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Δημοπρασία
ATHENS PLAZA
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, ὥρα 6.00 μ.μ. 

Ἐξέταση λαχνῶν
Νεοφύτου Δούκα 10
Ἀπό 26 Φεβρουαρίου ἕως 13 Μαρτίου 2019, 
Δευτέρα - Παρασκευή
10.00 π.μ. ἕως 4.00 μ.μ.
Σάββατο 
10.00 π.μ. ἕως 3.00 μ.μ.

Γραπτές προσφορές
Τηλ.:210 36 14 897
Fax: 210 36 20 382
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Δημοπράτης
Πέτρος Βέργος

Σύνταξη - εὐθύνη καταλόγου
Εὔη Μπλέσιου: 
1-127, 163-309, 351-414, 474-539.
Θεόδωρος Θεοδώρου: 
128-162, 310-350, 415-473.

Πληροφορίες - διεκπεραίωση
Γιώτα Καρακατσάνη
Νατάσα Μπέσικου
Εὔη Μπλέσιου
Γιάννης Ἀντωνόπουλος

Συντονισμός 
Ἀνδρέας Βέργος

Παραγωγή καταλόγου 
Indigo Graphics

Εἰκόνες ἐξωφύλλου
Νο 345 & 318

Ὅλοι οἱ λαχνοί πωλοῦνται ὡς ἔχουν. Παρακαλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά τούς 
ἐξετάζουν πρίν τή δημοπρασία ὅσον ἀφορᾶ τήν πληρότητα καί τήν κατάσταση.
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Πέμπτη 14 Mαρτίου 2019, ὥρα 6.00 μ.μ.
Mέρος Α´: 1-318

μίαν πρᾶξιν, κατά τό γαλλικόν τοῦ Ἐρρίκου Μυργέ -
ρου, ὑπό Γ. Σ. Β., παρασταθεῖσα κατά πρῶτον ἐν τοῖς
Ἀνακτόροις. Ἀθήνα, Βασιλικό Tυπογραφεῖο, 1862.8ο,
26 σ. (ἐνισχυμένα τά ἐσωτερικά περι θώρια). Μετα -
γενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). ΑΒΙΒΛΙΟ-
ΓΡΑΦΗΤΟ. Πρβ. Ἠλιού & Πολέ μη 1874.737 (ἔκδοση
τοῦ 1874).  Σύμφωνα μέ ση μείω ση στόν τίτλο τά
ἀρχικά «Γ. Σ. Β.» ἀντιστοιχοῦν στό Γρηγόριο Βυζάντιο.
Στό πάνω ἀκρόφυλλο ὑπάρχει ἡ σημείωση: «Μοναδικόν
ἀντίτυπον. Ἡ ἐκτύ  πωσις καί ἡ παρά στασις τοῦ ἔργου
ἐματαιώθησαν ὑπό τῆς Ἐπανα στάσεως τοῦ 1862. Τό
ἔργον παρεστάθη βραδύτερον εἰς τό θέατρον Ἀθηνῶν
(Βύκουρη) ἀπό χειρογράφου, καί ἔτι βραδύτερον
ἐτυπώθη ἀπο κλει στι κῶς -ὡς συνήθως- ἐν Ἑρμουπόλει».
€ 80-120

2. Νεοελληνική λογοτεχνία
5
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. (λίγο λερωμένος ὁ
τίτλος). Μέ 8 φω το τυ πι κούς πίνακες στό τέ λος. Πανί.
€ 80-120

6
PASSOW, Arnold. Τραγούδια ρωμαίικα. Popularia
carmina graeciae recentioris. Λειψία, B. G. Teubner,
1860.  8ο, XI + 650 σ. Πάνινη ράχη (μικρές φθορές
στίς ἑνώσεις).
€ 100-150

7
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ἀλέξανδρος Ρ. Διονύσου πλοῦς, διή -
γημα. Ἀθήνα, Διον. Κορομηλᾶς, 1864.  8ο, 23 σ.
(τρύπες ἀπό ἔντομο στό ἐσωτερικό περιθώριο τῶν
πρώτων φύλλων, μικρές φθορές στόν τίτλο καί τό
ἑπόμενο φύλλο). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Ἠλιού &
Πολέμη, 1864.75.
€ 25-35

8
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀνδρέας. Ἰωάννης Μίλτων, δρᾶ -
μα εἰς πράξεις τέσσαρας. Πάτρα, Π. Εὐμορφόπουλος,

1. Ξένη λογοτεχνία

1
ELUARD, Paul. Ποιήματα, εἰσαγωγή καί ἀπόδοση
Ὀδυσσέα Ἐλύτη. Ἀθήνα, Σεργιάδης, 1936.ΠΡΩ ΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 50 ἀριθμημένα ἀντίτυπα
ἐκτός ἐμπορίου. 22 σ. (λερωμένο ἀντίτυπο). Χωρίς
ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
€ 600-800

2
HEARN, Lafcadio. Japanese fairy tales [rendered into eng-
lish] by Lafcadio Hearn, printed in color by hand from
japanese wood blocks: The boy who drew cats – The old
woman who lost her dumpling – Chin chin Kobakama – The
goblin spider – The fountain of youth. Τόκιο, T. Hasegawa,
[1898-1922].5 τεύχη (πλήρης σειρά), [12], [11], [12], [9]
καί [9] φ. Τυπωμένοσέ διπλά φύλλα ζαρωμένου χαρτιοῦ
(crêpe), εἰκονογράφηση μέ ἔγχρωμες ξυλογραφίες, ὁ
τίτλος σέ ἐτικέτα στό πάνω κάλυμμα. Ἀρχικό περι -
κάλυμμα (σχεδόν ἀποκολλημένο τό πάνω κάλυμμα,
ξεθωριασμένη ἡ ράχη).
€ 800-1200

3
LAMARTINE, Alphonse. Ρεγγίνα ὑπό Λαμαρτίνου,
ἠθικόν μυθιστόρημα, μεταφρασθέν ἐκ τοῦ γαλλικοῦ
ὑπό Β. Ι. Βουρίκη. Ἀθήνα, Δ. Δράκος, 1862. 8ο, 123
σ. (ἔντονος λεκές ἀπό μελάνι στίς σ. 2 καί 3, κομμένο
μικρό τμῆμα ἀπό τήν πάνω ἐξωτερική γωνία τῶν
τελευταίων 6 φύλλων). Κατάλογος συνδρομητῶν.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές
φθορές). Ἠλιού (Τετράδια X) 644, πρβ. Ἠλιού &
Πολέμη (1 μόνον ἀντίτυπο). [δεμένο μαζί:] Τά ἐπι -
τάφια ἄνθη ἤ Ἡ μελαγχολία καί φαντασία, ἐκ τοῦ
γαλλικοῦ ὑπό Κ. Παναγοπούλου. Ἀθήνα, Ν. Πάσ -
σαρης, 1865.96 σ. (σφραγίδα καί ἀφιέρωση στή σ. 8).
Κατάλογος συνδρομητῶν. Ἠλιού & Πολέμη, 1865.585.
[δεμένο μαζί:] Ἡ παπαδοπούλα ἤ Ἐπει σό διον τοῦ
ἀνατολικοῦ πολέ μου, ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό ***. Ἀθήνα,
Ὁ Λόγιος Ἑρμής, 1864.  92 σ. Κατάλογος συνδρο -
μητῶν. Ἠλιού & Πολέμη, 1864.191 (1 μόνον ἀντίτυπο).
€ 100-150

4
MURGER, Henri. Τό σημειωματάριον, κωμῳδία εἰς

6
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1874.  8ο, 108 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένος ὁ τίτλος,
σφραγίδα). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1874.348. [δεμένο μαζί:]
VOLTAIRE, François Marie Arouet de. Βροῦτος, τρα -
γῳδία Βολταίρου εἰς πέντε πράξεις, μετα φρασθεῖσα ἐκ
τοῦ γαλλικοῦ ὐπό Γ. Ξ. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ὁ
Κοραῆς, 1873.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 68 σ. (σφρα γίδα
στόν τίτλο, λερωμένη ἡ τελευταία σελίδα). Κατάλογος
συνδρομητῶν. Ἠλιού & Πολέμη, 1873.74 (1 μόνον
ἀντίτυπο) [δεμένο μαζί:] ΚΑΛΚΑΝΗΣ, Ἄγγελος. Γρη -
γόριος πέμπτος Πατριάρχης Κωνστα ντι νου πό λεως,
ἱστο  ρικόν δρᾶμα εἰς ἕξ πράξεις. Ζάκυνθος, τυπο -
γραφεῖο Ἡ Αὐγή Ν. Κοντόγιωργα, 1869.  8ο, 56 σ.
(ἐλα φρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, σφραγίδα στόν τίτλο,
σχεδόν λυμένο τό τελευταῖο φύλλο). Ἠλιού & Πολέμη,
1869.75.
€ 80-120

9
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος. Ἀγορά, κωμῳ -
 δία εἰς πράξεις πέντε, μετά προλόγου. Ἀθήνα, Περρῆς
& Βαμπᾶς, 1871.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 291 σ.
(ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, σφραγίδα στόν τίτλο).
Πάνινη ράχη (φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1871.4.
€ 30-40

10
ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Π., ἐκδότης. Ἡ Χίος δούλη,

δρᾶμα ρωμαντικόν εἰς πράξεις πέντε, ἐρανισθέν ἐκ τοῦ
«Ἔπους» τοῦ καθηγητοῦ τῆς βοτανικῆς Θεο δώρου Γ.
Ὀρφανίδου. Ὁ δεκανεύς καί ἡ πατριώ τισσά του,
κωμῳδία ἐκ τοῦ γαλλικοῦ εἰς πρᾶξιν μίαν, [πάνω:]
Θεατρική βιβλιοθήκη. Βραΐλα, Π. Μ. Πεστε μαλ τζιό -
γλου, 1885.  8ο, 65 σ. Λείπει τό κάτω ἐξώφυλλο
(μικρές φθορές στο πάνω, λυμένη ἡ ράχη). ΑΒΙΒΛΙΟ-
ΓΡΑ ΦΗΤΟ.
€ 60-80

11
KOKKΟΣ, Δημ. Ι. Ἄσματα κωμειδυλλίων: Ἡ τύχη τῆς
Μαρούλας. — Ὁ μπαρμπα-Λινάρδος. —Ὁ καπε τάν
Γιακουμῆς.—Ἡ λύρα τοῦ γερω-Νικόλα.—Ἡ νύ φη τοῦ
χωριοῦ, τεῦχος Α΄ [—Β΄]. Ἀθήνα, Β. Κόκ  κοτας, 1894.
 2 (ἀπό τά 4) τεύχη, 8ο, 16 καί 20 σ. Ὁ τίτλος τοῦ Α΄
τεύχους στό ἐξώφυλλο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά
ὀξειδωμένα αὐτά τοῦ Β΄ τεύχους). Ἠλιού & Πολέμη,
1894.220-1 (3 μόνον ἀντίτυπα τοῦ Β΄ τεύχους).
€ 50-70

12
ΒΗΛΑΡΑΣ, Ἰωάννης. Ποιήματα καί πεζά τινa,
ἐκδοθέντα παρά Ἀθανασίου Πολίτου. Κέρκυρα, τυπο -
γραφία τῆς Διοικήσεως, 1827.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ,
16ο, η΄ + 235 σ. (λείπουν 2 φύλλα: σ. 113-114 καί 133-
134, κομμένο μεγάλο τμῆμα ἀπό τήν πάνω ἐξωτερική
γωνία ἑνός φύλλου: σ. 125-6, μέ μερική ἀπώλεια

7

1 2
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8

12 14

κειμένου, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Κατά λογος συνδρο -
μητῶν. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, ἐλεύθερο τό
πάνω). Ἠλιού 1827.47, Legrand & Pernot, 1104, Λαγα -
νᾶς 813.
€ 300-400

13
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Ἡρωική συμφωνία.
Ἀθήνα, 1944.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 12 σ. (λίγο λερω -
μένος ὁ τίτλος, σχίσιμο στό ἐσωτερικό περιθώριο).
Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
€ 40-60

14
ΓΚΑΤΣΟΣ, Νίκος. Ἀμοργός. Ἀθήνα, Ἀετός, 1943.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 308 ἀριθμη -
μένα ἀντίτυπα. [40] σ. (κατά τόπους ὀξειδωμένα τό
δεύτερο καί τό προτελευταῖο φύλλο). Ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει
ἄκοπο).
€ 250-350

15
ΔΕΛΤΑ, Π. Σ. Μάγκας. Ἀθήνα, Κασταλία, 1935. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 302 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια
φύλλα). Ὁ τίτλος σέ διακοσμητικό πλαίσιο τῆς Σ.
Λασκαρίδη, μέ εἰκόνες ἐντός καί ἐκτός κειμένου τῶν
Δ. Π. Ζωγράφου, Ἀντ. Πολυκανδριώτη καί Δ. Λ.

Κωνστα ντινίδη. Ἀρχικό πανί (λερωμένο, χαλα ρω -
μένες οἱ συνδέσεις).
€ 80-120

16
ΔΕΛΤΑ, Π. Σ. Παιδικές σελίδες. Γιά τήν πατρίδα.
Ἀθήνα, Δημητράκος, 1936.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 138
σ. Μέ εἰκόνες ἐκτός κειμένου τοῦ Ν. Λύτρα (μία
ἔγχρωμη). Ἀρχικό πανί (ξεθωριασμένη ἡ ράχη).
€ 70-90

17
ΔΗΜΑΚΗΣ, Μηνᾶς. Τό ταξίδι. Ἀθήνα 1960. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 63 σ. Βινιέτες τίτλου καί ἐξω φύλ -
λου τοῦ Γ. Τσαρούχη, ὁλοσέλιδο σχέδιο τοῦ Γ.
Μιγάδη στή σ. 8, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (σπασμένη ἡ πάνω σύνδεση).
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ περιπέτεια. Ἀθήνα, Ἐκδόσεις
Βάκων, 1966.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 61 σ. Ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (τό πάνω
εἰκονογραφημένο ἀπό τόν Γ. Μιγάδη, ἄκοπο ἀντί -
τυπο). (2)
€ 60-80

18
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Καίσαρ. Ἡ δυναστεία τῶν χιμαι -
ρῶν. Σκιές γυναικῶν (Δακτύλιος πρῶτος). Ἀθήνα,
Κύκλος, 1940.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιο ρισμένη σέ
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9

18 19

80 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 4ο , 15 σ. (σβησμένη σφρα -
γίδα στή σ. 5, κατά τόπους ὀξει δωμένη ἡ τελευταία
σελίδα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει
σβησμένη), σέ ἄρραφα τεύχη (ὅπως κυκλοφόρησε).
Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. [μαζί:] MALLARMÉ,
Stéphane. Τό ἀπόγευμα ἑνός φαύνου, μετάφρασις
Καί σαρος Ἐμμανουήλ. Ἀθήνα, Κύκλος, 1938. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 90 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, ἕνα ἀπό τα 10 ἀντίτυπα σέ χαρτί μπρίστολ
ἄσπρο ἐκτός ἐμπορίου. 4ο , 12 σ. (σβησμένη σφραγίδα
στή σ. 3). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει
σβησμένη), σέ ἄρραφα τεύχη (ὅπως κυκλοφόρησε).
Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. (2) 
€ 150-200

19
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ἀνδρέας — Πάλι, ἕνα τετράδιο
ἀναζητήσεων. Ἀθήνα, 1963-1966. τά τεύχη 1-6 (τά
2 & 3 σ’ ἕνα διπλό τεῦχος), 96, 136, 80, 96 καί 96 σ.
(λείπουν τά τελευταῖα 4 φύλλα τοῦ διπλοῦ τεύχους 2-
3: σ. 137-144). Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. Περικάλυμμα κοινό γιά ὅλα τά τεύχη. (5)
ΜΕ ΑΥΤΟΓΡΑΦΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Α. ΕΜΠΕΙ -
ΡΙΚΟΥ ΣΤΟ IV ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ «ΑΡΓΩ Η ΠΛΟΥΣ
ΑΕΡΟΣΤΑΣΤΟΥ» (σ. 29-37 τοῦ 4ου τεύχους). 
€ 500-700

20
ΘΕΜΕΛΗΣ, Γιῶργος. Γυμνό παράθυρο, ποιήματα.

Θεσσαλονίκη 1945.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 39 σ. Ἐπι-
μέρους τίτλοι, χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοι-
χεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο), ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στόν Δ. Καλοκύρη. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό τό πάνω). [μαζί,
τοῦ ἰδίου:] Δενδρόκηπος. Θεσσαλονίκη 1955. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 30 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση στόν Δ. Καλοκύρη. Ἀρχικά εἰκονογρα-
φημένα ἐξώφυλλα. (2)
€ 100-150

21
[ΚΑΡΖΗΣ, Λῖνος]. «ΑΤΤΙΣ, Λῖνος». Λῖνος Ἄττις,
[στή σ. 4:] τόμος I, Ἀθῆναι, 1912.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 8ο (282 x 214 mm.), 14 σ. (σβησμένη σφραγίδα
στη σ. [1], λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Στίς σ. 5-14 οἱ
«Συμφωνίες» I-VII, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(ἐν μέρει σβησμένη). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα
€ 100-150

22
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. — [ΑΜΟΙΡΑΔΑΚΗΣ, Νῖκος].
«ΚΑΜΠΟΣ, Ροβέρτος». Τό ποιητικόν ἔργο τοῦ Κ.
Π. Καβάφη. Κάιρο 1912.  XX σ. (λερωμένος καί
ὀξειδωμένος ὁ τίτλος καί τό τελευταῖο φύλλο, μικρές
φθορές). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξω -
φύλλων ὁ τίτλος καί τό τελευταῖο φύλλο).
€ 30-40
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23
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (190[8]-191[4]). Ἀλε -
ξάνδρεια, [1920-1926]. 25 (ἀπό τά 26) ποιήματα σέ
30 (ἀπό τά 32) λυτά φύλλα πιασμένα μέ μεταλλικό
συνδετήρα στήν πάνω ἀριστερή γωνία τους (λείπει
τό φ. 9: «Ὅσο μπορεῖς» καί τό λευκό τοῦ τέλους). Ἠ
μορφή μέ τίτλο καί ἐξώφυλλο τῆς συλλογής Γ2 (ἡ
χρονολογία διορθωμένη ἀπό τόν ποιητή ἀπό «1909-
1911» σέ «1908-1914»), αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση ἑνός
φύλλου, αὐτόγραφη διόρθωση στήν ἔντυπη ἀρί -
θμηση 13 ἄλλων. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερω -
μένα). Σαββίδης Γ4.
€ 500-700

24
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα 1915-[1922]. Ἀλε -
ξάνδρεια, [1920-1926].  60 ποιήματα σέ 68 (ἀπό τά
71) λυτά φύλλα πιασμένα μέ μεταλλικό συνδε τήρα
στήν πάνω ἀριστερή γωνία τους (λείπει τό φ. β΄ τοῦ
49ου ποιήματος: «Ο Δαρεῖος», τά λευκά τῆς ἀρ χῆς
καί τοῦ τέλους, καθώς καί τό πρῶτο φύλλο μέ τόν
τίτλο ἀπό τό δίφυλλο, συντηρημένα κάποια φύλλα).
Αὐτόγραφη συμπλήρωση τοῦ πίνα κα περιεχομένων
μετά τό 54ο ποίημα καί τῆς ἐν μέρει ἔντυπης χρονο -
λογίας τοῦ ἐξωφύλλου, αὐτόγραφες διορθώσεις στό
47ο καί 55ο ποίημα, αὐτόγραφη διόρθωση στήν
ἔντυπη ἀρίθμηση 6 ποιημάτων. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λίγο λερωμένα). Σαββίδης Γ5 (ἐνδιάμεσο στάδιο).
€ 1.000-1.500

25
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Ὀδύσεια. Ἀθήνα, Πυρ -
σός, 1938.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300
ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὅλα μέ τήν ὑπογραφή τοῦ
συγγραφέα. 4ο (367 x 256 mm.), 835 σ. (μικρό σχίσιμο
στόν ψευδότιτλο). Λυτό φύλλο μέ παροράματα, ἀντί -
τυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ ἀγαπητοῦ φίλου
καί μεγάλου πεζογράφου μας Στράτη Μυρι βήλη / 1-
1-39 Ν. Καζαντζάκης»). Μπλέ πανί (ὁ τίτλος στό πάνω
κάλυμμα, ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο, λυ μέ -
νο). [μαζί:] «Λεξιλόγιο τῆς Ὀδύ σει ας» (10 σ.). (2)
€ 1.200-1.600

26
ΚΑΛΒΟΣ, Ἀνδρέας. Ἡ λύρα, μέ πρόλογο Γιώργου
Σε φέρη. Ἀλεξάνδρεια, Ἐκδόσεις Νεοαλεξανδρινῶν,
1942.  188 σ. (σβησμένη σφραγίδα στόν τίτλο).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, ἐν μέρει ἄκοπο
ἀντίτυπο). 
€ 40-60

27
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ, Ἀνδρέας. Θεσσαλικές εἰκόνες. Ὁ
ζητιάνος. Ἀθήνα, Ἑστία, 1897.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
205 σ. Πανί (μαρμαρογραφημένες οἱ ἀκμές). Ἠλιού
& Πολέμη, 1897.22. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ ἀρχαιο λόγος.
Ἀθήνα, Ἑστία, 1904.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 232 σ. Πα -
νί (μικρές φθορές, μαρμαρο γραφημένες οἱ ἀκμές). (2)  
€ 60-80
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28
ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος. Ἡ ἐπιστροφή τοῦ Χριστοῦ,
ποιήματα. Ἀθήνα 1954.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 40 σ.
Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στόν Κλέωνα Πα -
ράσχο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, ἄκοπο ἀντί -
τυπο).
€ 30-40

29
ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ, Νίκος. Τό ἐνύπνιο. Θεσσαλονίκη
1960.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 350 ἀντί-
τυπα. 40 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου (ἀναπαραγω-
γές παλιῶν ξυλογραφιῶν). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λείπει
μικρό τμῆμα ἀπό τήν κορυφή τῆς ράχης). [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Ἡ περιπέτεια ἑνός βιβλίου. Μόντρεαλ 1965.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 400 ἀντίτυπα.
111 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λείπει μικρό τμῆμα ἀπό τήν
κορυφή τῆς ράχης). (2)
€ 60-80

30
ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ, Γιώργος. Ἡ δεύτερη ζωή (1935-7),
ποιήματα. Ἀθήνα 1938.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 62 σ.
Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(μικρές φθορές). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό κακό συνα -
πάντη μα κι ἄλλα διηγήματα. Ἀθήνα, 1939.ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 126 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). (2) 
€ 80-120

31
ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ, Ναπολέων. Τά ποιήματα, πρώτη
ἐπιλογή. Ἀθήνα, Πυρσός, 1939.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
82 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, μικρές
φθο ρές).
€ 100-150

32
ΛΑΣΚΟΣ, Ὀρέστης. Τάα - Ρόα, ποιήματα. Κάιρο
1938.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [32] σ. (σβησμένη σφρα -
γίδα στόν τίτλο). Εἰκονογράφηση Γ. Δήμου, ἀντί -
τυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρω ση (ἐν μέρει σβησμένη).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, εἰκονο γραφη -
μένο τό πάνω).
€ 50-70

33
ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ. Λυρική ἐξομολόγηση. Ἀθήνα, Μα -
τα ράγκας, 1945.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 47 σ. Ἀντίτυπο
μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές
φθορές, χαλαρωμένη ἡ ράχη).
€ 30-40

34
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Νίκος. Ἀνθρώπινες καί ἄνθινες ζω -
ές, ἔκδοση δεύτερη ὁλοκληρωμένη. Κύπρος 1938.
161 σ. (μικρός λεκές στή σ. 144). Ἔκδοση περιο ρι σμέ -
νη σέ 551 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, προμετωπίδα (ἀνα -
πα ραγωγή αὐτοπροσωπογραφίας τοῦ συγγρα φέα),
ἕνα ἀπό τά 40 ἀντίτυπα σέ χαρτί vergé Ingres P. M. F.
(Italia). Δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες (ἄκοπο καί
ἀξάκριστο, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώ φυλλα).
Σταυρίδης 3170.
€ 150-200

35
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Νίκος. Ἀνθρώπινες καί ἄνθινες
ζωές, ἔκδοση δεύτερη ὁλοκληρωμένη. Κύπρος 1938.
 161 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 551 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα, προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή αὐτο προσω -
πογραφίας τοῦ συγγραφέα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Ἀρχικά χαρτόνια.
Σταυρίδης 3170.  
€ 60-80

36
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Νίκος. Ὁ χρυσός μύθος. Κύπρος
1938.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 551
ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 103 σ. Προμετωπίδα (ἀνα -
παρα γωγή φωτογραφικοῦ πορτραίτου τοῦ συγγρα -
φέα), ἕνα ἀπό τά 40 ἀντίτυπα σέ χαρτί vergé Ingres P.
M. F. (Italia). Δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες (ἄκοπο
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39

καί ἀξάκριστο, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώ -
φυλλα). Σταυρίδης 3175.
€ 150-200

37
ΝΤΟΡΡΟΣ, Θεόδωρος. Στοῦ γλυτωμοῦ τό χάζι.
Παρίσι 1930.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἐκτός ἐμπορίου.
91 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ὀξειδωμένα, ἐπιδιόρθωση
στή ράχη).  
€ 60-80

38
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς. Γράμματα. Ἀθήνα, τυπο γρα -
φεῖο τῆς Ἑστίας, 1904-1907.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2
τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, κγ΄ + 209 καί 232 σ. (πολύ μι -
κρή τρύπα στό ἐσωτερικό περιθώριο). Πανί (ἔχουν
διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα τοῦ δεύ τερου
τόμου και τό πάνω τοῦ πρώτου τόμου).  
€ 60-80

39
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς. Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης
(1824-1924). Μέ φέρνει ὑψώνοντας ὁ γόης χορός τῶν
ἑκατό σου χρόνων, ἐκεῖ ὅπου φλοῖσβος μουσικός
γίνεται ὁ βόγκος τῶν ἀγώνων... [τελειώνει (σ. [3]):]
πάντα νά ἐλπίζῃ στό θεό της, καί στήν καρδιά μας
ἄναβε φωτιές ἀπ’ τή δική σου φλόγα! Κωστῆς Πα -
λαμᾶς. [1924].  Δίφυλλο (250 x 174 mm.), [3] σ. Μέ

ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῆς φίλης κυρίας M. Kaufmann
/ ὁ ποιητής / 30.6.25»).
€ 80-120

40
ΠΑΡΑΣΧΟΣ, Κλέων, Β. Μακρυνή μουσική. Ἀθήνα,
Α. Μαυρίδης, 1940.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 45 σ. (σβη -
σμένες σφραγίδες στόν τίτλο). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο).
€ 25-35

41
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Νίκος Γαβριήλ. Πραγματογνωσία.
Θεσσαλονίκη 1950.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 74 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (κατά τόπους ξεθωριασμένα, λυμένη ἡ
ράχη). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Γύρω ἀπό μία ζωγραφιά
(ἀνάτυπο ἀπό τό περιοδικό Εὐθύνη, τεῦχος 33 /1974).
 (406)-410 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. [μαζί:]
[ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ντίνος καί Ἠλίας Πετρό -
πουλος]. Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης (στό κάτω
ἐξώφυλλο: ἔκδοση Διαγωνίου), χ.τ. καί χ.  Χωρίς
ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό
τά ἐξώφυλλα), μέ 4 ἀσπρόμαυρες ἀναπαραγωγές
ἔργων τοῦ Ν. Γ. Πεντζίκη ἐντός κειμένου (οἱ 2
ὁλοσέλιδες). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ὁμοιόμορφα ὀξει-
δωμένο τμῆμα τοῦ πάνω). (3)
€ 100-150

42
ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Τό παράθυρο. Ἀθήνα, Κέδρος,
1960.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16 σ. (σβησμένες σφρα -
γίδες στόν τίτλο). Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο σχέδιο τοῦ Β.
Βασιλειάδη, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν
μέρει σβησμένη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀποκολλημένα
ἀπό τή ράχη, ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:]
Κάτω ἀπ’ τόν ἴσκιο τοῦ βουνοῦ. Ἀθήνα, Κέδρος,
1962.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 36 σ. (σβησμένες σφρα -
γίδες στόν τίτλο καί τή σ. 17). Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο σχέ -
διο τοῦ Β. Βασιλειάδη, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ἄκοπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό νεκρό σπίτι. Ἀθήνα,
Κέδρος, 1962.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 34 σ. (σβησμένες
σφραγίδες στόν τίτλο καί τή σ. 17). Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο
σχέδιο τοῦ Β. Βασιλειάδη, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ἄκοπο). (3).
€ 80-120

43
ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Τό τραγούδι τῆς ἀδελφῆς μου.
Ἀθήνα, Γκοβόστης, [1937].ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [36]
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σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώ -
φυλλα (κατά τόπους ξεθωριασμένα, μικροί λεκέδες
ἀπό νερό στό πάνω, χαλαρωμένη ἡ ράχη).  
€ 60-80

44
ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Χειμερινή διαύγεια. Ἀθήνα, Κέ -
δρος, 1957.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 15 σ. (σβησμένες
σφρα  γίδες στόν τίτλο καί τή σ. 13). Ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἄκοπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὅταν ἔρχεται ὁ
ξένος. Ἀθήνα, Κέδρος, 1958. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 21
σ. (σβησμένες σφραγίδες στόν τίτλο καί τή σ. 7).
Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). (2)
€ 70-90

45
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, Μίλτος. Ὅταν σᾶς μιλῶ. Ἀθήνα
1956.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300
ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 18 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση στόν Γ. Θέμελη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κομ -
μένο μικρό τμῆμα ἀπό τήν πάνω ἐσωτερική γωνία
τοῦ κάτω ἐξωφύλλου). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τά φάσμα -
τα, ἤ ἡ χαρά στόν ἄλλο δρόμο. Ἀθήνα 1958. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα
ἀντίτυπα. 47 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στόν
Γ. Θέμελη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)
€ 150-200

46
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος — LEVI, Reter. In memory of
George Seferis. Ἀθήνα, Κέδρος, [1971].  [8] σ.
Ἔκδοση περιορισμένη σέ 200 ἀντίτυπα, μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Δασκαλόπουλος Δ464.
€40-60
47
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος — Ἡ ἔκθεσις τῶν θερινῶν ἐξε -
τάσεων τῶν μαθητῶν τῆς Β΄. τοῦ Προτύπου Γυμνα -
σίου, ἐπιμελείᾳ Δημ. Γουδῆ. Ἀθήνα, Α. Δεληγιάννης,
1915.  46 σ. (λεκέδες ἀπό ὀξείδωση τῶν συνδε -
τήρων στό ἐσωτερικό περιθώριο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ὀξείδωση, λίγο λερωμένα). Δασκα λόπουλος Β1. 
Περιλαμβάνεται σχολική ἔκθεση τοῦ Γ. Σεφέρη στίς
σ. 7-9 («Ἡ πρώτη ἡμέρα τῶν παύσεων»).
€ 80-120
48
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Θ. Σ. Ἔλιοτ, [στό ἐξώφυλλο:]
Ἡ ἔρημη χώρα – Μαρίνα – Δυσκολίες πολιτευο μένου
– Τρία χορικά. Εἰ σα γω γή, σχό λια, με τά φρα ση Γιώρ -
γου Σε φέ ρη. Ἀθήνα, Σεργιάδης, 1936.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟ ΣΗ, περιορισμένη σέ 120 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 97
σ. (σβησμένη σφραγίδα στόν τίτλο καί τή σ. 33).
Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη).
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κατά τόπους ξεθω ριασμένα,
μικρές φθορές στή ράχη, ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο).
Δασκαλόπουλος Α17.
€ 200-300
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49
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Τετράδιο γυμνασμάτων (1928-
1937). Ἀθήνα 1940.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιο ρισμένη
σέ 356 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 99 σ. Ἀρχικά ἐξώ φυλλα
(μικρές φθορές στή ράχη). Δασκαλό πουλος Α44.
€ 300-400

50
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Δοκιμές. Κά ι ρο 1944. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, πε ριο ρι σμέ νη σέ 600 ἀντί τυ πα. 285
σ. (λεκές σ’ ἕνα φύλλο: σ. 273-4). Φύλλο μικρότερων
διαστάσεων μέ παροράματα στήν ἀρχή. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λείπει τό περίβλημα, μικρές φθορές στή
ράχη, ἐν μέρει ἄκοπο). Δασκαλόπουλος Α57
€ 200-300

51
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Ἡμερολόγιο καταστρώματος
β΄. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1945.Δεύτερη ἔκδοση, περιο -
ρισμένη σέ 313 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 43 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ὀξειδωμένα, λυμένη ἡ ράχη). Δασκα λό -
πουλος Α63.
€ 300-400

52
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Τρεῖς μέρες στά μοναστήρια τῆς
Καππαδοκίας. (Ἐκδόσεις τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτ ούτου
Ἀθηνῶν, 78 – Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπου δῶν,
Καππαδοκία, 8). Ἀθήνα 1953.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟ  ΣΗ.
40 σ. Μέ πολυάριθμες φωτοτυπικές ἀναπα ραγωγές
φωτογραφιῶν σέ 18 φύλλα ἐκτός κειμένου στό τέλος.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα, μικρές φθο -
ρές). Δασκαλόπουλος Α84.
€ 40-60

53
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. ...Κύπρον, οὗ μ’ ἐθέσπισεν...
Ἀ θή  να, Ἴ κα ρος, 1955.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 1030
ἀρι θμημένα ἀντίτυπα. 55 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ξεθω ριασμένο τό πάνω καί ἐν μέρει τό κάτω, λίγο
λερω μένα, μικρές φθορές στή ράχη). Δασκαλό -
πουλος Α93.
€ 150-200

54
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Μήτηρ Θεοῦ, τό κείμενο
μέ μετάφραση καί εἰσαγωγή [στά γαλλικά] τοῦ
Robert Levesque. Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἄλφα Ι. Σκαζίκη,
1944.  4ο, 61 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 500
ἀριθμημένα ἀντίτυπα, τίτλοι στά ἑλληνικά καί
γαλλικά, ξυλόγραφα ἀρχικά γράμματα τοῦ Σπ.
Βασιλείου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 100-150

55
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Στίχοι, βιβλίο Α΄, [κάτω
δεξιά:] ἔκδοσις τῶν «Νέων». χ.τ. καί χ. [Ἀθήνα 1920].
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, τυπωμένη σέ χαρτί Ingres. 106
σ. (λείπει τό φύλλο μικρότερων διαστάσεων μέ «τά
κυριώτερα τυπογραφικά λάθη»). Ἀντίτυπο μέ ἰδιό -
χει ρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα).   
€ 60-80

56
ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Τάκης. Ἡ ποίηση τῆς ποίησης. Ἀθήνα
1964.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 525 ἀντί -
τυπα. 61 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Νυχτολόγιο. Ἀθήνα,
Κέδρος, 1978.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 102 σ. Ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)  
€ 60-80

57
ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ, Γιάννης. Μαριάμπας. Ἀθήνα 1935.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 158 σ. Μέ 6 εἰκόνες ἐκτός
κειμένου τοῦ Α. Πολυκανδριώτη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ἐπιδιόρθωση στή ράχη).
€ 70-90

58
ΣΠΑΤΑΛΑΣ, Γεράσιμος. Ὠδές. Ἀθήνα, Βεργια νίτης,
1911.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 22 σ. Ἀντί τυπο μέ ἰδιό -
χειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ξεθωριασμένη

57
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60 62

ἡ ράχη, μικρές φθορές).  Ἡ πρώτη ποιητική συλ -
λογή τοῦ Γ. Σπαταλᾶ. 
€ 50-70

59
ΤΕΡΖΑΚΗΣ, Ἄγγελος. Θωμᾶς ὁ δίψυχος, τρεῖς
πράξεις. Ἀθήνα, Α. Ράλλη, 1961.  95 σ. Πολυγρα-
φημένη ἔκδοση. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ κυρία μέ τ’
ἄσπρα γάντια (Τέσσερες πράξεις). χ.τ. καί χ. 122 σ.
Πολυγραφημένη ἔκδοση. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. (2)
€ 80-120

60
ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ, Μάτση. Κρυφοχώρι. Ἀθήνα,
1951.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 177 ἀντί -
τυπα. 16 σ. Μέ 4 ἀναπαραγωγές χαλκογραφιῶν τοῦ
J. Vilató. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο ξεθωριασμένη ἡ
ράχη, ἄρραφο τεῦχος).
€ 80-120

61
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ντίνος. Ποιήματα, 1950-
1955. Θεσσαλονίκη 1957.  Πρώτη συγκεντρωτική
ἔκδοση, σέ 750 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου, 52 σ.
Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στόν Γ. Θέμελη.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα τοῦ Κ. Τσίζεκ (φθορές στή ράχη

καί τό πάνω μέρος τῶν ἐξωφύλλων).
€ 50-70

3. Λεξικά
62
ΓΑ ΖΗΣ, Ἄνθιμος. Λεξικόν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης
τρί το μον, νῦν τό δεύτε ρον ἐκ δια φό ρων νε ω τέ ρων
ἑλ λη νι κο γερ μα νικῶν καί ἑ τέ ρων λε ξικῶν ἐ πεξερ γα -
σθέν [...] καί ἐκ δο θέν ἐ πι στα σίᾳ, ἐ πι με λείᾳ καί δα -
πάνῃ Κωνστα ντί νου Γκαρ πολᾶ καί Χρι στο δού λου
Μα τα κί δου, [στό τέλος τοῦ Γ΄ τόμου:] Λεξικόν τῶν
ἀρχαίων κυρίων ὀνομάτων 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
[τοῦ G. Ch. Crusius] 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, Haykul (τ. 1), 1835, καί Benko (τ. 2-3 &
πα ράρ τη μα), 1836-1837.  3 τό μοι, 4ο, 8 φ. + (9-815)
σ., 931 καί 532 + 329 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντί τυ -
πο, λεκές ἀπό νερό στό ἐξωτερικό περιθώριο τῶν
περισσότερων φύλλων τοῦ Γ΄ τόμου). Κείμενο σέ 3
στῆλες, χα λυ βό γραφη προ με τω πί δα στόν πρῶ το τό -
μο (πορ τραῖ το τοῦ Ὄ θω να), κα τά λο γος συν δρο -
μητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές, λείπει τμῆμα ἀπό τά πάνω ἀκρόφυλλα).
Ἠλιού 1835.101, 1836.126, 1837.128 & 130, Ἑλληνική
Βιβλιοθήκη, 1459-1460, Λαγανᾶς 962-4. (3)
€ 300-400
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65

63
Ἐτυμολογικόν τό μέγα ἤγουν ἡ μεγάλη γραμματική,
νεωστί μετατυπωθέν, μετά τῆς ἐν τῷ τέλει ἤδη δέ
πρῶτον ἰδίᾳ ταχθείσης ἐτυμολογίας, τῶν κυριοτέρων
ἐπαρχιῶν, χωρῶν, κάστρων, ὄρων, ποταμῶν, καί λι -
μνῶν, ποιητῶν τε προσέτι μῦθοι, καί ἐνδόξων ἡρώων
ἱστορίαι εἰς ἕν τά πάντα συναφθέντα μέρος, ἐπιμελῶς
δέ καί ὡς οἷον τε διορθωθέν. Βενετία, Νικόλαος
Γλυκύς, 1782.  4ο, γ΄ + 458 σ. (μικρός λεκές ἀπό
νερό στόν τίτλο καί τό δεύτερο φύλλο). Κείμενο σέ 2
στῆλες, ὁ τίτλος δίχρωμος καί μέ ξυλό γραφο
τυπογραφικό σῆμα. Λείπει ἡ ράχη (ἐλεύθερο τό
πάνω κάλυμμα, σχεδόν σπασμένη ἡ κάτω σύνδεση).
Legrand (18ος αἰ.) 1074, Ἑλληνική Βιβλιο θήκη, 426. 
€ 400-600

64
ΛΩ ΡΕ ΝΤΗΣ, Νικόλαος. Λεξικόν τῶν ἀρχαίων
μυθολογικῶν, ἱστορικῶν καί γεωγραφικῶν κυρίων
ὀνομάτων, χρη σι μεῦον ὡς πα ράρτη μα πα ντός ἑλ λη -
νι κοῦ λε ξι κοῦ πρός με λέ την τῶν πα λαιῶν ποι ητῶν
καί λο γο γρά φων, νῦν τό πρῶ τον μετ’ ἀ κρι βεί ας ἐκ
πα λαιῶν καί νε ω τέ ρων ἐ ρα νι σθέν. Βιέν νη, A. Benko,
1837.  8ο, η΄ + 592 σ. (μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο στά
περιθώρια τῶν τελευταίων κυρίως φύλλων, ὀξεί -
δωση). Κείμενο σέ 2 στῆλες, χα λυ βό γρα φη προ με τω -
πί δα. Δέρμα τῆς ἐ ποχῆς τῆς ἔκ δο σης (μι κρές φθο ρές,
χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις, κίτρινες οἱ ἀκμές). Ἠλιού
1837.131.
€ 80-120

4. Ἐφημερίδες - Περιοδικά

65
Ἀθηναΐς, ἐφημερίς τῶν νέων, ἐκδίδοται ἅπαξ τοῦ
μηνός. Ἀθήνα, 1876-1878.  Οἱ τόμοι Α΄-Γ΄ (ἀπό
τούς 7) δεμένοι μαζί, 4ο , 101, 193 καί 194 σ. (χωρίς
τίτλο ὁ Β΄ τόμος, 2 τεύχη του δεμένα σέ λάθος θέση,
κομμένο τό μεγαλύτερο μέρος ἑνός φύλλου στόν ἴδιο
τόμο, λείπουν τμήματα ἀπό 6 φύλλα μέ ἀπώλεια
κειμένου). Κείμενο σέ 2 στῆλες, πολυάριθμες ξυλο -
γρα φίες ἐντός κειμένου (χρωμολιθογραφία ἀπό ἄλλη
ἔκδοση σέ θέση προμετωπίδας στόν Α΄ τόμο). Δερμά -
τινη ράχη.
€ 100-150

66
Ἐφημερίς. Διευθυντής: Δημήτριος Α. Κορομηλᾶς.
Ἀθήνα, 1 Ἰανουαρίου – 31 Αὐγούστου 1884.  τά
τεύχη 1-244 τοῦ πρῶτου ἐξαμήνου του ΙΑ΄ ἔτους

(1884) δεμένα σ’ ἕνα τόμο (οἱ μήνες δεμένοι μέ τή
σειρά: Αὔγουστος, Ἰούλιος [...] Φεβρουάριος, Ἰα -
νου άριος). folio (λείπουν τά τεύχη 61, 121, 184 καί
187, κομμένη ἡ κάτω ἐσωτερική γωνία 2 φύλλων τοῦ
τεύχους 183 καί τμῆμα ἀπό τό ἐξωτερικό περιθώριο
ἑνός φύλλου τοῦ 151 (μέ μικρή ἀπώλεια κειμένου),
καθώς καί τό κάτω περιθώριο σέ μερικά ἄλλα τεύχη.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές).
€ 150-200

67
Ἡμερολόγιον τῆς Φιλοκάλου Πηνελόπης, διά κυ ρί ας
καί δεσποινίδας. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστί ας,
[1900].  95 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλ  λα). Μέ
εἰκόνες καί διαφημίσεις ἐντός κειμένου. Ἀρχικά λιθό -
γραφα ἐξώφυλλα (δίχρωμα, λερωμένα). 
€ 40-60

68
Τέχνη καί Θέατρον, ἐκδίδεται κατά Σάββατον, διευ -
θυνταί: Κίμων Μιχαηλίδης – Μιχαήλ Ρόδας. Ἀθήνα,
28 Μαΐου - 30 Ἰουλίου 1916.  τά τεύχη 1 - 10 τοῦ ἔ -
τους 1916 δεμένα σ’ ἕναν τόμο, 4ο, 160 σ. (κομμένο με -
γά λο τμῆμα τοῦ πρώτου φύλλου τοῦ τρίτου τεύ χους:
σ. 33-4, λίγο λερωμένα κάποια φύλλα). Κείμενο σέ 2
στῆλες, εἰκόνες ἐντός κειμένου. Πάνινη ράχη (μικρές
φθορές στά καλύμματα).
€ 80-120
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69 71

69
Νίκη, ἐφημερίς φιλελευθέρων ἀρχῶν, ἰδιοκτήτης: Γ.
Φ. Ἀνδρεάδης, διευθυντής: Γ. Ν. Γεννάδης, [σ. 3:]
ἐκδιδόμενη τετράκις τῆς ἑβδομάδος. Χίος, 18 Αὐ γού -
στου – 25 Δεκεμβρίου 1918. τά τεύχη 2-24 καί 26-74
τοῦ Α΄ ἔτους, 4ο (κομμένα καί συμπλη ρωμένα μικρά
τμήματα ἀπό τά ἐξωτερικά περιθώρια τῶν πρώτων 6
τευχῶν, μέ μικρή ἀπώλεια κειμένου, κομμένη ἡ κάτω
ἐξωτερική γωνία στό δεύτερο φύλλο τοῦ τεύχους 7,
μικρές φθορές). Κείμενο σέ 2-4 στῆλες. (72). 
€ 120-160

70
Ἥλιος, ἑβδομαδιαία πολιτική ἐπιθεώρησις, ἐπίσημον
ὄργανον τοῦ Ἐθνικοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος, διευ -
θύνεται ὑπό τριμελοῦς ἐπιτροπῆς. Ἀθήνα, 4 Μαρ τίου-
19 Αὐγούστου 1928.  τά τεύχη 1-25 τοῦ Α΄ ἔ τους
δεμένα σ’ ἕναν τόμο, 4ο (λυμένα 2 φύλλα). Κεί μενο σέ 4
στῆλες, εἰκόνες ἐντός κειμένου. Πάνινη ράχη (φθορές
στά καλύμματα).
€ 100-150

71
Πρωτοπόροι, ζωντανή τέχνη – κριτική – μελέτη,
διευθύνεται ἀπό συντακτική ἐπιτροπή. Ἀθήνα, 1930-
1932.  τά τεύχη 1-2 τῆς Α΄ περιόδου & τά τεύχη 1-
12 τῆς Β΄ περιόδου δεμένα σ’ ἕναν τόμο (διπλό τό
τελευταῖο τεῦχος τῆς Β΄ περιόδου, ἀρ. 11-12). Κεί -
μενο σέ 2 στῆλες, εἰκόνες ἐντός καί ἐκτός κει μένου

(ἀνάμεσά τους πολλές ξυλογραφίες), δεμένο στό
τέλος τό «Εἰδικό τεῦχος» τῆς 1ης Ἱουνίου 1931, 28 σ.
Πανί (ἔχουν διατηρηθεί τά πάνω εἰκο νογρα φη μένα
ἐξώφυλλα, λυμένο αὐτό τοῦ πρώτου τεύχους). 
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.
€ 200-300

72
Τό ξεκίνημα, μηνιαῖο περιοδικό τοῦ Σοσιαλιστικοῦ
Μαθητικοῦ Συλλόγου, διευθυνταί: Π. Κωνσταντι νί -
δης, Α. Γ. Παπανδρέου. Ἀθήνα, 22 Ὀκτωβρίου 1934.
 τό τεῦχος 2 τοῦ Α΄ ἔτους (ἀπό τά 2), 8 φ. (οἱ πίσω
ὄψεις λευκές). Πολυγραφημένη ἔκδοση, κεί μενο σέ 2
στῆλες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.  Στά  φ. 1-3 ἄρθρο τοῦ
Ἀνδρέα Γ. Παπανδρέου μέ τίτλο «Ἡ οἰκονομική
σχέση τῶν τάξεων» (τό τεῦχος κατα σχέ θηκε).  
€ 60-80

73
Τά Νέα Γράμματα, μηνιαία λογοτεχνική ἐπιθεώ -
ρηση, διευθυντής: Ἀντρέας Καραντώνης. Ἀθήνα,
1935-1940 & 1944-1945.  τά ἔτη Α΄-Ε΄ καί Ζ΄
δεμένα σέ 6 τόμους, ἄδετο τό μοναδικό τεῦχος τοῦ
ΣΤ΄ ἔτους («ἀριθμός 1.- Ἄνοιξη 1940») ἄδετο, 736,
940, 792, 824, 334, 88 καί 429 σ. Δερμάτινη ράχη
(ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα ὅλων τῶν
τευχῶν, λίγο ὀξειδωμένα τά ἐξώφυλλα τοῦ ἄδετου
τεύχους). (7)  ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.
€ 250-350
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76

74
Καλλιτεχνικά νέα, ἑβδομαδιαῖο θεατρικό, λογο -
τ εχνι κό, κινηματογραφικό & καλλιτεχνικό περιο -
δικό, διευθύνεται ἀπό συντακτική ἐπιτροπή. Ἀθήνα,
12 Ἰουνίου 1943 - 3 Μαΐου 1945. τά τεύχη 1-3 & 5-
37. Κείμενο σέ 4 στῆλες, εἰκόνες ἐντός κειμένου
(ἀνάμεσά τους ἀρκετές ξυλογραφίες). (36)
€ 200-300

75
Φιλολογική Κυριακή, ἐκδίδεται κάθε δεύτερη Κυρια -
κή, διευθυντής: Εὐάγγελος Μπουντούρης. Ἀθήνα, 15
Αὐγούστου 1943 - 30 Ἰανουαρίου 1944.  τά τεύχη
1-11 δεμένα σ’ ἕναν τόμο, 4ο, 159 + 12 σ. Κείμενο σέ 3
στῆλες, εἰκόνες ἐντός κειμένου. Πανί.  ΠΛΗΡΗΣ
ΣΕΙΡΑ.
€ 200-300

5. 15ος - 17ος αἰώνας
76
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ, μεταφραστής —
ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ὁ Παμφίλου. De evangelica preparatione.
Treviso, Michele Manzolo, 12 Ἰανουαρίου 1480. 
Τέταρτη ἔκδοση, folio (270 x 194 mm.), [108] φ. (τό
πρῶτο καί τό τελευταῖο λευκά, λεκέδες ἀπό νερό στά
περιθώρια τῶν τελευταίων φύλλων, ἐλαφρά λερ -
ωμένα κάποια ἄλλα). Μεταγενέστερη εὔκαμπτη

περγα μηνή (λερωμένη). Legrand (15ος-16ος αἰ., III) 25
(«édition rarissime»), HC 6702*, GW 9443, BMC, VI,
888, Goff E-121, Oates 2457, Hoffmann, II, σ. 103. 
Πολύ καλό ἀντίτυπο τῆς τέταρτης ἔκδοσης αὐτῆς τῆς
μετάφρασης. Ὁ Γεώργιος Τραπεζούντιος ἔφθασε στή
Βενετία ἀπό τήν Κρήτη τό 1417 μέ τήν παρότρυνση
τοῦ οὐμανιστῆ Francesco Barbaro καί πολύ γρήγορα
ἀναδείχθηκε σέ ἕναν ἀπό τούς ἐπιφανέστερους
Ἕλληνες λογίους τῆς Ἀναγέννησης. Ἡ μετάφραση
τῆς Εὐαγγελικῆς προπαρασκευῆς τυπώθηκε γιά
πρώτη φορά στή Βενετία τό 1470 ἀπό τόν Nicolas Jen-
son καί ἐπανεκδόθηκε 6 φορές μέσα στό 15ο αἰώνα.
Σέ ἑλληνικές βιβλιοθῆκες ὑπάρχουν μόνο ἀντίτυπα
τῆς ἔκδοσης τοῦ 1497 (στή Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς
καί στή Γεννάδειο).
€ 5.000-7.000

77
ΗΣΥΧΙΟΣ. Ἡσυχίου λεξικόν. Hesychii dictionarium.
Haguenau, Thomas Anshelm, 1521.  Τρίτη ἔκδοση,
folio (289 x 195 mm.), 776 στ. (ὀξείδωση). Κείμενο σέ
2 στῆλες, ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στό τε λευ -
ταῖο φύλλο. Μεταγενέστερο διάστικτο δέρμα (μικρές
φθορές, ξαναφτιαγμένη ἡ ράχη). Legrand (15ος-16ος
αἰ., III) 240 («rarissime»), Adams H-509, Brunet, III, στ.
146, Hoffmann, II, σ. 261.
€ 1.800-2.200

