποταμοί,
κλπ.) σέ εὐθεία γραμμή πού ἐκτείνεται σέ 24 κατακό-
ρυφα μισά φύλλων ἀριθμημένα 1-24 (2 ἀνά φύλλο),
τίτλος στήν πίσω ὄψη τοῦ τελευταίου φύλλου («Itin-
eraire de la Dalmatie à Constantinople, par la Bosnie, la
haute Macedoine et la vallee de la Maritza (L’ Ebre), en
vinquatre Numeros ou 12 feuilles»). [μαζί:] Χειρόγρα-
φες σημειώ σεις ἀπό ἕνα ταξίδι στήν Αἴγυπτο καί σχε-
τικά μέ γαλλικές ἀποστολές. 8 καί 3 σ.  Ὁ Tromelin
συνεισέφερε ὑλικό γιά τή χάραξη τοῦ μεγάλου χάρτη
τοῦ Lapie, Carte générale de la Turquie d’Europe en XV
feuilles, dressée sur des matériaux rassemblés par Mr le
Lieutenant-Général Comte Guilleminot, [...] et Mr. le Ma-
réchal de Camp Baron de Tromelin, Παρίσι 1822.
€ 500-700

151
Περιγραφή στά ἰταλικά ἑνός ταξιδιοῦ ἀπό τή Γέ-
νοβα στήν Κωνσταντινούπολη. Ἰούνιος - Ἰούλιος
1846.  Γραμμένη σέ 9 λυτά τεύχη 106 συνολικά
φύλλων, τά 2 πρῶτα 275 x 190 mm. καί τά ὑπόλοιπα
290 x 195 mm. (γραμμένο τό δεξιό μισό κάθε σελίδας),
203 [204] + [8] σ. (οἱ 7 τελευταῖες σελίδες λευ κές).
Μέ διορθώσεις καί συμπληρώσεις.  Ἐν δια φέρουσα
περιγραφή, προφανῶς ἀνέκδοτη, ἑνός ταξιδιοῦ μέ
τό μπριγκαντίνι S. Andrea τοῦG. Chiozza di Pegli, πού
εἶχε τελικό προορισμό τό Κέρτς τῆς Κριμαίας. Ὁ
ἀνώνυμος συγγραφέας διανθίζει τό κείμενό του μέ
ἀναφορές στήν ἀρχαία καί τήν πρόσφατη ἱστορία τῆς
Ἑλλάδας. Τό ἀφιερώνει στούς γιούς του Cecco καί
Gigi (σ. [1]). 
€ 1.500-2.000

152
ΒΛΑΧΟΣ, Ἄγγελος, 1838-1920, συγγραφέας. Λεύ-
κωμα (liber amicorum) τοῦ Ἄγγελου Βλάχου μέ
αὐτόγραφα ποιήματα μεταξύ ἄλλων τῶν Ι. Πέρο-
γλου, Emil Schmidt, Otto Loewenstein, Κ. Ρ. Ραγκαβᾶ,
Ἀχιλλέως [Παράσχου] (2), Α. Ρ. Ραγκαβῆ, Θ. Γ.
Ὀρφανίδη (2), Φ. Α. Οἰκονομίδη, Σπ. Λάμπρου, Δ.
Ν. Βερναρδάκη, Ἀν. Βυζάντιου καί Γ. Παράσχου,
καθώς καί 2 ὁλοσέλιδα σχέδια τῶν Α. Ψύλλα καί Β.
Σκόπα. 1861-1862 & 1872 (τοῦ Λάμπρου).  πλάγιο
8ο, 152 x 245 mm. Ὅλα τά ποιήματα ὑπογεγραμμένα,
τά περισσότερα καί χρονολογημένα. Δέρμα (μικρές
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φθορές, χαλαρωμένη ἡ ράχη, σπασμένη ἡ πάνω σύν-
δεση, χρυσωμένες οἱ ἀκμές).
€ 1.500-2.000

153
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Ἀνδρέας, 1811-1901, σατιρικός ποι-
ητής καί συγγραφέας. Αὐτόγραφο λόγου του περί
θρησκείας (μέρος Β΄). [τέλη 19ου αἰώνα].Γραμμένο
σέ τεῦχος 8 φύλλων, 8ο, 203 x 145 mm., (27-39) σ. (οἱ 3
τελευταῖες σελίδες λευκές). Χωρίς τίτλο (στήν ἀρχή τοῦ
κειμένου: «Μέρος Δεύτερον»), 4 αὐτόγραφες διορθώ-
σεις σέ ἐπικολλημένες ταινίες χαρτιοῦ, αὐτόγραφη σε-
λιδαρίθμηση.Τό Α´ μέ ρος τοῦ λόγου βρίσκεται στό
«Ἵδρυμα Κεφαλονιᾶς & Ἰθάκης» καί ἡ μελέτη του τό
2001 ἀπό τήν Εὐρ. Λειβαδά καί τόν Γερ. Γαλανό ὁδή-
γησε στό συμπέρασμα ὅτι ὁ Λασκαράτος παρουσίασε
πρός τό τέλος τῆς ζωῆς του κάποια μεταστροφή στίς
ἀπόψεις του γιά τή θρησκεία. Βλ. «Ἀνδρέας Λασκα-
ράτος. Στό φῶς ἀνέκδοτο χειρόγραφο», Ἔθνος, 6. 3.
2001, «Ἡ λογική, ὁδηγήτρια μου», Ἐλευθεροτυπία, 16.
3. 2001, καί «Ἄγνωστο χειρόγραφο. Θεοσεβούμενος ὁ
ἀφορισμένος Ἀνδρέας Λασκαράτος», Τό Βῆμα, 17. 3.
2001. Ἀπό τό παρόν Β´ μέρος τοῦ λόγου φαίνεται ὅτι
τέτοια μεταστροφή μάλλον δέν ὑπῆρξε. 
€ 800-1.200

154
VICTORIA, 1819-1901, βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας. Ἔγ -
γραφο σέ περγαμηνή μέ τήν ὑπογραφή της («Victoria

R.I.»), μέ τό ὁποῖο διορίζει τόν Ἐδουάρδο Λῶ (Edward
Fitzgerald Law) μέλος τῆς ἐπιτροπῆς πού θά καθόριζε
τόν τρόπο πληρωμῆς τῆς πολεμικῆς ἀποζημίωσης πρός
τήν Τουρκία (ἔτσι ὥστε νά μή θιγοῦν τά δικαιώματα
τῶν παλαιῶν πιστωτῶν τῆς Ἑλλάδας). Balmoral Castle,
8 Ὀκτωβρίου 1897.  1 σελίδα, 440 x 550 mm. Ἀνά-
γλυφη σφραγίδα, προσυπογράφει ὁ πρωθυπουργός,
λόρδος Salisbury. 
€ 800-1.200

155
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ, Εὐάγγελος, Κ., «Γαλλιανός»,
1869-1951, Κρητικός ὁπλαρχηγός. 23 ἔγγραφα καί
ἐπιστολές ἀπό τό ἀρχεῖο του, μεταξύ τῶν ὁποίων:
ἕνα ἔγγραφο τοῦ Ἑλλην. Μακεδονικοῦ Κομιτάτου
μέ τό ὁποῖο διορίζεται ἀρχηγός σώματος στήν πε-
ριοχή Μοναστηρίου (Ἀθήνα, 2. 11. 1904), ἡ διαθήκη
πού συνέταξε ἐνόψει τῆς μετάβασής του στή Μακε-
δονία (Πειραιάς, 2. 11. 1904), φύλλο πορείας γιά τήν
Ἤπειρο «ἐπί κεφαλῆς ἑξήκοντα ἑνός (61) ὁπλιτῶν»
(Ἀθήνα, 21. 10. 1912), ἐπιστολές τῶν ὁπλαρχηγῶν Κ.
Τζώρτζη-Ζαχαράκη (Νεμίτσα, 28. 11. [1912]), Μ. Μ.
Ἀβάτζου (3, Θεσσαλονίκη, 6., 7. & 20. 7. 1913) καί
Γ. Βάρδα (Ἀθήνα, 26. 5. 1915), κατάσταση ἀνδρῶν
του 1ου λόχου τῆς Κρητικῆς Λεγεῶνος, βεβαιώσεις
τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Φραγκιαδάκη ἀπό τούς Γ.
Βάρδα (Ἀθήνα, 1. 8. 1908), Α. Μ. Κόρακα (Ἀθήνα,
28. 3. 1913) καί Κ. Σαπουντζάκη (Ἀθήνα, 14. 2. 1915),
αἴτησή του πρός τή Βουλή τῶν Ἑλλλήνων (Ρέθυμνο,
15. 3. 1914), «Κρητικῶν ἀγώνων ἡμερολόγιον τοῦ
Εὐαγ. Κυριάκ. Φραγκιαδάκη ἤ Γαλ λιανοῦ» (4 δακτ.
σ.), κ.ἄ.  44 συνολικά σελίδες, διάφορα μεγέθη.
[μαζί:] Ὁλόσωμη φωτογραφία του, «Βιβλίον πρωτο-
κόλλου, τοῦ Ἀρχηγοῦ Ἠπείρου ἐπί τοῦ Βαλκανικοῦ
πολέμου ἐπί τῶν ἐθελοντικῶν σωμάτων, Ε. Γαλλια-
νοῦ, ἔτους 1912», λιθογραφημένο τηλεγράφημα τοῦ
Κωνσταντίνου πρός τόν Βενιζέλο, «Καπετάν Γαλλια-
νός (Εὐάγγελος Κυριάκου Φραγκιαδάκης), ἕνας με-
γάλος ἀγωνιστής τῆς ἐλευθερίας. Ὑπό τοῦ Γεωργίου
Ν. Φραγκιαδάκη» (5 δακτ. σ.) καί νεότερα ἔντυπα.
€ 800-1.200

156
ΔΑΜΙΑΝΟΣ, Κωνσταντῖνος, 1853-1915, ἀντιστρά-
τηγος, διοικητής τῆς 3ης Μεραρχίας. Χειρόγραφη
διαταγή (ἀρ. 220) μέ τήν ὑπογραφή του («Κ. Δαμια-
νός»), στήν ὁποία ἀναφέρεται στά πεπραγμένα τῆς
Μεραρχίας κατά τούς Βαλκανικούς Πολέμους. Κλι-
τύες ἀνατολικῶς Πέλτσοβο, 26 Ἰουλίου 1913.  2
σελίδες, 326 x 203 mm. Σφραγίδα.
€ 80-120
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157
Δακτυλογραφημένο ψήφισμα ἀπευθυνόμενο πρός
τόν βασιλιά Κωνσταντίνο, μέ τίς ὑπογραφές τῶν
μελῶν δωδεκαμελοῦς ἐπιτροπῆς ἀντιπροσωπεύουσας
«σύμπασαν τήν Ἤπειρον κατ’ Ἐπαρχίας ἀπ’ ἄκρου
εἰς ἄκρον», καθώς καί τίς ὑπογραφές τῶν ἀντιπρο-
σώπων 20 ἐπαρχιῶν τῆς Ἠπείρου καί τίς ὑπογραφές
τῶν προέδρων καί τίς σφραγίδες 18 σωματείων καί
ἀδελφοτήτων, μέ τό ὁποῖο ζητοῦν νά ἀναληφθεῖ
δράση γιά τήν ἀπομάκρυνση τῶν Ἰταλῶν ἀπό τήν
Ἤπειρο. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 1917.  4 σελίδες,
509 x 236 mm. [μαζί:] Δακτυλογραφημένο συνοδευ-
τικό ἔγγραφο μέ τίς ὑπογραφές τοῦ προέδρου τῆς
δωδεκαμελοῦς ἐπιτροπῆς καί προέδρου τοῦ Ἠπει-
ρωτικοῦ Συνδέσμου Κ. Ι. Κόκκορου καί τῶν ἀντι-
προσώπων 20 ἐπαρχιῶν τῆς Ἠπείρου. Πειραιάς, 29
Μαρτίου 1917.  2 σελίδες, 509 x 386 mm. (2) 
€ 800-1.200

158
ΒΕ ΝΙ ΖΕ ΛΟΣ, Ἐλευθέριος, 1864-1936, πρω θυ πουρ-
 γός. Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του
(«Ἐλευθ. Κ. Βενιζέλος») πρός τόν διευθυντή τοῦ
«Ἔθνους» Σπ. Νικολόπουλο, μέ τήν ὁποία τόν βε-
βαιώνει ὅτι ἡ ἀπόφασή του νά μήν ἐπανέλθει στήν
πολιτική σκηνή εἶναι ἀμετάκλητη. Παρίσι, 6 Νοεμ-
βρίου 1922.  4 σελίδες, 180 x 134 mm. (ἐπιδιορθώ-
σεις μέ σελοτέιπ). 
€ 200-300

159
Ἔγγραφο τῶν κατοίκων τῆς Περάμου πρός τό Δι-
οικητικό Συμβούλιο τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει
Ἀνορθωτικοῦ Συνδέσμου τῶν Περαμίων. Πέραμος,
23 Αὐγούστου 1922.  1 σελίδα, 266 x 205 mm. (λε-
κέδες, τρύπες ἀπό διατρητική μηχανή).  «... Ἀγα-
πητοί συμπατριῶται, Ὁ κίνδυνος τῆς ἀπωλείας
ἡμῶν ἐπέστη. Τό Βαλάκεσερ [Μπαλίκεσιρ] καίεται·
ἡ περιοχή περιῆλθεν εἰς χεῖρας τῶν Ἐχθρῶν. Ἡ Πά-
νορμος κενοῦται. Αἱ Ἀρχαί ἀνεχώρησαν. Οὐδεμία
ἐλπίς πλέον ὑπάρχει. Ἡ σωτηρία μας ἔγκειται ἐν τῇ
φυγῇ μόνη. Πῶς ὅμως θά φύγωμεν; Ἔχομεν ἀνάγ-
κην ἀτμοπλοίου ἀμέσως. Ἡ τελευταία μας καί μόνη
ἐλπίς εἶσθε ὑμεῖς...».
€ 200-300

160
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ — Οἱ ἀνέκδοτοι λόγοι
τῶν Π. Ρούσσου, Α. Σβώλου, Κ. Ρέντη, Σ. Θεοτόκη,
Α. Μυλωνᾶ, Φ. Δραγούμη, Π. Κανελλόπουλου καί Γ.
Σακαλῆ. 17 Μαΐου 1944.  Δακτυ λογραφημένοι, 17,
8, 8, 6, 2, 3, 10 καί 1 σ. (φθορές ἀπό ὀξείδωση συνδε-

τήρα).  Προέρχονται ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ ταγμα-
τάρχη Μάρκου Π. Κλαδάκη (1900-1972). Δέν φαίνε-
ται νά σώζονται ἀλλοῦ.
€ 400-600

161
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς, 1859-1943, ποιητής. Αὐτό-
γραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Κ. Πα-
λαμᾶς»), πρός ἕνα μή πλήρως κατονομαζόμενο
ἀποδέκτη («Ἀγαπητέ μου Παντελῆ»), σχετικά μέ
τήν ἀποχώρησή του ἀπό τή θέση τοῦ γραμματέα
τοῦ Πανεπιστημίου. Λουτρά Αἰδηψοῦ, 18 Αὐγού-
στου 1926.  2 σελίδες, 210 x 138 mm.  «... Ἡ νέα
μου ζωή ἐδῶ, ἰαματικά λουτρά, ψυχαγωγία, καί τά
παρεπόμενα, στό τέλος ἀνέβασμα στό Πήλιον, καί
ἡ ἐξέλιξις τῆς ἰδιότητός μου ἀπό ποιητοῦ εἰς περιη-
γητήν, μέ ὅλον τό ἀξίωμά μου προβληματικοῦ γε-
νικοῦ γραμματέως τοῦ Πανεπιστημίου, δέν μοῦ
ἐπέτρεψεν ὥς τήν ὥρα νά σοῦ στείλω δυό λόγια...».
€ 120-160

162
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος, 1910-1975, ποιητής καί πε-
ζογράφος. Αὐτόγραφα 10 ποιημάτων του ἀπό τίς
συλλογές «Μαραμποῦ» (7) καί «Πούσι» (3).  13
συνολικά σελίδες, ἀπό 264 x 200 ἕως 295 x 197 mm.
Σχεδόν ὅλα ὑπογεγραμμένα: «Ν. Καββαδίας», τά
περισσότερα καί μέ χρονολογία, 4 μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση: «Ἀφιερωμένο στόν φίλο ΕΥΓΕΝΙΟ ΦΕ-
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ΡΑΛΔΗ, / τόν πολιτισμένο κι’ ἐξαιρετικό ἄνθρωπο»,
«Ξαναγραμμένο γιά τόν Εὐγένιο Φεράλδη / τόν
ἄνθρωπο ποῦ ξέρει ν’ ἀγαπᾶ τή / θάλασσα. Ν. Καβ-
βαδίας», «Ξαναγραμμένο γιά τόν Εὐγένιο Φεράλδη
/ τόν ἀγαπημένο φίλο. / Ν. Καββαδίας» καί «Γιά τόν
ἀγαπημένο φίλο κ. ΕΥΓΕΝΙΟ ΦΕΡΑΛΔΗ». Τοποθε-
τημένα σέ ντοσιέ.  Τά ποιήματα εἶναι: 1) Ὁ νέ-
γρος θερμαστής, 2) Παραλληλισμοί, 3) Mal du
Depart, 4) Kuro Siwo, 5) Nothing [Καφάρ], 6) Ὁ πι-
λότος Νάγκελ, 7) Black and white, 8) Οἱ γάτες τῶν
φορτηγῶν, 9) Σταυρός τοῦ Νότου, καί 10) Ἕνας δό-
κιμος στή γέφυρα ἐν ὥρᾳ κινδύνου. 
€ 3.000-4.000

163
Ἐπικυρωμένο ἀντίγραφο τῆς διαθήκης τοῦ Ἀλέ-
ξανδρου Πάλλη, ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν συμβο-
λαιογράφο John Arthur Davies. Λίβερπουλ, 18
Ἰουλίου 1935.  [1] + 6 σ. Ἀνάγλυφη ἐπικολλημένη
σφραγίδα. 
€ 60-80

164
ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ, Ναπολέων, 1888-1944, ποιητής.
Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Θάνατος» («Ἡ σάλ-
πιγγα τοῦ θριάμβου ἀργά σημαίνει,...»).  1 σελίδα,
295 x 196 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο:
«Ναπολέων Λαπαθιώτης / 1942 / Ἀδημοσίευτο». 
€ 300-400

165
ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ, Ναπολέων, 1888-1944, ποιητής.
Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Ὠδή» («Ὁ Πατέ-
ρας μου κίνησε / γιά τό Μέγα Ταξίδι,...»).  2 σε-
λίδες, 295 x 196 mm. (ἐπιδιορθώσεις μέ σελοτέιπ).
Ὑπογεγραμμένο μέ ἀρχικά: «Ν. Λ.» καί χρονολο-
γημένο: «9. 1. 1942», μέ αὐτόγραφες διορθώσεις
καί ἐναλλακτικές γραφές σέ ἀγκύλες. 
€ 300-400

166
ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ, Ναπολέων, 1888-1944, ποιητής.
Αὐτόγραφο σημείωμα μέ τήν ὑπογραφή του («Ν. Λα-
παθιώτης») πρός τόν βιβλιοπώλη Νότη Καραβία.
[Ἀθήνα], χ.χ. 1 σελίδα, 295 x 196 mm. (λεκέδες ἀπό
νερό). «Ἀγαπητέ Νότη, Ἄν ὁ νεαρός, πού εἶχε πάρει
τό βιβλίο μου, νά τό διαβάση, σοῦ τό ἐπέστρεψε, κάνε
μου τή χάρη νά τό δώσης στόν ἐπιφέροντα.– Ἐπίσης,
δόσε μου, ἄν τήν ξαίρης, τή διεύθυνση τοῦ κ. Δούμα,
τοῦ ἄλλου νεαροῦ πελάτου σου...».
€ 150-200

167
ΟΥΡΑΝΗΣ, Κώστας, 1890-1953, συγγραφέας. Ἕξι
αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή του («Κώ-
στας Οὐράνης» καί «Κ. Οὐράνης») πρός τόν Χρυ-
σόστομο [Βογιατζῆ]. Σανατόριο Πάρνηθας, 28
Ἰουλίου 1949, Ἀθήνα, 18 Φεβρουαρίου 1953, καί οἱ
ὑπόλοιπες μέ σημείωση μήνα καί ἡμέρας μόνο.  9
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συνολικά σελίδες, ἀπό 210 x 157 ἕως 260 x 201 mm.
(τρύπες ἀπό διατρητική μηχανή). (6) 
€ 250-350

168
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος, 1883-1957, πεζογράφος
καί ποιητής. Δυό αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν
ὑπογραφή του («Ν. Καζαντζάκης») πρός τήν Ἀγνή
Ρουσσοπούλου. Ἀντίπολις [Antibes], 12 Μαΐου 1954
καί 29 Ἰανουαρίου 1957.  1 καί 1 σελίδα, 271 x
211 καί 246 x 176 mm. (τρύπες ἀπό διατρητική μη-
χανή). Στίς πίσω ὄψεις ἐπιστολές τῆς Ἑλένης Κα-
ζαντζάκη, ἡ δεύτερη δακτυλογραφημένη, ἡ πρώτη
ἐπιστολή μέ τό φάκελό της. (2)  «... 2. Βατικανο:
Τί υποκρισία, τί σαπίλα! Ο γερμανός εκδότηςμου
μου τηλ/σε ενθουσιασμένος την είδηση κ’ έγραψα
κάποια απάντηση στο Βατικανο, τελειόνοντας με
τη φράση του Τερτουλιανου: Ad tuum, Domine, tri-
bunal appello! Σηκόνω το κεφάλι να δεχτω και τον
αφορισμο της Ορθοδοξίας...» (12 Μαΐου 1954).
€ 300-400

169
ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας, 1927-1988, συγγραφέας. Δυό
αὐτόγραφα σημειώματα μέ τήν ὑπογραφή του
(«Ταχτσῆς» καί «Κ. Ταχτσῆς») πρός τό ζωγράφο
Γιάννη Μιγάδη. Κοπενχάγη, [7 Μαΐου 1956], καί
Βενετία, [23 Σεπτεμβρίου 1966].  Σέ κάρτ ποστάλ,
105 x 150 mm. (2)  «Ἡ Κοπενχάγη εἶναι Παρά-

δεισος ἐπί τῆς Γῆς. Λίγο σκηνογραφία μόνον. Καί
πανάκριβα ὅλα. Ἀμερικανοί περισσότεροι ἀπ’ τό
Παρίσι. Κι’ ἕνα μόνιμο κέντρο μέ ὅ,τι τραβάει ἡ
ψυχή σου, ἀπό πίνγκ πόνγκ, ἴσαμε κοντσέρτα – πού
λέγεται TIVOLI».
€ 80-120

170
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ἀνδρέας, 1901-1975, ποιητής καί
πεζογράφος. Αὐτόγραφο τοῦ ἔργου του «Ἄρμαλα,
ἤ Εἰσαγωγή σέ μιά πόλι». [1967].  Γραμμένο σέ 24
λυτά φύλλα ἀριθμημένα 1-24, 295 x 195 mm. (ἀπό τε-
τράδιο σπιράλ, οἱ πίσω ὄψεις λευκές).  Εἰσαγωγή
σ’ ἕνα μυθιστόρημα πού δέν ὁλοκληρώθηκε. Δημο-
σιεύτηκε στό περ. Χάρτης, 17/18 (Νοέμβριος 1985),
σ. 531-44. Πρβ. Δ. Καλοκύρης, «Ἄρμαλα, ἤ Ὁ δρό-
μος γιά τήν πόλη», ὅ. π., σ. 560-62. 
€ 2.500-3.500

171
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ἀνδρέας, 1901-1975, ποιητής καί
πεζογράφος. Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Ὁ σω-
στός δρόμος».  Γραμμένο σέ 2 λυτά φύλλα ἀριθ-
μημένα 1-2, 240 x 171 mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές).
€ 800-1.200

172
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος, 1900-1971, ποιητής. Αὐτό-
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γραφο σημείωμά του πρός τόν Χρ. Σπανομανώλη,
μέ τό ὁποῖο τόν εὐχαριστεῖ γιά τήν ἀποστολή τοῦ
ἔργου του «Ἕνας Κρητικός στή Σμύρνη». Ἀθήνα,
25 Αὐγούστου 1968.  Σέ κάρτα, 80 x 113 mm., [2]
σ. Ἔντυπη ἐπικεφαλίδα. Μαζί ὁ φάκελος.  «... Μ’
ἐνδιαφέρουν πολύ τά βιβλία σας, γιατί ἀφοροῦν τήν
πιό πρόσφατη καί ἴσως τήν πιό ἀγνοημένη περίοδο
τῆς ἱστορίας τῆς πατρίδας μας. Θέλω νά πῶ τήν πε-
ρίοδο ἀνάμεσα στό τέλος τῶν βαλκανικῶν πολέμων
καί τήν ἀποβίβαση τοῦ ἑλλ. στρατοῦ στή Σμύρνη...». 
€ 150-200

173
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος, 1900-1971, ποιητής. Δακτυλό-
γραφο τοῦ ποιήματός του «Οἱ γάτες τ’ Ἅη Νικόλα».
5 Φεβρουαρίου 1969.  Ἀντίγραφο μέ καρμπόν σέ
ἡμιδιαφανές χαρτί (onion paper), 288 x 214 mm., 2 φ.
(οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Ὑπογεγραμμένο: «Γιῶργος
Σεφέρης». [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Δακτυλόγραφο τοῦ ποι-
ήματός του «Ἵππιος Κολωνός». Μάιος 1970. 
Ἀντίγραφο μέ καρμπόν σέ ἡμιδιαφανές χαρτί (onion
paper), 285 x 214 mm., (ἡ πίσω ὄψη λευκή, τρύπες ἀπό
διατρητική μηχανή). Ὑπογεγραμμένο: «Γιῶργος Σε-
φέρης». (2) 
€ 800-1.200

13. Ἱστορία
174
[KRAFT, Friedrich Karl]. Ἱστορία τῆς παλαιᾶς Ἑλλά-
δος, μετά συνοπτικῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιολογίας, ἐκ
τῆς γερμανικῆς εἰς τήν καθομιλουμένην γλῶσσαν
τῶν Ἑλλήνων μεταφρασθεῖσα παρά Ἰωάννου Χ. Ν.
Χαβιαρᾶ. Βιέννη, A. Benko, 1836.  8ο, κ΄ + 386 σ.
(λίγο λερωμένος ὁ τίτλος, ὀξείδωση). Κατάλογος
συνδρομητῶν. Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ
ράχη, ἀξάκριστο). Ἠλιού 1836.109.
€ 60-80

175
GOLDSMITH, Oliver. Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τῆς
πρώτης καταβολῆς τῶν ἑλληνικῶν πραγμάτων ἄχρι
τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν Ὀθω-
μανῶν, νῦν πρῶτον μεταφρασθεῖσα [...] ἅμα δέ καί
ἐπαυξηθεῖσα ὑπό Δημητρίου Ἀλεξανδρίδου. Βιέννη,
Schrämbel, 1806. 2 τόμοι, 8o, XXXXIV+ 439 καίXVI
+ 470 (τρύπες ἀπό ἔντομο, λεκέδες ἀπό νερό, ὀξεί-
δωση, σχισμένος καί τσαλακωμένος ὁ χάρτης). Μ’
ἕναν (ἀπό τούς 2) ἀναδιπλούμενο χαλκόγραφο χάρτη
(«Πίναξ τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Ἱστορίᾳ»), κτητορική ση-
μείωση στούς τίτλους («Καί τόδε ξύν τοῖς ἄλλοις ἐκ

τῶν τοῦ Ἀγαπίου ῥήγα τοῦ ἐκ Πάργης», σβησμένη
στό δεύτερο τόμο). Νεότερη πάνινη ράχη (τ. Α´) καί
δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (τ. Β´, λείπει
τμῆμα της, φθορές). Ἠλιού 1806.15-6, Ἑλληνική
Βιβλιοθήκη, 1351. [δεμένο μέ τό δεύτερο τόμο:] Ἑλ -
ληνικός καθρέπτης, ἤτοι σύντομος βιογραφία τῶν
ἄχρι τοῦ ΙΕ΄ αἰῶνος ἀκμασάντων Ἑλλήνων καί τινων
ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων κατά χρονολογικήν
πρόοδον, μετά τῆς περιγραφῆς τῶν σωζομένων καί
τύποις ἐκδεδομένων συγγραμμάτων καί τῶν ἀρίστων
ἐκδόσεων, ἐκ διαφόρων συγγραφέων συνερανισθείς
πρός χρῆσιν τῶν σπουδαζόντων νέων. Βιέννη,
Schrämbl, 1806.  8ο, 164 σ. (ὀξείδωση). Κατάλογος
συν δρομητῶν. Ἠλιού 1806.29, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη,
1349. (2)
€ 200-300

176
HERTZBERG, Gustav Friedrich. Ἱστορία τῆς Ἑλλά-
δος ἐπί τῆς ρωμαϊκῆς κυριαρχίας, ἐκτιθεμένη κατά
τάς πηγάς, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γερμανικοῦ ὑπό
Π. Καρολίδου (ἔκ δο ση τῆς Βι βλιο θήκης Μα ρα -
σλῆ). Ἀ θή να, Π. Δ. Σα κελ λά ριος, 1902.  3 τόμοι,
694, 671 καί 723 σ. Πανί. (3) 
€ 60-80

177
ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Ἀριστ. Ν. Ἀπόκρυφα τῆς Αὐλῆς τοῦ
Βυζαντίου. Ἀθήνα, Ἀναγνωστόπουλος & Πετρά-
κος, [1910]. 366 σ. (λερωμένο ἀντίτυπο). Μέ εἰκό-
νες ἐντός κειμένου τοῦ Σ. Χρηστίδη (μία δισέλιδη).
Πάνινη ράχη (ἔχει διατηρηθεῖ τό χρωμολιθόγραφο
ἐξώφυλλο).
€ 40-60

178
ΖΩΝΑΡΑΣ, Ἰωάννης, Νικήτας ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Νικη-
φόρος ΓΡΗΓΟΡΑΣ, Λαόνικος ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥ-
ΛΗΣ, κ.ἄ. Historia rerum in Oriente gestarum, ab exordio
mundi et orbe condito ad nostra haec usque tempora, [...]
una cum narratione compendiosa de rebus Turcicis& Per-
sicis, deque Othomanici imperii initio& progressu in eam
magnitudinem, quæ hodie omnibus gentibus, longe lateque
metuenda est. Φραγκφούρτη, S. Feyrabend, 1587. 
folio, 345 x 227 mm., 297 φ. Κείμενο σέ 2 στῆλες, δί-
χρωμος ὁ τίτλος, ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στό
τελευταῖο φύλλο, ξυλόγραφο οἰκόσημο στό φ. )(2.
Περγαμηνή τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λίγο λερωμένη).
Blackmer 819, Atabey 582, AdamsH-634, Hoffman, II, σ.
628-9. [δεμένο μαζί:] Chronicon Casinense Leonis Mar-
sicani [= Aimoini monachi libri quinque de gestis Fran-
corum, Παρίσι 1603, σ. 439-918]. 
€ 800-1.200
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179
DONNEAU DE VIZÉ, Jean. Defaites des armées oth-
omanes, par les armées chrêtiennes en Hongrie, & dans
la Morée, avec la prise de plusieurs places sur les Infi-
delles. Λυών, Thomas Amaulry, 1688.  12ο, 208 σ.
(ὀξείδωση). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές
φθορές). ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ. Στίς σ. 123-208:
«Relation de la defaite des Turcs dans la Morée, & de la
prise de Patras, & de Lepante, & des deux Châteaux, par
l’ Armée Venitienne».
€ 800-1.200

180
[SILVA, marquis de]. Considérations sur la guerre
présente entre les Russes et les Turcs, écrites partie au
mois d’ Octobre & partie au mois de Décembre de l’
année 1769. Τορίνο, Frères Reycends, 1773. 8ο, 85 σ.
Μέ 3 ἀναδιπλούμενους χαλκόγραφους πίνακες.
Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές στίς ἑνώ-
σεις, λείπει μικρό τμῆμα κατά μῆκος τῆς πάνω ἕνω-
σης). Atabey 1132. [δεμένο στήν ἀρχή, τοῦ ἰδίου:]
Remarques sur quelques articles de l’ Essai général de
tactique. Τορίνο, Frères Reycends, 1773. 8ο, 171 σ. (λίγο
ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Atabey 1133.
€ 300-400