78
ΣΟΦΟΚΛΗΣ. Σοφοκλέους τραγωδίαι ἑπτά μετά
σχολίων παλαιῶν καί πάνυ ὀφελίμων. Sophoclis tragoe-
diae septem cum interpretationibus vetustis & valde utilibus.
Φλωρεντία, Giunta, 1522.  Δεύτερη ἔκδοση, 4ο (235 x
165 mm.), 193 φ. (τρύπα ἀπό ἔντομο στό ἐσωτερικό
περιθώριο τῶν πρώτων καί τῶν τελευταίων φύλλων, μέ
μικρή ἀπώλεια κειμένου, λεκέδες ἀπό νερό, ὀξειδωμένα
μερικά φύλλα, σβησμένη σημείωση στόν τίτλο). Δί -
χρωμη ἡ ἐκτύπωση τοῦ φ. 1, ξυλόγραφο τυπο γρα φικό
σῆμα στό τελευταῖο φύλλο. Εὔκαμπτη περγαμηνή τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λερωμένη, φθορές). Adams S-1439,
Brunet, V, στ. 446, Hoffmann, III, σ. 411-2.
€ 1.000-1.500

79
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Divi Ioannis Chrysos-
tomi conciunculæ perquam elegantes sex, de fato & pro-
vide(n)tia Dei. Βασιλεία, Johann Froben, 1526. 8ο (146
x 97 mm.), [32] φ. (λεκές ἀπό νερό στά πρῶτα φύλλα,
ἐπικολλημένο τό τελευταῖο, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο).
Μεταγενέστερη περγαμηνή (ἐπιδιόρθωση στή ράχη).
VD16 J421, Adams C-1545, Hoffmann, II, σ. 410.
€ 600-800
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77

80
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, ὁ Κυρηναῖος. Καλλιμάχου Κυρη -
ναίου ὕμνοι, μετά τῶν σχολίων – Γνῶμαι ἐκ διαφό ρων
ποιητῶν φιλοσόφων τε καί ῥητόρων συλλε  γεῖσαι. Cal-
limachi Cyrenaei hymni, cum scholiis nunc primum æditis
– Sententiae ex diversis poëtis oratoribusque ac philosophis
collectæ, non ante excusæ. Βασιλεία, H. Froben & N.
Episcopius, 1532. 4ο (198 x 145 mm.), 245 σ. (λεκέδες
ἀπό νερό). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο
καί στό τελευταῖο φύλλο. Μετα γενέστερο ἀγγλικό
δέρμα. Adams, C-230, Brunet, I, στ. 1479, Hoffmann, I,
428, Λαγανᾶς 35. [δεμένο μαζί:] ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ.
Πλουτάρχου Χαιρω νέως περί τῶν ἀρεσκόντων τοῖς
φιλοσόφοις φυσικῶν δογμάτων ἐπι τομῆς βιβλία πέν -
τε – Eiusdem operis addita est Gulielmi Budaei interpre-
 tatio latina. Βασιλεία, J. Hervagius, 1531.  4ο, 80 σ.
(λείπει ἡ λατινική μετάφραση: τεύχη λ-φ). Ξυλό -
γραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο. Adams, P-1669,
Hoffmann, III, 191.
€ 700-900

81
[ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ, ὁ Λαμψακηνός]. Ἀριστοτέλους
ῥη τορική πρός Ἀλέξανδρον. Aristotelis rhetorica ad
Alexandrum. Παρίσι, Chrestien Wechel, 1541.  4ο (214
x 145 mm.), 71 σ. (λεκές ἀπό νερό στήν κάτω ἐξω -
τερική γωνία, ὀξειδωμένα μερικά φύλλα, σβησμένες
σημειώσεις στίς σ. 2 & 3). Ξυλόγραφο τυπογραφικό
σῆμα στόν τίτλο καί στό τελευταῖο φύλλο. Νεότερα
χαρτόνια (ταινία δέρματος ἔχει κολληθεῖ στή ράχη, ὁ
τίτλος σέ δερμάτινη ἐτικέτα στό πάνω κάλυμμα). Pet-
tegree & Walsby, 54027, Λαγανᾶς 58. [μαζί:] ΑΡΙΣΤΟ -
ΤΕΛΗΣ. Ἀριστοτέλους τέχνης ῥητορικῆς βιβλία Γ΄.
Aristotelis de arte rhetorica libri tres. Βασι λεία, Michael
Isengrin, 1546.  8ο (157 x 100 mm.), 240 σ. (λεκές ἀπό
νερό, σφραγίδες στόν τίτλο). Ξυλόγραφο τυπογρα -
φικό σῆμα στόν τίτλο. Εὔκαμ πτη περγαμηνή τῆς
ἐπο χῆς τῆς ἔκδοσης (λερωμένη, μικρές φθορές, γκο -
φρα  ρισμένες οἱ ἀκμές). VD16 A3342, Adams A-1940,
Hoffmann, I, σ. 280. (2)
€ 600-800

82
ΔΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ. Ἐκ τῶν Δίωνος τοῦ Νικαέως Ρω -
μαϊκῶν ἱστοριῶν, ἀπό Πομπηΐου Μάγνου μέ χρις
Ἀλεξάνδρου τοῦ Μαμαίας, ἐπιτομή Ἰωάννου τοῦ
Ξιφιλίνου. Dionis Nicaei rerum Romanarun à Pompeio
Magno ad Alexa(n)drum Manææ, epitome authore
Ioanne Xiphilino, ex Bibliotheca Regia [– Dionis Nicæi,
reru(m) Romanarum à Pompeio Magno ad Alexandrum
Manææ filium epitome, Ioanne Xiphilino authore, &
Guilielmo Blanco Albiensi interprete]. Παρίσι, R. Esti-
enne, 1551.  2 μέρη σ’ ἕνα τόμο, 4ο (248 x 168 mm.),

357 καί 280 σ. (λεκές ἀπό νερό στήν κάτω ἐξω -
τερική γωνία τῶν τελευταίων φύλλων). Ξυλόγραφα
τυπογραφικά σήματα στούς τίτλους, κτητορική
σημείωση στό πάνω ἀκρόφυλλο («Sum ex Libris
Henrici / Zuardecronij Rotterd.»), σφραγίδες (ἀνά -
γλυφη καί ἀκυ ρωτική) τοῦ Royal Institution στόν
τίτλο. Μετα γενέστερη περγαμηνή (λερωμένη, σχί -
σιμο στήν πάνω ἕνωση). Schreiber 108, Renouard
(Estienne), σ. 80, ἀρ. 8-9, Adams D-513 & 516, Morti -
mer (French) 170, Pettegree & Walsby, 65033-4.
€ 600-800

83
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τραλλιανός. Alexandri Tralliani me -
dici libri duodecim, graeci et latini, multo quàm antea
auctiores & integriores, Ioanne Guinterio Andernaco in-
terprete & emendatore. Βασιλεία, Heinrich Petri, 1556.
 8ο (177 x 115 mm.), 858 σ. (λεκέδες ἀπό νερό κυ ρί -
ως πρός τό τέλος, λερωμένα μερικά φύλλα, λίγο
ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἑλληνικό κείμενο καί λατι -
νική μετάφραση σέ 2 στῆλες. Μεταγενέστερη περγα -
μηνή (λερωμένη, μικρές φθορές). Adams A-703, Brunet,
I, στ. 167, Hoffmann, I, σ. 122.
€ 400-600

84
Οἱ τῆς ἡρωικῆς ποιήσεως πρωτεύοντες ποιηταί, καί
ἄλλοι τινές: Ὅμηρος, Ἡσίοδος, Ὀρφεύς, Καλ λί μα -
χος, Ἄρατος, Νίκανδρος, Θεόκριτος, Μόσχος, Βίων,
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84 85

Διονύσιος, Κόλουθος, Τρυφιόδωρος, Μου σαῖος, Θέο -
γνις, Φωκυλίδης, Πυθαγόρου χρυσᾶ ἔπη. Poetae Graeci
principes heroici carminis, & alii nonnulli: Homerus, Hes-
iodus, Orpheus, Callim., Aratus, Nicand., Theocrit., Moschus,
Bion, Dionysius, Coluthus, Tryphiodorus, Musæus, Theog-
nis, Phocylides, Pythagoræ aurea carmina, fragmenta alio-
rum. [Γενεύη], H. Estienne, 1566.  2 μέρη σ’ ἕνα τόμο,
folio (374 x 220 mm.), 20 + LXXII + 781 καί LVII + 489 σ.
(ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ξυλόγραφο τυπο γρα -
φικό σῆμα στόν τίτλο. Δέρμα τοῦ 18ου αἰώνα (φθορές,
ἐλεύθερα τά καλύμματα). Schreiber 160, Renouard (Esti-
enne), σ. 126, ἀρ. 5 («un des plus beaux monuments ty-
pographiques et littéraires»), Adams P-1699, Brunet, IV, στ.
757, Hoffmann, III, σ. 233-4, Ἑλληνική Βιβλιο θήκη, 116,
Λαγανᾶς 130.
€ 2.000-3.000

85
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Ἀλεξανδρεύς. Diophanti Alexandrini
arithmeticorum libri sex, et de numeris multangulis liber
ununs, nunc primum græce & latine editi, atque absolutis-
simis commentariis illustrati, auctore Claudio Gaspare Ba-
cheto Meziriaco Sebusiano. Παρίσι, S. Cramoisy, 1621.
 folio (334 x 215 mm.), 32 + 451 + 58 σ. (σφραγίδα
στό πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο). Ἑλληνικό
κείμενο καί λατινική μετάφραση σέ 2 στῆλες, ὁ τίτλος
δίχρωμος καί μέ χαλκόγραφο τυπογραφικό σῆμα.
Περγαμηνή τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λερωμένη,
μεταγενέστερα ὑφασμάτινα κλεῖστρα). Brunet, II, στ.

731, Hoffmann, I, σ. 597-8.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΜΑΘΗ ΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ
ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ.
€ 3.000-4.000

6. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς

86
ΑΡΡΙΑΝΟΣ. Ἀρριανοῦ τὰ Σωζόμενα ἤτοι περὶ ἀνα-
βάσεως Ἀλεξάνδρου βιβλία ἑπτά· ἡ Ἰνδική· οἱ Περί -
πλοι τοῦτε Εὐξείνου Πόντου καὶ τῆς Ἐρυθρᾶς· ὁ
κυ νη γετικός· τὰ Τακτικά, ἐν οἷς προσετέθησαν καὶ τὰ
τοῦ Αἰλιανοῦ· Ἔκταξις κατὰ Ἀλάνων· τὸ Ἐγχει ρίδιον
τοῦ Ἐπικτήτου· Ὁμιλίαι ἤ διατριβαὶ Ἐπι κτήτου βιβλία
τέσσαρα, καὶ ἄλλα τινὰ ἀποσωθέντα ἀποσπασμάτια,
ἐπεξεργασθέντα καὶ ἐκδοθέντα ὑπὸ Νεοφύτου Δού -
κα εἰς τόμους πέντε. Βιέννη, Γ. Βεντότης, 1809.  7
τόμοι δεμένοι σέ 3, 8ο, ι΄ + 403, 360, 389, 354, 404, 384
καί 145 σ. (λείπει ἕνα τεῦχος τοῦ Δ´ τόμου: σ. 65-80,
λεκές στό ἐξωτερικό περιθώριο 2 τευχῶν τοῦ Β´
τόμου, ἐπιδιορθωμένη ἡ πάνω ἐσωτερική γωνία τῶν
τελευταίων φύλλων του, δεμένα μέ λάθος σειρά τά
πρῶτα 9 φύλλα (χ.ἀ.) τοῦ πρώτου τόμου, τό τε λευ -
ταῖο φύλλο τοῦ Β´τόμου δεμένο στό τέλος τοῦ Γ´).
Μέ 3 (ἀπό τούς 14) χαλκόγραφους πίνακες, Δερμά -
τι νη ράχη τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰῶνα (μικρές
φθορές). Ἠλιού 1809.5-11. [δεμένο στό τέλος τοῦ Ζ´
τόμου:] ΔΟΥΚΑΣ, Νεό φυτος. Ἀπάντησις Β΄ πρὸς

books katalogos 73 roman.qxp_Layout 1  09/02/2019  7:40 PM  Page 20



21

88

Ἀλέξανδρον Βασιλείου. Βιέννη, [Γ. Βεντότης], 1809.
 8ο, 56 σ. (λείπει ὁ πίνακας). Ἠλιού 1809.36.
€ 100-150

87
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Πρόδρομος Ἑλλη -
νικῆς Βιβλιοθήκης, περιέχων Κλαυδίου Αἰλιανοῦ τήν
Ποικίλην Ἱστορίαν, Ἡρακλείδου τοῦ Ποντικοῦ [καί]
Νικολάου τοῦ Δαμασκηνοῦ τά σωζόμενα, οἷς προ σ -
ετέ θησαν καί βραχεῖαι σημειώσεις, καί στο χα σμοί
αὐτοσχέδιοι περί τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καί γλώσσης.
Παρίσι, F. Didot, 1805.  8ο, ρος΄ + 425 σ. (λείπει ὁ
ψευδότιτλος, κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό τήν κάτω
ἐξωτερική γωνία 2 φύλλων). Πάνινη ράχη (μικρές
φθορές). Ἠλιού 1805.87, Λαγανᾶς 542.
€ 80-120

88
ΛΟΓΓΟΣ. Les amours pastorales de Daphnis et de
Chloé, traduites du grec de Longus par Amyot. Παρίσι, P.
Didot l’ aîné, 1800.  4ο (313 x 235 mm.), viij + 200 σ.
Χαλκό γραφη προμετωπίδα (πορτραῖτο τοῦ τυπο -
γράφου) καί 8 (ἀπό τίς 9) χαλκογραφίες ἐκτός κει -
μένου χαρα γ μένες ἀπό τόν Roger (I-III) σέ σχέδια τοῦ
Pierre-Paul Prudhon καί ἀπό τούς Massard (IV), Marais
(V) καί Godfroy (VI-VIII) σέ σχέδια τοῦ François
Gérard, ὅλες δοκί μια πρίν ἀπό τή χάραξη τῶν γραμ -
μάτων. Μετα γενέστερη δερμάτινη ράχη (χρυσω  μένη
ἡ πάνω ἀκμή). Brunet, III, στ.1158-9. [δεμένο μαζί:]
ΚΟ ΡΑ ΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης. Λόγγου, ποιμενικά,
τά κατά Δάφιν καί Χλόην. Παρίσι, P. Didot l’ aîné,
1802.  4ο, 133 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 250 ἤ 300
ἀντίτυπα, ἀντίτυπο μέ 29 χαλκογραφίες ἀπό ἄλλη
ἔκδοση (βλ. πιό κάτω). Ἠλιού 1802.37, Brunet, III, στ.
1156, Λαγανᾶς 520.Ἡ ἔκδοση τοῦ 1800 εἶναι ἐκεί -
νη πού θαύμαζε ὁ Goethe: «Πρόκειται γιά ἀρι -
στούργημα […] ὅπου ἡ κατανόηση, ἡ τέχνη καί τό
γοῦστο ἐμφανίζονται στό ἀποκορύφωμά τους […]
Τό τοπίο εἶναι σχεδιασμένο στήν τεχνοτροπία τοῦ
Poussin καί ὁλοκληρώνεται πίσω ἀπό τά πρόσωπα μέ
ἐλάχιστες γραμμές» (Goethes Gespräche mit J. P. Eck-
ermann, 2. Auflage, Λειψία 1908, τ. Β´, σ. 290-1). Ἀπό
τίς ἴδιες πλάκες τυπώθηκαν δυό χρόνια ἀργότερα
καί οἱ χαλκο γραφίες πού κοσμοῦσαν τήν ἔκδοση τοῦ
Κοραῆ. Στό παρόν ἀντίτυπο ἔχουν ἀντικα τα σταθεῖ
ἀπό τίς χαλκογραφίες παλαιότερης ἔκδοσης (1787).
€ 500-700

89
ΟΜΗΡΟΣ. Ὁμήρου Ἰλιάς, παραφρασθεῖσα καί ὁ -
μοιο καταλήκτως στιχουργηθεῖσα [...] καί νῦν πρῶ -
τον τύποις ἐκδοθεῖσα παρά Γεωργίου Ρουσιά δου.
Βιέννη, Hirschfeld (τ. 1-12), 1817-1819, καί Schnierer

(τ. 13), 1819.  13 τόμοι δεμένοι σέ 6, 8ο , οη´ + 305,
344, 216, 316, 178, 235, 217, 219, 242, 215, 148, 151 καί
226 [229] (λείπει ὁ ψευδότιτλος τοῦ Α´ τόμου καί ὁ
τίτλος τοῦ Β´, λερωμένα μερικά φύλλα, ὁξείδωση).
Ἡ μορφή μέ τό ἀναδιπλούμενο ποίημα στον ΙΓ´
τόμο, ὁ Η´ τόμος ἀντίτυπο μέ χρονολογία 1819, μέ 88
(ἀπό τίς 90) χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου, κατά λο -
γος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη τῶν μέσων τοῦ
19ου αἰώνα (μικρές φθορές, σπασμένη ἡ πάνω σύν -
δεση τοῦ Β´ τόμου). Ἠλιού 1817.78-81, 1818.68-70 &
1819.88-93, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1403-4. (6)
€ 250-350

90
Ποικίλα ἑλληνικά, seu Varia græca. Ex Octo Codicibus
Graecis Diuersarum Bibliothecarum nunc primum edita.
Ex Codicibus transcripsit, interpretationes Latinas, ani-
maduersiones et indices adjecit et edidit Christianus Frid-
ericus de Matthæi. Μόσχα,  N. S. Vsevolojsky, 1811. 
8ο, XII + 287 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ἐπι -
μέρους τίτλοι στήν αρχή τῶν κεφαλαίων. Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές στά
καλύμματα).  
€ 60-80
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7. Ἑλληνική γλώσσα - Φιλολογία

91
FABRICIUS, JohannAlbert. Bibliotheca græca, sive noti-
tia scriptorum veterum Græcorum, editio tertia, ab auc-
tore recognita et plurimis locis aucta. Ἀμβοῦργο, Chr.
Liebezeit & Th. Chr. Felginer, 1718 (τ. 1 & 3), 1707 (τ. 2),
1711-1728 (τ. 4-14).  14 τόμοι, μικρό 4ο (ὀξει δωμένο
ἀντίτυπο). Χαλκόγραφες προμετωπίδες στούς τ. 1-5
& 7-14, χαλκογραφία ἐκτός κειμένου στόν 6 (μεταξύ
τῶν σ. 20 & 21). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μι -
κρές φθορές στίς ράχες, σχισίματα στίς ἑνώσεις, ἐλεύ -
θερα τά καλύμματα τοῦ τ. 14 καί τό πάνω κάλυμμα
τῶν 11 & 12). Brunet, II, στ. 1153. (14) 
€ 2.000-3.000

92
ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ὁ Καυσοκαλυβίτης. Θεοδώρου γραμ -
ματικῆς εἰσαγωγῆς τῶν εἰς τέσσαρα εἰς τό τέταρτον,
ὑπόμνημα, ἐκ πολλῶν συνερανισθέν ὑπό Νεοφύτου
ἱεροδιακόνου Πελοποννησίου, καί νῦν πρῶτον τύ -
ποις παρ’ αὐτοῦ ἐκδοθέν. Βουκουρέστι, «ἐν τῇ Νε -
ουργηθείσῃ Τυπογραφίᾳ», 1768.  μικρό folio, 1298
στ. (ἐνισχυμένα μέ ταινίες χαρτιοῦ τά ἐσω τε ρι κά
περιθώρια τῶν 2 πρώτων φύλλων, ὀξει δωμένα
μερικά φύλλα, λεκέδες ἀπό νερό σέ ἀρκετά ἄλλα).
Κείμενο σέ 2 στῆλες, 14 (ἀπό τούς 17) στοιχειο θετη -
μένοι πίνακες σέ ἀναδιπλούμενα φύλλα διαφόρων
διαστάσεων. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο σης (λείπουν
μικρά τμῆματα ἀπό τή ράχη, φθορές). Legrand (18ος
αἰ.) 680, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 403.
€ 200-300

93
Χ[ΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ], Γ. Τό ἐπιδόρπιον τοῦ γραμμα -
τοφάγου, ἤ ὁ αὐτόβλητος Σουτσοκρούστης, ὑπό Γ.
Χ. Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1855.  8ο, 102 σ.
(λερωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ
ράχη, ἀξάκριστο). Γκίνης & Μέξας, 6571.
€ 40-60

94
ΠΟΛΙΤΗΣ, Νικόλαος Γ. Λόγος εἰσιτήριος εἰς τό μά -
θημα τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας. Ἀθήνα, τυπο γρα -
φεῖο τοῦ Αἰῶνος, 1882.  8ο, 24 σ. (σφραγίδα στόν
τίτλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). Ἠλιού &
Πολέμη, 1882.468, Λαγανᾶς 1437.
€ 25-35

8. Παιδεία

95
Ὁ Ἀλαδδῖνος καί τό μαγικό λυχνάρι. Ἀθήνα, Ἑλ -
ληνική Ἐκδοτική Ἑταιρεία, 1909.  4ο (254 x 185
mm.), 12 σ. (λερωμένα τά ἐξωτερικά περιθώρια).
Μέ 6 χρωμο λιθογραφίες ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά
χαρτόνια (μικρές φθορές, χρωμολιθογραφία ἐπικολ -
 λημένη στό πάνω κάλυμμα).  Βλ. Τιμο κατάλογος
Ἑλληνικῆς Ἐκδο τικῆς Ἑταιρείας, [...], Σεπτέμβριος
1911, σ. 24 (εἰκο νίζεται μέ διαφορετική χρωμο λιθο -
γραφία στό κά λυμ μα).
€ 150-200

96
ΔΡΑΓΟΥΜΗ, Ἰουλία. Ὁ βάτραχος πού βαριέται καί
ἄλλες ἱστορίες, γιά νά τίς διαβάζουν οἱ μεγάλοι στά
μικρά παιδιά (Βιβλιοθήκη Ἐκπαιδευτικού Ὁμί λου,
ἀριθ. 8). Ἀθήνα, Ἑστία, 1919.  55 σ. Ἀρχικά εἰκο -
νογραφημένα ἐξώφυλλα (μικρές φθο ρές, ἄκο πο).
€ 50-70

97
Κουκλοθέατρο, Ὁ μπαρμπα Μυτούσης [στή σ. 2:] Τό
Κουκλοθέατρο, περιοδικό δεκαπενθήμερο γιά παι -
διά, σύνταξη: Πηνελόπης Μαξίμου. Ἀθήνα, 15 Ὀκ -
τωβρίου 1946 - 1 Φεβρουαρίου 1947.  τά τεύχη 1-8
δεμένα σ’ ἕναν τόμο, 118 σ. Εἰκονογραφημένοι τίτλοι
καί εἰκόνες ἐντός κειμένου τῆς Ε. Θεοχάρη (πολλές
ἔγχρωμες). Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα.  
€ 60-80

98
SCHMID, J. C. von. Ἠθικά διηγήματα παρα διδόμενα
διά εἰκονογραφιῶν ἐν τοῖς νηπιαγωγείοις καί τοῖς
δημοτικοῖς σχολείοις, ἐκδίδονται τό δεύ τερον δαπά -
νῃ τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρίας. Ἀθή να, Χ. Ν.
Φιλαδελφεύς, 1872. 8ο, 88 σ. (σφραγίδα στόν τίτλο
καί τή σ. 37). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές,
χαλα ρω μένη ἡ ράχη, ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο).
Ἠλιού & Πολέμη, 1872.235 (3 μόνον ἀντί τυ πα).
€ 50-70

99
Ἀριθμητικῆς στοιχειώδη μαθήματα, πρός χρῆσιν τῶν
παιδίων τῆς Ἑλλάδος. Μάλτα, Ἀμερικανική Τυπο-
γραφία, 1830. 12ο, 60 σ. (κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό
τήν πάνω ἐξωτερική γωνία τοῦ τίτλου, σβησμένη
σφραγίδα, ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένα ἀρκετά φύλλα).
Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο. Λείπει τό πάνω ἐξώ-
φυλλο. Ἠλιού 1830.17.
€ 50-70
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100
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Θεόδωρος Ι., «Φαλέζ». Ἀλφα -
βη τάριον τοῦ πολίτου ἤ Τά πνεύματα. Ἀθήνα, τυ πο -
γρα φεῖο Ἑρ μοῦ, 1869.  8ο, 120 σ. (σχισίματα στόν
τίτλο καί στά ἑπόμενα 3 φύλλα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(φθορές, ἀξάκριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο).
Ἠλιού & Πολέμη, 1869.26.
€ 50-70

101
ΜΟΣΧΑΚΗΣ, Ἰγνάτιος. Ἡ μήτηρ, ὁμιλία λεχθεῖσα
ἐν τῷ συλλόγῳ Παρνασσῷ. Ἀθήνα, Α. Κωνστα ντι -
νίδης, 1896.  8ο, 45 σ. (μικρός λεκές ἀπό ὀξείδωση
σέ μερικά φύλλα). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη 1896.448
(3 μόνον ἀντίτυπα). [δεμένο μαζί:] ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ ΛΙ -
ΔΟΥ, Ἄννη. Μωσαϊκόν, περιέχον ὕλην ποικίλην πρός
χρῆσιν τῶν νεανίδων. Ἀθήνα, Αλ. Παπαγεωργίου,
1893.  126 σ. (ἀπώλεια τῆς σελιδαρίθμησης κατά
τό ξάκρισμα σέ ὁρισμένα φύλλα, σχίσιμο σέ 2 ἅλλα:
σ. 59-62). Ἠλιού & Πολέμη, 1892.649 («Λανθάνει»).  
€ 60-80

102
ΣΕΡΟΥΙΟΣ, Γεώργιος. Καλλιόπη, ἤτοι θεωρία συ ν -
ο πτική πρός διδασκαλίαν περί ποιήσεως ἐν γένει,
περί βουκολικῆς, περί ἐποποιΐας, περί δραματικῆς,
περί λυρικῆς. Ἑρμούπολη, Ν. Βαρβαρέσος, 1845. 
8ο , 110 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ἡ

μορφή μέ τόν κατάλογο συνδρομητῶν. Νεότερα
εὔκαμπτα καλύμματα.
€ 30-40

9. Θρησκεία
103
HÜBNER, Johann. Ἱερόν ἀπάνθισμα, περιέχον τέσ -
σαρας καί ἑκατόν ἱστορίας τῆς Παλαιᾶς καί Νέας
Διαθήκης, μεταφρασθέν ἐκ τῆς γερμανικῆς εἰς τήν
κοινοτέραν τῶν νῦν Ἑλλήνων διάλεκτον πρός ρά διον
προεισαγωγήν τῶν παίδων εἰς τά θεῖα, ὑπό Πολυ -
 χρονίου Δημητρίου τοῦ Θρακός, τοῦ περί τά τῆς ἰα -
τρι κῆς μαθήματα σπουδάζοντος. Λειψία, Sommer,
1775.  8ο, 390 σ. (λερωμένα κάποια φύλλα). Χαλκό -
γρα φη προμετωπίδα καί 96 (ἀπό τίς 104) χαλκο -
γραφίες ἐκτός κειμένου (σέ ἀρκετές ἐνι σχυ μένα τά
ἐσωτερικά περιθώρια). Δέρμα τῆς ἐπο χῆς τῆς ἔκδοσης
(μικρές φθορές, χρυσή δια κόσμηση στά καλύμματα,
χρυσωμένες καί γκοφρα ρισμένες οἱ ἀκμές). Legrand
(18ος αἰ.) 834 (χωρίς ἀνα φορά στήν ὕπαρξη εἰκόνων),
Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1060 (52 χαλκογραφίες).
€ 150-200

104
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Νικηφόρος. Κυριακοδρόμιον, ἤτοι
ἑρμηνεία καί μετ’ αὐτήν ἠθική ὁμιλία εἰς τό κατά
πᾶσαν Κυριακήν ἐν ταῖς ἁγίαις τῶν Ὀρθοδόξων
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ἐκκλησίαις ἀναγινωσκόμενον Εὐαγγέλιον. Μόσχα,
Riediger & Claudius, 1796.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2
τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 4ο, 14 + 317 καί (319-745) σ.
(λεκές ἀπό νερό στό ἐξωτερικό περιθώριο μερικῶν
φύλλων, κυρίως στόν Α´ τόμο). Ἔκδοση σέ γαλάζιο
χαρτί, κείμενο σέ 2 στῆλες, χαλκόγραφη βινιέτα στή
σ. 5. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λείπει ἡ ράχη,
φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις, κόκκινες οἱ
ἀκμές). Λαδᾶς & Χατζηδῆμος, II, 21, Legrand & Per-
not, 535 («première et rarissime édition»), Ἑλληνική
Βιβλιοθήκη, 1122-4.
€ 600-800

105
Πράξεις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, κατά τό θεῖον ἀρχέ -
τυπον, προστίθενται δέ σχόλια φιλολογικά καί ἱστο -
ρικά, καί παρατηρήσεις δογματικαί καί ἠθικαί. Μάλτα
1827.8ο, VIII + 211 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Κείμενο
σέ 2 στῆλες. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές). Ἠλιού 1827.75.
€ 80-120

106
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ὁ Ἁγιορείτης. Ἐξομολογητάριον,
ἤτοι βιβλίον ψυχωφελέστατον περιέχον, διδα σκα -
λίαν σύντομον πρός τόν πνευματικόν πῶς νά ἐξο μο -
λογῇ μέ καρπόν· τούς κανόνας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Νηστευτοῦ ἀκριβῶς ἐξηγημένους· συμβουλήν
γλα φυράν πρός τόν μετανοοῦντα πῶς νά ἐξομολο -
γῆται καθώς πρέπει, καί λόγον ψυχωφελῆ περί μετα -
νοίας, συνερανισθέν μέν ἐκ διαφόρων διδασκά λων
καί εἰς ἀρίστην τάξιν ταχθέν [...], νῦν δέ καί αὖθις
ἐκδίδοται διά δαπάνης τῶν ἐν τῷ αὐτῷ Ἁγιω νύμῳ
Ὄρει ἱερομονάχων Στεφάνου καί Νεο φύτου τῶν
Σκουρταίων, τετάρτη ἔκδοσις. Βενετία, Fr. Andreola,
1835.  8ο, ιδ´ + 422 σ. (ἐλαφρά ὀξει δωμένο ἀντί -
τυπο, λεκέδες ἀπό μελάνι σέ 5 φύλλα: σ. 391-394 καί
399-404). Δίχρωμος ὁ τίτλος, κτητορική σημείωση
στόν τίτλο, ἀφιερώσεις στό πάνω ἀκρό φυλλο καί τή
σ. η´. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλι ού 1835.63.
€ 150-200

107
Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου βασιλέως, καί
μεγαλομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ Βλαδιμήρου καί
θαυματουργοῦ τυπωθεῖσα μέν πρῶτον δαπάνῃ τοῦ
τιμιωτάτου κυρίου Ἰωάννου Παπᾶ τοῦ ἐκ τῆς πό -
λεως Νεοκάστρου· νῦν δέ ἀνατυπωθεῖσα κατά τήν
ἔκδοσιν τοῦ Γλυκῦ τοῦ 1774 ἀναλώμασι τῶν εὐσε -
βῶν κυρίων [...], τῶν λεγομένων Κορώνα. Βενετία,
Ἑλλη νικό Τυπογραφεῖο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, 1858.
 4ο, 42 σ. (ὀξείδωση, λερωμένο ἀντίτυπο). Δίχρωμη

ἐκτύπωση. Μέ 2 λιθογραφίες ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λυμένα, λερωμένα, μικρές φθορές). Γκί -
νης & Μέξας 7449.
€ 150-200

108
Τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκ κλη-
 σίας ἐγκόλπιον προσευχητάριον, περιέχον προσευχάς
καί ἀκολουθίας, τήν λειτουργίαν Ἰωάννου τοῦ Χρυ-
σοστόμου ἡρμηνευμένην, ἔτι δέ τούς Ἀπο στό λους καί
τά Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν καί τῶν ἐπι σημο τέρων
ἑορτῶν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, ὑπό Ἀρ χι     μανδρίτου Γρη-
γορίου Ζιγαβηνοῦ, προϊστα μένου τῆς ἐν Μασσαλίᾳ
ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (ἰδίᾳ δαπάνῃ). Μασσαλία, Im-
primerie Marseillaise, 1868.  16ο, μζ´ + 879 σ. (λερω-
μένα μερικά φύλλα, λεκέδες ἀπό νερό, ὀξείδωση, ὁ
ψευδότιτλος κολλημένος στό πάνω κάλυμμα). Ξυλο-
γραφία μέ τίντα μεταξύ τῶν σ. ς´ καί ζ´. Πανί τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λερωμένο, φθορές). ΑΒΙΒΛΙΟ-
ΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 30-40

109
ΜΑΡΙΝΟΣ, Δ. Ἐπιστολιμαία διατριβή περί βαπτί-
σματος. Ἑρμούπολη, τυπογραφεῖο τῆς Πατρίδος,
χ.χ. [1869]. 16ο, δ´ + 70 σ. (κομμένα μικρά τμήματα
ἀπό τά περιθώρια τοῦ τίτλου, σβησμένη σφραγίδα,
λερωμένα τά πρῶτα φύλλα). Λείπουν τά ἐξώφυλλα
(ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη 1869.140.
€ 30-40

110
ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ, Εὐάγγελος Κ. Ἐγκόλπιον λειτουρ -
γι κόν τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ μετά ἑρμηνείας.
Ἀθήνα, Ὁ Παλαμήδης, 1888.  16ο, η΄ + 256 σ.
(σφραγίδα στόν τίτλο). Βελοῦδο τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο -
σης (χρυσή διακόσμηση στά καλύμματα, χρυσωμένες
οἱ ἀκμές). Ἠλιού & Πολέμη 1888.213.
€ 60-80

10. Μουσική

111
BOURGAULT-DUCOUDRAY, L.-A. Le carnaval d’
Athènes, dances grecques, [πάνω:] A monsieur Etienne
Carathéodory. Παρίσι, Choudens, 1900.  4ο, 66 σ.
Λιθό γραφη παρτιτούρα. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. 
€ 50-70
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112
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, Μανώλης. Ὁ Πρωτομάστορας,
μου σική τραγωδία σέ μέρη τρία κ’ ἕνα ἰντερμέδιο,
διασκευή ἀπό τήν ὁμώνυμη τραγωδία τοῦ Πέτρου
Ψη λορείτη. Ἀθήνα 1917.  4ο , 304 σ. Λιθόγραφη
πα ρ τι  τούρα, ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί ἰταλικά,
ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στόν Γεώργιο
Δρο σίνη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, φθορές
στή ράχη, ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 100-150

113
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτρης. C. P. Cavafy, 10 inven-
tions. Ἀθήνα, λιθογραφεῖο Κ. Π. Καρύδη, [1927]. 4ο

, 26 σ. (λερωμένα τό πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο).
Ἐξολοκλήρου λιθόγραφη παρτιτούρα, ἀντί τυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
€ 200-300

114
50 δημώδη ἄσματα Πελοποννήσου καί Κρήτης.
Συλλογή Ὠδείου Ἀθηνῶν (Ἱστορική καί Λαο γραφική
Βιβλιοθήκη τοῦ Συλλόγου πρός Διάδοσιν Ὠφελίμων
Βιβλίων, ἀρ. 9). Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, 1930.  240 σ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές στή ράχη, ἄκοπο
ἀντίτυπο).
€ 30-40

115
Σαρανταοκτώ προγράμματα τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν,
Αθήνα, 1930-1937.Μέ διαφημίσεις (πολλές ὁλο σέ -
λιδες). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. (48).
€ 200-300

11. Ἐπιστῆμες
116
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Ἀναστάσιος. Ἀντιπανάκεια ἤτοι
περί τῶν αἰτίων, ἅ τάς νόσους δυσιάτους ἤ ἀνιάτους,
μή τοιαύτας καθ’ ἑαυτάς οὔσας, ὡς ἐπί τό πολύ
ἀπεργάζονται, ὑπό Ἀναστασίου Γεωργιάδου Φιλιπ -
πουπολίτου [...] ὑφ’ οὗ καί εἰς τήν λατινίδα φωνήν
μεθηρμήνευται. Βιέννη, Schrämbl, 1810.  8ο, XXIII
+ 545 σ. (λείπει ὁ ἀναδιπλούμενος πίνακας). Ἑλλη -
νικό κείμενο καί λατινική μετάφραση σέ ἀντικρυστές
σελίδες, κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού
1810.3, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1376, Λαγανᾶς 585.  
€ 60-80

117
ΒΟΥΡΟΣ, Ἰωάννης, X. Landerer καί J. Sartori. Ἑλλη -
νική φαρμακοποιία, κατά βασιλικήν διαταγήν καί
κατ’ ἔγκρισιν του Β. ἰατρικοῦ συμβουλίου ἐκδο θεῖ -
σα, συνταχθεῖσα δέ παρά Ἰωάννου Βούρου, Ξαυ -
ερίου Λανδερέρου, Ἰωσήφ Σαρτορίου. Ἀθήνα,
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Βασιλική τυπογραφία, 1837.  8ο, Ε + 542 σ. (κομ -
μένο μικρό τμῆμα ἀπό τό ἐξωτερικό περιθώριο ἑνός
φύλ λου: σ. 127-8). Τίτλοι στά λατινικά καί τά ἑλ -
ληνικά, λατι νικό κείμενο καί ἑλληνική μετάφραση σέ
2 στῆλες, ξυλόγραφο ἔμβλημα στούς τίτλους. Νεό -
τερη δερμά τινη ράχη. Ἠλιού, 1837.62.
€ 100-150

118
ΒΑΡ ΔΑ ΛΑ ΧΟΣ, Κωνσταντῖνος. Φυσική πειρα μα τική
περιεκτική τῶν νεωτέρων ἐφευρέσεων, συγ γρα φεῖ σα
καί ἐκ δο θεῖ σα ἑλ λη νι στί χά ριν τῶν ἀρ χα  ρί ων. Βιέν νη,
L. Grund, 1812.  8ο, ιβ´ + 773 σ. (λείπει ὁ κα τά  λο γος
συν δρομητῶν, ὀξείδωση, σέ λάθος θέση δεμένος ὁ
πίνακας περιεχομένων). 4 ἀναδιπλούμενοι χαλκό -
γραφοι πίνακες στό τέλος. Ἀρχικά χαρτόνια (ἐπενδυ -
μένα μέ μεταγενέστερο χαρτί, φθορές, ξεθω ριασμένη
ἡ ράχη). Ἠλιού 1812.75.  
€ 80-120

119
HELDREICH, Theodor Heinrich Hermann von. Τά
δημώδη ὀνόματα τῶν φυτῶν, προσδιοριζόμενα ἐπι -
στημονικῶς ὑπό Θ. Χέλδραϊχ, ἐκδιδόμενα δέ ὑπό Σπ.
Μηλιαράκη. Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1910. ιζ´ +
236 σ. (ἐλαφρά λερωμένα μερικά φύλλα). Πανί (ἔχουν
διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, λίγο λε ρω μένα,
μικρές φθορές).
€ 30-40

120
ΣΑ ΡΑ ΝΤΙ ΤΗΣ, Γεώργιος Δ. Μυροποιΐα, ἀ ρω μα τι -
κά καί καλ λυ ντι κά προϊ ό ντα. Ἀ θή να, Ἀ δελ φοί Π.
Ρο δί τη, 1931. 132 σ. Μέ 3 ὁ λο σέ λι δες εἰ κό νες, δια -
φη μί σεις στό τέ λος. Ἀρ χι κά ἐξώφυλ λα (χαλαρωμένη
ἡ ράχη).
€ 30-40

121
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, Πέτρος Ν. Ἀνθοκομία. Ἀθήνα, Γ.
Κασδό νης, 1892.  8ο, 257 σ. Δερμάτινη ράχη (μι -
κρές φθορές στά καλύμματα). Ἠλιού & Πολέμη,
1892.117.
€ 40-60

122
ΛΙΑΜΠΕΗΣ, Ἰωάννης Α. Γαλακτοκομία καί τυρο -
κομία, μετά εἰκόνων. Ἀθήνα, Μ. Σαλίβερος, 1899. 
8ο, 206 σ. (φθορές στήν κάτω ἐσωτερική γωνία τοῦ
πρώ του τεύχους). Ξυλογραφίες ἐντός κειμένου.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένο τό κάτω, μικρές φθο -
ρές, ἀξάκριστο). Ἠλιού & Πολέμη, 1899.486 (3 μό νον
ἀντίτυπα).
€ 40-60

123
REISS, W., καί A. STÜBEL. Ausflug nach den vulkanis-
chen Gebirgen von Aegina und Methana im Jahre 1866.
Heidelberg, Fr. Bassermann, 1867.  8ο, 84 σ. (λεκέδες
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128

ἀπό νερό στά περιθώρια). Ἀναδιπλούμενος χρωμο -
λιθόγραφος χάρτης στό τέλος. Λείπει ἡ δερμάτινη
ράχη (ἐλεύθερο τό πάνω κάλυμμα).
€ 40-60

124
ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντῖνος. Πρόχειρον
νό μων, τό λεγόμενον ἡ Ἑξάβιβλος, συναθροισθέν
πaντόθεν κατ’ ἐκλογήν καί ἐπιτομήν οὕτω συντεθέν.
Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς, 1835.  8ο, κβ´ + 584 σ. (λε -
κές ἀπό νερό στήν πάνω ἀριστερή πλευρά πολλῶν
φύλ λων, στίγματα ἀπό μελάνι στόν τίτλο). Ξανα -
φτιαγμένη ἡ ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ ὑπο λείμματα
παλαιότερης, μαρμαρογραφημένες οἱ ἀκμές). Ἠλιού
1835.162.
€ 50-70

125
ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ, Ἀνδρέας. Στοιχεῖα ὀρυκτολογίας.
Ἀθήνα, Ν. Γ. Ἰγγλέσης, 1888.  8ο, θ´ + 237 σ. Ἀρχι -
κά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, μικρές φθορές στή ρά -
χη, ἀξάκριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἠλιού
& Πολέμη, 1888.904.
€ 50-70

126
FRITOT, Albert. Διδασκαλία περί τοῦ φυσικοῦ δικαί -
ου, τοῦ δημοσίου, τοῦ τῶν πολιτειῶν, τοῦ κοινοῦ καί
τοῦ συνταγματικοῦ, πόνημα συνταχθέν γαλλιστί ὑπό
Μ. Α. Φριτότου, μεταγλωττισθέν δέ καί ἐκδοθέν μετά
σημειώσεων καί προλεγομένων ὑπό Ι. Π. Κοκκώ νη.
Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς, 1836.  8ο, μ΄ + 134 σ. (μικρή
τρύπα στόν τίτλο ἀπό σβήσιμο ἀφιέρωσης, ἐλαφρά
ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν
τίτλο, κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμά τινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Ἠλιού 1836.55.
€ 80-120

127
ΝΑΥΤΗΣ, Γ. Α. Ὁδηγίαι πρός τόν δήμαρχον, εἰς
ἐκπλή ρωσιν τῶν κατά τούς ἰσχύοντας νόμους καθη -
κόντων αὐτοῦ, κατά τήν ἀνάκρισιν τῶν ἀξιο ποίνων
πράξεων καί τήν κατηγορίαν τῶν πται σμάτων [...],
ἔκδοσις δευτέρα. Ἀθήνα, Α. Ἀγγελίδης, 1837. 12ο,
κγ΄ + 160 σ. (τρύπα ἀπό ἔντομο στό ἐσωτερικό περι -
θώριο, ἐλαφρά ὀξειδω μένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, λείπουν τμήματα τῆς
ράχης, ἐν μέρει ἄκοπο). Ἠλιού 1837.149.
€ 70-90

12. Χειρόγραφα - Ἔγγραφα

128
HERBERSTEIN, Johann Joseph, Graf von, 1633-1689,
ἐπικεφαλῆς τῆς ναυτικῆς μοίρας τῶν Ἰωαννιτῶν πού
συμμετεῖχε στήν ἐκστρατεία τοῦ Morosini, 1686-1687
— Relat(io)ne del Viaggio delle otto Galere della Sacra
Religione Gieros(olimita)na fatto nell’ anno 1686 in sus-
sidio dell’ Armi Venete sotto la condotta dell’ Ill(us-
trissi)mo et Ecc(elentissi)mo Sig(no)r Gran Prior d’
Ong aria e Capitan Generale frà Gio(vanni) Gioseppe d’
Herber stein [– Relatione del Viaggio che fecero le otto
Galere della Sacra Relig(io)ne Gieros(olimita)na sotto la
condotta dell’ Ill(ustrissi)mo et Ecc(elentissi)mo Sig(no)r
Gen(era)le e Gran Prior d’ Hung(ari)a frà Gio(vanni)
Gioseppe Conte d’ Herberstein, con un distinto raguaglio
dell’ attaco della Piazza di Castel Novo seguito nell’ anno
1687]. [τέλη 17ου αἰώνα].  Χειρόγραφο σέ χαρτί,
33 στίχοι ἀνά σελίδα, 2 μέρη σ’ ἕνα τόμο, folio (277 x
195 mm.), [1] + 41 + [5] + 56 + [9] φ. (τά χ.ἀ. φύλλα
λευκά, λεκές ἀπό νερό πρός τό τέλος τοῦ δεύτερου
μέρους). Οἱ τίτλοι στήν ἀρχή τοῦ κειμένου, χωρίς
ἀρίθμηση τευχῶν, φυλλαρίθμηση ἀπό τό χέρι τοῦ
γραφέα, κτητορική σημείωση στό φ. 1, μεγάλο χαλκό -
 γραφο ex-libris μέ τό οἰκόσημο τῶν Herberstein στό
ἐσωτερικό τοῦ πάνω καλύμματος. Δέρμα σύγχρονο μέ
τή γραφή (φθορές, τό οἰκόσημο τῶν Herberstein στά
καλύμματα).Ἀνέκδοτη περιγραφή τῆς ἐκστρατείας,
πού θά πρέπει νά συντάχθηκε τό 1687 ἤ τό 1688 ἀπό
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130

πρόσωπο τοῦ περιβάλλοντος τοῦ Herberstein. Φαί νε -
ται πώς τήν ἔλαβε ὑπόψη του ὁ Francesco Scalletari
στό ἔργο του: Condottanavaleeverarelationedelviaggio da
Carlistot a Malta dell’ Sig. Gioanni Gioseppe d’ Herber stein,
Graz 1688. Γιά τόν Herberstein καί τή συμ μετοχή τῶν
Ἰωαννιτῶν στήν ἐκστρατεία, βλ. Theodor Graff, «Frà
Johann Joseph Graf von Herberstein, Generalkapitän der
Malteserflotte. Sein Einsatz gegen die Türken in der Lev-
ante und in Dalmatien in den Jahren 1686 und 1687»,
Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, 89/90
(1998/1999), σ. 85-127 (ὁ συγγραφέας δέν γνωρίζει
τήν ὕπαρξη τοῦ παρόντος χειρο γράφου).
€ 8.000-12.000

129
ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ, 1641-1707, πατριάρχης
Ἱεροσολύμων, 1669-1707. Πατριαρχικό ἔγγραφο μέ
τήν ὑπογραφή του («Δοσίθεος ἐλέῳ Θεοῦ πατρι -
άρχης τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλήμ»), σχετικά μέ
τό χωριό Roznov πού εἶχε χαριστεῖ στήν ἁγιοταφική
μονή Ἀρχαγγέλων τοῦ Cașin ἀπό τόν ἡγεμόνα τῆς
Μολδαβίας Gheorghe Ștefan καί τό ὁποῖο ἀργότερα
ἰδιοποιήθηκε ὁ ἡγεμόνας Ștefanița Lupu, στά πλαίσια
οἰκονομικῶν του διεκδικήσεων ἀπό τόν Ștefan. [Ἱερο -
σό λυμα], Ἰούνιος 1677.  1 σελίδα, 375 x 264 mm.
Σφραγίδα.Ὁ πατριάρχης ἀναφέρει ὅτι τό ζήτημα
ἔχει κριθεῖ στήν Κωνστα ντινούπολη «νομί μως τε καί
κανονικῶς» ὑπέρ τῆς μονῆς, δεδομένου ὅτι τά ἀφιε -

ρώματα εἶναι ἀναπαλλοτρίωτα. Ἐπειδή ὅμως τό
μοναστήρι εἶναι «σχεδόν ἔρημο ἀπό κάθε τίποτα, καί
μάλιστα ἀπό ζῷα», συμφωνήθηκε μέ τόν Nicolae
Racovița, στόν ὁποῖο εἶχε στό μεταξύ χαρίσει τό
χωριό ὁ Ștefan, νά τό κρατήσει καί νά δώσει στό
μοναστήρι σέ ἀντάλλαγμα «διακόσια μελίσσια, δια -
κόσια πρόβατα, τριάντα ἀγελάδια καί εἴκοσι βῴδια».
Τό ἔγγραφο δημοσιεύθηκε ἀπό τόν Α. Παπα δό που -
λο-Κεραμέα, Documente privitoare la istoria Româ nilor
culese de Eudoxiu de Hurmuzaki, τ. XIII: Texte Grecești
privitoare la istoria Românească, Βου κουρέστι 1909, σ.
453-4.
€ 2.000-3.000

130
ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ, Κωνσταντῖνος, ἡγεμόνας τῆς Μολ  -
δαβίας, 1777-1782. Ἔγγραφο στά ρουμανικά μέ τήν
ὑπο γραφή του, μέ τό ὁποῖο ἀπαλάσσει τήν κόρη τοῦ
ἡγεμόνα Γρηγορίου Καλλιμάχη Ραλλίτσα ἀπό τή
φορολογία 1000 μελισσιῶν, 1000 προβάτων καί 10
ἀτό μων τοῦ ὑπηρετικοῦ της προσωπικοῦ. Ἰάσιο 1779.
 1 σελίδα, 454 x 312 mm. (λεκές ἀπό νερό στήν
κάτω πλευρά). Ἐπικεφαλίδα καί ἀρχικά γράμ ματα
μέ κόκκινο μελάνι, πολύχρωμη διακόσμηση μέ τέ μ-
περα, κάτω ἀπό τό κείμενο σύνθεση μέ ἀνθισμένα
κλωνάρια καί ἀντικρυστά πουλιά πού περιβάλλουν
τήν ὑπο γραφή καί τή σφραγίδα τοῦ ἡγε μόνα [Μαζα-
ράκης 1064].
€ 2.000-3.000

131
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  ΣΚΟΥΦΟΣ, ὁ Σμυρναῖος. Ἀνα -
στα σιματάριο. [17ος αἰώνας & ἀρχές 19ου]. 
Χειρόγραφο σέ χαρτί, 9-10 διπλοί στίχοι ἀνά σελίδα,
μικρό 8ο (130 x 92 mm.), 231 [232] φ. (λερωμένα τά φ.
24-201). Βιβλιογραφικό σημείωμα στό φ. 229v: «χεῖρ
χριστοδούλου σμυρναίου σκούφου», κτητορικό σέ
παράφυλλο τοῦ τέλους: «Βηβλίον μου βιβλίον μου /
Σήμερον ἐμοῦ καί αὔριο / ἐτέρου οὐδέν ποτές / τινος,
ἐλάχιστος / καί ἁμαρτολός / ἀποστόλης Μου- / λός
οὐδέν». Δέρμα σύγχρονο μέ τή γραφή (μικρές φθο -
ρές, ἐμπίεστη διακόσμηση στά καλύμματα), ἀρίθμη -
ση τευχῶν στήν πάνω ἐξωτερική γωνία τῆς πρώτης
καί τελευταίας γωνίας κάθε τεύχους, νεότερη φυλ -
λα ρίθμηση.  Πρόκειται γιά ἀκέφαλο κώδικα τοῦ
17ου αἰώνα μέ τό ἀναστασιματάριο τοῦ Χρυσάφου
τοῦ νέου (φ. 24-201), ἀνακαινισμένο ἀπό τόν Χριστό -
δουλο Σκοῦφο πού συμπλήρωσε τήν ἀρχή (φ. 1-23),
δυό χάσματα (φ. 34 & 195) καί κοινωνικά στό τέλος
(φ. 202-232). Τοῦ Χριστό δου λου εἶναι γνωστά τουλά -
χιστον 6 ἄλλα χειρόγραφα. Βλ. Λ. & Μ. Πολίτη,
«Βιβλιογράφοι 17ου-18ου αἰώνα. Συνοπτική κατα -
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131 132

γραφή», Δελτίο τοῦ Ἱστο ρι κοῦ καί Παλαιο γραφικοῦ
Ἀρχείου, τ. 6, Ἀθήνα 1994, σ. 640.
€ 2.000-3.000

132
Ἀνθολογία, περιέχουσα ἐν πρώτοις ἀναστάσιμά τινα,
μετά τῶν κεκραγαρίων αὐτῶν, εἶτα καί τά ἕνδεκα
ἑωθινά, τόν μέγαν ἑσπερινόν, ὄρθρον τε, καί τήν
ἀκολουθίαν τῶν τριῶν λειτουργιῶν, καί τινα μαθή -
ματα τῶν μεγάλων ἑορτῶν. [18ος αἰώνας].  Χειρό -
γραφο σέ χαρτί, 12 διπλοί στίχοι ἀνά σελίδα, 8ο (171
x 113 mm.), [1]3 α-μγ8 (ς10 ι7 ιβ7 ιε7 λε7 λς7 λη6) [μδ]6,  [3]
+ 372 φ. (τά 3 πρῶτα καί τά 7 τελευταῖα φύλλα
λευκά). Ὁ τίτλος στό φ. 1, θαυμάσια ἐπίτιτλα κυρίως
πολύχρωμα, δίχρωμο καί μονόχρωμο στά φ. 51 καί
57 ἀντίστοιχα (σύνθεση μέ ἐλάφι καί πουλιά σέ
φυλλώματα καί τοπίο μέ κρήνη καί κτίσματα),
περίτεχνα ἀρχικά γράμματα μέ κόκκινο μελάνι,
ἀρίθμηση τευχῶν ἀπό τό γραφέα, νεότερη φυλλα -
ρίθμηση μέ λάθη. Ρουμανική βιβλιοδεσία σύγχρονη
μέ τή γραφή, ξύλινες πινακίδες ἐπενδυ μένες μέ δέρ -
μα (μικρές φθορές, χρυσή καί ἐμπίεστη διακόσμηση,
χρυσή παράσταση ἁγίου στό πάνω κάλυμμα καί
ἐμπίεστη παράσταση Παναγίας βρεφοκρατούσας
στό κάτω).  ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ.
€ 4.000-6.000

133
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ὁ Λαμπαδάριος.