181
SULZER, Franz Joseph. Geschichte des transalpini -
schen Daciens, das ist: der Walachey, Moldau und

Bessarabiens. Βιέννη, Rudolf Gräffer, 1781-1782. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 3 τόμοι, 8ο, 464, 547 καί 705 σ.
Μέ 5 ἀναδιπλούμενες χαλκογραφίες στόν πρῶτο
τόμο (χάρτες καί τοπογραφικά) καί 5 ἀναδιπλού-
μενους πίνακες στό δεύτερο (3 στοιχειοθετημένοι
μέ μουσική, ἕνας ξυλόγραφος καί ἕνας χαλκόγρα-
φος μέ τούς μουσικούς τρόπους). Δερμάτινη ράχη
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). (3) 
ΣΠΑΝΙΟ.
€ 1.000-1.500

182
ΜΠΙΡΗΣ, Κώστας. Ἀρβανῖτες, οἱ Δωριεῖς τοῦ νεωτέ-
ρου Ἑλληνισμοῦ, ἱστορία τῶν Ἑλλήνων Ἀρβανιτῶν.
Ἀθήνα 1960.377 σ. Μέ μιά χρωμο λιθογραφία ἐκτός
κειμένου (οἰκόσημο τοῦ Μερκούρη Μπούα), εἰκόνες
ἐντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). 
€ 40-60

183
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ἀλέξανδρος, μεταφραστής. Ἱστορι-
κόν χαρτοπαίγνιον, περιέχον ἐπιτομήν τῆς ἑλλη-
νικῆς ἱστορίας, τῆς ὁποίας προηγεῖται γενική
προθεωρία τῆς ἀρχαίας ἱστορίας. Βιέννη, Γ. Βεντό-
της, 1808.  8ο, 212 σ. (λείπει ἕνα φύλλο: σ. 129-130,
τρύπα ἀπό ἔντομο στό πάνω περιθώριο μερικῶν
φύλλων). Ὁ τίτλος καί τό κείμενο σέ πλαίσιο ἀπό
διπλή γραμμή, 51 βιογραφικά στά ἑλληνικά, γαλ-
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λικά, ἰταλικά καί γερμανικά, ὅλα μέ πορτραῖτο τοῦ
βιογραφούμενου στήν ἀρχή τοῦ ἑλληνικοῦ κειμέ-
νου (μέ μορφή μεταλλίου). Νεότερο πανί. Ἠλιού
1808.18.  Τά κείμενα γιά τό Ἱστορικόν χαρτοπαί-
γνιον, πού παιζόταν μέ δέσμη 51 καρτῶν (εἶχαν τυ-
πωθεῖ τόν προηγούμενο χρόνο).
€ 150-200

184
HAMMER-PURGSTALL, J. Ἱστορία τῆς Ὀθωμα-
νικῆς Αὐτοκρατορίας, ἐ ξελ λη νι σθεῖ σα ὑ πό Κων-
 στα ντί νου Σ. Κρο κιδᾶ. Ἀ θή να, Χ. Ν. Φι λα δελ φεύς,
1870-1874.  6 τό μοι δεμένοι σέ 3, 8ο, ξα´ + 385
[485], 690, 575, 495, 539 καί 364 σ. (κομμένο καί
συμπληρωμένο τμῆμα ἀπό τό πάνω περιθώριο τῶν
πρώτων φύλλων τοῦ δεύτερου τόμου, ὀξείδωση).
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές,
χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού & Πολέμη,
1870.249-50, 1872.276, 1873.278 & 1874.339-40. (3)
€ 150-200

185
ΚΟΔΡΙΚΑΣ, Παναγιώτης. Πρός τούς ἐλλογιμοτά-
τους νέους ἐκδότας τοῦ Λογίου Ἑρμοῦ, εἰς Βιένναν
τῆς Ἀουστρίας. χ.χ. καί τ. [Παρίσι 1816].  8ο, 16 σ.
(ἀρκετά ἔντονοι λεκέδες στήν κάτω ἐσωτερική γωνία).
Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ
κειμένου). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Ἠλιού 1816.73. 
€ 80-120

186
JUCHEREAU DE SAINT-DENYS, Antoine. Révolu-
tions de Constantinople en 1807 et 1808, précédées d’ ob-
servations générales sur l’ état actuel de l’ Empire
ottoman. Παρίσι, Brissot-Thivars, 1819. ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, xxiv + 271 καί 318
σ. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές
φθορές). Blackmer 892, Atabey 626.  Ὁ συγγρα-
φέας ἦταν ἔμπιστος τοῦ μεταρρυθμιστῆ σουλτάνου
Σελίμ Γ´, ὁ ὁποῖος ἐκθρονίστηκε τό 1807 κατά τήν
ἐπανάσταση τῶν Γενιτσάρων καί δολοφονήθηκε τό
ἑπόμενο ἔτος ἀπό τό διάδοχό του Μουσταφᾶ Δ´ .
€ 400-600

187
Mémoire sur la vie et la puissance d’ Ali pacha, Visir de
Janina.Παρίσι, Delaunay, 1820. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
8ο, viij + 50 σ. Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί
ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Τόν Julien Bessières θεωρεῖ
συγγραφέα αὐτοῦ τοῦ ἔργου ὁ Ch.-M. de Féletz,
Mélanges de philosophie, d’ histoire et de littérature, τ.
5, Παρίσι 1830, σ. 158-65 & 521. Ἀντίθετα, στήν Bi-
ographie universelle, τ. 56, Παρίσι 1834, σ. 215, τό
ἔργο ἀποδίδεται στόν Pouqueville.
€ 400-600

188
ΛΙΓΝΟΣ, Ἀντώνιος. Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος Ὕδ ρας,
1778-1832. Πειραιάς, 1921-1932.  16 τόμοι δεμένοι
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σέ 9 (οἱ τόμοι 8-9 ἀπό ἄλλο ἀντίτυπο). Δερμάτινη
ράχη (ξεθωριασμένη καί λερωμένη, διαφορετική
στούς τόμους 8-9). (9) 
€ 250-350

189
Προσωρινή Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Μινίστρος
τῶν Ἐσωτερικῶν, καί Προσωρινός Μινίστρος τοῦ
Πολέμου. Πρός τούς Γενναίους Ὀλυμπίους. Ἐπέ-
ρασεν ἤδη ἐνιαυτός ἀφ’ οὗ ἐλάβομεν τά ὅπλα κατά
τοῦ Τυράννου· [...] Γενναῖοι Ὀλύμπιοι! ἐμένετε ἕως
τώρα ἥσυχοι, ἀλλά διά νά ὁρμήσητε μίαν ἡμέραν
τρομερώτεροι κατά τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ· ἡ ἡμέρα
αὕτη, ἡ ἔνδοξος αὕτη ἡμέρα ἔφθασε καί διά σᾶς...
[τελειώνει:] Ἐν Κορίνθῳ 26 Ἀπριλίου 1822. Ὁ Μι-
νίστρος τῶν Ἐσωτερικῶν, καί Προσωρινός Μινί-
στρος τοῦ Πολέμου, Ἰωάννης Κολέτης. Ὁ Γενικός
Γραμματεύς, Ἰωάννης Θεοτόκης.  Μονόφυλλο,
266 x 220 mm. 
€ 200-300

190
Ἀρι. 10 τοῦ Κώδικος τῶν Νόμων. Προσωρινή Διοίκη-
σις τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ. Τό
Βουλευτικόν Σῶμα ἐθεσπίσατο, καί τό Ἐκτελεστικόν
ἐπεκύρωσε τάδε. Ἐπειδή αἱ ἐκ τῆς γῆς πρόσοδοι εἶναι
αἱ κυριώτεραι τῶν προσόδων τῆς Διοικήσεως. Ἐπειδή
ἐπί τῆς Τυραννίας οὔτε ἐπίσης καί δικαίως ἦσαν μερι-
σμέναι, καί μεγάλαι καταχρήσεις εἰσεχώρουν εἰς τήν

εἴσπραξιν αὐτῶν... [τελειώνει:] Ἐδόθη ἐν Κορίνθῳ, τῇ
κς΄ Ἀπριλίου 1822. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ, Α.
Μαυροκορδάτος. Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἐπικρα-
τείας Μινίστρος τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων, Θ. Νέ-
γρης.  Μονόφυλλο, 306 x 216 mm.
€ 150-200

191
Ἀρ. 1449. Προσωρινή Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Μινί-
στρος τοῦ Πολέμου. Πρός τούς Γενναίους Στρατάρ-
χας καί Στρατιώτας τῆς Δυτικῆς Χέρσου Ἑλλά δος.
Γενναῖοι Στρατάρχαι καί Στρατιῶται! Ἐπιάσετε τά
ὅπλα διά νά ἐλευθερώσετε τήν Πατρίδα σας, τούς
ἀδελφούς, τά ἴδια τέκνα σας ἀπό τήν σφαγήν, τήν
ὁποίαν ἐμελέτα ὁ τύραννος· [...] Χρόνον ὁλόκληρον
ἐβαστάξετε μόνοι σας, τώρα ὁ ἐχθρός σᾶς φοβερίζει μέ
μεγαλητέρας δυνάμεις, καί ζητεῖτε βοήθειαν. Ἡ Διοί-
κησις σᾶς τήν δίδει. Στέλλονται στρατεύματα ἐκλεκτά
ἀπό τήν Πελοπόννησον, στέλλεται τό νεο σύστατον
βαρύ Ἑλληνικόν Πεζικόν Σύνταγμα, στέλλεται τό
Τάγμα τῶν Φιλελλήνων Εὐρωπαίων, Τάγμα γυμνα-
σμένον εἰς τούς πολέμους, καί τό ὁποῖον θέλει δίδει τό
παράδειγμα εἰς τούς κινδύνους, στέλλεται θαλάσσιος
δύναμις εἰς τά παράλιά σας·... [τελειώνει:] Ἐν Κορίνθῳ
τήν 12 Μαΐου 1822. Ὁ Μινίστρος τῶν Ἐσωτερικῶν καί
Προσωρινός Μινίστρος τοῦ Πολέμου, Ἰωάννης Κο-
λέττης. Διά τόν Γενικόν Γραμματέα, Δημήτριος Βού-
λης.Μονόφυλλο, 268 x 224 mm. (λεκέδες ἀπό νερό). 
€ 200-300
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192
Προσωρινή Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Μινίστρος
τοῦ Πολέμου. Πρός τούς κατοίκους τῆς Δυτικῆς
Ἑλλάδος. Ἡ Διοίκησις, ἀπ’ ἀρχῆς τῆς συστάσεώς
της, εἰς τήν κηρυχθεῖσαν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλά-
δος ὡς τόν πρῶτον αὐτῆς σκοπόν ἀποβλέπουσα,
χρέος της ἱερώτατον νομίζει νά φροντίζῃ πάντοτε
περί τῆς διατηρήσεως αὐτῆς, καί νά προλαμβάνῃ
ταχέως τούς ἁπανταχοῦ παῤρησιαζομένους κινδύ-
νους. Ἡ Δυτική Ἑλλάς, ἡ Πατρίς σας, εἶναι τό
μέρος ἐκεῖνο, τό ὁποῖον ἤδη πρό παντός ἄλλου
ἐπαπειλεῖται ἀπό μεγάλας τῶν ἐχθρῶν δυνάμεις.
[...] Σᾶς στέλλει λοιπόν ἱκανά Πελοποννησιακά
στρατεύματα, σᾶς στέλλει τό νεοσύστατον βαρύ
Πεζικόν Σύνταγμα, τό Τακτικόν τῶν Φιλελλήνων
Εὐρωπαίων Τάγμα, καί μίαν θαλάσσιον δύναμιν
διά νά παραπλέῃ τά παράλια τῆς Ἠπείρου... [τε-
λειώνει:] Ἐν Κορίνθῳ τῇ 12 Μαΐου 1822. Ὁ Μινί-
στρος τῶν Ἐσωτερικῶν καί Προσωρινός Μινίστρος
τοῦ Πολέμου, Ἰωάννης Κολέττης. Διά τόν Γενικόν
Ἀρχιγραμματέα, Δημήτριος Βούλης.  Μονό-
φυλλο, 270 x 216 mm. (λεκέδες ἀπό νερό). 
€ 200-300

193
VOUTIER, Olivier. Mémoires du colonel Voutier sur la
guerre actuelle des Grecs. Παρίσι, Bossange frères,
1823.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, xiv + 396 σ. (λεκές
ἀπό νερό στήν ἀρχή, ὀξείδωση). Μέ 5 χαλκογρα-

φίες σέ σχέδια τοῦ συγγραφέα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(μέ τήν ἔνδειξη: «Mémoires des contemporains. His-
toire étrangère», ἀξάκριστο), αὐτοσχέδια θήκη.
Blackmer 1750, Droulia 429, Contominas 608.
€ 250-350

194
SORIA, Diego. Istoria della Grecia, dal 1824 in poi,
per servire di continuazione a quella del Signor
Pouqueville. Νεάπολη, Tipografia all’ insegna del Dio-
gene, 1840-1841.  3 τόμοι, 12ο, 527, 526 καί 349
[449] σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο). Μέ 3 (ἀπό τούς 4)
ἀναδιπλούμενους χάρτες (ἕνας λιθόγραφος καί 2
χαλκόγραφοι) καί 12 λιθόγραφα πορτραῖτα ἐκτός
κειμένου χαραγμένα ἀπό τόνDolfino σέ σχέδια τοῦ
ἴδιου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (φθορές, ἀξάκριστο).
Blackmer 1576, Atabey 1158.
€ 300-400

195
FABRE, Jean Raymond Auguste. Histoire du siège de
Missolonghi, suivie de pièces justificatives. Παρίσι,
Moutardier, 1827.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 375 σ.
Χωρίς τό πορτραῖτο πού ὑπάρχει σέ ὁρισμένα ἀντί-
τυπα, ἡ μορφή χωρίς τή φράση «en grec moderne [...]
en regard» στόν τίτλο. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Droulia 1316, πρβ.
Blackmer 567.
€ 300-400

196
Προσωρινή Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Περ. Γ΄. Ἀρ.
7,073. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ διακηρύττει.
Ἕλληνες! Ἡ Γῆ, εἰς τήν ὁποίαν εἴδαμεν τό φῶς,
εἶναι βαμμένη τώρα πέντε χρόνους μέ τό αἷμά σας.
Ἡ ἱστορία τῶν ἀγώνων σας γράφεται ὄχι μέ με-
λάνι, ἀλλά μέ τό ἴδιον αἷμα, τό ὁποῖον ἐχύσατε διά
νά κερδίσετε τήν Ἐλευθερίαν σας... [τελειώνει:]
Ἀθανάτων Προγόνων ἀπόγονοι! δύο χιλιάδες χρό-
νοι προσμένουν ἀπό σᾶς τήν ἐλευθερίαν τῆς Κλα-
σικῆς τῶν ἐνδόξων Πατέρων Σας γῆς. Ἐν Ναυπλίῳ
τῇ 2 Μαΐου 1825. Ὁ Ἀντιπρόεδρος, Γκίκας Μπότα-
σης. Ὁ Προσωρ. Γεν. Γραμματεύς, Δ. Χρηστίδης.
[κάτω στό μέσο:] Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τῆς Διοική-
σεως.  Μονόφυλλο, 418 x 322 mm. Κείμενο σέ 2
στῆλες. 
€ 150-200

197
HESS, Peter von. Ἡ Ἀναγέννησις τῆς Ἑλλάδος.
Βραΐλα, Περικλῆς Μ. Πεστεμαλτζιόγλου, 1895. 
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folio, 581 x 434 mm. Χρωμολιθόγραφο φύλλο μέ
ἀφιέρωση τοῦ ἐκδότη κάτω ἀπό πορτραῖτο του
(«Τῇ ἁπανταχοῦ Φερέλπιδι Ἑλληνίδι Νεολαίᾳ καί
τῇ σεπτῇ τῶν Φιλελλήνων χορείᾳ τόδε τό Ἐθνικόν
Λεύκωμα ἐξ ἀντιγραφῆς ἐκδούς ἀνατίθησι»),
φύλλο μέ λιθόγραφη συμβολική παράσταση σέ δια-
κοσμητικό πλαίσιο μέ ἐνσωματωμένο τόν τίτλο σέ
4 γλῶσσες (ἑλληνικά, γαλλικά, γερμανικά καί
ἀγγλικά) καί 39 λιθογραφίες μέ τίντα (ὅλες χρονο-
λογημένες 1890), καθεμία σέ διακοσμητικό πλαίσιο
μέ ἐνσωματωμένες λεζάντες σέ 4 γλῶσσες καθώς
καί ἐπεξηγηματικό κείμενο στά ἑλληνικά στό κάτω
περιθώριο, χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοι-
χεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τήν ἀφιέρωση καί τίς λιθο-
γραφίες). Ἀρχικό πανί (μικρές φθορές, τίτλος στό
πάνω κάλυμμα: «Ἡ / Παλιγγενεσία / ΤΗΣ / ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ»).  ΚΑΛΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ.
€ 2.000-3.000

198
ΑΛΚΑΙΟΣ, Θεόδωρος. Θάνατος τοῦ Μάρκου Μπό-
 τζαρη, τραγωδία εἰς τρεῖς πράξεις, ἐκδίδοται νῦν ἀπα-
ραλλάκτῳ τῷ πρωτοτύπῳ ὑπό Γεωργίου Καμπάση.
Ἀθήνα, Ν. Ρουσόπουλος, 1876.  8ο, 62 σ. (ἐλαφρά
λερωμένα κάποια φύλλα, ὁμοιόμορφη ὀξεί δωση). Κα-
τάλογος συνδρομητῶν. Νεότερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού &
Πολέμη, 1876.266. 
€ 40-60

199
Πρός τούς τιμιωτάτους Ἀθηναίους συμπολίτας μου
ἀπονέμω εὐχήν, εὐλογίαν πᾶσιν ὑμῖν καί τόν ἐν
Χριστῷ ἐκ ψυχῆς ἀσπασμόν. «Οὐδέν τιμαλφέστε-
ρον, οὐδέν τερπνότερον καί γλυκύτερον τῆς φιλτά-
της Πατρίδος». Δύο πράγματα ἐπιστηρίζουν τούς
εὐαισθήτους ἀνθρώπους, διά νά γίνωνται μεγαλό-
ψυχοι, ἀνδρεῖοι καί καλοί πολῖται· ἡ Θρῃσκεία, καί
ἡ γλυκυτάτη Πατρίς... [τελειώνει:] Καί πάλιν λέγω,
τρέξετε ταχύτατα διά νά προκαταλάβωμεν τά
σχέδια τοῦ ἐχθροῦ, καί ἐλπίζομεν διά τῆς θείας
δυνάμεως ν’ ἀποσκορακισθῇ, καί νά διωχθῇ ὁ ὑπε-
ρή φανος Κιουταχῆς μετ’ αἰσχύνης, [...]. 1826 Αὐγού-
στου 23 ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Ὕδρας. Ὁ πρός Θεόν
εὐχέτης ὑμῶν διάπυρος καί πρόθυμος συμπολίτης
σας, Ὁ Ταλαντίου Νεόφυτος τοποτηρητής Ἀθηνῶν.
 Μονόφυλλο, 444 x 318 mm. (λείπουν μικρά τμή-
ματα ἀπό τά περιθώρια, λεκέδες). Κείμενο σέ 3
στῆλες. ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.  Ἔκκληση γιά ἐνί-
σχυση τῶν πολιορκουμένων τῆς Ἀκροπόλης. 
€ 250-350

200
HESS, Peter von. Τό ἡρῶον τοῦ Ἀγῶνος, 40 τετρα-

χρωμίαι κατ’ ἀντιγραφήν τῶν ἐν Μονάχῳ εἰκόνων
τοῦ φόν Ἕς μετ’ ἐπεξηγηματικοῦ κειμένου, πρό-
λογος ὑπό Σπυρ. Π. Λάμπρου. Ἀθήνα, Ἑλληνική
Ἐκδο τική Ἑταιρεία, 1910.  folio, 458 x 325 mm.
40 ἔγχρωμες ἐπικολλημένες ἀναπαραγωγές. Εἰκο-
νογραφημένο πανί τοῦ Ἐλευθερουδάκη (σχισμέ-
νες οἱ ἑνώ σεις).
€ 250-350

201
LEBRUN, Pierre Antoine. Le voyage de Grèce, poème.
Παρίσι & Λειψία, Ponthieu, 1828.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 8ο, 279 σ. (ὀξείδωση). Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Blackmer 992,
Droulia 1663.
€ 80-120

202
[SCHULZ, F. W.]. Βιβλιαράκι κατ’ ἐρωταπόκρισιν
περί διαφόρων ἀναγκαίων πραγμάτων, ἐν πα-
ρέργῳ μεταφρασμένον ἐκ τοῦ γερμανικοῦ ὑπό
Στεφάνου Κανέλου, πρός χρῆσιν τῶν Ἑλλήνων,
ἔκδοσις δευτέρα. Ναύπλιο, Ε. Ἀντωνιάδης, 1830.
 μικρό 8ο, ζ´ + 23 σ. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (ξαναφτιαγμένη, νεότερα ἀκρόφυλλα,
ἀξάκριστο). Ἠλιού 1830.27. 
€ 200-300
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203

203
[ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος]. Τί συμφέρει εἰς τήν ἐλευ-
θερωμένην ἀπό Τούρκους Ἑλλάδα νά πράξῃ εἰς τάς
παρούσας περιστάσεις, διά νά μή δουλωθῇ εἰς χρι-
στιανούς τουρκίζοντας, διάλογος δύο Γραικῶν δεύ-
τερος, ἐκδομένος ἀπό τόν Γ. Πανταζίδην. Παρίσι,
C. Eberhart, 1831.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, δ´ + 91 σ.
(λεκές ἀπό νερό, ὀξείδωση). Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο
τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο).
Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα. Ἠλιού 1831.133. 
€ 600-800

204
Ἀρ. 2482. Χρέη καί ὁδηγίαι τῶν Τελωνῶν τῆς Ἐπι-
κρατείας. Α΄. Ἕκαστος τελώνης χρεωστεῖ νά λαμβάνῃ
τήν πληρωμήν τοῦ τελωνίου... [τελειώνει:] Ἐν Ναυ-
πλίῳ, τήν 25 Ἀπριλίου 1830. Ἡ ἐπί τῆς Οἰκονομίας Ἐπι-
τροπή, Γ. Σταῦρος. Ι. Κοντουμᾶς. Α. Παπαδόπωλος.
 Μονόφυλλο, 337 x 229 mm. Κείμενο σέ 2 στῆλες.
[μαζί:] Ἀρ. 4,218. Ἐγκύκλιος. Ἑλληνική Πολιτεία. Ἡ
ἐπί τῆς Οἰκονομίας Ἐπιτροπή. Πρός τούς Τελώνας τῆς
Ἐπικρατείας. Ἡ παροῦσά μας σᾶς συνοδεύει τάς νέας
ὁδηγίας τῶν Τελώνων ὑπ’ ἀρ. 2482... [τελειώνει:] Ἐν
Ναυπλίῳ, τήν 28 Ἰουνίου 1830. Ἡ Ἐπιτροπή, Γ.
Σταῦρος. Ι. Κοντουμᾶς. Α. Παπαδόπωλος.  Μονό-
φυλλο, 324 x 221 mm. [μαζί:] Ἀρ. 15,635. Ἐγκύκλιος.
Ἑλληνική Πολιτεία. Ἡ ἐπί τῆς Οἰκονομίας Ἐπιτροπή.
Πρός τούς Τελώνας τῆς Ἐπικρατείας. Ἐπιθυμοῦντες
νά γνωρίζωμεν τήν κατάστασιν τοῦ ταμείου σας,... [τε-

λειώνει:] Ἐν Ναυπλίῳ, τήν 10 Σεπτεμβρίου 1831. Ἡ
Ἐπιτροπή, Γ. Σταῦρος. Ι. Κοντουμᾶς. Α. Παπαδόπω-
λος. Παράδειγμα· [...] Φ. 1,500.  Μονόφυλλο, 300 x
187 mm. (κομμένο τό δεξιό περιθώριο). (3)
€ 120-160

205
Ἑλληνική Πολιτεία. Ἀρ. 188. Ψήφισμα. Ὁ Κυβερνή-
της τῆς Ἑλλάδος. Ἐπειδή περί τάς χρηματικάς ἐνο-
χοποιήσεις δύνανται νά συμβοῦν, καθώς ἐσυνέβησαν
διαφιλονεικήσεις: ἐάν τουτέστιν ὁ ὀφειλέτης χρεωστῇ
νά ἐξοφλήση τό δάνειον μέ τήν αὐξομείωσιν τῶν
Τουρκικῶν νομισμάτων, ἤ μέ τήν ἀριθμητικήν ποσό-
τητα τήν ὁποίαν ἔλαβεν... [τελειώνει (σ. 2):] Ἐν Ναυ-
πλίῳ, τήν 5 Ὀκτωμβρίου 1830. Ὁ Κυβερνήτης, Ι. Α.
Καποδίστριας. Ὁ ἐπί τῆς Δικαιοσύνης Γραμματεύς,
Ἰω. Γ. Γενατᾶς.Δίφυλλο, 4ο, 221 x 163 mm., 2 σ. (τό
δεύτερο φύλλο λευκό).
€ 60-80

206
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ἰωάννης. Ἐπιστολαί Ι. Α. Καπο-
δίστρια, Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος, δι πλω μα τι καί, δι-
οι κη τι καί καί ἰ διω τι καί, γρα φεῖ σαι ἀ πό 8 Ἀ πρι λί ου
1827 μέ χρις 26 Σε πτεμ βρί ου 1831, συλ λε γεῖ σαι μέν καί
κα τα τα χθεῖ σαι φρο ντί σι τῶν ἀ δελ φῶν αὐ τοῦ, ἐκ δο-
 θεῖ σαι δέ πα ρά Ε. Α. Βε τάν, με τα φρα σθεῖ σαι ἐκ τοῦ
γαλ λι κοῦ πα ρά Μι χα ήλ Γ. Σχινᾶ. Ἀ θή να, Κ. Ράλ λης
(τ. 1-2), 1841, καί Γ. Χαρ το φύ λαξ (τ. 3-4), 1842-1843.
 4 τόμοι δεμένοι σέ 2, 8ο, γ΄ + 408, 396, 411 καί 446
σ. (λείπουν τά 3 τελευταῖα φύλλα τοῦ καταλόγου συν-
δρομητῶν, κομμένο καί συμπληρωμένο μέρος τοῦ
τίτλου τοῦ δεύτερου τόμου, λεκέδες ἀπό νερό, ὀξεί-
δωση). Χαλκόγραφη προμετωπίδα στόν πρῶτο τόμο
(πορτραῖτο τοῦ Καποδίστρια), κα τά λο γος συν δρο-
 μητῶν. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού 1841.66-7,
1842.63 & 1843.58. (2)
€ 150-200

207
Ἀρ. 4,390. Ψήφισμα Α. Ἑλληνική Πολιτεία. Ὁ Κυ-
βερνήτης τῆς Ἑλλάδος. Ἐπειδή πολλοί τῶν πολιτῶν
ᾠκοδόμησαν πρό τῆς ἐκδόσεως τοῦ ΙΓ΄ Ψηφίσματος
ἐπί Ἐθνικοῦ τόπου οἰκίας καί ἐργαστήρια, ὅπου
ὑπῆρχον μέν οἰκοδομαί, ἀλλά κατεδαφίσθησαν ὁλο-
τελῶς·... [τελειώνει:] Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 11 Σεπτεμβρίου
1831. Ὁ Κυβερνήτης, Ι. Α. Καποδίστριας. [...] Ἴσον
ἐξ ἴσου, Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 2 Νοεμβρίου 1831. [...] Α.
Παπαδόπωλος.Μονόφυλλο, 300 x 210 mm.Νο-
μιμοποίηση αὐθαιρέτων μέ πληρωμή στό κράτος τῆς
ἀξίας τοῦ οἰκοπέδου. 
€ 80-120
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215

208
Ἀναφορά τοῦ ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν καί τοῦ Ἐμπο-
ρικοῦ Ναυτικοῦ Γραμματέως πρός τήν Σεβαστήν
Πέμπτην Ἐθνικήν τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσιν. χ.τ.
καί χ. [Ναύπλιο 1831].  4ο, 14 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο
φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου).
Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού 1831.9. 
€ 80-120

209
Ἀρ. 1. Ἡ Ε΄ Ἐθνική τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις. Πρός
τούς Ἕλληνας. Κατ’ εὐχήν τῆς πατρίδος ἡ Ἐθνική Συ-
νέλευσις ἤρχισε τάς ἐργασίας της τήν 7 τοῦ τρέχοντος
μηνός... [τελειώνει:] Ἐν Ἄργει, τήν 8 Δεκεμβρίου 1831.
Ὁ Πρόεδρος Δ. Τσαμαδός. Ὁ Ἀντιπρόεδρος Λ.
Νᾶκος. Οἱ Γραμματεῖς Σ. Παρθενόπουλος, Γ. Αἰνιάν.
 Μονόφυλλο, 283 x 211 mm. Κείμενο σέ 2 στῆλες,
σφραγίδα [Μαζαράκης 361]. ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
Εἶναι γνωστές δυό ἄλλες μορφές πού ἀρχίζουν:
«Ἀρ. 1. Ἡ Ἐθνική Ε´ τῶν Ἑλλήνων...».
€ 100-150

210
ΛΟΥΚΑΣ, Κωνσταντῖνος. Λόγος ἐκφωνηθείς ἐπ’
ἐκκλησίας ἐν Τρπολιτσᾷ, εἰς τήν ἄφιξιν τῆς εἰδήσεως
τῆς ἐν Πόρῳ πυρπολήσεως τῶν ἐθνικῶν πλοίων. χ.τ.
καί χ. [1831].  8ο, 18 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτ-
λου (ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου). Ἠλιού
1831.89.
€ 150-200

211
Ὀργανισμός τῶν δικαστηρίων καί συμβολαιογρά-
φων (παράρτημα τοῦ 13 ἀριθ. τῆς Ἐφημερίδος).
Gerichts- und Notariats-Ordnung (Beilage zu Nro 13 des
Regierungsblattes). Ναύ πλιο, Βα σι λι κό Τυ πο γρα-
 φεῖο, 1834.  4ο, 159 +  4 +  4 σ. (τρύπα ἀπό ἔντομο
στά τελευταῖα φύλλα). Ἑλ λη νι κό καί γερ μα νι κό
κεί με νο σέ ἀ ντι κρυ στές σε λί δες. Ἀρχικά ἁπλά ἐξώ-
φυλλα (ἄκοπο καί ἀξάκριστο). Ἠλιού 1834.94. 
€ 50-70

212
Traité de navigation et de commerce entre Sa Majesté le
Roi de la Grèce et Sa Majesté l’ Empereur d’ Autriche,
Roi de Hongrie et de Bohème etc. etc., signé à Athènes,
le 4 mars (20 février) 1835, et dont les ratifications ont
été échangées à Vienne, le 9 septembre (28 août) de la
même année. Ἀθήνα, Βασιλικό Τυπογραφεῖο, [1835].
 4ο, 7 σ. (μικρά σχισίματα στά περιθώρια, κομ-
μένο καί συμπληρωμένο τμῆμα ἀπό τό πάνω περι-
θώριο τοῦ τίτλου). Ξυλόγραφος βασιλικός θυρεός

στόν τίτλο. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μεταγενέ-
στερη ταινία χαρτιοῦ στή ράχη).
€ 60-80

213
Ὄθων, Ἐλέῳ Θεοῦ Βασιλεύς τῆς Ἑλλάδος. Πρός τούς
Ἕλληνας. Ἕλληνες! Προσκεκλημένος ἀπό τήν ἐμπι-
στοσύνην τῶν ἐνδόξων καί μεγαλοψύχων Μεσιτῶν,
διά τῆς κραταιᾶς βοηθείας τῶν ὁποίων ἀποπερατώ-
σατε ἐνδόξως τόν τῆς καταστροφῆς πό λεμον... [τελει-
ώνει:] ...ἀπέδειξαν εἰς τούς συγχρόνους των ὅτι ὁ
ἡρωϊσμός καί τό εὐγενές φρόνημα τῶν ἀθανάτων
προγόνων των δέν ἀπεσβέσθησαν ἀπό τάς καρδίας
των. Ἐξεδόθη ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 25 Ἰανουαρίου (6 Φε-
βρουαρίου) 1833. Ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως, Ἡ Ἀντι-
βασιλεία, Ὁ Κόμης Ἄρμανσπεργ Πρόεδρος, Μάου ρερ,
Ἔϊδεκ. Ὅτι πιστή μετάφρασις, [...] Σ. Τρικούπης.
Μονόφυλλο, 540 x 430 mm. (λίγο ὀξειδωμένο).
Κείμενο σέ 2 στῆλες (γερμανικό κείμενο δεξιά καί
ἑλληνική μετάφραση ἀριστερά), σέ τυπογραφικό δια-
 κο σμητικό πλαίσιο. Das neue Hellas, ἀρ. 189. 
€ 800-1.200

214
Πρόγραμμα διά τήν Πανήγυριν τῆς πρώτης Ἰανουα-
ρίου 1835. 1. Τήν πρώτην Ἰανουαρίου περί τάς 9 ὥρας
τό πρωΐ, ἡ Α. Μ., ὁ Βασιλεύς, θέλει δεχθῆν τούς χαι-
ρετισμούς τῆς Ὑ. Ἀντιβασιλείας... [τελειώνει:] Ἐν
Ἀθήναις, τῇ 27 Δεκεμβρίου 1834. Καθ’ Ὑψηλήν Ἐπι-
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ταγήν, Ὁ ἐκπληρῶν χρέη Αὐλάρχου καί Ὑπασπιστοῦ
τῆς Α. Μεγαλειότητος, Β. Χούνολδσταϊν.  Μονό-
φυλλο, 456 x 339 mm. Κείμενο στά γερμανικά, ἑλλη-
νικά καί γαλλικά σέ 3 στῆλες καί σέ διακοσμητικό
τυπογραφικό πλαίσιο. ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ. 
€ 300-400

215
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ὁ «Φωτάκος».
Ἀπο μνημονεύματα περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστά-
σεως, ὑπό Φωτάκου, πρώτου ὑπασπιστοῦ τοῦ Θεοδώ-
ρου Κολοκοτρώνου. Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1858.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ζ´ + 286 σ. (λείπουν 3 φύλλα
τοῦ καταλόγου συνδρομητῶν: σ. 275-80). Μέ 7 ἀναδι-
πλούμενα λιθόγραφα σχεδιαγράμματα, κατάλογος
συνδρομητῶν. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Γκίνης &
Μέξας, 7463. 
€ 150-200

216
[ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ, Γεώργιος]. Τί εἶδα εἰς τήν τετράμη-
νον περιήγησίν μου, λόγος τῆς 25 Μαρτίου τοῦ ἔτους
1859. Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1859.  8ο, 52 σ.
Χωρίς ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο). Γκίνης & Μέξας, 8069. 
€ 50-70

217
ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ, Γεώργιος. Ὁμιλία ἐκφωνηθεῖσα εἰς
τήν Βιβλιοθήκην τῆς Βουλῆς τῇ 28 Μαρτίου. χ.τ.

καί χ. [1854].8ο, 20 σ. (ὀξείδωση). Χωρίς ἰδιαίτερο
φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου).
Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Γκίνης & Μέξας, 6288.
€ 40-60

218
Θεμελίωσις τοῦ Βαρβακείου Λυκείου ἐν Ἀθήναις.
Ἀθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1857. 8ο, 19 σ. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (φθορές, ξυλογραφία στό κάτω ἐξώφυλλο:
«Πρόσοψις τοῦ Βαρβακείου Λυκείου»). Γκίνης &
Μέξας, 7235. 
€ 40-60

219
Βασιλικά ἔγγραφα καί αἱ πρός τήν Συνέλευσιν ἐξηγή-
σεις τῆς ἐκ Κοπενάγης ἐπανελθούσης Ἐπιτροπῆς. Ἀθή -
να, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1863.  8ο, 8 σ. (σημειώσεις
μέ στυλό στήν τελευταία σελίδα). Τυπωμένο σέ γαλάζιο
χαρτί, χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. Γκίνης & Μέξας, 9519.
Μαζί 3 ἄλλα φυλλάδια σχετικά μέ τήν ἔλευση τοῦ Γε-
ωργίου. Γκίνης & Μέξας, 9702, 9876 & 9884. (4) 
€ 60-80

220
Τά Μπερναϊκά. χ.τ. καί χ. [Ἀθήνα 1863].  8ο, 29 σ.
(φθορές στό πρῶτο φύλλο). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώ-
φυλλα. Γκίνης & Μέξας, 9944. 
€ 30-40

221
ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ, Νικόλαος Ι. Le passé, le présent et l’
avenir de la Grèce. Τεργέστη, Schubart & Dase, 1866.
 8ο, 186 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κολλητική ταινία
στή ράχη, ἀξάκριστο).
€ 30-40

222
ΓΩΓΟΣ, Γρηγόριος, ἀρχιμανδρίτης. Λόγος περί Ἑλλη-
νίδων γυναικῶν, λεχθείς ἐν τῇ ἐπετείῳ ἑορτῇ τοῦ ἐν
Ἰβραΐλα Ἑλληνικοῦ Φιλομούσου Συλλόγου, ἐξεδόθη
τῇ φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῆς εὐγενεστάτης Κυρίας Δανάης
Μ. Σ. Ροδοκανάκη, ἐπ’ ὠφελείᾳ τῶν ἀπόρων κορα-
σίων τοῦ Ἑλληνικοῦ Παρθεναγωγείου. Βραΐλα, τυπο-
γραφεῖο «Τό Τρίγωνον», 1872. 8ο, 34 σ. (ὀξείδωση).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη,
1872.400.
€ 50-70

223
Ὁ ὑπέρ τῆς γυναικείας παιδεύσεως Σύλλογος Κυ-
ριῶν, ὑπό τήν προστασίαν τῆς Αὐτῆς Μεγαλειότη-

224
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231

τος τῆς Βασιλίσσης. Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς, 1872. 
8ο, 16 σ. (ὀξείδωση). Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά
στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1872.547 (2 μόνο ἀντίτυπα). 
€ 40-60

224
Προκήρυξις καί σχετικά ἔγγραφα περί ἀνεγέρσως
μνημείου εἰς τόν φιλέλληνα ποιητήν Λόρδον Βύ-
ρωνα, ἐν Μεσολογγίῳ. Ἀθήνα, Ἀδελφοί Περρῆ,
1872.  8ο, 19 σ. (τρύπα στά 2 τελευταῖα φύλλα καί
στό κάτω ἐξώφυλλο). Τίτλος στά ἑλληνικά καί
ἀγγλικά, ἑλληνικό κείμενο καί ἀγγλική μετάφραση
σέ ἀντικρυστές σελίδες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερω-
μένα). Ἠλιού & Πολέμη, 1872.611. 
€ 80-120

225
Καταστατικόν τῆς Τραπέζης τῆς Βιομηχανικῆς Πί-
στεως τῆς Ἑλλάδος. Ἀθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1873.8ο,
28 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1873.342. 
€ 50-70

226
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Ἀνδρέας. Λόγος ὀλυμπιακός,
ἐκφωνηθείς κατ’ ἐντολήν τῆς ἀκαδημαϊκῆς Συγκλή-
του τῇ 4 Μαΐου 1875, ἐπί τῇ Γ΄ἑορτῇ τῶν ὑπό τοῦ
ἀοιδίμου Εὐαγγέλη Ζάππα ἱδρυμένων Ὀλυμπίων.
Ἀθή να, Ἀδελφοί Περρῆ, 1875.  8ο, 35 σ. (κομμένη
ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία τῶν περισσότερων φύλλων,
ὀξείδωση). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). Ἠλιού &
Πολέμη, 1875.407.
€ 40-60

227
Τῇ Ἀειμνήστῳ Μεγάλῃ Δουκίσσῃ Ἀλεξάνδρᾳ. Ἐλεγεῖον.
Ξύπνα, Ἀλεξάνδρα, μιά στιγμή κι’ ἔξελθ’ ἀπό τό χῶμα, /
ὅπου προσμένουν Ἕλληνες μέ βουρκωμένον ὄμμα... [τε-
λειώνει:] Ἔγραφον ἐν Πετρουπόλει τῇ 5ῃ Μαΐου 1895
ἔτους ἐπί τοῦ ψυχροῦ τάφου τῆς πολυκλαύστου Ἀλε-
ξάνδρας. Ὁ Λευκάδιος, Σπυρίδων Ε. Καββάδας.Μο-
νόφυλλο, 410 x 287 mm. (λίγο λερωμένο). Κείμενο σέ 2
στῆλες, ξυλόγραφο στεφάνι καί σταυρός.
€ 60-80

228
Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος. Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν,
Τμῆμα Δημοσίας Οἰκονομίας καί Στατιστικῆς. Στα-
τιστικά ἀποτελέσματα τῆς ἀπογραφῆς τοῦ πληθυ-
σμοῦ κατά τήν 5-6 Ὀκτωβρίου 1896, μέρος δεύτερον –
Πίνακες:  Α  ́Πληθυσμός κατά νομούς, ἐπαρχίας, δή-
μους, πόλεις καί χωρία (Ἐφημερίς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ

Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, τεῦχος δεύτερον, ἀρ. 59 δίς, 17
Ἰουνίου 1897). Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο & Λιθο-
γραφεῖο, 1897.4ο, 174 + (443-447) σ. (μικρές τρύπες ἀπό
ἔντομο στά περιθώρια, λερωμένα μερικά φύλλα). Τίτλοι
στά ἑλληνικά καί γαλλικά στίς σ. 3 καί 5, στίς σ. 443-447
παράρτημα τῆς Ἐφημ. τῆς Κυβερνήσεως, τεῦχος τέταρ-
τον – τμῆμα πρῶτον, ἀρ. 69. Πανί (φθορές, ἐλεύθερο τό
πάνω κάλυμμα). Πρβ. Ἠλιού & Πολέμη, 1897.684.
€ 50-70

229
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Ἀμαλία Κ. Ἡμερολόγιον τοῦ
πολέμου ἀνευρεθέν: Ἐν Λαρίσσῃ, ἀπό 1-14 Ἀπρι-
λίου 1897. Ἀλεξάνδρεια 1897.  8ο, 36 σ. Χωρίς ἰδι-
αίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό
τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά ὀξειδω-
μένα). Ἠλιού & Πολέμη, 1897.38. 
€ 50-70

230
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Π. Ἡ Μεγάλη Ἑλλάς:
ἀνά τήν Ρωσσίαν, Ρουμανίαν, Βουλγαρίαν, Σερβίαν,
Μαυροβούνιον, Τουρκίαν, Σάμον, Κρήτην, Κύπρον,
Αἴγυπτον καί Παλαιστίνην. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς
Κορίννης, 1898.  8ο, η΄ + 559 σ. (ἐλαφρά λερωμένο
ἀντίτυπο). Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου (πολλές ὁλο-
σέλιδες). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1898.180. 
€ 50-70
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231
ΣΑΒ ΒΙ ΔΗΣ, Παν. Σ. Λεύκωμα τῶν ἐν Ἀθήναις Β΄
Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, 1906. Ἀ θή να 1907.  πλά-
 γιο 4ο, 215 x 300 mm., 163 σ. (ἐπιδιορθώσεις μέ σε-
λοτέιπ στά πρῶτα φύλλα). Μέ πο λυά ριθ μες εἰ κό νες
ἐ ντός κει μέ νου. Νεότερο δέρμα (ὁ τίτλος ἐπανα-
λαμβάνεται στό πάνω κάλυμμα). 
€ 300-400

232
ΤΖΟΥΡΑΣ, Βασίλειος. Ἡ ἑλληνική σημαία, μελέτη
πρωτότυπος ἱστορική, ἀρχομένη ἀπό τούς προ-
ϊστορικούς χρόνους καί μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς, ἔκδο-
σις Β΄ ἐπηυξημένη. Κέρκυρα, Α. Λάντζας, 1909. 
γ΄ + 25 σ. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα.
€ 25-35

233
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 ἀναπαραγωγές
ἔργων τοῦ Georges Scott. Ἀρχικά χαρτόνια (λερω-
μένα, φθορές), πανί στή ράχη καί τίς γωνίες. 
€ 100-150

234
Διάγγελμα τοῦ Βασιλέως πρός τόν Στρατόν καί
τόν Στόλον. Λιβούνοβον 26 Ἰουλίου 1913. Χθές
ἀπόγευμα ὑπεγράφη ἐν Βουκουρεστίῳ τό πρωτό-
κολλον τό καθορίζον τά ὅρια μεταξύ τῆς νέας
Ἑλλάδος καί τῆς Βουλγαρίας... [τελειώνει:] Ζήτω
ὁ Ἑλληνικός Στρατός. Ζήτω ὁ Ἑλληνικός Στόλος.
Κωνσταντῖνος Β. Ἀθήνα, Γ. Διβόλης, [1913]. 
Μονόφυλλο, 404 x 284 mm. 
€ 80-120

235
ΗΠΕΙΡΟΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ — Πέντε λιθόγραφοι
στατιστικοί πίνακες: α) Στατιστικός πληθυσμός τῆς
Ἠπείρου, β) Στατιστική τῶν Ἑλλην. Σχολῶν τῆς
Ἠπείρου κατά καζάδες, γ) Στατιστική Ἑλλην. Σχο-
λείων ἐν Ἀλβανίᾳ, δ) Στατιστική τοῦ Νομοῦ Μο-
ναστηρίου, ὁλοκλήρων τῶν τριῶν Σαντζακίων ἤτοι
Μοναστηρίου, Κορυτσᾶς καί Σερβίων κατ’ ἐθνό-
τητας [καί] Στατιστική βουλγαροφώνων Ἑλλη-
νικῶν πληθυσμῶν Νομοῦ Μοναστηρίου, καί ε)
Πίναξ στατιστικός τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Βιλαετίου
Θεσσαλονίκης. [ἀρχές 20οῦ αἰώνα].  421 x 341,
421 x 340, 421 x 341, 341 x 421 καί 630 x 473 mm.
Κείμενο σέ χειρόγραφη μορφή. (5)
€ 300-400

236
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α., & Σα, ἐκδότες. Πανό-
ραμα τοῦ πολέμου 1912-1913. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο
τῆς Ἑστίας, 1913.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. πλάγιο 4ο,
XXVIII σ. Δεύτερη μορφή, 152 πίνακες σέ 76 φύλλα
μέ πολλές ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν (ἀριθμη-
μένοι 1-152). Ἀρχικό πανί (χρυσή παράσταση στό
πάνω κάλυμμα μέ φωτογραφικό πορτραῖτο τοῦ
Κωνσταντίνου ἐπικολλημένο στό κέντρο της).
€ 150-200

237
Οἱ ἔνδοξοι νεκροί τῶν δύο βαλκανικῶν πολέμων
1912-1913 (ἐκ τοῦ ἐπισήμου καταλόγου τοῦ ὑπουρ-
γείου τῶν Στρατιωτικῶν). Ἀθήνα 1932.  132 σ.
Ἔκδοση τῆς «Φωνῆς τοῦ Λαοῦ». Χωρίς ἰδιαίτερα
ἐξώφυλλα (κολλητική ταινία στή ράχη). 
€ 25-35

238
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ἠλίας Ι. Ἱστορία τοῦ Βαλ-
κανοτουρκικοῦ πολέμου. Ὁ Σταυρός κατά τῆς Ἡμι-
σελήνου. Ἀθήνα, Ἀναγνωστόπουλος & Πετράκος,
χ.χ. [π. 1913].  2176 σ. (λερωμένα μερικά φύλλα).
Μέ πολλές εἰκόνες ἐντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη
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(μικρές φθορές, ἔχει διατηρηθεῖ τό χρωμολιθόγραφο
ἐξώφυλλο, ἐπικολλημένο στό πάνω ἀκρόφυλλο).
€ 80-120
239
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, μητροπολίτης Σμύρνης. Λόγος
ἐπιμνημόσυνος διά τούς πυρί καί σιδήρῳ τελει-
ωθέντας ἐν Μακεδονίᾳ καί Θράκῃ ὁμογενεῖς, ἐκ
μέρους τῶν ἀπανθρώπων βαρβαρικῶν βουλγα-
ρικῶν ὀρδῶν, ἀπαγγελθείς [...] τῇ 14ῃ Ἰουλίου
1913, [πάνω:] ἀνατύπωσις «Ἱεροῦ Πολυκάρπου».
Σμύρνη, τυπογραφεῖο τοῦ «Ἱεροῦ Πολυκάρπου»,
1913.  14 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 60-80

240
Οἱ Φιλελεύθεροι ὑποψήφιοι πρός τούς ἐκλογεῖς
Ἀττικοβοιωτίας. Συμπολῖται, Τήν Ἑλλάδα κατέλα-
βεν ὁ Εὐρωπαϊκός πόλεμος καταγινομένην εἰς τάς
ἐσωτερικάς αὐτῆς μεταρρυθμίσεις... [τελειώνει σ.
[2]):] Ὀπαδοί τῶν Φιλελευθέρων, δύνασθε νά ὑπε-
ρηφανεύεσθε διά τό ἔργον σας! (Παράρτημα «Πα-
τρίδος»). [Μάιος 1915].  Μονόφυλλο, 565 x 417
mm., [2] σ. Κείμενο σέ 5 στῆλες. 
€ 40-60
241
Α. ΠΑΛΛΗΣ & Σα — Ἀτζένδα · 1916 · Agenda. [Ἀθή -
να 1915].  208 + 366 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτ-
λου (ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα), πολυάριθμες

διαφημίσεις ἐντός καί ἐκτός κειμένου. Ἀρχικό εὔ -
καμπτο πανί. 
€ 60-80

242
ΝΙΚΛΑΜΠΑΣ, Νικόλαος. Τό λεύκωμα τῶν ἀγω-
νιστῶν 1912-1922. [Ἀθήνα 1927].  475 σ. (λείπει τό
ἀναδιπλούμενο σχεδιάγραμμα). Μέ πολυάριθμα πορ-
τραῖτα ἐντός καί ἕνα τοῦ Βενιζέλου ἐκτός κειμένου.
Ἀρχικό πανί (λίγο λερωμένο, φθορές στή ράχη). 
€ 50-70

243
Τό Διάγγελμα τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως πρός τόν
Ἑλληνικόν Λαόν. Ὑπείκων εἰς ὕψιστον πρός τήν
Πατρίδα καθῆκον κατέλιπον τήν Ἑλλάδα ἐπί τρία
καί πλέον ἀτελεύτητα καί ὀδυνηρά ἔτη... [τελει-
ώνει:] Ἐπί τούτοις ἀναφωνῶ Ζήτω ὁ Ἑλληνικός
Λαός. Ἐν Ἀθήναις τῇ 6 Δεκεμβρίου 1920.  Μο-
νόφυλλο, 434 x 301 mm. 
€ 60-80

244
Οἱ ἀνθελληνικοί διωγμοί ἐν Τουρκίᾳ ἀπό τοῦ 1908
μέχρι τοῦ 1921, ἐνώπιον τῆς Γ’ ἐν Ἀθήναις Ἐθνοσυ-
νελεύσεως (συνεδρίασις 5, 6 καί 8 Ἀπριλίου 1921).
Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1921. 52 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (τρύπες στό κάτω). 
€ 40-60
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245
Αὐτοβιογραφίαι τῶν προσφύγων κοριτσιῶν τοῦ οἰκο-
τροφείου Διεθνοῦς Συνδέσμου Γυναικῶν, [πάνω:] Ἀπό
τάς ἡμέρας τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, [στό
ἐξώφυλλο:] Αὐτοβιογραφίαι προσφύγων κοριτσιῶν,
παιδικαί περιγραφαί τῶν διωγμῶν τῆς Μικρασίας.
Ἀθήνα 1926.  107 σ. Μέ 4 εἰκόνες ἐντός κειμένου.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές). 
€ 80-120

246
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, κάποιοι
χάρτες κομμένοι στά δύο κατά τό ξάκρισμα). Μέ 16
ἀναδιπλούμενους χάρτες. Δερμάτινη ράχη (μικρές
φθορές, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, λίγο
λερωμένα). (5) 
€ 150-200

247
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, Σίτσα, καί Ι. ΙΛΓΙΝ. Ψυχικό καί
πνευματικό δηλητήριο, ἡ οὐσία καί τό πνεῦμα τοῦ
μπολσεβικισμοῦ. Ἀθήνα, Νέα Γενεά, 1934.  63 σ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). [μαζί:] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ,
Σίτσα. Ὁ πόλεμος ἐναντίον θρησκείας καί ἐκκλησίας,
ἡ διεθνής ὀργάνωσις τῶν ἀθέων. Ἀθήνα, Νέα Γενεά,
1934.  39 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). (2)
€ 30-40

248
Δώδεκα ἔτη δημοκρατίας, 1924-1935, ἔκδοσις «Ἑλλη ν-
ισμοῦ». Ἀθήνα, [1935].  46 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώ-
φυλλα. [μαζί:] ΟΥΡΑΓΚΑΝΩΦ, Νικολάι. Ποῦ βαδίζει
ἡ Ρωσσία; Μιά σύντομη ἀνασκόπησις ἀπό τό 1928 ἕως
σήμερον καί πῶς καταρρέει καθημερινῶς ὁ κομμουνι-
σμός στήν Ρωσσία – [...] – Στά πρόθυρα βιαίας ἀνα-
τροπῆς τοῦ καθεστῶτος ὑπό τοῦ στρατοῦ. χ.τ., 1937.
12 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς
ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί:]
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης. «Θά σᾶς πῶ τήν
ἀλήθεια» (μιά ἰδεολογική πολιτική ὁμολογία), δεύτερη
ἔκδοση. Ἀθήνα 1945.  63 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο
ὀξειδωμένα, ἄκοπο καί ἀξάκριστο). (3) 
€ 30-40

249
ΩΡΟΛΟΓΑΣ, Τάκης Γ. Ὁ Ἀρχηγός καί τό Νέον
Κράτος. Ἀθήνα, Α. Κ. Καϊτατζῆς, 1937. 153 σ. Μέ

εἰκόνες ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί:]
Τό Νέον Κράτος καί ἡ κοινωνική πρόνοια (Ἐκδό-
σεις 4ης Αὐγούστου, ἀρ. 4). Ἀθήνα 1937. 48 σ. Χω -
ρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης
ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί:] Ἕνας
χρόνος δημιουργικοῦ μόχθου: Ἐργασία, 4η Αὐγού-
στου 1935 - 4η Αὐγούστου 1937, [πάνω:] ἔκ δοσις
«Ἐθνικῆς Ἑταιρείας». Ἀθήνα 1937.  208 σ. Μέ
εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα
ἐξώφυλλα. [μαζί:] ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ, Χ., καί Ν. ΠΑΜ-
ΠΟΥΚΗΣ. 4η Αὐγούστου. Ἱστορικά σημειώματα: Οἱ
ἀγρόται πρόδρομοι τοῦ Νέου Κράτους. Ἀθήνα,
Ε.Γ.Ε.Π., 1939.  60 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (4)
€ 60-80

250
Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος. Ἐθνική Ὀργάνωσις Νεο-
λαίας τῆς Ἑλλάδος. [...]. Προσωρινός κανονισμός
στρατιωτικῶν ἀσκήσεων. Ἀθήνα 1938.  32 σ. 6
φύλλα μέ λιθόγραφα σχεδιαγράμματα στό τέλος.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 25-35

251
Ἐθνική Ὀργάνωσις Νεολαίας. Ὁδηγός πρός
χρῆσιν τῶν Φαλαγγιτῶν καί Φαλαγγιτισσῶν τῶν
μετεχόντων εἰς τόν ἐν Ἀθήναις ἑορτασμόν τῆς 4ης
Αὐγούστου ὑπό τῆς Ε.Ο.Ν. [Ἀθήνα 1938].  16 σ.
Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. [μαζί:] Βασίλειον τῆς
Ἑλλάδος. Ἐθνική Ὀργάνωσις Νεολαίας τῆς Ἑλλά-
δος. Πρόγραμμα τῶν ἑορτῶν τῆς Ε.Ο.Ν. ἐπί τῇ
ἐπετείῳ τῆς 4ης Αὐγούστου. Ἀθήνα, [1940].  15 σ.
Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο πορτραῖτο. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώ-
φυλλα. [μαζί:] Β΄ Πανελλήνιοι Ἀθλητικοί Ἀγῶνες
Ἐθνικῆς Ὀργανώσεως Νεολαίας Ἑλλάδος, [...], 29
Ἀπριλίου - 5 Μαΐου 1940 Ἔτος Ε΄. Ἀθήνα, Ἀδελφοί
Δεληδημήτρη, [1940].  [16] σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(δίχρωμη ξυλογραφία στό πάνω). [μαζί:] ΠΟΛΥ-
ΤΙΜΟΣ, Ἄλκης Δ. Τό Β΄ βιβλίο τῶν παιχνιδιῶν
(Ἐκδόσεις Ε.Ο.Ν., ἀρ. 76). Ἀθήνα 1940.  191 σ.
Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά εἰκονογραφη-
μένα ἐξώφυλλα. (4)
€ 50-70

252
Ἐμβατήριον ἆσμα ἀρχαιοτάτου ὕμνου καί συγ-
χρόνου περιεχομένου, συντεθέν καί μελοποιηθέν
ὑπό Κωνσταντίνου Α. Γάκη, πρός χρῆσιν τῶν
Ἑλληνικῶν Σχολείων, Γυμνασίων, Προσκόπων,
Φαλαγγιτῶν καί Στρατοῦ. Βόλος, 4 Αὐγούστου
1938.  [12] σ. Χρωμολιθόγραφος τίτλος, 2 πορ-
τραῖτα ἐντός κειμένου. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
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255

[μαζί:] 4 Αὐγούστου 1936-1938 (Ἐκδόσεις Ε.Ο.Ν.
Κοζάνης, ἀρ. 1). Κοζάνη, τυπογραφεῖο τῆς Βορ.
Ἑλλάδος, [1938].  34 σ. Μέ 3 εἰκόνες ἐντός κει-
μένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) 
€ 30-40

253
Ἐμπορικός καί βιομηχανικός ὁδηγός τῆς Ἑλλάδος,
ἔκδοσις Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητη-
ρίου Ἀθηνῶν. Ἀθήνα 1935.  432 + 403 σ. Ὁ τίτλος
στά ἑλληνικά καί γαλλικά, μέ διαφημίσεις ἐντός καί
ἐκτός κειμένου. Ἀρχικό πανί (ἔχει ἀντικατασταθεῖ
τό κάτω κάλυμμα).
€ 70-90

254
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ο.Ν. — ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, Ἀπ. Β.Τά
ἰδεώδη τῆς φυλῆς ὡς γνώμων τῆς ἑλληνικῆς νεότη-
τος (ἀρ. 4). 1939. 24 σ. [μαζί:] ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, Ἀλ. Ν. Ἐγκύκλιος διαταγή περί γενικῶν τινων
κατευθύνσεων καί ὁδηγιῶν (ἀρ. 28). 1939. 78 σ.
[μαζί:] Ὑγιεινή, σειρά ἐκδόσεων περί ἐκπαιδεύσεως
(τεῦχος Ε΄, 1-3) (ἀρ. 31). 1939. 16 σ. [μαζί:] Οἰκοκυ-
ρικά, σειρά ἐκδόσεων περί ἐκπαιδεύσεως (τεῦχος
ΣΤ΄, 1-3) (ἀρ. 32). 1939. 8 σ. [μαζί:] Ὁδηγίαι ἐκπαι-
δεύσεως ἐπί τῶν ἀντικειμένων τοῦ κανονισμοῦ
στρατιωτικῶν ἀσκήσεων καί τοῦ κανονισμοῦ παρα-
τάξεων καί παρελάσεων, σειρά ἐκδόσεων περί
ἐκπαιδεύσεως (τεῦχος Ζ΄) (ἀρ. 33). 1939. 42 σ. [μαζί:]
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ, Κ. Μ. Τί θά κάμουμε; (τεῦχος Α΄).
(ἀρ. 48). 1940. 92 σ. [μαζί:] Οἰκοκυρικά, σειρά ἐκδό-
σεων περί ἐκπαιδεύσεως (τεῦχος ΣΤ΄, 12-15) (ἀρ. 59).
1940. 16 σ. [μαζί:] Χαῖρε, ὤ χαῖρε Λευτεριά (ἀρ. 60).
1940. 8 σ. [μαζί:] Πρότυπον μεθόδου διά τήν ἀνά-
πτυξιν ἑνός θέματος πρός χρῆσιν τῶν βαθμοφόρων
τῆς Ε.Ο.Ν. (ἀρ. 65). 1940. 15 σ. [μαζί:] ΦΡΑΓΚΟΥ,
Ζ. Σ. Πῶς βλέπω τήν Ἐθνικήν Ὀργάνωσιν Νεο-
λαίας, ὁμιλία πρός τούς γονεῖς γενομένη εἰς τήν
αἴθουσαν τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρίας Ἀθηνῶν τήν
7ην Φεβρουαρίου 1940 (ἀρ. 67). 1940. 40 σ. [μαζί:] Ὁ
φαλαγγίτης ἀνιχνευτής π. χ. ο. (ἀρ. 69). 1940. 38 σ.
Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. [μαζί:] ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ,
Θ. Μιά νιότη, μιά γιορτή, μιά ψυχή, ἐντυπώσεις ἐκ
τῆς μεταβάσεώς μου εἰς Ἀθήνας κατά τήν 25ην Μαρ-
τίου 1940/Ε΄ (ἀρ. 70). 1940. 16 σ. [μαζί:] ΜΑΓΚΡΙΩ-
ΤΗΣ, Δ. Ι. Πίστις καί ἐπιστήμη (ἀρ. 73). 1940. 125 σ.
[μαζί:] Τό πρῶτο μου ἀνεμόπτερο, [πάνω:] Ἀεροπο-
ρικά βιβλία διά τήν νεολαίαν, ἀρ. 1 (ἀρ. 74). 1940. 20
σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. [μαζί:] Ἁπλᾶ ἀνεμό-
πτερα, [πάνω:] Ἀεροπορικά βιβλία διά τήν νεο-
λαίαν, ἀρ. 2 (ἀρ. 75). 1940. 18 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός
κειμένου. [μαζί:] ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ, Κ. Ψυχολογία
διά τούς βαθμοφόρους τῆς Ε.Ο.Ν. (ἀρ. 81). 1941. 61
σ. [μαζί:] Σπαθί καί λύρα, ἐθνικά ποιήματα τῆς νεο-
λαίας (ἀρ. 83). 1941. 61 σ. (17) 
€ 100-150

255
Ἐμπορικός & βιομηχανικός ὁδηγός Ἑλλάδος - Αἰ -
γύπτου - Κύπρου, 1940. χ.τ.  Ὁ τίτλος στά ἑλλη-
νικά καί γαλλικά, μέ διαφημίσεις ἐντός καί ἐκτός
κειμένου. Ἀρχικό πανί (μικρές φθορές ἀπό ὑγρα-
σία). 
€ 70-90

256
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀντώνιος Δ. Τί εἶναι οἱ Κου-
τσόβλαχοι. Ἀθήνα 1939.  152 σ. Μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. 
€ 40-60

257
Τό κράτος διά τόν πολεμιστήν καί τήν οἰκογένειάν
του: Οἱ προστατευτικοί νόμοι, [πάνω:] Ἑλληνοϊ-
ταλικός Πόλεμος 1940 (Ἐκδόσεις 4ης Αὐγούστου,
ἀρ. 44). Ἀθήνα, [1941].  64 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ὀξειδωμένα). 
€ 30-40

258
Ἀπόβασις: σωτηρία ἤ καταστροφή; χ.τ. καί χ.
[1944].  15 σ. Ὁλοσέλιδη εἰκόνα μέ τόν τίτλο στή
σ. 1 καί 3 ἄλλες ὁλοσέλιδες εἰκόνες (στίς σ. 6, 11 καί
στήν τελευταία σελίδα). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα
(ἄκοπο).
€ 30-40
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265

259
Ἔκθεσις ἐπί τῶν ἐθνικῶν σκοπῶν καί τοῦ ἐθν.
ἔργου τῆς Ὀργανώσεως «Χ», [σέ ἔντυπη ταινία
στήν ἀρχή:] Ἡ ἔκθεσις αὕτη συνετάγη, καί ἡ ἐκτύ-
πωσίς της ἤρξατο πρό τοῦ προδοτικοῦ Δεκεμβρια-
νοῦ κινήματος. Ἀθήνα 1944.  84 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (μέ χρονολογία 1945). 
€ 30-40