Εἱρμολόγιον συνθεῷ ἁγίῳ περιέχον πᾶσας τάς κατα -
βασίας τῶν δεσποτικῶν καί θεομητορικῶν ἐορτῶν
τοῦ ὄλου ἐνιαυτοῦ. Μελοποιηθέν παρά πέ τρου λα -
μπα  δαρίου τοῦ πελοπονησίου καί ἐξιγη θέν κατά τήν
νέαν μέθοδον τῆς κοινῆς τοῦ Γένους σχολῆς παρά
Γρηγορίου πρωτοψάλτου τῆς τοῦ χριστοῦ μεγάλης
ἐκκλησίας. [Κωνστα ντι νούπολη, π. 1820].  Χειρό -
γραφο σέ χαρτί, 11 διπλοί στίχοι ἀνά σελίδα, 8ο (150
x 100 mm.), α + 162 φ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο). Ὁ τίτλος
στό φ. αv, χωρίς ἀρίθμηση τευχῶν, νεότερη φυλ -
λαρίθμηση. Δέρμα σύγχρονο μέ τή γραφή (λείπει
μικρό τμῆμα ἀπό τή βάση τῆς ράχης, σχισμένη ἡ
πάνω ἕνωση, χρυσή καί ἐμπίεστη διακόσμηση στά
καλύμματα).  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ. Ἡ
ἐξή γηση αὐτή τοῦ Γρηγορίου, ἑνός τῶν τριῶν εἰ ση -
γητῶν τῆς Νέας Μεθόδου, δέν μᾶς παραδίδεται σέ
ἄλλα χειρόγραφα (πλήν τοῦ αὐτογράφου τῆς
Βιβλιοθήκης Κ. Ψάχου).
€ 4.000-6.000

134
[Βίος τοῦ νεομάρτυρα Ἀναστασίου «τοῦ ἐκ Παρα -
μυθίας» καί ὀπτασία τοῦ μοναχοῦ Δανιήλ]. [ἀρχές
19ου αἰώνα].  Χειρόγραφο σέ χαρτί, 28-32 στίχοι
ἀνά σελίδα, folio (292 x 200 mm.), [1]4 [2]10: 14 φ. (τά
φ. 1, 2 & 14v λευκά, ἐλαφρά ὀξειδωμένο). Τό μαρτύ -
ριο τοῦ Ἀναστασίου καί ἡ μεταστροφή τοῦ Δανιήλ
στά φ. 3-9r, ἡ ὀπτασία τοῦ Δανιήλ στά φ. 9v-14r (μέ
τίτλο: «Αποκάληψης του πάτερ δανιήλ του κτίτορος
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τοῦ μοναστιρίου τῆς Κυρίας μυρτιδιότισας»),
ἀρχικά στό κάτω περιθώριο τοῦ φ. 13r («Α. Μ. Π.»),
φυλλαρίθμηση καί τίτλος στά γαλλικά ἀπό χέρι τοῦ
19ου αἰώνα (ὁ τίτλος στο φ. 2r: «Relation du martyre du
jeune Anastase. / Apocalypse du Père Daniel, fondateur
du / monastère de Notre-Dame des Myrtes, / dans l’ île de
Cythère (Feuillet 9 verso»). Ἄδετο (λυμένη ἡ ράχη). 
Σημαντικό χειρόγραφο πού περιέχει τήν κερκυραϊκή
ἐκδοχή τοῦ μαρτυρίου τοῦ νεομάρτυρα καί τῆς συ -
νυ φασμένης μέ αὐτό μεταστροφῆς τοῦ νεαροῦ
Τούρκου Ἀχμέτ (μετέπειτα μοναχοῦ Δανιήλ). Ἡ
ἀφήγηση τῶν γεγονότων ἀνευρίσκεται σέ 23 συνο -
λικά χειρόγραφα, πού μέ βάση τήν προέλευσή τους
δίνουν τρεῖς διαφορετικές ἐκδοχές: τήν ἁγιορείτικη,
τή ρουμανική καί τήν κερκυραϊκή. Ἡ κερκυραϊκή
ἐκδοχή, πού σώζεται σέ ἄλλα δύο μόνο χειρόγραφα,
φαίνεται πώς συντάχθηκε στή Βενετία, τήν περίοδο
τῆς ἐκεῖ βάπτισης τοῦ Δανιήλ (1756), καί στηρίχθηκε
σέ στοιχεῖα πού παρεῖχε ὁ ἴδιος. Βλ. Σπ. Χ. Καρύδης,
«Ὁ νεομάρτυρας Ἀναστάσιος «ὁ ἐκ Παραμυθίας»
καί ὁ μοναχός Δανιήλ: τά πρόσωπα καί ἡ γεωγραφία
τοῦ μαρτυρίου», ΛΔ΄ Πανελλήνιο Ἱστορικό Συ νέ -
δριο (31 Μαΐου – 2 Ἰουνίου 2013). Πρακτικά, Θεσ -
σαλονίκη 2015, σ. 19-32.
€ 1.000-1.500.

135
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Δημήτριος, 1793-1832, ἀγωνιστής.
Σημείωμα μέ τήν ὑπογραφή του («Δημήτριος Ὑψη -
λάντης / Πληρεξούσιος τοῦ Γενικοῦ Ἐπι- / τρό που»)
μέ τό ὁποῖο δίνει στό Ρήγα Παλαμήδη τή χρήση ἀκι -
νήτων Ὀθωμανῶν τῆς Τρίπολης. Τρίπολη, 21 Ὀκτω -
 βρίου 1821.  1 σελίδα, 160 x 157 mm.  «Ἄδειαν
ἐδό σαμεν εἰς τόν ῥήγαν Παλαμήδη, νά ἐπιστατήσῃ
καί νά μεταχειρισθῇ εἰς χρῆσιν του τό ὀσπήτιον καί
τά ὑπ’ αὐτό ἐργαστήρια τῶν ὀθωμανῶν Ἀμεράκου,
ὀμέρ Πασόγλου, καί Σαράτζ χουσεΐνι δων, μηδείς
αὐτόν ἐνοχλήσῃ ἕως δευτέρας ἡμῶν καί τοῦ γένους
σκέψεως...».
€ 300-400

136
D’ ESPINAY SAINT-DENIS, Pierre Marie, marquis de,
1764-1837, Γάλλος συνταγματάρχης, ἱππότης τῶν
ταγμάτων τῶν Ἁγ. Μαυρικίου καί Λαζάρου, καί τοῦ
Ἁγ. Ἰωάννη τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῆς Μάλτας. Mé-
moire politique sur la situation de l’ Europe, fait par un
Colonel dans l’ armée, décoré de différens Ordres Sou-
verains & Militaires qui a residé cinq ans à Malte, Sou-
veraineté qui a toujours été protégée par les Empereurs &
Rois de la Chrétienneté. Et Voeux d’ un Chevalier
Français, addressés aux Souverains de la Sainte Alliance,
à leur Congrès [de Veronne] & au lieutenant de l’ ordre de

St. Jean de Jérusalem et de Malte. [1822]. Χειρόγραφο
σέ χαρτί, 27-37 στίχοι ἀνά σελίδα, folio (330 x 220
mm.), [1]11 [2]12 [3]-[4]10 [5]-[13]2 [14]4: [65] φ., 130 σ.
Ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου, μεταγενέστερες
συμπληρώσεις στά περιθώρια μερικῶν φύλλων, στήν
ἀρχή ἔχουν τοποθετηθεῖ 3 ἀναδιπλούμενες χαλκο -
γραφίες (οἱ 2 σέ σχέδια τοῦ d’ Espinay, μέ χειρό -
γραφους τίτλους καί ἀφιερώσεις) καί φύλλα τῶν
ἐφημερίδων Gazette de France (18 Ὀκτωβρίου 1827)
καί Le Constitutionnel (20 Ὀκτωβρίου 1827). Χαρτό -
νια σύγχρονα μέ τή γραφή (ἐπενδυμένα μέ κόκκινο
χαρτί πού μιμεῖται μακρύκοκκο μαροκινό, μικρές
φθορές, βασιλικός θυρεός στά καλύμματα, fleur-de-
lys στίς γωνίες, χαλαρωμένη ἡ πάνω σύν δεση). 
Πολύ ἐνδιαφέρον χειρόγραφο σχετικά μέ τίς βλέψεις
τῶν Ἰωαννιτῶν ἱπποτῶν κατά τή διάρκεια τῆς Ἐπα -
νάστασης. Τό σχέδιο εἰρήνευσης τῆς Ἀνατολῆς πού
πρότεινε ὁ d’ Espinay, περιλάμβανε τήν ἐγκα τάσταση
τοῦ τάγματος στό Ναύπλιο ἤ ἐναλ λακτικά στήν
Κρήτη: «[...] si toute fois la Porte Ottomane ne consentait
pas à laisser établir un état neutre et un Roi Chrétien en
Grèce et dans la presqu’ isle de la Maurée, en y fixant la
résidence du Grand Maître de l’ Ordre de Malte & de tous
les Chevaliers de la Chrétienneté, dans la ville ou est la
plus forte citadelle du Levant, à Napoli de Romani, garnie
de plus de 200 pièces de canons, ou il y a le plus beau port
et Golfe de Napoli, qui existe dans l’ Europe et le Levant
pour y recevoir les Escadres Francaise, Anglaise, Russe,
Allemande, Espagnole & Napolitaine, ainsi que leurs ba-
timens marchands pour y faire quarantaine et s’ y ravi-
tailler au Lazaret & port de l’ Ordre de St. Jean de
Jérusalem qui y serait placé, ainsi que son grand hopital de
St. Jean qui guérirait & traiterait gratuitement d’ après son
institution tous les malades de la Chrétienneté...» (σ. 16).
Ὁ d’ Espinay ἔγραψε διάφορα ἄρθρα, ἐπι στολές καί
ἐκκλήσεις γιά θέματα πολιτικά καί οἰκονομικά. Τό
ὑπόμνημά του αὐτό δέν ἐκδόθηκε, γιατί ὅπως ἐξηγεῖ
ὁ ἴδιος: «Si cet ouvrage comme je l’ annonçais n’ a pas été
imprimé au moment que je l’ envoyais au congrès c’ est
qu’ alors les grecs étoient regardés comme des revoltés au
lieu de malheureux chrétiens qui cherchaient à éviter l’ op-
pression, le massacre et la violation de tous droits, que le
fanatisme musulman dirigeait contre eux...» (σ. 78).
Τύπωσε ὅμως ἀργότερα μιά δεκαπεντασέλιδη
περίληψη μέ τίτλο: Observations sur l’ordre de St-Jean-
de-Jérusalem et de Malte, avec l’exposition des motifs qui
doivent engager la Sainte-Alliance à rendre à cet ordre, en
exécution du congrès de Vienne, sa souveraineté légitime,
et à l’établir dans la Grèce ou dans quelqu’une de ses par-
ties, pour terminer la guerre du Levant (Paris, J.-S.
Cordier, 1825). Τά περιεχόμενα τοῦ χειρογράφου
ἔχουν ὡς ἑξῆς: [σ. 1:] «Mémoire politique sur la situation
de l’ Europe, fait par un Colonel dans l’ armée, décoré de
différens Ordres Souverains & Militaires qui a residé cinq
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ans à Malte, Souveraineté qui a toujours été protégée par
les Empereurs & Rois de la Chrétienneté. Et Voeux d’ un
Chevalier Français, addressés aux Souverains de la Sainte
Alliance, à leur Congrès [de Veronne] & au lieutenant de
l’ ordre de St. Jean de Jérusalem et de Malte», [σ. 36:]
«Nouvelles observations sur le principe de l’ insurrection
des Grecs & sur celle du Brésil», [σ. 39:] «Nouvelles ob-
servations sur les difficultés que présente la pacification
des Grecs», [σ. 79:] «Dernières observations, appuyées d’
importans documens, puisées dans la suite du procès du
Général Berton & Rapport du Procureur général près la
Cour de Poitiers», [σ. 103:] «Notes d’ observations, sur la
lettre de Lord Thomas Erskine au comte de Liverpool,
pour soutenir la Liberté des Grecs, contre la Porte Ot-
tomane».
€ 5.000-7.000

137
Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ — ΚΟΛΟ -
ΚΟΤΡΩΝΗΣ, Θεόδωρος, 1770-1843, ἥρωας τοῦ ’21.
Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή του («θεόδορος κολο -
κο- / τρόνης») καί τίς ὑπογραφές τῶν μελῶν τῆς
Πελο ποννησιακῆς Γερουσίας («ἀσημάκης φωτήλας
ἀντιπρόεδρος», «†ὁ Κορίνθου Κύριλλος», «πρωτο -
σύγκελ λος ἀμβρόσιος [φραντζῆς]», «ὁ Ἀρχ. Γρηγό -
ριος Δικαῖος», «Ἀναγνώστης παπα γιανα κόπουλος
[δεληγιάννης]», «Γεώργιος μπάλμπογλης» καί 11
ἄλλοι), στό ὁποῖο ὁρκίζονται νά ἐνεργήσουν ἀπό
κοινοῦ γιά τή σωτηρία τῆς πατρίδας καί νά ἀφήσουν
κατά μέρος τά προσωπικά τους συμφέροντα. Τρί -
πολη, 16 Ὀκτωβρίου 1822. 2 σελίδες, 303 x 202 mm.
Σφραγίδες τοῦ Κολοκοτρώνη καί τῆς Πελοπον -
νησιακῆς Γερουσίας [Μαζαράκης 1113 & 140]. 
«Ἐπειδή ἀπό τήν προσήλωσίν μας εἰς τά ἰδιαίτερα
συμφέροντα, καί ἀπό τά δεσποτικά μερικῶν φρονή -
ματα, τά πράγματα τῆς Πατρίδος κατήντησαν εἰς
ἐλεεινήν κατάστασιν, καί κατεξεσχίσθη ἡ Πατρίς εἰς
τρόπον, ὁποῦ ἐκ τούτου προφανῶς ἐπαπειλεῖται
ταχύς ὁ τέλειος ἀφανισμός τοῦ ἔθνους μας, ἄν δέν
τόν προλάβωμεν. Ἐπειδή ἡ ἀδυναμία καί ἀνικα -
νότης μας εἰς τό νά κρατῶμεν ἕνα τοιοῦτον πόλεμον,
μᾶς κάμνει νά ἐλπίζομεν ἔλεος, καί ὑπεράσπισιν ἀπό
τήν εὐσπλαγχνίαν τῆς Εὐρώπης, τοῦ ὁποίου δέν
θέλει ἀξιωθῶμεν, ἄν δέν φανῶμεν καθ’ ἡμᾶς αὐτούς
ἄξιοι τούτου. Ἐπειδή ὁ ἐχθρός εἰς τόν ὁποῖον
ἀνθιστάμεθα εἶναι δυνατός καί μέ πολλά καί δυνατά
μέσα, καί ἡμεῖς νά ἐξισωθῶμεν μέ αὐτόν δέν ἠμπο -
ροῦμεν ἀλλέως, εἰ μή μέ τήν δύναμιν τῆς σφικτῆς
ἑνώσεως καί ὁμονοίας μας καί τῆς ἀποφά σεώς μας.
Διά ταῦτα συνελθόντες ἡμεῖς οἱ συνιστῶντες τήν
Γερουσίαν τῆς Πελοποννήσου, καί ὁ Ἀρχιστράτηγος
αὐτῆς Θ. Κολοκοτρώνης, καί συσκεψάμενοι σπου -
δαί ως, περί τοῦ πῶς εἶναι δυνατόν ν’ ἀπαντηθῇ ὁ
κίνδυνος καί νά διορθωθοῦν τά πράγματα ἀφ’ ὅ,τι

κατήντησαν, ἐκρίναμεν ἀναγκαιότατον ἕνα στενόν
ἀδελφικόν ἔνορκον σύνδεσμον ὅλων τῶν ἐχόντων
ἐπιῤῥοήν εἰς τήν Πατρίδα. Καί λοιπόν ὅσοι εὑρέ -
θημεν ἐπί τοῦ παρόντος ἀπεφασίσαμεν αὐτο προαι -
ρέτως καί Ὁρκιζόμεθα ἐπ’ ὀνόματι τῆς ἁγίας
τριάδος τοῦ ἑνός ὑψίστου θεοῦ, καί τῆς φιλτάτης
ἡμῶν Πατρίδος, καί εἰς τήν συνείδησιν καί τήν τιμήν
μας. Αον. Τό πρώτιστον ἀποτέλεσμα τοῦ Ὅρκου καί
τοῦ ἀδελφικοῦ καί πατριωτικοῦ δεσμοῦ μας νά
σταθῇ τό νά προσπαθήσωμεν νά ἐξομαλίσωμεν μέ
τόν πλέον εὔλογον καί σύντομον τρόπον τάς
διχονοίας καί τάς ἐσωτερικάς ταραχάς αἱ ὁποῖαι ἤδη
κατασπαράσσουν τήν πατρίδα, καί διά τάς ὁποίας
κινδυνεύει τό πᾶν τῆς Ἑλλάδος. Βον. Νά συνενω -
θῶμεν ἥ τε Γερουσία καί ὁ Ἀρχιστράτηγος μετά τῶν
ἐπιῤῥοήν ἐχόντων παρ’ αὐτόν στρατιω τικῶν, καί νά
συνεργῶμεν ἀκαταπαύστως διά τό γενικόν συμφέ -
ρον, ὁδηγούμενοι ἀπό μόνα, τόν Πατριω τισμόν καί
τήν Δικαιοσύνην, νά θυσιάσωμεν ὅλα τά μερικά μας
συμφέροντα, καί νά μή φρονῶμεν ἄλλο, νά μήν
πνέωμεν παρά τά δίκαια τῆς Πατρίδος, ἕκαστος εἰς
τό ὁποῖον προσεκλήθη ὑπούργημα. [...] Εον. Ἄν τις
ἡμῶν μέχρι τέλους φανῇ ἐπίορκος ἤ ἀπατεών, ἤ
ἐνάντιος εἴς τι τῶν ἀνωτέρω κοινωφελῶν, ἐνόρκων,
καί ἀμοιβαίων ὑποσχέσεών μας, οἱ λοιποί θέλει τόν
κατατρέχωμεν καί εἰς αὐτήν του τήν ζωήν. Ταῦτα
πάντα ὁρκιζόμεθα ἀπαραβιάστως, ἀπό μόνην τήν
ἀγάπην τῆς πατρίδος κινούμενοι νά φυλάξωμεν
ἀπαραβάτως, καί ποτέ νά μή φρονήσωμεν ἤ ἐνερ -
γήσωμεν διαφορετικά, εἰ μή πρός τό συμφέρον τῆς
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Πατρίδος, ἴσως δυνηθῶμεν μέ τήν βοήθειαν τοῦ θεοῦ,
καί τήν καλήν μας πολιτείαν, καί νά τήν σώσωμεν...».
Δημοσιεύθηκε ἀπό τόν Ι. Θ. Κολο κοτρώνη στά
Ἑλληνικά ὑπομνήματα, ἤτοι ἐπιστολαί καί διάφορα
ἔγγραφα ἀφορῶντα τήν ἑλληνικήν ἐπανάστασιν ἀπό
1821 μέχρι 1827, Ἀθήνα 1856, σ. 75-8.
€ 8.000-12.000

138
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Θεόδωρος, 1770-1843, ἥρωας
τοῦ ’21. Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («θ. κολο -
κοτρόνης») πρός τόν στρατηγό Δημήτριο Πλαπούτα
στό Ναύπλιο. Τετέμπεη, 24 Φεβρουαρίου 1823.  2
σελίδες, 227 x 155 mm.  «Γενναῖε στρατηγέ καί
φρούραρχε! σέ ἀσπάζομαι ἀδελφικῶς – τόν γενναῖ -
ον τόν εὔχομαι πατρικῶς – τόν κύρ πούκουραν
ἀσπάζομαι. Ἀπό Καλαμάταν, ὅπου ἔλαβα τό
γράμμα σου μέ τόν ἀπεσταλμένον ὑπό τῶν αὐτοῦ
παραστατῶν, σοῦ ἀπεκρίθημεν κοινῶς ὅλοι οἱ ἐκεῖ
ἀρχηγοί τῶν ἁρμάτων, σοῦ ἐλέγαμεν νά δεχθῇς μέσα
εἰς τό ναύπλιον τά μέλη τῆς περυσινῆς Διοικήσεως, ἡ
γενναιότης σου ὅμως νά διοικήσῃς τά τοῦ φρουρίου,
καί νά ἐπιμελῆσαι αὐτά – καί συμφώνως ἀπεκρίθην
κ’ ἐγώ εἰς τούς κυρίους παραστάτας. Σοῦ ἐπιβεβαιῶ
λοιπόν αὐτά, καί σοῦ διεγείρω μέ τό παρόν μου
περισσότερον τήν προσοχήν σου, καί ἄγρυπνον
ἐπιμέλειαν, εἰς τό νά ἐπαγρυπνῇς εἰς τάς φρουράς,
καί εἰς τά λοιπά ἀναγκαῖα – καί φυλάττου μή
συγχωρήσῃς ποτέ, καί ἔμβουν μέ μιάν φοράν περισ -

σότεροι ἀπό τέσσαρους ἀνθρώπους εἰς τῇς τάπιαις –
κάμε τά μάτια τέσσαρα καί ἐπαγρύπνει εἰς ὅλα – [...]
Εἰς τζεφερεμῆνι μοῦ ἦλθε γράμμα ἀπό ζυγοβίστι,
μοῦ ἔγραφον ὅτι εἰς δημητζάναν οἱ τελιγιαννέοι
ἐκτυπήθησαν μέ τούς ἰδικούς μας, καί ἐθανατώθη
ἕνας δημητζανίτης. Ἡ ἀγγελία αὕτη μέ ἐλύπησε
κατάκαρδα, ἀλλ’ αἱ ἐνεστῶσαι ἀνάγκαι μέ κάμνουν
ὑπομονητικόν, καί κατά τό μᾶλλον φίλον τῆς εἰρήνης
καί ἡσυχίας, καί ἀπερνῶ ἐπί τούτῳ εἰς δημητζάνην –
μ’ ὅλον τοῦτο ἄν οἱ προτρεπτικοί μου καί παραι -
νετικοί μου λόγοι δέν τελεσφορήσουν, καί δέν ἀγα -
ποῦν οἱ ἐνάντιοι τήν κοινήν ἡσυχίαν καί ἁρμονίαν,
βιάζομαι τότε νά κινηθῶ ἐναντίον τους μέ πολλήν
δυσαρέσκειαν...».
€ 3.000-4.000

139
Ἔγγραφο μέ 10 ὑπογραφές δημογερόντων καί προ -
κρίτων τοῦ Μεσολογγίου πρός τόν στρατηγό Νό τη
Μπότσαρη. Μεσολόγγι, 23 Μαΐου 1825.  2 σελίδες,
317 x 218 mm.  «... Εἰς ἕνα γράμμα σας πρός τόν
Στρατηγόν Γ. Τζόγκα εἴδομεν νά παραπονῆσθε ἀπό
μέρος μας, καί νά λέγετε ὅτι ἔχομεν ἐναντίον σας
πάθος. Δι’ αὐτά πολλά ἐπαραξενεύθημεν ἐπειδή καί
ἄν ἐκολούθησε μεταξύ μας μικρή φιλονηκία, ποτέ
ἡμεῖς πάθος δέν ἐφυλάξαμεν· ἀλλά τόν πατριω -
τισμόν σας καί τήν εἰς τούς κινδύνους τριβήν σας καί
ἀξιότητα, καθώς διαφημίζεται ἀπό ὅλους, ὁμοίως καί
ἡμεῖς διαφημίζομεν, καί ὅτι ἡ ὑπόληψίς σας εἰς τό
πολεμικόν εἶναι πασίδηλος, καί ποτέ τό ἡρωϊκόν ὄ -
νομα ὅλων τῶν Σουλιωτῶν, καί ἐξόχως τῶν Μπο -
τζα ράδων δέν θέλει ἀμαυρωθῆ· [...] Ὅθεν καί
πα ρα  καλοῦμεν νά μή μᾶς ἔχητε εἰς αὐτόν τόν βαθμόν
τῆς ἀναισθησίας, καί νά μᾶς στοχάζεσθε παθητικούς,
καί μάλιστα εἰς τοιοῦτον καιρόν, ὁποῦ κάθε Πατριώ -
της εἶναι καιρός ν’ ἀφήσῃ τά πάθη καί νά βοη θήση
προθύμως τήν Πατρίδα, τήν ὁποίαν βοήθειαν νο -
μίζομεν ὅτι πρῶτος ἡ γενναιότης σας θέλει τήν κάμετε
καί θέλει ὀφελήσετε τήν Πατρίδα περισ σότερον ἀπό
κάθε ἄλλον, ὡς γεροντότερος καί ἐμπειρότερος, καί
μάλιστα ὡς Σουλιώτης καί Μπό τζαρης...».
€ 700-900

140
COCHRANE, Thomas, 1775-1860, ἀξιωματικός τοῦ
βρετανικοῦ ναυτικοῦ, ἀρχηγός τοῦ ἑλληνικοῦ στό -
λου, 1827-1828. Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή του
(«Cochrane») πρός τόν πλοίαρχο Κωνσταντῖνο Κο -
τζιᾶ. «Ἐκ τοῦ Δικρότου ἡ Ἑλλάς», Πόρος, 6/18 Δε -
κεμβρίου 1827. 1 σελίδα, 320 x 200 mm. Ἀνά γλυφη
σφραγίδα.  «Διατάσσεσαι νά ἀναχωρήσῃς μέ τήν
ὑπό τήν ὁδηγίαν σου Βρικο-Γολέτταν Ἀντί ζηλον εἰς
Κέρκυραν, διά δημοσίους ὑποθέσεις, καί διά νά
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φέρῃς Γράμματα εἰς τήν Διοίκησιν τῶν Ἰο νικῶν
Νήσων...».
€ 300-400

141
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, Γεώργιος, 1783-1841, ἀγωνιστής.
Δυό ἔγγραφα μέ τήν ὑπογραφή του («Γεώργιος
Σαχτούρης») πρός τόν πλοίαρχο Κωνσταντῖνο Γ.
Κοτζιᾶ, «Διοικητήν τῆς Ἑλλ. Βρικ. Γολ. Ἀντίζηλος».
«Ἐκ τοῦ Ἑλλ. Βρικ. Ἀθηνᾶ, ἔμπροσθεν Μοθώνης»,
31 Μαΐου 1828. Γραμμένα στίς σ. [1]-[2] καί [3] δί -
φυλλου, 302 x 200 mm. Μέ ἀρ. 143 καί 144 ἀντί στοι -
χα.  «... Διά νά εὐοδοῦνται καλή τερα τά τοῦ
ἀποκλεισμοῦ, καί διά τήν εὐταξίαν τήν ὁποίαν ἡ Κυ -
βέρνησις καταγίνεται νά εἰσάξῃ εἰς τήν Ναυτικήν
δούλευσιν διά συνεχῶν διαταγῶν, οἱ Πλοίαρχοι
παραγγέλλονται νά φυλάττουν μέ αὐ στηράν ἀκρί -
βειαν τά ἀκόλουθα. 1ον. Ὅταν πιάσουν οὐδέ τερον
πλοῖον εἰς τήν Γραμμήν τοῦ ἀποκλεισμοῦ διά νά τό
ὁδηγήσουν, θέλουν ἐνθυ μηθεῖ πάντοτε νά λάβουν
πρῶτον μίαν ἀπό δειξιν ἀπό τάς χεῖρας τοῦ οὐδε -
τέρου Καπιτάν(ου), περιέχουσαν τήν καλήν ἐπί -
σκεψιν, καί τό πότε, ποίαν ὥραν, εἰς πόσα μίλια ἀπό
τήν πολιορκουμένην ξηράν, μέ ποίαν διεύθυνσιν καί
καιρόν ἐπιάσθει. Τό τοιοῦτον ζητεῖται ὡς ἀναγκαῖον
εἰς τήν κρισολογίαν τῆς λείας. 2ον. Πᾶσα ἀταξία καί
ἡ πλέον παραμικρά τῶν ναυτῶν, μάλιστα ἀπό ἐκεί -
νας αἱ ὁποῖαι συνηθισθεῖσαι πρό πολλοῦ ἐπέφεραν
κατά δυστυχίαν πολλήν βλάβην καί ἀτι μίαν εἰς τήν
Πατρίδα, δέν συγχωρεῖται...» (ἀρ. 143).
€ 500-700

142
ΑΜΑΛΙΑ, 1818-1875, Βασίλισσα τῆς Ἑλλάδος.
Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή της («Ἀμαλία»), σχετικά
μέ τή ναυπήγηση ἀτμοδρόμωνος. Ἀθήνα, 30 Αὐ -
γούστου 1858. 1 σελίδα, 313 x 211 mm. Λιθόγραφη
ἐπι κεφαλίδα («ΟΘΩΝ / ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ / ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»), προσυπογράφει ὁ ὑπουργός Ναυ -
τικῶν Ἀθανάσιος Α. Μιαούλης. Σέ κορνίζα. «Ὑπ’
ὄψιν ἔχοντες τά παρά τῶν Βουλῶν ψηφι σθέντα πρός
ναυπήγησιν πλοίων ποσά, ἐπί τῇ προτά σει τοῦ Ἡμε -
τέρου ἐπί τῶν Ναυτικῶν Ὑπουργοῦ, ἀπε φα σί σαμεν
καί διατάττομεν. Ἐπιτρέπομεν εἰς τόν εἰρη μένον
Ὑπουργόν νά παραγγείλῃ εἰς Ἀγγλίαν τήν κατα -
σκευήν Ἀτμοδρόμωνος ἑλικοφόρου ξυλίνου, δυνά -
μεως 200 ἕως 300 ἵππων...». Ἀφορᾶ τόν ἀτ μο   δρόμωνα
«Ἀμαλία» [II] πού κατασκευάστηκε στά ναυπηγεῖα
Pitcher (1859-1861).
€ 400-600

143
Δακτυλογραφημένο ἔγγραφο τῆς Ἐπιτροπῆς Ὀλυ -

μπιακῶν Ἀγώνων μέ τίς ὑπογραφές τῶν μελῶν της
(«Σ. Π. Λάμπρος», «Σ. Ε. Στάης», «Γ. Στρέϊτ», «Ἀν.
Γ. Μεταξᾶς», «Σ. Π. Ράλλης» καί «Μ. Στελ λάκης»),
πρός τό βασιλιά Κωνσταντίνο. Ἀθήνα, 4 Ἰουλίου
1916.  1 σελίδα, 340 x 220 mm. Σημείωση τοῦ
Κωνσταντίνου μέ μολύβι: «Εἰς Αὐλαρχεῖον διά νά
εὐχαριστήσῃ / Κ», σχέδιο ἀπάντησης τοῦ αὐλάρ χη
στήν πίσω ὄψη.  «... Μεγαλειότατε, Τά μέλη τῆς
Ἐπιτροπῆς τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τά εὐτυ -
χήσαντα διά τῆς μετά Σοῦ συνεργασίας ἐπί δώδεκα
ἔτη νά ἴδωσιν ἐκ τοῦ πλησίον οἷος προωρίζετο ἐν Σοί
ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος Βασιλεύς, διά δευτέραν ταύτην
φοράν ὑποβάλλουσιν εὐλαβέστατα εἰς τούς πόδας
τοῦ θρόνου Σου μετά σύμπαντος τοῦ Ἔθνους τήν
ἔκφρασιν τῆς χαρᾶς αὑτῶν ἐπί τῇ ὡς ἐκ θαύματος
διασώσει κατά τήν καταστρεπτικήν πυρακαϊάν τοῦ
Τατόη, ἀναπέμποντα ἅμα τάς εὐχαριστίας αὑτῶν εἰς
τόν Ὕψιστον τόν δίς ἤδη εὐδοκήσαντα ν’ ἀπο -
μακρύνῃ ἀπό Σοῦ πᾶν κακόν ἐπ’ εὐτυχίᾳ τοῦ λα -
τρεύοντός Σε Πανελληνίου...».
€ 400-600

144
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ — Πρακτικό
ὁρκωμοσίας τοῦ Γεωργίου Β΄ στή θέση τοῦ παραι -
τηθέντος ἀπό τό θρόνο πατέρα του Κωνσταντίνου.
Ἀθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 1922.Γραμμένο στίς σ. [1]
& [3] δίφυλλου, 323 x 203 mm. (οἱ [2] & [4] λευκές).
Ἀνάγλυφη σφραγίδα («MARÉCHALAT DE LACOUR
ROYALE»), μαζί σχέδιο τοῦ πρακτικοῦ, τοπο θε -
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τημένα σέ προγενέστερο δίφυλλο χωρίς κείμενο
ἀλλά μέ τίς ὑπογραφές τῶν Π. Κουντουριώτη καί Δ.
Ράλλη (μέ μαῦρο πλαίσιο, ἐπικεφαλίδα: «ΒΑΣΙ ΛΕΙ -
ΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κάτω ἀπό βασιλικό θυρεό καί
τίς σημειώσεις: «4 Νβρίου 1920 / ὥραν 5ην μ. μ.» καί
«παρα λαβή ὑπό Ράλλη καί / παραίτησις ἀντι βα -
σιλέως»). (2)
€ 400-600

145
ΚΟΝΔΥΛΗΣ, Γεώργιος, 1879-1936, στρατιωτικός
καί πολιτικός. Ἕξι αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν
ὑπογραφή του («Γ. Θ. Κονδύλης»), πρός τόν Ἠλία
[Ἀποσκίτη]. Παρίσι, 7 & 17 Ὀκτωβρίου 1929, Nice, 7
Ὀκτωβρίου 1930 (2), καί Ἀθήνα, 25 Ἰανουαρίου &
31 Μαΐου 1935.  15 συνολικά σελίδες, διάφορα
μεγέθη. Ἡ πρώτη καί οἱ δύο τελευταῖες μέ ἔντυπες
ἐπικεφαλίδες (στήν πρώτη φίρμα ξενοδοχείου, στίς
δύο τελευταῖες: «Ὁ Ὑπουργός τῶν Στρατιωτικῶν»
καί «Ο / ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ / ΟΔΟΣ
ΑΛΩΠΕΚΗΣ 42 / ΑΘΗΝΑΙ»). (6)
€ 150-200

146
CÁRDENAS DEL RIO, Lázaro, 1895-1970, πρόεδρος
τοῦ Μεξικοῦ. Ἐπιστολή στά ἰσπανικά μέ τήν ὑπο -
γραφή του («L. Cárdenas») πρός τόν βασιλιά Γεώργιο
Β΄, μέ τήν ὁποία τόν συγχαίρει γιά τήν ἀπο κα τά -
στασή του στόν ἑλληνικό θρόνο. Μεξικό, 11 Φεβρου -
αρίου 1936.1 σελίδα, 322 x 207 mm. Χρυ σό ἔμ βλημα,
προσυπογράφει ὁ ὑπουργός Ἐξω τε ρικῶν Eduardo Hay,
μαζί ὁ φάκελος.
€ 500-700

147
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, 1878-1963, μητροπολίτης Σάμου καί
Ἰκα ρίας. Δακτυλογραφημένη ἐπιστολή μέ τήν ὑπο -
γραφή του («†ὁ Σάμου Ἰκαρίας Εἰρηναῖος») πρός τόν
Ἀρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό. Κάιρο, 15 Ἰανουα ρίου
1944.  2 σελίδες, 280 x 217 mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευ -
κές). Ἔντυπη ἐπικεφαλίδα («† / ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΪ -
ΡΟΥ / PATRIARCAT GREC ORTHODOXE / VICA RIAT
DU CAIRE»).  «... Κατά τήν Ἰταλικήν κα τοχήν ἐπί
δύο καί ἥμισυ ἔτη ἠγωνίσθην ὑπέρ τῆς δια σώσεως τῆς
ἐθνικῆς ἀξιοπρεπείας ἐν μέσῳ τυραννικῶν ἐνεργειῶν
τοῦ κατακτητοῦ, ηὐλόγησα τό ἔργον τῶν ἀνταρτῶν
τῆς νήσου ὡς ἀπε λευ θε ρω τικήν προσπάθειαν τοῦ
Ἔθνους καί ὡς διαμαρ τυρίαν κατά τῆς τυραννίας,
κατά τῆς ξένης κυριαρ χίας. Τό ἔργον τῶν ἀνταρτῶν
εἶχεν εὕρη βαθεῖαν ἀπήχησιν εἰς τήν ψυχήν τοῦ λαοῦ.
[...] Οὕτω ἐσκέφθημεν καί ἐγώ καί οἱ ἀντιπρόσωποι
τῶν ἀνταρτῶν εἰς τήν νῆσον μας καί ἐστάθημεν ὡς

εἰρηνοποιοί καί συμφιλιωταί καί ἀνεγνωρίσαμεν τήν
ἐν Καΐρῳ Ἑλληνικήν Κυβέρ νησιν. Τοῦτο δέ ἐθεω-
 ρήθη παρ’ ὅλων, ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν ἀπο χρώ σεων,
ὡς πολιτική ἐθνική πρᾶξις ὑψίστης σπου    δαιότητος.
Ἕνεκα τῆς κατ’ ἐπιτακτικήν ἀνάγκην ἀναμίξεώς μου
εἰς τήν πολιτικήν ζωήν τῆς νήσου καί τῆς εὐλογίας τοῦ
ἀνταρτικοῦ ἀγῶνος, ἔγινα δη μιουργός γεγονότων, τά
ὁποῖα μέ εἶχον ἐκθέσει ἐπι κινδύνως. Ὅταν συναν-
τηθῶμεν μετά τινας μῆνας, ὡς ἐλπίζομεν, θά μάθετε
τάς λεπτομερείας, αἱ ὁποῖαι δικαιολογοῦν πλήρως τάς
διαταγάς, τάς ὁποίας μοῦ ἔδωκαν καί αἱ Ἀγγλικαί καί
αἱ ἐπίσημοι Ἑλληνικαί Ἀρχαί νά ἐγκαταλείψω τήν
νῆσον. Τόν ἄγριον καί καταστρεπτικόν βομβαρδι-
σμόν ὑπέστην μετά τῶν Χριστιανῶν μου ἐν τῇ νήσῳ,
καί ἡ σωτηρία μου ὑπῆρξεν ἔργον θείας Προ -
νοίας...».
€ 100-150

148
ΑΝΘΙΜΟΣ, 1905-1976, μητροπολίτης Κιτίου, ἐπι -
κεφαλῆς τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κατά τήν ἐξορία
τοῦ Μακαρίου. Δακτυλογραφημένη ἐπι στολή μέ τήν
ὑπο γραφή του («†ὁ Κιτίου Ἄνθιμος») πρός τόν [Θεό-
δωρο] Κολοκασίδη. Λεμεσός, 3 Ἀπριλίου 1956.1 σε-
λίδα, 284 x 218 mm. Ἔντυπη ἐπικεφαλίδα («ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΚΙΤΙΟΥ / [...] / ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΥ»).
 «... Μέ ἰδιαιτέραν συγκίνησιν ἀνέ γνωσα τό περιε-
 χόμενον τῆς πρός ἐμέ ἐπιστολῆς σου. Εἶναι ἀληθές
ὅτι μετά τήν ἀπέλασιν τοῦ Ἀρχιεπι σκόπου Μακα-
ρίου καί τήν ἀνάληψιν ὑπ’ ἐμοῦ τῆς προσωρινῆς ἡγε-
σίας τῆς Ἐθνικῆς μας ὑποθέσεως, αἰσθάνομαι τήν
ἀνάγκην τῆς ἠθικῆς συμπα ρα στά σεως ὅλων τῶν
φίλων μου καί συμπατριωτῶν μου. [...] Μετά τήν
ἀπέλασιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡ ἐδῶ κατάστασις
ὁλοέν καί ὀξύνεται, τεράστια δέ προβλή ματα ἐδημι-
ουργήθησαν καί θά δημιουργηθοῦν τόσον ἐδῶ ὅσον
καί εἰς τό ἐξωτερικόν. Ἡ Μέση Παιδεία εὑρίσκεται
ὑπό διωγμόν, οἱ Καθηγηταί πεινοῦν, ὁ δέ Κυβερνή-
της τῆς Κύπρου φαίνεται ὅτι εἶναι ἀποφασισμένος
νά χρησιμοποιήση ὅλα τά δυναμικά μέσα πού ἔχει
εἰς τήν διάθεσίν του προ κειμένου νά καταστείλη τό
κίνημα τῆς ἐδῶ ἀντι στάσεως καί ἐπιβάλει τάς θελή-
σεις τῆς Κυβερνή σεώς του...».
€ 100-150

149
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κωνσταντίνος, 1863-1933, ποιητής. Αὐ -
τό γραφο τοῦ ποιήματός του «Ὁ Βασιλεύς Δη μή τριος».
 1 σελίδα, 251 x 161 mm. (ἐλαφρά ὀξει δωμένο κατά
τόπους). Ὑπογεγραμμένο: «Κ. Π. Κα  βά φης».
€ 6.000-8.000

books katalogos 73 roman.qxp_Layout 1  09/02/2019  8:04 PM  Page 34



35

152

150
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κωνσταντίνος, 1863-1933, ποιητής. Αὐ -
τό  γραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Κ. Π.
Καβάφης») πρός τόν [Μῆτσο] Παπανικολάου. Ἀλε -
ξάνδρεια, 21 Μαρτίου 1925.  Γραμμένη στίς σ. [1]-
[2] ἑνός φύλλου, 247 x 161 mm. (κολλημένη μέ στέ  λεχος
στήν ἀριστερή της πλευρά σέ λίγο πλατύ τερο φύλλο
μπέζ χρώματος).«... Φίλε κ. Παπα νικολάου, Ἔλαβα
τό γράμμα σας τῆς 6ης Μαρτίου. [...] Σᾶς εὐχαριστῶ
θερμῶς γιά τά ὅσα γράψατε στήν «Νέα Τέχνη» περί
τῆς ποιήσεώς μου· εἶναι εὐτύχημά μου ποῦ τήν
ἐγκρίνετε. [...] Φωτογραφίαν δέν ἔκαμα ἐπί πολλά ἔτη.
Ἔχω τό ἄριστον σκίτσο τοῦ Μαλέα, ποῦ ἐφάνηκε στήν
«Νέα Τέχνη». Θέλετε νά σᾶς στείλω ἕνα ἀντίτυπόν
του;...».
€ 1.500-2.000

151
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος, 1900-1971, ποιητής. Αὐτό -
γραφο σχέδιο τοῦ ἄρθρου του «L’ Arche de Noé».
[1971].  Γραμμένο σέ 3 λυτά φύλλα ἀριθμημένα 1-
2 & 4, 228 x 180 mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές, λείπει τό
3ο φύλλο).  Δημοσιεύτηκε στό Le Figaro, τ. 9 Ἰου -
λίου 1971. Πρβ. Δασκαλόπουλος Α144.
€ 400-600

152
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος, 1900-1971, ποιητής. Αὐτό γρα -
φο τοῦ ποιήματός του «Πάνω σ’ ἕναν ξένο στίχο».

Γραμμένο στίς σ. [1]-[4] δίφυλλου, 202 x 165 mm.
(ὀριζόντιο σχίσιμο). Ὑπογεγραμμένο: «Γιῶρ γος Σε -
φέρης».  Πρωτοδημοσιεύτηκε στή Νέα Ἑστία, τ.
137 (1 Σεπτεμβρίου 1932), σ. 902-3.
€ 1.000-1.500

153
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς, 1859-1943, ποιητής. Αὐτό γρα -
φη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Κ. Παλαμᾶς»)
πρός μιά μή κατονομαζόμενη κυρία [Μ. Κάουφμαν].
Ἀθήνα, 15 Ἰουνίου 1927.  Γραμμένη στίς σ. [1]-[3]
δίφυλλου, 182 x 114 mm. (λίγο λε ρωμένη τριγωνική
ἐπιφάνεια στή σ. [2]).  «... Μέ χαράν ἐπῆρα τό
γραμματάκι σας ἀπό τό νησί πού ἤρθατε νά ξεκα -
λοκαιριάσετε ἤ – ποιός ξέρει – καί νά μείνετε μακρυά
ἀπό τήν πολυθόρυβη χώρα μας περισ σότερο ἀπ’ ὅτι
θά ἠμπορούσαμε νά ὑπομείνουμε. Θέλω νά εἰπῶ πώς
ἡ παρουσία σας πάντα μᾶς εἶναι ἐπιθυμητή καί
ἀπαραίτητη, ἔστω γιά νά δίνῃ καί στιγμῆς ἀκόμα
πνοή ζωῆς. [...] Μέ τήν ἐλπίδα πώς δέν θ’ ἀργήσουμε
νά σᾶς ξαναϊδοῦμε καί πώς δέν θά εἶναι μονάκριβη ἡ
κάρτα σας ἀπό τή Μιτυλήνη τῶν ἐρωτόπαθων – μιά
φορά κ’ ἕναν καιρό – ποιητῶν καί ποιητριῶν, σᾶς
στέλνω μέ τά φιλικώτατα αἰσθήματά μου χαιρε τι -
σμούς ἐγκάρδιους. Ἡ κυρία Παλαμᾶ σᾶς ἀνταπο -
δίδει τά εὐγενικά σας χαιρετίσματα...».
€ 150-200

154
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς, 1859-1943, ποιητής. Αὐτό -

149
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157

γρα φο τῆς μετάφρασης τοῦ ποιήματος τοῦ P. Verlaine
«Le ciel est, par dessus le toit...».Γραμμένο σέ φύλλο
διαστάσεων 212 x 135 mm. (ἡ πίσω ὄψη λευκή, λίγο
λερωμένο). Ὑπογεγραμμένο: «Κωστῆς Παλαμᾶς».
€ 150-200

155
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς, 1859-1943, ποιητής. Αὐτό γρα -
φο τῆς μετάφρασης τοῦ ποιήματος τοῦ P. Verlaine «Je
suis venu, calme orphelin...».  Γραμμένο σέ φύλλο
διαστάσεων 330 x 211 mm. (ἡ πίσω ὄψη λευκή, μικρά
σχισίματα στά περιθώρια). Χρονολογημένο: «23. 4.
25» καί ὑπογεγραμμένο: «Κωστῆς Παλαμᾶς», τίτλος
πάνω: «Τό τραγούδι τοῦ δυστυχισμένου / Priez pour le
pauvre Gaspard... / Verlaine».
€ 200-300

156
ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς, 1859-1943, ποιητής. Αὐτό -
γραφο τῆς μετάφρασης τοῦ ποιήματος τοῦ Ch.
Baudelaire «Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire...».
 Γραμ μένο σέ φύλλο διαστάσεων 326 x 211 mm. (ἡ
πίσω ὄψη λευκή, σχισίματα στά περιθώρια). Χρονο -
λο γημένο: «18. 12. 1922» καί ὑπογεγραμμένο: «Κω -
στῆς Παλαμᾶς».
€ 300-400

157
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος, 1910-1975, ποιητής καί πεζο -

γράφος. Αὐτόγραφα τῶν ποιημάτων του «Πα ραλ -
 ληλισμοί», «Esmeralda», «Χασίς [Ἀρμίδα]», «Ἡ πόρνες
ἡ χαρούμενες ποῦ πάντα αἰσχρο λογοῦν...», «Low de-
pression [Μουσώνας]» καί «Χόρε ψε πάνω στό φτερό
τοῦ Καρχαρία... [Γυναίκα]». 1, 2, 2, 1, 3 καί 3 σ., τά 4
πρῶτα σέ φύλλα διαστάσεων 295 x 195 mm., τό πέμπτο
σέ 3 λυτά μισά φύλλα κόλλας ἀναφορᾶς ἀριθμημένα I-
III, 165 x 230 mm., καί τό ἕκτο στίς σ. [1]-[3] ριγέ
δίφυλλου ἀπό τετράδιο, 240 x 166 mm. (σχισίματα,
ἐπιδιορθώσεις μέ σελοτέιπ). Ὅλα ὑπο γεγραμμένα: «Ν.
Καββαδίας», τά 2ο-5ο καί χρονο λο γημένα: «August
1945», «(Ἀνέκδοτο / 1945)», «(ἀνέκ δοτο 1931)» καί «In-
dian Ocean May 1951», ὅλα μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στόν
Κ. Καζάζη: «Γιά τό φίλο Κώστα Καζάζη, / πού ἡ
γνωριμία του θά μοῦ / μείνει πάντα ἀξέχαστη», «For the
old seaman / of Greek Navy Costas Cazazis / An old seaman
of / the merchant Navy / Kavadias», «Γιά τόν καπετά
Κωσταντή! / (Ψαρριανό τό καΐκι!...) / Ν. Καββαδίας /
Θεσσαλονίκη 5/2/46. / S/S «CORINTHIA», «Γιά τό φίλο
Κώστα Καζάζη / Ν. Κ.», «Τοῦ φίλου Κώστα Καζάζη»
καί «Στόν ἀγαπημένό μου ἀδελφό / Κώστα Καζάζη
4/1/72». (6)  Τό «Ἡ πόρνες ἡ χαρούμενες ποῦ πάντα
αἰσχρολογοῦν...» δημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά στό
περ. Τομές, 34 (Ἰανουάριος 1978) (φωτοτυπία τοῦ
παρόντος αὐτογράφου).
€ 5.000-7.000

158
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σπῦρος, π. 1902 -1985, ζωγράφος. Ἕξι
αὐτόγραφες ἐπιστολές, οἱ περισσότερες μέ τήν ὑπο -
γραφή του («Σπῦρος»), πρός τό ζωγράφο Ἀρι στοτέλη
Βασιλικιώτη. Γαλαξίδι, 29 Ἰουνίου, 7 Ἰου λίου & 27
Αὐγούστου 1921, καί 3 χ.χ. [οἱ 2 τοῦ 1921].  20
συνολικά σελίδες, διάφορα μεγέθη (λεί πει τό τέλος
δύο ἐπιστολῶν). Μιά ἐπιστολή μέ τό φάκελό της. (6)
«... Ὅταν δέν ἔχω «βιομηχανικήν» ἐργα σίαν κάμνω
πορτραῖτα μέ κάρβουνο. Ἔχω κάμει τήν μητέρα μου,
τήν ἀδελφή μου, τόν ἀδελφόν μου, ἀπό φωτογραφίαν
αὐτόν, τή φάτσα μου, κἄποιον φίλον μου, καί ἕνα
κορίτσι ποῦ εἶνε στό φαρμακεῖο ποῦ εἰργαζόμην καί
εἶνε σωστή ἑλληνική καλλονή. Ἔχει προφίλ Ἀφρο -
δίτης. Μελαχροινή – καί ποιός μπορεῖ νά μᾶς πῇ ὅτι ἡ
Ἀφροδίτη δέν ἦταν μελαχροινή – μέ μαλλιά σάν
τόν ἔβενο μαῦρα, μαῦρα μάτια, εἶνε πολύ ἔξυπνη,
τσερτσινιάτα σωστή καί τό σπουδαιότερον ... μ’ ἀγα -
πάει καί φοβοῦμαι μή πάθω καμμιά δουλειά. Τῆς
ἔκαμα ἕνα πορτραῖτο. Θά τῆς κάμω καί ἄλλα. Ἔρ -
χεται στό σπίτι καί ποζάρει. Σκίτσα δέ καθ ημερινῶς
τῆς κάμνω. Σοί στέλλω ἕνα. Ἔχει καί καλλιτε χνική
ψυ χή καί ταλέντο ἀπαγγελίας μοναδικό. Τήν φο -
βοῦμαι πολύ, πάρα πολύ. Θεώνη βοήθα με. Ἡλικία
15 ἐτῶν. Ἀνάστημα τό δικό μου. Πολύ-πολύ τήν
φοβᾶμαι...» (29 Ἰουνίου 1921).
€ 250-350
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161

159
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965, ἁγιογράφος καί
λογοτέχνης. Αὐτόγραφο τοῦ ἔργου του «Περί ζω -
γρα  φικῆς». 1941.  Γραμμένο μέ μελάνι στίς σ. [1]-
[34] τεύχους 23 φύλλων, 201 x 143 mm. (οἱ σ. [35]-[46]
λευκές). Ὁ τίτλος στή σ. [1] («Περί ζω- / γρα φικῆς /
Σκέψεις καί εἰκασίαι / διά χειρός / καί φαντα σίας /
Φωτίου Κόντογλου τοῦ ἐξ Ἀ- / νατολῶν. / αϠμα΄»),
αὐτόγραφες διορθώσεις καί συμπλη ρώσεις μέ μολύβι,
σημείωση στή σ. [46] («Ἀφοῦ ἡ ἑλληνική τέχνη στά- /
θηκε παράδοση καί ἔμπνευση / γιά ὅλο τόν κόσμο, γιά
μᾶς, τούς / ἴδιους τούς ἕλληνες, δέν εἶνε καλή; / Μή
χειρότερα!»). Ἄδετο.  Δημοσιεύτηκε στή Φιλο λο -
γική Πρωτοχρονιά, 5 (1948), σ. 39-45.
€ 1.500-2.000

160
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965, ἁγιογράφος καί
λογοτέχνης. Αὐτόγραφο τοῦ ἄρθρου του «Ἐξαίσια
σημεῖα καί θαύματα σ’ ἕνα χωριό τῆς Μυτιλήνης,
Δ΄».  Γραμμένο μέ μολύβι σέ 9 λυτά φύλλα ἀρι -
θμημένα 1-9, 246 x 170 mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Ὁ
τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου, αὐτό γραφες συμ -
πληρώσεις μέ κόκκινο μελάνι στό δεύτερο καί τό
τέταρτο φύλλο, σημειώσεις τοῦ ἀρχισυντάκτη στό

πρῶτο.  Δημοσιεύτηκε στήν ἐφημ. Ἐλευθερία, φ.
18 Δεκεμβρίου 1960 (στή σειρά ἄρθρων μέ τίτλο:
«Φρικτά μυστήρια σ’ ἕνα χωριό τῆς Μυτιλήνης»).
€ 800-1.200

161
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965, ἁγιογράφος καί
λογοτέχνης. Μικρό σημειωματάριο μέ σχέδια. [δεκα -
ετία 1930].  126 x 74 mm., [57] φ. Σημειώσεις μέ
μελά νι καί μολύβι, τά σχέδια κυρίως μέ μολύβι.
Ἀρχικό δέρμα (λείπει ἡ ράχη, μικρές φθορές, λυμένα
τά 2 πρῶτα τεύχη).  Στά σχέδια περιλαμβάνονται
ἱστιοφόρα («Καΐκια τῆς Μαύρης Θάλασσας καί τοῦ
Μαρμαρᾶ»), πορτραῖτα (τοῦ Α. Ἀδαμαντίου κ.ἄ.),
τοπία, κτίσματα, ὁ Βροῦτος, ἅγιοι, κ.ἄ.
€ 800-1.200

162
ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας, 1911-1996, ποιητής. Αὐτό -
γραφο τῶν ὀκτώ πρώτων στίχων (ἀπό τούς 39) τοῦ
ποιήματος «Ἡ Μαρίνα τῶν βράχων».  1 σελίδα,
293 x 193 mm. Σταματάει στό «θ» τοῦ «θωρῶντας».
€ 150-200
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13. Ἱστορία

163
ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗΣ, Ἀθανάσιος. Ὠγυγία ἤ ἀρχαιολογία,
περιέχουσα τῶν ἀρχαιοτάτων ἐθνῶν ἤ τῶν δύο
πρώτων αἰώνων τοῦ ἀδήλου καί ἡρωϊκοῦ, τήν ἱστο -
ρίαν, τάς κοσμογονίας, θεογονίας, τήν ἀρχήν καί
πρόοδον τῆς εἰδωλολατρείας καί πάσης κτιστο λα-
τρείας, τάς ἱεροπραξίας, ἱεροσκοπίας, μυθολογίαν
πληρεστάτην τῶν θεῶν καί ἡρώων κατά γενεαλογίαν
[...] πρός γνῶσιν τῆς ἀρχαιολογίας, καί κατάληψιν
τῶν ποιητῶν καί συγγγραφέων. Βιέννη, J. B. Zweck,
1815-1820.  5 τόμοι, 8ο, κβ´+ 515, λβ´ + 534, κη´ + 518,
ιδ´ + 548 καί η´+ 586 σ. (ὁ Ε´ τόμος ἀπό ἄλλο ἀντίτυπο,
λείπει ὁ ψευδότιτλος τοῦ Α´, τρύπα στόν τίτλο τοῦ Ε´,
λείπουν μικρά τμήματα ἀπό τά περι θώρια κάποιων
φύλλων, ὀξειδωμένες οἱ 8 χαλκο γραφίες τοῦ Α´
τόμου). Μέ 14 (ἀπό τίς 15) χαλ κο γραφίες ἐκτός κει-
μένου, κατάλογος συνδρο μητῶν. Πάνινη ράχη τῆς
ἐποχῆς τῆς ἐκδοσης (τ. Α´-Δ´, φθορές) καί ἀρχικά
ἐξώφυλλα (τ. Ε´, φθορές, λυμένη ἡ ράχη, ἀξάκριστο).
Ἠλιού 1815.90, 1816.90, 1817.114, 1818.103 & 1820.
153, Λαγανᾶς 624. (5)
€ 250-350

164
ΚΟΖΑΚΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ, Γεώργιος Γ. Φιλο σο -
φικόν δοκίμιον περί τῆς προόδου καί τῆς πτώσεως
τῆς παλαιᾶς Ἑλλάδος. Ἀθήνα, Π. Μαντζαράκης,
1839. 8ο, δ´ + 511 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Δερ μά -
τι νη ρά χη τῆς ἐ ποχῆς τῆς ἔκ δο σης (μικρές φθορές).
Ἠλιού 1839.207, Legrand & Pernot, 1322 («ouvrage de-
venu très rare»).
€ 80-120

165
ΚΙΝΝΑΜΟΣ, Ἰωάννης. Ioannis Cinnami de rebus gestis
Imperat. Constantinop. Ioannis & Manuelis, Comnenorum,
historiar. libri IV, Cornelius Tollius primus edidit, vertit, cas-
tigavit. Οὐτρέχτη, Th. Ackersdyck & G. Zyll, 1652. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, 356 σ. Ἑλληνικό κείμενο καί
λατινική μετάφραση σέ 2 στῆλες, ξυλόγραφο τυπο -
γραφικό σῆμα στόν τίτλο. Ἀπόδετο. Hoffmann, II,
σ. 429.
€ 300-400

166
ΣΑ ΘΑΣ, Κωνσταντίνος Ν. Ἑλληνικά ἀνέκδοτα,
περισυναχθέντα καί ἐκδιδόμενα κατ’ ἔγκρισιν τῆς
Βουλῆς ἐθνικῇ δαπάνῃ. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τοῦ
Φωτός (τ. 1) καί Α. Καναριώτης (τ. 2), 1867. 2 τόμοι
δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, ΙΕ´ + ρλζ´ + 228 καί μ´ + 310 σ.

Μέ 2 χρωμολιθόγραφους πίνακες στόν πρῶτο τόμο.
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθο ρές).
Ἠλιού & Πολέμη, 1867.124-5, Λαγανᾶς 1224.
€ 100-150

167
ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ — Gewisse Zei -
tung von der Herrlichen Victori und uberwindung der Tür-
ckis chen Armada, so im negst vorschienen Monath Octob.
durch die Spanische und Venedische Armada erlanget
worden. χ.τ., 1571.  4ο (185 x 144 mm.), [8] σ. (κομ μέ -
νη μικρή ταινία ἀπό τό κάτω περιθώριο τοῦ πρώτου
καί τοῦ τελευταίου φύλλου, ὁμοιόμορφη ὀξείδωση).
Μέ μιά ξυλογραφία στόν τίτλο. Νεότερα χαρτόνια.
VD16 G1930 (1 μόνο ἀντίτυπο, στή Jena).  Ἐξαι -
ρετικά σπάνιο φυλλάδιο, ἕνα ἀπό τά πρῶτα πού
ἀνήγ γειλαν τή νίκη τῶν χριστιανικῶν δυνάμεων στή
Γερμανία. Φαίνεται πώς τόν ἴδιο χρόνο κυ κλοφό -
ρησαν ἄλλες δυό ἐκδόσεις (καί οἱ δυό γνωστές ἀπό
βιβλιογραφικές ἀναφορές).
€ 800-1.200

168
ΓΕΔΕΩΝ, Μανουήλ. Παιδεία καί πτωχεία παρ’ ἡμῖν
κατά τούς τελευταίους αἰώνας. Κωνσταντινούπολη,
τυπογραφεῖο τοῦ Νεολόγου, 1893. 8ο, 78 σ. (σφρα -
γίδα στόν τίτλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα,
μικρές φθορές, λυμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη,
1893.552, Λαγανᾶς 1547.
€ 50-70

169
STEPHANOPOLI DE COMNÈNE, Demetrius. Précis
historique de la maison impériale des Comnènes, où l’ on
trouve l’ origine, les moeurs et les usages des Maniotes,
précédé d’ une filiation directe & reconnue par lettres-
patentes du Roi du mois d’ Avril 1782, depuis David,
dernier Empereur de Trébisonde, jusqu’ à Demetrius Com-
nène, actuellement Capitaine de Cavalerie en France.
Ἄμστερνταμ 1784.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 184 σ.
Ξυλό γραφη βινιέτα στόν τίτλο (οἰκόσημο τῶν Κο -
μνηνῶν). Νεότερο δέρμα. Legrand (18ος αἰ.) 1144,
Blackmer 387.
€ 400-600

170
ΣΑ ΘΑΣ, Κ. Ν. Τουρκοκρατουμένη Ἑλλάς: Ἱστο ρι -
κόν δοκίμιον περί τῶν πρός ἀποτίναξιν τοῦ ὀθω -
μανικοῦ ζυγοῦ ἐπαναστάσεων τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους
(1453-1821). Ἀ θή να, Τέκνα Α. Κο ρο μηλᾶ, 1869. 
8ο, β´ + 666 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντί τυπο).
Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (χρυ -
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167 169

σωμένες οἱ ἀκμές).  Ἠλιού & Πολέμη, 1869.549, Λα -
γα νᾶς 1250.
€ 80-120

171
ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ, Τάκης Χ. Ἡ Φιλική Ἑταιρία, 1814-
1821. Ἀθήνα, Ν. Δ. Φραντζεσκάκης, 1926.  448 σ.
(ἐνι σχυμένα μέ ταινίες χαρτιοῦ τά ἐσωτερικά περι -
θώρια 4 φύλλων). Δερμάτινη ράχη (μικρές φθο ρές).
Λαγανᾶς 1853.
€ 40-60

172
MENDELSSOHN BARTHOLDY, Karl. Ἱστορία τῆς
ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως, μετά προεισαγωγῆς, μετά -
φρασις Ἡλία Ι. Οἰκονομοπούλου. Ἀθήνα, Α. Δ.
Φέξης, 1894.  2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο , 792 καί
(794)-1602 σ. Εἰκόνες ἐντός κειμένου (πολλές ὁλο σέ -
λιδες), δερμάτινη ράχη (λείπει τμῆμα της, ξεθω ρια -
σμένη, μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1894.617-8.
€ 100-150

173
POUQUEVILLE, F. C. H. L. Ἱστορία τῆς ἑλληνικής
ἐπαναστάσεως, ἤτοι ἡ ἀναγέννησις τῆς Ἑλλάδος,
μεταφρασθεῖσα ὑπό Ξενοφῶντος Δ. Ζυγούρα.
Ἀθήνα, Α. Τρίμης (τ. 1, 3-4), 1890-1891, καί Γ. Σταυ -
ριανός (τ. 2), 1890.  4 τόμοι δεμένοι σέ 2, 8ο , 295, η´

+ 319, 351 καί 546 σ. (μικρό ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο σ’
ἕνα φύλλο τοῦ Β´ τόμου: σ. 287-288, κομ μένο καί
συμ πληρωμένο τμῆμα στό κάτω περιθώριο τοῦ τε -
λευταίου φύλλου τοῦ Δ´ τόμου: σ. 545-546). Ὁ πρό -
λογος καί ἡ βιογραφία τοῦ Pouque ville (σ. γ´-η´) στήν
ἀρχή τοῦ Β´ τόμου, μέ πολυάριθμες ὁλο σέλιδες ξυλο -
γραφίες. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκ δοσης
(φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1890.355-7 & 1891.325,
Λαγανᾶς 1520. (2)
€ 150-200

174
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Κάρπος. Τά κατά Γ. Βαρνα -
κιώτην καί ἀνάκτησις τοῦ Μεσολογγίου, ἱστο ρη -
θέντα ὑπό Κάρπου Παππαδοπούλου. Μεσο λόγγι, Γ.
Σταυ ρόπουλος, 1861.  8ο, ζ´ + (5)-128 σ. (ἐλαφρά
ὀξει δωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀξάκρι -
στο καί ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). Γκίνης & Μέξας,
8885, Λαγανᾶς 1169.
€ 30-40

175
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Σπυρίδων. Ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς
Ἐπαναστάσεως, ἔκδοσις τρίτη, ἐπιθεωρηθεῖσα καί
ἐπιδιορθωθεῖσα ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ συγγραφέως. Ἀθήνα,
τυπογραφεῖο τῆς Ὥρας, 1888.  4 τόμοι δεμένοι
σ’ἕναν, 8ο, ιθ´ + 287, ζ´ + 304, ζ´ + 307 καί ζ´ + 334 σ.
(μικροί λεκέδες ἀπό ὀξείδωση σέ κάποια φύλλα). Μ’
ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα ἐκτός κειμένου.
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176

Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1888.
893-6.  
€ 60-80

176
Προσωρινή Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Πρόεδρος τοῦ
Ἐκτελεστικοῦ. Πρός τούς κατοίκους τῶν νήσων τοῦ
Αἰγαίου πελάγους καί τῶν Σποράδων. Αφ’ ἧς ὥρας ἡ
Πατρίς διά τῆς ἐν Ἐπιδαύρῳ γενομένης Ἐθνικῆς
Συνελεύσεως ἐσύστησε κεντρικήν Διοί κη σιν οὐσιώδη
[...] προσήλωσε τούς ὀφλθαλμούς της καί εἰς τά
πράγματα τῶν συγγενῶν Νήσων [...] Ἡ προσωρινή
Διοίκησις τῆς Πατρίδος ἀνοίγει τέλος τάς ἀγκάλας
εἰς τούς ἀδελφούς κατοίκους τῶν Νήσων [...] ἐνῷ
διο ρίζει Ἐπάρχους, Ἀντεπάρχους, καί λοιπούς δη-
 μο σίους ὑπουργούς, καί φροντιστάς τῶν κοινῶν
ὑπο  θέσεων πέμπει ἄνδρας Ἁρμοστάς [...] τῶν ὁ -
ποίων ἔργον θέλει εἶσθαι καί τήν ἐσωτερικήν τῶν
Νή σων κατάστασιν ἀκριβῶς νά γνωρίσωσι, καί τάς
γενικάς σχέσεις τῶν αὐτῶν Νήσων μέ τήν διοίκησιν
νά εὐκολύνωσι, καί εἰς ὅλους τούς κατοίκους
αὐτῶν τά ἀληθῆ συμφέροντα, καί χρέη των νά δι-
δάξωσι [...] Κάτοικοι τῶν Ἑλληνικῶν Νήσων! βλέ-
πετε τόν τυραννικόν Γίγαντα; ἤθελε τόν κατα πνίξει
ἐξαισίως ἡ ἀναπνοή τῶν Ἑλλήνων, συμπυκνωμένη
εἰς μίαν ἑστίαν... [τελειώνει:] Ἐν Κορίνθῳ, τήν 23
Ἀπριλίου 1822. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ, Α.
Μαυρο κορ δάτος. Ὁ Μινίστρος Ἀρχιγραμματεύς τῆς
Ἐπι κρα τείας καί τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων, Θ. Νέ -
γρης.  Μονόφυλλο, 304 x 233 mm. (λεκέδες ἀπό

νερό). Τά ὀνόματα τῶν Ἁρμοστῶν συμπληρωμένα μέ
τό χέρι.
€ 150-200

177
Σῶμα Ἐκτελεστικόν. Ἀρ. 1368 τοῦ Πρωτοκώλου.
Προ σωρινή Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Πρόεδρος τοῦ
Ἐκτελεστικοῦ διατάττει. Εἰς ἐνέργειαν τοῦ Νόμου
Ἀρ. 14. α΄. Διορίζονται ἐπί τοῦ παρόντος κα τά τόν ια΄.
τοῦ αὐτοῦ Νόμου αἱ ἑξής ἐπιτροπαί. β΄. Μία διορίζε-
ται εἰς Κόρινθον, ἄλλη είς Μανολάδαν, ἄλλη εἰς
Νησί, καί ἄλλη εἰς Δαδί... [τελειώνει:] ε΄. Ὁ Μινίστρος
τοῦ πολέμου νά ἐνεργήσῃ τήν παροῦσαν διαταγήν.
Ἐν Κορίνθῳ, τήν 11 Μαΐου 1822. Ὁ Πρό εδρος, Α.
Μαυροκορδάτος. Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἐπικρα-
τείας, Μινίστρος τῶν ἐξωτερικῶν ὑπο θέσεων, Θ. Νέ-
γρης.  Μονόφυλλο, 272 x 219 mm. (τρύπες ἀπό
ἔντομο στήν κάτω ἀριστερή γωνία).
€ 100-150

178
BORK, Christian. Kraft und That freier Hellenen. Dessau,
C. G. Ackermann, 1823.  μικρό 8ο, 64 σ. (λίγο λερω -
μένα κάποια φύλλα, ἐλαφρά ὀξειδωμένα τά τελευ -
ταῖα). Μεταγενέστερα χαρτόνια.
€ 200-300

179
ΜΗΝΑΣ, Κ. Μινωΐδης. Πρός τούς Γερμανούς καί τά
λοιπά τῆς Εὐρώπης ἔθνη πρόσκλησις, εἰς βοήθειαν
τῶν Ἑλλήνων. Παρίσι, Bossange, 1826.  8ο, ii + 47 σ.
(ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Τίτλοι στά ἑλληνικά καί γαλ -
λικά, γαλλικό καί ἑλληνικό κείμενο σέ ἀντι κρυστές
σελίδες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένο τό κάτω, λυ -
μένη ἡ ράχη, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού 1826.49.
€ 150-200

180
ΜΙΧΟΣ, Ἀρτέμιος Ν. Ἀπομνημονεύματα τῆς δευ -
τέρας πολιορκίας τοῦ Μεσολογγίου (1825-1826) καί
τινες ἄλλαι σημειώσεις εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ μεγάλου
Ἀγῶ νος ἀναγόμεναι, ἐκδίδονται ὑπό Σ. Π. Ἀρα -
βαντινοῦ.  Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑνώσεως, 1883.
 8ο, 126 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένος ὁ τίτλος). Πάνινη
ρά χη (μικρές φθορές στά καλύμματα, ἔχει διατη -
ρηθεῖ τό πάνω ἀρχικό ἐξώφυλλο, ἐλαφρά ὀξει δω -
μένο, λεκέδες ἀπό νερό). Ἠλιού & Πολέμη, 1883.60,
Λαγανᾶς 1444. 
€ 60-80

181
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ DÜSSELDORF —
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Geschehen Düsseldorf, den 12. Juni 1826. Die Unterze-
ichneten, in Folge der Bekanntmachung des hiesigen Vere-
ins vom Z. d. M. heute hier versammelten auswärtigen und
einheimischen Griechenfreunde, haben über die Verwen-
dung der bisher von ihnen und den mit ihnen anderweit
Vereinigten aufgebrachten Geldbeträge zur Hülfe für die
nothleidenden Griechen folgende Beschlüsse und Ve-
rabredungen gefasst und getroffen... [τελειώνει (σ. [2]):]
(Unterz.) Solbrig. Davidis. Dr. Vogel. Zernial evang. Pfar-
rer. Kortüm. Schriever. Arnz. Schönwald. Schöller. Brewer.
Mostert. Jacobi. Sybel. Hatzfeld. Bergmann. Wolters.
Klüber.  Δίφυλλο, 242 x 188 mm., [2] σ. (οἱ [3] & [4]
λευκές).
€ 150-200

182
Περιγραφή τῆς ἐν Ναυαρίνῳ ναυμαχίας καί τῶν
ἀμέσως προηγησαμένων περιστάσεων, μεταφρα -
σθεῖ σα ἐκ τῆς γερμανικῆς γλώσσης, καί ἐκδοθεῖσα
δαπάνῃ τοῦ κυρίου Ζήση Σωτήρη τοῦ Ἑλληνος, ἔ -
ρωτι πρός τό Γένος. Πέστη, M. Trattner, 1829.  8ο,
52 σ. (ὀξείδωση, λεκές ἀπό νερό στό ἐξωτερικό περι -
θώριο). Μ’ ἕνα ἀναδιπλούμενο λιθόγραφο σχε διά -
γραμμα στό τέλος. Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Ἠλι ού
1829.65.  ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ.
€ 500-700

183
LEMAITRE, Alfred. Musulmans et chrétiens. Notes sur la
guerre de l’ indépendance grecque. Παρίσι, G. Martin,
1895.  μεγάλο 18ο, XI + 263 σ. (λεκές στόν τίτλο,
λερωμένος καί μέ μικρές φθορές ὁ ψευδότιτλος).
Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἀξάκριστο καί ἐν μέρει
ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 70-90

184
MAROCHETTI, Giovanni Battista. Partage de la Turquie,
seconde édition. Παρίσι, «chez tous les marchands de nou-
veautés», «Novembre 1827».  8ο, 47 σ. (ὀξειδωμένο
ἀντίτυπο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ὀξεί δωση, μικρές
φθορές, ἀξάκριστο). Πρβ. Droulia 1983 («Paris, impr.
D’ Éverat», 56 σ.).
€ 150-200

185
PRADT, Dominique Dufour de. De l’ intervention armée
pour la pacification de la Grèce. Παρίσι, Pichon-Béchet,
1828.  8ο, 126 + 24 σ. (ὀξείδωση). Κατάλογος τοῦ
ἐκδότη στό τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ὀξειδωμένα,
φθορές στή ράχη). Droulia 2170.
€ 300-400

186
WALLMARK, Peter Adam. Sulioterna, eller Sulis öfver -
gång, en händelse ur början af grekernas befrielse-krig, his-
torisk skådespel i tre akter, första gången uppfördt på Kongl.
Stora Theatern, den 11. Maj 1827, med bifogade up-
plysningar och anekdoter ur grekiska befrielse-krigets äldre
och nyare historia, andra upplagan. Στοκχόλμη, Eckstein,
1827.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, XXIV + 317 σ. (ἐλαφρά
ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά χαρτόνια (μικρές
φθορές). Droulia 2059.  ΣΠΑΝΙΟ. Στίς σ. 122-317:
«Historiska underrättelser om det Grekisk-Albanesiska
folkslaget Sulioterna och deras krig med Ali Pascha
[Ἱστορικές πληροφορίες γιά τόν ἑλληνοαλβανικό
λαό τῶν Σουλιωτῶν καί τόν πόλεμό τους μέ τόν Ἀλῆ
Πασᾶ]».
€ 300-400

187
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ὁ «Φωτάκος». Βίοι
Πελοποννησίων ἀνδρῶν καί τῶν ἔξωθεν εἰς τήν
Πελο πόννησον ἐλθόντων κληρικῶν, στρατιωτικῶν
καί πολι τικῶν, τῶν ἀγωνισαμένων τόν ἀγῶνα τῆς
Ἐπαναστάσεως, ἐκδοθέντες ὑπό Σταύρου Ἀνδρο -
πούλου. Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1888.  8ο, 335
σ. (λεκέδες ἀπό ὀξείδωση στήν ἀρχή). Δερμάτινη
ράχη (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἀρχικό ἐξώφυλλο,
λερωμένο). Ἠλιού & Πολέμη, 1888.138, Λαγανᾶς
1493.
€ 70-90
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188
Πρακτικά τῆς ἐν Ἄργει Ἐθνικῆς Τετάρτης τῶν Ἑλλή-
νων Συνελεύσεως. Αἴγινα, Ἐθνική Τυπο γραφία, 1829.
 4ο, 144 σ. (κομμένη ἡ κάτω ἐξω τερική γωνία ἑνός
φύλλου: σ. 13-14). Ἀνα  διπλούμενος στοιχειοθετη-
μένος πίνακας στό τέλος. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐπο -
χῆς τῆς ἔκδοσης (λίγο φθαρμένα τά καλύμματα).
Ἠλιού 1829.70, Λαγανᾶς 903.
€ 200-300

189
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Χρῆστος Σ. Ἱστορία τοῦ τακτικοῦ
στρατοῦ τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τῆς πρώτης συστάσεως
του κατά τό 1821 μέχρι τῶν 1832. Ἀθήνα, Κ. Ράλλης,
1837. 8ο, στ΄ + 186 σ. (κομμένο τμῆμα ἀπό τό κάτω
περιθώριο ἑνός φύλλου: σ. 99-100, μέ μικρή ἀπώλεια
κειμένου, ὀξειδωμένα ἀρκετά φύλλα). Κατάλογος
συνδρομητῶν. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λείπει μικρό τμῆ -
μα ἀπό τήν πάνω ἐξωτερική γωνία τοῦ πάνω ἐξω -
φύλλου, μεταγενέστερη ταινία χαρτιοῦ στή ράχη).
Ἠλιού 1837.111, Λαγανᾶς 984.
€ 80-120

190
ΚΡΙΕΖΗΣ, Δημήτριος. Ἐπανόρθωσις ἐσφαλμένων
τινῶν ἐκ τῶν ἀπομνημονευμάτων περί τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπαναστάσεως, ὑπό Φωτάκου, πρώτου ὑπασπιστοῦ
τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Ἀθήνα, Φ. Λούης,
1874. 8ο, 80 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λείπει τμῆμα ἀπό

το πάνω, φθορές στή ράχη, ἀξάκριστο ἀντίτυπο).
Ἠλιού & Πολέμη, 1874.140, Λαγανᾶς 1338.
€ 60-80.

191
[ΦΙΛΗΜΩΝ, Ἰωάννης]. Ἐπιστολή τοῦ κυρίου Α. Θ.
Δημητρίου πρός τόν εἰς Τριέ στιον Κύ ριον ***. Ἐκ
Πε τσῶν, 15-27 Ὀ κτω βρί ου 1831. [Ναύπλιο, Ἐθνική
Τυπογραφία, 1831].  4ο, 40 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο
ἀντίτυπο, σέ λάθος θέση δεμένο ἕνα φύλλο). Χω ρίς
ἰ διαί τε ρο φύλ λο τί τλου (ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κει-
μένου). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα (ἐλεύθερα, φθορές).
Ἠλιού 1831.51.Φι λοκα πο δι στρια κή ἀ νά λυ ση τῶν
γε γο νό των τῆς πε ριό δου 1828-1831. Ὅταν κυκλοφό-
ρησε εἶ χε ἀ ποδο θεῖ στόν Ἀν δρέ α Μου στο ξύ δη. Βλ. Ι.
Φι λή μων, Δο κί μιον ἱστορικόν περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐ -
παναστάσεως, τ. Α´, Ἀθήνα 1859, σ. 329.
€ 200-300

192
Ἀρ. 7 τοῦ Κώδηκος τῶν Ψηφισμάτων. Ἡ Ε΄ Ἐθνική
τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις. Λαβοῦσα ὑπ’ ὅψιν τό ὑπ’
Ἀρ. 613 διάγγελμα τῆς Κυβερνήσεως, διά τοῦ ὁποίου
προβάλλει τήν ἀνάγκην τοῦ νά τροπολογηθῇ ἐν
μέρει τό ὑπ’ Ἀρ. Δ. προεκδοθέν ψήφισμα κατά τήν
ἑνδεκάτην τοῦ παρόντος, διότι δέν ἐπέτυχε τοῦ σκο-
ποῦ ὡς πρός τό Ἄρθρον Γ [...] Ψηφίζει, 1. Ἡ ἔκδοσις
τῶν χαρτονομισμάτων νά περιορισθῇ εἰς μόνην τήν
ποσότητα τῶν 500,000 Φοινίκων ἀντί τοῦ ἑνός ἑκα-
τομμυρίου, κατά τό Ἄρθρον 1. 2. Νά παύσῃ εἰς τό
ἑξῆς ἡ κυκλοφορία τοῦ χαρτονομίσματος εἰς τά με-
ταξύ τῶν πολιτῶν συναλλάγματα, κατά τό Ἄρθρον
3. [...] 4. Τά πρός τό Ταμεῖον χρέη, τῶν ὁποίων αἱ
προθεσμίαι τῆς πληρωμῆς προηγοῦνται τῆς ἐκδό-
σεως τῶν χαρτονομισμάτων, πληρόνονται ὁλικῶς εἰς
μεταλλικά νομίσματα... [τελειώνει:] Ἐξεδόθη ἐν
Ναυπλίῳ, τῇ 27 Ἰανουαρίου 1832. Ὁ Πρόεδρος, Δ.
Τσαμαδός. (Ἕπονται καί αἱ λοιπαί ὑπογραφαί.) Οἱ
Γραμματεῖς, Σ. Παρθενόπουλος, Γ. Αἰνιάν. Ἀντί-
γραφον ἐκ τοῦ Πρωτοτύπου ἀπαράλλακτον. Τῇ 28
Ἰανουαρίου 1832. Ἡ ἐπί τῆς Οἰκονομίας Ἐπιτροπή,
Γ. Σταῦρος, Α. Παπαδόπωλος.Μονόφυλλο, 283 x
206 mm. Σφραγίδα [Μαζαράκης 356].
€ 400-600

193
Ἡ Γραμματεία τῶν Στρατιωτικῶν σπεύδει νά κοινο-
ποιήσῃ τό ἀκόλουθον ἀπόσπασμα τῆς πρός αὐτήν
ἐπισήμου ἀναφορᾶς τοῦ Στρατηγοῦ Ν. Κριεζιώτου.
Χθές τό ἑσπέρας πολεμοῦντες τούς ἀντάρτας εἰς
Μύλους ἐπροχωρήσαμεν τόσον, ὥστε τούς ἐβιάσα-
μεν νά παραδοθοῦν [...] Οὕτω λοιπόν πολεμοῦντες
ἐπέσαμεν ἐπάνω εἰς τούς ἀντάρτας, καί ἀμέσως τούς
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κατετροπώσαμεν, συλλαβόντες πεντήκοντα ἐξ αὐ -
τῶν· τούς δέ λοιπούς μέ τόν ἀρχηγόν τους Δ. Καλέρ -
γην, τούς κατεδιώξαμεν ἕως ἐδῶ [...] Ἐν Ἄστρει, τῇ
10 Ἰουλίου 1832. Ὁ Σρατηγός, Ν. Κριεζιώτης. Εἰς
μάτην ἡ Κυβέρνησις ἔδειξεν εἰς τόν Δ. Καλέργην τήν
ὁδόν τῆς τιμῆς καί τῶν συμφερόντων του [...] Ἰδού
ποῖον ἐστάθη τό τέλος του! Εὐχόμεθα νά γίνῃ πα-
ράδειγμα σωφρονισμοῦ εἰς τούς ὁμόφρονας καί
συντρόφους του... [τελειώνει:] Ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 10
Ἰου λίου 1832. Ὁ ἐπί τῶν Στρατιωτικῶν Γραμματεύς.
Μονόφυλλο, 285 x 205 mm. Ἀντίτυπο υπογεγραμ-
μένο ἀπό τόν Κωνσταντίνο Ζωγράφο, σφραγίδα
[Μαζαράκης 383]. ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 200-300

194
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Ἀναστάσιος, «Λευκίας». Λόγος ἐκ -
φωνηθείς ἐν τῇ κατά Μόναχον τῆς Βαυαρίας τῶν
παροίκων Ἑλλήνων ἐκκλησίᾳ τῇ 6/18 Νοεμβρίου
1832 κατά τήν φερώνυμον πανήγυριν τοῦ γαληνο-
τάτου βασιλέως τῆς Ἑλλάδος Ὄθωνος τοῦ Πρώτου,
ὑπό Ἀναστασίου Γεωργιάδου Λευκίου, Φιλιππου-
πολίτου. Βιέννη, Haykul, 1833.  8ο, 29 σ. Ἀρχικά
ἁπλά ἐξώφυλλα. Ἠλιού 1833.49.
€ 80-120

195
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μιχαήλ Στ. Ὕμνος τῷ θεο-
στηρίκτῳ ζεύγει χαριτοβρίτων ἀνάκτων τῆς νέας
Ἑλλάδος Ὄθωνος καί Ἀμαλίας. Ἀθήνα, Σ. Κ. Γκαρ-
πολᾶς, 1856.  8ο, 14 σ. (λεκέδες ἀπό νερό). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἐλεύθερα, λερωμένα, φθορές). Χατζη -
δῆμος & Σῖμος (Ἐρανιστής III) Α475 (3 μόνον ἀντί-
τυπα).
€ 80-120.

196
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Ι. Στοχασμοί περί τῶν συμφερόν-
των εἰς τό ἑλληνικόν ἔθνος, ἐκδοθέντες φιλοτίμῳ δα-
πάνῃ Κ. Θ. Κ. Παρίσι, F. Didot, 1832.  8ο, 26 σ.
(ὀξείδωση). Λείπουν τά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη,
ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού 1832.118.  
€ 60-80

197
Πολιτικόν σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος κατά τήν Ε΄.
Ἐθνικήν Συνέλευσιν, ἐκδιδόμενον νῦν τό πρῶτον
ὑπό Ἀνδρέου Ζ. Μάμουκα. Ἀθήνα, Π. Β. Μελα χού -
ρης & Φ. Καραμπίνης, 1843.  8ο, δ´ + 45 σ. Δερμά -
τινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Ἠλιού 1843.189,
Λαγανᾶς 1025.
€ 70-90

198
ΒΙΚΕΛΑΣ, Δημήτριος. Ἡ σύστασις τοῦ ἑλληνικοῦ
βασιλείου καί τά ὅρια αὐτοῦ, ἀπό τῆς ἐν Λάϋμπαχ
μέχρι τῆς ἐν Βερολίνῳ συνόδου. Ἀθήνα, Βιβλιοπω-
λεῖο τῆς Ἑστίας, 1887.  8ο, ζ´ + 96 σ. (κομμένη ἡ
πάνω ἐξωτερική γωνία τοῦ τίτλου, σβησμένη σφρα-
γίδα, μικρές φθορές στόν ψευδότιτλο). Λείπει τό
πάνω ἐξώφυλλο (λυμένη ἡ ράχη, ἄκοπο καί ἀξάκρι-
στο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1887.363.
€ 40-60

199
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΡΕΤΟΣ, Α. Ἱστορική ἔκθε-
σις τῆς ἐφημερίδος Ὁ Ἑλληνικός Καθρέπτης, ἐκδι-
δομένης ἑλληνιστί καί γαλλιστί εἰς Ναύπλιον, ἀπό
τόν Μάϊον μῆνα τοῦ 1832 μέχρι τοῦ Ἰαννουαρίου
τοῦ 1833. Ἀθήνα, Κ. Γκαρπολᾶς, 1839.  8ο, 80 σ.
(ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό τό
πάνω περιθώριο τοῦ πρώτου φύλλου). Τίτλοι στά
ἑλληνικά καί γαλλικά, ἑλληνικό καί γαλλικό κείμενο
σέ ἀντικρυστές σελίδες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λε-
ρωμένα, ἀξάκριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο).
Ἠλιού 1839.110, Legrand & Pernot, 1311, Λαγανᾶς
1003.
€ 150-200

200
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Ἀναστάσιος, «Λευκίας». Ὀθωνιάς,
ποιημάτιον ἡρωικόν, κατά τήν γηθόσυνον ἐτήσιον
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ἡμέραν τῆς εὐτυχοῦς εἰς Ναύπλιον ἀφίξεως τοῦ Γα-
ληνοτάτου Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος Ὄθωνος τοῦ
Πρώτου, ὑπό Ἀναστασίου Γεωργιάδου Λευκίου, Φι-
λιππουπολίτου κ.τ.λ., ὑφ’ οὗ καί εἰς τήν γερμανίδα
φωνήν μεθηρμήνευται. Ναύπλιο, Κ. Ράλλης, 1834.
 4ο, 41 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, λίγο
λερωμένα κάποια φύλλα). Τίτλοι στά ἑλληνικά καί
γερμανικά, ἡ γερμανική μετάφραση στίς σ. 21-41.
Μαρμα ρογραφημένα ἐξώφυλλα τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές, λυμένη ἡ ράχη). Ἠλιού
1834.96.
€ 150-200

201
Ἀρ. 166. Ἐγκύκλιος. Ὁ ἐπί τῶν Οἰκονομικῶν Γραμ-
ματεύς τῆς Ἐπικρατείας. Πρός ἅπαντας τούς Διοι-
κητάς καί Τοποτηρητάς, Ἐπιθεωρητάς, Διευθυντάς
καί Ἐπιστάτας τῶν Τελωνείων τοῦ Βασιλείου. Ἡ
μονάς τοῦ νομισματικοῦ συστήματος τῆς Ἑλλάδος
κατήντησε πρό πολλοῦ ἰδανική. Περί τάς δώδεκα χι-
λιάδας ἀργυροῖ Φοίνικες ἐχαράχθησαν μόλις εἰς τό
νομισματοκοπεῖον κατά τάς ἀρχάς τῆς συστάσεώς
του, καί εἰς τήν πρώτην κυκλοφορίαν αὐτῶν ἐγνω-
ρίσθη, ὅτι τό νόμισμα τοῦτο, διωρισμένον νά ἦναι τό
ἑκτημόριον τοῦ Ἱσπανικού διστήλου δέν περιεῖχεν
ὅλην τήν ἀπαιτουμένην ἐσωτερικήν ἀξίαν· [...] ἡ
ἔκδοσις τῶν ὑπ’ Ἀρ. 966 καί 980 Βασιλικῶν διαταγ-
μάτων τῆς 8 (20) Φεβρουαρίου καί τῆς συναπτομέ-
νης διατιμήσεως, τήν ἐγγυᾶται πληρέστατα, διά τῆς

ἀκριβοῦς διαῤῥυθμίσεως τοῦ νομισματικοῦ συστή-
ματος τοῦ Βασιλείου, καί διά τοῦ παραλληλισμοῦ
τῆς ἀξίας ὅλων τῶν καλῆς ποιότητος ξένων νομι-
σμάτων, τῶν ἐγνωσμένων καί κυκλοφορούντων
ἐντός τοῦ κράτους, ὡς πρός τήν μονάδα τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ νομίσματος. Ἡ μονάς αὐτή εἶναι ἡ Δ ρ α χ μ ή,
ἤτις παριστάνουσα πραγματικῶς τό ἕκτον τοῦ Ἱσπα-
νικού διστήλου, ὅπως ἔπρεπε νά τό παριστάνῃ καί ὁ
Φοῖνιξ, δέν συμπεριλαμβάνει οὐδέ τά ἔξοδα τῆς
ἐκτυπώσεως... [τελειώνει:] Ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 13 Φε-
βρουαρίου 1833.  Ὁ Γραμματεύς, Α. Μαυροκορδά-
τος.  Μονόφυλλο, 418 x 269 mm. Κείμενο σέ 2
στῆλες.
€ 400-600

202
ΜΕΛΙΡΡΥΤΟΣ, Κυριακός Ι. Χρονολογία ἱστορική.
Ὀδησσός, τυπογραφεῖο τῆς Σχολῆς τῶν ἀποίκων
Ἑλλήνων ἐμπόρων, 1836.  8ο, ε΄ + 380 σ. (κομμένη
ἡ κάτω ἐξωτερική γωνία δύο φύλλων: σ. 19-20 & 43-
44). Κατάλογος συνδρομητῶν, φύλλο μέ παρορά-
ματα στό τέλος. Δέρμα τῶν Α. & Α. Γανιάρη (ἐλα φρά
λερωμένο, μικρές φθορές). Ἠλιού 1836.226.
€ 80-120

203
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ, Ἀριστείδης. Διογένης, ἤ Ἐνε -
στῶσα κατάστασις τῆς Ἑλλάδος, ποίημα. Ὕδρα, τυ-
πογραφία Ὁ Ἀνεξάρτητος Π. Κ. Παντελῆ, 1836. 
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210

8ο, 45 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Χωρίς ἰδι-
αίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό
τό ἐξώφυλλο), κατάλογος συνδρομητῶν. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (ἀποκολλημένα, φθορές, ἄκοπο καί ἀξά-
κριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού 1836.59.
€ 70-90

204
Αἱ περί συντάγματος καί περί τῶν κατά τήν Ἑλλάδα
Βαυαρῶν πράξεις τῆς Συμμαχίας καί τῆς Αὐλῆς τοῦ
Μονάχου, μετά σημειώσεων. Ἀθήνα 1843.  8ο, 67
+ XXX σ. (λεκές ἀπό νερό, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντί-
τυπο). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά, ἑλληνικό
κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σε-
λίδες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λείπει μεγάλο τμῆμα τοῦ
κάτω, λερωμένο τό πάνω, ἀξάκριστο). Ἠλιού 1843.3.
€ 70-90

205
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π. Δημοτική διοίκησις ἐν Ἑλ -
λάδι, τόμος πρώτος [—τόμος δεύτερος, ἔκδοσις δευ-
τέρα]. Ἀθήνα,  Φιλόλαος τυπογραφία (τ. 1), 1843 καί
Δ. Α. Μαυρομμάτης, (τ. 2), 1859.  2 τόμοι δεμένοι
σ’ ἕναν, 8ο, 409 +στ΄ καί 206 σ. (λερωμένα τά πρῶτα
καί τά τελευταῖα φύλλα τοῦ Β´ τόμου, ὀξείδωση στόν
Α´ τόμο). Ὁ πρῶτος τόμος ἀντίτυπο τῆς πρώτης
ἔκδοσης. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης.
Ἠλιού 1843.40, Γκίνης & Μέξας, 7822.
€ 40-60

206
Ἐπιστολή τοῦ Α. Σ. πρός τόν Κ. *** περί τῆς Ἄνω
Βουλῆς. Ἀθήνα, Κ. Ἀντωνιάδης, 1843.  8ο, 24 σ.
(λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Χωρίς ἐξώφυλλα (ἄκοπο
καί ἀξάκριστο). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 60-80

207
Πρακτικά τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμ-
βουλίου καί τῶν Συνελεύσεων τῆς ἐν Ἀθήναις Φι-
λεκπαιδευτικῆς Ἑταιρίας, τῆς ὑπό τήν προστασίαν
τῆς Μεγαλειοτάτης Βασιλίσσης τῆς Ἑλλάδος. Ἀθή -
να, Π. Β. Μελαχούρης & Φ. Καραμπίνης, 1844. 8ο,
88 σ. (κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό τήν πάνω ἐξωτερική
γωνία τοῦ τίτλου, σβησμένη σφραγίδα, λερωμένο
τό ἐσωτερικό περιθώριο τοῦ τελευταίου φύλλου).
Μέ 2 ἀναδιπλούμενους στοιχειοθετημένους πίνακες
στό τέλος (λυμένοι). Λείπουν τά ἐξώφυλλα. Ἠλιού
1844.179.
€ 40-60

208
Πρόγραμμα τῆς τελετῆς τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς 3 Σε-
πτεμβρίου. Τήν προσεχῆ τρίτην θέλει τελεσθῆ ἡ
ἐθνική ἑορτή τῆς 3 Σεπτεμβρίου. Ὁ συνήθης κανο-
νοβολισμός θέλει προαναγγείλει τό ἐπίσημον τῆς
ἑορτῆς, ὅστις θέλει ἐπαναληφθῆ περί τήν δύσιν τοῦ
ἡλίου... [τελειώνει:] Τό ἑσπέρας θέλει γίνει φωτοχυ-
σία καθ’ ὅλην τήν πόλιν. Ἐν Ἀθήναις, τήν 31 Αὐγού-
στου 1846. [κάτω:] Ἐκ τοῦ Βασ. τυπογραφείου. 
Μονόφυλλο, 400 x 294 mm. (λεκές καί φθορές στήν
ἀριστερή πλευρά, συντηρημένο). Τό κείμενο σέ τυ-
πογραφικό πλαίσιο.
€ 50-70

209
ΝΕΡΟΥΛΟΣ, Ἰάκωβος Ρίζος. Λόγος ἐπιτάφιος εἰς
τόν ἀοίδιμον ἀντιστράτηγον Πέτρον τόν Μαυρομι-
χάλην. Ἀθήνα, Ν. Ἀγγελίδης, 1848.  8ο, 24 σ. (ἐλα-
φρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Γκί νης
& Μέξας, 4773.
€ 50-70

210
ΞΕΝΟΣ, Στέφανος Θ. Ἡ Παγκόσμιος Ἔκθεσις, δη-
μοσιευθεῖσα εἰς τήν Ἀμάλθειαν καί Ἀθηνᾶν τό 1851.
Λονδίνο, Wertheimer & Co., 1852.  4ο, 187 σ. (λυμένη
ἡ ἀναδιπλούμενη χαλυβογραφία μαζί μέ 4 φύλλα
κειμένου). Κείμενο σέ 2 στῆλες, ξυλογραφία στόν
τίτλο (οἱ δύο ὄψεις μεταλλίου τῆς ἔκθεσης), ἀναδι-
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219

πλούμενη χαλυβογραφία σέ θέση προμετωπίδας, ἕνα
χαλυβόγραφο πορτραῖτο (ἀπό τά 2) καί 142 πίνακες
μέ ξυλογραφίες, ἀνάμεσά τους 8 ἀναδιπλούμενοι
(δεμένοι στό τέλος), κατάλογος συνδρομητῶν. Με-
ταγενέστερη δερμάτινη ράχη (λείπουν τμήματά της,
φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Γκίνης & Μέ -
ξας, 5709.
€ 150-200

211
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Κλεομένης. Λόγος ἐπιτάφιος εἰς
τόν ὑποστράτηγον καί γερουσιαστήν τῆς Ἑλλάδος
Π. Γιατράκον, ἐν τῷ κοιμητηρίῳ Ἀθηνῶν τῇ 27 Ὀκ -
τωβρίου 1851. Ἀθήνα, Ι. Ἀγγελόπουλος, 1851.  8ο,
17 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου, ὁ τίτλος στήν
ἀρχή τοῦ κειμένου. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
στόν Α. Μάμουκα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (σφραγίδα
στό πάνω, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Γκίνης & Μέξας,
5473.
€ 30-40

212
ΠΕΡΠΙΝΙΑΝ, Νικόλαος. Ὄθων καί Ἀμαλία, βασι-
λεύς καί βασίλισσα τῆς Ἑλλάδος, ὕμνοι Β΄, τῇ
ἀρχαίᾳ Ἑλληνίδι φωνῇ καί μέτρῳ ὑπό τοῦ ἱερέως Νι-
κολάου Περπινιάν, Τηνίου τοῦ Κυκλαδίτου τῆς Δη-
μαρχίας Περαίας. Κωνσταντινούπολη, τυπογραφεῖο
τοῦ Βυζαντοδείκτου, 1854.  8ο, ε΄ + 87 σ. (μικρές
φθορές στό κάτω περιθώριο τῶν πρώτων φύλλων

καί τήν πάνω ἐξωτερική γωνία τῶν 2 τελευταίων). Νε-
ότερα ἁπλά ἐξώφυλλα (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἀπό
τά ἀρχικά, μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας, 6284.
€ 50-70

213
ΓΟΥΔΑΣ, Ἀναστάσιος. Παραινέσεις πρός τήν Αὐ -
τοῡ Μεγαλειότητα τόν μέλλοντα Βασιλέα τῆς Ἑλ -
λάδος. Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1863.  8ο, 38 σ.
(ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, μικρή τρύπα στόν τίτλο). Λεί-
πει τό πάνω ἐξώφυλλο (ὀξειδωμένο τό κάτω, φθο-
ρές). Γκίνης & Μέξας, 9837.
€ 50-70

214
Τὰ κατὰ τὴν βουλευτικὴν ἐκλογὴν Σπετσῶν. [Ἀθή -
να], τυπογραφεῖο Ν. Γ. Πάσσαρη, [1865].  8ο, 31 σ.
(ὀξείδωση, λεκέδες ἀπό νερό). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώ-
φυλλα (φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1865.587.
€ 40-60

215
BALLOT, Jules. Histoire de l’ insurrection crétoise. Πα-
ρίσι, L. Dentu, 1868.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 329 σ.
(ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Μέ ἕναν ἀνα-
διπλούμενο λιθόγραφο χάρτη στό τέλος. Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (ξεθωριασμένη).
€ 100-150

216
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ, Χ. Τό ἐργοστάσιον Σερπιέ-
ρου, ἤ αἱ ἐκκαμινευόμεναι ὑπολήψεις, ὑπό Χ. Σα-
κελλαριάδου. [Ἀθήνα 1867].  96 σ. Ὁ τίτλος στήν
ἀρχή τοῦ κειμένου, στό τέλος: «Ἀθήνησι τῇ 16 Ἰου-
λίου 1867». Λείπουν τά ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο ἀντί-
τυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1867.480.
€ 40-60

217
ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, Ἐμμανουήλ. Aperçu sur les progrès
matériels de la Grèce, 2ieme édition. Ἀθήνα 1869. 8ο, 40
σ. (κομμένη ἡ κάτω ἐσωτερική γωνία, μέ ἀπώλεια με-
γαλύτερου τμήματος στό πρῶτο τεῦχος). Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (μεταγενέστερη ταινία χαρτιοῦ στή ράχη) 
€ 40-60

218
ΠΟΛΙΤΗΣ, Π. Γ. Ἀπομνημονεύματα περί τῆς τε-
λευταίας ἐν Θεσσαλίᾳ ἐπαναστάσεως. Ἀθήνα, Θ.
Παπαλεξανδρῆς, 1879.  8ο, 96 σ. (σφραγίδα στόν
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224

τίτλο). Λείπει τό πάνω ἐξώφυλλο (ἐλεύθερο τό κάτω,
φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1879.709.
€ 30-40

219
Déjeuner. Potage purée de fraisans. Oukha de Sterlets. Ra-
stegaïs. [...] Salade. Chartreuse aux pommes. Dessert et
fruits. 1888.Λιθόγραφο μενού, 285 x 209 mm. (ἐλα-
φρά λερωμένο, μικρές φθορές). Χειρόγραφη σημεί-
ωση στήν πίσω ὄψη: «Palais de Pavlovsk.—Jeudi 11/23
Août 1888. Déjeuner pour le baptème du Prince de Grèce
Christophore».
€ 40-60

220
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος Κ. Λόγος πανηγυ-
ρικός ἐκφωνηθείς κατά τ’ ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀν δριάν-
τος τοῦ ναυάρχου Ἀνδρέου Μιαούλη. Ἑρμού πολη, Ρ.
Πρίντεζης, 1889.  8ο, 15 σ. Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώ-
φυλλα (ἐλαφρά λερωμένο τό κάτω). Ἠλιού & Πολέμη,
1889.507.
€ 40-60