260
Στρατιῶτες τοῦ ΕΛΑΣ, Σήμερα στάς Ἀθήνας διε-
ξάγεται μία μάχη, τό ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας θά
ἀποφασίσῃ ἐάν στό μέλλον ἡ ἀγαπητή μας πατρίδα
θά εἶναι κράτος πού θά κυβερνᾶται καί θά ἐλέγχε-
ται ἀπό μιά μικρή μειονότητα... [τελειώνει (σ. [2]):]
Χωρίσετε τίς εὐθύνες σας ἀπό τήν ἐγκληματική δι-
κτατορική συνομωσία καί βοηθήσετε νά τελειώσῃ
τό τραγικό ματοκύλισμα τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. [1944].  Μονόφυλλο, 108 x 149
mm., [2] σ. [μαζί:] Τί δέν σᾶς λένε τά χωνιά (πρῶτον).
Ἐλασῖτες, Σάν τόν Γκαῖμπελς, αὐτοί πού διευθύ-
νουν τήν ἄσκοπη αὐτήν αἱματοχυσία πιστεύουν πώς
ἄν φωνάζουν ἕνα ψέμμα ἀρκετά δυνατά θά γίνη πι-
στευτό... [τελειώνει (σ. [2]):] Σέ σᾶς ἀπόκειται νά
ἀποφασίστε πότε θά τελειώση ὁ ἄσκοπος αὐτός
ἀγῶνας. [κάτω δεξιά:] AIS 28. [1944].  Μονό-
φυλλο, 216 x 147 mm., [2] σ. [μαζί:] Ἡ Ἑλλάς, ἡμε-
ρησία πρωινή ἐφημερίς - ὄργανον τοῦ ἑλληνικοῦ
λαοῦ. Ἀθῆναι, Ἔτος ἐκδόσεως Α΄ – Ἀριθμός φύλ-
λου 1 – Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 1944. Ἔκτακτος

ἔκδοσις. Διαταγή τοῦ Ἀρχιστρατήγου τῶν ἐν Ἑλλά -
δι Δυνάμεων Ξηρᾶς. «Περί τῆς συμμετοχῆς πολιτῶν
ὡς ἐθελοντῶν εἰς στρατιωτικάς ἐπιχειρήσεις» [...]
[τυπωμένη ὑπογραφή:] Ronald M. Scobie, Lt Gen-
eral... [τελειώνει (σ. 2):] ...ἀλλά τοῦτο δέν περιλαμ-
βάνει ἀποφυγήν ἤ ὑποταγήν εἰς τήν ἀπειλήν
ἐνόπλου ἀνταρσίας καί βίας».  Μονόφυλλο, 243 x
155 mm., 2 σ. (λεκές ἀπό νερό). (3)
€ 80-120

261
[ΑΚΟΓΛΟΥ, Ξενοφῶν]. «ΞΕΝΙΤΑΣ, Ξένος». Τό
θαῦμα τῆς Ἀλβανίας ἀπ’ τή σκοπιά τῆς III Μεραρ-
χίας. Ἀθήνα 1945.  160 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κει-
μένου. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα.
€ 30-40

262
Terrorism in Greece. Αὐτό εἶναι τό ΚΚΕ - ΕΑΜ -
ΕΛΑΣ στήν Ἑλλάδα, [στή σ. 1:] ἔκδοσις Πανελλη-
νίου Συνδέσμου Θυμάτων καί Πληγέντων ἐκ τῆς
Ἐλασοκομμουνιστικῆς Δράσεως ὁ «Ἄβελ». [1945].
 48 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό
ἐξώφυλλο), μέ πολλές εἰκόνες, κείμενα καί λεζάν-
τες στά ἀγγλικά, ἑλληνικά καί γαλλικά. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. [μαζί:] ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Τρύφων
Χ. Ἡ μαύρη βίβλος τῶν ἐγκλημάτων τοῦ ΕΑΜ.
χ.τ., 1946.  255 σ. (λεκέδες στά πρῶτα φύλλα). Μέ
εἰκόνες ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα
ἐξώφυλλα (λερωμένα, φθορές). (2) 
€ 80-120

263
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Περικλῆς Ἰακ. Αἱ ἀξιώσεις
τῆς Ἑλλάδος, ἐσωτερικαί καί ἐξωτερικαί κατευ-
θύνσεις. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, 1945.  384 σ. Δερ-
μάτινη ράχη. 
€ 30-40

264
Ἕνωση Λαϊκῆς Δημοκρατίας. Ἀπόφαση τῆς Κεν-
τρικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς 15 Μαρτίου 1945. Μακρινά
αἴτια καί κοντινές ἀφορμές τῶν Δεκεμβριανῶν –
[...] – Τό μέλλον τοῦ κόμματος, [πάνω:] ΕΛΔ. Θέ-
σεις γιά τά Δεκεμβριανά. [Ἀθήνα 1945].  60 σ.
Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς
ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 30-40

265
Ἡ συμφωνία τῆς Βάρκιζας, ὅλα τά σχετικά κεί-
μενα. Ἀθήνα 1945.  31 σ. Ἔκδοση τῆς Διευθύν-
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272

σεως Τύπου καί Πληροφοριῶν. Χωρίς ἰδιαίτερα
ἐξώφυλλα. 
€ 30-40

266
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Α. Δ. Περί τῆς φυλετικῆς κα-
ταγωγῆς τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων. Ἀθήνα 1945. 
20 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί:] ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ,
Γεώργιος Χ. Τό ἑλληνικόν πρόβλημα (ὡς τό κατα-
νοοῦν οἱ Βόρειοι Ἕλληνες): Ἡ διπλωματική καί πο-
λιτική θέσις τῆς ἑλληνικῆς χερσονήσου μετά τόν Βον

Παγκόσμιον Πόλεμον, βιβλίον 1. Ἀθήνα 1947. 
16 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). (2)
€ 30-40

267
ΚΟΡΔΑΤΟΣ, Γιάννης. Ἡ κοινωνική σημασία τῆς
ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, 4η ἔκδοση, ξα-
νακοιταγμένη καί συμπληρωμένη. Ἀθήνα, Π. Κα-
ραβάκος, 1946.  228 σ. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(ἐν μέρει σβησμένη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο).
€ 30-40

268
Ὅρκος καί ὕμνοι, [πάνω:] Ἀφιεροῦται τιμῆς ἕνε-
κεν εἰς τόν Σεβαστόν Ἀρχηγόν μας Στρατηγόν Νι-
κόλαον Πλαστήραν. χ.τ., 1946.  15 σ. Ὁ τίτλος
στή σ. 3. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή
ἐξωφύλλου ἡ σ. 1).
€ 30-40

269
ΑΒΕΡΩΦ, Εὐάγγελος Α. Ἡ πολιτική πλευρά τοῦ
κουτσοβλαχικοῦ ζητήματος, πρόλογος Σοφοκλῆ
Ε. Βενιζέλου. Ἀθήνα 1948.  218 σ. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (λίγο λερωμένα).
€ 40-60

270
ΜΑΛΑΦΟΥΡΗΣ, Μπάμπης. Ἕλληνες τῆς Ἀμε-
ρικῆς, 1528-1948. Ν. Ὑόρκη, 1948. 565 σ. Μέ εἰκό-
νες. Ἀρχικό πανί.
€ 40-60

271
ΚΥ ΡΟΥ, Ἀχιλλεύς Α. Ἡ συνωμοσία ἐναντίον τῆς
Μακεδονίας (1940-1949). Ἀθήνα, Ἀετός, 1950. 
150 + ζ´́ σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα.
€ 30-40

14. Ναυτικά - Στρατιωτικά
272
ΒΡΥΩΝΗΣ, Νικόλαος. Ἐξέτασις τῶν μαθητῶν περί
ναυτιλίας, [...] νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα. Σύρος,
Ν. Γραβινός, Σ. Πελοποννήσιος & Ι. Γαρουφαλῆς,
1831.  8ο & μικρό 4ο (τά 3 τελευταῖα τεύχη), στ΄ +
194 σ. (λείπει τό πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα). Μέ 9
ἀναδιπλούμενους στοιχειοθετημένους πίνακες με-
ταξύ τῶν σ. 152 καί 171 (συνυπολογίζονται στή σε-
λιδαρίθμηση, 2 ἐπαναλαμβάνονται δυό φορές),
κατάλογος συνδρομητῶν. Νεότερα ἐξώφυλλα. Ἠλι -
ού 1831.47, Legrand & Pernot, 1169. 
€ 200-300

273
ΒΡΥΩΝΗΣ, Νικόλαος. Μαθήματα τῆς ναυτικῆς
ἐπιστήμης. Ἑρμούπολη, Γ. Μελισταγής, 1839.  8ο,
η´[ζ´] + 124 [134] σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο, ὀξεί-
δωση). Κατάλογος συνδρομητῶν. Νεότερα ἐξώ-
φυλλα. Ἠλιού 1839.120, Legrand & Pernot, 1313.
€ 150-200

274
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. Φιλαδελφεύς, 1869.
2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, 440 καί 524 σ. (σχίσιμο σέ
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274

2 φύλλα τοῦ δεύτερου τόμου: σ. 329-32). Κατάλογος
συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1869.322-3.
€ 150-200

275
Πολεμικόν ναυτικόν τῆς Ἑλλάδος κατά τήν Α΄ Φε-
βρουαρίου 1838. Ἀθήνα, Ε. Ἀντωνιάδης, 1838. 
8ο, 22 σ. Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Ἠλιού 1838.159
(3 μόνο ἀντίτυπα). 
€ 80-120

276
ΡΑ ΔΟΣ, Κωνσταντῖνος Ν. Ἡ ναυτική ἱστορία (φι-
λολογικόν καί βιβλιογραφικόν σημείωμα). Ἀθήνα,
Π. Λεώνης, 1902.  24 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. 
€ 25-35

277
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. Ι. Α΄ Σῶμα Στρατοῦ.
Διάλεξις γενομένη εἰς τούς ἀξιωματικούς τῆς
Φρουρᾶς Θεσσαλονίκης τήν 29 Ὀκτωβρίου 1916.
[Θεσσαλονίκη, π. 1916].  22 σ. Μέ 3 σχεδιαγράμ-
ματα στό τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές).
€ 25-35

15. Τοπικά

Ἀττική
278
Convention pour la cession du droit exclusif de construc-
tion et d’ exploitation de divers travaux sur les collines du
Lycabète. [Ἀθήνα 1925]. 16 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 25-35

279
LEAKE, William Martin. Topographie von Athen, nebst
einigen Bemerkungen über die Alterthümer desselben,
aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen von
den Herren Professoren M. H. E. Meier und K. O. Müller,
herausgegeben von A. Rienäcker. Halle, C. A. Kümmel,
1829.Πρώτη ἔκδοση στά γερμανικά, 8ο, VIII + 484
σ. (ὀξείδωση, λεκέδες ἀπό νερό). Χαλκόγραφη προ-
μετωπίδα καί 6 (ἀπό τούς 8) πίνακες (5 ἀναδιπλού-
μενοι). Νεότερη πάνινη ράχη. Droulia 1747.
€ 80-120

280
ΜΠΙΡΗΣ, Κώστας. Τά ἀττικά τοῦ Ἐβλιᾶ τσελεμπῆ,
αἱ Ἀθῆναι καί τά περίχωρά των κατά τόν 17ον αἰῶνα.
Ἀθήνα 1959.  74 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Οἱ γύφτοι, μελέτη λαογραφική καί ἐθνολο-
γική. Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, 1942.  30
σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 60-80

Δές καί τά 352, 353, 365, 368, 369 καί 398.

Πελοπόννησος
281
Καταστατικόν τοῦ Ἐφημεριακοῦ Ταμείου τῆς Ἐπι-
σκοπῆς Ὕδρας καί Σπετσῶν. Πειραιάς, τυπογρα-
φεῖο τῆς Σφαίρας, 1883.  8ο, 28 σ. (λεκέδες στά
πρῶτα φύλλα). Ὑπογεγραμμένο στή σ. 4 ἀπό τόν
Ὕδρας καί Σπετσῶν Ἀρσένιο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
Ἠλιού & Πολέμη, 1883.504 (2 μόνο ἀντίτυπα). 
€ 60-80

282
ΛΙΓΝΟΣ, Ἀντώνιος. Ἱστορία τῆς νήσου Ὕδρας.
Ἀθήνα, 1946-1953.  3 τόμοι, ιγ΄ + 290, 736 καί 323
σ. Μέ 3 εἰκόνες σέ 2 ἀναδιπλούμενους πίνακες στόν
πρῶτο τόμο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3)
€ 80-120
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283
ΜΙΑΟΥΛΗΣ, Ἀντώνιος Α. Ἱστορία τῆς νήσου
Ὕδρας, ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῆς ἐν
ἔτει 1821 ἐκραγείσης Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως.
Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Λακωνίας, 1874. 8ο, 139
σ. Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο, κατάλογος συν-
δρομητῶν. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο). Ἠλιού
& Πολέμη, 1874.337.
€ 60-80

284
ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ, Κώστας. Σπάρτη – Μυστρᾶς.
Ἀθήνα, Τύπος, χ.χ.  85 σ. (λερωμένα μερικά
φύλλα). Μέ εἰκόνες ἐκτός κειμένου. Πάνινη ράχη
(ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο). [δεμένο
μαζί:] ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ, Εὐσεβία, μοναχή. Βυζαντι-
ναί ἀρχαιότητες Μυστρᾶ, μετά ὡραίων βυζαντινῶν
εἰκόνων τῆς καλλιτέχνιδος Καλῆς Χρηστάκου μο-
ναχῆς. Ἀθήνα, Νέα Ἑλληνική Ἠώς, χ.χ.  49 σ.
Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἔχει διατηρηθεῖ τό
πάνω ἐξώφυλλο. [δεμένο μαζί:] Μυστρᾶς, [στό
ἐξώφυλλο:] Ὑπηρεσία Ξένων καί Ἐκθέσεων. χ.τ.
καί χ. 16ο, 16 σ. Μ’ ἕνα δισέλιδο τοπογραφικό καί
εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἔχουν διατηρηθεῖ τά
ἀρχικά ἐξώφυλλα. [δεμένο μαζί:] Φυσιολατρικός
Σύνδεσμος Ὁ «Πᾶν», Ἐκδρομή 123η: Σπάρτη –
Μυστρᾶς – Ταΰγετος, Πάσχα 18-21 Ἀπριλίου 1930.
χ.τ. καί χ. [1930].  [16] σ. Μ’ ἕνα δισέλιδο τοπο-
γραφικό καί μιά ὁλοσέλιδη εἰκόνα. Ἔχουν διατη-

ρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα. 
€ 30-40

285
ΠΡΟΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Σπυρίδων Κ. Ἀρχαῖα μνη-
μεῖα Ναυπλίας καί Ἄργους, ἤτοι ὁδηγός: Ναυπλίου,
Ἀκροναυπλίας, Παλαμηδίου, Προνοίας, ἁγίας Μονῆς,
Ἐπιθαλασσίου φρουρίου, Τίρυνθος, Ἄργους, Λαρίσης,
Κεφαλαρίου, Κεγχρεῶν, Ἡραίου, Μυκηνῶν, Ἀσκλη-
πιείου καί Ἐπιδαύρου. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης,
1895.  8ο, 46 σ. Μέ 4 τοπογραφικά ἐντός κειμένου (2
ὁλοσέλιδα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά ὀξειδωμένα).
Ἠλιού & Πολέμη, 1895.82. 
€ 40-60

286
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Ἀθηνᾶ. Κάστρα καί πολιτεῖες τοῦ
Μοριᾶ. Ἀ θήνα, Π. Δη μη τράκος, χ.χ. [1934].  4ο,
260 σ. Ἔκδοση εἰ κο νο γρα φημέ νη ἀ πό τή συγ γρα φέ -
α, μέ 4 ἔγ χρω μες ἀ να πα ρα γω γές ἔρ γων της ἐ πι κολ-
 λη μέ νες σέ φύλλα ἐκτός κειμένου καί πο λυά ριθ μες
ἀ να πα ρα γω γές σχε δί ων της καί πα λιῶν χα ρα κτικῶν
ἐντός κειμένου. Πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά
ἐξώφυλλα, ἡ σύνθεση τοῦ ἐξωφύλλου ἐπαναλαμβά-
νεται στό πάνω κάλυμμα). 
€ 150-200

Δές καί τά 140 καί 366.
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293

Ἑπτάνησα

287
Ὁ Πρίγγιψ καί Πρόεδρος τῆς Γερουσίας τῶν Ἑπτά
Ἑννομένων νησίον. Μία κατάστασις ἀκήνιτη, καί
σταθερή ὁποῦ εἰς τήν βάσιν της νά ἀσικόνεται τό
οἰκοδόμημα τῆς Πολετείας ἐλευθέρας,... [τελει-
ώνει:] Ἐδώθη ἐκ τοῦ Αὐθεντικοῦ Παλατίου τοῦ
Σενάτου εἰς Κορφούς τῆ 1 Σεπτεμβρίου 1802. Σπυ-
ρίδων Γεώργ. Θεοτόκης Πρίγγιψ Πρόεδρος. Nella
Pubblica Stamperia 1802.  Μονόφυλλο, 545 x 405
mm. (λεκέδες ἀπό νερό). Ἑλληνικό καί ἰταλικό κεί-
μενο σέ 2 στῆλες, ξυλόγραφο ἔμβλημα.  Διορι-
σμός κυβερνητῶν γιά τά νησιά καί δικαστῶν. 
€ 300-400

288
Ταῖς 13 Ἰουνίου 1803 Ε.Π. εἰς τό Σενάτο. Ἀκούωντας
τήν φανέρωσιν τῆς Γενικῆς Οἰκονωμικῆς Κομμισιό-
νος ἡ Γερουσία θεσπίζει... [τελειώνει:] Σπυρίδων Γε-
ώργιος Θεοτόκης Πρόεδρος. Ὁ Ἀναπληρῶν Ἐξ
Ἀποῤῥήτων τοῦ Κράτους Ζαμπ. [κάτω ἀριστερά:]
Nella Pubblica Stamperia di Corfù 1803.  Μονό-
φυλλο, 335 x 233 mm. (ἴχνη σελοτέιπ)). Ἰταλικό καί
ἑλληνικό κείμενο σέ 2 στῆλες, ξυλόγραφο ἔμβλημα.
 Καθορισμός τῆς ἰσοτιμίας τοῦ βενετσιάνικου τά-
λιρου. 
€ 150-200

289
Ἡμεῖς Ἰάκωβος Κάμπβελ, Τενέτες Στρατάρχης,
Πολιτικός Ἀπόστολος [...] καί Ἐξουσιαστής εἰς τάς
Ἰωνικάς Νήσους καί εἰς τό Ἀδριατικόν, κτ΄. κτ΄.
κτ΄. Ἐπειδή ὁ Πολιτικός Ἀπόστολος τῆς Α. Μ. ἐπα-
ρατήρησεν εἰς διαφόρους περιστάσεις,... [τελει-
ώνει:] Ζάκυνθος τῆ β΄ Μαρτίου αωιδ΄. Ἰ. Κάμπβελ,
Τεν. Στρατάρχης. Κατ’ Ἐπιταγήν τῆς Α. Ε., Ουΐ.
Μέγιερ, Ὁ Δημόσιος Ἐξ Ἀποῤῥήτων κτ΄. Ἐκ τῆς
Βασιλικῆς Τυπογραφίας τῆς κατά τάς Ἰωνικάς Νή-
σους. Μονόφυλλο, 412 x 287 mm. (2 τρύπες ἀπό
ἔντομο, ἴχνη σελοτέιπ). Ἰταλικό καί ἑλληνικό κεί-
μενο σέ 2 στῆλες, ξυλόγραφο ἔμβλημα.  Γιά τήν
ἀνάγκη ἐφαρμογῆς τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων. 
€ 150-200

290
BELLAIRE, J. P. Beschreibung der vormals venetian-
ischen Inseln und Besitzungen im jonischen Meere, oder
der jetzigen Republik der sieben vereinigten Inseln, [...],
aus dem Französischen. Βαϊμάρη, Landes-Industrie-
Comptoir, 1806.  8ο, VIII + 191 σ. Μ’ ἕναν ἀναδι-
πλούμενο χαλκόγραφο χάρτη τῆς Κέρκυρας στό
τέλος. Νεότερα χαρτόνια. Παπαδόπουλος (Ἰονική)
922.
€ 150-200

291
Il Magistrato Generale di Sua Altezza Reale sopra la
Sanità. Venendo Noi informati, che nell’ Isola di Corfù
siano seguiti casi di Contaggio... [τελειώνει:] In Torino,
per Gio. Sinibaldo Stampatore di S. A. R. e dell’ Eccel-
lentissima Camera. 1673.  Μονόφυλλο, 345 x 275
mm. Ξυλόγραφο ἔμβλημα. ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ. 
Λήψη μέτρων γιά προστασία ἀπό τήν ἐπιδημία πα-
νούκλας πού ἔπληξε τήν Κέρκυρα τό 1673.
€ 200-300

292
Nuovo abbecedario e sillabario, con una raccolta di
massime, proverbi e favolette morali. Ζάκυνθος, τυ-
πογραφεῖο Ὁ Παρνασσός Σ. Χ. Ραφτάνη, 1854. 
16ο, 64 σ. (λεκέδες ἀπό νερό, λάθος διπλωμένο τό
πρῶτο τεῦχος). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. 
€ 60-80

293
Raccolta di tutte le proclamazioni pubblicate da parte di
Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario del Sovrano
Protettore e del Prestantissimo Senato, durante il primo
e secondo Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie.
Κέρκυρα, Τυπογραφία τῆς Κυβερνήσεως, 1828. 
4ο, X + 30 +XVI σ. (ὀξείδωση). Νεότερα ἐξώφυλλα
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(ἄκοπο καί ἀξάκριστο). Παπαδόπουλος (Ἰονική)
1883.
€ 200-300

294
Regolamento disciplinale della Università Jonia. Κέρ-
κυρα, Τυπογραφία τῆς Κυβερνήσεως, 1841.  8ο,
24 σ. Ἀπόδετο. Legrand & Pernot, 1349.
€ 50-70

295
ROCCASERRA, H. de. Notice biographique de Sn Ase le
Prince Napoléon Louis Bonaparte. Κέρκυρα, 15 Ἀπρι-
λίου 1831.  8ο, 38 σ. (λείπει τό τελευταῖο (λευκό)
φύλλο, λεκέδες ἀπό νερό, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο).
Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα (φθορές, λείπει τό δεξιό
μισό τοῦ πάνω). Legrand & Pernot, 1177 («brochure
curieuse et rare»).
€ 80-120

296
Stati Uniti delle Isole Jonie. Registro uffiziale, 1841. Κέρ-
κυρα, Τυπογραφία τῆς Κυβερνήσεως, [1841].  8ο,
29 σ. (λεκέδες ἀπό νερό). Λείπει τό κάτω ἐξώφυλλο.
Legrand & Pernot, 1376-7 («très rare et recherché»). 
€ 150-200

297
ΒΟΝΔΙΟΛΗΣ, Πέτρος Ἀντώνιος. Sul numero delle
vaginali del testicolo, esame anatomico relativo alle
dottrine sullo stesso argomento del Signor Michele Gi-
rardi. Πάδοβα, Stamperia Penada, 1790. 8ο, XXIV
σ. Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα. Legrand (18ος αἰ.)
1256, Legrand & Pernot, 498 («plaquette de toute
rarété»). Ὁ Π. Α. Βονδιόλης ἦταν πρόεδρος τῆς
«Πατριωτικῆς Ἑταιρείας» πού ἱδρύθηκε στήν Κέρ-
κυρα τό 1797. 
€ 150-200

298
ΒΡΟΚΙΝΗΣ, Λαυρέντιος. Περί τῶν ἐτησίως τε-
λουμένων ἐν Κερκύρᾳ λιτανειῶν τοῦ θ. λειψάνου
τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί τῆς ἐν ἔτει 1716 πο-
λιορκίας τῆς Κερκύρας ἱστορική ἐπιτομή, ἐξ ἐκδε-
δομένων καί ἀνεκδότων ἐγγράφων ἐρανισθεῖσα,
ἔκδοσις τρίτη. Κέρκυρα, Α. Λάντζας, 1909.  113
σ. (λερωμένα μερικά φύλλα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. 
€ 60-80

299
ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ, Νικόλαος Σπ. Κερκυραϊκαί σελί-
δες. Κέρκυρα, Κ. Γ. Ἀσπιώτης, 1906.  νγ΄ + 94 σ.

(λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη). 
€ 25-35

300
ΔΑΝΔΟΛΟΣ, Ἀντώνιος. Quelques mots à Mon-
seigneur l’ Archevêque de Paris sur son mandement du
mois de Mars 1854. Κέρκυρα, τυ πο γρα φεῖο Ἑρ μῆς Α.
Τερ ζά κη & Θ. Ρω μαί ου, 1854.  8ο, 28 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λίγο ὀξειδωμένα, ἀξάκριστο). Legrand &
Pernot, 1811. 
€ 30-40

301
Ἡ ἐπίδειξις, ἤ ὁ λαός καί ὁ Πολυλᾶς. Πλῆθος
ἄπειρο ἐπορεύθη / εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Πολυλᾶ... [τε-
λειώνει:] Καί τό «Ζήτω» ἀνακράζει / τῆς ἐλιᾶς οἱ
βουλευταί. Κερκύρᾳ τῇ 2 Φεβρουαρίου 1873. Γε-
ώργιος Κουστουδιώτης, Ὑπεύθ. Συντ. τοῦ «Κώ-
δωνος», [κάτω:] Τυπ. Κάδμος.  Μονόφυλλο, 287
x 216 mm. (συντηρημένο). Κείμενο σέ 2 στῆλες καί
σέ διακοσμητικό τυπογραφικό πλαίσιο. Παπαδό-
πουλος (Ἰονική) 6078.
€ 50-70

302
Ἡ θεία λειτουργία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου
Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, καί πρώτου ἱεράρχου
τῶν Ἱεροσολύμων, ἐκδοθεῖσα μετά διατάξεως καί
σημειώσεων ὑπό Διονυσίου Λάτα, ἀρχιεπισκόπου
Ζακύνθου. Ζάκυνθος, Σ. Καψοκέφαλος, 1886. 
μικρό 4ο, 71 σ. (ὀξείδωση). Πάνινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης. Ἠλιού & Πολέμη, 1886.281, Legrand
& Pernot, 3505.
€ 60-80

303
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. (λε-
ρωμένο ἀντίτυπο). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (φθορές στά καλύμματα). Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1889.632, Legrand & Pernot, 3646. 
€ 40-60

304
ΚΑΡΥΔΗΣ, Γρηγόριος Π. Ἱστορία τῆς νήσου Κερ-
κύρας, μέχρι τοῦ 229 π.Χ. [– ἀπό τοῦ 229 π.Χ. μέχρι
τοῦ 395 μ.Χ.]. Λειψία, A. Pries, 1936, καί Ἀθήνα,
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Ἀκαδημαϊκόν, χ.χ. [π. 1939].  2 τεύχη, 110 καί 62
σ. Ὁ τίτλος τοῦ πρώτου στά ἑλληνικά καί γερμα-
νικά. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο τό δεύτερο). (2)
€ 30-40

305
Ὁδηγίαι πρός τούς εἰς τήν ἐξοχήν σταθμάρχας καί
χωροφύλακας. [Κέρκυρα 1842].  8ο, 31 σ. (λεκές
ἀπό νερό, ὀξείδωση). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί ἰτα-
λικά, ἑλληνικό καί ἰταλικό κείμενο σέ ἀντικρυστές
σελίδες. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί ἀξά-
κριστο). Ἠλιού 1842.138, Legrand & Pernot, 1396. 
€ 60-80

306
ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Λεξικόν νομοτεχνι-
κόν ἰταλο-ἑλληνικόν. Κέρκυρα, τυπογραφεῖο Σχερία,
1851. 16ο, 425 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Ὁ
τίτλος στά ἰταλικά καί ἑλληνικά. Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Γκίνης & Μέξας, 5394. 
€ 60-80

307
ΠΕΤΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος. Saggio storico sulle
prime età dell’ isola di Leucadia nell’ Jonio. Φλωρεντία,
Piatti, 1814.  8ο, XII + 81 σ. Μέ 3 χαλκόγραφους πί-
νακες (2 ἀναδιπλούμενοι). Νεότερη περγαμηνή στή
ράχη (ἐν μέρει ἄκοπο). Legrand & Pernot, 865.
€ 200-300

308
ΠΕΤΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος. Seguito delle
medaglie Leucadie. Padova, Seminario, 1815. 8ο, 62 σ.
Μέ 2 ἀναδιπλούμενους χαλκόγραφους πίνακες. Νε-
ότερη περγαμηνή στή ράχη. Legrand & Pernot, 879.
€ 150-200

309
Πρακτικά τοῦ ἐν Κερκύρᾳ Πρώτου Πανιονίου Συνε-
δρίου (20-22 Μαΐου 1914) καί αἱ ἐν αὐτῷ ἀνακοινώσεις.
Ἀθήνα, Π. Α. Πετράκος, 1915.  8ο, 342 σ. (λερωμένο
ἀντίτυπο). Πάνινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης.
€ 40-60

310
Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν. Ἔγγραφα ἐπίσημα ἀφο -
ρῶντα τάς ἐπί τοῦ ἑπτανησιακοῦ ζητήματος δια-
πραγματεύσεις. Ἀθήνα, Ἐθνικό Τυπογραφεῖο, 1864.

 8ο, 241 σ. (λερωμένα τά πρῶτα φύλλα, ὀξείδωση).
Λείπει τό κάτω ἐξώφυλλο καί τμήματα τοῦ πάνω
(ἀξάκριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο). Ἠλιού & Πολέμη,
1864.552, Legrand & Pernot, 2466. 
€ 60-80

Δές καί τά 33, 128 καί 227.

Ἤπειρος
311
ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Π. Γ. Συνθήκη Ἑπτανησίων καί Ἀλῆ
πασσᾶ, ἔτει 1803 (Ἱστορική Βιβλιοθήκη τῶν ἀπό
Ἁλώσεως χρόνων, ἀρ. 3). Ἀθήνα, Γ. Ι. Βασιλείου,
1921.  40 σ. (λεκές ἀπό νερό). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 40-60

312
ΖΙΤΣΑΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ — Πρός τό Συμβού-
λιον τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐφετῶν. Ὑπόμνημα 1) Κων-
σταντίνου Παπασταύρου, φαρμακοποιοῦ, κατοίκου
Λαρίσσης καί 2) Γεωργίου Δ. Σακκᾶ, ἐργοστασιάρ-
χου καί τραπεζομεσίτου, κατοίκου Ἀθηνῶν. χ.τ. καί
χ. [1906].  59 σ. Χωρίς τίτλο. Μεταγενέστερα ἐξώ-
φυλλα. [δεμένο μαζί, ἀνάποδα:] Τό Ζιτσαῖον κληρο-
δότημα, [ὑπογεγραμμένο στό τέλος:] Φ. χ.τ. καί χ. 
32 σ. Χωρίς τίτλο. Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα. [δεμένο
μαζί:] ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ, Μ. Ὑπόμνημα Μιχαήλ Χρυ-
σοχόου, κατοίκου Ζίτσης τῆς Ἠπείρου καί προσω-
ρινῶς Ἀθηνῶν, κατά Μιχαήλ Γκούμα, δικηγόρου,
κατοίκου Ἀθηνῶν. χ.τ. καί χ. [1910].  40 σ. Χωρίς
τίτλο. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ Μ. Γκούμας (Κού-
μας), ὁ ἰσόβιος, καί τό Ζιτσαῖον κληροδότημα. Ἀθήνα,
Σπ. Κουσουλίνος, 1909.  14 σ. [δεμένο μαζί:] ΤΣΑ-
ΠΡΑΛΗΣ, Φ. Τό Ζιτσαῖον κληροδότημα. Ὁ παράνο-
μος διορισμός Ἑλλήνων ἐπιτρόπων, ἀνοικτή ἐπιστολή
πρός τόν προκαλέσαντα τό Β. Διάταγμα Ὑπουργόν
κ. Ν. Τριανταφυλλᾶκον. Λάρισα, τυπογραφεῖο τῆς
«Μικρᾶς» Ἐφημερίδος, 1910.  17 σ. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. [δεμένο μαζί:] ΡΟΥΣΗΣ, Ν. Κληροδότημα Δ.
Ζιτσαίου. χ.τ. καί χ. [π. 1910].  14 σ. 
€ 40-60

313
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Φάνης. Μοσχόπολις, αἱ Ἀθῆ -
ναι τῆς Τουρκοκρατίας, 1500-1769 (ἔκδοση τῆς Πε-
ριηγητικῆς Λέσχης). Ἀθήνα 1941.  μεγάλο 8ο, 56 σ.
Δίχρωμη ἐκτύπωση, εἰκόνες ἐντός καί ἐκτός κειμέ-
νου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο).
€ 40-60

Δές καί τά 3, 157, 187 καί 135.
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315 319

Μακεδονία
314
Ἐλευθέρα Ζώνη Θεσσαλονίκης. Ἐτήσιον δελτίον,
Ὀκτώβριος 1926 - Ὀκτώβριος 1927.  60 [62] σ. Μέ
5 εἰκόνες ἐκτός κειμένου καί μία ἀναδιπλούμενη
στό τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 30-40

315
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 μεγαλύτερο
μέρος της λιθόγραφη, μέ μιά χρωμολιθογραφία τοῦ
Βασιλείου Β´ τοῦ Βουλγαροκτόνου, ἀρκετά θέματα
ἀναπτύσσονται σέ 2 σελίδες (ἕνα ἀναδιπλούμενο), ἡ
σελιδαρίθμηση γίνεται περιστασιακά φυλλαρίθμηση
μεταξύ τῶν σ. 80 καί 91. Ἀρχικό πανί (λερωμένο,
φθορά ἀπό ὑγρασία, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα,
χρυσωμένες οἱ ἀκμές, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά
ἐξώφυλλα). 
€ 250-350

Δές καί τά 235, 239 καί 266.