221
Τά κατά τήν ὑπό Κωνσταντίνου Ζάππα ἱδρυθεῖσαν
Ζάππειον ἐπιτροπήν 1892-1893: διαθήκη, βασιλικόν
διάταγμα, νόμος, ἀπογραφή καί ἐξακρίβωσις τῶν
κατά τήν κληροδοτηθεῖσαν ὑπό τοῦ διαθέτου περι-
ουσίαν, διαχείρησις τοῦ ἐν Ἑλλάδι μέρους τῆς περι-
ουσίας. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1893.  4ο , ζ´ +
452 σ. (μικρό σχίσιμο σέ 4 φύλλα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λυμένη ἡ ράχη, ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο).
Ἠλιού & Πολέμη, 1893.829.
€ 50-70

222
Τά δίκαια τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐν Μακεδονίᾳ καί Θρά -
κῃ I, [πάνω:] Ἑταιρεία Ὁ Ἑλληνισμός (Βιβλιοθήκη
τῆς Ἑταιρείας «Ὁ Ἑλληνισμός», 1). Ἀθήνα, τυπο-
γραφεῖο Παλιγγενεσίας Ι. Ἀγγελοπούλου, 1895. 
8ο, 72 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἠλιού
& Πολέμη, 1895.343.
€ 40-60

223
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Ν. Κ. Ἵδρυσις ζωολογικοῦ σταθμοῦ
ἐν Ἑλλάδι, αἱ ἐξ αὐτοῦ ὠφέλειαι διά τήν ἐπιστήμην,
τήν δημοσίαν οἰκονομίαν καί τήν δημοσίαν ἐκπαί-
δευσιν. Ἀθήνα, Π. Λεώνης, 1896.  8ο, 16 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1896.478 (1 μόνον
ἀντίτυπο).
€ 60-80

224
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ, Δ. Ι. Ἱστορία τῆς ἠπειρωτικῆς
φάλαγγος, τοῦ μόνου νικήσαντος σώματος ἐν τῷ
ἀτυχεῖ ἑλληνοτουρκικῷ πολέμῳ, ἐξηγημένη ἐκ τῶν
πρός τό ἀρχηγεῖον ἐπισήμων καταθέσεων ὑπό Δ. Ι.
Καρακατσάνη, ὀδοντοϊατροῦ καί διοικητοῦ τῆς ἀ -
θη ναϊκῆς φάλαγγος. Ἀθήνα 1897. 8ο, 31 σ. (κομμέ -
νο μικρό τμῆμα ἀπό τήν κάτω ἐξωτερική γωνία). Μέ
ὁλοσέλιδες εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά εἰκονο-
γραφημένα ἐξώφυλλα (λερωμένα, κομμένο τμῆμα
ἀπό τήν πάνω πλευρά, ἀποκολλημένα ἀπό τή ράχη).
Ἠλιού & Πολέμη, 1897.421 (1 μόνον ἀντίτυ πο).  
€ 60-80

225
ΜΑΚΡΗΣ, Νικόλαος. Τά κατά τόν πόλεμον συμ-
βάντα ἐν Θεσσαλίᾳ, ἐπιστολή τοῦ ὑποστρατήγου Νι-
κολάου Μακρῆ εἰς ἀπάντησιν τῆς ἐκθέσεως τοῦ
δια δόχου. Ἀθήνα, καταστήματα Παλιγγενεσίας, 1899.
 8ο, 32 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα, μι-
κρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1899.912 (3 μόνον
ἀντίτυπα).
€ 70-90

226
ΤΖΑΡΑΒΕΛΑΣ, Βασίλειος Δ. Ἡ φάλαγξ, «Πολε-
μική μυθιστορία του 1897» μετ’ εἰκόνων. Ἀθήνα, Δ.
Ἰασεμίδης, 1901.  192 σ. Μέ ὁλοσέλιδες εἰκόνες
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235

ἐντός κειμένου. Ἀρχικό πανί (ξεθωριασμένη ἡ ράχη,
χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις).
€ 50-70

227
ΖΑΜΑΝΗΣ, Ζήσης Δ. Ἡ μετά τήν ἀνακήρυξιν τοῦ
τουρκικοῦ συντάγματος πολιτική κατάστασις τῆς
Μακεδονίας καί τά πρός περιφρούρησιν τῶν ἑλλη-
νικῶν δικαιωμάτων ληπτέα εἰρηνικά μέτρα, λόγος πα-
νηγυρικός ἐκφωνηθείς ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Παρνασσοῦ
κατά τήν ἐπέτειον τοῦ Παμμακεδονικοῦ Συλλόγου.
Ἀθήνα, τυπογραφικά καταστήματα «Αὐγῆς», 1909.
 28 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 40-60

228
ΚΑΖΑΖΗΣ, Νεοκλῆς. Ἑλληνισμός καί νέα Τουρκία,
[πάνω:] Ἑταιρεία ὁ «Ἑλληνισμός». Ἀθήνα, τυπο-
γραφεῖο «Πανελληνίου κράτους», 1912.  ιδ´ + 399
σ. (λίγο λερωμένα τά πρῶτα φύλλα). Πανί (ἔχουν
διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα).
€ 40-60

229
Κυριακούλη Π. Μαυρομιχάλη ἐπιστολή πρός τούς
ἐκλογεῖς τοῦ νομοῦ Λακωνίας. Ἀγαπητοί συμπολί-
ται! Βεβαίως δέν εἶμαι ἄγνωστος εἰς ὑμᾶς ἀφοῦ ἀπό
τριακονταετίας καί πλέον πολιτευόμενος, ἔσχον τήν

τιμήν νά ἀντιπροσωπεύσω ἐκ περιτροπῆς ὄχι μόνον
τήν Λακωνίαν, ἀλλά καί ὁλόκληρον τόν νομόν—τήν
Λακεδαίμονα δηλονότι καί τήν Ἐπίδαυρον Λιμηράν...
[τελειώνει:] Καί ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦτο ζητῶ—σήμερον
πρό πάντων—νά μέ ἐνισχύσετε γενναίως καί καθ’ ὅλην
τήν γραμμήν, σεῖς, οἵτινες τοσάκις μοί ἐνεπιστεύθητε
τήν ἀντιπροσωπείαν ὑμῶν καί νά ψηφίσητε ὁλόκλη-
ρον τόν συνδυασμόν μας, ἀπαρτιζόμενον ἐκ προσώ-
πων ἐπιλέκτων καί τά μάλα σημαινόντων ἐν τῷ νομῷ,
ἀλλά καί συνεχομένων διά τοῦ στενωτάτου τῆς ἰδέας
δεσμοῦ—τοῦ δεσμοῦ τῆς Συντακτικῆς. Μετά πολλῆς
ἀγάπης. Ὁ συμπολίτης σας. Κυριακούλης Π. Μαυρο-
μιχάλης. [1912].  Μονόφυλλο, 499 x 350 mm. (μικρά
σχισίματα στά περιθώρια). Τό κείμενο σέ 2 στῆλες.
€ 30-40

230
ΑΜΠΕΛΑΣ, Τιμολέων. Ἱστορία τοῦ ἑλληνοβουλ-
γαρικοῦ πολέμου 1913, ἐπί τῇ βάσει ἐπισήμων ἐκθέ-
σεων, περιγραφῶν αὐτοπτῶν καί ἐγγράφων. Νέα
Ὑόρκη, Ἀτλαντίς, 1914.  320 σ. (σφραγίδες στόν
τίτλο). Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου (πολλές ὁλοσέλι-
δες). Ἀρχικό πανί (μικρές φθορές).
€ 30-40

231
Θρῆνος ἐπί τῆς τραγικῆς δολοφονίας τοῦ σεπτοῦ βα-
σιλέως τῶν Ἑλλήνων Γεωργίου τοῦ πρώτου. Μέ τά
μάτια θολά βουρκωμένα, καί πιασμένη ἡ κάθε μιλιά,
καί μέ χείλη πικρά μαραμένα, στίχους ψάλλω στερ-
νούς, Βασιλιά... [τελειώνει:] Χαίρετε νέον Βασιλιά
μέ λύπης ἀγωνία, μά μή ξεχνᾶτε Γεώργιον καί τήν
δολοφονία. Ὁ Λευκάδιος Σπυρίδων Ἐπ. Καββαδᾶς.
Τό παρόν ἀπηγγέλθη ἐν τῷ ναῷ τοῦ Ἁγ. Νικολάου
ἐν Μόσχᾳ τῇ 20 Μαρτίου, ἡμέραν τῆς ταφῆς, ὑπό
τοῦ ἰδίου ποιητοῦ. [κάτω στό μέσο:] Τύποις Ἐλ.
Χρυσογέλου. Ὀδησσός, ὁδός Κοντρατένκο ἀρ. 8.
[1913].  Μονόφυλλο, 450 x 310 mm. Τό κείμενο σέ
μαῦρο πλαίσιο, μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ Γεωργίου.
€ 30-40

232
ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ, Θάλεια. Ἐντυπώσεις ἀπό τόν
πόλεμο τοῦ 1912-1913, Μακεδονία – Ἤπειρος. Ἀθή να
1936.  η´ + 149 σ. Μέ πολυάριθμες ἐντός καί ἐκ τός
κειμένου ἐπικολλημένες ἀναπαραγωγές ἔργων τῆς
ζωγράφου. Πανί (ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα, λίγο
λερωμένο, φθορές στίς ἐνώσεις).
€ 250-350

233
[ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Ν.] «Μέντωρ ὁ Πρωτεύς». Μαῦ -
ρον ἡμερονύκτιον ἤ Φρικαλέα τραγωδία τῆς Παλαιᾱς
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Φωκαίας. Μαΐου 30-31 1914. Ἀθήνα, Ἀδελφοί Β.
Φραντζεσκάκη, 1915. 47 σ. (σφραγίδα στόν τίτλο).
Νεότερο πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλ -
λα, κομμένη ἡ κάτω ἐξωτερική γωνία τοῦ πάνω).
€ 30-40

234
ΚΡΙΚΟΣ, Ἀλέξανδρος. Ἡ θέσις τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐν
Ἀμερικῇ. Ἀθήνα, Ἀδελφοί Μπλαζουδάκη, 1915. 
ιε΄ + 230 σ. Μ’ ἕναν δισέλιδο χάρτη καί ἕνα πορ-
τραίτο ἐκτός κειμένου. Ἀρχικό πανί (μικρές φθορές).
€ 30-40

235
Κατ’ ἐντολήν τῶν κυβερνήσεών των, οἱ ὑπογεγραμ-
μένοι πρέσβεις τῆς Γαλλίας, τῆς Μεγάλης Βρεταν-
νίας καί τῆς Ρωσσίας, ἀντιπρόσωποι τῶν ἐγγυητριῶν
τῆς Ἑλλάδος δυνάμεων, ἔχουν τήν τιμήν νά κάμουν
πρός τήν ἑλληνικήν κυβέρνησιν τήν ἀκόλουθον δή-
λωσιν, τήν ὁποίαν ἔλαβον ἐπίσης τήν ἐντολήν νά φέ-
ρουν εἰς γνῶσιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.... [τελειώνει:]
Ἐμπνεόμεναι πάντοτε ἐκ πνεύματος εὐμενεστάτου
καί φιλικωτάτου πρός τήν Ἑλλάδα, ἀλλ’ ἀποφασι-
σμέναι ἐν ταὐτῷ νά ἐπιτύχουν ἀσυζητητεί καί ἀμελ-
λητεί τήν ἐφαρμογήν τῶν ἀπαραιτήτων τούτων
μέτρων, αἱ ἐγγυήτριαι δυνάμεις δέν δύνανται παρά
νά ἐπαφήσουν εἰς τήν ἑλληνικήν κυβέρνησιν ὁλό-
κληρον τήν εὐθύνην τῶν γεγονότων τά ὁποῖα θά
ἐπακολουθήσουν, ἐάν αἱ δίκαιαι αὐτῶν ἀξιώσεις δέν
ἐγίνοντο ἀμέσως ἀποδεκταί. Ἐν Ἀθήναις, τῇ 8]21
Ἰουνίου 1916. J. Guillemin, F. Elliot, Demidoff.  Μο-
νόφυλλο, 508 x 316 mm.  Ἀπαίτηση ἄμεσης λήψης
μέτρων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ ἀντικατάσταση τῆς
κυβέρνησης καί ἡ διάλυση τῆς Βουλῆς.
€ 80-120

236
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, Μαρία.
Οἱ Ἕλληνες τῆς Ἀμερικῆς ὅπως τούς εἶδα. Νέα Ὑόρ -
κη, D. C. Divry, 1916.  248 σ. Μέ ὁλοσέλιδες εἰκόνες
ἐντός κειμένου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση.
Δέρ μα (ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα).
€ 50-70

237
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ἐλευθέριος. Λόγος ἐκφωνηθείς ὑπό
τῆς Αὐτοῦ ἐξοχότητος κυρίου Βενιζέλου εἰς τό Μάν-
σιον Χάους ἐν Λονδίνῳ τήν 16 Νοεμβρίου 1917. Hayes
Middlesex, 1917.  Δίσκος 78 στροφῶν τῆς «His Ma-
ster’s Voice», μέ ἐγχάρακτη τήν ὑπογραφή τοῦ Βενιζέ-
λου, διάμετρος: 304 mm.
€ 400-600

238
Πρακτικά τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ συγκληθείσης συνε-
λεύσεως τῶν ἱεραρχῶν τῆς Ν. Ἑλλάδος, ἐκ δι δό με να
ὑ πό Σω φρο νί ου Εὐ στρα τιά δου. Θεσ σα λο νί κη, Σ.
Πα ντελῆς & Ν. Ξε νο φω ντί δης, 1917.  125 σ. (τρύ-
πες ἀπό διατρητική μηχανή στό ἐσωτερικό περιθώ-
ριο). Μέ μιά εἰ κό να ἐ κτός κει μέ νου (μικρή τρύπα στό
κάτω περιθώριο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο ὀξειδω-
μένα, χάρτινη ἐτικέτα στό πάνω, μεταγενέστερη ται-
νία στή ράχη, ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 50-70

239
Πρός τήν Α. Μ. Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων Κωνσταντί-
νον ΙΒ΄. (Οἱ ταπεινοί σου ὑπήκοοι τῆς Ὑμετέρας Με-
γαλειότητος ἀφιεροῦσι τάς κάτωθι ὀλίγας γραμμάς
καί τήν Λαοπροσκύνητον εἰκόνα σου)... [τελειώνει:]
Στέφανος δόξης θά τεθῇ, ὑπό τοῦ πατριάρχου, οἱ δέ
ἱερεῖς θά ψάλλωσιν, τόν ὕμνον τοῦ Ὑπερμάχου. Συν-
τάκτης, Νικ. Γ. Νικολαΐδης. Ζωγράφος-φωτογράφος,
Σεραφείμ Β. Σεραφείμ. Σέρραι. [1920]. Λιθόγραφο
μονόφυλλο, 330 x 204 mm. (μικρά σχισίματα).
€ 30-40

240
Καταστατικός χάρτης τῆς τουρκικῆς δημοκρατίας
(1924), μετεφράσθη ἐκ τοῦ ἐπισήμου τουρκικοῦ κει-
μένου κατά παράκλησιν τῆς ἐπί τοῦ καταστατικοῦ
χάρτου ἐπιτροπείας παρά τοῦ πληρεξουσίου Ἀθη -
νῶν-Πειραιῶς κ. Βασ. Ἀρτεμιάδου. Ἀθήνα, Ἐθνικό
τυ πο γραφεῑο, 1924.  4ο, 13 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώ-
φυλλα (δύο ἄρραφα τεύχη).
€ 40-60

241
ΤΟΓΚΑΣ, Πέτρος Γ. Τό βιβλίο τῶν παιχνιδιῶν (Ἐκ -
δό  σεις Ε.Ο.Ν., ἀρ. 29). Ἀθήνα 1939.  303 σ. Μέ εἰ -
κόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα
ἐξώφυλλα (μικρές φθορές στή ράχη). [μαζί:] ΣΚΙΠΗΣ,
Σωτήρης. Τό ἡρωϊκό πνεῦμα στή δημώδη μας ποί ηση,
[πάνω ἀριστερά:] Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος. Ἐθνική
Ὀργάνωσις Νεολαίας. Κεντρική διοίκησις (Ἐκδό-
σεις Ε.Ο.Ν., ἀρ. 14). Ἀθήνα 1939.  28 σ. Ἀρχικά
ἐξώ φυλλα. [μαζί:] Σπαθί καί λύρα, ἐθνικά ποιήματα
τῆς νεολαίας (ἀρ. 23). Ἀθήνα 1940.  30 σ. Χωρίς
ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. [μαζί:] Ἀθλητικοί κανονισμοί,
[πάνω ἀριστερά:] Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος. Ἐθνική
Ὀργάνωσις Νεολαίας. Κεντρική διοίκησις. Διεύθυν-
σις ἀθλητισμοῦ (Ἐκδόσεις Ε.Ο.Ν., ἀρ. 63). Ἀθήνα
1940.  222 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λερωμένα). [μαζί:] Ὁδηγίαι ἐπί τινων θε-
μάτων πρακτικῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν τμημάτων τῆς
Ε.Ο.Ν. (Ἐκδόσεις Ε.Ο.Ν., ἀρ. 64). Ἀθήνα 1940. 
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22 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. [μαζί:] Ὀργάνωσις
ψυχαγωγίας (Ἐκδόσεις Ε.Ο.Ν., ἀρ. 77). Ἀθήνα
1940.  31 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. (6)
€ 120-160

242
Ἐγκόλπιον τοῦ φαλαγγίτου, [πάνω:] Βασίλειον τῆς
Ἑλλάδος. ΑXXII Περιφερειακή διοίκησις. Ε.Ο.Ν.
Γραφεῖον III. Ἀρ. 1). Θεσσαλονίκη, 1940. 20 σ. (μι-
κρές φθορές στό πρῶτο φύλλο). Χωρίς ἰδιαίτερα
ἐξώφυλλα.
€ 30-40

243
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ, Γεώργιος. Lest we forget that noble
and immortal nation...Greece. Νέα Ὑόρκη, The Αthe-
nian Press, 1943.  4ο, 320 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός καί
ἐκτός κειμένου. Ἀρχικό εἰκονογραφημένο πανί (μι-
κρές φθορές, ξαναφτιαγμένη ἡ ράχη).  
€ 60-80

244
Ἀνοικτή ἐπιστολή. Πρός τήν Α. Ε. τόν κ. Α. Χίτλερ,
Ἀρχικαγγελάριον τοῦ γερμανικοῦ κράτους. Ἐξοχώ-
τατε, Ἡ Ἑλλάς, τό γνωρίζετε, ἠθέλησε νά μείνη ἔξω
τοῦ παρόντος πολέμου. Ὅταν ἐξερράγη ἤρχιζε μόλις
ν’ ἀναρρωννύη ἀπό πλῆθος βαθυτάτων πληγῶν, τάς
ὁποίας εἶχον καταλίπει εἰς τό σῶμα της πόλεμοι ἐξω-

τερικοί καί ἐσωτερικαί διαιρέσεις, [...] Καί θ’ ἀνα-
μείνῃ τήν ἐκ Βερολίνου ἐπιστροφήν τοῦ δρομέως, ὁ
ὁποῖος ἦλθε πρό πέντε ἐτῶν καί ἔλαβε ἀπό τήν Ὀλυμ-
πίαν τό φῶς, διά νά μεταβάλῃ εἰς δαυλόν τήν λαμ-
πάδα καί φέρῃ τήν πυρκαϊάν εἰς τόν μικρόν, τήν
ἔκτασιν, ἀλλά μέγιστον αὐτόν τόπον ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ
ἔμαθε τόν κόσμον ὅλον νά ζῇ, πρέπει τώρα νά τόν
μάθῃ καί ν’ ἀποθνήσκῃ. Μετ’ ἐξόχου τιμῆς, Γ. Α.
Βλάχος. (Κύριον ἄρθρον δημοσιευθέν εἰς τό φύλλον
τῆς Ἐφημερίδος «Καθημερινή» τῆς 8-3-41). (720).
Μία ἐπίσκεψις. Μερικά ἀπό τά στρατιωτικά νοσο-
κομεῖα τῆς πρωτευούσης εἰς τά ὁποῖα νοσηλεύονται
τραυματίαι, ἐδέχθησαν προχθές τήν ἀπρόοπτον ἐπί-
σκεψιν τοῦ κ. Ἦντεν... [τελειώνει:] Ἡ Ἑλλάς ἔχει νι-
κήσει». (Ἐδημοσιεύθη εἰς τό φύλλον τῆς Ἐφημερίδος
«Καθημερινή» τῆς 8-3-41).Μονόφυλλο, 396 x 346
mm. (μικρά σχισίματα). Κείμενο σέ 4 στῆλες.
€ 40-60

245
Διά τούς ἐφέδρους. Διά μιᾶς ἀνακοινώσεως δημο-
σιευθείσης χθές εἰς τάς ἐφημερίδας, ἀπαριθμοῦνται
τά μέτρα τά ὁποῖα ἐλήφθησαν ἀπό τῆς κηρύξεως
τοῦ πολέμου καί ἐντεῦθεν ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας
διά τάς οἰκογενείας τῶν ἐφέδρων πολεμιστῶν [...]
τό καθῆκον τοῦτο εἶχε παραμεληθῇ. (Ἐδημοσιεύθη
εἰς τό φύλλον τῆς Ἐφημερίδος «Καθημερινή» τῆς
17-1-41). Ταξειδιῶται! Ἄν θέλετε νά ἐπισκεφθῆτε
τήν Ἰταλίαν καταταγῆτε πάραυτα εἰς τόν Ἑλληνι-
κόν Στρα τόν. (Ρεκλάμα τῆς «Ἀδριάτικα» Λονδίνου).
Ἐδημοσιεύθη εἰς τόν «Κήρυκα» τῆς Παλαι στίνης τῆς
7-1-41. Ὁ Σόντου ἀναγνωρίζει τήν γενναιότητα τοῦ
στρατοῦ μας... [τελειώνει:] Ὁ στρατηγός Ἀνώτερος
Διοικητής τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ ἐνόπλων δυνάμεων (Ὑπογρ.)
Οὐ. Σόντου. (Ἐδημοσιεύθη εἰς τό φύλλον τῆς Ἐφη-
μερίδος «Ἐλεύθερον Βῆμα» τῆς 19-1-41).  Μονό-
φυλλο, 257 x 168 mm. Κείμενο σέ 2 στῆλες. [μαζί:] «Ἡ
νίκη μας ὀφείλεται εἰς τήν παντοδυναμίαν τοῦ
Θεοῦ». Ἡ ἀλληλογραφία μέ τούς στρατιῶτας. [...]
(Ἐδημοσιεύθη εἰς τό φύλλον τῆς Ἐφημερίδος «Ἐλεύ -
θερον Βῆμα»). Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν. Πρός τόν κ.
Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως ἀπεστάλη ἐκ Χίου τό
κάτωθι τηλεγράφημα... [τελειώνει:] Ἡ ψυχή του νά
σᾶς εὐλογῇ. Ι. Μεταξᾶς, Πρόεδρος τῆς Κυβερνή-
σεως. (Ἐδημοσιεύθησαν εἰς τό φύλλον τῆς ἐφημερί-
δος «Τύπος» τῆς 16-1-41).  Μονόφυλλο, 344 x 166
mm. Κείμενο σέ 2 στῆλες. [μαζί:] «Ἀναμένομεν μέ
λαχτάρα τήν τελικήν νίκην μας. Κατωτέρω δημοσι-
εύομεν χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν
στρατιωτῶν μας πρός συγγενεῖς καί φίλους των καί
τἀνάπαλιν: [...] (Ἐδημοσιεύθησαν εἰς τό φύλλον τῆς
ἐφημερίδος «Ἐλεύθερον Βῆμα» τῆς 19-1-41). Ὁ κ.
Πρωθυπουργός πρός τούς οἰκείους ἡρωϊ κῶν νεκρῶν.

245
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[...] Ὁ υἱός σου εἶνε τώρα εἰς τήν αἰωνιότητα, ἀφοῦ
ἡρωϊκῶς ἐθυσίασε τήν ζωήν του ὑπέρ Πατρίδος καί
Πίστεως. (Ἐδημοσιεύθησαν εἰς τό φύλλον τῆς ἐφη-
μερίδος «Ἐστία» τῆς 20-1-41). Μέ Ἐθνικήν ὑπερη-
φάνειαν. Πρός τόν κ. Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως
ἀπεστάλη ἐξ Ἄστρους Κυνουρίας τό κάτωθι τηλε-
γράφημα... [τελειώνει:] Εὐχομαι τά τρία ἄλλα παι-
διά σου νά δώσουν εἰς τά αἰσθήματά σου πλήρη
ἱκανοποίησιν. Ἰωάν. Μεταξᾶς, Πρόεδρος τῆς Κυ-
βερνήσεως. (Ἐδημοσιεύθησαν εἰς τό φύλλον τῆς
Ἐφημερίδος «Βραδυνή» τῆς 22-1-41).  Μονό-
φυλλο, 346 x 165 mm. Κείμενο σέ 2 στῆλες. (3) 
€ 80-120

246
Ἀνακοίνωσις τῆς ἐθνικῆς κυβερνήσεως. Ἡ ἐθνική
κυβέρνησις ἀνακοινώνει πρός τόν ἑλληνικόν λαόν:
Στρατιωτικός διοικητής Ἀττικῆς διωρίσθη ὁ ὑπο-
στράτηγος Π. Σπηλιωτόπουλος. [...] Διά προχθε-
σινῆς διαταγῆς τοῦ στρατηγείου Μέσης Ἀνατολῆς ὁ
κ. Σπηλιωτόπουλος ὑπήχθη ὑπό τάς διαταγάς τοῦ
στρατηγοῦ SCODIE, διοικητοῦ τῶν συμμαχικῶν δυ-
νάμεων Ἑλλάδος... [τελειώνει:] Μέχρι τῆς τελευταίας
στιγμῆς παραμείνετε ἤρεμοι εἰς τάς θέσεις σας. Ζήτω
ἡ Ἑλλάς. [1944]. Μονόφυλλο, 423 x 305 mm. (ὀξεί-
δωση, μικρές φθορές). Τό κείμενο σέ τυπογραφικό
πλαίσιο. [μαζί:] Ἀνακοίνωσις τῆς ἐθνικῆς κυβερνή-
σεως. Ἡ ἐθνική κυβέρνησις ἀνακοινώνει πρός τόν
ἑλληνικόν λαόν: Στρατιωτικός διοικητής Ἀττικῆς
διωρίσθη ὁ ὑποστράτηγος Π. Σπηλιωτόπουλος. [...]
Διά προχθεσινῆς διαταγῆς τοῦ στρατηγείου Μέσης
Ἀνατολῆς ὁ κ. Σπηλιωτόπουλος ὑπήχθη ὑπό τάς δια-
ταγάς τοῦ στρατηγοῦ SCODIE, διοικητοῦ τῶν συμ-
μαχικῶν δυνάμεων Ἑλλάδος... [τελειώνει:] Μέχρι
τῆς τελευταιας στιγμῆς παραμείνετε ἤρεμοι είς τάς
θέσεις σας. Ζήτω ἡ Ἑλλάς. [1944].  Μονόφυλλο,
304 x 206 mm. [μαζί:] Ὁδηγίαι. Ὁ σκοπός τῆς προκη-
ρύξεως ταύτης εἶναι νά καταστήσῃ γνωστά γενικῶς
εἰς ὁλόκληρον τόν ἑλληνικόν λαόν τά μέτρα ἐκεῖνα
τά ὁποῖα ἐλήφθησαν διά τήν συγκρότησιν τῆς Νέας
Ἐθνοφυλακῆς, (ἡ ὁποία καί ἤρχισεν ἤδη συγκρο-
τουμένη), διά τήν ἀποστράτευσιν τῆς πολιτοφυλακῆς
τοῦ ΕΑΜ ὡς καί διά τήν ἀποστράτευσιν τῶν ἀνταρ-
τικῶν δυνάμεων... [τελειώνει (σ. 3):] Νοέμβριος 1944.
Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Στρατιωτικῶν. [σ. 4:] Εἰδι -
κή ἡμερησία διαταγή ὑπό τοῦ ἀρχιστράτηγου R. M.
Scobie. GB. CBE. MC. Πρός ἅπαντας τούς ἀξιωματι-
κούς καί ἄνδρας τῆς ἑλληνικῆς ἀντιστάσεως... [τε-
λειώνει:] [τυπωμένη ὑπογραφή:] Ronald M. Scobie, Lt

General. Διοικητής τῶν ἐν Ἑλλάδι κατά ξηράν συμ-
μαχικῶν δυνάμεων. Νοέμβριος 1944.  Δίφυλλο,
158 x 117 mm., 4 σ. (3)  
€ 60-80

247
Ἐλασίτη! Ποιός εἶνε ὁ ἀγῶνας γιά τόν ὁποῖον πο-
λεμᾶς! Γιατί μάχεσαι σήμερα Ἐλασίτη; τό θάρρος
καί ἡ ἀφοσίωσί σου συνετέλεσαν πολύ στό ὅτι οἱ Χιτ-
λερικοί ἐδιώχθηκαν ἀπ’ τήν Ἑλλάδα. Εἶχες ξανα βρῇ
τή λευτεριά σου. Ποιός λοιπόν εἶναι ὁ καινούργιος
ἀγῶνας πού ἐσύ καί μερικοί Βούλγαροι καί Γερμα-
νοί στό πλευρό σου ὑπερασπίζετε σήμερα μέ τά
ὅπλα;... [τελειώνει (σ. [2]):] Πάρε μιά ἀπόφασι – μά
πρόσεξε καλά μή τυχόν σέ παρακολουθεῖ κανένας
Καπετάνιος ἤ μυστικός πράκτορας γιά νά ἀναφέρει
τή κάθε σου σκέψι καί κίνησι! AIS 37.Μονόφυλλο,
203 x 146 mm., [2] σ. [μαζί:] Καί τώρα τί θά γίνῃ;
Ἔκκληση στούς στρατιῶτες τοῦ ΕΛΑΣ καί στό λαό
τῆς Ἑλλάδας. Οἱ δυνάμεις μας κράτησαν τήν ὑπό-
σχεση πού ἔδωκε ἡ Ἀγγλία στήν Ἑλλάδα. Ματαί-
ωσαν τήν ἀπόπειραν τῶν ἀδιάλλακτων στοιχείων νά
καταλάβουν τήν πρωτεύουσα καί νά ἐπιβάλουν τή
θέλησή τους μέ τή βία, πρίν νά δοθῇ εὐκαιρία στόν
ἑλληνικό λαό νά διαλέξῃ μόνος του τί εἴδους κυβέρ-
νηση θέλει καί νά ἐκλέξῃ τούς ἀντιπροσώπους του...
[τελειώνει (σ. [2]):] Πολίτες τῆς Ἑλλάδας. Ἐσεῖς
θ’ἀποφασίσετε ἄν θά ἐξακολουθήσετε νά ὑποστηρί-
ζετε τή τυραννία μιᾶς μερίδας. Ὅλοι οἱ Ἑλληνες
μαζί. Ζήτω ἡ Ἑλλάς. [κάτω:] Ἐκπομπαί. Σταθμός
Ἀθηνῶν (εἰς μῆκος 499 μέτρων) εἰς τάς 12.30, 13.30,
14.30, [...] καί 23.00 ὥρας. [1944]. Μονόφυλλο, 204
x 145 mm., [2] σ. (μικρές φθορές). [μαζί:] Στρατιῶτες
τοῦ ΕΛΑΣ, Σήμερα στάς Ἀθήνας διεξάγεται μία
μάχη, τό ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας θά ἀποφασίσῃ ἐάν
στό μέλλον ἡ ἀγαπητή μας πατρίδα θά εἶναι κράτος
πού θά κυβερνᾶται καί θά ἐλέγχεται ἀπό μιά μικρή
μειονότητα... [τελειώνει (σ. [2]):] Χωρίσετε τίς εὐθύ-
νες σας ἀπό τήν ἐγκληματική δικτατορική συνομωσί α
καί βοηθήσετε νά τελειώσῃ τό τραγικό ματο   κύλισμα
τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. [1944]. 
Μονόφυλλο, 107 x 147 mm., [2] σ. (3)
€ 80-120

248
Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἀπελευθερώσεως κ. Γ. Πα-
πανδρέου πρός τόν ἑλληνικόν λαόν. «Ἀποστολή μου
εἶναι ἡ σύνθεσις». Σύνθημα ὅλων τῶν Ἑλλήνων: Καί
μεγάλη Ἑλλάς καί λαοκρατία. Μόνον ἡ ἐθνική ἕνω-
σις σώζει. – Θεωρῶ καθῆκον μου νά διαμαρτυρηθῶ
διά τήν σύγχυσιν, ἡ ὁποία ἐπαναλαμβάνεται καί εἰς
αὐτήν τήν αἴθουσαν, ὅπως καί εἰς τάς ὁδούς τῆς
πρωτευούσης... [τελειώνει:] [ Ὁ ἀνωτέρω λόγος τοῦ
Πρωθυπουργοῦ κ. Γ. Παπανδρέου ἐξεφωνήθη τήν
12 Νοεμβρίου 1944 εἰς τήν ὀργανωθεῖσαν εἰς τό
Ἐθνικόν θέατρον δεξίωσιν ὑπό τῶν ἐν Ἀθήναις καί
Πειραιεῖ Λεσβίων].  Μονόφυλλο, 481 x 314 mm.
Κείμενο σέ 2 στῆλες.
€ 40-60
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250

249
Ὅλοι σ’ ἐπιφυλακή. Ὁ μοναρχοφασισμός ἑτοιμά-
ζει πραξικόπημα. Θανάσιμος κίνδυνος ἀπειλεῖ τό
λαό. – Γιατί ἑνάμιση μήνα μετά τήν ἀπελευθέρωση
δέν τιμωρήθηκε οὔτε ἕνας ἐθνοπροδότης; – Γιατί
δοσίλογοι καί ἀντίδραση ἑτοιμάζουν δικτατορία,
νά φέ ρουν τόν Γλύξμπουργκ. – Γιατί δέν πιάνονται
οἱ δολοφόνοι τῶν Ξενοδοχείων Ἐθνικιστές «χα-
φιέδες τῆς Χ, ΕΔΕΣ κλπ;» – Γιατί ἡ ἀντίδραση τούς
ἔχει ἀνάγκη, μάλιστα τούς ἐξοπλίζει γιά τό πραξι-
κόπημα... [τελειώνει:] Θάνατος στούς ἐθνοπροδότες
φασίστες. Ζήτω ἡ λεύτερη δημοκρατική ἀνε ξάρτητη
Ἑλλάδα. Κ Ο Α [—] Κ Κ Ε. [1944]. / Μονόφυλλο, 189
x 173 mm. Κείμενο σέ 2 στῆλες. [μαζί:] Ἡ χθεσινή
ἱστορική ἀπόφαση τῆς Κ. Ε. τοῦ ΕΑΜ. «Ἡ Κεν-
τρική Ἐπιτροπή τοῦ ΕΑΜ στή συνεδρίαση τῆς 1ης
Δεκέμβρη 1944 ἀφοῦ ἐξήτασε τήν πολιτική κατά-
σταση καί ἰδιαίτερα τό στρατιωτικό ζήτημα, πού
ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἄξονα τοῦ ὅλου πολιτικοῦ
προβλήματος, πῆρε ὁμόφωνα τήν παρακάτω ἀπό-
φαση: «Ἡ Κ. Ε. τοῦ ΕΑΜ ἀκολουθώντας πάντα τήν
ἐθνική καί δημοκρατική πολιτική τοῦ ΕΑΜ ἀγωνί-
ζεται καί σήμερα γιά τήν διατήρηση τῆς Κυβέρνη-
σης ἐθνικῆς ἑνότητας μέ τήν προϋπόθεση ὅτι θά
βάλει ἄμεσα σέ ἐφαρμογή τό ἐξαγγελμένο πρό-
γραμμά της καί θά ὁδηγήσει τή χώρα στήν κατο-
χύρωση τῶν λαϊκῶν ἐλευθεριῶν μέ τό γρήγορο
δημοψήφισμα καί ἐλεύθερες ἐκλογές γιά συντα-
χτική ἐθνοσυνέλευση... [τελειώνει:] Νά ἐξασφαλί-
σουμε τήν ἡσυχία, τίς ἐλευθερίες τοῦ λαοῦ, τήν

ὁμαλή ἐξέλιξη τοῦ τόπου». Ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή
τοῦ ΕΑΜ. [1944]. Μονόφυλ λο, 216 x 153 mm. (2)
€ 60-80

250
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Ὁ πρῶτος πανηγυρικός
τῆς ἀπελευθέρωσης. «Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες...Καμ-
πάνες βροντερές, δονῆστε σύγκορμη τή χώρα πέρα
ὡς πέρα...Βόγγα παιάνα! Οἱ σημαῖες οἱ φοβερές στῆς
λευτεριᾶς ξεδιπλωθεῖτε στόν ἀέρα!  Ἔτσι ἔκρα ξα–εἶ -
ναι περισσότερο ἀπό χρόνος τώρα–πάνω ἀπό τόν
τάφο ἑνός μεγάλου μας νεκροῦ, προανακρούοντας
τότε τά μελλούμενα Ἐλευθέρια!... [τελειώνει:] Ἠχῆ -
στε οἱ σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές, δονῆστε
σύγ κορμη τή χώρα πέρα ὡς πέρα... Βόγγα παιάνα!
Οἱ σημαῖες οἱ φοβερές τῆς λευτεριᾶς ξεδιπλωθεῖτε
στόν ἀέρα! Ἄγγελος Σικελιανός. (Ἡ πρώτη ῥαδιοφω -
νική ὁμιλία τῆς ἀπελευθέρωσης 14.10.944). [κά τω:]
Ἐκτύπωσις ἐργοστασίου Α. Βιτσικουνάκη. [1944]. 
Μονόφυλλο, 400 x 297 mm. Κείμενο σέ 2 στῆλες.
€ 80-120

251
ΞΑΝΑΛΑΤΟΣ, Διογένης Α. Τά ὅρια τοῦ ἑλληνι-
σμοῦ εἰς τήν βαλκανικήν, μετά χαρτῶν καί σημει-
ώσεων (Σύλλογος πρός διάδοσιν τῶν ἑλληνικῶν
γραμμάτων). Ἀθήνα 1945.  57 σ. Μέ 23 χάρτες (οἱ
περισσότεροι ἔγχρωμοι, 2 ὁλοσέλιδοι, 2 ἀναδιπλού-
μενοι). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 30-40

252
Τό κεφαλαιοκρατικό σύστημα (καπιταλισμός), μάθημα
πρῶτο, [πάνω:] Τά Δεκαεξασέλιδα τῆς «ΚΟΜΕΠ»
(Κομμουνιστική Ἐπιθεώρηση, ἀρ. 41). χ.τ., Σεπτέμ-
βρης 1945. 16 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. [μαζί:]
Ὁ σοσιαλισμός καί ἡ σοσιαλιστική ἀνοι κοδόμηση
στήν Ε.Σ.Σ.Δ., μάθημα δεύτερο, [πά νω:] Τά Δεκαε-
ξασέλιδα τῆς «ΚΟΜΕΠ» (Κομμουνιστική Ἐπιθεώ-
ρηση, ἀρ. 42). χ.τ., 26 Σεπτέμβρη 1945.  16 σ. Χωρίς
ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (ἄκοπο). [μαζί:] Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ
καπιταλισμοῦ καί τό ζήτημα τῆς ἐπανάστασης στήν
Ἑλλάδα, μάθημα τρίτο, [πάνω:] Τά Δεκαεξασέλιδα
τῆς «ΚΟΜΕΠ» (Κομμουνιστική Ἐπιθεώρηση, ἀρ.
43). χ.τ., 1 Νοέμβρη 1945.  16 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα
ἐξώφυλλα (ἄκοπο). [μαζί:] Ἀπ’ τήν ἀστικοτσιφλικά-
δικη Ἑλλάδα πρός τήν Ἑλλάδα τῆς λαϊκῆς δημοκρα-
τίας, μάθημα τέταρτο, [πάνω:] Τά Δεκαεξασέλιδα
τῆς «ΚΟΜΕΠ» (Κομμουνιστική Ἐπιθεώρηση, ἀρ.
44). χ.τ., 1 Δεκεμβρίου 1945.  16 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα
ἐξώφυλλα (ἄκοπο). (4)  
€ 60-80
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256

253
ΓΟΝΑΤΑΣ, Στυλιανός. Ἀπομνημονεύματα Στυ-
λιανοῦ Ἐπ. Γονατᾶ, ἐκ τοῦ στρατιωτικοῦ καί πολι-
τικοῦ δημοσίου βίου του, ἀπό τοῦ 1897 μέχρι τοῦ
1957. Ἀθήνα, 1958.  518 σ. Μέ 3 ἀναδιπλούμε-
νους χάρτες, 4 πορτραῖτα ἐκτός καί πολυάριθμες
εἰκόνες ἐντός κειμένου (πολλές ὁλοσέλιδες). Ἀντί-
τυπο μέ ἐκτενή ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (μικρές φθορές).
€ 40-60

14. Ναυτικά - Στρατιωτικά

254
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ, Ἰωάννης Ε. Πραγματεία τακτικής
τοῦ κατά θάλασσαν πολέμου. Πειραιάς, τυπογρα-
φεῖο τῆς ἐφημ. Χρονογράφος, 1902. 176 σ. Μέ σχε-
διαγράμματα ἐντός κειμένου (κάποια ὁλοσέλιδα).
Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές).
€ 40-60

255
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ, Βασίλειος Γ. Ναυτικόν ἐγκόλ-
πιον, ἔτος δεύτερον. Ἀθήνα, Ι. Δ. Κολλάρος, 1902. 
192 σ. (μικρή τρύπα σ’ ἕνα φύλλο: σ. 179-80). Μέ εἰκό-
 νες ἐντός κειμένου, διαφημίσεις στό τέλος. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, μικρή ἐπιδιόρθωση στή
ράχη, ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 40-60

256
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, Ἰορδάνης. Χρονόμετρον, ἤτοι
μέθοδος τοῦ εὑρίσκειν τό μῆκος εἰς τήν θάλασσαν
διά τοῦ ὕψους τοῦ ἡλίου, μέ τήν βοήθειαν τοῦ χρο-
νομέτρου καί ἄνευ τῆς βοηθείας αὐτοῦ [..] πρός
χρῆσιν τῶν ναυτιλλομένων. Ἑρμούπολη, Ρ. Πρίντε-
ζης, 1875.  8ο , 56 σ. Ἀρχικά τυπωμένα χαρτόνια,
πάνινη ράχη (μικρές φθορές, λείπει τμῆμα ἀπό τό πά -
νω κάλυμμα). Ἠλιού & Πολέμη, 1875.816 (2 μόνον
ἀντίτυπα).
€ 50-70

257
Νέον μάθημα τοῦ χρονομέτρου, σύντομος, εὐκολο-
τάτη καί ἡ καλλιτέρα μέθοδος πρός εὕρεσιν τοῦ
φαινομένου χρόνου ἐν θαλάσσῃ [..] μετά παρα δειγ-
μάτων, ἐξηγήσεων καί διορθώσεων ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ
ὑπό Νικολάου Γ. Κοτσοβίλλη, ἐξεδόθη ὑπό τοῦ ἐν
Πειραιεῖ καθηγητοῦ τῆς ναυτικῆς Δημητρίου Γ. Κο-
τσοβίλλη. Ἑρμούπολη, Ν. Φρέρης, 1903.  Κ´ [=10]

+ 52 σ. (λερωμένο ἀντίτυπο). Μέ μία ξυλογραφία
ἐκτός κειμένου (συμπεριλαμβάνεται στή σελιδαρίθ-
μηση). Πανί τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές,
μεταγενέστερη ταινία πανιοῦ στή ράχη, ἐτικέτα μέ
τόν τίτλο στό πάνω κάλυμμα).  
€ 60-80

258
ΜΟΛΙΝ, Λεωνίδας. Ναυτικόν λεύκωμα: Οἱ κατά
θάλασσαν νικηταί τοῦ Βαλκανικοῦ Πολέμου. χ.τ.
καί χ. [π. 1930]  4ο, 62 + [2] + (63)-244 σ. Πολυά-
ριθμες εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικό πανί (λίγο λε-
ρωμένο, λείπει μικρό τμῆμα τῆς ράχης).
€ 100-150

259
ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χαρίλαος. Notice biographique
sur Léonidas Palasca, Capitaine de Vaisseau de la Ma-
rine Royale Hellénique. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Φι-
λοκαλίας, 1880.  8ο, 33 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο
ἀντίτυπο). Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (φθορές).
€ 40-60

260
[ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Β.]. Στρατιωτική γεωγραφία τῆς
εὐρωπαϊκής Τουρκίας καί ἰδίως τῶν ὁμόρων τῆς
Ἑλλάδος ἐπαρχιῶν, ἤτοι Θεσσαλίας, Μακεδονίας,
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263

Ἠπείρου καί Ἀλβανίας, συντεταγμένη ἐπί τῇ βάσει
περιηγήσεων καί διαφόρων ἄλλων πληροφοριῶν.
Ἀθήνα 1851.  4 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, ι´ + 280 +
η´, (281)-702 + η´, (703)-932 + στ´ καί (932)-1274 + η´ σ.
(μικρός λεκές στό κάτω περιθώριο τῆς σ. 1193, σφρα-
γίδα: «Σ. Ν. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ»). Ἐξολοκλήρου λιθογρα -
φημένη ἔκδοση. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές,
ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Πρβ. Ἠλιού & Πολέμη (προ-
σθήκη ὑπό ἔκδοση).
€ 100-150

15. Τοπικά
Ἀττική

261
Ἀθήναιον. Λαϊκόν ἡμερολόγιον τῇ συνεργασίᾳ
τῶν ἐγκριτοτέρων ἐπιστημόνων καί τῆς Ἀθηναϊκῆς
Ἐμπορικῆς Σχολῆς, ἔτος Α΄, 1903. Ἀθήνα, τυπο-
γραφεῖο Νομικῆς Λ. Χ. Βεργιανίτη, 1903.  96 σ.
(ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Ἀρχικά εἰκονο -
γραφημένα ἐξώφυλλα (λερωμένα).
€ 50-70

262
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Φάνης. Τό ἀττικό ὕπαιθρο καί
τοπίο (ἔκδοση Περιηγητικῆς Λέσχης, 5). Ἀθήνα 1940.

 22 σ. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὀλυμπία, [πάνω ἀριστερά:] Πε-
ριοδεύοντας τήν Ἑλλάδα... (ἔκδοση Περιηγητικῆς
Λέσχης, 2). Ἀθήνα 1939.  32 σ. Μέ 2 εἰκόνες ἐκτός
κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο ἀντί-
τυπο). (2)
€ 40-60

263
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δ. Γρ. Ἱστορία τῶν Ἀθηναί -
ων: Τουρκοκρατία, περίοδος πρώτη, 1458-1687.
Ἀθήνα, Ἀλ. Παπαγεωργίου (τ. 1), 1889, Βιβλιοπω-
λεῖ ο τῆς Ἑστίας (τ. 2), 1890, καί Σπ. Κουσουλίνος
(τ. 3), 1896.  3 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, 415, 86 +
(89-322) καί 267 + νγ´ + (328-334) σ. Μέ εἰκόνες
ἐντός καί ἐκτός κειμένου (2 χρωμολιθόγραφες).
Δερ μάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (ξεθωρια-
σμένη, μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1889.176,
1890.169 & 1896.236.
€ 100-150

264
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δ. Γρ. Μνημεῖα τῆς ἱστορίας
τῶν Ἀθηναίων. Ἀθήνα, Π. Λεώνης (τ. 1), 1891, Ἀλ.
Παπαγεωργίου (τ. 2), 1890, καί Π. Δ. Σακελλάριος (τ.
3), 1892.  3 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, 443, 392 καί
272 + νς´ + (329-332) σ. (μικρές φθορές στόν τίτλο τοῦ
Α´ τόμου, μικρή τρύπα σ’ αὐτόν τοῦ Γ´ τόμου, ἐλα-
φρά φθαρμένο τό πάνω περιθώριο 2 τευχῶν τοῦ Γ´
τόμου). Ὁ πρῶτος τόμος ἀντίτυπο τῆς δεύτερης ἔκ -
δοσης. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (ξε-
θωριασμένη, μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη,
1891.540, 1890.635 & 1892.642.
€ 100-150

265
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Γεώργιος. Ἱστορία τῶν Ἀθη -
νῶν, ἀπό Χριστοῦ γεννήσεως μέχρι τοῦ ἔτους 1821,
βραβευθεῖσα δέ τῷ 1876 ἐν τῷ ἱστορικῷ διαγωνί-
σματι τοῦ Δήμου Ἀθηναίων. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο
τῆς Φιλοκαλίας, 1876. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ιστ´ +
575 [=585] σ. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (χρυσωμένες οἱ ἀκμές). Ἠλιού & Πολέμη,
1876.291, Λαγανᾶς 1370.
€ 60-80
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274

Πελοπόννησος
266
ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ, Τάκης Χ. Ἡ Δημητσάνα, ἱστορική
μονογραφία, μετά βιογραφιῶν τοῦ Πατριάρχου καί
τοῦ Γερμανοῦ, [πάνω:] Ἀνάλεκτα, τεῦχος πρῶτον.
Ἀθήνα, Ἀποστολόπουλος, 1897.  8ο, 96 σ. (σφρα-
γίδα στόν τίτλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο ὀξειδω-
μένο τό πάνω, λυμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη,
1897.725.
€ 40-60

267
Ναυπλιακόν ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1895, ἐκδιδό-
μενον ὑπέρ τῆς βιβλιοθήκης τοῦ γυμνασίου Ναυ-
πλίου ὑπό Σπυρ. Προφαντοπούλου, καθηγητοῦ.
Ναύπλιο, Ι. Κ. Ὑψηλάντης, 1894.  8ο, 151 σ. (σβη-
σμένη σφρα γίδα στόν τίτλο). Ἀρχικά ἔντυπα χαρ-
τόνια, πάνινη ράχη (φθορές). Ἠλιού & Πολέμη,
1894.635 (2 μόνον ἀντίτυπα).
€ 70-90

Δές καί τά 114, 128, 229, 342, 365, 379 καί 434.

Ἑπτάνησα
268
[ΡΩΜΑΣ, Γεώργιος Κανδιανός]. Ἄνθη. Κέρκυρα,
τυπογραφεῖο Σχερία, 1853.  8ο, 33 σ. (κομμένα καί
συμπληρωμένα τά περιθώρια τοῦ τελευταίου φύλ-
λου, λερωμένο ἀντίτυπο, σβησμένη σφραγίδα στόν
τίτλο). Ξυλόγραφες βινιέτες στόν τίτλο καί τήν τε-
λευταία σελίδα. Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα. Γκίνης
& Μέξας, 5897.
€ 30-40

269
GOEKOOP, A. E. H. Ithaque, la grande. Ἀθήνα, Beck
& Barth, 1908.  38 σ. Μ’ ἕ ναν ἀναδιπλούμενο χάρ -
τη στό τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένο τό πάνω).
€ 40-60

270
ΒΕΡΓΩΤΗΣ, Παναγιώτης. Τά παραδείσια τῆς κο-
λάσεως. Ἀργοστόλι, τυπογραφεῖο Ἡ Ἠχώ, 1882. 
8ο, 148 σ. Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα (λείπει τό πάνω).
Ἠλιού & Πολέμη, 1882.819.
€ 30-40

271
Ἐμπορική καί ναυτική σχολή Ὄθωνος Α. Σταθάτου,

ἱδρυθεῖσα ἐν Ἰθάκῃ τῷ 1907, γενικός ὀργανισμός –
ἐσωτερικός κανονισμός – πρόγραμμα τῶν μαθημά-
των. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1911.  45 σ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, σελοτέιπ στή ράχη).
€ 30-40

272
Ἐμπορικός κώδηξ τοῦ Ἡνωμένου Κράτους τῶν
Ἰονίων Νήσων. Κέρκυρα, Τυπογραφία τῆς Κυβερ-
νήσεως, 1851.  8ο, 6 + (γ΄- ιζ΄) + 118 σ. (ὀξείδωση).
Ξυλόγραφο ἔμβλημα στόν τίτλο. Δερμάτινη ράχη
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Γκίνης &
Μέξας, 5413.  
€ 60-80

273
Ἐπιστολή πρός τόν Ἅγιον Διονύσιον τόν Σηγοῦρον,
μετά διασαφήσεως καί ἑτέρων ἐγγράφων τόν βίον
τοῦ ἁγίου διαφωτιζόντων, ὑπό Π. Χιώτου. Ζάκυν-
θος, τυπογραφεῖο Ὁ Παρνασσός Σ. Χ. Ραφτάνη,
1852. 8ο, 16 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Legrand & Pernot,
1715, Γκίνης & Μέξας, 5688.  
€ 60-80

274
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Ἐμμανουήλ. Details sur Corfou. Κέρ-
κυρα 1826.  4ο, VII + 148 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα
κάποια φύλλα). Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα (πάνινη
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276

ταινία στή ράχη, λερωμένη, φθορές, χαλαρωμένη ἡ
πάνω σύνδεση). Legrand & Pernot, 1076 («rarissime»).
€ 400-600

275
Οἱ ἀντιπρόσωποι ριζοσπάσται καί ὁ πρόεδρος τῆς
Βουλῆς Γεώργιος Κανδιανός Ρώμας ἤ ἡ ἐθνική τοῦ
κ. Ρώμα προδοσία, ἄρθρον ἔκτακτον ἐξαχθέν ἐκ τῶν
ἀρ. 22-23 τῆς ἐφημερίδος Ὁ Φιλελεύθερος. Οἱ ριζο-
σπάσται Ζακύνθου τοῖς ἀδελφοῖς Ἑπτανησίοις. Ζά-
κυνθος, τυπογραφεῖο Ὁ Παρνασσός Σ. Χ. Ραφτάνη,
1851.  8ο, 35 σ.  Ἀρχικά ἐξώφυλλα (φθορές, ἀξά-
κριστο). Γκίνης & Μέξας, 5491.
€ 30-40

Δές καί τό 164.