Νησιά Αἰγαίου
316
ΤΥΠΑΛΔΟΣ, Ζήσιμος Γ. Λόγος ἐκφωνηθείς κατά
τήν ἔναρξιν τῶν δημοσίων ἐξετάσεων τοῦ ἐν Χίῳ
γυμνασίου, τῇ 24 Ἰουνίου 1878 – Ἔκθεσις [...] ὑπό
τῆς Ἐφορείας τῶν δημοσίων τῆς Χίου ἐκπαιδευτη-
ρίων. Χίος, τυπογραφεῖο τοῦ Γυμνασίου, 1878. 
8ο, 36 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα
τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο), ἀναδιπλούμενος
στοιχειοθετημένος πίνακας στό τέλος. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1878.385. 
€ 50-70

317
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ, Ἰωάννης Δ. Ἱστορία τῆς Σάμου, ἀπό
τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοῦ 1834. Σάμος 1912.
359 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Μέ 6 εἰκόνες ἐκτός
κειμένου. Πανί. [δεμένο μαζί:] ΜΑΛΗΣ, Θρασύβου-
λος Μ. Ἡ Σάμος ὑπό τό αὐτόνομον πολίτευμα, ἱστο-
ρικαί σημειώσεις. Σάμος 1912.170 σ. (λερωμένο). Μ’
ἕνα ὁλοσέλιδο πορτραῖτο. Ἔχουν διατηρηθεῖ τά
ἀρχικά ἐξώφυλλα (χάρτης τῆς Σάμου στό κάτω).
€ 50-70

318
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Ἐπαμεινώνδας. Πανικιάς, ποί-
ημα κωμικόν εἰς ἄσματα πέντε. Σάμος, Ἡγεμονικό
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Τυπογραφεῖο, 1897. 8ο, 341 σ. (ὀξειδωμένα μερικά
φύλλα). Πάνινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1897.306. 
€ 60-80

319
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Ἀθηνᾶ. Δωδεκάνησα. Ἀθήνα, Ἄλφα,
1947-1950.  3 τόμοι, 4ο, 330, 354 καί 426 σ. Μέ πο-
λυάριθμες εἰκόνες ἐντός καί ἐκτός κειμένου (75
ἔγχρωμες), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρες ἀφιερώσεις.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο). (3)
€ 400-600

320
BILIOTTI, Édouard, καί Abbé COTTRET. L’ Ile de
Rhodes. Ρόδος & Compiègne, 1881.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 8ο, VII + 388 + (387-722) σ. (ὀξειδωμένα με-
ρικά φύλλα, λυμένα κάποια φύλλα στήν ἀρχή). Μ’
ἕναν ἀναδιπλούμενο χαλκόγραφο χάρτη, ἕνα ἀνα-
διπλούμενο τοπογραφικό (δεμένα ἀνάποδα), 2 δί-
φυλλα μέ ἐπιγραφές (μεταξύ τῶν σ. 190 & 191 καί 490
& 491) καί 42 ξυλόγραφους πίνακες σέ 21 φύλλα (με-
ταξύ τῶν σ. 534 & 535), ξυλογραφίες ἐντός κειμένου
(κυρίως οἰκόσημα). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (λερωμένη, μικρές φθορές). Contominas 69.
€ 200-300

321
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Γεώργιος Θ. Ροδιακόν ἱστορικόν
λεύκωμα, ἐπί τῇ καταλήψει τῆς νήσου Ρόδου ὑπό

τῶν Ἰταλῶν. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ἐμπρός, 1912.
 112 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. 
€ 40-60

322
Καταστατικόν τοῦ ἐν Σύμῃ Ἀναγνωστηρίου Αἴγλης.
Ἀθήνα, Π. Β. Μωραϊτίνης, 1872.  8ο, 8 σ. Ἀρχικά
ἁπλά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1872.343 («λαν-
θάνει»).
€ 60-80

323
Καταστατικόν τοῦ ἐν Σύμῃ Ἀναγνωστηρίου Αἴγλης.
Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1874.  8ο, 8 σ. Χωρίς
ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1874.401 (1 μόνο ἀντί-
τυπο).
€ 60-80

324
Χρονικά τοῦ ἐν Σύμῃ Ἀναγνωστηρίου Αἴγλης, ἔτος
πρῶτον, 1872-1873. Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1874.
 8ο, 100 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη,
1874.793 (2 μόνο ἀντίτυπα). 
€ 80-120

325
DIETERICH, Karl. Sprache und Volksüberlieferungen
von Südlichen Sporaden, im Vergleich mit denen der
übrigen Inseln des Ägäischen Meeres (Schriften der
Balkankommission, Linguistische Abteilung, III. Neu-
griechische Dialektstudien, heft II). Βιέννη, A. Hölder,
1908.  4ο, VIII σ. + (4-526) στ. Ἀρχικά χαρτόνια,
πάνινη ράχη. 
€ 50-70

326
ΠΕΡΔΙΚΑ, Νίκη Λ. Σκῦρος, ἐντυπώσεις καί περι-
γραφαί – ἱστορικά καί λαογραφικά σημειώματα –
ἤθη καί ἔθιμα – μνημεῖα τοῦ λόγου τοῦ λαοῦ. Ἀθήνα,
Πυρσός (τ. 1), 1940, καί Ἀετός (τ. 2), 1943. 2 τόμοι,
4ο, 313 καί 328 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός καί ἐκτός κειμέ-
νου (2 ἔγχρωμες). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). (2)
€ 120-160

327
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. (λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Μ’
ἕναν ξυλόγραφο πίνακα μέ νομίσματα καί 2 ξυλο-
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γραφίες ἐκτός κειμένου, κατάλογος συνδρομητῶν.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθο-
ρές).Ἠλιού & Πολέμη, 1874.336. 
€ 150-200

328
ΛΥΚΟΥΔΗΣ, Ἐμμανουήλ. Σύλλογος Ἡ Ἀδελφότης
ἐν Σύρῳ. Λόγος εἰς Κωνσταντῖνον Κανάρην, ἐκφω-
νηθείς τήν 17 Δεκεμβρίου 1877, ἐντολῇ τοῦ Συλλόγου,
τελοῦντος τοῦ Ναυάρχου τά μνημόσυνα. Ἑρμούπολη,
τυπογραφεῖο τῆς Προόδου, 1877.  8ο, 31 σ. (ὀξειδω-
μένα τά πρῶτα φύλλα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ἠλιού &
Πολέμη, 1877.639.
€ 50-70

329
ΦΡΙΣΛΑΝΤΕΡ, Ν. Περιστεριῶνες τῆς Μυκόνου.
Ἀθήνα, Ἑλληνικές Τέχνες, [1933].  Ἕνα φύλλο
μέ εἰσαγωγικό κείμενο καί 8 λυτές λιθογραφίες,
χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. 
€ 50-70

330
ΨΥΛΛΑΣ, Ἰωάννης Ν. Ἱστορία τῆς νήσου Κέας,
ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς.
Ἀθήνα, τυ πο γρα φεῖο τῆς Ἑ στί ας, 1920.  344 σ.
(φθορά ἀπό σβήσιμο σφραγίδας στόν τίτλο). Μ’
ἕναν ἀναδιπλούμενο χρωμολιθόγραφο χάρτη, ἕνα
ἀναδιπλούμενο πανομοιότυπο ἐγγράφου, 2 φωτο-
τυπικούς πίνακες μέ νομίσματα καί πολλές εἰκόνες
ἐντός κειμένου. Πανί. 
€ 50-70

Δές καί τό 514.

Κρήτη
331
Memorandum de S. A. R. le Prince Georges de Grèce,
Haut Commissaire en Crète, aux quatre Grandes Puis-
sances Protectrices de la Crète. [Χανιά], 1905.  4ο, 24
σ. (ἐλαφρά λερωμένος ὁ τίτλος καί τό τελευταῖο
φύλλο). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη).
€ 50-70

332
REINACH, A. J. La question crétoise vue de Crète. Πα-
ρίσι, P. Geuthner, 1910.  8ο, VIII + 142 σ. Δερμάτινη
ράχη.
€ 30-40

333
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος. Ἡ φάλαγξ τῶν
φοιτητῶν ἐν Κρήτῃ τῷ 1897. Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελ-
λάριος, 1898.  8ο, 66 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτ-
λου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (νεότερη ταινία στή ράχη).
Ἠλιού & Πολέμη, 1898.425.
€ 60-80

334
ΚΡΙΑΡΗΣ, Παναγιώτης Κ. Ἱστορία τῆς Κρήτης,
ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τέλους τῆς
ἐπαναστάσεως τοῦ 1866, ἐκδοθεῖσα ἐπιμελείᾳ καί
δαπάνῃ Ἀριστείδου Κ. Κριάρη. Χανιά, τυπογρα-
φεῖο Ἡ Πρόοδος Ε. Δ. Φραντζεσκάκη, 1902.  [2
μέρη σ’ ἕνα τόμο], ζ´ + 312 + (255-318) + (377-798)
σ. Δερμάτινη ράχη. 
€ 80-120

335
ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ, Ἰωάννης. Ἀπομνημονεύματα ἀνα  -
φερόμενα εἰς τήν ἀναγέννησιν τῆς Κρήτης. Χανιά, τυ-
πογραφεῖο Ἡ Πρόοδος Ε. Δ. Φραντζεσκάκη, 1900.
 8ο, 361 + β´ σ. (λεκές στό κάτω περιθώριο μερικῶν
φύλλων). Νεότερη ἀπομίμηση δέρ ματος. Ἠλιού &
Πολέμη, 1900.495.
€ 50-70

Δές καί τά 4, 155 καί 361.
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Μικρά Ἀσία
336
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, Κωνσταντῖνος. Λόγος ἐπιμνη-
μόσυνος ἐπί τῇ ἀνακομιδῇ τῶν λειψάνων Στεφάνου
Καραθεοδωρῆ, τοῦ ἰατροῦ, ἐκφωνηθείς τῇ 18 Μαρ-
τίου 1890 ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ ἱερῷ ναῷ τῆς Παναγίας.
Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχικό Τυπογραφεῖο,
1890. 8ο, ε΄ + 8 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο). Μέ 2 λιθό-
γραφους πίνακες (ὁ ἕνας δίχρωμος καί ὁ ἄλλος τυ-
πωμένος μέ χρυσό), μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1890.561. 
€ 40-60

337
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Α. Μ. Ἡ Μικρά Ἀσία καί ὁ ἑλλη-
νισμός, ἐντυπώσεις ταξειδιώτου, [πάνω:] Ἑταιρεία
Ὁ «Ἑλληνισμός». Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τοῦ Πα-
νελληνίου Κράτους, 1909.  18 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο
φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώ-
φυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 30-40

338
ΓΕΔΕΩΝ, Μανουήλ Ἰω. Μνεία τῶν πρό ἐμοῦ, 1800-
1863-1913. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Τά Χρονικά, 1934.
 471 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Δερμάτινη
ράχη. 
€ 80-120

339
ΡΑΛΛΗΣ, Ν. Ι. Ἐπίτομος ἱστορία καί τοπογραφία
τῆς Περγάμου, ἐρανισθεῖσα ἐκ διαφόρων ἀρχαίων
ἱστορικῶν καί γεωγράφων. Σμύρνη, Π. Μαρκό-
πουλος, 1870.  8ο, ια΄ + 59 σ. Λείπει τό κάτω ἐξώ-
φυλλο (λίγο λερωμένο τό πάνω, ἄκοπο καί
ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1870.170.
€ 80-120

340
ΧΛΩΡΟΣ, Ἰωάννης. Γραμματική τῆς ὀθωμανικῆς
γλώσσης, ἔκδοσις τρίτη ἐπηυξημένη. Κωνσταντι-
νούπολη, Πατριαρχικό Τυπογραφεῖο, 1894.  8ο,
276 σ. Πάνινη ράχη (χαλαρωμένη ἡ ραφή της).
Ἠλιού & Πολέμη, 1894.203. 
€ 50-70

341
ΧΛΩΡΟΣ, Ἰωάννης. Μέθοδος πρός ἐκμάθησιν τῆς
ὀθωμανικῆς γλώσσης, βιβλίον Α΄, ἔκδοσις τρίτη.
Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχικό Τυπογραφεῖο,
1900.  8ο, 348 σ. Πάνινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη,
1900.710. 
€ 40-60

Δές καί τό 159.

Κύπρος
342
DENORES, Giasone. Breve trattato del mondo et delle
sue parti, semplici et miste, [...], al Reverendiss. & Il-
lustriss. Monsig. Philippo Mocenico, dignissimo & meri-
tiss. Arcivescovo del Regno di Cipro. Βενετία, Andrea
Muschio, 1571.  μικρό 8ο, 74 φ. (ἐπιδιορθώσεις στό
τελευταῖο φύλλο, λερωμένα κάποια ἄλλα, λεκές
ἀπό νερό). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν
τίτλο. Μεταγενέστερη περγαμηνή. Legrand (15ος-
16ος αἰ., IV) 681 («ouvrage d’ une grande rarété»). 
ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΓΡΑ-
ΦΗΚΕ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟ ΤΟ 16ο ΑΙΩΝΑ. 
€ 1.500-2.000

343
ZUCCOLO, Gregorio. I discorsi di M. Gregorio Zuc-
colo [...] ne i quali si tratta della nobiltà, honore, amore,
fortificationi, et antigaglie. Βενετία, G. Bariletto, 1575.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 286 σ. (ἐλαφρά λερωμένος
ὁ τίτλος). Τό κείμενο σέ πλαίσιο ἀπό ἁπλή γραμμή,
ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο, 3 ξυλό-
γραφα σχήματα ἐντός κειμένου. Μεταγενέστερη
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περγαμηνή (τρύπες ἀπό ἔντομο στή ράχη). Ioannou,
σ. 572.  Στό «Discorso intorno alle fortificationi» ὁ
συγγραφέας ἀναφέρεται στήν πολιορκία τῆς Ἀμμο-
χώστου (σ. 231-72). 
€ 800-1.200

344
LOREDANO, Giovanni Francesco. Historie de’ Rè Lusig-
nani, publicate da Henrico Giblet (Opere, τ. 5). Βενετία,
Guerigli, 1653.  24ο, 128 x 60 mm., 572 σ. Δύό ἐπι-
πλέον τίτλοι στήν ἀρχή (ὁ πρῶτος χαλκόγραφος:
«Dell’ opere del Loredano, vol. quinto»). Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Cob-
ham & Jeffery, σ. 34. 
€ 100-150

345
DIXON, William Hepworth. British Cyprus. Λονδίνο,
Chapman& Hall, 1879.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, x [xi]
+ 368 σ. (σφραγίδα σέ μερικά φύλλα, ἐν μέρει σβη-
σμένη). Χρωμολιθόγραφη προμετωπίδα. Δέρμα τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, χαλαρωμένες
οἱ συνδέσεις). Blackmer 488, Ioannou, σ. 136, Cobham
& Jeffery, σ. 16, Κυριαζῆς, σ. 26. 
€ 200-300

346
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, ἀρχιμανδρίτης. Ἱστορία χρονολο-
γική τῆς νήσου Κύπρου, ἐρανισθεῖσα ἐκ διαφόρων

ἱστορικῶν καί συντεθεῖσα ἁπλῇ φράσει. Λευκωσία,
[1903].  ιδ΄ + 638 σ. Ἀνατύπωση τῆς ἔκδοσης τοῦ
1788, κατάλογος συνδρομητῶν. Πανί. 
€ 60-80

347
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Ἀθηνᾶ. Κύπρος. Ἀθήνα, Ἄλφα, 1955-
1963.  2 τόμοι, 4ο, 490 καί 587 σ. Μέ πολλές εἰκόνες
ἐντός καί ἐκτός κειμένου (35 ἔγχρωμες), ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρες ἀφιερώσεις. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Ioannou,
σ. 516-7. (2) 
€ 400-600

348
Ἡ Ἑλλάς καταγγέλλει μέ ἔγγραφα καί ἀποδείξεις
τά ἐγκλήματα τῶν Βρεταννῶν εἰς τήν Κύπρον:
Ἀπαγχονισμοί – δολοφονίαι – στρατόπεδα συγ-
κεντρώσεων – βασανιστήρια – συλλογικαί ποιναί –
καταστροφαί – λεηλασίαι – ὠμότητες – γενοκτο-
νία, [κάτω:] Ἡ ἑλληνική προσφυγή εἰς τόν Ο.Η.Ε.,
[πάνω:] Εἰς τήν Κύπρον: «Ἔπαυσε νά ὑπάρχη
ἴχνος νόμου καί δικαιοσύνης». [1956].  Πολυ-
γραφημένο, 346 x 224 mm., 30 φ. (οἱ πίσω ὄψεις λευ-
κές). Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στό
ἐξώφυλλο). Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα (λερω-
μένα, ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν στό κάτω). 
€ 50-70

Δές καί τά 36, 37, 115 καί 355.
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16. Διάφορα
349
VILLON, A. M. Ἡ βυρσοδεψική τέχνη, ἤτοι πρακτι-
κόν ἐγχειρίδιον τῆς κατεργασίας τῶν σκυτῶν καί
τῶν δερμάτων, κατά μετάφρασιν ἐκ τοῦ γαλλικοῦ
ὑπό Ἰωάννου Στ. Στάμου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ὁ
Παλαμήδης, 1896.  8ο, η΄ + 192 σ. (λερωμένο ἀντί-
τυπο). Μ’ ἕνα ξυλόγραφο πορτραῖτο ἐκτός καί 55
ξυλογραφίες ἐντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη τῆς

ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1896.416 (3 μόνο ἀντίτυπα). 
€ 40-60

350
Νέος μέγας ὀνειροκρίτης, συνταχθείς ἐπί τῇ βάσει
παναρχαίου παπύρου εὑρεθέντος ἐπί τάφου τῶν
Φαραῶ, παλαιοτάτου οἰκογενειακοῦ χειρογράφου
ἐκ Μάνης ἀγνώστου μέχρι τοῦδε, καί τῶν περιφή-
μων «Ὀνειροκριτῶν» Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ἕλληνος,
Νοστραδάμου, Ντεπλανσί καί Γουσταύου Παζίνη,
ἐπιμελείᾳ καί ἐπεξεργασίᾳ Ἠλ. Οἰκονομοπούλου.
Ἀθήνα, Α. Σαραβάνος & Δελῆς-Βουνησέας, 1923.
 440 σ. (λεκέδες καί μικρές φθορές στά 2 πρῶτα
φύλλα). Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Πάνινη ράχη.
€ 40-60

351
Ὁ μάγειρος, ἤτοι ὁ φίλος τῆς οἰκιακῆς οἰκονομίας, βι-
βλίον ἀναγκαιότατον εἰς τάς οἰκογενείας, ζαχαρο-
πλάστας κ.τ.λ. κ.τ.λ. Ἀθήνα, Ἀντώνιος Στ. Γεωργίου,
1892.  16ο, 143 σ. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (φθορές στά καλύμματα). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑ-
ΦΗΤΟ. [δεμένο μαζί:] VOLNEY, C.-F. de Chasseboeuf,
comte de. Βόλνεϋ, φυσικός νόμος, ἤ φυσικαί ἀρχαί τῆς
ἠθικῆς, μεταφρασθείς παρά Κωνσταντίνου Πεντε-
δέκα. Θεσσαλονίκη, Κ. Δαρζηλοβίτης, 1854. 16ο, 95
σ. Κατάλογος συνδρομητῶν. Γκίνης & Μέξας, 6192.
[δεμένο μαζί:] ΒΑΡΒΕΡΗΣ, Ι. Ν. Κάτοπτρον τῆς
ἐποχῆς μας, ἤτοι διάφοραι κωμωδίαι ἀπεικονίζουσαι
τά διεφθαρμένα τῶν ἡμερῶν μας ἤθη. Ἀθήνα, Π. Β.
Μωραϊτίνης, 1868.  16ο, 64 σ. Ἠλιού & Πολέμη,
1868.265. 
€ 80-120

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Α´ ΜΕΡΟΥΣ
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354

17. Γεωγραφικά - Ταξιδιωτικά

352
[BABIN, Jacques Paul]. Relationdel’etatpresentdela
villed’Athenes,anciennecapitaledelaGrece,bâtie
depuis3400ans,avecunabbregédesonhistoire&de
sesantiquités.Lyon, Louis Pascal, 1674.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 12ο, †4A-B12 C-M8·4 Ν8, [8] + 182 + [2] σ. (κομ-
μένη ἡ κάτω ἐξωτερική γωνία 3 φύλλων, λεκές ἀπό
νερό στήν πάνω ἐξωτερική γωνία τοῦ πρώτου τεύχους).
Μέ μιά ἀναδιπλούμενη χαλκογραφία («Vûe d’ Athenes,
dont une partie est cachée derriere la colline»). Δέρμα
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Blackmer 59, Weber,
II, 391.  ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ. Ὁ Ἰησουΐτης μοναχός J. P.
Babin (1634-1699) ἔζησε ἀρκετά χρόνια στήν Ἀνατολή,
διαμένοντας κυρίως στήν Κωνσταντινούπολη, τήν
Εὔβοια καί τή Σμύρνη. Τόν πυρήνα τοῦ παρόντος ἔργου
ἀποτελεῖ μιά μακροσκελής ἐπιστολή του μέ ἡμερομηνία
8 Ὀκτωβρίου 1672 πρός τόν ἀββά Pecoil, στήν ὁποία δί-
νεται γιά πρώτη φορά μιά εἰκόνα τῆς νεότερης Ἀθήνας.
Ὁ Pecoil, ἐφημέριος στή Lyon καί μέλος τῆς ἀποστολῆς
τοῦ μαρκησίου Nointel, κοινοποίησε τήν ἐπιστολή στόν
Jacob Spon, ὁ ὁποῖος ἀποφάσισε νά τή δημοσιεύσει προ-

σθέτοντας πρόλογο, τή χαλκόγραφη ἄποψη τῆς πόλης
καί δύο ἐκτενῆ παραρτήματα. Τό ἔργο ἐπανεκδόθηκε
ἀπό τόν Léon de Laborde τό 1854.
€ 1.500-2.000

353
GUILLET DE SAINT-GEORGE, André Georges. Athenes
ancienneetnouvelle,etl’estatpresentdel’empiredes
Turcs.Παρίσι, Estienne Michallet, 1675.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 12ο, 446 σ. Μέ 2 ἀναδιπλούμενες χαλκογραφίες
(σχέδιο τοῦ θεάτρου τοῦ Διονύσου καί ἄποψη τῆς Ἀθή-
νας). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
Blackmer 766. Ἡ πρωτοτυπία αὐτοῦ τοῦ ἔργου, πού
ὑποτίθεται ὅτι βασίστηκε σέ πληροφορίες πού συγκέν-
τρωσε στήν Ἀθήνα ὁ ἀδελφός τοῦ συγγραφέα, ἀμφισβη-
τήθηκε ἔντονα ἀπό τόν Spon. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ
ἄποψη τῆς Ἀθήνας, πού ὅπως φαίνεται χαράχτηκε μέ
βάση τό σχέδιο τῶν Καπουτσίνων (1670). 
€ 400-600

354
CORONELLI, Vincenzo Maria. Memorie istoriogra-
fiche de’Regnidella Morea,Negroponteelittoralisin

Τετάρτη 24 Ὀκτωβρίου 2018, ὥρα 8.20 μ.μ.
Mέρος Β́: 352-537
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357

aSalonichi,accresciuteinquestaterzaedizione.Βενε-
τία, Libraria del Colosso, [1687].  Δεύτερη βενετσιά-
νικη ἔκδοση σέ 8ο σχῆμα, 148 x 95 mm., [12] + 237 σ.
(λείπει τό τελευταῖο φύλλο, τρύπα ἀπό ἔντομο στά
πρῶτα καί τά τελευταῖα φύλλα). Χαλκόγραφος τίτλος
καί 42 δισέλιδες χαλκογραφίες. Μεταγενέστερη δερμά-
τινη ράχη (μικρές φθορές). Armao 38 («40 tavole»). 
€ 1.500-2.000

355
PACIFIQUE DE PROVINS. Relation du voyage de
Perse, ou vous verrez les remarques particulieres de la
Terre saincte, & des lieux ou se sont operez plusieurs mir-
acles depuis la Creation du monde, iusques a la mort &
Passion de nostre Seigneur Iesus-Christ, aussi le com-
mandement du Grand Seigneur Sultan Murat, pour es-
tablir des Convents de Capucins par tous les lieux de son
Empire, ensemble le bon traitement que le Roy de Perse fit
au R. P. Pacifique, luy donnant un sien Palais pour sa de-
meure, avec permission aussi de bastir des Monasteres
par tout son Royaume. Παρίσι, Nicolas & Jean de la
Coste, 1631.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, 221 x 158 mm., 415
[315] σ. (λεκέδες ἀπό νερό πρός τό τέλος, ἐλαφρά ὀξει-
δωμένο). Εὔκαμπτη περγαμηνή τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(λερωμένη, φθορές). Röhricht 972, Brunet (Suppl., II), στ.
126, πρβ. Weber, II, 257 (ἡ β΄ ἔκδοση).  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΠΑΝΙΟ. Ὁ Καπουτσίνος μοναχός Pacifique de Provins
(1588-1648) πραγματοποίησε δυό ταξίδια στήν Ἀνατολή.
Στό πρῶτο (1622) διέσχισε τό Αἰγαῖο μέ κατεύθυνση τήν
Κωνσταντινούπολη καί ἀπό ἐκεῖ πλέοντας κατά μῆκος τῶν

μικρασιατικῶν παραλίων πῆγε στήν Αἴγυπτο καί στή συ-
νέχεια στούς Ἁγίους Τόπους. Στό δεύτερο ταξίδι (1627-8)
ἔφθασε μέχρι τήν Περσία ὅπου ἔτυχε τιμητικῆς ὑποδοχῆς
ἀπό τόν βασιλιά τῆς χώρας. Εἶχε προηγουμένως ἐπισκεφθεῖ
τήν Κύπρο γιά νά ζητήσει νά ἐπιτραπεῖ ἡ ἐγκατάσταση ἐκεῖ
ἀποστολῆς Καπουτσίνων μοναχῶν (σ. 237-8). 
€ 2.500-3.500

356
BLOUNT, Henry. Zee-enland-voyagienadeLevant,
gedaaninhet jaar1634.Leyden, Pieter van der Aa,
1707.  16ο, 170 x 110 mm., 125 σ. (λείπει ὁ χάρτης
τῆς Ἀν. Μεσογείου, λεκέδες ἀπό νερό, ὀξείδωση, ἐλα-
φρά λερωμένο). Μέ 2 ἀναδιπλούμενες χαλκογραφίες
(χάρτης τῆς Ρόδου καί ἄποψη τῶν Δαρδανελίων). Ἀπό-
δετο (κολλητική ταινία στή ράχη). Weber, II, 295. 
€ 200-300

357
CHANDLER, R., N. REVETT καί W. PARS. Ionianan-
tiquities,publishedwithpermissionof theSocietyof
Dilettanti. Λονδίνο, T. Spilsbury & W. Haskell, 1769.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. μέρος Α΄ (ἀπό τά 5), μεγάλο folio,
575 x 375 mm., iv + 53 σ. (λείπει ὁ πίνακας περιεχομέ-
νων, ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στό περιθώριο ἑνός πί-
νακα). Πρώτη μορφή (χωρίς τό τέταρτο κεφάλαιο πού
τυπώθηκε τό 1784), 28 χαλκόγραφοι πίνακες μέ ἀπό-
ψεις καί ἀρχιτεκτονικά σχέδια, μεγάλα χαλκόγραφα ἐπί-
τιτλα καί βινιέτες. Μαρμαρογραφημένα καλύμματα τῆς
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358

ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, νεότερη δερμάτινη
ράχη, ἀξάκριστο). Blackmer 1566, Contominas 678. 
€ 600-800

358
LE ROY, Julien David. LesRuinesdesplusbeauxmonu-
mentsdelaGrèce,considéréesducôtédel’histoireetdu
côtédel’architecture,secondeéditioncorrigéeetaug-
mentée.Παρίσι, L. F. Delatour, 1770.  2 τόμοι, μεγάλο
folio, 545 x 400 mm., xxiv + 54 καί xx + 54 σ. (μικρή
τρύπα ἀπό ἔντομο στό ἐξωτερικό περιθώριο μερικῶν φύλ-
λων τοῦ πρώτου τόμου). Ἡ μορφή μέ διορθωμένη τή σε-
λιδαρίθμηση τῆς τελευταίας σελίδας τοῦ δεύτερου τόμου
(ἀπό 11 σέ 54), 61 χαλκόγραφοι πίνακες ἀριθμημένοι I-
XXXV καί I-XXVI, μέ ἀπόψεις, χάρτες καί ἀρχιτεκτονικά
σχέδια. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Πρβ.
Blackmer 1009 & Atabey 709 (ἡ πρώτη ἔκδοση). (2)
€ 4.000-6.000

359
CASTELLAN, Antoine Laurent. Lettres sur la Morée
etlesîlesdeCérigo,HydraetZante.Παρίσι, H. Agasse,
1808.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 μέρη σ’ ἕνα τόμο, 8ο, 112
καί 156 σ. Μέ 2 ἀναδιπλούμενους χάρτες καί 24 χαλ-
κογραφίες σχεδιασμένες καί χαραγμένες ἀπό τό συγ-
γραφέα. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές
φθορές). Blackmer 298, Legrand & Pernot, 790, Weber,
II, 637, Contominas 127. 
€ 400-600

360
CASTELLAN, Antoine Laurent. BriefeüberMoreaund
dieInselnCerigo,HydraundZante,ausdemFranzösis-
chen. Βαϊμάρη, Landes-Industrie-Comptoir, 1809.  8ο,
VIII + 228 σ. Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο χαλκόγραφο χάρτη.
Χαρτόνια τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης, αὐτοσχέδια θήκη.
Weber, II, 638.  Τόν ἴδιο χρόνο κυκλοφόρησε γερμα-
νική μετάφραση καί στό Βερολίνο (μέ 2 χαλκογραφίες). 
€ 100-150

361
TANCOIGNE, J. M. VoyageàSmyrne,dansl’Archipel
etl’îledeCandie,en1811,1812,1813et1814,suivid’
unenoticesurPéraetd’unedescriptiondelamarche
duSultan. Παρίσι, Nepveu, 1817.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 18ο, 140 x 85 mm., 176 καί 147
σ. (λίγο λερωμένα κάποια φύλλα). Μέ 2 ἀναδιπλούμε-
νες χαλκογραφίες χαραγμένες σέ σχέδιο τοῦ A.-I.
Melling («Marche du Sultan dans les solemnités des
deux Baïrams, 1ère [-2e] partie»). Χαρτόνια τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Blackmer 1628, Atabey
1192, Weber, I, 50, Contominas 714. 
€ 400-600

362
HAMMER-PURGSTALL, Joseph. Constantinopolisund
derBosporos,örtlichundgeschichtlichbeschrieben,mit
120griechischen,lateinischen,arabischen,persischen
undtürkischenInschriften,demPlanederStadtCon-
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stantinopelundeinerKartedesBosporos.Πέστη, Hart-
leben, 1822.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 8ο, XXVIII +
626 + XVI καί 534 + LXXIV + (XVII-LXXII) σ. (λείπει
ὁ ψευδότιτλος, ὀξείδωση, λυμένος καί μέ σχισίματα ἕνας
χάρτης, οἱ σ. XVII-LXXII τοῦ πρώτου τόμου δεμένες στό
τέλος τοῦ δεύτερου). Μέ 3 ἀναδιπλούμενες χαλκογρα-
φίες (2 χάρτες καί μιά κάτοψη). Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Droulia 271-2,
Weber, I, 110. (2)  ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ. 
€ 800-1.200