Ἤπειρος - Θεσσαλία - Μακεδονία

276
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Π. Παροιμιαστήριον, ἤ συλλογή
παροιμιῶν ἐν χρήσει οὐσῶν παρά τοῖς Ἠπειρώταις,
μετ’ ἀναπτύξεως τῆς ἐννοίας αὐτῶν καί παραλληλι-
σμοῦ πρός τάς ἀρχαίας. Ἰωάννινα, τυπογραφεῖο Δω-
δώνης, 1863.  8ο, 183 σ. Κατάλογος συνδρομητῶν.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, λυμένη ἡ ράχη,

ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Γκίνης & Μέξας,
9844.
€ 80-120

277
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, Α. Γ. Ἰδιωτικά δίκαια ἐν Θεσσα-
λίᾳ μετά τόν πόλεμον. Ἀθήνα, Α. Τρίμης, 1898. 8ο,
142 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐπιδιόρθωση στή ράχη).
Ἠλιού & Πολέμη, 1898.448.
€ 30-40

278
ΤΣΟΠΟΤΟΣ, Δ. Κ. Γῆ καί γεωργοί τῆς Θεσσαλίας
κατά τήν Τουρκοκρατίαν, ἐπί τῇ βάσει ἱστορικῶν
πηγῶν. Βόλος, τυπογραφεῖο τῆς ἐφημ. Ἡ Θεσσαλία,
1912.  δ´ + 273 σ. (λεκές στό κάτω περιθώριο ἑνός
φύλλου: σ. 255-256). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθο-
ρές στό πάνω, μεταγενέστερη ταινία χαρτιοῦ στή
ράχη, ἀξάκριστο ἀντίτυπο).
€ 40-60

279
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ, Ἐπαμεινώνδας Γ. Ἡ Λάρισα, ἀπό
τῶν μυθολογικῶν χρόνων μέχρι τῆς προσαρτήσεως
αὐτῆς εἰς τήν Ἑλλάδα (1881), τοπογραφική καί ἱστο-
ρική μελέτη. Βόλος, Κ. Π. Παρασκευόπουλος, 1926.
 352 σ. Μέ 2 ἀναδιπλούμενους χάρτες τῆς πόλης
καί πολλές ὁλοσέλιδες εἰκόνες. Πανί (ἔχουν διατη-
ρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα).
€ 40-60

280
ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Eὐστάθιος Ι. Ἔδεσσα ἡ μακε-
δονική ἐν τῇ ἱστορίᾳ (Φιλολογική Βιβλιοθήκη, 4).
Θεσσαλονίκη, Ε. Ι. Στουγιαννάκης, 1932.  321 σ.
Μέ πολλές ὁλοσέλιδες εἰκόνες καί ἕναν ἀναδιπλού-
μενο στοιχειοθετημένο πίνακα στό τέλος. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα.  
€ 60-80

281
ΛΙΟΥΦΗΣ, Παναγιώτης Ν. Ἱστορία τῆς Κοζάνης.
Ἀθήνα, Ι. Βάρτσος, 1924.  374 σ. Μ’ ἕνα ἀναδι-
πλούμενο τοπογραφικό στό τέλος. Πανί (λερωμένη
ἡ ράχη, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα).
€ 30-40

Δές καί τά 218, 222, 224, 227, 260, 406 καί 433.
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285

Νησιά Αἰγαίου

282
PERNOT, Hubert. En pays turc: L’ île de Chio. Παρίσι,
J. Maisonneuve, 1903.  284 σ. (μικρή φθορά σ’ ἕνα
φύλλο, σχίσιμο σ’ ἕνα ἄλλο, λεκέδες ἀπό νερό σέ κά-
ποια φύλλα). Μέ πολλές εἰκόνες (μερικές ὁλοσέλι-
δες). Δερμάτινη ράχη. Weber, I, 1076.
€ 100-150

283
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Ν. Ἐκ τῶν ἐρειπίων
τῆς Χίου. Ἡμερολόγιον Κ. Ν. Παπαμιχαλόπουλου
(ἀνατύπωσις ἐκ τῆς «Ἐφημερίδος»). Ἀθήνα, Δ. Φέ -
ξης, 1881.  8ο, β´ + (7)-64 σ. (μικρές φθορές στόν
τίτλο). Λείπει τό πάνω ἐξώφυλλο (ἀξάκριστο). Πρβ.
Ἠλιού & Πολέμη, 1881.193.ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 30-40

284
ΠΑΧΝΟΣ, Ἀλέξανδρος. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς καί οἱ
ἐν Χίῳ Ἰησουΐται. Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1914.
 55 σ. (σφραγίδα στόν τίτλο). Νεότερο πανί (ἔχει
διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο, λερωμένο, φθορές).
€ 30-40

285
ΔΑΜΙΡΑΛΗΣ, Μ. Ν. Ἱστορία τῶν Κυκλάδων Νή -
σων, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ. Ἀθήνα, Ἀδελ-
φοί Περρῆ, 1874. 8ο, 55 σ. Νεότερο πανί. Ἠλιού &
Πολέμη, 1874.346.
€ 50-70

286
ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Δημήτριος Π. Ἡ Ἄνδρος, ἤτοι ἱστο-
ρία τῆς νήσου ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι
τῶν καθ’ ἡμᾶς. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας,
1925-1927.  2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 731 καί 446 σ.
Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου καί 8 φωτοτυπικούς πί-
νακες (λείπουν τά 2 ἐκτός κειμένου πορτραῖτα). Δερ-
μάτινη ράχη (μικρές φθορές στίς ἑνώσεις)..
€ 100-150

287
ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Δημήτριος Π. Ὁ λιμήν τῆς Ἄνδρου
(1827-1925), ἀπόσπασμα ἐξ ἀνεκδότου συγγραφῆς.
Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1925.  38 σ. Ἀρ -
χικά ἐξώφυλλα.
€ 30-40

288
ΠΑ ΣΧΑ ΛΗΣ, Δημήτριος Π. Ἀνδριακόν γλωσσά-
ριον, ἤ λέ ξεις καί φρά σεις ἐκ τοῦ γλωσ σι κοῦ ἰ διώ μα-
 τος τῆς κοινῆς ἐν Ἄν δρῳ λα λιᾶς. Ἀ θή να, τυ  πο  γρα φεῖο
τῆς Ἑ στί ας, 1933.122 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκο πο).
€ 25-35

289
ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Δημήτριος Π. Ὁ ἐκ τῆς νήσου Ἄν -
δρου Αὐξέντιος ἀσκητής, ὁ ἐπικληθεῖς ὅσιος («Θεο-
λογία» τόμ. ΙΑ´). Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τοῦ Φοίνικος,
1933.  19 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:]
Χίου Δανιήλ (1714-1741) (ἀνατύπωσις ἐκ τῆς «Θεο-
λογίας» τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν). Ἀθήνα, τυπο-
γραφεῖο τοῦ Φοίνικος, 1929.9 σ. Ἀρχικά ἐξώ φυλλα.
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τέσσαρες μητροπολῖται Ξάνθης καί
Περιθεωρίου (Ἄνδριοι τήν πατρίδα) (ἀνατύπωσις ἐκ
τοῦ Ζ´ τόμου τῶν «Θρακικῶν»). Ἀθήνα, Ι. Ἀλευρό-
πουλος, χ.χ.  16 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Ἄνδριοι Ἱεράρχαι. Κωνστάντιος Δ. Καλο-
γερᾶς, μητροπολίτης Προύσης, 1801-1870. Ἀθήνα,
Νέα Ἑλληνική Ἠώς, 1927.  16 σ. Μ’ ἕνα ὁλοσέ-
λιδο πορτραῖτο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:]
Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου Γρηγόριος Πούμπου-
ρας (1835-1881) (ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ ΙΒ´ τόμου τῶν
«Θρακικῶν»). Ἀθήνα, Ι. Λ. Ἀλευρόπουλος, 1939. 
13 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἀναγραφή
χρονολογική τῶν ἀπό Χριστοῦ ἀρχιερατευσάντων
ἐν τῇ νήσῳ Ἄνδρῳ, ἀπό Ζωΐλου (362) μέχρι Μητρο-

books katalogos 73 roman.qxp_Layout 1  09/02/2019  10:12 PM  Page 57



58

φάνους (†1889) καί εἰδήσεις ἱστορικαί περί αὐτῶν, Γ΄
[ἀπό τά 4] (Βιβλιοθήκη «Θεολογίας»). Ἀθήνα, τυπο-
γραφεῖο τοῦ Φοίνικος, 1927.  39 σ. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἀναγραφή χρονολογική τῶν
ἀπό Χριστοῦ ἀρχιερατευσάντων ἐν τῇ νήσῳ Ἄνδρῳ,
ἀπό Ζωΐλου (362) μέχρι Μητροφάνους (†1889) καί
εἰδήσεις ἱστορικαί περί αὐτῶν, Δ΄ [ἀπό τά 4] (Βιβλιο-
θήκη «Θεολογίας»). Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τοῦ Φοίνι-
κος, 1927. (312)-327 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Ἡ Δυτική Ἐκκλησία εἰς τάς Κυκλάδας ἐπί
Φραγκοκρατίας καί Τουρκοκρατίας (ἀνάτυπον ἐκ
τοῦ περιοδικοῦ «Ἀνδριακά Χρονικά»). Ἀθήνα, Ι. Λ.
Ἀλευρόπουλος, 1948.  136 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Νεκροί ζῶντες:
Ἐντυπώσεις ἀπό παλαιάν ἐπίσκεψιν εἰς τό ἐν Ἄνδρῳ
μοναστήριον τῆς Παναχράντου, ἔκδοσις τοῦ ἐν Νέᾳ
Ὑόρκῃ Συλλόγου Ἀνδρίων «Ἡ Ἄνδρος». χ.τ. καί χ.
 7 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Σημει-
ώματα περί τῆς μονῆς Ζερμπίτσης καί δύο ἀνέκδοτα
περί αὐτῆς ἔγγραφα τῶν πατριαρχῶν Προκοπίου τοῦ
ἀπό Σμύρνης καί Νεοφύτου τοῦ Ζ΄ (ἀναδημοσίευσις
ἐκ τοῦ «Μαλεβοῦ», φύλλον 44 καί 45, σελίς 331 καί
343). Ἀθήνα, Κ. Καμινάρης, 1924. 6 σ. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Μοναστηριολογία τῆς νήσου
Ἄνδρου. Μονή Ἁγίας Εἰρήνης (ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ
Ἀνδριακοῦ Ἡμερολογίου 1930).  14 σ. Μέ 3 εἰκό-
νες ἐντός κειμένου. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα
(ἄκοπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἕνα εἰς τήν Ἀγχίαλον
μετόχιον (ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ Ε´ τόμου τῶν «Θρᾳ -
κι κῶν»). Ἀθήνα, Ι. Λ. Ἀλευρόπουλος, 1934.  8 σ.
Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδο-
σης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο).
[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ ἐν Ἀποικίοις τῆς Ἄνδρου γυναι-
κεία μονή τῆς Ἁγίας Μαρίνης (ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ ΙΑ´
τόμου τῆς Ἐπετηρίδος τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν
Σπουδῶν). Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1935.
(29)-47 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα
τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Μέ μιά εἰκόνα ἐντός
κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἱερά
κειμήλια καί ἅγια λείψανα τῆς ἐν Ἄνδρῳ εὐαγοῦς
μονῆς τῆς Παναχράντου (ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ τόμου
ΝΖ´ τοῦ περιοδικοῦ Ἀθηνᾶ). Ἀθήνα, Μυρτίδης, 1953.
 (45)-59 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό
ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ βυζαντινόν μοναστήριον τῆς Με-
ταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, μετόχιον τῆς ἐν
Ἄνδρῳ μονῆς Παναχράντου (ἀνάτυπον ἐκ τῆς «Θεο-
λογίας», τόμος ΚΔ´, τεῦχος Α´). Ἀθήνα 1953.  30 σ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ ἐν Ἄνδρῳ
μονή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐπικεκλημένη τῆς
Παναγίας Παναχράντου (ἀνάτυπον ἐκ τῆς «Θεολο-
γίας», τόμος ΚΔ´ καί ΚΕ´). Ἀθήνα 1954.  48 σ. Μέ
εἰκόνες ἐντός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (16)
€ 150-200

290
ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Δημήτριος Π. Ἀνέκδοτοι σελίδες ἀπό
τήν ἱστορίαν τῆς Ἄνδρου. Διονύσιος Καμπάνης (ἀνα-
τύπωσις ἐκ τοῦ Ἀνδριακοῦ Ἡμερολογίου τοῦ 1929).
Ἀθήνα 1929. 7 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά
στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο), μέ μιά εἰκόνα
ἐντός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:]
Οἱ παλαιοί ἰατροί τῆς Ἄνδρου (ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ
Ἀνδριακοῦ Ἡμερολογίου τοῦ 1929). χ.τ καί χ. 24 σ.
Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδο-
σης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Εὐανθία Καΐρη (1799-1866). Ἀθήνα, τυπογρα-
φεῖο τῆς Ἑστίας, 1929.  39 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ βασιλεύς τῆς
Μήλου (1677-1680), ὀλίγαι σελίδες ἀπό τάς τουρκο-
κρατουμένας Κυκλάδας (ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ Ἀνδριακοῦ
Ἡμερολογίου τοῦ ἔτους 1927).  Ἀθήνα, τυπο γραφεῖο τοῦ
Οἰκονομολόγου Ἀθηνῶν, 1927.  15 σ. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Μεσαιωνικαί καί μεταγενέ-
στεραι ἐπιγραφαί τῆς νήσου Ἄνδρου (ἀνατύπωσις ἐκ
τοῦ Δ´ τόμου τῆς Ἐπετηρίδος τῆς Ἑταιρείας Βυζαν-
τινῶν Σπουδῶν). Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας,
1927.  (49)-88 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά
στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Μεσαιωνικῶν καί μεταγενε-
στέρων ἐπιγραφῶν τῆς νήσου Ἄνδρου συμπλήρωμα
(ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ ΣΤ´ τόμου τῆς Ἐπετηρίδος τῆς
Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν). Ἀθήνα, τυπογρα-
φεῖο τῆς Ἑστίας, 1929. (203)-215 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο
φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώ-
φυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τουρκο-
κρατούμεναι Κυκλάδες. Ἡ δικαιοσύνη ἐν Ἄνδρῳ ἐπί
Τουρκοκρατίας (Ἀρχεῖον Οἰκονομικῶν καί Κοινω-
νικῶν Ἐπιστημῶν, 19 (1939), τεῦχος Γ´). (183)-202 σ.
Τά ἀντίστοιχα φύλλα πιασμένα μέ ταινία στήν ἐσωτε-
ρική τους πλευρά. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Νομικά ἔθιμα τῆς
νήσου Ἄνδρου (ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ «Ἀρχείου τῶν
Οἰκονομικῶν καί Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν, 5 (1925),
τεῦχος Β´). Ἀθήνα, Μ. Μαντζεβελάκης, 1925.  24 σ.
Λείπει τό κάτω ἐξώφυλλο (φθορές στό πάνω). [μαζί,
τοῦ ἰδίου:] Ἄνδριοι βιβλιογράφοι καί κωδίκων κτήτο-
ρες κατά τούς μέσους αἰῶνας καί ἐπί Τουρκοκρατίας
(ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ Ἀνδριακοῦ Ἡμερολογίου τοῦ
ἔτους 1927). Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τοῦ Οἰκονομολόγου
Ἀθηνῶν, 1927.  28 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Κυκλαδική βιβλιολογία, ἤτοι κατάλογος τῶν
ἀπό τοῦ ΙΔ΄ αἰῶνος μέχρι σήμερον (1939) περί τῶν Κυ-
κλάδων νήσων ὑπό τε Ἑλλήνων καί ξένων γεωγραφη-
θέντων καί ἱστορηθέντων, Α΄[-Γ΄]. Ἀθήνα, 1939-1940.
3 τεύχη, 14, 9 καί 11 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ
ἰδίου:] Ἱστορικά ἔργα καί μελέται (1887-1933). Ἀθήνα,
τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1933.  8 σ. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Καισάριος Δαπόντες (1714-
1784) (ἐκ τῆς «Θεολογίας», τόμος ΙΓ´). Ἀθήνα,
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292

τυπογραφεῖο τοῦ Φοίνικος, 1935.29 σ. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἰάκωβος Βασιλικός Ἡρα-
κλείδης (ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ Ἡμερολ. τῆς Μεγάλης
Ἑλλάδος τοῦ 1936). Ἀθήνα, χ.χ. (244)-280 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. (15)
€ 100-150

291
ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Δημήτριος Π. Τό ψάρευμα καί τό κυ-
νήγιον εἰς τήν νῆσον Ἄνδρον (ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ
Ἀνδριακοῦ Ἡμερολογίου 1925). Ἀθήνα, τυπογρα-
φεῖο τοῦ Κόσμου, 1925.  16 + (37)-44 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ναυτικαί παροιμίαι τῆς
νήσου Ἄνδρου, συλλεγεῖσαι καί ἐκδιδόμεναι ὑπό Δη-
μητρίου Π. Πασχάλη (ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ Ἀνδρια-
κοῦ Ἡμερολογίου τοῦ 1929). Ἀθήνα 1929.  7 σ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Λαογραφία τῆς
νήσου Ἄνδρου (σημειώματα ἐκ περιοδείας ἀνά τά
χωρία τῆς Ἄνδρου κατά τά ἔτη 1901 καί 1902, Α΄,
[στό ἐξώφυλλο:] (ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ Ἀνδριακοῦ
Ἡμερολογίου τοῦ 1926). Ἀθήνα, Ἀδελφοί Γεράρδοι,
1925.  23 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:]
Ἔθιμα πού σβήνουν. Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάς καί τό
Πάσχα ἐν Ἄνδρῳ, [κάτω:] Ἀπό τήν λαογραφίαν τῆς
νήσου Ἄνδρου, ἔκδοσις τοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Συλλό-
γου Ἀνδρίων «Ἡ Ἄνδρος». χ.τ. καί χ.  7 σ. Χωρίς
ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κει-
μένου καί στό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί,
τοῦ ἰδίου:] Παραδόσεις περί ἀνεραΐδων ἐν Ἄνδρῳ,
ἔκδοσις τοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Συλλόγου Ἀνδρίων «Ἡ
Ἄνδρος». χ.τ. καί χ.  8 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο
τίτλου (ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου καί στό ἐξώ-
φυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Δη-
μώδη αἰνίγματα τῆς νήσου Ἄνδρου, ἔκδοσις τοῦ ἐν
Νέᾳ Ὑόρκῃ Συλλόγου Ἀνδρίων «Ἡ Ἄνδρος». χ.τ.,
1938. 8 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (6)
€ 60-80

292
Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1888, ὑπέρ τοῦ ἐν Ἑρμου-
πόλει Γυμνασίου, τῇ προθύμῳ συμπράξει πολλῶν λο-
γίων, ἐπιστασίᾳ Σπ. Δ. Δουκάκη, γυμνασιάρχου.
Ἔτος Α΄. Ἑρμούπολη, Ρ. Πρίντεζης, 1887.  8ο, 248
σ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένο τό μεγαλύτερο μέρος
τοῦ τίτλου). Μέ 10 φύλλα ἐκτός κειμένου, στά 6 (ἀπό
τά 7) ἐπικολλημένα πρωτότυπα φωτογραφικά πορ-
τραῖτα δημάρχων. Ἀρχικό πανί (κατά τόπους ξεθω-
ριασμένο). Ἠλιού & Πολέμη, 1887.351. [δεμένο στό
τέλος:] Ἡ γέννησις Ἐδουάρδου Καρτερών. Polka
schottisch ὑπό Ἐρνέστου Νοννότ. Ἀθήνα, Α. Κων-
σταντινίδης, 1888.  4 σ. Στοιχειοθετημένη παρτι-
τούρα.
€ 80-120

293
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ, Νικηφόρος. Λόγος ἐπικήδειος εἰς
τόν ἀοίδιμον Ἀλέξανδρον, ἀρχιεπίσκοπον Σύρου
καί Τήνου, ἐκφωνηθείς ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ τῆς Μη-
τροπόλεως Ἀθηνῶν. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Φι-
λοκαλίας, 1875.  22 σ. (σχισίματα στά περιθώρια).
Ἀρχικά ἐ ξώφυλλα (μικρά σχισίματα).Ἠλιού & Πο-
λέμη, 1875.400.
€ 30-40

294
ΓΟΥΝΑΡΗΣ, Ἀντώνιος. Ἡ Κύθνος, γε ω γρα φί α – ἱ -
στο ρί α – ἤ θη – ἔ θι μα. Ἀθήνα 1938.  215 + κα´ + β´
+ 37 σ. (λεκές στήν κάτω ἐξωτερική γωνία τῶν τε-
λευταίων φύλλων). Μ’ ἕ να χάρ τη καί πολ λές εἰ κό νες
ἐ ντός καί ἐ κτός κει μέ νου. Ἀρχικό πανί (λερωμένο,
φθορές).
€ 35-45

295
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Εὐάγγελος Κ. Ἱστορική συλ-
λογή τῆς νήσου Ἴου, ἔκδοσις πρώτη. Ἀλεξάνδρεια,
τυπογραφεῖο Ταχυδρόμος, Γ. Τηνίου, 1909. 102 σ.
(μικρές τρύπες στήν κάτω ἐξωτερική γωνία τοῦ τίτ-
λου). Μέ 2 εἰκόνες ἐκτός κειμένου, κατάλογος συν-
δρομητῶν. Νεότερο δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες
(ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα).
€ 50-70
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296
ΧΑ ΤΖΙ ΔΑ ΚΗΣ, Ἰωσήφ. Ἡ ἱστορία τῆς νήσου Μή -
λου. Ἀ θή να, Γ. Βῆ χος, 1927.  δ´ + 160 + ε´ + (161-
369) σ. Μέ πολ λές εἰ κό νες ἐντός καί ἐ κτός κει μέ νου
(4 ἀ να δι πλού με νες, ἡ μία μέ 2 πα νο ρά ματα). Ἀρχικό
πανί (φθορές στή ράχη, λερωμένο τό κάτω κάλυμμα).
€ 50-70

297
Ἀστικός κῶδιξ τῆς Ἡγεμονίας Σάμου, μετ’ αἰτιολο-
γικῆς ἐκθέσεως ἐκπονηθείσης ὑπό Ἐπαμ. Φραγ-
κούλη. Σάμος, Ἡγεμονικό Τυπογραφεῖο, 1899. 8ο,
νδ´ + 291 σ. (μικρές φθορές στόν τίτλο, ἐλαφρά ὀξει-
δωμένα τά πρῶτα φύλλα). Μεταγενέστερη δερμά-
τινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1899.102.  
€ 60-80

298
ΜΑΥΡΗΣ, Νικ. Γ. Δωδεκανησιακή βιβλιογραφία
(Δωδεκανησιακή Ἱστορική καί Λαογραφική Ἑται-
ρεία, 1 & 3). Ἀθήνα 1965-1974.  2 τόμοι, ξγ´ + 323
καί ιε´ + 252 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυ -
πο). (2)   
€ 60-80

299
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Ἀθηνᾶ. Δωδεκάνησα. Ἀθήνα, Ἄλφα,
1947-1950.  3 τόμοι, 4ο, 330, 354 καί 426 σ. Μέ

πολυάριθμες εἰκόνες ἐντός καί ἐκτός κειμένου (75
ἔγχρωμες). Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). (3)
€ 400-600

300
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ, Μ. Η. Ἡ Πατμιάς σχολή. Ἀθή -
να, Π. Λεώνης, 1911.  ιβ´ + 182 σ. Νεότερη δερμά-
τινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα,
λίγο λερωμένο τό πάνω).
€ 50-70

301
ΣΑΚΚΕΛΙΩΝ, Ἰωάννης. Ἀνασκευή τοῦ πλοῦ καί
τῆς περιηγήσεως εἰς Πάτμον τοῦ κυρίου Μ. Βρα-
τσάνου, σχολάρχου Σάμου. Σμύρνη, Ι. Μάγνης,
1861. 8ο, 31 σ. (σφραγίδα στόν τίτλο). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (μικρές φθορές, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Γκίνης
& Μέξας, 8534.
€ 25-35

Δές καί τά 69, 176, 212, 370, 439, 441 καί 480.
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Κρήτη

302
ΒΛΑΣΤΟΣ, Παῦλος Γ. Ὁ γάμος ἐν Κρήτῃ, ἤθη καί
ἔθιμα Κρητῶν. Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1893. 
8ο, 182 σ. Ἡ μορφή μέ τό μεταγενέστερο δίφυλλο (μέ
πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα στή δεξιά σελίδα καί ἐν
μέρει ἔντυπη ἀφιέρωση μέ χρονολογία 1950 στήν
ἀριστερή). Ἀρχικά ἔντυπα χαρτόνια (νεότερη πάνινη
ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1893.631.
€ 50-70

Δές καί τά 5, 114 καί 322.

Μικρά Ἀσία

303
Κανονισμός τοῦ Ὁμηρείου Ἀνωτάτου Ἑλλ. Παρθε-
να γωγείου περιλαμβάνοντος νηπιαγωγεῖον,  ἑλλ. σχο-
λεῖον, πλῆρες γυμνάσιον καί διδασκαλεῖον, ἱδ ρυ θέντος
δέ τῷ 1881 ὑπό τῆς ἐν Σμύρνῃ Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑται-
ρίας καί ἀναγνωρισθέντος ἰσοβαθμίου τῷ Ἀρσακείῳ,
[πάνω:] Ὁμήρειον, πρώην Ἑλληνικόν Παρ θεναγω-
γεῖον μετ’οἰκοτροφείου. Σμύρνη 1890. 39 σ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (εἰκονογραφημένο τό κάτω, κολλητική ται-
νία στή ράχη). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.
€ 50-70

304
[ΝΟΜΙΔΗΣ, Μιλτιάδης Ισ. ]. Χάρτης τοπογραφικός
καί ἀρχαιολογικός τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐκπο-
νηθείς καί καταρτισθείς ὑπό ΜΙΣΝ. Κωνσταντινού-
πολη, 1937.Ἀναδιπλούμενος λιθόγραφος χάρτης,
880 x 675 mm. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 50-70

305
Ἐκατονταετηρίς τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀδελ-
φότητος τῶν Εὐρυτάνων. χ.τ. καί χ. [Κωνσταντινού-
πολη, 1920].  84 σ. Μέ 33 πορτραῖτα καί 6 ἀπόψεις
(ἐπικολλημένα, δέν συμπεριλαμβάνονται στή σελι-
δαρίθμηση). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (εἰκονογραφημένα,
ἡ ράχη πιασμένη μέ κορδόνι).  
€ 60-80

306
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Χαρ. Λόγος ἐκφωνηθείς τήν
22αν Ἰουνίου 1886 κατά τήν ἑορτήν καί τήν ἀπονομήν
τῶν ἀπολυτηρίων ταῖς ἀπολυομέναις τοῦ παρθενα-
γωγείου μαθητρίαις, [πάνω:] Ἑλληνικόν Παρθε να-
γωγεῖον ἱδρυθέν τῷ 1858. Ἀθήνα, 1886.  8ο, 23 σ.
(φθορές καί λεκέδες ἀπό νερό). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λερωμένα, φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1886.215 (2
μόνον ἀντίτυπα).
€ 40-60
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307
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ, Ἰωακείμ. Μικρασιατικά. Ἀθήνα,
Ἀδελφοί Περρῆ, 1891.  8ο, 255 σ. (μικρές φθορές
στά τελευταῖα 4 φύλλα: σ. 249-55). Ἀρχικά ἐξώφυλλα
(λείπουν μικρά τμήματα ἀπό τό πάνω, ἀξάκριστο καί
ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο, λυμένη ἡ ράχη). Ἠλιού &
Πολέμη, 1891.407.
€ 40-60

308
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Σάββας. Ἱστορία καί στατιστική Τρ[α] -
πεζοῦντος καί τῆς περί ταύτην χώρας. Κωνσταντι-
νούπολη, Ι. Α. Βρετός, 1870.  8ο, ζ´ + 296 + μη´ σ.
Κα τάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη (μικρές
φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1870.
€ 100-150

309
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ — ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ, Μητροπο-
λίτης Στρωμνίτσης. Ἅγιον Ὄρος ταριχί. Κωνσταντι-
νούπολη, Κ. Ζιβίδης & Ν. Δεοδάτης, 1901.  196
σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο ἐκτός κειμένου. Πανί τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (ξεθωριασμένη ἡ ράχη). Balta
(20ός αἰ.) 1.
€ 80-120

Δές καί τά 52, 233 καί 420.

Κύπρος
310
DENORES, Giasone. Della rhetorica di Giason Denores
libri tre, ne’ quali, oltra i precetti dell’arte, si contengono
vinti orationi tradotte de’ più famosi, & illustri philoso-
phi, & oratori, con gli argomenti loro, discorsi, tavole, &
ruote. Βενετία, Paolo Megietto, 1584.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. 4ο (207 x 145 mm.) 264 φ. (λεκέδες ἀπό νερό
στά περιθώρια τῶν πρώτων καί τῶν τελευταίων φύλ-
λων, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ξυλόγραφο τυπογρα-
φικό σῆμα στόν τίτλο καί στό τελευταῖο φύλλο, 2
(ἀπό τούς 3;) ἀναδιπλούμενοι χαλκόγραφοι πίνακες
(μεταξύ τῶν φ. 260 & 261 καί 261 & 262). Εὔκαμπτη
περγαμηνή τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λερωμένη, φθο-
ρές, κομμένο τμῆμα ἀπό τό πάνω κάλυμμα). Adams
D-302, Ioannou, σ. 127 (χωρίς τούς πίνακες καί τά 8
τελευταῖα φύλλα).  Τό σπουδαιότερο ἔργο τοῦ
Giasone Denores, πού θεωρεῖται ὁ σημαντικότερος
Κύπριος λόγιος τοῦ 16ου αἰώνα. Στά φ. 176-177v
ἀνα δημοσιεύει τό λόγο πού ἐκφώνησε τό 1577 γιά
τήν ἐκλογή τοῦ δόγη Sebastiano Venier, ἀπό τόν
ὁποῖο ζητοῦσε τήν ἀποκατάσταση τῶν Κυπρίων
πού μετά τήν ἀπώλεια τῆς πατρίδας τους εἶχαν κα-
ταφύγει στή Βενετία.
€ 800-1.200

311
BOUCICAUT, Jean Le Maingre, Sire de. Histoire de Mre

311
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Iean de Boucicaut, Mareschal de France, Gouverneur de
Gennes, et de ses memorables faicts [...], escripte du vi-
vant du dict Mareschal & nouvellement mise en lumiere
par Theodore Godefroy. Παρίσι, Abraham Pacard, 1620.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο (232 x 163 mm.), 436 σ. (ἐλα-
φρά ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ὁ τίτλος δίχρωμος
καί μέ χαλκόγραφο τυπογραφικό σῆμα (ἡ μορφή μέ
τόν Ἀβραάμ στραμμένο πρός τά ἀριστερά), χαλκό-
γραφα οἰκόσημα τοῦ Boucicaut καί τῆς συζύγου του
στό φ. †4. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Atabey 139, Ioan-
nou, σ. 55 (ἡ μορφή μέ τόν Ἀβραάμ στραμμένο πρός
τά δεξιά).  Ὁ Boucicaut ματαίωσε τό 1403 τήν προ-
σπάθεια τοῦ βασιλιᾶ τῆς Κύπρου Ἰανοῦ νά καταλά-
βει τήν Ἀμμόχωστο, πού ἀπό τό 1373 βρισκόταν ὑπό
τήν ἐξουσία τῶν Γενουατῶν.
€ 800-1.200

312
CARLESON, Edvard, καί Carl Fredrik von HÖPKEN.
Twänne stora swenska herrars rese-beskrifning, ifrån Cy-
pren, til Asien, förlofwade landet, Jerusalem, och Christi
graf, jämte andra märkwärdiga orter och namnkunniga
ställen, med chronologiska, genealogiska och geogra-
phiska anmärkningar, upsatte af L.R. [Lars Rebrén].
Στοκχόλμη, Stolpiska, 1783. Τρίτη ἔκδοση, 8ο, 48 σ.
(λίγο λερωμένα μερικά φύλλα, ὀξείδωση). Ἀρχικά
ἁπλά ἐξώφυλλα. Chatzipanagioti 421, Ioannou, σ. 252.
€ 200-300

313
Παγκύπριον Γυμνάσιον. Τά κατά τήν γυμνασιαρχίαν
Μιχαήλ Δ. Βολονάκη ἐν τῷ σχολικῷ ἔτει 1906-1907 πε-
πραγμένα. Λευκωσία, τυπογραφεῖο τῆς «Φω νῆς τῆς
Κύπρου», 1908.  43 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Κυριαζῆς,
σ. 218.
€ 30-40.

314
ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΑ — Πρό παντός εἰλικρίνειαν! Πανιε-
ρώτατε, Ἐπέστρεψα αὐτήν τήν στιγμήν – δυσμάς
ἡλίου – ἀπό τήν ὕπαιθρον χώραν, καί ὁ σωφέρ μου
μοί ἐνεχείρησε τό ὑπό χθεσινήν ἡμερομηνίαν διάγ-
γελμά σας πρός τόν Κυβερνήτην καί τόν Ἑλληνικόν
Λαόν τῆς νήσου. Ὁμολογῶ, Πανιερώτατε, ὅτι καίτοι
παρῆλθε μία ὁλόκληρος ὥρα ἀπό τῆς πρώτης αὐτοῦ
ἀναγνώσεως, ἐν τούτοις δέν κατώρθωσα ἀκόμη νά
πείσω τόν ἑαυτόν μου, ὅτι τό ἔγγραφον τοῦτο εἶνε

γνήσιον καί δέν ἐπλαστογραφήθη ὑπό οἱουδήποτε
ἄλλου ἡ σταυροφόρος ὑπογραφή σας!!!... [τελει-
ώνει:] Αὐτά κατά καθῆκον εἶχον νά σᾶς γράψω
Πανιερώτατε, διότι ἡ ἀψυχολόγητος καί ἄκαιρος
σπου δή σας, ἀντί νά κεραυνοβολήσῃ τήν Κυβέρνη-
σιν, εἶμαι βέβαιος, βεβαιότατος, ὅτι κατώρθωσε νά
ἀναβιβάσῃ μόνον εἰρωνικόν μειδίαμα ἐπί τῶν ρο-
δαλῶν χειλέων τοῦ ὀξυδερκεστάτου σέρ Ρόναλδ
Στόρς, ὁ ὁποῖος γνωρίζει νά κρίνῃ ἕκαστον κατά τήν
πραγματικήν του ἀξίαν. Λευκωσίᾳ τῇ 18 Ὀκτωβρίου
1931. Μέ πολλήν ἐκτίμησιν, Γ. Χατζηπαύλου.Μο-
νόφυλλο, 595 x 430 mm. Κείμενο σέ 4 στῆλες.
€ 200-300

315
ΛΙΑΣΙΔΗΣ, Παῦλος. Τά φκιόρα τῆς καρκιᾶς μου,
πρόλογος Κώστα Προυσῆ, [στό ἐξώφυλλο:] Ἐκδό-
σεις Μ.Φ.Α.Σ. «Ἀνόρθωσις», ἀρ. 1. Κύπρος 1933. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 99 σ. Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο πορτραῖτο.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σταυρίδης 2317, Σταυρίδης
(Φυλλάδες) 560.
€ 40-60

316
ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Κλεόβουλος. Ἡ συμβολή
τῆς Μαραθάσης εἰς τήν ἐκκλησίαν. Λεμεσός 1939.
99 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κατά τόπους ξεθωρια-
σμένα).
€ 50-70
Δές καί τά 34, 35, 36, 53, 148 320 καί 326.

Σινᾶ

317
Περιγραφή ἱερά τοῦ Ἁγίου καί Θεοβαδίστου
Ὄρους Σινᾶ, τυπωθεῖσα νῦν πέμπτον [ἕκτον]. Βενε-
τία, Ν. Γλυκύς, 1817. 4ο, 219 σ. Μέ 4 χαλκογραφίες
ἐκτός κειμένου. Nεότερο δέρμα. Ἠλιού 1817.88. 
Ἡ ἕκτη ἔκδοση ἀναθεωρήθηκε ἀπό τόν ἀρχιεπί-
σκοπο Σιναίου Κωνστάντιο καί εἶναι σημαντικά βελ-
τιωμένη σέ σχέση μέ τίς προηγούμενες. Βλ. Μ. Ι.
Μανούσακας, «Ἡ “Περιγραφή” τοῦ Σινᾶ καί αἱ
πηγαί αὐτῆς», Μεσαιωνικά καί Νέα Ἑλληνικά, 5
(1996), σ. 29-43.
€ 300-400
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16. Ὀλυμπιακά
318
MEYER, Albert, 1857-1924. Λεύκωμα τῶν Α΄ Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. [Ἀθήνα 1896].  27 πλατινοτυπίες διαστά-
σεων ἀπό 138 x 100 ἕως 230 x 169 mm. ἐπικολλημένες σέ ἰσάριθμα λυτά χαρτόνια, 332 x 270 mm. (ἐλαφρά ὀξειδω-
μένα κάποια χαρτόνια). Ὅλες μέ ἐμπίεστη σφραγίδα τοῦ φωτογράφου κάτω δεξιά («Albert Meyer / BERLIN»),
χειρόγραφες λεζάντες στά γαλλικά. Ἀρχικό κουτί ἐπενδυμένο μέ δέρμα chamois, 370 x 310 x 65 mm. (λίγο λερωμένη
ἡ ράχη, ἐσωτερική ἐπένδυση ἀπό μετάξι, τίτλος μέ χρυσά γράμματα στό πάνω κάλυμμα: «Jeux Olympiens / Athènes
1896», φίρμα τοῦ φωτογράφου στό ἐσωτερικό του: «Albert Meyer / Hof-Photograph / Sr. Majestät des Königs von Sa-
chsen / Sr. Hoh. d. Herzogs von Sachsen Meiningen / BERLIN W. / Potsdamer-Str. 125»).
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: 
Ἕνα ἀπό τά 3 λευκώματα πού ὁ Meyer προσέφερε σέ προσωπικότητες τῆς Γαλλίας (τοῦ Γάλλου προέδρου F.
Faure εἴτε τοῦ ἀρχαιολόγου A.-L. Laborde: τό λεύκωμα τοῦ βαρώνου P. de Coubertin βρίσκεται σήμερα στό Ὀλυμ-
πιακό Μουσεῖο τῆς Λωζάνης).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
R. Fritz & V. Kluge, «Say cheese! Herr Meyer stage-manages the Committee», Journal of Olympic History [http://isoh.org/wp-con-
tent/uploads/ 2015/03/299.pdf]
Κ. Βασσάλου, Ἡ φωτογραφική καταγραφή τῶν Ὀλυμπιακών Ἀγώνων τοῦ 1896, [πτυχ. ἐργασία], Ἀθήνα 2005.

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 9 ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ MEYER. 
Στόν Albert Meyer ὀφείλουμε τή σημαντικότερη φωτογραφική καταγραφή τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 1896. Οἱ
φωτογραφίες του εἶναι σήμερα ἰδιαίτερα σπάνιες, μολονότι ὁ ἴδιος ἦταν δραστήριο μέλος τῆς πρώτης γερμανικῆς
ὀλυμπιακῆς ἐπιτροπῆς. Γιά τήν ἐκτύπωσή τους χρησιμοποίησε τήν ἀκριβότερη μέθοδο τῆς ἐποχῆς, τήν πλατινο-
τυπία, ἡ ὁποία ἔδινε εἰκόνες ἀναλλοίωτες στό χρόνο. Ὁ Meyer δημιούργησε ἕναν περιορισμένο ἀριθμό λευκωμά-
των, τά ὁποῖα προσέφερε κυρίως σέ Εὐρωπαίους ἐστεμμένους καί εὐγενεῖς γιά νά λάβει ὡς ἀντάλλαγμα τόν τίτλο
τοῦ φωτογράφου τῆς αὐλῆς. Στούς πελάτες του διέθετε τυπώματα ἐπικολλημένα στά μικρότερων διαστάσεων πα-
σπαρτού τοῦ φωτογραφείου του (τύπου cabinet). Τό γεγονός ὅτι ὁ Meyer πούλησε τό φωτογραφεῖο του στό Βερο-
λίνο το 1901, δηλ. πέντε χρόνια μετά τούς Ἀγῶνες, ἐξηγεῖ ἴσως τή μεγάλη σπανιότητα τῶν φωτογραφιῶν του. Τό
ἀρχεῖο του καταστράφηκε ὁλοκληρωτικά κατά τόν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά ἀπό πολυετεῖς ἔρευνες ὁ Volker
Kluge κατέγραψε 8 λευκώματα σέ μουσεῖα καί βιβλιοθῆκες ἀνά τόν κόσμο, πού περιέχουν ἀπό 25 ἕως 30 φωτο-
γραφίες τό καθένα. Τά λευκώματα αὐτά φυλάσσονται: στό Ὀλυμπιακό Μουσεῖο τῆς Λωζάνης (τοῦ Pierre de Co-
ubertin), στό Μουσεῖο Μπενάκη (τοῦ Γεωργίου Στρέιτ), στή Βασιλική Βιβλιοθήκη τοῦ Βελγίου, στό Μουσεῖο
Ἐθνικῆς Ἱστορίας τῆς Δανίας (τοῦ βασιλιᾶ Χριστιανοῦ IX), στο Veste Coburg (τοῦ δούκα τοῦ Sachsen-Altenburg),
στή Σόφια τῆς Βουλγαρίας (πιθανῶς τοῦ Φερδινάνδου Ι) καί στό Sportmuseum τῆς Λειψίας (τῶν ἀπογόνων τοῦ φω-
τογράφου), ἐνῶ ἕνα λεύκωμα μέ 25 φωτογραφίες βρίσκεται σέ ἰδιωτική συλλογή στήν Ἀθήνα (προσφέρθηκε σέ δη-
μοπρασία τῆς Ingrid O’Neil, Olympic Games Memoralibia, 1896-2004, 28 Μαρτίου 2015, ἀρ. 2, μέ ἐκκίνηση $65.000).
€ 30.000-40.000
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17. Γεωγραφικά - Ταξιδιωτικά

319
BERTELLI, Donato. [Civitatum aliquot insigniorum et lo-
corum magis munitorum exacta delineatio. Βενετία 1574].
πλάγιο 4ο (200 x 270 mm.). Μέ 29 χαλκογραφίες (κυ-
ρίως χάρτες, λείπει ὁ τίτλος καί π. 38 χαλκογραφίες, 3
μέ ἐπιδιορθώσεις στά περιθώρια, ἀρκετές μέ ἀριθμη-
τικές πράξεις καί σημειώσεις τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης,
ὁ χάρτης τῆς Ἰταλίας μέ κομμένα τά περιθώρια),
ἔχουν προστεθεῖ μιά μεταγενέστερη χαλκογραφία («Il
grandissimo padiglione...») καί μιά ἀπεικόνιση τῆς ναυ-
μαχίας τῆς Ναυπάκτου (ἐπιχρωματισμένη μέ τό χέρι,
κομμένα καί συμπληρωμένα μικρά τμήματα ἀπό τά
περιθώρια). Μεταγενέστερη εὔκαμπτη περγαμηνή (νε-
ότερα ἀκρόφυλλα). Blackmer 126.  Ὁ σπανιότατος
ἄτλας τοῦ Donato Bertelli ἐντάσσεται στήν πλούσια
ἐκδοτική παραγωγή πού πυροδότησε ἡ μεγάλη νίκη
τῶν χριστιανικῶν δυνάμεων στή Ναύπακτο τό 1571.
Περιλαμβάνει χάρτες χαραγμένους ἀπό τούς Dome-
nico Zenoni [ἤ Zenoi] (10), Natale Bonifacio (4), Oratio
Bertelli (1) καί Simone Pinargenti (1). Στό ἀντίτυπο αὐτό
ἔχει δεθεῖ μία ἐξαιρετικά σπάνια ἀπεικόνιση τῆς ναυ-
μαχίας τῆς Ναυπάκτου μέ τήν ἔνδειξη «Apreso Ferando
Bertelli in Venecia del 1572» (χάραξη τοῦ Natale Bonifa-
cio). Δίνουμε στή συνέχεια κατάλογο τῶν χαλκογρα-
φιῶν (συντομογραφίες: B: Blackmer, G: R. Gallo,
«Gioan Francesco Camocio and his large map of Europe»,
Imago mundi, 7(1950), σ. 93-102, Z: Zacharakis): 1) «Ca-

roli V Imperator. Fil. Iohannes d’ Austriae», 2) «Vitoria»,
3) [Ἰταλία] «Al Magco Sor Nicolo Loppomani [...] di Vene-
tia il di 27 luio del 70, humil Servo Dominco Zenoni» [B2],
4) «Il fidellisimo Sibenicho» [B8, G5], 5) «Curzola insula
et città» (D. Zenoni) [B13, G10], 6) «Malgaritin» (D. Ze-
noni) [B23, G21], 7) «Castel Novo» [B16, G13], 8) [Sebe-
nico καί ἡ γύρω περιοχή] [G6], 9) «Vera dispositione et
ordine de tutta l’ armata della Santa Lega» [B57, G52], 10)
«Il disegno dela provi(n)tia di Albania» (D. Zenoni) [B19,
G14], 11) «Antiveri città» (D. Zenoni) [B20, G15], 12) «Il
vero disegno di Napoli de Romania» (D. Zenoni) [B37,
G31, Z3739a], 13) «Brazo de Maina» [B34, G30, Z351],
14) «Durazzo» (D. Zenoni) [B21, G18], 15) «Il grandis-
simo padiglione di Sultan Mehemet [...] di 25 Ottob. 1596.
Franco fecit, Gio. Temmi Forma»), 16) «La Citta di
Modo(n)» [G29], 17) «La Cità di Lepanto» (D. Zenoni)
[B30, G26, Z332], 18) «Isola di Samo» (NB) [B42, G40,
Z343], 19) «S. Maura» [B26, G25], 20) «Isola de Palmosa»
(NB) [B43, G41, Z342], 21) «Nicsia» [B41, G39, πρβ.
Z341 (διαφορετική χάραξη)], 22) «Isola de’ Rhodi» (NB)
[B46, G46, Z349], 23) «Tine» (NB) [B40, G38, Z345], 24)
«Isola de Scharpanto» (NB) [B45, G36, Z340], 25) «Scar-
dona» (D. Zenoni) [B7, G7], 26) «Morea» (Simo(ne) Pi-
nargie(n)ti) [Z2696], 27) Sapotò (D. Z.), 28) «Forma et Vero
ritratto del pomo over Cimiero del Stendardo [...]» [B67],
29) «Morea» (Oratio Berteli) [Z326], 30) «Valona» (D. Ze-
noni) [B22, G19], καί 31) «La rotta del armata turchesca
[...] Apreso Ferando Bertelli in Venecia del 1572» (NB).
€ 6.000-8.000

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, ὥρα 8.20 μ.μ.
Mέρος Β́: 319-539
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320 323

320
PORCACCHI, Thomaso. L’ isole piu famose del mondo.
Βενετία, heredi di Simon Galignani, 1590.  Τρίτη ἔκ -
δοση, μικρό folio (296 x 200 mm.), 201 σ. (λείπει τό τε-
λευταῖο (λευκό) φύλλο, λίγο λερωμένος ὁ τίτλος καί
μερικά ἄλλα φύλλα, ἀρκετά ἔντονοι λεκέδες στά 2 τε-
λευταῖα, ὀξείδωση). Χαλκόγραφος τίτλος σέ ἀρχι τε-
κτονικό πλαίσιο, 48 ἡμισέλιδοι χαλκόγραφοι χάρτες
ἐντός κειμένου (χαραγμένοι ἀπό τόν Girolamo Porro),
ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στό τέλος. Μεταγενέ-
στερη περγαμηνή (λερωμένη). Adams P-1906, Cobham
& Jeffery, σ. 51, Zacharakis, 2727-44, πρβ. Blackmer 1330
(ἡ β΄ ἔκδοση) & Ioannou, σ. 421-2 (ἡ α΄ἔκδοση).
€ 4.000-6.000

321
LAURENBERG, Johann. Græcia antiqua, edidit Samuel
Pufendorf. Ἄμστερνταμ, Jan Janssonius, 1661.  Δεύ-
τερη ἔκδοση (πρώτη σέ 8ο σχῆμα), 8ο (180 x 105 mm.),
99 σ. (ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο σ’ ἕνα φύλλο: σ. 17-8). Μ’
ἕνα δισέλιδο καί 30 ἀναδιπλούμενους χαλκόγραφους
χάρτες καί τοπογραφικά. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδο-
σης (μικρές φθορές). Blackmer 958, Zacharakis 1915 κ.ἑ.
€ 800-1.200

322
Journal de l’ expedition de Monsieur de La Fueillade,
pour le secours de Candie, par un volontaire. Λυών, Jean
Thioly, 1669. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 12ο (136 x 75 mm.), 198
σ. (λεκέδες ἀπό νερό, ὀξείδωση). Μ’ ἕνα ἀναδι-
πλούμενο χαλκόγραφο σχεδιάγραμμα. Δέρ μα τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, σχισμένη ἡ πάνω
ἕνωση). Blackmer 859, πρβ. Atabey 345.
€ 500-700

323
PACIFICO, Pietro Antonio. Descrittione delle provincie che
formano la tanto decantata Penisola della Morea, nella quale
si contiene l’ origine d’ essa, le città, il sito, i costumi di quei
popoli, & altro, [...], di D. P. A. P. Βενετία, G. Albrizzi, 1686.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 12ο

(143 x 75 mm.), 119 καί 97 σ. (λείπει τό χαλκόγραφο
οἰκόσημο καί ὁ ἀναδιπλούμενος χάρτης, στή θέση του
χειρόγραφο ἀντίγραφο, ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στήν
ἀναδιπλούμενη χαλκογραφία, λίγο λερωμένο ἀντίτυ -
πο). Μέ 18 χαλκο γραφίες (4 ὁλοσέλιδες ἐντός καί 14
ἐκτός κειμένου, μιά ἀναδιπλούμενη). Νεότερο δέρ μα
(ἐμπίεστη διακόσμηση στά καλύμματα), θήκη. Atabey
915 (μέ τό οἰκόσημο, τό χάρτη καί 2 μόνο χαλ κο γρα φίες
ἐκτός κειμένου), Weber, II, 737. ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ.
€ 1.500-2.000

324
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ, πατριάρχης Ἱεροσολύ-
μων. Εἰσαγωγή εἰς τά γεωγραφικά καί σφαιρικά. Πα-
ρίσι 1716.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio (354 x 245 mm.),
176 σ. (λείπει τό πορτραῖτο τοῦ Χρυσάνθου, λεκέδες
ἀπό νερό κυρίως στήν ἀρχή καί τό τέλος, μικροί λε-
κέδες ἀπό μύκητες στήν πάνω ἐξωτερική γωνία τῶν
τευχῶν A-I). Τίτλοι στά ἑλληνικά καί λατινικά, 2 χαλ-
κογραφίες ἀπό κοινή πλάκα στόν ἑλληνικό τίτλο
(ὑδρόγειος καί οὐράνια σφαίρα), ἀναδιπλούμενος
χαλκόγραφος χάρτης τῆς ὑδρογείου («Πίναξ γεω-
γραφικός τῆς τε Παλαιᾶς καί Νέας ἁπάσης ἐγνωσμέ-
νης Γῆς, νῦν τό πρῶτον τύποις ἑλληνικοῖς ἐκδοθείς»),
πολυάριθμες χαλκογραφίες ἐντός κειμένου καί 12 σέ
3 φύλλα στό τέλος (κυρίως σχήματα). Περγαμηνή τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λίγο λερωμένη, μικρές φθορές,
χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Legrand (18ος αἰ.) 107.
€ 2.000-3.000
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προμετωπίδα στόν πρῶτο τόμο, 4 χάρτες (ἀπό τούς
5, 3 ἀναδιπλούμενοι) καί 84 χαλκόγραφοι πίνακες
(ἀπό τούς 85, 12 ἀναδιπλούμενοι). Χαρτόνια τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Röhricht 1184,
Contominas 102, πρβ. Atabey 161 (Paris & Rouen), Bru-
net, III, στ. 911, Cobham & Jeffery, σ. 7. (5)
€ 800-1.200

327
MOLL, Herman. Thirty two new and accurate maps of
the geography of the ancients, as contained in the Greek
and Latin classicks. Λονδίνο, H. Moll, 1721. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. μικρό 4ο (190 x 145 mm.), [12] φ.
(λερωμένα μερικά φύλλα, λεκές ἀπό νερό, ὀξεί-
δωση). 6 δίφυλλα μέ τίτλους καί κείμενο στά λατι-
νικά καί ἀγγλικά σέ ἀντικρυστές σελίδες, δισέλιδος
χαλκόγραφος τίτλος μέ ἀφιέρωση καί 32 χαλκό-
γραφοι χάρτες (27 δισέλιδοι καί 5 ἀναδιπλούμενοι).
Νεότερο δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες. Phillips
(Atlases) 38, Zacharakis 2307 κ.ἑ.
€ 300-400

328
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ὁ Περιηγητής. Τῆς πάλαι καί νῦν
Οἰκουμένης περιήγησις, sive Dionysii Geographia,
emendata & locupletata, additione scil. Geographiæ
Hodiernæ, ab Edv. Wells, editio quarta. Λονδίνο, W.
Bowyer for J. & J. Knapton, [...] & R. Robinson, 1726.
 8ο, 124 σ. (λεκέδες ἀπό νερό στήν ἀρχή καί τό

325
TOURNEFORT, Joseph Pitton de. Relation d’ un voyage
du Levant, fait par ordre du Roi, contenant l’ histoire an-
cienne & moderne de plusieurs isles de l’ Archipel, de Con-
stantinople, des côtes de la Mer Noire, de l’ Arménie, de la
Géorgie, des frontières de Perse & de l’ Asie Mineure.
Ἄμστερνταμ, Compagnie, 1718. Τρίτη ἔκδοση (δεύ-
τερη σέ 4ο σχῆμα), 2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 4ο (249 x
200 mm.), 188 καί 208 σ. Κείμενο σέ 2 στῆλες, 89 χαλ-
κόγραφοι πίνακες (4 ἀναδιπλούμενοι) καί 46 χαλκο-
γραφίες ἐντός κειμένου. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς
ἔκδοσης (μικρές φθορές). Zacharakis, 3523-38, πρβ.
Blackmer 1318 (ἡ πρώτη ἔκδοση).  Ὁ Tournefort τα-
ξίδεψε στήν Ἀνατολή στό διάστημα 1700-1702, ἐντο-
πίζοντας πλῆθος ἄγνωστων μέχρι τότε φυτῶν. Στίς
χαλκογραφίες περιλαμβάνονται ἀρκετοί χάρτες καί
ἀπόψεις, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες ἀπεικονίζουν, στό μεγα-
λύτερο μέρος τους, ἐνδυμασίες, ζῶα καί φυτά.
€ 800-1.200

326
BRUYN, Cornelis de. Voyage au Levant [– par la Mo-
sco vie en Perse, et aux Indes Orientales], c’ est-à-dire
dans les principaux endroits de l’ Asie Mineure, dans les
isles de Chio, Rhodes, Chypre, &c., de même que dans
les plus considérables villes d’ Egypte, Syrie & Terre
Sainte. Rouen, Charles Ferrand, 1725.  Πρώτη συγ-
κεντρωτική ἔκδοση, 5 τόμοι, 4ο, 648, 565, 520, 522 καί
498 σ. (μεταφορά εἰκόνας στήν ἀπέναντι σελίδα (off-
setting), ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Χαλκόγραφη
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330

τέλος). Μέ 16 ἀναδιπλούμενους χαλκόγραφους χάρ-
τες. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθο ρές).
Hoffmann, I, σ. 593.  Διασκευή τοῦ κειμένου τοῦ
Διονυσίου γιά σχολική χρήση.
€ 300-400

329
KÖHLER, Johann David. Descriptio orbis antiqui in
XLIV tabulis exhibita. Νυρεμβέργη, Homann, [π. 1760].
 Δεύτερη ἔκδοση, folio (363 x 235mm.). Χαλκό-
γραφος τίτλος καί 44 δισέλιδοι χαλκόγραφοι χάρ-
τες ἐπιχρωματισμένοι μέ τό χέρι. Δερμάτινη ράχη
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Πρβ.
Phillips (Atlases) 30, Zacharakis 3658 κ.ἑ.
€ 1.500-2.000

330
SOCIETY OF DILETTANTI — Ionian antiquities, pu-
blished with permission of the Society of Dilettanti by R.
Chandler, N. Revett, W. Pars [part I]. Λονδίνο, T. Spil-
sbury & W. Haskell, 1769.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. με-
γάλο folio (575 x 390 mm.), iv + 60 σ. Ἡ δεύτερη
μορφή (μέ τό τέταρτο κεφάλαιο πού τυπώθηκε τό
1784), 33 χαλκόγραφοι πίνακες μέ ἀπόψεις καί ἀρχι-
τεκτονικά σχέδια, μεγάλα χαλκόγραφα ἐπίτιτλα καί
βινιέτες. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(φθορές, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). [μαζί:] Antiquities of
Ionia, published by the Society of Dilettanti, part the se-
cond. Λονδίνο, W. Bulmer & Co. for G. Nicol, 1797. 