363
DEPPING, Georg Bernhard. LaGrèce,oudescription
topographique de la Livadie, de la Morée et de l’
Archipel,contenantdesdétailscurieuxsurlesmoeurset
usages des habitans de ces contrées.Παρίσι, Ferra
jeune, 1823.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4 τόμοι, 18ο, 130 x 85
mm., 279, 186, 216 καί 178 σ. (λίγο ὀξειδωμένα μερικά
φύλλα). Μ’ ἕναν ἀναδιπλούμενο χαλκόγραφο χάρτη (τά
περιγράμματα χρωματισμένα μέ τό χέρι) καί 8 ἀναδι-
πλούμενες χαλκογραφίες. Πάνινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (ἐλαφρά ξεθωριασμένη). Droulia 567-70. (4). 
€ 300-400

364
WIMMER, Gottlieb August. NeuestesGemäldedereu-
ropäischenTürkeiundGriechenlands (Schütz’s Allge-
meine Erdkunde, τ. 29). Βιέννη, Anton Doll, 1833.  8ο,
425 σ. Μέ 6 χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά χαρ-
τόνια (μικρές φθορές). Droulia 3082, Contominas 805. 
€ 200-300

365
BRACEBRIDGE, Selina. PanoramicsketchofAthens
byMrs Bracebridge, takenMay1839, [στό ἀριστερό
ἄκρο:]SketchedfromnatureandonzincbyMrs Brace-
bridge,May1839.[Λονδίνο 1839].  Ἀναδιπλούμενο
λιθόγραφο πανόραμα, 259 x 2710 mm. (ἐλαφρά λερω-
μένο). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές
φθορές). [στήν ἀρχή δεμένο τό ἐπεξηγηματικό κείμενο:]
NotesdescriptiveofapanoramicsketchofAthens,taken
May,1839,soldinaidofthefundsoftheLondonBenev-

olentRepository.Λονδίνο, W. H. Dalton, 1839. 4ο, 259
x 185 mm., 8 σ. Blackmer 193, Weber, I, 1128.  Τό
δεύτερο πανόραμα πού σχεδίασε καί χάραξε ἡ Brace-
bridge κατά τήν παραμονή της στήν Ἀθήνα. Τό πρῶτο
φιλοτέχνησε τό 1836 ἀπό διαφορετική θέση. Καί τά δύο
εἶναι πολύ σπάνια. 
€ 1.500-2.000

366
BUCHON, J. A. C. AtlasdesNouvellesrechercheshis-
toriquessurlaPrincipautéFrançaisedeMoréeetses
hautesBaronies,fondéesàlasuitedelaQuatrièmeCroi-
sade,formantladeuxièmepartiedecetouvrage,etser-
vantdecomplémentauxÉclaircissementshistoriques,
généalogiquesetnumismatiquessurlaPrincipautéFran-
çaisedeMorée,etauVoyagedanslaMorée,laGrèce,
Constantinople,lesCycladesetlesIlesIoniennes.Παρίσι,
Imprimeurs Unis, χ.χ. [1845].  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο,
360 x 270 mm. (ὀξείδωση). Λιθόγραφος τίτλος, 7 σελί-
δες μέ λιθογραφημένα ἐπεξηγηματικά κείμενα («Table
des Matières contenues dans les Planches de cet Atlas»)
καί 42 λιθόγραφοι πίνακες (ἕνας δίχρωμος). Νεότερη
δερμάτινη ράχη. Πρβ. Blackmer 230-1.  Ὁ ἐξαιρετικά
σπάνιος ἄτλας πού σύμφωνα μέ τόν τίτλο του προοριζό-
ταν γιά τρία διαφορετικά ἔργα: Nouvellesrechercheshis-
toriquessurlaPrincipautéFrançaisedeMorée(1843),
Éclaircissementshistoriques,généalogiquesetnumisma-
tiques sur la Principauté Française deMorée [=Re-
cherchesetmatériauxpourserviràunehistoirede la
dominationfrançaiseauxXIIIe,XIVe etXVe siècles...,par-
tieIre,1840] καίLaGrècecontinentaleetlaMoreé.Voyage,
séjouretétudeshistoriquesen1840et1841 (1843). 
€ 1.500-2.000

367
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ἰάκωβος Ρίζος. Τά Ἑλληνικά,ἤτοι περι-
γραφή γεωγραφική,ἱστορική,ἀρχαιολογική καί στατι-
στική τῆς ἀρχαίας καί νέας Ἑλλάδος,συνταχθεῖσα ὑπό
Ἰακώβου Ρ.Ραγκαβῆ εἰς τρεῖς τόμους,ὧν ὁ Α΄ διαλαμ-
βάνει τήν Στερεάν,Ἀνατολικήν καί Δυτικήν Ἑλλάδα,ὁ
Β΄ τήν Πελοπόννησον καί ὁ Γ΄ τάς νήσους τάς τε ἐλευ-
θέρας καί μή,καί τόν πίνακα. Ἀθήνα, Κ. Ἀντωνιάδης,
1853-1854.  3 τόμοι, 8ο, ι΄ + 784, 736 καί 791 [799]
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σ. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές
φθορές). Γκίνης & Μέξας, 6135 & 6354. (3)
€ 250-350

368
LABORDE, L. E. S. J. Athènes aux XVe,XVIe
et XVIIe siècles.Παρίσι, J. Renouard, 1854.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 8ο, XVIII + 276 καί
392 σ. (ὀξείδωση). Μέ 21 ξυλογραφίες, χαλ-
κογραφίες καί λιθογραφίες ἐκτός κειμένου (οἱ
περισσότερες ἀναπαράγουν σχέδια, σελίδες
χειρογράφων καί παλιά χαρακτικά, 6 ἀναδι-
πλούμενες καί 4 δισέλιδες), 2 ἐπικολλημένες
πρωτότυπες φωτογραφίες γλυπτῶν, ἕνα ὀκτα-
σέλιδο πανομοιότυπο χειρογράφου μεταξύ
τῶν σ. 16 καί 17 τοῦ πρώτου τόμου καί ξυλο-
γραφίες ἐντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Black-
mer 932, Atabey 644, Contominas 369. (2)
€ 1.000-1.500

369
CHENAVARD, Antoine Marie. Sixvueset
détailsdessinésàAthènesenMDCCCXLIII.
Λυών, L. Perrin, 1857.  folio, [18] σ.
(λεκές ἀπό νερό στήν κάτω ἐσωτερική
γωνία, ἐλαφρά ὀξειδωμένο). Μέ 6 χαλκο-
γραφίες ἐκτός κειμένου, ἀντίτυπο μέ ἰδιό-
χειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά τυπωμένα χαρτόνια
(λερωμένα), πάνινη ράχη. Blackmer 333,
Weber, I, 1170. 
€ 400-600

370
DORA D’ ISTRIA. Mémoire de Madame
Dora d’Istria,lu àla Sociétéd’Archéologie
d’Athènes dans la séance publique du 8(20)
mai 1869,[στήν ἀρχή τοῦ κειμένου:]Sou-
venir de la Spezia.Ἀθήνα, Ι. Κασσανδρεύς,
1869.  8ο, 16 [15] σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώ-
φυλλα. 
€ 40-60

366

369

365
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18. Χάρτες

371
Χειρόγραφοςναυτικόςχάρτης(πορτολάνος)τῆςἈνατο-
λικῆςΜεσογείου.[Μασσαλία, μέσα 17ου αἰώνα].  Σέ
περγαμηνή, 540 x 670 mm. (λείπουν τμήματα ἀπό τήν
πάνω πλευρά, λεκές ἀπό νερό στή δεξιά, συντηρημένος).
 Χάρτης ἀπό πολυτελή ἄτλαντα φιλοτεχνημένος μέ
τέμπερα, ὑδροχρώματα, μελάνι καί χρυσό. Περιλαμβά-
νει τό τμῆμα τῆς Μεσογείου ἀπό τή Ν. Ἰταλία μέχρι τήν
Παλαιστίνη, μέ μαρτελόγιο 32 κατευθύνσεων, κεντρικό
ἀνεμολόγιο βορείως τοῦ ἀνατολικοῦ ἄκρου τῆς Κρήτης
καί 15 ἄλλα ἀνεμολόγια διαφόρων μεγεθῶν, ἀνάμεσα
στά ὁποῖα 2 μεγάλα 32 κατευθύνσεων στήν Τουρκία καί
τή Β. Ἀφρική (τό τελευταῖο μισό). Ἡ ὀθωμανική κυ-
ριαρχία σημειώνεται μέ θυρεό μέ ἡμισέληνο στήν Τουρ-
κία καί τή Λιβύη, ἐνῶ τήν ἄλλοτε ἰσχυρή παρουσία τῆς
χριστιανικῆς Δύσης στήν Ἀνατολή ὑπενθυμίζουν σταυ-
ροί μέ τά χρώματα τῶν Ἰωαννιτῶν καί τῶν Γενουατῶν
στή Ρόδο καί τή Χίο ἀντίστοιχα. Οἱ πολυτελεῖς χάρτες
αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἀπευθύνονταν περισσότερο σέ εὔπο-

ρους ἐμπόρους, τραπεζίτες καί κρατικούς ἀξιωματού-
χους καί λιγότερο σέ ναυτικούς γιά χρήση πάνω στό
πλοῖο. Ἡ διακόσμηση τοῦ παρόντος παραπέμπει σέ πο-
λυτελή ἄτλαντα τοῦ Franciscus Oliva πού βρίσκεται ἀπό
τό 1690 στή βιβλιοθήκη τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἐδιμ-
βούργου (Dc.1.40). 
€ 20.000-30.000

372
MEURSIUS, Johannes. Operaomnia,inplurestomos
distributa,quorumquaedaminhaceditioneprimum
parent,IoannesLamiusrecensebat,etscholiisillustra-
bat.Φλωρεντία, 1741-1763.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 12
τόμοι, folio, 400 x 265 mm., cxviij σ. + 1108 στ., iv σ.
+ 1300 στ., x σ. + 1284 στ., XVIII σ. + 926 στ., XVI σ. +
400 + (*** [x8]) + (401-1048) στ., X σ. + 1528 στ., XX
σ. + 984 στ., XI σ. + 990 στ., xiv σ. + 1268 στ., 880 στ.,
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XXI σ. + 736 στ. καί 560 στ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια
φύλλα, σχίσιμο σέ 2 φύλλα τοῦ Ζ΄ τόμου). Κείμενο σέ 2
στῆλες, γενικός τίτλος πρίν ἀπό τόν κυρίως τίτλο τοῦ Α΄
τόμου, ὁ τελευταῖος τόμος: «Index generalis», χαλκό-
γραφη προμετωπίδα στούς τόμους Α΄-Ζ΄ & ΙΑ΄, 9 ἀναδι-
πλούμενοι χαλκόγραφοι χάρτες, 19 χαλκόγραφοι πίνακες
(3 ἀναδιπλούμενοι) καί 4 στοιχειοθετημένοι (ἀναδιπλού-
μενοι), ὁλοσέλιδη χαλκογραφία στίς στ. 279-80 τοῦ Ε΄
τόμου. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές).
Brunet, III, στ. 1684, Zacharakis 3467 κ.ἑ. (12)Οἱ πολύ
σπάνιοι χάρτες αὐτῆς τῆς ἔκδοσης εἶναι: 1) Graecia Vetus,
2) Attica, 3) Laconia Vetus, 4) Creta Insula, 5) Cyprus In-
sula, 6) Rhodus Insula, 7) Imperii Orientalis [...] Descrip-
tio, 8) Regnum Daniae, καί 9) Hollandiae Comitatus. 
€ 8.000-12.000

373
Χάρτης τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος,τῆς Θεσσαλίας,τῆς
Ἠπείρου καί τῶν Ἰονίων Νήσων,σχεδιασθείς,διαγρα-
φείς καί χαραχθείς παρά Σκαρλάτου Κόλμαν,καί ἐκδο-
θείς δαπάναις Ἀδόλφου Νάστ, βιβλιοπώλου.Ἀθήνησι
1842.  Λιθόγραφος χάρτης φοδραρισμένος μέ πανί,
610 x 770 mm. Γκίνης & Μέξας, 3726. 
€ 600-800

374
KIEPERT, Heinrich. Topographisch-historischerAtlas
vonHellasunddenhellenischenColonien,in24Blät-
tern,unterMitwirkungdesProfessorsCarlRitter,zweite
berichtigteAusgabe.Βερολίνο, Nicolai, 1851.  folio,
489 x 410 mm. (λεκές ἀπό νερό στήν κάτω ἐξωτερική
γωνία, ὀξείδωση). Τίτλος, 3 φύλλα κειμένου (σέ 3
στῆλες) καί 24 λιθόγραφοι χάρτες (τά περιγράμματα
χρωματισμένα μέ τό χέρι). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς
τῆς ἔκδοσης (φθορές). 
€ 500-700

372α
373

374
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19. Φωτογραφία

375
BECK, Heinrich, καί Δημήτριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
Ἄλμπουμμέ15φωτογραφίεςτοῦBeck καί11τοῦΚων-
σταντίνου(μνημεῖακαίἀπόψειςκυρίωςτῆςἈθήνας).[π.
1860].  Τυπώματα ἀλμπουμίνας, ἀπό 215 x 290 ἕως
285 x 383 mm. (κιτρινισμένα, κάποια ἐλαφρά λερωμένα).
Ἀνάμεσα στίς φωτογραφίες τοῦ Κωνσταντίνου μιά
ἄποψη τῆς Σύρου, χειρόγραφες λεζάντες στά γαλλικά,
στήν ἀρχή φωτογραφικό πορτραῖτο τοῦ Θρασ. Ζαΐμη
(cdv) κάτω ἀπό τό ὁποῖο ἀφιέρωσή του «à Monsieur
Kjoer» (Κοπενχάγη, 11 Ἰουνίου 1863). Βελοῦδο (σχι-
σμένη ἡ πάνω ἕνωση, ξύλινα διακοσμητικά στοιχεῖα στά
καλύμματα, τίτλος μέ ξύλινα γράμματα: «ATHÈNES»),
πλάγιο folio, 357 x 450 mm. 
€ 6.000-8.000

376
STILLMAN, William James. Προπύλαια. [1869]. 
Μέ ὑπογραφή καί χρονολογία στό ἀρνητικό, ἀλμπου-
μίνα, 187 x 242 mm. Σέ κορνίζα. 
€ 800-1.200

377
STILLMAN, William James. Ἐσωτερικό τοῦ Παρθε-
νώνα.[1869].  Μέ ἀριθμό στό ἀρνητικό, ἀλμπουμίνα,
187 x 242 mm. Σέ κορνίζα. 
€ 800-1.200

376

377
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378

378
[ΡΩΜΑЇΔΗΣ, Ἀριστοτέλης]. Πανόραμα τῆς Σύρου.
[ἀρχές 20οῦ αἰώνα].  Ἀναδιπλούμενο πανόραμα σέ 2
μέρη, τυπώματα ἀλμπουμίνας φοδραρισμένα μέ πανί,
ὁλικές διαστάσεις: 192 x 543 mm. (τό ἀριστερό τμῆμα
ἐπικολλημένο σέ χαρτόνι). Ἀριθμός καί τίτλος στό
ἀρνητικό («27. Panorama de Syra»). 
€ 250-350

379
MERLIN, C. ΠορτραῖτοτῆςΣοφίαςΤρικούπη.[τέλη
19ου αἰώνα].  Τύπωμα κολλοδίου/ζελατίνας ἐπικολ-
λημένο σέ πασπαρτού, 230 x 171 mm. 
€ 150-200

380
ὉἡγεμόναςτῆςΣάμουἈνδρέαςΚοπάσης.[π. 1910]. 
Τύπωμα ἀργύρου, 480 x 385 mm. Σέ πασπαρτού (λε-
ρωμένο). 
€ 150-200

379

380
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381

382

381
ὈγδόνταἀρνητικάφωτογραφιῶνἀπότούςὈλυμπιακούς
Ἀγῶνεςτοῦ1906.  Τοποθετημένα μεταξύ τῶν φύλ-
λων μικροῦ ἄλμπουμ, ἀρνητικά celluloid, 94 x 123 mm.
€ 800-1.200

382
ἙκατόἀρνητικάφωτογραφιῶνἀπόμιάἐκδρομήστήνΠεν-
τέληκαίἕναταξίδιστόΠήλιο.[1908].  Τοποθετημένα
στίς θῆκες μικροῦ ἄλμπουμ (Film Negative Album), ἀρνη-
τικά celluloid, 98 x 122 mm. Χειρόγραφες λεζάντες σέ 2
φύλλα στήν ἀρχή. 
€ 250-350

383
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Γεώργιος Ν. Ἄλμπουμμέ160φωτο-
γραφίεςτῶνμνημείωντοῦΜυστρᾶ. [1924].  Τοποθε-
τημένες 4 ἀνά σελίδα, τυπώματα ἀργύρου, 125 x 170
mm. καί ἀντίστροφα, ἔντυπες λεζάντες. Δέρμα (μικρές
φθορές, λεκέδες ἀπό νερό, τίτλος στό πάνω κάλυμμα:
«Μυστρᾶς»), πλάγιο folio, 325 x 440 mm. 
€ 800-1.200

384
ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ, Κοσμᾶς Ν., κ.ἄ. Ἄλμπουμ μέ58φωτο-
γραφίες (στήν πλειονότητά τους παλαιά κτίσματα τῆς
ἈθήναςκαίτῆςἈττικῆς).[β΄ τέταρτο 20οῦ αἰώνα]. 
Τοποθετημένες ἀπό 1 ἕως 3 ἀνά σελίδα, τυπώματα
ἀργύρου διαστάσεων ἀπό 42 x 65 ἕως 170 x 230 mm.
Οἱ περισσότερες μέ χειρόγραφες λεζάντες. Δέρμα (μι-
κρές φθορές), πλάγιο 4ο, 230 x 300 mm. 
€ 200-300

383

384
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385
ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ν. ΠορτραῖτοτοῦἘλευθερίουΒενιζέλου.
Ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν Βενιζέλο μέ μελάνι («Ἐλευθ. Κ.
Βενιζέλος») καί ἀπό τό φωτογράφο μέ μολύβι, τύπωμα
ἀργύρου, 355 x 260 mm. Σέ κορνίζα.
€ 150-200

386
ΒΑΒΛΙΤΗΣ, Π. ΠορτραῖτοτοῦἈρχιεπισκόπουΜακα-
ρίου. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ Μακαρίου στό πα-
σπαρτού («Εἰς τήν ἀγαπητήν Οἰκογένειαν / κ. Ρόδη
Ρούφου / Μέ ἐγκαρδίους εὐχάς / ὁ Κύπρου Μακάριος /
6 Ἰουλίου 1955»), ὑπογραφή τοῦ φωτογράφου στό
ἀρνητικό, τύπωμα ἀργύρου, 230 x 170 mm. Σέ κορνίζα. 
€ 150-200

387
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος — Δυόἄλμπουμἀπότόἀρχεῖο
τουμέ99καί96φωτογραφίες(κυρίωςστιγμιότυπατῆς
ζωῆςτου).[1913-1957].  Τοποθετημένες ἀπό 1 ἕως 12
ἀνά σελίδα (4 λυτές), τυπώματα ἀργύρου διαστάσεων
ἀπό 32 x 23 ἕως 233 x 157 mm. Κάποιες φωτογραφίες μέ
χειρόγραφες λεζάντες. Πανί, 4ο, 324 x 264 mm. (2). 
€ 2.000-3.000

388
BOISSONNAS, Fred. Salonique, la ville des belles
églises. Γε νεύ η, Fr. Boisson nas, 1919.  40 πί να κες μέ
βαθυτυπικές ἀ να πα ρα γω γές φω το γρα φιῶν, εἰ σα γω γή
τοῦ D. Baud-Bovy. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα
(μικρές φθορές). 
€ 80-120

20. Τέχνες

389
GIRONI, Robustiano. LenozzedeiGreci,pubblicatenell’
occasionedelfaustissimomatrimoniodellaSignoraMa-
riettaVassallidiMilanocolSignorFrancescoRiccidi
Genova.Μιλάνο, G. Ferrario, 1819.  4ο, 34 σ. (ἐλαφρά
ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Ἔκδοση περιορισμένη σέ 40
ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ 3 ἀκουατίντες ἐκτός κειμένου (2
ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι). Ἀρχικά χαρτόνια. Brunet,
II, στ. 1615.
€ 600-800

390
NIEMANN, George, καί Ferd. von FELDEGG. Theophi-
losHansenundseineWerke.Βιέννη, Anton Schroll & Co,
1893.  4ο, VII + 145 σ. Χαλκόγραφη προμετωπίδα
(πορτραῖτο τοῦ Hansen), μιά ἐπικολλημένη χρωμολιθο-
γραφία καί 4 φωτοχαλκογραφίες ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (μεταγενέστερη ταινία στή ράχη). 
€ 200-300

391
ΡΩΚ, Φωκίων. ΜαθήματατέχνηςτῶνἜνγκρ– Ροντέν
– Μπουρντέλ,σύνθεσηκαίἀπόδοσηΦ.Ρώκ.Ἀθήνα, Σ.
Νικολόπουλος, 1944.  74 σ. Ξυλόγραφη διακόσμηση
τοῦ Γ. Μόραλη, 8 ἀναπαραγωγές ἔργων στό τέλος, μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μεταγενέστερη
ταινία στή ράχη). 
€ 30-40

387
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392
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Ἀγγελική. Σαρακατσάνοι,τόμοςπρῶ-
τος,μέροςΑ΄[-μέροςΒ΄] (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος). Ἀθήνα
1957.4ο, σβ  ́+ 83 καί 498 σ. Μέ 2 ἀναδιπλούμενους χάρ-
τες, ἕναν ἔγχρωμο πίνακα καί 318 εἰκόνες ἐντός κειμένου,
μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). (2). 
€ 100-150

21. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις

393
Α ΣΤΕ ΡΙΑ ΔΗΣ, Α., καί Σπ. ΒΑ ΣΙ ΛΕΙΟΥ. Παιδικάσχέ-
δια, καμωμένα ἀπό μαθητές δέκα ὥς δεκατεσσάρων
χρονῶνσ’ἕνασχολεῖοτῶνΓρεβενῶνκαίστήνΠαπαστρά-
τειοΔημόσιαΣχολήΠαιγνιδιῶντῆςἈθήνας.Ἀ θή να 1933.
 4ο, 33 σ. Ἔκ δο ση πε ριορι σμέ νη σέ 250 ἀ ριθ μη μέ να ἀ -
ντί τυ πα, μέ 32 ἀ να πα ρα γω γές σχε δί ων ἐ ντός κει μένου καί
43 λι θο γρα φί ες στό τέλος (μί α ἀ να δι πλού με νη, οἱ περισ-
σότερες χρω μα τι σμέ νες μέ τό χέρι), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση τοῦ Ἀστεριάδη στήν Ντ. Ἀντωνακάτου.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη). 
€ 200-300

394
ΒΕΛΜΥΡΑΣ, Κωστῆς. Λίγα τραγούδια, 1917-1927.
Ἀθήνα, Α. Ράλλης, 1929.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 600

ἀντίτυπα. 71 σ. Μέ 9 βινιέτες τοῦ Κώστα ΠΛΑΚΩΤΑΡΗ
(λινόλαια). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. 
€ 30-40

395
[ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σπύρος]. «ΘΕΡΟΣ, Ἆγις». Δη-
μοτικάτραγούδια.Ἀθήνα, Φοῖβος, 1909.  126 σ. Μέ
ὁλοσέλιδες εἰκόνες τοῦ Πέτρου ΡΟΥΜΠΟΥ, ἕνα ἀπό
τά 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα «ἐπί χάρτου χειροποι-
ήτου». Δερμάτινη ράχη (φθορές στίς ἑνώσεις, ἀξάκρι-
στο ἀντίτυπο). 
€ 80-120

396
[ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σπύρος]. «ΘΕΡΟΣ, Ἆγις». Δρα-
κογενιά.Ἀθήνα 1943.  [56] σ. Ἔκδοση περιορισμένη
σέ 105 ἀριθμημένα ἀντίτυπα μέ χειρόγραφο τό (μέχρι
τότε ἀδημοσίευτο) κείμενο καί ξυλογραφίες τοῦ Σπύ-
ρου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ἡ πρώτη ἀριθμημένη, ὑπογεγραμ-
μένη καί χρονολογημένη ἀπό τόν καλλιτέχνη, ὅλα τά
ἀντίτυπα ὑπογεγραμμένα καί ἀπό τόν ποιητή, ἀντίτυπο
σέ ἄρραφα δίφυλλα (ὅπως κυκλοφόρησε). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (λερωμένα, μικρές φθορές). 
€ 1.200-1.600

397
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Ν. Πούσι,ποιήματα. Ἀθήνα, Α. Καρα-
βίας, 1947.  [64] σ. Ἔκδοση σέ 1000 ἀντίτυπα, μέ ξυ-
λογραφίες σέ ὄρθιο ξύλο τῶν Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ, Α.
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ΤΑΣΣΟΥ, Ι. ΜΟΡΑΛΗ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Γ. ΜΟΣΧΟΥ,
Γ. ΒΑΚΑΛΟ καί Γ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗ, ἀντίτυπο σέ ἄρραφα
δίφυλλα (ὅπως κυκλοφόρησε). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (φθο-
ρές στή ράχη). 
€ 300-400

398
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δ. Γρ. ΑἱἈθῆναιπούφεύγουν.Ἀθήνα,
Κογεβίνας, 1933.  93 σ. Μέ 12 ἐπικολλημένες ὀξυγρα-
φίες τοῦ Λυκούργου ΚΟΓΕΒΙΝΑ (4 τυπωμένες μέ σέπια, οἱ
ὑπόλοιπες ἐπιχρωματισμένες μέ ποσουάρ), σχέδια τοῦ καλ-
λιτέχνη ἐντός κειμένου. Ἀρχικό πανί (μικρές φθορές). 
€ 200-300

399
ΚΑΡΟΥΖΟΥ, Σέμνη. ΔέκαλευκαίλήκυθοιτοῦΜου-
σείου Ἀθηνῶν.Ἀθήνα, Τυπογραφία Γ. Κεφαλληνοῦ,
1953-1955.  πλάγιο folio, 405 x 505 mm. (ὀξείδωση).
Ἔκδοση περιορισμένη σέ 400 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ
3 ἔγχρωμες ξυλογραφίες στό εἰσαγωγικό κείμενο καί 10
ἔγχρωμα χαρακτικά μικτῆς τεχνικῆς (ξυλογραφία καί
χαλκογραφία) χαραγμένα ἀπό τόν Γιάννη ΚΕΦΑΛΛΗΝΟ
καί τούς μαθητές του, Λ. ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ, Γ. ΒΑΡΛΑΜΟ
καί Ν. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ, ἕνα ἀπό τά 200 ἀντίτυπα μέ τό κεί-
μενο στά ἀγγλικά, σέ ἄρραφα φύλλα (ὅπως κυκλοφό-
ρησε). Ἀρχικά καλύμματα ἀπό χαρτόνι ἐπενδυμένο μέ
γιαπωνέζικο χαρτί, περικάλυμμα, κουτί. 
€ 1.500-2.000

400
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Pedro Cazas.Ἀθήνα, Χ. Γανιά-

ρης, χ.χ. [1923].  Δεύτερη ἔκδοση, 100 σ. (λεκές ἀπό
νερό στά πρῶτα φύλλα). Μέ μιά βινιέτα τοῦ συγγραφέα,
ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά εἰκονογραφη-
μένα χαρτόνια. 
€ 60-80

401
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης.PedroCazas.Ἀθήνα, Χ. Γανιάρης,
χ.χ. [1923].Δεύτερη ἔκδοση, 100 σ. Μέ μιά βινιέτα τοῦ
συγγραφέα. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα χαρτόνια. 
€ 30-40

402
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Βίοςκαίἄσκησιςτοῦὁσίουπα-
τρός ἡμῶν ἁγίου Μάρκου τοῦ ἀναχωρητοῦ τοῦ ἐξ
Ἀθηνῶν,ἀσκήσαντοςἐντῷὄρειτῆςΘράκηςεἰςτήνἔρη-
μοντήνοὖσανἐπέκεινατῶνχετταίων,γραμένοςἀπότόν
ἁμαρτωλόνΦώτιονΚόντογλουνἁγιογράφονπρόςψυχι-
κήνὠφέλειαντῶνὀρθοδόξωνχριστιανῶν.Ἀθήνα 1947.
 ος´ σ. Λιθογραφική ἀναπαραγωγή αὐτογράφου τοῦ
Κόντογλου, εἰκονογραφημένου ἀπό τόν ἴδιο. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. 
€ 60-80

403
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ὁ κουρσάρος Πέδρο Καζᾶς,ἱστο-
ρία ἀπίστευτη,βγαλμένη ἀπό κάποιο χειρόγραφο πού βρέ-
θηκε στόὈπόρτο.Ἀθήνα, Γλάρος, 1944.Τρίτη ἔκδοση,
κα΄ + 59 σ. Εἰκονογράφηση τοῦ συγγραφέα. Δερμάτινη
ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, λερωμένα). 
€ 80-120
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404
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ταξείδια σέ διάφορα μέρη τῆς
Ἑλλάδας καί τῆς Ἀνατολῆς,περιγραφικά τοῦ τί ἀπόμεινε
ἀπό τά χρόνια τῶν Βυζαντινῶν,τῶν Φράγκων,τῶν Βε-
νετσάνων καί τῶν Τούρκων.Ἀθήνα 1928.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 137 σ. Εἰκονογράφηση τοῦ συγγραφέα. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). 
€ 80-120

405
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης. ὉἐξαίσιοςἌθωνας. Ἀθήνα 1964.
 30 σ. Ἔκδοση σέ 500 ἀντίτυπα, μέ 2 ἐπικολλημένα
καί 9 ἐκτός κειμένου χαρακτικά τοῦ συγγραφέα. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). 
€ 80-120

406
ΚΟ ΨΙ ΔΗΣ, Ράλλης. Σπίτιαἀπ’τήνἙλλάδα,συλλεγέντα
μέπόνογιάτήνἐπικείμενηἐξαφάνισήτους(ἔκ δο ση τοῦ
Κά νι στρου, ἀρ. 2). Ἀ θή να 1973.  347 x 250 mm., 34
σ. Eἰ κο νο γρά φη ση τοῦ συγ γρα φέ α. Ἀρ χι κά εἰκονογρα-
φημένα ἐ ξώ φυλ λα (τό πάνω ἐξώφυλλο συνυπολογίζεται
στή σελιδαρίθμηση). 
€ 100-150

407
ΜΕΓΑΛΙΔΗΣ, Δημήτρης. ΛεύκωματοῦἈγώναΕΑΜ-
ΕΛΑΣ, 1941-1945, τόμος I (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος).
Ἀθήνα 1946.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 350
ἀντίτυπα. 337 x 245 mm. Τίτλος καί κείμενα (πρόλογος

καί πίνακας περιεχομένων) στά ἑλληνικά καί γαλλικά
(σ. III-X), 40 λιθογραφίες (ἀριθμημένες 1-39 καί μία
χ.ἀ., κυρίως πορτραῖτα), 2 ξυλογραφίες, μιά ἀναδι-
πλούμενη ἀναπαραγωγή σχεδίου καί ἕνα φύλλο μέ ἀνα-
παραγωγές φωτογραφιῶν, λεζάντες στά ἑλληνικά καί
γαλλικά. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. 
€ 500-700

408
ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ, Ἀπόστολος. Ἀπολλώνιος,[μέροςΑ΄].
Ἀθήνα, Κύκλος, 1938.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορι-
σμένη σέ 160 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 64 σ. Εἰκονογρά-
φηση τοῦ Γ. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λίγο λερωμένα, μικρή φθορά στό πάνω, ἄκοπο ἀντί-
τυπο). 
€ 70-90

409
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Κ., Ρ. ΚΟΨΙΔΗΣ καί Β. ΠΛΑ-
ΤΑΝΟΣ. ΠροσκυνητάριτῆςΑἴγινας,[στήσ.3καίστό
ἐξώφυλλο:] 2.Κάνιστρον, το μεράκι τῆςΡωμιοσύνης.
Ἀθήνα 1965.  62 σ. Μέ ξυλογραφίες τοῦ Ράλλη ΚΟ-
ΨΙΔΗ (2 ἐκτός κειμένου μέ τίντα, οἱ ὑπόλοιπες ἐντός κει-
μένου). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μέ ἔγχρωμη ξυλογραφία). 
€ 50-70

410
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ζαχ. ἍγιονὌρος. Ἀθήνα 1934. 
222 σ. Μέ ξυλογραφίες τοῦ Εὐθ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ἕνα ἀπό τά 100 ἀριθμημένα καί ὑπογεγραμμένα ἀπό τό
συγγραφέα ἀντίτυπα σέ χαρτί vélin pur chiffon L.L.

400 407 414
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411

Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κατά τόπους ὀξειδωμένα, λείπει
τμῆμα ἀπό τό κάτω, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). 
€ 200-300

411
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ζαχαρίας. Τόπαγώνι. Ἀθήνα, Τυ-
πογραφία Γ. Κεφαλληνοῦ, 1943.  folio, 416 x 330
mm. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο). Ἔκδοση σέ μεγάλο σχῆμα
καί σέ χαρτί Arches à la forme, περιορισμένη σέ 150
ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ 23 ἔγχρωμες ξυλογραφίες τοῦ
Γιάννη ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ, ὅλες μέ τήν ὑπογραφή του, οἱ
λεζάντες συγκεντρωμένες σέ 3 σελίδες στήν ἀρχή, σέ
ἄρραφα δίφυλλα (ὅπως κυκλοφόρησε). Περικάλυμμα
(παράσταση παγωνιοῦ στό πάνω κάλυμμα). 
€ 1.500-2.000

412
Σ’ἀγαπῶ,τάὡραιότερανεοελληνικάἐρωτικάποιήματα.
Ἀθήνα, Οἱ Φίλοι τοῦ Βιβλίου, 1951.  259 σ. Μέ ξυλο-
γραφίες τοῦ Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ. Δερμάτινη ράχη
(χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). 
€ 40-60

413
ΣΚΙΠΗΣ, Σωτήρης. Μέσ’ ἀπό τά τείχη, ἔκδοση Β΄.
Ἀθήνα 1945.  90 σ. Ἔκδοση σέ 600 ἀριθμημένα ἀντί-

τυπα, μέ ξυλογραφίες τοῦ Σπύρου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ἕνα ἀπό
τά 100 ἀντίτυπα σέ χαρτί σατινέ ὑπογεγραμμένα ἀπό
τόν ποιητή. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές). 
€ 80-120

414
ΣΚΙΠΗΣ, Σωτήρης. Μέσ’ἀπότάτείχη.Ἀθήνα 1943. 
225 x 176 mm., [64] σ. (λευκό δίφυλλο περιβάλλει τό
δίφυλλο τοῦ τίτλου). Ἔκδοση σέ 105 ἀριθμημένα ἀντί-
τυπα μέ χειρόγραφο τό (μέχρι τότε ἀδημοσίευτο) κεί-
μενο καί ξυλογραφίες τοῦ Σπύρου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ὅλα τά
ἀντίτυπα ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν ποιητή, ἡ πρώτη ξυ-
λογραφία ἀριθμημένη καί ὑπογεγραμμένη ἀπό τόν καλ-
λιτέχνη, ἕνα ἀπό τά 25 πρῶτα ἀντίτυπα μέ τό πρῶτο
ποίημα γραμμένο ἀπό τόν ποιητή, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
ρωση, σέ ἄρραφα δίφυλλα (ὅπως κυκλοφόρησε). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. 
€ 1.500-2.000

415
ΣτῶνΨαρῶντήνὁλόμαυρηράχη,πρόλογοςκαίμετά-
φρασητῶνκειμένωνΝίκουΣβορώνου.Ἀθήνα 1953. 
4ο. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα,
ξυλόγραφη προμετωπίδα καί 15 ὁλοσέλιδες ξυλογρα-
φίες τοῦ Α. ΤΑΣΣΟΥ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώ-
φυλλα. 
€ 250-350

416
ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας. Καφενεῖοτό«Βυζάντιο»κιἄλλα5
ποιήματα.Ἀθήνα, Μίμνερμος, 1984.  304 x 243 mm.,
[36] σ. Μέ 5 ἔγχρωμες χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου
τοῦ Ἀλέκου ΦΑΣΙΑΝΟΥ, ὅλες ὑπογεγραμμένες, ἔκδοση
περιορισμένη σέ 120 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὑπογε-
γραμμένα ἀπό τόν καλλιτέχνη καί τόν ποιητή, ντεκου-
παρισμένο σχέδιο (κεφάλι νέου) κολλημένο στή θήκη,
ἀντίτυπο σέ ἄρραφα δίφυλλα (ὅπως κυκλοφόρησε).
Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (μέ ἔγχρωμη χαλ-
κογραφία, ὑπογεγραμμένη), θήκη. 
€ 300-400

417
Φραγκέλιο,πούτόβγάζειὁΒέλμος.Ἀ θή να, 1927-1929.
 τά ἔτη Α΄-Γ΄ δεμένα σ’ ἕνα τόμο. Μέ εἰκόνες ἐντός
κειμένου. Πανί. [δεμένα μαζί τά:] Φύλλα τέχνης τοῦ
Φραγκέλιου, ἀρ. 2, 3 & 6. [μαζί τά:] Φύλλατέχνηςτοῦ
Φραγκέλιου, ἀρ. 1, 3, 7 & 8. (5)
€ 150-200
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22. Σχέδια, ὑδατογραφίες, κλπ.

418
PREZIOSI, Amedeo, 1816-1882, καί ἐργαστήριο. Ἀλβα-
νός. Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 250 x 195 mm. Σέ κορ-
νίζα. 
€ 300-400

419
PREZIOSI, Amedeo, 1816-1882, καί ἐργαστήριο. Χα-
μάλης.  Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 250 x 155 mm. Σέ
κορνίζα. 
€ 200-300

420
MONTFORT, Antoine Alphonse, 1802-1884. Φουστα-
νελοφόρος.Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 277 x 220 mm. 
€ 800-1.200

421
Ἀγωνιστής. [β΄ τέταρτο 19ου αἰώνα].  Μολύβι σέ
χαρτί, 119 x 112 mm. 
€ 150-200

422
ὉθάνατοςτοῦΜάρκουΜπότσαρη.[β΄ τέταρτο 19ου
αἰώνα].  Μολύβι σέ χαρτί, 170 x 305 mm. Ἐν μέρει
χρωματισμένο (μέ τέμπερα). 
€ 400-600

418 419 420

421

422
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423

425

423
COUCHAUD, André, 1813-1849. ὉἍγιοςἘλευθέριος.
 Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 235 x 370 mm. Ὑπογεγραμ-
μένη καί χρονολογημένη κάτω ἀριστερά «A. Couchaud
/ 1840». Σέ κορνίζα.  Ἀντίστοιχη λιθογραφία δημο-
σιεύτηκε στό ἔργο τοῦ Couchaud, Choix d’ églises
bysantines en Grèce,Παρίσι 1842, pl. 1 (μέ τίτλο: «An-
cienne église métropolitaine d’ Athènes»). 
€ 2.000-3.000

424
ἌποψητῆςἸθάκης.  Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 223 x
331 mm. Τίτλος καί χρονολογία κάτω στό μέσο: «Ithaca
/ 1840». 
€ 400-600

425
ΠαργινοίστήνΚέρκυρα.[μέσα 19ου αἰώνα].  Ὑδα-
τογραφία σέ χαρτί, 170 x 125 mm. Τίτλος κάτω: «Par-
guinotes, Corfu». Σέ κορνίζα. 
€ 150-200

426
ἘνδυμασίαΓαστουρίου.[μέσα 19ου αἰώνα].  Ὑδατο-
γραφία σέ χαρτί, 253 x 174 mm. Τίτλος κάτω: «Cos-
tume di Gasturi / Corfu». 
€ 150-200

426

424
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430

427

427
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ, Σπυρίδων, 1868-1942. Ποντικονήσικαί
ΜονήΒλαχέρνας. Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 265 x 445
mm. Ὑπογεγραμμένη καί χρονολογημένη κάτω ἀρι-
στερά: «Scarvelli / Corfou / 21». Σέ κορνίζα. 
€ 800-1.200

428
ΓΙΑΛΛΙΝΑΣ, Ἄγγελος, 1857-1939. α)Βραχώδης πα-
ραλία,β)Πλεούμενα. Ὑδατογραφίες σέ χαρτί, 162 x
312 καί 160 x 310 mm. Ὑπογεγραμμένες κάτω ἀρι-
στερά: «Γιαλλινᾶς» καί «Giallinà». Σέ κορνίζες. (2). 
€ 600-800

429
ΓΕΡΜΕΝΗΣ, Βασίλειος, 1896-1966. Ἐξώπορτα. 
Λάδι σέ μουσαμά, 333 x 435 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω ἀριστερά: «Β. Γερμενῆς». Σέ κορνίζα. 
€ 800-1.200

430
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Σπυρίδων, 1906-1986. Παναγία
Σπηλιώτισσα,Ἀκρόπολη.  Λάδι σέ μουσαμά, 500 x
404 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Σ. Παπανικο-
λάου». Σέ κορνίζα. 
€ 500-700

428α

428β

429
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431

432

431
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Σπυρίδων, 1906-1986. Σπί-
τιαμέθέατήνἈκρόπολη.  Λάδι σέ χαρτόνι,
290 x 390 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Σ.
Παπανικολάου». Σέ κορνίζα. 
€ 400-600

432
TOURTE, Roger, 1903-1972. Φραγκοσυκιές καί
ἀθάνατα στήν Ἀκρόπολη.  Τέμπερα σέ χαρτί,
446 x 299 mm. Ὑπογεγραμμένη καί χρονολογη-
μένη κάτω δεξιά: «R. TOURTE / ACROPOLE
(ATHENES) / GRECE 44».
€ 200-300

433
TOURTE, Roger, 1903-1972. α)Κίναρος, β)Ἄνω
Σύρα.Τέμπερες σέ χαρτί, 195 x 120 καί 105 x 175
mm. Ὑπογεγραμμένες κάτω δεξιά: «R. TOURTE / KI-
NARO / W DE LEVITHA» καί «R. TOURTE / ANO -
SYRA». Σέ κορνίζες. (2)
€ 250-350433β
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434
Τόἀτμοκίνητοἱστιοφόρο«Cephalonia».
 Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 390 x 645 mm. 
Σέ κορνίζα. 
€ 1.200-1.600

436

434

435

435
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γ. Τόδηζελόπλοιο
«Γεώρ.Ποταμιάνος»-«Κολοκοτρώνης».
[δεκαετία 1950].  Λάδι σέ χαρτόνι, 300 x
575 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Γ.
Χατζηδημητρίου». Σέ κορνίζα. 
€ 800-1.200

436
ΘΩΝ, Μιλτιάδης, 1875-1945. Τό τορ-
πιλοβόλο 11ὑποπλοιάρχου Ν.Βότση.
 Λάδι σέ μουσαμά ἐπικολλημένο σέ
χαρτόνι, 262 x 354 mm. Ὁ τίτλος σέ
ἐτικέτα στήν πίσω ὄψη. Σέ κορνίζα. 
€ 400-600



84

437
ΚΑΤΣΑΣ, Πέτρος. Μπρατσέρακαίβάρκα. Λάδι
σέ χαρτόνι ἐπικολλημένο σέ hardboard, 410 x 610
mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Π. Κάτσας». 
€ 400-600

438
ΚΑΤΣΑΣ, Πέτρος. Ἱστιοφόρο.  Λάδι σέ χαρτόνι
ἐπικολλημένο σέ hardboard, 410 x 612 mm. Ὑπο-
γεγραμμένο κάτω δεξιά: «Π. Κάτσας». 
€ 400-600

439
ΚΑΤΣΑΣ, Πέτρος. Καΐκι.  Λάδι σέ χαρτόνι ἐπι-
κολλημένο σέ hardboard, 305 x 400 mm. Ὑπογε-
γραμμένο κάτω δεξιά: «Π. Κάτσας». Σέ κορνίζα. 
€ 300-400

437

438

439
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440

441

443

442

440
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Βάλιας, 1911-1983. Νησιώτικοσο-
κάκι. Λαδοτέμπερα σέ χαρτόνι, 690 x 500 mm. Ὑπο-
γεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω ἀριστερά: «Β.
Σεμερτζίδης / 1960». Σέ κορνίζα. 
€ 1.500-2.000

441
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀλέκος, 1904-1975. Σαρανταεννιά
σχέδιαγιάτήνεἰκονογράφησητοῦἔργουτοῦΣτ.Μάνεση
«ΨηλάστήΜελισσόπετρα».  Μελάνι σέ χαρτί, διά-
φορα μεγέθη. Σχεδόν ὅλα ὑπογεγραμμένα καί χρονολο-
γημένα: «958», κάποια μέ λεζάντα μέ μολύβι. (49)
€ 2.000-3.000

442
ΡΕΓΚΟΣ, Πολύκλειτος, 1903-1984. ἉγίαΠαρασκευή,
ΝιόΧωριόΧώραςΝάξου. Ὑδατογραφία καί μελάνι
σέ χαρτί, 352 x 500 mm. Σφραγίδα τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ
καλλιτέχνη κάτω ἀριστερά, σημείωσή του μέ μολύβι
κάτω δεξιά: «Τό συναίσθημα καί ἡ φιλοσοφία τῆς /
γραμμῆς καί τῆς φόρμας». 
€ 800-1.200

443
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, Γιῶργος, 1914-2003. Παραδοσιακό
σπίτιστήνὈλυμπία.  Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 170 x
240 mm. Χρονολογημένη καί ὑπογεγραμμένη κάτω
δεξιά: «Ὀλυμπία, 1971 / Γ. Μανουσάκης». Σέ κορνίζα.
 Βλ. Α. Κόκκου & Μ. Κουμβακάλη, ΓιῶργοςΜανου-
σάκης,Ἀθήνα 2005, σ. 183, ἀρ. 210 (εἰκονίζεται). 
€ 800-1.200
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444
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης, 1929-2010. Λαύριο.Λάδι σέ μου-
σαμά ἐπικολλημένο σέ κόντρα πλακέ, 280 x 410 mm.
Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω ἀριστερά:
«Ράλλης Κοψίδης 80», ὁ τίτλος κάτω δεξιά. Σέ κορνίζα.
Ἐκτέθηκε στήν Ἐθνική Πινακοθήκη, ΡάλληςΚοψίδης,
1989, ἀρ. 99 (εἰκονίζεται στόν κατάλογο τῆς ἔκθεσης). 
€ 1.500-2.000

445
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης, 1929-2010. Τοπίο. Λάδι σέ πανί
ἐπικολλημένο σέ χαρτόνι, 200 x 285 mm. Ὑπογεγραμ-
μένο καί χρονολογημένο κάτω ἀριστερά: «Ράλλης Κο-
ψίδης 75». Σέ κορνίζα. 
€ 700-900

446
ΤΑΡΛΟΟΥ, Φίλιππος, γ. 1940. Ἀγορά Ἄνδρου. Μικτή
τεχνική σέ hardboard, 341 x 232 mm. Ὑπογεγραμμένο
καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Tarlow Ἄνδρος 1972»,
ὁ τίτλος στήν πίσω ὄψη. Σέ κορνίζα. 
€ 1.000 -1.500

444
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447
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος, π. 1902-1985. Δέντρα. Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 250 x 360 mm.
Ὑπογεγραμμένη κάτω ἀριστερά: «Σπῦρος βα- / σιλείου». Σέ κορνίζα. 
€ 1.000-1.500

447

448
448
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπύρος, π. 1902-1985.Χιονισμένοτοπίο.Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 250x360 mm.
Ὑπογεγραμμένη καί χρονολογημένη κάτω δεξιά: «Σπῦρος βα- / σιλείου / 72». Σέ κορνίζα. 
€ 1.500-2.000
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449

450

449
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Πάνος, 1884-1930. Σκηνήἀπόλή-
κυθο. Ὑδατογραφία καί λευκό χρῶμα σέ χαρτί, 310
x 405 mm. Μέ τή σφραγίδα τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ καλ-
λιτέχνη στήν πίσω ὄψη. Σέ κορνίζα.  Ἐκτέθηκε στήν
Ἐθνική Πινακοθήκη, ΠάνοςἈραβαντινός,1980, ἀρ. 119. 
€ 600-800

450
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965. Σχέδιογιάτήνεἰκο-
νογράφησητοῦἔργουτῆςΝ.Μελᾶ«ΠαῦλοςΜελᾶς».
Μελάνι σέ χαρτί, 170 x 130 mm. Μέ τήν ἔνδειξη πάνω
δεξιά: «Γιά τόν Παῦλο Μελᾶ». Σέ κορνίζα. 
€ 1.000-1.500

451
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης, 1910-1989. Σπίτια. Μελάνι
καί μολύβι σέ ἡμιδιαφανές χαρτί, 230 x 227 mm. Ὑπο-
γεγραμμένο κάτω ἀριστερά: «Τσαρούχης». Σέ κορνίζα. 
€ 2.000-3.000

452
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης, 1910-1989. Σχέδιογιάπιάτο.
 Ὑδατογραφία σέ χαρτί, διάμετρος: 178 mm. Ὑπο-
γεγραμμένο μέ ἀρχικά στό πασπαρτού: «Ι. Τ. / Πιάτο
γιά τόν τοῖχο». Σέ κορνίζα. 
€ 1.000-1.500

451

452
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453

454

453
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ, Δημοσθένης, γ. 1929. Φραγκοσυκιά.
Ἀβγοτέμπερα σέ χαρτί ἐπικολλημένο σέ νοβοπάν, 370
x 520 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω
δεξιά: «Δ. Κοκκινίδης / 63». Σέ κορνίζα. 
€ 800-1.200

454
ΚΑΡΑΣ, Χρίστος, γ. 1930. Περιστέρια.  Μικτή τε-
χνική σέ χαρτί, 500 x 500 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω
ἀριστερά: «Καρᾶς». Σέ κορνίζα. 
€ 800-1.200

455
ΚΑΓΚΑΡΑΣ, Χρῆστος, 1918-2010. ἩΓρανίτσα. 
Λάδι σέ μουσαμά, 610 x 710 mm. Τίτλος, ὑπογραφή
καί χρονολογία κάτω ἀριστερά: «Η Γρανήτσα» καί
«Χρήστου Ηλ. Καγκαρᾶ - 1984». Σέ κορνίζα. 
€ 800-1.200

456
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κώστας, γ. 1925. Γάτεςσκύλοικλπ.
 Ὑδατογραφία καί μελάνι σέ χαρτί, 275 x 200 mm.
Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Κ. Μητρ.». Σέ κορνίζα. 
€ 150-200

455

456
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457

461

457
ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ, Γιῶργος, 1917-1984. ΦιγούραΚαραγ-
κιόζη. Χαρτόνι, ὕψος: 985 mm. Ὑπογεγραμμένη στό
μέσο: «Σικελιώτης». 
€ 800-1.200

458
ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ, Γιῶργος, 1917-1984. Ζευγάρι. Ὑδατο-
γραφία σέ χαρτί, 240 x 340 mm. Ὑπογεγραμμένη κάτω
δεξιά: «Σικελιώτης». Σέ κορνίζα. 
€ 800-1.200

459
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνστ., 1916-2003. Πορτραῖτο
τῆς Ἔλλης Μ.-Ο. Λάδι σέ μουσαμά, 455 x 375 mm.
Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο πάνω δεξιά: «G.

Grammatopoulos 2. 4. 55». Σέ κορνίζα. 
€ 800-1.200

460
ΠΡΕΚΑΣ, Πάρις, 1926-1999. ΠορτραῖτοτοῦἠθοποιοῦΝ.
Δενδραμῆ. Κάρβουνο σέ χαρτί, 610 x 445 mm. Χρο-
νολογημένo καί ὑπογεγραμμένo κάτω δεξιά: «Ἰανουάριος
1978 / Π. Πρέκας». Σέ κορνίζα. 
€ 600-800

461
ΚΑΝΕΛΛΗΣ, Ὀρέστης, 1910-1979. Στήνἀμμουδιά.
Τέμπερα σέ χαρτί, 345 x 495 mm. Ὑπογεγραμμένη κάτω
ἀριστερά: «Κανέλλης», ὁ τίτλος στήν πίσω ὄψη. Σέ κορ-
νίζα. 
€ 600-800

458

459 460
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462 463

462
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης, 1916-2009.Κοπέλα.Μολύβι σέ
χαρτί, 300 x 115 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω ἀριστερά:
«Ι. Μόραλης». Σέ κορνίζα. 
€ 2.000-3.000

463
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης, 1916-2009. Μελέτες κοστουμιοῦ.
 Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 290 x 235 mm. Χρονολογη-
μένη καί ὑπογεγραμμένη κάτω δεξιά: «1938 Ι. Μόραλης»,
σημείωση γιά τά χρώματα στό μέσο. Σέ κορνίζα. 
€ 3.000-4.000
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465

464
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος, γ. 1935. Μπλέδαίμονας. Ὑδα-
τογραφία σέ χαρτί, 247 x 152 mm. Ὑπογεγραμμένο καί
χρονολογημένο πάνω ἀριστερά: «Ἀ. Φασιανός 61». Σέ
κορνίζα. 
€ 500-700

465
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος, γ. 1935. Νέος μέ φουλάρι. 
Ἀκρυλικό σέ χαρτί, 395 x 305 mm. Ὑπογεγραμμένο
πάνω ἀριστερά: «Α. Φασιανός». Σέ κορνίζα. 
€ 1.500-2.000

466
ΜΥΤΑΡΑΣ, Δημήτρης, 1934-2017. Ἐσωτερικό. Τέμ-
περα σέ χαρτί kraft, 605 x 390 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω δεξιά: «Δ. ΜΥΤΑΡΑΣ». Σέ κορνίζα. 
€ 800-1.200

466

464
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467

467
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Πάνος, 1900-1986. Πέντεκεραμεικά
πλακάκιαμέτήνΠαναγία. Τό καθένα: 203 x 65 mm.
Ὑπογραφή μέ ἀρχικά κάτω: «π. β.». (5)
€ 400-600

468
ΠΑΥΛΟΣ [Διονυσόπουλος], γ. 1930. Μπουκάλικαίπο-
τήρι.1974.  Χαρτί ἀφίσας, κουτί plexiglass, 377 x 250
x 250 mm. Ἀφιέρωση στή βάση («Φίλε Κώστα: / Ση-
μασία δέν ἔχει τό μπουκάλι / – ἡ μέθη!! / Pavlos 74»). 
€ 2.000-3.000

468
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469

470

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

469
ΧΑΡ ΤΙ ΝΗ ΕΙ ΚΟ ΝΑ — ἩἉγίαΑἰκατερίνημέσκηνές
τοῦβίουτης.Βιέννη 1759.  Χαλκογραφία, 575 x 705
mm. (κομμένα μικρά τμήματα ἀπό τά περιθώρια, συν-
τηρημένη). Παπαστράτου 409. 
€ 800-1.200

470
KOCH, Johann. [Οἱσφαγές τῆς22αςἈπριλίου1821
στήνΚωνσταντινούπολη]. Kemten, [δεκαετία 1820]. 
Χαλκογραφία, 225 x 336 mm. (κομμένο τό πάνω καί τά
πλευρικά περιθώρια, λεκέδες). Ἐπεξηγηματικό κείμενο
κάτω ἀπό τήν εἰκόνα: «Schrökliche Raub, Mord, und
Brand Scinen zu Constantinopel den 22ten April 1821,
allwo der alte griechische Patriarch nach geschehenem
Gottesdienst von der türkischen Wache ergriffen, und
Abends an seiner Wohnung aufgehangen wurde, die
Kirchen ausgeraubt, angezündet und zerstöret wurden,
welches Schicksal mehrere griechische Geistliche hat-
ten, auch viele andre Griechen wurden gemordet und
ausgeraubt. Übrigens schwuren die Türcken den Chris-
ten Tod und Verderben». 
€ 400-600

471

472
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473

471
ΤόρωσικόκελλίτοῦΤιμίουΣταυροῦ,ἍγιονὌρος. Ὀδησσός, E.
I. Fesenko, 1911.  Χρωμολιθογραφία, 365 x 495 mm. Τίτλος
καί στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης στά ρωσικά. Σέ κορνίζα. 
€ 300-400

472
α)ConstantinCanaris,β)Noti-Botzaris,γ)Καραϊσκάκης.Karaiskaki,
δ)Μιαούλης.Miaulis.Λειψία, E. Pönicke, 1825.  Λιθογραφίες, ἡ
καθεμία: 245 x 195 mm. (ἐλαφρά ὀξειδωμένες). Ἡ πρώτη μέ τήν
ἔνδειξη: «Steindruck von E. Pönicke in Leipzig» καί ἡ δεύτερη μέ τίς
ἐνδείξεις: «Lith. von F. A. Fricke» καί «ged. b E. Pönicke 1825». Σέ
κορνίζες. (4)
€ 400-600

473
14(ἀπότίς28)κάρτεςφιλελληνικοῦπαιχνιδιοῦ.[β΄ τέταρτο 19ου
αἰώνα].  Χαλκογραφίες, ἡ καθεμία: 73 x 48 mm. (λίγο λερω-
μένες). Ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι. (14). 
€ 1.500-2.000

474
α)Otto I König von Griechenland,β)Kœnig Otto von Griechen-
land.[δεκαετία 1830].  Χαλκογραφίες, 94 x 90 καί 83 x 85
mm. (2)  Πολύ σπάνια δοκίμια ἀπό χαλκογραφικές πλάκες
πού χαράχθηκαν γιά τή διακόσμηση πιάτων. Ἡ εἰκόνα μετα-
φερόταν ἀπό τή χαλκογραφική πλάκα μέσω τοῦ τυπώματος,
ὅσο αὐτό ἦταν ἀκόμα ὑγρό, στήν ἐπιφάνεια τοῦ πιάτου. Ἀκο-
λουθοῦσε τό ψήσιμο. Βλ. B. Gascoigne, Howtoidentifyprints,
Λονδίνο 1986, 79c. 
€ 300-400

474α

474β
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475
Φιλελληνικόκέντημαμέπαράστασηφυγάδων.[β΄ τέ-
ταρτο 19ου αἰώνα].  600 x 520 mm. Σέ κορνίζα. 
€ 300-400

476
Φιλελληνικόκέντημαμέπαράστασηβοσκοῦ.[β΄ τέταρτο
19ου αἰώνα].  285 x 210 mm. Σέ κορνίζα.  Βασι-
σμένο στό «Βοσκό τῆς Ἀρκαδίας» τοῦ Stackelberg. 
€ 150-200

477
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ, Κ.[ΟἱἀγωνιστέςτῶνΝαυτικῶνΝήσων],
[κάτω:] Ἐκδότης. Δημήτριος Χρόνης Παπαδόπουλος.
Ἀθήνα, Λιθογρ. Κ. Γροῦνδμαν, [δεκαετία 1900].Χρω-
μολιθογραφία, 610 x 430 mm. Σέ κορνίζα. 
€ 300-400

478
ΤόἩρῶοντῆςἙλληνικῆςἘπαναστάσεως:Ὁθάνατοςτοῦ
ΜάρκουΜπότσαρηἐνΚαρπενησίῳτῇ8Αὐγούστου1823.
Ἀθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου, [δεκαετία 1900].  Χρω-
μολιθογραφία, 490 x 685 mm. (ἐπιδιορθωμένα σχισί-
ματα). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά. Σέ κορνίζα. 
€ 150-200

479
ΧΑΟΥΠΤ, Κ. Ἡμεγάλημάχη τοῦΒελεστίνου.Ἀθήνα
1897.  Χρωμολιθογραφία, 455 x 617 mm. (κομμένο τό
κάτω περιθώριο καί τμήματα ἀπό τήν ἀριστερή πλευρά,
συντηρημένη). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά. 
€ 400-600

475 476 477

478

479
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480

481

480
ὉπρόμαχοςτῆςθρησκείαςκαίτῆςπατρίδοςΠαπᾶ-Δρά-
κος,ὁγενναίωςἀγωνισθείςἐνΜακεδονίᾳἐνμέσῳτῆς
οἰκογενείαςτου.Ἀθήνα, Λιθ. Χ. Λεβάντη, [π. 1906]. 
Χρωμολιθογραφία, 590 x 425 mm. (κομμένο τό πάνω
καί τά πλευρικά περιθώρια, φθορές). Σέ κορνίζα. 
€ 400-600

481
ὉΠαπαδράκοςὁρκίζωντόνλαόνὑπέρτῆςἀνορθώσεως
εἰςτόΠεδίοντοῦἌρεωςκατάτόκολοσσιαῖονλαϊκόν
συλλαλητήριοντῆς14Σεπτεμβρίου1909.[π. 1909]. 
Χρωμολιθογραφία, 486 x 660 mm. 
€ 500-700

482
Ἑλληνικόςστόλος.[δεκαετία 1900].  Χρωμολιθογρα-
φία, 326 x 418 mm. (φθορές). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά,
γαλλικά, ἰσπανικά, ἀγγλικά, γερμανικά καί ἰταλικά,
ἀριθμός κάτω ἀριστερά («1207»). Σέ πασπαρτού. 
€ 400-600

483
ὉἙλληνικόςΣτόλος.[π. 1912].  Χρωμολιθογραφία,
470 x 665 mm. 
€ 400-600

484
ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ, Αἰμίλιος. Ναυμαχία Λήμνου - 5
Ἰανουαρίου1913.Κέρκυρα, Χρωμοτυπολιθ. Ἀδελφῶν
Ἀσπιώτη, [π. 1913].  Χρωμολιθογραφία, 437 x 698
mm. (μικρά σχισίματα στά περιθώρια). 
€ 250-350

482

483

484
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485 487

485
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. ὉπρωτομάρτυςἝλληνἀεροπόρος
Ἀλέξ.Καραμανλάκης,ἐπνίγηπεσώνμέτόἀεροπλάνον
τουεἰςτάκύματατοῦΚορινθιακοῦτῇ29η Αὐγούστου
1912.Ἀθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου, 1912.  Χρωμολι-
θογραφία, 697 x 502 mm. (λείπουν μικρά τμήματα, λε-
κέδες ἀπό νερό, συντηρημένη). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά
καί γαλλικά. 
€ 500-700

486
ἩκατάληψιςτῆςΚοζάνηςτήν12Ὀκτωβρίου.[Ἀθήνα,
Δρ. Παπαδημητρίου, 1912].  Δίχρωμη λιθογραφία,
466 x 640 mm. (σχισίματα, συντηρημένη). Ὁ τίτλος στά
ἑλληνικά καί γαλλικά.  Τυπώθηκε καί σέ περισσό-
τερα χρώματα. 
€ 400-600

487
ΣΤΑΘΗΣ, Κοσμᾶς. Ἐκτοῦἑλληνοτουρκικοῦπολέμουτοῦ
1912-1913:Ἡ γιγαντομαχίατῶνΕὐζώνωνεἰςτήνμάχην
τῆςΜανωλιάσαςτῇ19Φεβρουαρίου1913.Ἀθήνα, Δρ.
Παπαδημητρίου, [1913].Χρωμολιθογραφία, 708 x 490
mm. (λείπουν τμήματα κυρίως ἀπό τά περιθώρια, συντη-
ρημένη). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά. 
€ 400-600

488
ΧΑΟΥΠΤ, Κ. Ἐκτοῦἑλληνοτουρκικοῦπολέμου1912-
1913:ἩτελευταίαμεγάλημάχητοῦΜπιζανίου, ἐκτόπι-
σιςτῶνΤούρκωνἐκτῶνχαρακωμάτωντοῦΜπιζανίου

486

488
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τῇ20Φεβρουαρίου1913. Ἀθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου,
[1913].  Χρωμολιθογραφία, 440 x 625 mm. Ὁ τίτλος
στά ἑλληνικά καί γαλλικά. Σέ κορνίζα. 
€ 500-700

489
ἘθνικήἈναγέννησις,[πάνω:]Ἑλληνοτουρκικόςπόλε-
μος1912-1913.[π. 1913].  Χρωμολιθογραφία, 517 x
375 mm. Σέ κορνίζα. 
€ 200-300

490
ΚωνσταντῖνοςΔιάδοχοςτοῦἙλληνικοῦΘρόνου,[πάνω:]
ΔόξατοῖςΝικηταῖς,1821-1912. Ἀθήνα, Δρ. Παπαδημη-
τρίου, [1912].  Χρωμολιθογραφία, 625 x 475 mm. Ὁ
τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά. Σέ κορνίζα. 
€ 300-400