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. μεγάλο folio (565 x 375 mm.), 43 σ.
Μέ 63 χαλκόγραφους πίνακες (ἕνας δισέλιδος, ὀξει-
δωμένοι), μεγάλα χαλκόγραφα ἐπίτιτλα καί βινιέτες.
Ἀρχικά χαρτόνια (λερωμένα, φθορές, ἀξάκριστο
ἀντίτυπο). Blackmer 1566, Contominas 678-9. (2) 
Χωρίς τά ὑπόλοιπα μέρη πού συχνά λείπουν (τυπώ-
θηκαν τό 1840, 1881 & 1915).
€ 2.000-3.000
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SOCIETY OF DILETTANTI — The unedited antiquities
of Attica, comprising the architectural remains of Eleusis,
Rhamnus, Sunium and Thoricus, by the Society of Dilet-
tanti. Λονδίνο, W. Bulmer, 1817. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.
μεγάλο folio (550 x 360 mm.), 59 σ. Μέ 77 (ἀπό τούς
78) χαλκόγραφους πίνακες (ἐλαφρά ὀξειδωμένοι).
Ἀρχικά χαρτόνια (ἐλεύθερα, λείπει ἡ ράχη, ἀξάκρι-
στο ἀντίτυπο). Blackmer 1569, Contominas 680.
€ 800-1.200

332
[HÄHN, Johann Friedrich]. Kurze Erläuterung einer in
Kupfer gestochenen Vorstellung des Erdbodens, worauf
in XX. kleinen Charten das Nöthigste aus der Geographie,
[...] und Numismatik für die Anfänger dieser Wis-
senschaften entworfen, zum Gebrauch der Realschule in
Berlin, achte verbesserte Aulflage. Βερολίνο, Buchladen
der Realschule, 1778.  8ο, 212 σ. Μέ 20 μικρούς
ἀναδιπλούμενους χαλκόγραφους χάρτες ἐπιχρω -
ματισμένους μέ τό χέρι, ἀναδιπλούμενο στοιχειο θε -
τημένο φύλλο μεταξύ τῶν σ. 134 καί 135. Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές).
€ 300-400

333
[CHOISEUL-GOUFFIER, Marie Gabriel Auguste Flo-
rent, comte de)]. Voyage pittoresque de la Grèce. Παρίσι,

1782-1822.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, πρώτη μορφή (μέ τό
κείμενο τοῦ «Discours préliminaire» νά τελειώνει στόν τέ-
ταρτο στίχο τῆς σ. xvj), 2 τόμοι δεμένοι σέ 3 [τά 2 μέρη
τοῦ Β΄ τόμου χωριστά], folio (492 x 325 mm.), XII + xvj +
204, 346 καί + (347-518) σ. (τό πορτραῖτο καί 8 φύλλα
τοῦ Β΄ τόμου δεμένα στήν ἀρχή τοῦ πρώτου: «Avertis-
sement» καί σ. I-XII, λίγο λερωμένα μερικά φύλλα, ὀξει-
δωμένος ὁ Β΄ τόμος). 3 χαλκόγραφοι τίτλοι μέ βινιέτες,
ἕνα χαλκόγραφο πορτραῖτο, 2 ἀναδιπλούμενοι χάρτες,
285 χαλκογραφίες σέ 168 φύλλα (ἀριθμημένες 1-126
στόν πρῶτο τόμο καί 1-8, 8bis-76 & 76bis-157 στό δεύ-
τερο, μερικές ἀναδιπλούμενες ἤ δισέλιδες), ἀνάμεσά
τους ἀρκετοί χάρτες, 21 χαλκόγραφα ἐπίτιτλα καί βι-
νιέτες καί ἕνας δισέλιδος στοιχειοθετημένος γενεαλογι-
κός πίνακας μεταξύ τῶν σ. 184 καί 185 τοῦ Β΄ τόμου.
Νεότερη δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά μαρμα-
ρογραφημένα ἀκρόφυλλα παλαιότερης βιβλιοδεσίας).
Blackmer 342, Atabey 241, Weber, II, 571, Zacharakis 934
κ.ἑ. (3) Ὁ Choiseul-Gouffier ταξίδεψε γιά πρώτη φορά
στήν Ἑλλάδα τό 1776 σάν μέλος τῆς ἐπιστημονικῆς
ἀποστολῆς πού διηύθυνε ὁ μαρκήσιος Chabert. Ἡ ἐπι-
τυχία πού γνώρισε ἡ ἔκδοση τοῦ πρώτου τόμου τοῦ
Voyage pittoresque συνέβαλε στό νά διοριστεῖ τό 1784
πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη, ἀπ’ ὅπου ἔκανε
ἐπανειλημμένα ταξίδια στίς γύρω περιοχές. Οἱ θαυμά-
σιες χαλκογραφίες αὐτοῦ τοῦ ἔργου ἔγιναν μέ βάση
σχέδια κυρίως τοῦ J. B. Hilaire, ἀλλά καί τῶν L. F. Cassas,
L. Fauvel καί Moreau le jeune.
€ 4.000-6.000

books katalogos 73 roman.qxp_Layout 1  09/02/2019  11:10 PM  Page 70



71

336

334
POUQUEVILLE, F. C. H. L. Voyage en Morée, à Constan-
tinople, en Albanie et dans plusieurs autres parties de l’ Em-
pire othoman, pendant les années 1798, 1799, 1800 et 1801.
Παρίσι, Gabon, 1805.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 3 τόμοι δε-
μένοι σέ 2 (οἱ Β΄ & Γ΄ μαζί), 8ο, VII + 542, XV + 287 καί
XXI + 344 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μ’ ἕνα
ἀναδιπλούμενο πανόραμα, 2 ἀναδιπλούμενα τοπο-
γραφικά, 2 χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου καί ἕναν
ἀναδιπλούμενο στοιχειοθετημένο πίνακα. Δερμάτινη
ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Black-
mer 1344, Atabey 988, Weber, I, 5, Contominas 575. (2)
€ 600-800

335
BARTHOLDY, Jakob Ludwig Salomon. Voyage en
Grèce, fait dans les années 1803 et 1804, traduit de l’ al-
lemand par A. du C[oudray]. Παρίσι, Dentu, 1807. 
Πρώτη ἔκδοση στά γαλλικά, 2 τόμοι, 8ο, xj + 272
καί 295 σ. (λείπει ὁ χάρτης, λίγο λερωμένα μερικά
φύλλα). Μέ 15 χαλκογραφίες σέ σχέδια τοῦ G. Gro-
pius (ἀνάμεσά τους 10 ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι,
στήν πλειονότητά τους ἐνδυμασίες) καί 2 ἀναδι-
πλούμενους πίνακες μέ μουσική. Δερμάτινη ράχη
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Blackmer 87, Ata-
bey 68, Weber, I, 12, Contominas 39. (2)
€ 200-300

336
STUART, James, καί Nicholas REVETT. Les antiquités
d’ Athènes, ouvrage traduit de l’ anglais par L. F. F[euil-

let]. Παρίσι, F. Didot, 1808-1822.  Πρώτη πλήρης
γαλλική ἔκδοση, 4 τόμοι, folio (452 x 297 mm.), xiij +
75, 60, 89 καί 78 + 2 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο).
Χαλκόγραφες βινιέτες στούς τίτλους τοῦ πρώτου καί
τοῦ τέταρτου τόμου (πορτραῖτα τῶν συγγραφέων),
191 χαλκόγραφοι πίνακες μέ ἀπόψεις, σχέδια καί
χάρτες (8 δισέλιδοι). Ἀρχικά χαρτόνια (μικρές φθο-
ρές). Brunet, V, στ. 570, Contominas 708. (4)
€ 2.000-3.000

337
The military costume of Turkey, illustrated by a series of
engravings from drawings made on the spot. Λονδίνο,
«published by Thomas McLean, 26, Haymarket; Howlett
and Brimmer, Printers, Frith Street, Soho», [μετά τό
1823].  folio (357 x 250 mm.). Ἐκτύπωση σέ χαρτί μέ
ὑδατόσημο «J. Whatman / 1823», χαλκόγραφη προ-
μετωπίδα καί 30 ἀκουατίντες (συμπεριλαμβανομέ-
νου τοῦ ἐπιπρόσθετου τίτλου μέ χρονολογία 1818),
ὅλες ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι, καθεμία μέ φύλλο
μέ ἐπεξηγηματικό κείμενο. Ἀγγλική βιβλιοδεσία τῆς
ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μακρύκοκκο μαροκινό, φθορές,
χρυσή καί ἐμπίεστη διακόσμηση στά καλύμματα,
ἐλεύθερο τό πάνω, χρυσωμένες οἱ ἀκμές). Πρβ.
Blackmer 1125, Atabey 812 & 813, Colas 2059
€ 700-900

338
[DALVIMART, Octavien]. The costume of Turkey, illu-
strated by a series of engravings, with descriptions in
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English and French. Λονδίνο, «printed for William Mil-
ler, Old-Bond-Street; by Howlett and Brimmer, 10, Frith
Street, Soho Square. MDCCCIV», [μετά τό 1828]. 
folio (355 x 255 mm.). Ἐκτύπωση σέ χαρτί μέ ὑδατό-
σημα τοῦ 1816, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823 &
1828, τίτλοι στά ἀγγλικά καί γαλλικά (ὁ ἀγγλικός
τίτλος μέ μεγάλη χαλκόγραφη βινιέτα, ἐπιχρωματι-
σμένη), 60 χαλκογραφίες (ἡ πρώτη σέ θέση προμε-
τωπίδας), ὅλες ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι,
καθεμία μέ φύλλο μέ ἐπεξηγηματικό κείμενο (ὀξεί-
δωση στά φύλλα κειμένου). Ἀγγλική βιβλιοδεσία
τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μακρύκοκκο μαροκινό,
φθορές, χρυσή καί ἐμπίεστη διακόσμηση στά κα-
λύμματα χρυσωμένες οἱ ἀκμές). Πρβ. Blackmer 444.
€ 600-800

339
POUQUEVILLE, F. C. H. L. Travels in Greece and
Turkey, comprehending a particular account of the
Morea, Albania, &c., a comparison between the an-
cient and present state of Greece, and an historical
and geographical description of the ancient Epirus,
second edition. Λονδίνο, H. Colburn & Co., 1820. 
4ο, xii + 482 σ. (ὀξείδωση στίς χαλκογραφίες καί
στά γειτονικά τους φύλλα). Μ’ ἕναν ἀναδιπλού-
μενο χαλκόγραφο χάρτη καί 7 χαλκογραφίες
ἐκτός κειμένου. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης
(μικρές φθορές). Weber, I, 92.
€ 600-800

340
GUILLAUME DE VAUDONCOURT, Frederic Fran-
çois. Des Generals Guillaume de Vaudoncourt’s Schilde-
rung des heutigen Griechenlands und seiner Einwohner,
nebst Ali Pascha’s von Janina Leben und einem Wegmei-
ster durch das ganze Land, aus dem Englischen mit vie-
len Zusätzen und Anmerkungen von D. Bergk. Λειψία, J.
C. Hinrichssche Buchhandlung, 1821.  8ο, ΧΙΙ + 432
σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο
καί ἀξάκριστο). Droulia 71.
€ 250-350

341
POUQUEVILLE, F. C. H. L. Voyage de la Grèce, deu-
xième édition, revue, corrigée et augmentée. Παρίσι,
Didot, 1826-1827.  6 τόμοι, 8ο, lxxviij + 418, 524, 552,
511, 624 καί 481 σ. (ὀξείδωση κυρίως στίς λιθογρα-
φίες). Μέ 7 χάρτες (ὅλοι πλήν ἑνός ἀναδιπλούμενοι)
καί 28 λιθογραφίες (10 ἀναδιπλούμενες). Νεότερη
δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, ἔχουν διατηρηθεῖ
τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, λίγο λερωμένα, ἀξάκριστο
ἀντίτυπο). Blackmer 1346, Atabey 991, Weber, I, 143,
Contominas 579. (6)  Ὁ ἀριθμός τῶν χαρτῶν καί
τῶν λιθογραφιῶν αὐτῆς τῆς ἔκδοσης δέν εἶναι ὁ ἴδιος
σέ ὅλα τά ἀντίτυπα. Ἡ L. Navari ἔχει καταγράψει 38
συνολικά χάρτες καί λιθογραφίες, ἔχοντας ἐξετάσει
7 διαφορετικά ἀντίτυπα. Τό ἀντίτυπο τῆς συλλογῆς
Blackmer εἶχε 6 χάρτες καί 8 λιθογραφίες.
€ 500-700
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342
BLOUET, Guillaume Abel. Expédition scientifique de
Morée, ordonnée par le Gouvernement Français. Archi-
tecture, sculptures, inscriptions et vues du Péloponèse, des
Cyclades et de l’ Attique. Παρίσι, Firmin Didot, 1831-
1838.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 3 τόμοι, μεγάλο folio (580
x 395 mm.), XXII + 72, 174 καί 68 + 78 σ. (οἱ πίνακες
δεμένοι σέ ἑνότητες ἐναλλάξ μέ αὔξουσα και φθί-
νουσα σειρά, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Xαλκόγραφοι
ἐπιπρόσθετοι τίτλοι, 262 χαλκόγραφοι πίνακες (2
ἀναδιπλούμενοι καί 4 δισέλιδοι). Λείπουν οἱ δερμά-
τινες ράχες (ἐλεύθερα τά καλύμματα, ἀξάκριστο).
Blackmer 153, Brunet, II, 1135-6. (3) .
€ 6.000-8.000

343
CHENAVARD, Antoine Marie. Voyage en Grèce et dans
le Levant, fait en 1843-1844 par A. M. Chenavard, E.
Rey et J. M. Dalgabio. Λυών, Léon Boitel, 1849. 
Δεύτερη ἔκδοση, 12ο, σ. 272 (ὀξείδωση). Μ’ ἕναν
ἀναδιπλούμενο λιθόγραφο χάρτη καί 12 ὀξυγρα-
φίες ἐκτός κειμένου (τυπωμένες σέ κινέζικο ἐπι-
κολλημένο χαρτί). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη
(μικρές φθορές, χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή). Atabey
229, Weber, I, 378, Contominas 144, πρβ. Blackmer
332 (ἡ πρώτη ἔκδοση, χωρίς ὀξυγραφίες).
€ 300-400

344
LEAR, Edward. Journals of a landscape painter in Al-
bania, &c. Λονδίνο, R. Bentley, 1851.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-

ΔΟΣΗ. 8ο, 428 σ. (λίγο ὀξειδωμένες οἱ λιθογραφίες
καί τά γειτονικά τους φύλλα). Μ’ ἕνα λιθόγραφο
χάρτη καί 20 λιθογραφίες χαραγμένες ἀπό τό συγ-
γραφέα (ὅλες μέ 2 τίντες). Ἀρχικό πανί (ἐλαφρά λε-
ρωμένο). Blackmer 986, Contominas 392.
€ 500-700

345
FOSSATI, Gaspard. Aya Sofia, Constantinople, as re-
cently restored by order of H. M. the Sultan Abdul Medjid.

345α
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Λονδίνο, P. & D. Colnaghi & Co, 1852.  ΠΡΩΤΗ ΕΚ-
ΔΟΣΗ. μεγάλο folio (615 x 440 mm.), 6 σ. (σχίσιμο στό
πάνω περιθώριο τοῦ δεύτερου καί τοῦ τρίτου φύλλου
κειμένου, μικρά σχισίματα στά περιθώρια μερικῶν λιθο-
γραφιῶν, ὀξείδωση κυρίως στά φύλλα κειμένου, σέ
λάθος σειρά δεμένες οἱ λιθογραφίες 6-9, λυμένες οἱ 13 &
16). Χρωμολιθόγραφος τίτλος, 3 στοιχειοθετημένα φύλλα
μέ ἐπεξηγηματικά κείμενα στά γαλλικά καί 25 λιθογρα-
φίες μέ διπλή τίντα χαραγμένες ἀπό τόν L. Haghe σέ σχέ-
δια τοῦ Fossati. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (φθορές,
ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα). Blackmer 619, Atabey 454.
€ 6.000-8.000

346
CHENAVARD, Antoine Marie. Voyage en Grèce et dans
le Levant, fait en MDCCCXLIII et MDCCCXLIV. Λυών,
Lovis Perrin, 1858.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio (490 x
310 mm.). Ἡ πρώτη μορφή, μέ 2 χαλκόγραφους χάρ-
τες καί 77 πίνακες σέ σχέδια τῶν Chenavard καί E. Rey
(ἕνας ἀναδιπλούμενος), χωρίς τούς πίνακες 28bis καί
48bis πού προστέθηκαν ἀργότερα, 79 φύλλα μέ ἐπε-
ξηγηματικά κείμενα, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση
(«A Monsieur P. Louvier / don affectueux de l’ auteur / A.
Chenavard»). Μεταγενέστερη πάνινη ράχη. Blackmer
334, Atabey 230, Weber, I, 379, Contominas 145.
€ 2.000-3.000

347
CABROL, Élie. Voyage en Grèce, 1889, notes et impres-
sions. Παρίσι, Librairie des Bibliophiles, 1890.  4ο, 156
σ. (ὀξείδωση). Ἔκδοση περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα,
μέ 21 φωτοχαλκογραφίες καί 5 πίνακες μέ σχέδια (ἕνας
δισέλιδος), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λερωμένα, λυμένη ἡ ράχη, ἐν μέρει ἄκοπο).
€ 200-300

348
DIDON, Fr. H. Constantinople, le Mt Athos, la Grèce, 1894,
[στόν ψευ δό τι τλο:] La dix-neuvième Caravane des Do-
minicains d’ Arcueil. Πα ρί σι, J. Mersch, [1895]. ΠΡΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, VIII + 298 σ. Εἰ κο νο γραφη μέ νος τί τλος,
28 φωτοτυπικές ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν σέ 27
πίνακες, εἰ κό νες ἐ ντός κει μέ νου (κυ ρί ως σκί τσα). Πανί
στή ράχη καί τίς γωνίες (χρυσωμένες οἱ ἀκμές).
€ 60-80
349
BUSQUET, Horace, 1839-1931. De Paris à Mersine, no tes
de voyage, juin, juillet et août 1901.  176 δακτυλογρα-
 φημένα φύλλα δεμένα σ’ ἕνα τόμο, ἀριθμημένα 1-174
καί 2 χ.ἀ., 308 x 205 mm. (οἱ πίσω ὄψεις λευκές). Ὁ τί -
τλος στό φ. 1, ἐπιμέρους τίτλοι στά φ. 3, 51 & 149, μέ 3
χάρτες ἐπιχρωματισμένους μέ τό χέρι ἐκτός κειμένου
(2 ἀναδιπλούμενοι), 4 πρωτότυπα σχέδια, 12 χάρτες καί
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108 φωτογραφίες ἐπικολλημένα ἐντός κειμένου (τά σχέ-
δια μέ μελάνι καί ὑδροχρώματα, οἱ χάρτες ἐπιχρωματι-
σμένοι μέ τό χέρι καί οἱ φωτογραφίες τυπώματα
ἀργύρου, 58 x 83 mm. ἤ λίγο μικρότερες), πίνακας περιε-
 χομένων στά χ.ἀ. φύλλα, αὐτόγραφες διορθώσεις καί
συμπληρώσεις, ὑπογεγραμμένο ἀπό τό συγγραφέα στόν
τίτλο καί στό φ. 174 («H. Busquet» καί «La Machine Xbre

1901 / H. Busquet»). Δέρμα (φθορές στή ράχη, ὁ τίτλος μέ

χρυσά γράμματα στό πάνω κάλυμμα).  Ἀνέκδοτη
περιγραφή ταξιδιοῦ τοῦ διευθυντῆ τῶν ὀρυχείων τῆς
γαλλικῆς πόλης La Machine. Ὁ Busquet ταξίδεψε σιδη-
 ροδρομικῶς ἀπό τό Παρίσι στό Ἰκόνιο, μέ ἄλογο ἀπό τό
Ἰκόνιο στή Μερσίνη καί διά θαλάσσης ἀπό τή Μερσίνη
στήν Κωνσταντινούπολη. Στά φ. 157-61 περιγράφει τήν
παραμονή του στή Ρόδο (10 φωτογραφίες).
€ 1.500-2.000

18. Χάρτες

350
ΓΑΖΗΣ, Ἄνθιμος. Πίναξ γεωγραφικός τῆς Εὐρώπης, ἑλληνιστί ἐκδοθείς ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἀνθίμου Γαζῆ τοῦ ἀπό
Μηλιῶν τοῦ Πηλίου Ὄρους, χάριν τῶν φιλομαθῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους. Βιέννη 1801.  Μεγάλος χαλκόγρα-
φος χάρτης, 993 x 1130 mm. (μικρές φθορές σέ ὁλόκληρη τήν ἐπιφάνεια, συντηρημένος). Χαραγμένος ἀπό τόν K.
Schindelmayer, τά περιγράμματα χρωματισμένα μέ τό χέρι. Γκίνης & Μέξας, 92, Tolias (Maps in Greek) 54.  Τό
χαρτογραφικό ἔργο τοῦ Ἀνθίμου Γαζῆ ξεκίνησε τό 1800 μέ τήν ἔκδοση δυό πολύ σημαντικῶν γιά τήν ἱστορία τῆς
ἑλληνικῆς χαρτογραφίας χαρτῶν: ἑνός χάρτη τῆς Ἑλλάδας πού βασίστηκε στή Χάρτα τοῦ Ρήγα («Πίναξ γεω-
γραφικός τῆς Ἑλλάδος») καί ἑνός παγκόσμιου χάρτη στόν τύπο τῶν κυκλικῶν ἀπεικονίσεων τῶν δύο ἡμισφαι-
ρίων («Ἄτλας ἤ χάρτης περιέχων καθολικούς γεωγραφικούς πίνακας τῆς ὑδρογείου σφαίρας»). Καί οἱ δύο
τυπώθηκαν σέ 4 φύλλα καί εἶναι σήμερα ἐξαιρετικά σπάνιοι (ὁ πρῶτος σώζεται σέ 8 ἀντίτυπα καί ὁ δεύτερος σέ
2 μόνο). Ἐξίσου σπάνιος εἶναι καί ὁ παρών χάρτης τῆς Εὐρώπης πού ὁ Γαζῆς σχεδίασε τόν ἑπόμενο χρόνο καί
πού μᾶς εἶναι γνωστός ἀπό τό ἀντίτυπο τῆς συλλογῆς Δ. Ποστολάκα (ἀπό τό 1839 στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη).
€ 15.000-20.000
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351

352

351
DEZAUCHE, André Guillaume. Carte de la Grèce,
dressée d’ après les voyages les plus récens et assujet-
tie aux dernières observations astronomiques, par A.
G. Dezauche, Ancien Ingénieur-Hydrographe de la
Marine, ou Théâtre de la guerre entre les Grecs et les
Turcs. Παρίσι, J. A. Dezauche, 1826.  Ἀναδι-
πλούμενος χαλκόγραφος χάρτης φοδραρισμένος
μέ πανί, 640 x 835 mm. Χειρόγραφη χάραξη δια-
δρομῆς ταξιδιοῦ, σχετική σημείωση στήν πίσω
ὄψη: «Carte de la Grèce. Voyage de Juillet à Décem-
bre 1839. ED. – AD.». Droulia 1361.
€ 250-350

352
Ἐπιπεδογραφία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ
κόλπου της, τοῦ καταστένου αὐτῆς, τῆς ἀπό τό
σταυροδρόμι θέας της, τῶν περί αὐτήν καί τοῦ
Σαραγίου, μέ τάς παλαιᾶς καί νέας ὀνομασίας,
παρά τοῦ Ρήγα Βελενστινλῆ Θετταλοῦ, 1796,
[κάτω:] Τό ἀνατετυπωμένον Βυζάντιον τοῦ
Ρήγα Φερραίου. Βουκουρέστι 1885.  Λιθο-
γραφικό ἀντίγραφο τοῦ πρώτου φύλλου τῆς
Χάρτας τοῦ Ρήγα, δίχρωμη λιθογραφία φοδρα-
ρισμένη μέ πανί, 560 x 780 mm. Σέ κορνίζα.
€ 2.000-3.000

353
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, Γ. Χάρτης ταχυδρομικός καί
τηλεγραφικός τῆς Ἑλλάδος, θεωρηθείς ὑπό ἐπι-
τροπῆς ἀποτελουμένης ὑπό τῶν κ.κ. Ἰφ. Κοκκί-
δου, Συνταγματάρχου τῶν Γεν. Ἐπιτελῶν, Τ.
Μοσχοπούλου, Ταγματάρχου τοῦ Μηχανικοῦ
καί Δημοσθ. Ἀβαντινοῦ, Ὑποδιευθυντοῦ τῶν
Ταχυδρ. καί Τηλεγράφων καί ἐγκριθείς ὑπό τῆς
Γενικῆς Διευθύνσεως τῶν Ταχυδρ. καί Τηλε-
γράφων, συνταχθείς δέ ὑπό Γ. Α. Σκανδαλίδου,
κλῖμαξ 1: 450,000. Ἀθήνα, Λιθ. Κ. Γροῦνδμαν,
1890.  Ἀναδιπλούμενος χρωμολιθόγραφος
χάρτης φοδραρισμένος μέ πανί, 1200 x 1365 mm.
Τοποθετημένος σέ θήκη (μικρές φθορές, ὁ τίτλος
χειρόγραφος σέ ἐτικέτα).
€ 400-600

354
Χάρτης τῆς Μακεδονίας μετά τῆς Ἠπείρου καί
Ἰλλυρίας καί τῶν ἑλληνικῶν συνόρων, [κάτω:]
Ἔκδοσις βιβλιοπωλείου Ἰωάννου Ν. Σιδέρη ἐν
Ἀθήναις. Ἀθήνα, Λιθ. Βασ. Παπαχρυσάνθου,
[ἀρχές 20οῦ αἰώνα].  Χρωμολιθόγραφος
χάρτης, 720 x 1020 mm. (λερωμένα τά περιθώ-
ρια, μικρές φθορές).
€ 150-200

353
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355

19. Φωτογραφία

355
Πανόραμα τῆς Ἀθήνας. Ἀναδιπλούμενο πανόραμα
σέ 6 μέρη, τυπώματα ἀλμπουμίνας ἐπικολλημένα σέ
χαρτόνι, ὁλικές διαστάσεις: 119 x 1110 mm. (μικρές
φθορές στή δεξιά πλευρά τοῦ τέταρτου καί τοῦ ἕκτου
μέρους). Πανί (μικρές φθορές). Τό κεντρικό τμῆμα
του δημοσιεύτηκε στή Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυκλο-
παίδεια, τ. Β´, Ἀθήνα 1927, σ. 160-1 («Πανοραμική
ὄψις τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν κατά τό ἔτος 1882»).
€ 800-1.200

356
Ἄλμπουμ τοῦ Ἀνδρέα Κορδέλλα. [1856-1870].  Μέ
135 πορτραῖτα τοῦ ἰδίου, συγγενῶν του καί φίλων,
ἀνάμεσά τους 10 πορτραῖτα συμφοιτητῶν του στό
Freiburg, τυπώματα ἅλατος ἀπό 85 x 65 ἕως 171 x 115
mm., καί 8 cabinet, τά ὑπόλοιπα cdv, 3 πορτραῖτα λυτά.
Δέρμα (φθορές, χρυσωμένες οἱ ἀκμές), 8ο (278 x 212
mm). [μαζί:] Ἄλμπουμ μέ 45 πορτραῖτα τῆς οἰκογέ-
νειας Α. Κορδέλλα (κυρίως παιδιά). [1870-1900]. 
Μεγέθους cdv ἤ μικρότερα. Δέρμα (μικρές φθορές),
πλάγιο 8ο (135 x 200 mm.). [μαζί:] Ἄλμπουμ τοῦ Γ. Ι.

Κορδέλλα μέ 146 καρτ ποστάλ (κυρίως ξένες). Πανί,
394 x 205 mm. (3)
€ 800-1.200

357
Ἄλμπουμ τοῦ Πέτρου Λυκούδη. [1860-1870].  Μέ
37 πορτραῖτα (cdv). Δέρμα (ἀνάγλυφη διακόσμηση
στά καλύμματα, ἐκτεταμένες φθορές στή ράχη, ἐλεύ-
θερο τό κάτω κάλυμμα, χρυσωμένες οἱ ἀκμές), 151 x
122 mm. Ὁ Πέτρος Λυκούδης (1843-1913) ἦταν κα-
θηγητής τῆς ὀχυρωματικῆς στή Σχολή Εὐελπίδων.
Διετέλεσε στρατιωτικός σύμβουλος τῆς ἑλληνικῆς
ἀντιπροσωπείας στή Συνδιάσκεψη τοῦ Βερολίνου
(1880) καί μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς γιά τή χά-
ραξη τῶν νέων συνόρων (1881). Ἦταν ἀδελφός τοῦ
λογοτέχνη Ἐμμανουήλ Λυκούδη.
€ 400-600

358
Πορτραῖτο τῆς Κατίγκως Σκουζέ-Μακρυγιάννη.
 Σχετική σημείωση στήν πίσω ὄψη, τύπωμα
ἀλμπουμίνας ἐπικολλημένο σέ χαρτόνι, 93 x 56 mm.
€ 150-200

356 357 358
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359 360

359
BOEHRINGER, C. Πορτραῖτο τῆς βασίλισσας Σοφίας. [δε-
καετία1890]. Τύπωμα κολλοδίου/ζελατίνας ἐπικολλημένο
σέ πασπαρτού, 145 x 100 mm. [μαζί:] C. MERLIN. Πορτραῖτο
τῆς βασίλισσας Ὄλγας. [δεκαετία 1890].  Τύπωμα ἀλ -
μπουμίνας ἐπικολλημένο σέ πασπαρτού, 138 x 100 mm. (2)
€ 100-150

360
HANSEN, G. Πορτραῖτο τοῦ πρίγκηπα Νικολάου. [π.
1887]. Τύπωμα ἀλμπουμίνας ἐπικολλημένο σέ πα-
σπαρτού (λερωμένο, μικρές φθορές), 146 x 100 mm.
[μαζί:] Π. ΜΩΡΑΪΤΗΣ. Νηπιακό πορτραῖτο τοῦ
πρίγκηπα Νικολάου. [π. 1875].  Τύπωμα ἀλμπου-
μίνας ἐπικολλημένο σέ πασπαρτού, 135 x 96 mm. (2)
€ 100-150

361
ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος. Πορτραῖτο τῆς πριγκίπισ-
σας Ἀλε ξάνδρας.  Ὑπογεγραμμένο καί χρονο-
λογημένο ἀπό τήν Ἀλεξάνδρα στήν εἰκόνα
(«Ἀλεξάνδρα / 1888»), τύπωμα ἀλμπουμίνας ἐπι-
κολλημένο σέ πασπαρτού, 173 x 95 mm.
€ 150-200

362
PASETTI, A. Πορτραῖτο τῆς πριγκίπισσας Ἀλεξάν-
δρας.  Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο ἀπό
τήν Ἀλεξάνδρα στήν εἰκόνα («Ἀλεξάνδρα / 1890»),
ἐμπίεστη σφραγίδα τοῦ φωτογράφου, τύπωμα
ἀλμπουμίνας ἐπικολλημένο σέ πασπαρτού (φθορές
στίς γωνίες), 243 x 181 mm.
€ 150-200

361 362

363 364
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365

366

363
ΓΑΖΙΑΔΗΣ, Α. Πορτραῖτο τοῦ Σπύρου Λούη. 
Τύπωμα ἀλμπουμίνας ἐπικολλημένο σέ πασπαρ-
τού, 142 x 102 mm. («cabinet»).
€ 200-300

364
Ἑνότητα δώδεκα φωτογραφιῶν, μεταξύ τῶν ὁ ποίων
μία μέ τόν Σπύρο Λούη κατά τή διάρκεια τῶν Ὀλυμ-
πιακῶν Ἀγώνων. [1896]. Τέσσερις μέ λήψεις ἐντός
καί ἐκτός τοῦ Σταδίου, οἱ ὑπόλοιπες κυρίως μέ ἀπό-
ψεις καί ἀρχαιότητες τῆς Ἀθήνας, τυπώματα κολλο-
δίου/ζελατίνας ἐπικολλημένα σέ πασπαρτού, 116 x
164 mm. (12)
€ 500-700

365
Οἰκογενειακή ἐκδρομή στήν οἰνοποιΐα Κλάους. [δεκαε-
τία 1900]. Τύπωμα ἀργύρου ἐπικολλημένο σέ χαρτόνι
(λερωμένο), 235 x 177 mm., [μαζί:] Ἔντυπο μονόφυλλο
μέ ἀναπαραγωγή τῆς φωτογραφίας («Οἰκογενειακή πα-
τραϊκή ἐκδρομή περί τήν οἰνοποιΐαν Κλάους». (2)
€ 80-120

366
ΓΑΖΙΑΔΗΣ, Α. Τό Παναθηναϊκό Στάδιο κατά τους
Μεσοολυμπιακούς Ἀγῶνες τοῦ 1906.  Τύπωμα κολ-
λοδίου/ζελατίνας ἐπικολλημένο σέ χαρτόνι, 195x 294 mm.
€ 200-300

367
Ἄλμπουμ μέ 72 φωτογραφίες ἀπό τίς ἁλυκές τοῦ Bey-
lik καί τοῦ Sarmousak (ἀπέναντι ἀπό τή Μυτιλήνη).
[1903-1904]. Τοποθετημένες ἀπό 1 ἕως 2 ἀνά σελίδα,
τυπώματα κολλοδίου/ζελατίνας διαστάσεων ἀπό 81 x
84 ἕως 167 x 234 mm. Τό ἄλμπουμ σέ δύο μέρη, τό κα-
θένα μέ δική του σελιδαρίθμηση: α) «Saline de Beïlik»
(31 σ.) καί β) «Saline de Sarmousak» (16 σ.), χειρόγραφο
εἰσαγωγικό κείμενο στά γαλλικά στήν ἀρχή κάθε μέρους
([6] καί [6] σ.), ἐπιμέρους τίτλος στήν ἀρχή τοῦ δεύτερου
μέρους, χειρόγραφες λεζάντες στά γαλλικά. Δερμάτινη
ράχη (μικρές φθορές, τίτλος στό πάνω κάλυμμα: «Vues /
Saline de Beylik (Nazaret de Mytilène) / 1903-1904 / Saline de
Sarmousak (Nazaret de Mytilène) / 1904»),4ο (271 x 233 mm).
€ 800-1.200

368
Ἑνότητα ἑκατό ἀρνητικῶν φωτογραφιῶν ἀπό μία
ἐκδρομή στίς Σπέτσες, ἀπό στρατιωτικά γυμνάσια, ἀπό
τό Τατόι καί άπό τήν ἄφιξη καί τούς γάμους τῆς Μαρίας
Βοναπάρτη. [1907-1908]. Τοποθετημένα στίς θῆκες μι-
κροῦ ἄλμπουμ (Kodak Clichés), ἀρνητικά celluloid, 123 x 98
mm. Χειρόγραφες λεζάντες σέ 2 φύλλα στήν ἀρχή.
€ 300-400

367
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368 371

369
Ἑνότητα ἑκατό ἀρνητικῶν φωτογραφιῶν ἀπό μιά ἐκ -
δρομή στά Μέθανα, ἀπό στρατιωτικά γυμνάσια καί ἀπό
τήν Κηφισιά. [1908]. Τοποθετημένα στίς θῆκες μικροῦ
ἄλ μπουμ (Film Negative Album), ἀρνητικά celluloid, 100 x
123 mm. Χειρόγραφες λεζάντες σέ 2 φύλλα στήν ἀρχή.
€ 300-400

369

370

370
ΧΟΥΤΖΑΙΟΥ, Ἀδελφοί. α) Τό φρούριον τῆς Μυτιλή-
νης. [1908]. β) Ἀπελευθέρωσις τῆς Λέσβου. [8 Νοεμβρί ου
1912]. Τίτλος, χρονολογία καί στοιχεῖα φω το γράφου
στά πασπαρτού, μεταγενέστερα τυπώματα ἀργύρου ἐπι-
κολλημένα σέ χαρτόνι, 399 x 148 καί 221 x 299 mm. (2)
€ 150-200

371
Ἄλμπουμ μέ 102 φωτογραφίες ἀπό τόν Ἑλληνοβουλ-
γαρικό Πόλεμο. [1913].  Τοποθετημένες ἀπό 1 ἕως
6 ἀνά σελίδα, τυπώματα ἀργύρου, ἀνάμεσά τους δύο
πανοράματα, 88 x 300 mm. καί 83 x 132 mm., πέντε
ὑπογεγραμμένες καί χρονολογημένες στήν εἰκόνα
(«Rhomaides - Zeitz / 1913»), 177 x 237 mm., οἱ ὑπόλοι-
πες ἀπό 84 x 85 mm. ἕως 179 x 239 mm., κάποιες μέ χει-
ρόγραφες λεζάντες στά ἑλληνικά (μαζί 21 λυτά φύλλα
μέ λεζάντες στά γαλλικά). Πανί, 4ο (310 x 233 mm.) 
Στό τέλος λήψεις ἀπό τήν ὑποδοχή τοῦ Κωνσταντί-
νου στό Φάληρο.
€ 700-900

372
Ἄλμπουμ μέ 105 φωτογραφίες ἀπό τή Μικρασιατική
ἐκστρατεία (οἱ περισσότερες ἀπό τήν περιοχή τοῦ Ἐσκί-
Σεχίρ). [Ἰούλιος 1921].  Δύο δισέλιδα πανοράματα
τῆς Προύσσας, 117 x 321 mm., καί τοῦ Οὐσάκ, 112 x 332
mm., οἱ ὑπόλοιπες τοποθετημένες ἀπό 2 ἕως 4 ἀνά σε-
λίδα, τυπώματα ἀργύρου διαστάσεων ἀπό 90 x 70 ἕως
130 x 178 mm. (κάποια μέ μικρές φθορές). Μερικές φω-
τογραφίες μέ χειρόγραφες λεζάντες στήν εἰκόνα. Δερ-
μάτινη ράχη (μικρές φθορές), 4ο (282 x 214 mm.).
€ 300-400

373
Ἄλμπουμ τοῦ Νικολάου Τρικούπη. [1890-1927]. 
138 φωτογραφίες τοποθετημένες ἀπό 1 ἕως 5 ἀνά
σελίδα, τυπώματα ἀργύρου διαστάσεων ἀπό 39 x
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372

373
63 ἕως 173 x 232 mm, ὅλες μέ χειρόγραφες λεζάντες,
κάποιες μέ λεζάντες καί στό ἀρνητικό, ἀνάμεσά τους
3 λυτές (μία φωτογραφία ἐπικολλημένη σέ πασπαρ-
τού, 115 x 164 mm. (εἰς διπλοῦν) καί μία φωτοκάρτα,
85 x 128 mm.). Δέρμα (μικρές φθορές), πλάγιο 4ο (224
x 317 mm.)  Περιλαμβάνει μεταξύ ἄλλων λήψεις
ἀπό τή στρατιωτική ἐκπαίδευση τοῦ Ν. Τρικούπη
στή Γαλλία καί τή συμμετοχή του στούς Βαλκανι-
κούς πολέμους, τόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καί κυ-
ρίως τή Μικρασιατική Ἐκστρατεία.
€ 600-800

374
ΜΠΟΥΚΑΣ, Γεώργιος. Παῦλος Κουντουριώτης.
 Ὑπογεγραμμένη καί χρονολογημένη ἀπό τόν
Κουντουριώτη στήν εἰκόνα («Π. Κουντουριώτης /
1913»), τύπωμα ἀργύρου ἐπικολλημένο σέ πα-
σπαρτού (κομμένες δύο γωνίες, μικρές φθορές),
286 x 212 mm.
€ 300-400

375
ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ν. Πορτραῖτο τοῦ Ἐλευθερίου Βενι-
ζέλου.  Ὑπογεγραμμένο ἀπό τό φωτογράφο καί
μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ Βενιζέλου στήν εἰκόνα
(«Διά τό Πατριωτικόν Ἵδρυμα Περιθάλψεως /
Ἐλευθ. Βενιζέλος / Ἀθῆναι, 22 Ὀκτωβρίου 1928»),
τύπωμα ἀργύρου ἐπικολλημένο σέ πασπαρτού, 303
x 219 mm. (μικρές φθορές στήν εἰκόνα, ἐλαφρά λε-
ρωμένο τό πασπαρτού).
€ 400-600

376
ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ν. Πορτραῖτο τοῦ Γιάννη Ψυχάρη.
[π. 1925].  Ἀνάγλυφη σφραγίδα τοῦ φωτογρά-
φου στήν εἰκόνα, ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ Ψυχάρη
στήν πίσω ὄψη («Τοῦ φίλου Κώστα Λεφτερουδάκη
/ Ψυχάρης»), φωτοκάρτα, 137 x 88 mm.
€ 150-200

374 375 376
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377

378

377
ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ, Κοσμᾶς Ν. α) Οἰκία Δραγούμη, β)
Οἰκία Μπενιζέλου, γ) Τό Α΄ Πανεπιστήμιον. [1928]. 
Τίτλοι, ὑπογραφή καί χρονολογία στήν εἰκόνα, τυπώ-
ματα ἀργύρου ἐπικολλημένα σέ πασπαρτού, 225 x 164,
225 x 164 καί 166 x 300 mm. Ἡ πρώτη σέ κορνίζα. (3)
€ 300-400

378
ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ, Κοσμᾶς Ν. Ἄλμπουμ μέ 30 φωτογρα-
φίες (στήν πλειονότητά τους ἀρχαιότητες τῆς Ἀθήνας
καί τῆς Ἀττικῆς). [β΄ τέταρτο 20οῦ αἰώνα]. Τοποθε-
τημένες ἀπό 1 ἕως 2 ἀνά σελίδα, τυπώματα ἀργύρου
διαστάσεων ἀπό 53 x 53 ἕως 160 x 113 mm. Ἀρκετές μέ
χειρόγραφες λεζάντες, πορτραῖτο τοῦ Γεωργίου Β΄
ἐπικολλημένο στό ἐσωτερικό τοῦ πάνω καλύμματος.
Δέρμα (ἐμπίεστη διακόσμηση στό πάνω κάλυμμα, μι-
κρές φθορές), πλάγιο 4ο (229 x 308 mm.) Περιλαμβά-
νει ἐπίσης λήψεις ἀπό τό Μυστρά (6), τήν Ὀλυμπία (3), τή

Δῆλο (3), τό θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου (1), τήν Ἀσίνη (1),
τήν Τίρυνθα (1) καί τό Ναό τῆς Ἀφαίας (1).
€ 600-800

379
Ἄλμπουμ μέ 70 φωτογραφίες ἀπό τήν Ε.Ο.Ν. Λακωνίας.
[1940]. Τυπώματα ἀργύρουδιαστάσεων ἀπό 114 x 172
ἕως 125 x 174 mm. (λυμένο τόπρῶτο φύλλο). Χειρόγραφη
ἀφιέρωση στό ἐσωτερικό τοῦ πάνω καλύμματος (στόν
κυβερνητικό ἐπίτροπο τῆς Ε.Ο.Ν. Ἀλέξανδρο Κανελ-
λόπουλο), χειρόγραφες λεζάντες. Δέρμα (μικρές φθο-
ρές, τίτλος στό πάνω κάλυμμα: «Ε.Ο.Ν. Λακωνίας»),
πλάγιο 8ο (171 x 242 mm). [μαζί:] Λεύκωμα μέ 10 φωτο-
γραφίες καί 36 εὐχετήριες κάρτες μελῶν τῆς Ε.Ο.Ν.
Γυθείου γιά τούς ἀρραβῶνες τοῦ Ἀλεξάνδρου Κανελ-
 λοπούλου. Πανί (μικρές φθορές, ἀφιέρωση σέ μεταλλικό
ἔλασμα στό πάνω κάλυμμα), πλάγιο 8ο (130 x 195 mm). (2)
€ 300-400

379

380 382
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381

380
NELLY’S. Πορτραῖτο τοῦ Δημήτρη Γαλάνη. [δεκαετία
1940]. Ὑπογραφή στό πασπαρτού, ἀνάγλυφη σφρα-
γίδα στήν εἰκόνα καί τό πασπαρτού, σφραγίδα μέ
μελάνι στήν πίσω ὄψη, τύπωμα ἀργύρου, 154 x 120 mm
€ 600-800
381
SIEFF, J. Torses nus: Fay, 1986. [1986].  Ὑπογεγραμ-
μένη καί χρονολογημένη κάτω ἀπό τήν εἰκόνα
(«Jean loup Sieff - 1986»), τύπωμα ἀργύρου, 355 x 350
mm. Σέ κορνίζα.
€ 2.000-3.000

382
BAUD-BOVY, Daniel, καί Fred. BOISSONNAS. En Grèce
par monts et par vaux. Γενεύη, Fr. Boissonnas, καί Ἀθήνα,
Κ. Ἐλευθερουδάκης, 1910.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, πε-
ριορισμένη σέ 230 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. Folio (505 x
405 mm.), 167 σ. Ὅλα τά ἀντίτυπα ὑπογεγραμμένα ἀπό
τό συγγραφέα καί τόν καλλιτέχνη, μ’ ἕνα χάρτη, 40
ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν ἐκτός κειμένου (φωτο-
χαλκογραφίες) καί 134 ἐντός κειμένου (collotypes), τό
ἀντίτυπο τοῦ Ἐμμανουήλ Α. Μπενάκη. Ἀρχική περ-
γαμηνή (λίγο λερωμένη, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα,
χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή, ἀξάκριστες οἱ ὑπόλοιπες).
€ 2.000-3.000
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384 388

20. Τέχνες

383
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ἱερομόναχος, ὁ ἐκ Φουρνᾶ. Ἑρμηνεία
τῶν ζωγράφων, ὡς πρός τήν ἐκκλησιαστικήν ζωγρα-
φίαν, ὑπό Διονυσίου τοῦ ἱερομονάχου καί ζωγράφου,
τοῦ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων (συγγραφεῖσα ἐν Ἄθωνι
τῷ 1458), ἔκδοσις δευτέρα ὑπό Ἀνέστη Κωνσταντινί-
δου. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1885.  8ο, η΄ + 264
σ. (ἐνισχυμένο μέ ταινία χαρτιοῦ τό ἐσωτερικό περι-
θώριο τοῦ τίτλου, μικρές φθορές σέ αὐτόν καί τό τε-
λευταῖο φύλλο). Νεότερα ἁπλά ἐξώφυλλα (ταινία
χαρτιοῦ στή ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1885.299.
€ 80-120