491
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. ΠαῦλοςΚουντουριώτης,Ναύαρχος
τοῦἙλληνικοῦΣτόλου.Ἀθήνα, Σ. Χρηστίδης, [1912]. 
Χρωμολιθογραφία, 690 x 475 mm. (λεκέδες στά περι-
θώρια). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά. Σέ κορνίζα. 
€ 400-600

492
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. ὉἘσάτΠασσᾶςπαραδίδωντάἸωάν-
νιναεἰςτόννικητήνΚωνσταντῖνοντήν21ην Φεβρουαρίου
1913.Ἀθήνα, Σ. Χρηστίδης, [1913].  Χρωμολιθογρα-
φία, 490 x 685 mm. (ἐπιδιορθωμένα σχισίματα στά περι-
θώρια). Σέ κορνίζα. 
€ 500-700

492

489 490 491

493
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494

497

493
ΤόἙλληνικόνΣτρατηγεῖον.ὉδαφνοστεφήςΒασιλεύςκαί
ὁπολυμήχανοςΠρωθυπουργόςμετάτοῦἘπιτελείου,κα-
θορίζοντεςἐνΧατζῆ-ΜπεηλίκτούςὅρουςτῆςἐνΒου-
κουρεστίῳσυνθήκης,τῇ14Ἰουλίου1913.Ἀθήνα, Δρ.
Παπαδημητρίου, [1913].  Χρωμολιθογραφία, 463 x
629 mm. Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά. 
€ 400-600

495

496

494
ΧΑΟΥΠΤ, Κ. Ἐκ τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου τοῦ
1912:Ἡ ἀνάστασις τοῦΜαρμαρωμένου Βασιληᾶ, ὁ
ΚωνσταντῖνοςΠαλαιολόγοςὁδηγῶντόνΔιάδοχονΚων-
σταντῖνονεἰςτήνἉγίανΣοφίαν.Ἀθήνα, Δρ. Παπαδη-
μητρίου, [1912].  Χρωμολιθογραφία, 470 x 630 mm.
(σχίσιμο στήν ἀριστερή πλευρά). Ὁ τίτλος στά ἑλλη-
νικά καί γαλλικά. Σέ κορνίζα. 
€ 300-400

495
Κωνσταντῖνος ΙΒ,Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων –Σοφία Βα-
σίλισσα τῶν Ἑλλήνων.Σικάγο, Δ. Π. Βαφάκος, 1913. 
Χρωμολιθογραφία, 508 x 664 mm. (κομμένα τμήματα
ἀπό τό πάνω περιθώριο καί τήν ἀριστερή πλευρά, συν-
τηρημένη). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί ἀγγλικά. 
€ 200-300

496
ἩβασιλικήοἰκογένειατῆςἙλλάδος.Ἀθήνα, Χ. Καϊρά-
κης, [π. 1935].  Χρωμολιθογραφία, 470 x 632 mm.
(μικρά σχισίματα στά περιθώρια). 
€ 100-150

497
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, Γεώργιος. Γ.Κονδύλης,«...Θέλομεννά
καταστήσωμεντήνἙλλάδαἀξίαντῆςἹστορίαςτης,κυ-
ρίαντῶνπεπρωμένωντης...»(ἀπόσπασμαλόγουτου,12
Μαρτίου1935). Ἀθήνα, Ἀ σπιώ τη-ΕΛΚΑ, [1935]. 
Φωτολιθογραφία, 690 x 490 mm. 
€ 100-150
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498

498
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ, Ὄθων. ἸωάννηςΜεταξᾶς.Ἀθήνα,
Ἀ σπιώ τη-ΕΛΚΑ, [π. 1936].  Φωτολιθογραφία, 706 x
498 mm. 
€ 150-200

499
ΣΒΟΛΟΣ. Ὁ Ἑλληνοϊταλικός Πόλεμος: Ἡ Παναγία
Ὁδηγήτριατῶνἑλληνικῶνστρατευμάτωνπρόςτήννίκην.
Ἀθήνα, Μ. Σαλίβερος, [π. 1940].  Χρωμολιθογραφία,
415 x 632 mm. 
€ 200-300

500
ΔΟΥΚΑΣ, Ἕκτωρ. ἘποποιΐατῆςΠίνδου,Νοέμβριος
1940.Πειραιάς, Ε. Δούκας & Λ. Μελετόπουλος, [1940].
 Φωτολιθογραφία, 498 x 681 mm. 
€ 200-300

501
ΔΟΥΚΑΣ, Ἕκτωρ. ἩἑλληνικήἐποποιΐατῆςἨπείρου,
Νοέμβριος1940.ἩἙλληνικήἈεροπορίαμέτήνἡρωϊκήν
δράσιντης[...]καίτούςἀπεσυνέθετονεἰςτόνἀέρα.Πει-
ραιάς, Ε. Δούκας & Λ. Μελετόπουλος, [1940].  Φω-
τολιθογραφία, 349 x 452 mm. 
€ 100-150

502
Ὁ βομβαρδισμός τοῦ Αὐλῶνος ὑπόμοίραςἑλληνικῶν
ἀντιτορπιλλικῶν,[πάνω:]Ὁ ἑλληνοϊταλικός πόλεμος.

499

500

501

502
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503
ΝΕΙΡΟΣ, Νικόλαος. Ὁἑλληνοϊταλικόςπόλεμος:Ἡπα-
νωλεθρίατῶνἸταλῶνεἰςτόνποταμόνΚαλαμᾶν.Ἀθήνα,
Ἀπόλλ. Παπαδημητρίου, [1940].  Ἔγχρωμη φωτολι-
θογραφία, 432 x 578 mm. (σχισίματα στά περιθώρια,
λίγο λερωμένη). 
€ 150-200

504
Ὁἑλληνοϊταλικόςπόλεμος:Ἡγιγαντομαχίατῶνστενῶν
τῆςΚλεισούραςκαίἡκατατρόπωσιςτῶνἸταλῶν.Ἀθήνα,
Ἀπόλλ. Παπαδημητρίου, [1941].  Ἔγχρωμη φωτολι-
θογραφία, 427 x 578 mm. (σχισίματα στό δεξιό περι-
θώριο, λίγο λερωμένη). 
€ 150-200

505
ἩὙπέρμαχοςΣτρατηγός.  Χρωμολιθογραφία, 653 x
455 mm. Στήν πλάκα: «Rado / 1.3.41». 
€ 200-300

506
LONGMAN, Edgar. Ἔξω ἀπό τήν Ἑλλάδα, [κάτω:]
«Ἀέρας»,25Μαρτίου1944.Ἀλεξάνδρεια, Ancre, [1944].
 Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 522 x 390 mm. 
€ 200-300

507
Ἐμπρόςγιάτήνἐθνικήεἰρήνευση,[κάτω:]Γυναικεῖο
ΤμῆμαΕ.Α.Μ.Ἀθήνας.[π. 1944].  Ἀφισέτα, 502 x 348
mm. 
€ 500-700

505 506 507

503

504

Ἀθήνα, Ἀλ. & Ε. Παπαδημητρίου, [1940].  Φωτολι-
θογραφία, 425 x 575 mm. (κομμένη ἡ κάτω ἀριστερή
γωνία). 
€ 150-200
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508
α)ΤόΕΑΜἔδωκεστήσύγχρονηἙλλάδατίςνεώτερες
ΣουλιώτισσεςτοῦἈπελευθερωτικοῦἈγῶνα,β)1941-44:
ΝέοιΠαπαφλέσσηδεςκαίΔιάκοιρίχτηκανστόνἀγώνα
τοῦἜθνους -ΕΑΜ, γ)ὉΕ.Λ.Α.Σ. στά4 χρόνια τῆς
σκλαβιᾶςἦτανὁἄγρυπνοςφρουρόςτῶνπαραδόσεωντῆς
πατρίδαςμας-ΕΑΜ.[π. 1944].  Δίχρωμες ἀφισέτες,
500 x 340 mm. (σχισίματα). Μέ ἀναπαραγωγές φωτο-
γραφιῶν τοῦ Σπ. Μελετζῆ. (3)
€ 500-700

509
ὉΠινόκιο,[πάνωἀριστερά:]ΤάΜικράΚλασσικάΕἰκο-
νογραφημένα,[πάνω:]κυκλοφορεῖ. Ἀθήνα, [1958]. 
Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία), 750 x 525 mm. 
€ 150-200

510
Διστόλ,[στόμέσο:]Προσοχή!Μήνἔχετεκαμμίαἐμπι-
στοσύνη στές διάφορες ἀπομιμήσεις τοῦΔιστόλ [...],
[κάτω:]ἈντιπρόσωποςδιάτήνἙλλάδα,Ν.Ἀθητάκης.
Ἀθήνα, Λιθ. Μ. Πεχλιβανίδη, [δεκαετία 1930].  Χρω-
μολιθόγραφη ἀφίσα, 702 x 476 mm. (σχισίματα στά πε-
ριθώρια). 
€ 250-350

508α 508β 508γ

509
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511
ΜΟΣΧΟΣ, Γ. IslandofAndros,Greece.Ἀθήνα, Μ. Πε-
χλιβανίδης, 1949.  Χρωμολιθόγραφη ἀφίσα, 801 x
599 mm. Ἔκ δο ση τῆς Γεν. Γραμματείας Τουρισμοῦ.
Καραχρῆστος 304. 
€ 400-600

510 511 512

512
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γ. Grèce,[κάτω:]Ile de Hydra.Ἀθήνα,
Ἀσπιώτη-ΕΛΚΑ, 1956.  Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολι-
θογραφία), 803 x 600 mm. Ἔκδοση τοῦ Ε.Ο.Τ. Πρβ.
Κα ρα χρῆ στος 300. 
€ 400-600
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513

514

24. Νεοελληνική χαρακτική

513
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Νεκρήφύση–
Μῆλακαίκαράφα. [1930].  Ξυλογραφία σέ
πλάγιο ξύλο, 285 x 353 mm. Ἔκδοση σέ 25
ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω πε-
ριθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ μονόγραμμα
στήν πλάκα. Σέ κορνίζα. Δεληβορριᾶς 37. 
€ 500-700

514
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Μαινάς καί
Σάτυρος. [1939].  Ξυλογραφία σέ ὄρθιο
ξύλο, 245 x 347 mm. Ἔκδοση σέ 25 ἀντίτυπα,
ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο
μέ μολύβι. Σέ κορνίζα. Δεληβορριᾶς 183. 
€ 500-700

515
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Σπίτια. [1963-
64].  Ἀκουατίντα, 142 x 298 mm. Ἔκδοση
σέ 25 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό
κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα. Δελη-
βορριᾶς 72. 
€ 400-600

515



517

517
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Μάνακαίπαιδί. [1955].
 Ἀκουατίντα, 290 x 227 mm. Ἔκδοση σέ 15 ἀντίτυπα,
ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
Σέ κορνίζα. Δεληβορριᾶς 60. 
€ 400-600

106

516

516
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Σαντορίνη I. [1945-48].  Βελονογραφία, 240 x
340 mm. Ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα. Δεληβορριᾶς 41. 
€ 500-700
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518

518
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, Γιάννης. ἩΜπανανιά.1938. 
Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 490 x 380 mm. Χρο-
νολογία καί ὑπογραφή κάτω δεξιά μέ μολύβι. Κάσ-
δαγλης, σ. 523, ἀρ. 3. 
€ 700-900

519

519
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εὐθύμης. Τριαντάφυλλα.1946.
 Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 125 x 150 mm. Ἔκδο -
ση σέ 15 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, ὑπογραφή καί χρονο-
λογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ
μονόγραμμα στήν πλάκα, ἐπιχρωματισμένη μέ τό
χέρι. Σέ κορνίζα. 
€ 250-350
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520
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος.Σπουδέςγυμνοῦ.Χαλκογραφία, 130 x 148 mm.
Ἡ ἔνδειξη «δοκιμαί», χρονολογία («3/IX/1940») καί ὑπογραφή στό κάτω
περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ ἀρχικά στήν πλάκα. Σέ κορνίζα. 
€ 600-800

521
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Γυμνό.  Χαλκογραφία, 108 x 168 mm.
Ἔκδοση σέ 2 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ
μολύβι, ὑπογραφή μέ ἀρχικά στήν πλάκα. Σέ κορνίζα. 
€ 600-800
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522
ΜΟΣΧΟΣ, Γιῶργος. ΓέροςΣκυριανός. 1939.  Ξυλο-
γραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 286 x 217 mm. Ἔκδοση σέ 50
ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος, σημείωση ἔκθεσης, χρονο-
λογία καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. 
€ 350-450

522 523

524

523
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ἀλέξανδρος. Miséreux.1958. 
Χαλκογραφία (ὀξύ καί ἀκουατίντα), 274 x 230 mm.
Ἔκδοση σέ 40 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος, ὑπογραφή
καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορ-
νίζα. Ὀράτη & Στυλιανίδη, σ. 115 («Βρεφοκρατώντας»). 
€ 500-700

524
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ἀλέξανδρος. Προ-
πατορικό.1961.  Ἔγχρωμη ξυλογραφία
σέ ὄρθιο ξύλο, 193 x 260 mm. Ἔκδοση σέ
40 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος, ὑπογραφή
καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ
μολύβι. Σέ κορνίζα. Ὀράτη & Στυλιανίδη,
σ. 133. 
€ 400-600
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525
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μακέτασκηνικοῦγιάτόν
«Ἱππόλυτο»τοῦΕὐριπίδη. Μεταξοτυπία, 399 x 678
mm. Ἡ ἔνδειξη «ép d’ artiste» καί ὑπογραφή στό κάτω
περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα. 
€ 300-400

526
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, Νίκος. Ὕδρα,Καμίνια.
[1975-76]. Βελονογραφία, 342 x 245 mm. Ἔκδοση
σέ 30 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος καί ὑπογραφή στό
κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα. 
€ 500-700

525
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527
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Ζωδιακός κύκλος.1972.  Μεταξοτυπία, 1072 x 972 mm. Ὑπογραφή καί
χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή καί χρονολογία καί στήν πλάκα. 
€ 2.000-3.000

527



528

529
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Μορφή III. 1973.  Χάραγμα σέ πέτρα,
337 x 157 mm. Ἔκδοση σέ 30 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, ὑπογραφή
καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. 
€ 200-300

112

529

528
NOTTON, Tavy. Δυόσυνθέσειςμέψάρια. Χαλκογραφίες, 260 x 215 καί 265 x 190 mm.
Ὑπογραφή μέ μονόγραμμα στήν πλάκα. Σέ κορνίζες. (2)
€ 200-300
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530
ΔΑΓΚΛΗΣ, Χρίστος. Πλάτες,ἌηΣτράτης.1955.  Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο,
170 x 265 mm. Χρονολογία χάραξης, τόπος καί χρονολογία ἐκτύπωσης καί ἀρίθ-
μηση πάνω ἀριστερά («1955 – Τυπωμένο Παρίσι 1973. 25ο»), ἀφιέρωση πάνω δεξιά
(«στή μαμά Λιλή μέ τήν ἀγάπη μου Χ. Δαγκλῆς»), ὑπογραφή μέ μονόγραμμα στήν
πλάκα. Σέ κορνίζα
€ 400-600

530

531

531
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνστ. Γυμνόμέβάρκες.1957.  Ξυλογραφία σέ πλάγιο
ξύλο, 258 x 490 mm. Ἔκδοση σέ 40 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος, ὑπογραφή καί χρο-
νολογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα
€ 500-700
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532
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Καθισμένοκορίτσι.1955. 
Ἔγχρωμη λιθογραφία, 435 x 330 mm. (ἐπιδιορθω-
μένο σχίσιμο). Ἔκδοση σέ 30 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση,
ὑπογραφή καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ
μολύβι, ὑπογραφή καί χρονολογία στήν πλάκα.
Ὀράτη 49.
€ 1.000-1.500

533
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Ἀγάλματα στόν κῆπο. 1955. 
Ἔγχρωμη λιθογραφία, 437 x 355 mm. (ἐπιδιορθωμένο σχί-
σιμο). Ἔκδοση σέ 30 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, ὑπογραφή καί
χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή καί
χρονολογία στήν πλάκα. Ὀράτη 50. 
€ 1.000-1.500

532 533
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534
534
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Γυμνά.1955.  Ἔγχρωμη λιθο-
γραφία, 358 x 274 mm. (μικρό ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο).
Ἡ ἔνδειξη «δοκιμή 2», χρονολογία καί ὑπογραφή στό
κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ ἀρχικά στήν
πλάκα. Ὀράτη 51. 
€ 1.000-1.500

535

535
ΤΕΤΣΗΣ, Παναγιώτης. Νεκρήφύση.  Μετα-
ξοτυπία, 601 x 847 mm. Ἡ ἔνδειξη «δοκίμιο με-
ταξοτυπίας», ὑπογραφή καί ἀφιέρωση («Γιά τόν
Μίνω / Φίλο παιδί Φίλων 28 Μαρτίου 2011»)
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. 
€ 400-600
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536
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος. Ψαράκι. Ἔγχρωμο λινό-
λαιο, 805 x 555 mm. Ὑπογραφή καί τίτλος στό
πάνω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα. 
€ 400-600

537
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος. Δυόφίλοι. Μεταξοτυπία, 448
x 327 mm. Ἔκδοση σέ 99 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπο-
γραφή πάνω ἀριστερά καί πάνω δεξιά ἀντίστοιχα
€ 200-300

537

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
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Adams: Adams (H. M.) CatalogueofBooksprintedonthe
ContinentofEurope,1501-1600,inCambridgeLibraries,
2 τ., Cambridge 1967.

Armao: Armao (E.) VincenzoCoronelli,Φλωρεντία 1944.

Atabey: Navari (L.) TheŞefikE.AtabeyCollection.The
OttomanWorld,2 τ., Λονδίνο 1998.

Blackmer: Navari (L.) GreeceandtheLevant.TheCata-
logueoftheH.M.BlackmerCollectionofBooksandMan-
uscripts,Λονδίνο 1989.

Brunet: Brunet (J. Ch.) Manueldulibraireetdel’amateur
delivres,cinquième édition, 8 τ., Παρίσι, 1860-1880.

Cobham & Jeffery: Cobham (C. D.) AnAttemptataBib-
liographyofCyprus,a new edition, edited by G. Jeffery,
Λευκωσία 1929.

Contominas: Navari (L.) GreekCivilizationthroughthe
EyesofTravellersandScholars,Ἀθήνα 2003.

Γκίνης & Μέξας: Γκίνης (Δ. Σ.) & Β. Γ. Μέξας, Ἑλληνική
βιβλιογραφία1800-1863,3 τ., Ἀθήνα, 1939-1957.

Δασκαλόπουλος: Δασκαλόπουλος (Δ.) ΒιβλιογραφίαΓιώρ-
γουΣεφέρη(1922-2016),Ἀθήνα 2016.

Das neue Hellas: DasneueHellas.GriechenundBayern
zurZeitLudwigsI.,[κατ. ἔκθεσης], Μόναχο 1999.

Δεληβορριᾶς: Δεληβορριᾶς (Ἀνδ.) «“Πλήρης” κατάλογος
ἔργων χαρακτικῆς», στό: ἌγγελοςΘεοδωρόπουλος,ζω-
γραφική-χαρακτική,γενική ἐπιμέλεια Ν. Κυριαζῆ, [κατ.
ἔκθεσης], Ἀθήνα 2000, σ. 169-244.

Droulia: Droulia (L.) Philhellénisme.Ouvragesinspirés
parlaguerredel’indépendancegrecque,1821-1833,sec-
onde édition revue et augmentée, Ἀθήνα 2017.

Ἑλληνική Βιβλιοθήκη: ἙλληνικήΒιβλιοθήκη.Ἡσυλλογή
βιβλίωντοῦΚωνσταντίνουΣπ.Στάικου,ἐφεξῆςἡβιβλιο-
θήκητοῦΚοινωφελοῦςἹδρύματοςἈλέξανδροςΣ.Ὠνάσης,
Ἀθήνα 2010.

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

Ἠλιού & Πολέμη: Ἠλιού (Φ.) & Π. Πολέμη, Ἑλληνικήβι-
βλιογραφία1864-1900.Συνοπτικήἀναγραφή,4 τ., Ἀθήνα

2006 [βλ. καί διαδικτυακή ἔκδοση μέ διορθώσεις καί συμ-
πληρώσεις: http://www.benaki.gr/ bibliology/ search_simple.
asp].

GW: GesamtkatalogderWiegendrucke,Λειψία, 1925-2009.

H: Hain (L.) Repertorium bibliographicum in quo libri
omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD...,
Στουτγάρδη & Παρίσι, 1826-1838.

Hoffmann: Hoffmann (S. F. W.) BibliographischesLexi-
condergesammtenLitteraturderGriechen,zweite Aus-
gabe, 3 τ., Leipzig, 1838-1845.

Ioannou: Navari (L.) CyprusandtheLevant.RareBooks
fromtheSylviaIoannouFoundation,3 τ., Ἀθήνα 2016.

Καραχρῆστος: Ἑλληνικέςἀφίσες.Ἐπιλογή,παρουσίαση,
καλλιτεχνικήἐπιμέλειαΣπ.Καραχρῆστος,δεύτερη ἔκδοση,
Ἀθήνα 2003.

Κυριαζῆς: Κυριαζῆς (Ν. Γ.) Κυπριακήβιβλιογραφία,Λάρ-
νακα 1935.

Λαδᾶς & Χατζηδῆμος: Λαδᾶς (Γ.) & Α. Χατζηδῆμος,
Ἑλληνικήβιβλιογραφίατῶνἐτῶν1791-1799,2 τ., Ἀθήνα,
1970-1973.

Λαδᾶς & Χατζηδῆμος (18ος αἰ.): Λαδᾶς (Γ.) & Α. Χα-
τζηδῆμος, Ἑλληνικήβιβλιογραφία.Συμβολήστόδέκατο
ὄγδοοαἰώνα,2 τ., Ἀθήνα 1964-1976.

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

Legrand & Pernot: Legrand (E.) & H. Pernot, Bibliogra-
phieionienne,2 τ., Παρίσι 1910.

Μαζαράκης: ΣφραγίδεςἘλευθερίας.ΕἰσαγωγήΙ.Κ.Μα-
ζαράκηςΑἰνιάν,Ἀθήνα 1983.

Mortimer (French): Mortimer (R.) HarvardCollegeLi-
brary[...]PartI:French16thCenturyBooks,2 τ., Cam-
bridge, MA, 1964.

Ὀράτη & Στυλιανίδη: Ὀράτη (Ε.) & Ε. Γκόνου-Στυλια-
νίδη, ἈλέξανδροςΚορογιαννάκης,1906-1966.Χαρακτική,
Ἀθήνα 2017.

Ὀράτη: Ὀράτη (Ε.) ΓιάννηςΜόραλης,χαρακτικά,Ἀθήνα
1993.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Παπαδόπουλος (Ἰονική): Παπαδόπουλος (Θ.) Ἰονικήβι-
βλιογραφία.16ος-19οςαἰ.,3 τ., Ἀθήνα, 1998-2002.

Παπαστράτου: Παπαστράτου (Ν.) Χάρτινεςεἰκόνες.Ὀρθό-
δοξαθρησκευτικάχαρακτικά,1665-1899,2 τ., Ἀθήνα 1986.

Pettegree & Walsby: Pettegree (A.) & M. Walsby,
FrenchBooksIII&IV.BookspublishedinFrancebe-
fore1601inLatinandlanguagesotherthanFrench, 2
τ., Leiden 2011.

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

Σταυρίδης: Σταυρίδης (Φ.), Λ. Παπαλεοντίου & Σ. Παύ-

λου, Βιβλιογραφίακυπριακῆςλογοτεχνίας(ἀπότόνΛε-
όντιοΜαχαιρᾶἕωςτίςμέρεςμας),Λευκωσία 2001.

VD16: Verzeichnis der imdeutschenSprachraumer-
schienenDruckedes16.Jahrhunderts [=διαδικτυακή
ἔκδοση: https://opacplus.bib-bvb.de/TouchPoint_touch-
point/start.do?SearchProfile=Altbestand&SearchType=2]

Weber: Weber (S. H.) VoyagesandTravelsintheNear
EastmadeduringtheXIXCentury[...previoustothe
Year1801],2 τ., Princeton, 1952-1953.

Zacharakis: Zacharakis (C. G.) ACatalogueofPrinted
MapsofGreece,1477-1800[...Annex],third edition, 2
τ., Ἀθήνα, 2009-2016.



ΓΡΑΠΤΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ÅÐÙÍÕÌÏ

ÏÍÏÌÁ

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ

ÔÇËÅÖÙÍÏ

ÊÉÍÇÔÏ

FAX

EMAIL

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

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ËÁ×ÍÏÓ ÔÉÔËÏÓ ÁÍÙÔÁÔÏ ÐÏÓÏ ÓÅ €

ÅÎÏÕÓÉÏÄÏÔÇÓÇ

ÔÑÁÐÅÆÉÊÏÉ
ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ

ÔÁ×ÕÄÑÏÌÇÓÔÅ
Ç ÓÔÅÉËÔÅ FAX

Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 65 ôïõ íüìïõ 4446/2016 (Á´ 240), ï Ïßêïò ìáò åîáéñåßôáé áðü ôçí õðï÷ñåùôéêÞ äéÜèåóç POS.

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  |  24 Οκτωβρίου 2018  |  6.00 μ.μ.

Ðåéñáéþò : 5080 071389 733  |  IBAN GR4801720800005080071389733
Eurobank : 0026 0063 46 0200624540   |  IBAN GR60 0260 0630 0004 6020 0624 540
Alpha Bank : 115002002036364  |  IBAN GR16 0140 1150 1150 0200 2036 364 

(×ÙÑÉÓ ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ ÊÁÉ Ö.Ð.Á.)

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

αυτό διαμορφώνεται σε ποσοστό 5% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης
έως 50.000 ευρώ, σε ποσοστό 3% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης από
50.000,01 έως 200.000 ευρώ, σε ποσοστό 1% για το τμήμα της τιμής κατα-
κύρωσης από 200.000,01 έως 350.000 ευρώ, σε ποσοστό 0,5% για το τμήμα
της τιμής κατακύρωσης από 350.000,01 έως 500.000 ευρώ και σε ποσοστό
0,25% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης που υπερβαίνει τα 500.000
ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό του «δικαιώματος παρακο-
λούθησης» δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 12.500 ευρώ. Στον κατά-
λογο που εκδίδει ο Δημοπράτης πριν από τη δημοπρασία περιέχεται ειδική
σήμανση στα έργα επί των οποίων υπάρχει η ανωτέρω επιβάρυνση. Το τε-
λικώς καταβλητέο ποσό του «δικαιώματος παρα κολούθησης» επιβαρύνε-
ται με ΦΠΑ 24% που βαρύνει επίσης τον Αγοραστή. 
Παράδοση λαχνού / εξόφληση οφειλής Αγοραστή: Αφού προηγουμένως
γίνει πλήρης και ολοσχερής εξόφληση της αναφερόμενης ανωτέρω συνολι-
κής οφειλής από τον Αγοραστή, ο λαχνός που κατα κυρώθηκε είναι διαθέ-
σιμος προς παράδοση στον Αγοραστή, από την επομένη της δημοπρασίας
εργάσιμη ημέρα, από τα γραφεία του Δημοπράτη (ή ενδεχομένως από άλλο
μέρος το οποίο ο Δημοπράτης θα υποδείξει στον Αγοραστή) και για τις επό-
μενες είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της δημοπρασίας.
Μεταβίβαση της κυριότητας επί του λαχνού επέρχεται μόνο με την εξό-
φλησή του και με την ταυτόχρονη παράδοσή του στον Αγοραστή. 
Δικαιώματα Δημοπράτη επί αρνήσεως παραλαβής και εξόφλησης: Σε πε-
ρίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του Αγοραστή να προσέλθει για να παρα-
λάβει και να εξοφλήσει το έργο εντός της αναφερόμενης ανωτέρω
προθεσμίας, ο Δημοπράτης έχει τα ακόλουθα ισοδύναμα δικαιώματα : είτε
(α) να αξιώσει δικαστικά την συνολική οφειλή του Αγοραστή, είτε (β) αφού
ορίσει στον Αγοραστή νέα πενθήμερη προθεσμία εξόφλησης της συνολι-
κής οφειλής, να υπαναχωρήσει της πώλησης, σε περίπτωση άπρακτης πα-
ρέλευσης της νέας ως άνω προθεσμίας. Σε τέτοια περίπτωση ο Δημοπράτης
θα μπορεί να πωλήσει τον λαχνό σε τρίτο πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο
ελεύθερα, ακόμα και εκτός δημοπρασίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,
αν η τιμή πώλησης που θα πραγματο ποιηθεί είναι μικρότερη της συνολι-
κής οφειλής του Αγοραστή που θα έχει διαμορφωθεί από την προηγηθείσα
πλειοδοσία τούτου, ο Δημοπράτης θα μπορεί να αξιώσει δικαστικώς από
τον Αγοραστή το διαφέρον μεταξύ της μειωμένης αυτής αμοιβής που επι-
τεύχθηκε από την ελεύθερη πώληση του λαχνού και της Αμοιβής, χωρίς
τούτο να αποκλείει την διεκδίκηση τυχόν περαιτέρω αποζημίωσης. 
Δικαίωμα του Αγοραστή για επιστροφή του λαχνού: Ο Δημοπράτης
εφαρμόζει τις διεθνώς παραδεδεγμένες αρχές της επιστήμης και της τέ-
χνης κατά την εξέταση της γνησιότητας των λαχνών πριν την δημοπρά-
τηση τους. Αν, παρά ταύτα, λαχνός αποδειχθεί εκ των υστέρων ως μη
γνήσιος με αδιάσειστα στοιχεία που βασίζονται στις διεθνώς παραδεδεγ-
μένες μεθόδους εξέτασης αυθεντικότητας, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα
να επιστρέψει τον λαχνό. Σε ό,τι αφορά το ποσό της τιμής κατακύρωσης
του επιστρεφόμενου για την ανωτέρω αιτία λαχνού, αυτό θα το επιστρέ-
ψει στον Αγοραστή ο Δημοπράτης άτοκα, αλλά μόνο εφόσον δεν το έχει
ήδη καταβάλει στον πωλητή. Αν, όμως, ο Δημοπράτης έχει εξοφλήσει ήδη
τον πωλητή, τότε ο Αγοραστής θα δικαιούται να αναζητήσει την τιμή κα-
τα κύρωσης αποκλειστικά και μόνο από τον πωλητή (που θα έχει ήδη ει-
σπράξει το τίμημα, κατά τα ανωτέρω), ο δε Δημοπράτης θα υποχρεούται
να επιστρέψει άτοκα την Αμοιβή που θα έχει εν τω μεταξύ εισπράξει από
τον Αγοραστή, καθώς και να δώσει στον Αγοραστή τα στοιχεία του ονο-
ματεπωνύμου και της διεύθυνσης κατοικίας του πωλητή. Σωρευτικές προ-
ϋποθέσεις επιστροφής του λαχνού είναι: (α) να ζητείται εγγράφως και
αιτιολογημένως η επιστροφή του, (β) το έγγραφο αυτό αίτημα να λαμβά-
νει χώρα μέσα σε δύο χρόνια από την παράδοσή του στον Αγοραστή, (γ)
ο λαχνός να βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά την
παράδοσή του στον Αγοραστή, (δ) να μην έχει μεταβιβαστεί εν τω μεταξύ
από τον Αγοραστή σε τρίτο ούτε να έχει τεθεί οποιοδήποτε βάρος επ’
αυτού και (ε) να μην υπήρχε αναφορά στον κατάλογο της δημοπρασίας
σε διχογνωμίες ειδικών ως προς την γνησιότητά του. Σημειώνεται ειδικώς
ότι, αν στην περιγραφή του δημοπρατούμενου λαχνού στον κατάλογο της
δημοπρασίας αναφέρεται η φράση ότι το έργο «αποδίδεται στον τάδε ή
τον δείνα καλλιτέχνη» ή προέρχεται από «εργαστήριο του τάδε ή του
δείνα καλλιτέχνη», τούτο δεν αποτελεί στοιχείο μη γνησιότητας του έργου
και δεν γεννά δικαίωμα επιστροφής του. 
Αποδοχή των όρων από τους υποψηφίους πλειοδότες: Η συμμετοχή στην
δημοπρασία σημαίνει αυτομάτως την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόν-
των Όρων στο σύνολό τους από τους συμμετέχοντες σε αυτόν υποψήφιους
πλειοδότες. 
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