384
ΔΟΞΑΡΑΣ, Παναγιώτης. Περί ζωγραφίας, χειρόγρα-
φον τοῦ ᾳψκστ΄, νῦν τό πρῶτον μετά προλόγου ἐκδι-
δόμενον ὑπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου. Ἀθήνα, Α.
Κτενᾶς & Σ. Οἰκονόμου, 1871.  8ο, μγ  ́+ 44 σ. Δίχρω-
μος ὁ τίτλος. Νεότερο πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά
ἐξώφυλλα, ὀξειδωμένα). Ἠλιού & Πολέμη, 1871.578.
€ 80-120

385
VRIESLANDER, Klaus. Τό σπίτι τοῦ Ροδάκη στήν
Αἴγινα, [κάτω:] ἐκδίδεται ἀπό μιά φιλότεχνη ὁμάδα,
ἀρ. ἔκδοσης 1. Ἀθήνα 1934.  10 + (5)-8 σ. 25 πίνα-
κες μέ σχέδια καί φωτογραφίες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 25-35

386
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Ἀγγελική. L’ art populaire grec.
Ἀθήνα, Πυρσός, 1937.  4ο, 162 σ. Μέ πολυάριθ-
μες εἰκόνες. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στή
Ναταλία Παύλου Μελά (σ. 5). Ἀρχικό πανί (ἐλα-
φρά λερωμένο, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα).
€ 100-150

387
ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ, Φῶτος. Ἡ ἑλληνική ξυλογραφία (1821-
1950), μελέτη, ξανατυπωμένη ἀπό τή «Φιλολογική
Πρωτοχρονιά» τοῦ 1951. Ἀθήνα, Μαυρίδης, 1951. 
27 σ. (σβησμένη σφραγίδα στόν τίτλο). Μέ ἀναπαρα-
γωγές ξυλογραφιῶν ἐντός κειμένου καί σέ 3 φύλλα στό
τέλος. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 30-40

388
ΜΑΚΡΗΣ, Κίτσος Α. Ὁ Καπετάν Στέργιος Μπασ δέ-
 κης καί ὁ γλύπτης Μίλιος (ἀνάτυπο ἀπό τήν Ἀγγλο ελ-
ληνική Ἐπιθεώρηση, τ. 7, σ. 206-22). Ἀθήνα 1955. 
25 σ. Ἔκδοση σέ 250 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ 4 εἰκό-
νες ἐντός κειμένου καί 4 πίνακες στό τέλος. Ἀρχικά
εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ ξυ-
λογλυπτική τοῦ Πηλίου. Βόλος, Κ. Α. Μακρῆς, 1958.
 23 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα, μέ πο-
λύχρωμη ξυλόγραφη διακόσμηση τῆς Ντόρας Λιβα-
νοῦ - Χρυσοχοΐδου, 24 ἀναπαραγωγές φωτογραφιῶν
σέ 12 φύλλα στό τέλος. Ἀρχικά εἰκονο γραφημένα
ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἀρχιτέ κτων Δῆμος Ζη-

books katalogos 73 roman.qxp_Layout 1  11/02/2019  1:55 PM  Page 84



85

395

πανιώτης (ἀνάτυπο ἀπό τήν Ἐπιθεώρηση Τέχνης).
Ἀθήνα 1957.  31 σ. Μέ εἰκόνες ἐντός κειμένου, ἀντί-
τυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στόν Μηνᾶ Χρηστίδη.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3)
€ 150-200

389
ΜΑΚΡΗΣ, Κίτσος Α. Λαϊκές ζωγραφιές στό ἀρχον-
ταρίκι τοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Ἅη-Λαυρέντη στό
Πήλιο. Βόλος, Κ. Α. Μακρῆς, 1947.  15 σ. Ἔκδοση
σέ 320 ἀντίτυπα, μέ 2 εἰκόνες ἐντός κειμένου καί ἕναν
ἀναδιπλούμενο πίνακα στό τέλος. Ἀρχικά εἰκονο-
γραφημένα ἐξώφυλλα.
€ 40-60

390
Chryssa − Galerie Denise René [κατάλογος ἔκθεσης].
Νέα Ὑόρκη, [1973].  [10] φ. (τά 2 τελευταῖα ἀνα-
διπλούμενα). Μέ ἔχρωμες καί ἀσπρόμαυρες ἀνα-
παραγωγές, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στόν
ἐπιμελητή μοντέρνας τέχνης τῆς Tate Gallery, Ronald
Alley. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.
€ 150-200

391
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Ὡς στρουθίον μονάζον
ἐπί δώματος. Ἀθήνα, Καστανιώτης, 1987.  ΠΡΩ -
ΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 255 σ. Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο πορτραῖτο
ἐντός κειμένου, πρωτότυπο σχέδιο μέ κραγιόνι καί
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στή σ. [1]. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 250-350

392
Κατάλογος μωσαϊκῶν πλακῶν ἠλεκτροκινήτου ἐργο-
στασίου Γεωργ. Κ. Βεντούρη ἐν Ἀθήναις. Ἀθήνα, Λιθ.
Λουροπούλου & Λουμάκη, 1927.  132 x 241 mm. Μέ
30 χρωμολιθόγραφους πίνακες καί ἕνα στοιχειοθετη-
μένο φύλλο κειμένου στήν ἀρχή. Ἀρχικά χρωμολιθό-
γραφα ἐξώφυλλα, πάνινη ράχη (μικρές φθορές).
€ 50-70

393
Ὀλύμπια. Καρπαθάκης, Στοιχειοχυτική Ἑταιρεία.
Καρ παθάκης, Ἀναγνωστόπουλος, Βαγιωνῆς. Ἀθήνα,
χ.χ.  19 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένο τό
κάτω). [μαζί:] Ὄρθια νέα, λευκά – ἡμίμαυρα. Καρπα-
θάκης, Στοιχειοχυτική Ἑταιρεία. Καρπαθάκης, Ανα-
γνωστόπουλος, Βαγιωνῆς. Ἀθήνα, χ.χ.  [12] σ.
Ἀρχι κά ἐξώφυλλα (λερωμένα). (2)
€ 50-70

21. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις

394
BAUDELAIRE, Charles. Πενήντα ἀπό τά περίφημα
ἄνθη τοῦ κακοῦ, μεταφρασμένα ἀπό τόν Α. Πρωτο-
πάτση. Μυτιλήνη, τυπογραφεῖο «Ταχυδρόμου», 1944.
 53 σ. Ξυλόγραφη προμετωπίδα (πορτραῖτο τοῦ ποι-
ητῆ) καί βινιέτες τοῦ Α. ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗ, ἀντίτυπο μέ
ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ Κώστα Βάρναλη μέ πολ-
λήν ἀγάπη κ΄ἐξαιρετικήν ἐκτίμηση / Ἀ. Πρωτοπά-
τσης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο ὀξειδωμένο τό πάνω).
€ 50-70

395
GIDE, André. Le Roi Candaule. Παρίσι, Aux Aldes, 1927.
 4ο (285 x 230 mm.), XXI + 153 σ. Ἔκδοση περιο ρι-
σμένη σέ 320 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ μιά ξεστή χαλ-
κογραφία σέ θέση προμετωπίδας καί 8 χαλκόγραφες
βινιέτες τοῦ Δ. ΓΑΛΑΝΗ (καλέμι καί ὀξύ), ἕνα ἀπό
τά 12 ἀντίτυπα (ἀρ. 5-16) τυπωμένα σέ χαρτί Japon
impérial, μέ 2 σουίτες τῶν χαλκογραφιῶν στό τέλος.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλκόγραφη βινιέτα στό πάνω,
ἀξάκριστo). Γαλάνης (Εἰκονογραφημένα) 1927/2.
€ 400-600

396
RIMBAUD, Arthur. Vers et proses, préface de Paul Claudel.
χ.τ. [Παρίσι], Les Cent-une, 1943.  4ο (315 x 252
mm.), XV + 269 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 120
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399

ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ ξυλόγραφα ἀρχικά γράμ μα -
τα τοῦ Δ. ΓΑΛΑΝΗ. Σέ ἄρραφα τεύχη (ὅπως κυκλο -
φόρησε). Ἀντίτυπο τυπωμένο γιά τή Μαρία Βονα πάρτη
(ἀρ. I ). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο), περικάλυμμα
(σχισμένες οἱ συνδέσεις), θήκη (διαλυμένη). Γαλάνης
(Εἰκονογραφημένα) 1943/6.
€ 400-600

397
ΑΝΑΛΙΣ, Δημήτρης Τ. Πανωραία. Ἀθήνα, Μίμνερ-
μος, 1986.  320 x 236 mm., [24] σ. Ἔκδοση περιορι-
σμένη σέ 130 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, τό κείμενο στά
ἑλληνικά καί γαλλικά, μέ 4 ἔγχρωμες λιθογραφίες
ἐκτός κειμένου τοῦ Ἀλέκου ΦΑΣΙΑΝΟΥ, ὑπογεγραμ-
μένες ἀπό τόν καλλιτέχνη, ὅλα τά ἀντίτυπα ὑπογε-
γραμμένα ἀπό τόν ἴδιο καί τόν ποιητή, ἀντίτυπο σέ
ἄρραφα δίφυλλα (ὅπως κυκλοφόρησε). Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (ἔγχρωμη λιθογραφία στό πάνω), πάνινο περι-
κάλυμμα (λεκές ἀπό νερό στή ράχη).
€ 300-400

398
Ἐκκλησία Ἑλλάδος. Πρόγραμμα ἑορτασμοῦ 1900
ἐπετείου ἀφίξεως τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἰς Ἑλλά -
δα 50-1951 μ.Χ., 15-30 Ἰουνίου 1951.  242 x 158 mm.,
[16] σ. (σφραγίδα στη σ. [1]). Δίχρωμη ἐκτύπωση, ὁ
τίτλος στή σ. [3], ξυλογραφίες τοῦ Γιάννη ΚΕΦΑΛΛΗ -
ΝΟΥ στίς σ. [1] καί [3] (παραστάσεις τοῦ ἀποστόλου,
ὁλόσωμη καί σέ μετάλλιο ἀντίστοιχα). Χωρίς ἰδιαίτερα
ἐξώφυλλα. Μαζί πρόσκληση γιά τήν τελετή τοῦ Με-
γάλου Ἑσπερινού και φύλλο διαστάσεων 148 x 222
mm. («Σπουδαία ἀνακοίνωσις», 10 Ἰουνίου 1951). (3)
€ 25-35

399
ΘΕ Ο ΔΩ ΡΟ ΠΟΥ ΛΟΣ, Ἄγγελος. Ξυλογραφίες Ἄγ -
γελου Θεοδωρόπουλου (Φύλ λα Τέ χνης τοῦ Φρα γ-

κέ λιου, ἀρ. 5), [Ἀ θή να 1927].  Κεί με νο τοῦ Βέλ-
 μου καί 8 λυ τές ξυ λο γρα φίες, 340 x 245 mm. Ἀρ χι κό
portfolio (ἐλεὐθερο τό πάνω κάλυμμα, ἴχνη ἀπό σε-
λοτέιπ κατά μῆκος τῆς ράχης, μικρές φθορές).
€ 100-150

400
ΚΑΝΕΛΛΗΣ, Ὀρέστης. Τά παιδιά. Ἀθήνα 1953. 
folio (494 x 347 mm.). 10 λυτές λιθογραφίες, ὑπογε-
γραμμένες στήν πλάκα. Ἀρχικά λιθόγραφα ἐξώ-
φυλλα (φθορές στή ράχη, ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένο
μεγάλο τμῆμα τοῦ κάτω).
€ 300-400

401
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Pedro Cazas. Ἀθήνα, Χ. Γα-
νιάρης, χ.χ. [1923]. Δεύτερη ἔκδοση, 100 σ. Μέ μιά
βινιέτα τοῦ συγγραφέα. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα
χαρτόνια (λίγο λερωμένη ἡ ράχη).
€ 30-40

402
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ταξείδια σέ διάφορα μέρη
τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Ἀνατολῆς, περιγραφικά τοῦ τί
ἀπόμεινε ἀπό τά χρόνια τῶν Βυζαντινῶν, τῶν Φράγ-
κων, τῶν Βενετσάνων καί τῶν Τούρκων. Ἀθήνα 1928.
 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 137 σ. (σημείωση στόν τίτλο).
Εἰκονογράφηση τοῦ συγγραφέα. Ἀρχι κά ἐξώφυλλα
(μικρές φθορές στή ράχη).
€ 80-120

403
ΚΟ ΝΤΟ ΓΛΟΥ, Φώτης. Ἱστορία ἑνός καραβιοῦ πού
χά θη κε ἀ πά νου σέ μιά ξέ ρα, ὅ πως τήν ταί ρια ξε ἀ πό
κά ποια πα λη ά χαρ τιά ὁ Φώ της Κό ντο γλους. Ἀθή να,
Πή γα σος, 1944. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 93 σ. Μέ 2 λι θο-
 γρα φί ες ἐ κτός κει μέ νου χα ραγ μέ νες ἀ πό τό συγ γρα-
φέ α. Ἀρ χι κά ἐ ξώ φυλ λα (ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 100-150

404
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Ὁ κουρσάρος Πέδρο Καζᾶς,
ἱστορία ἀπίστευτη, βγαλμένη ἀπό κάποιο χειρόγραφο
πού βρέθηκε στό Ὀπόρτο. Ἀθήνα, Γλάρος, 1944. 
Τρίτη ἔκδοση, κα΄ + 59 σ. (σβησμένη σφραγίδα στή σ.
27). Εἰκονογράφηση τοῦ συγγραφέα. Ἀρχικά ἐξώ-
φυλλα (λείπουν μικρά τμήματα, φθορές στή ράχη).
€ 80-120

405
ΚΟ ΨΙ ΔΗΣ, Ράλλης. Σπίτια ἀπ’ τήν Ἑλλάδα, συλ-
 λε γέ ντα μέ πό νο γιά τήν ἐ πι κεί με νη ἐξα φά νι σή
τους (ἔκ δο ση τοῦ Κά νι στρου, ἀρ. 2). Ἀ θή να 1973.
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406 410

 347 x 250 mm., 34 σ. Eἰ κο νο γρά φη ση τοῦ συγ γρα-
 φέ α. Ἀρ χι κά εἰκονογραφημένα ἐ ξώ φυλ λα (τό πάνω
ἐξώφυλλο συνυπολογίζεται στή σελιδαρίθμηση).
€ 80-120

406
ΜΑΚΡΗΣ, Κίτσος Α. Πηλιορείτικες φορεσιές. Βό -
λος 1949.  4ο, 32 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 350
ἀντίτυπα, μέ 2 ἔγχρωμες ξυλογραφίες τῆς Λ. ΜΑΓ-
ΓΙΩΡΟΥ σέ σχέδια τοῦ Φ. Ζαχαρίου (ἐπικολλημένες
σέ φύλλα ἐκτός κειμένου), μιά ὁλοσέλιδη εἰκόνα (ἐπι-
κολλημένη στή σ. 14), 33 εἰκόνες ἐντός κειμένου καί
8 πίνακες μέ σχέδια στό τέλος, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη
ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα).
€ 150-200

407
ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ, Ἀπόστολος. Ἀπολλώνιος, [μέρος Α΄].
Ἀθήνα, Κύκλος, 1938. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη
σέ 160 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 64 σ. (ἐλαφρά λερωμένο
ἀντίτυπο). Εἰκονογράφηση τοῦ Γ. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ.
Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, μικρές φθορές, ἐπιδιόρ-
θωση στή ράχη, λείπουν τμήματά της, ἄκοπο).
€ 70-90

408
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Κ., Ρ. ΚΟΨΙΔΗΣ καί Β.
ΠΛΑΤΑΝΟΣ. Προσκυνητάρι τῆς Αἴγινας, [στή σ. 3 καί
στό ἐξώφυλλο:] 2. Κάνιστρον, το μεράκι τῆς Ρωμιοσύ-

νης. Ἀθήνα 1965.  62 σ. Μέ ξυλογραφίες τοῦ Ράλλη
ΚΟΨΙΔΗ (2 ἐκτός κειμένου μέ τίντα, οἱ ὑπόλοιπες ἐντός
κειμένου), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ Ρ. Κο-
ψίδη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μέ ἔγχρωμη ξυλογραφία).
€ 50-70

409
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Τό πράσινο βιβλίο.
Ἀθήνα, Κασταλία, 1935.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 220
σ. Μ’ ἕνα πορτραῑτο τοῦ συγγραφέα ἐπικολλημένο
σέ φύλλο ἐκτός κειμένου σέ θέση προμετωπίδας
καί 15 ξυλογραφίες τοῦ Δ. ΔΑΒΗ ἐκτός κειμένου,
ἕνα ἀπό τά 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα σέ χαρτί πο-
λυτελείας. Δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά
ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα, λερωμένα,
ἴχνη ἀπό σελοτέιπ, ἀξάκριστο ἀντίτυπο).
€ 80-120

410
ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ. Παντελῆς. Ὁ θάνατος τοῦ Μεδί-
κου. Ἀθήνα 1939. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη
σέ 369 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 52 σ. Μέ ξυλογραφίες
τοῦ Γ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ-
 ρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.
€ 80-120

411
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος.Τρία κρυφά ποιήματα. Ἀθή να,
Διάττων, 1988.  4ο (330 x 255 mm.), 67 σ. Ἔκδοση
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περιορισμένη σέ 134 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὅλα ὑπογε-
γραμμένα ἀπό τή Μαρώ Γ. Σεφέρη, μέ 3 φωτοχαλκο-
γραφίες ἐκτός κειμένου τοῦ Γιάννη ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ὑπογεγραμμένες στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Ἀρχι κά
ἐξώφυλλα (ἄκοπο), πάνινο κουτί. Δασκαλόπουλος Α200.
€ 300-400

412
ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ, Γιάννης. Καϋμοί στό Γριπονήσι.Ἀθήνα,
Ἑλληνικά Γράμματα, 1930.  ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 93 σ.
Μ’ ἕνα ἔγχρωμο πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα (ἀναπαρα-
γωγή ἔργου τοῦ Φ. Κόντογλου), ξυλογραφίες τοῦ Γ. ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΔΗκαί σχέδια τοῦ Σ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗ. Ἀρχικά
ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένο τό πάνω, σημείωση μέ μελάνι,
ἀξάκριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο).
€ 50-70

413
ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ, Γιάννης. Τό θεῖο τραγί. Ἀθήνα, Ἀ ριστ.
Ν. Μαυρίδης, 1933. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 302 σ. Μέ ξυ-
λογραφίες τοῦ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ καί ἀναπαραγωγές
ἔργων τῶν Φ. Κόντογλου, Ν. Ἐγγονόπουλου, A. Τερ-
ζάκη καί Κ. Μπάιλα. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές).
€ 50-70

414
ΤΑΣ ΣΟΣ, Α., Λ. ΜΑΓ ΓΙΩ ΡΟΥ καί Γ. ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ-
 ΡΙ ΔΗΣ. Γιά τή χιλιάκριβη τή λευτεριά, 1821-1945.
Ἀθή να, Ὁ Ρή γας, 1945.  7 λυ τά δί φυλ λα, 350 x 248
mm., τό κα θέ να μέ τί τλο στήν πρώ τη σε λίδα, ὁ λο σέ-
 λι δη ξυ λο γρα φί α στή δεύ τε ρη καί κεί με νο στήν τρί -
τη (τό κεί με νο τοῦ πρώ του δί φυλ λου κα λύ πτει καί
τήν τέ ταρ τη σε λί δα). Ἀρ χι κό portfolio (ἐλαφρά λε-
ρωμένο, ἐπιδιορθώσεις μέ σελοτέιπ, μικρές φθορές).
€ 400-600

22. Σχέδια, ὑδατογραφίες, κλπ.
415
LE PETIT, 19ος αἰώνας. Σκηνή ἀπό τήν Ἑλληνική
Ἐπανάσταση.  Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 205 x 250
mm. Ὑπογεγραμμένη καί χρονολογημένη κάτω ἀρι-
στερά: «Le Petit 1839». Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

416
Ἡ ἀνάγνωση τῆς ἐφημερίδας. Μολύβι καί σαγκίνα
σέ χαρτί, 240 x 305 mm. (κομμένη ἡ κάτω ἀριστερή
γωνία καί τμῆμα ἀπό τήν πάνω πλευρά, λεκέδες). Ση-
μείωση πάνω: «la lecture du journal, composition faite le
13-25 dbre 1836 - Athenes». Σέ κορνίζα.
€ 300-400

417
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417
ALLEN, L., β΄ μισό 19 αἰώνα. Ἀρχαῖα ἐρείπια. 
Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 510 x 385 mm. Ὑπογε-
γραμμένη κάτω ἀριστερά: «L. ALLEN». Σέ κορνίζα.
€ 600-800

418
ΛΥΤΡΑΣ, Νικηφόρος, 1832-1904. Βρύση στή
Θήβα.  Μολύβι σέ χαρτί, 155 x 240 mm. Ὑπογε-
γραμμένο κάτω δεξιά: «Ν. Λύτρας» καί χρονολο-
γημένο κάτω ἀριστερά: «Θῆβαι τήν 20 Ὀκτωβρίου
/ 1877». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

419
ΛΥΤΡΑΣ, Νικηφόρος, 1832-1904. Ἁγία Τριάδα Πε ν-
τέλης. Μολύβι σέ χαρτί, 155 x 240 mm. Ὑπογεγραμ-
 μένο κάτω στό μέσο: «Ν. Λύτρας» καί χρο νο  λο γημένο
κάτω ἀριστερά: «Ἁγία Τριάς (Πεντέλη) 16 Μαΐου
1877». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

420
ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ, Αἰμίλιος, 1859-1926. Κωνσταν-
τινούπολη.  Λάδι σέ μουσαμά, 215 x 315 mm.
Ὑπογεγραμμένο κάτω ἀριστερά: «Αι. Προσαλέν-
της». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

421
«Θεῖον Δώρημα» Γ. Ε. Πλατῆ. [π. 1900].  Ὑδα-
τογραφία καί μολύβι σέ χαρτί, 410 x 590 mm. (μι-
κρές φθορές). Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

422
«Ταξιάρχης». [π. 1900].  Ὑδατογραφία καί μο-
λύβι σέ χαρτί, 390 x 590 mm. Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

421

422

420
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423
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γ. Α/Π Κάρυστος. [μέσα
20οῦ αἰώνα].  Λάδι σέ χαρτόνι, 350 x 500 mm.
Ὑπογεγραμμένο μέ μολύβι κάτω δεξιά: «Γ. Χα-
τζηδημητρίου».
€ 700-900

424
Τό ἀντιτορπιλικό Σφενδόνη [II]. [μέσα 20οῦ αἰώνα].
 Λάδι, σπάγκος καί βαμβάκι σέ ξύλινη κατα-
σκευή, 360 x 660 mm. Σέ κουτί μέ τζάμι.
€ 600-800

425
ΖΑΡΟΚΟΙΛΗΣ, Νικόλαος Π., 1879-1945. Δυό πορ-
τραῖτα τοῦ Ἐλευθ. Βενιζέλου καί ἕνα φύλλο μέ σπου-
δές πορτραίτων του. Σαγκίνα σέ χαρτί, τό καθένα:
300 x 220 mm. Χρονολογία καί τίτλος κάτω ἀριστερά:
«July 1919 / Veniselos», «Aug. 24, 1919 / Veni zelos» καί
«July 1919 / Venizelos». Σέ κορνίζες. (3)Γεννημένος
στήν Τραπεζούντα, ὁ ζωγράφος καί διπλωμάτης Ν.
Ζαροκοίλης ἔζησε στίς ΗΠΑ ὅπου ἐργάστηκε σάν
εἰκονογράφος (N. P. Zarokilli, «Nikolaki»).
€ 2.000-3.000

426
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Πάνος, 1884-1930. Μακέτα σκη-
νικοῦ γιά τήν δ΄ πράξη τοῦ «Don Giovanni» τοῦ W. A.
Mozart («Ὁ κῆπος»).  Μικτή τεχνική σέ χαρτί, 360
x 500 mm. Σφραγίδα τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ καλλιτέ-
χνη στήν πίσω ὄψη. Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

425β425α 425γ

426
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427
ΑΡΓΥΡΟΣ, Οὐμβέρτος, 1882-1963. Νεαρή γυναίκα.
 Κραγιόνια σέ χαρτί, 670 x 470 mm. Ὑπογεγραμ-
μένο κάτω δεξιά: «Ο. Ἀργυρός». Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

428
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Γεώργιος, 1891-1958. Χορεύ-
τρια.  Λάδι σέ μουσαμά ἐπικολλημένο σέ χαρτόνι,
380 x 280 mm. Ὑπογεγραμμένο μέ ἀρχικά καί χρο-
νολογημένο κάτω δεξιά: «G. Œ. / 1919». Σέ κορνίζα.
€ 1.200-1.600

429
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Γεώργιος, 1891-1958. Ξαπλωμένο
γυμνό.  Λάδι σέ ξύλο, 255 x 380 mm. Ὑπογεγραμ-
μένο μέ ἀρχικά κάτω ἀριστερά: «G. Œ.». Σέ κορνίζα.
€ 1.200-1.600

430
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ, Ἀνδρέας, 1910-1999. Γυμνό. 
Λάδι σέ μουσαμά ἐπικολλημένο σέ χαρτόνι, 600 x
450 mm. Ὑπογεγραμμένo μέ ἀρχικά καί χρονολο-
γημένο κάτω δεξιά: «Α. Β. 57». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

431
ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ, Βασίλειος, 1878-1977. Λιμνοθάλασσα
Κλείσοβας, Μεσολόγγι. Λάδι σέ χαρτόνι, 273 x 374
mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Β. Ἰθακήσιος».
Σέ κορνίζα.
€ 600-800

430

429

431
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432
BARKOFF, Alexandre, 1870-1942. Δρόμος στήν
Πλάκα.  Ὑδατογραφία καί μολύβι σέ χαρτί, 225 x
195 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω
δεξιά: «Alex. Barkoff / Athènes / 1937». Σέ κορνίζα.
€ 500-700

433
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Ἀθηνά, 1884-1975. Θεσσαλονίκη. 
Μελάνι καί κραγιόνια σέ χαρτί, 400 x 270 mm.
Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Α. Ταρσούλη». Σέ
κορνίζα.
€ 300-400

434
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Ἀθηνά, 1884-1975. Κάστρο Κορώ-
νης.  Ὑδατογραφία καί μολύβι σέ χαρτί, 235 x
310 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω δεξιά: «Α. Ταρ-
σούλη», ὁ τίτλος κάτω ἀριστερά. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

435
ΛΑΖΑΡΗΣ, Θεόδωρος, 1882-1970. Καμάρες. 
Λάδι σέ χαρτόνι, 330 x 240 mm. Ὑπογεγραμμένο
πάνω ἀριστερά: «Θ. / Λαζαρῆς». Σέ κορνίζα.
€ 400-600

436
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Περικλῆς, 1893-1972. Θάλασσα. 
Λάδι σέ μουσαμά, 650 x 810 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω ἀριστερά: «Π. Βυζάντιος».
€ 2.000-3.000

432 433 435
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ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ, Δημήτρης, 1897-1993. Διώροφη οἰκία.
 Λάδι σέ χαρτόνι, 152 x 220 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω δεξιά: «Δ. Γιολδάσης». Σέ κορνίζα.
€ 400-600

438
ΒΙΤΣΩΡΗΣ, Μίμης, 1902-1945. Σπίτια.  Κάρ-
βουνο σέ χαρτί, 205 x 205 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω δεξιά: «M. VITSORIS». Σέ κορνίζα.
€ 300-400

439
ΡΕΓΚΟΣ, Πολύκλειτος, 1903-1984. Σκιάθος. Ὑδατο-
γραφία σέ χαρτί, 325 x 485 mm. Ὑπογεγραμμένηκαίχρο-
νολογημένηκάτωδεξιά: «Πολύκλειτος/ ΡΕΓΚΟΣ/ 1949».
€ 600-800

440
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης, 1929-2010. Ἀλέξανδρος Παπα-
διαμάντης.  Μελάνι σέ χαρτί, 132 x 195 mm. Ὑπο-
γεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω ἀριστερά:
«Ράλλης / Κοψίδης 91», τίτλος πάνω δεξιά: «Ὁ Κυρ
Ἀλέξαντρος / Παπαδιαμάντης ὁ / ἐκ τῆς Νήσου Σκιά-
θου, / ἐν μέσῳ τῶν θηρίων».
€ 300-400

441
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης, 1929-2010. Πάρος.Ὑδατογρα-
φία σέ χαρτί, 197 x 266 mm. Ὑπογεγραμμένη καί χρο-
νολογημένη κάτω δεξιά: «Ράλλης Κοψίδης / Πάρος 85».
€ 400-600

439

441

440

93
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442 442
[ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Βασίλειος, 1899-1979] «ΒΑΣΙ -
ΛΑΡΟΣ». Τό χάνι τῆς Γραβιᾶς καί ἡ καταστροφή τοῦ
Ὀμέρ Βρυώνη. Ὑδατογραφία καί μελάνι σέ χαρτί,
1015 x 1000 mm.
€ 1.200-1.600

443
ΚΟΨΙΔΗΣ, Ράλλης, 1929-2010. Τό σπίτι τοῦ Χαρί-
λαου Τρικούπη στό Μεσολόγγι.Ὑδατογραφία σέ
χαρτί, 250 x 325 mm. Ὑπογεγραμμένη καί χρονολο-
γημένη κάτω ἀριστερά: «Ράλλης Κοψίδης 83», ὁ τί -
τλος πάνω δεξιά.
€ 600-800

444
ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ, Γιῶργος, 1917-1984. Ἄντρας καί γυ-
ναίκα [Λαϊκό μυκονιάτικο]. Μαρκαδόροι σέ ὕφα-
σμα, 620 x 700 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω στό μέσο:
Σικελιώτης. Σέ κορνίζα.
€ 1.400-1.600

445
ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ, Γιῶργος, 1917-1984. Γυναίκα καί
ἄντρας [Λαϊκό μυκονιάτικο]. Μαρκαδόροι σέ ὕφα-
σμα, 620 x 700 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω στό μέσο:
Σικελιώτης. Σέ κορνίζα.
€ 1.400-1.600

444

445
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ΠΩΠ, Μαρία, 1925-2009. α) Ἡ Παναγία καί ὁ Χριστός,
β) Καλάθι μέ λουλούδια. Τέμπερα σέ ξύλο, 168 x 111
καί 160 x 105 mm. Τό πρῶτο ὑπογεγραμμένο καί χρο-
νολογημένο κάτω ἀριστερά: «Μ. Πώπ / 1987» καί τό
δεύτερο ὑπογεγραμμένο κάτω ἀριστερά: «Μαρία Πώπ»
καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «1987». (2)
€ 800-1.200
447
ΠΩΠ, Μαρία, 1925-2009. Στό ἐκκλησάκι τῆς Πέρδι-
κας. Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 245 x 350 mm. Τίτλος,
ὑπο γραφή καί χρονολογία κάτω στό μέσο: «Στό
ἐκκλησάκι τῆς Πέρδικας Μεγάλη Ἑβδομάδα / Μαρία
Πώπ - Αἴγινα / Ἄνοιξη 1980». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

448
ΠΩΠ, Μαρία, 1925-2009. Κοντά στόν Κεραμεικό.
 Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 242 x 347 mm. Τίτλος,
ὑπογραφή καί χρονολογία κάτω: «Κάπου σ’ ἕναν
πεζόδρομο κοντά στόν Κεραμεικό ἕνα φθινοπω-
ριάτικο / ἀπομεσήμερο. / Μαρία Πώπ / Ἀθήνα [—]
1990». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

446α 446β

449 450

95

449
ΚΑΤΣΑΣ, Πέτρος. Καΐκι.  Λάδι σέ χαρτόνι ἐπι-
κολλημένο σέ hardboard, 302 x 400 mm. Ὑπογεγραμ-
μένο κάτω δεξιά: «Π. Κάτσας».
€ 300-400

450
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος Α., 1880-1967. Μπάρ -
κο γαλαξιδιώτικο τοῦ 1860. Λάδι σέ hardboard, 260 x
347 mm. Ὑπογεγραμμένο πάνω δεξιά: «Ν. Α. Χριστό-
πουλος / Πευκάκια - Βόλου», ὁ τίτλος πάνω ἀριστερά.
€ 1.000-1.500

books katalogos 73 roman.qxp_Layout 1  11/02/2019  1:56 PM  Page 95



96

451

452

451
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος Α., 1880-1967. Ναυμα-
χία μεταξύ Σμύρνης καί Χίου.  Λάδι σέ hardboard,
193 x 338 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονο λογημένο
κάτω δεξιά: «Λαϊκή τέχνη του Απομαχου ναυπηγου /
Ν. Α. Χριστοπούλου. Πευκάκια. 1880-1962», τίτλος
κάτω ἀριστερά: «Ναυμαχία μεταξή Σμύρνης κε Χίου
/ την 8 Μαΐου 1821 παλαιό ημερολόγιο».
€ 1.200-1.600

452
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος Α., 1880-1967. Πρωτό-
γονος ταρσανᾶς μέ ἐργάτες. Λάδι σέ hardboard, 248 x
347 mm. Ὑπογεγραμμένο πάνω δεξιά: «Ν. Α. Χριστό-
πουλος. Πευκάκια.», ὁ τίτλος πάνω ἀριστερά, δίστιχο
κάτω: «Ἔτση ήτανε πεδιά μου η παλή η ταρσανάδες,
ποῦ τραβοῦσαν τα καΐκια μέ σκινιά κε μακαράδες».
€ 1.000-1.500

453
ΠΡΕΚΑΣ, Πάρις, 1926-1999. Ἀθήνα.Ὑδατογρα-
φία σέ χαρτί, 500 x 700 mm. Ὑπογεγραμμένη καί
χρονολογημένη κάτω ἀριστερά: «Π. Πρέκας 1962».
€ 3.000-4.000

454
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Νέλλη, 1921-2014. Σπίτια στήν
Ὕδρα.  Τέμπερα σέ χαρτόνι, 415 x 285 mm. Ὑπο-
γεγραμμένη καί χρονολογημένη κάτω δεξιά: «Νέλλη
Ἀνδρικοπούλου 92». Σέ πασπαρτού.  Βλ. Νέλλη
Ἀνδρικοπούλου. Ἡ ζαλάδα τῶν χρωμάτων, ἡ σαγήνη
τῆς γραμμῆς. Ζωγραφιές καί σχέδια, [κατ. ἔκθεσης],
Ἀθήνα 2014, σ. 189, ἀρ. 121 (εἰκονίζεται στή σ. 153).
€ 1.000-1.500

455
XCERON, Jean, 1890-1967. Composition.  Λάδι σέ
χαρτί ἐπικολλημένο σέ χαρτόνι, 280 x 190 mm. Ὑπο-
γεγραμμένο καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Xceron

454

453
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/ 45», ἀφιέρωση στήν πίσω ὄψη: «Στόν μεγάλο λογοτέ-
χνη / Στράτη Μυριβήλη / Μέ ἐκτίμηση / καί ἀγάπη / Jean
Xceron / Νέα Ὑόρκη / Ἰουλίου 6, 1956». Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200
456
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος, γ. 1935. Ἀναμονή.  Κρα-
γιόνια σέ χαρτί, 567 x 382 mm. Ὑπογεγραμμένο
κάτω ἀριστερά: «Ἀ. Φασιανός». Σέ κορνίζα.
€ 1.500-2.000

457
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος, γ. 1935. Νεκρή φύση. Ἀκρυλικό
σέ χαρτί, 390x 280 mm. Ὑπογεγραμμένο καί χρονολογη-
μένο πάνω ἀριστερά: «Ἀ. Φασιανός 1991». Σέ κορνίζα.
€ 2.000-3.000

458
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος, γ. 1935. Νεοέλληνες μπροστά
στόν ἀρχαῖο ναό. Κραγιόνια σέ χαρτί, 580 x 490 mm.
Ὑπογεγραμμένο πάνω ἀριστερά: «A. Fassianos» καί
πάνω δεξιά: «Α. Φασιανός», ὁ τίτλος πάνω. Σέ κορνίζα.
€ 2.000-3.000
459
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος, γ. 1935. Σχέδιο γιά τήν εἰκονο-
γράφηση ἔκδοσης ἀποσπασμάτων τοῦ «Ἀργώ ἤ Πλοῦς
ἀεροστάτου» τοῦ Α. Ἐμπειρίκου.Μελάνι σέ χαρτί,
320 x 240 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω στό μέσο: «Ἀ.
Φασιανός». Σέ κορνίζα. Χρησιμοποιήθηκε στό κά-
λυμμα τῆς ἔκδοσης πού πραγματοποίησε τό 1986 ὁ
ἐκδοτικός οἶκος «Μίμνερμος».
€ 800-1.200

455

458 459 460

457456
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461 462

460
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος, γ. 1935. Χαρταετός. Ἀκρυλικό
καί collage σέ χαρτόνι, 1430 x 530 mm. Ὑπογεγραμμένο
καί χρονολογημένο κάτω ἀπό τό κεφάλι: «Ἀ. Φασιανός
2005». Σέ κορνίζα.
€ 1.000-1.500

461
LEVINE, David, 1926-2009. Κ. Π. Καβάφης.  Μελάνι
σέ χαρτί, 345 x 270 mm. Ὑπογεγραμμένο κάτω ἀριστερά:
«D. Levine». Σέ κορνίζα.  Ἐπανάληψη ἀπό τόν καλλι-
τέχνη τοῦ πορτραίτου πού πρωτοδημοσιεύτηκε στό The
New York Review of Books, 15 Ἰουνίου 1972.
€ 2.000-3.000

462
ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ, Ἀλέξης, 1939-1994. Σύνθεση. Τέμπερα
σέ φύλλο ἡμερολογίου, 199 x 162 mm. Ὑπογεγραμμένη καί
χρονολογημένη κάτω στό μέσο: «Ἀκριθάκης 67», ἀφιέ-
 ρωση κάτω: «Στή Καίτη καί στό Λάμπη ἀπό τόν Ἀλέξη
68». Σέ πασπαρτού.
€ 2.000-3.000

463
ΣΑΜΙΟΣ, Παῦλος, γ. 1948.Ὁ ζωγράφος καί τό μοντέλο του.
Ὑδατογραφία καί μελάνι σέ χαρτί, 362 x 510 mm. Ὑπογε-
γραμμένο καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Samios 95».
€ 800-1.200

463

464
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465 466

464
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, Στέφανος, γ. 1952. Νεκρή φύση.
Λάδι σέ μουσαμά, 450 x 550 mm. Ὑπογεγραμμένο
καί χρονολογημένο κάτω δεξιά: «Σ. Δασκαλάκης
87». Σέ κορνίζα.
€ 1.200-1.600

465
ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ, Χρόνης, γ. 1941. Τήν ἀμηχανία μου
σήμερα τή λέω Χριστούγεννα.  Ὑδατογραφία σέ
χαρτί, 247 x 175 mm. Ὑπογεγραμμένη καί χρονολογη-
μένη κάτω δεξιά: «Χρόνης / 25.12/90». Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

466
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης, 1910-1989. Δυό πήλινα
βάζα διακοσμημένα μέ λουλούδια.  Ἡ διακό-
σμηση μέ ἀκρυλικό, ὕψος: 265 mm. Ὑπογεγραμ-
μένα κάτω δεξιά: «Γ. Τσαρούχης». (2)
€ 3.000-4.000

467
ΛΑΠΠΑΣ, Γιῶργος, 1950-2016. Σύνθεση μέ ἄλογο. 
Μπροῦντζος, 140 x 215 x 95 mm. Ὑπογεγραμμένο στήν
κάτω ὄψη: «LAPPAS».
€ 800-1.200

468
ΣΚΛΑΒΟΣ, Γεράσιμος,
1927-1967. Διάστημα. 
Μπροῦντζος, ὕψος (μέ
τή βάση): 36 cm. Ἔκδο -
ση σέ 40 ἀντίτυπα τοῦ
νομισματοκοπείου τῆς
Γαλλίας (γιά τό Club
Français de la Médaille),
μέ ἀρίθμηση καί ὑπο-
γραφή.
€ 1.000-1.500

467 468
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469

469
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Πάνος, 1900-1986.Καβα-
λάρηδες.  Κεραμεικό πανώ, 680 x 453 mm.
Ὑπογραφή μέ ἀρχικά κάτω δεξιά: «π. β.».
€ 800-1.200

470

471

470
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Πάνος, 1900-1986. Κορίτσια μέ στάμνες. 
Τρία κεραμεικά πανώ, 608 x 99, 608 x 99 καί 610 x 65 mm. Ὑπο-
γραφή μέ ἀρχικά: «π. β.». (3)
€ 700-900

471
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Πάνος, 1900-1986. Βοσκόπουλα. Κεραμεικό
πανώ, 305 x 402 mm. Ὑπογραφή μέ ἀρχικά κάτω δεξιά: «π. β.».
€ 600-800

472
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ, Τάσος, γ. 1958. Ὄνειρο.  Λάδι σέ ξύλινη κατα-
σκευή, ὕψος: 660 mm. Χρονολογημένο καί ὑπογεγραμμένο στό εἰκόνισμα:
«2012 / Α. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ»καί στή βάση: «Α. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ/ 2010».
€ 800-1.200

473
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ, Τάσος, γ. 1958. Ἀμφιπρόσωπη σύνθεση. Λάδι
σέ ξύλινη κατασκευή, ὕψος (μέ τή βάση): 570 mm. Χρονολογημένο
καί ὑπογεγραμμένο στή βάση: «2014 / Α. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ».
€ 800-1.200

472 473
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23. Χαρακτικά 19ου αἰώνα - Λαϊκές
Λιθογραφίες - Ἀφίσες
474
ΧΑΡ ΤΙ ΝΗ ΕΙ ΚΟ ΝΑ — Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων διώκτης τῆς
πανώλης. [Κέρκυρα], 1834. Λιθογραφία, 290 x 230 mm.
(ἐλαφρά λερωμένη). Δεξιά ἀπό τό σταυρό: «Ὁ Ἅγιος Σπυ-
ρίδων», κάτω: «ὅτε ἔξωσε τήν βρωτοφόνον πανόλην».
Σέ κορνίζα. Παπαστράτου 313 (1 ἀντίτυπο, τό παρόν).
€ 400-600

475
EASTLAKE, Charles Lock. Greek fugitives. Λονδίνο, F.
G. Moon, 1838. Χαλκογραφία, 202 x 284 mm. (ὀξει-
δωμένα καί λερωμένα τά περιθώρια, μικρές φθορές).

Χαραγμένη ἀπό τόν J. Goodyear μέ βάση ἔργο τοῦ Ea-
stlake, ἀντίτυπο πρίν ἀπό τή χάραξη τῶν γραμμάτων. 
€ 150-200
476
VERNET, Horace. The greek captive. Λονδίνο, H. Ber-
thoud & Son, 1828.  Ἀκουατίντα, 285 x 175 mm. (ἐν
μέρει κομμένα τά περιθώρια, ἐλαφρά λερωμένη). Χα-
ραγμένη ἀπό τόν H. Berthoud μέ βάση ἔργο τοῦ Vernet,
ἐπιχρωματισμένη μέ τό χέρι. Σέ πασπαρτού. 
€ 150-200
477
Ὄθων, Βασιλεύς τῆς Ἑλλάδος. [δεκαετία 1830]. 
Λιθογραφία, 365 x 282 mm. (μικρό ἐπιδιορθωμένο
σχίσιμο στήν κάτω δεξιά γωνία).
€ 200-300

478
BERGMANN, J. Otto I, König von Griechenland, königl.

476 477 478

101
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479 480

Prinz v. Bayern. Μόναχο, [δεκαετία 1830]. Λιθογρα-
φία, 250 x 195 mm. Χαραγμένη ἀπό τόν Bergmann, τυ-
πωμένη σέ κινέζικο ἐπικολλημένο χαρτί. Σέ κορνίζα. 
€ 150-200

479
RIETSCHEL, Ernst Wilhelm. Amalie Kœnigin von
Griechenland. Ἀμαλίε Βασίλισσα τῆς Ἑλλάδος. Μό-

481

481 481

481 481481 481

ναχο, [π. 1854].  Λιθογραφία μέ τίντα, 554 x 404
mm. (σχισίματα, κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό τήν
κάτω δεξιά γωνία). Χαραγμένη ἀπό τόν Fr. Hanf-
staengl μέ βάση ἔργο τοῦ Rietschel. Σέ κορνίζα.
€ 600-800

480
POLLI, Vittorio. Ἡ ἐν Πανόρμῳ Σύμης Ἱερά Μονή τοῦ
Τα ξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ΑΩΟΘ .́ Πάτρα, Λι-
θογραφεῖοΙ. Διακίδου, [δεκαετία 1900]. Χρωμολιθο-
 γραφία, 555 x 390 mm. (τρύπες κυρίως στά περιθώρια). 
€ 250-350

481
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σωτ. Σκηνές τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανά-
στασης μέ βάση τίς λιθογραφίες τοῦ Peter von Hess.
Ἀθήνα, Δ. Κ. Κοκκινάκης & Γ. Δ. Φέξης, [ἀρχές 20οῦ
αἰώνα].  7 λυτές χρωμολιθογραφίες, 530 x 382 mm.
(οἱ 5 μέ ἐπιδιορθωμένα μικρά σχισίματα στά περιθώ-
ρια (ἐλαφρά λερωμένα στίς περισσότερες), φθορές
στό δεξιό περιθώριο μίας χρωμολιθογραφίας).  Οἱ
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482

τίτλοι εἶναι οἱ ἑξῆς (σημειώνεται σέ παρένθεση ὁ ἐκδό-
της: ΔΚΚ = Δ. Κ. Κοκκινάκης, ΓΔΦ = Γ. Δ. Φέξης): «Ὁ
Ρήγας Φεραῖος» (ΔΚΚ), «Ἡ ἅλωσις τῆς Τριπόλεως»
(ΓΔΦ), «Ὁ θάνατος τοῦ Μάρκου Μπότσαρη» (ΓΔΦ),
«Ἡ καταστροφή τοῦ Δράμαλη» (ΔΚΚ), «Ἡ μάχη τοῦ
Λάλα» (ΔΚΚ), «Ἡ ἀπαγχόνισις τοῦ Πατριάρχου»
(ΓΔΦ) καί «Ἡ μάχη τῆς Φοντάνας» (ΔΚΚ). (7)
€ 800-1.200

482
Οἱ γιγαντομάχοι τοῦ 21 [Θεόδωρος Κολοκοτρώ-
νης [...] Ὀδυσσεύς Ἀνδρούτσος]. Ἀθήνα, Λιθ. Χ.
Λεβάντη, [δεκαετία 1900].  Χρωμολιθογραφία,
668 x 477 mm. (λείπουν τμήματα, συντηρημένη).
€ 250-350

483
Οἱ γιγαντομάχοι τοῦ 21 [Ἀνδρέας Μιαούλης [...] Πα-
παφλέσσας]. Ἀθήνα, Λιθ. Χ. Λεβάντη, [δεκαετία
1900].  Χρωμολιθογραφία, 666 x 472 mm. (λείπουν
τμήματα ἀπό τά περιθώρια, σχισίματα, συντηρημένη).
€ 250-350

484
ΧΑΟΥΠΤ, Κ. Ὁ Κ. Κανάρης πυρπολεῖ περί τήν Χίον
πλοῖα τῆς γραμμῆς. Πειραιάς, Χρωμολιθ. Ε. Λοβέρδου
& Γ. Γρύσπου, [δεκαετία 1900]. Χρωμολιθογραφία,
430 x 596 mm. (κομμένο τό πάνω καί τά πλευρικά περι-
θώρια, λείπουν τμήματα ἀπό τήν εἰκόνα).
€ 250-350

485

483

484

books katalogos 73 roman.qxp_Layout 1  10/02/2019  12:02 AM  Page 103



104

486 487

489

488

485
Ὁ θάνατος τοῦ Μάρκου Βότσαρη ἐν Καρπενησίῳ, τῇ 8
Αὐγούστου 1823. Πειραιάς, Λιθ. τῆς Βασ. Αὐλῆς Ε. Λο-
βέρδου & Γ. Γρύσπου, [δεκαετία 1900]. Χρωμολιθο-
γραφία, 530 x 665 mm. (ἐλαφρά λερωμένη). Σέ κορνίζα.
€ 300-400

486
ΧΑΟΥΠΤ, Κ. Ἡ 3 Σεπτεμβρίου 1843 ἤ ἡ ἀνακήρυξις
τοῦ Συντάγματος. Ἀθήνα, Κεντρικό Βιβλιοπωλεῖο,
[δεκαετία 1900].  Χρωμολιθογραφία, 465 x 598
mm. (κομμένο τό πάνω καί τά πλευρικά περιθώρια,
λείπουν τμήματα, συντηρημένη). Ὁ τίτλος στά ἑλλη-
νικά καί γαλλικά.
€ 300-400
487
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Σ. Τά συμβάντα τῆς Γ.΄ Σεπτεμβρίου
1843 ἐν Ἀθήναις: Ἡ ἀνακήρυξις τοῦ Συντάγματος.
[Ἀθήνα, δεκαετία 1900]. Χρωμολιθογραφία, 460 x
565 mm. (λείπουν τμήματα, συντηρημένη).
€ 300-400

488
ΧΑΟΥΠΤ, Κ. Ἡ Α. Μ. ὁ Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων
μετά τῶν πριγγίπων. Ἀθήνα, Λιθ. τῆς Βασ. Αὐλῆς Γ.
Στάγγελ & Σίας, [π. 1903]. Χρωμολιθογραφία, 570 x
700 mm. (κομμένο τό πάνω καί τά πλευρικά περιθώ-
ρια, λείπουν τμήματα, σχισίματα, συντηρημένη). Ὁ
τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά. Σέ κορνίζα.
€ 300-400
489
Ἡ Βασιλική Οἰκογένεια τῆς Ἑλλάδος. Πειραιάς,
Χρω μολ. Ε. Λοβέρδου & Γ. Γρύσπου, [π. 1905]. 
Χρωμολιθογραφία, 541 x 672 mm. (λείπουν μικρά τμή-
ματα κυρίως ἀπό τήν πάνω πλευρά, συντηρημένη).
€ 250-350
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490

490
Ὁ ἀτρόμητος ὁπλαρχηγός Παπᾶ Δράκος μετά τῶν παλι-
καριῶν του, ὁ ἐπιδείξας ἀνδρείαν κατά τήν ἐπίθεσιν τοῦ
Τόπ-Χανέ, [πάνω:] Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [καί στά τουρ-
κικά]. Κωνσταντινούπολη, Ἐκδ. Ν. Λαγγέρης, [δεκαετία
1900]. Λιθογραφία, 408 x 526 mm. (μικρές ἐπιδιορθώ-
σεις, λεκέδες ἀπό νερό, φθορές στό ἀριστερό περιθώριο).
€ 400-600

491
Ἡ περίλαμπρος μάχη τοῦ Σαρανταπόρου τῇ 9ῃ καί
10ῃ Ὀκτωβρίου 1912. Ἀθήνα & Πάτρα, Α. Β. Πάσχας,
[1912].  Χρωμολιθογραφία, 492 x 665 mm. (μικρές
τρύπες, σχίσιμο, συντηρημένη).
€ 350-450

492
ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ἐκ τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πο-
λέμου 1912: Ἡ μεγάλη μάχη τῶν Καϊλαρίων τῇ 16
Ὀκτωβρίου. Ἀθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου, [1912]. 
Χρωμολιθογραφία, 473 x 630 mm. (λείπουν μικρά τμή-
ματα ἀπό τό πάνω περιθώριο). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά
καί γαλλικά. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

493
Ἡ ἀνατίναξις τοῦ τουρκικοῦ θωρηκτοῦ «Φετίχ Μπου  -
λέντ» ὑπό τοῦ ἑλληνικοῦ τορπιλλοβόλου 11, ἐν τῷ λι-
μένι τῆς Θεσσαλονίκης τήν 19ην Ὀκτωβρίου 1912.
Ἀθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου, [1912].  Χρωμολιθο-
γραφία, 457 x 575 mm. (σχισίματα). Ὁ τίτλος στά ἑλλη-
νικά καί γαλλικά. Σέ κορνίζα.
€ 400-600

494
Ἐκ τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Πολέμου 1912: Ἡ γιγαν-
τομαχία τῶν Εὐζώνων. Ἀθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου,
[1912].  Χρωμολιθογραφία, 602 x 433 mm. (κομ-

491

492

493

μένο τό πάνω καί τά πλευρικά περιθώρια, λείπουν
μικρά τμήματα, συντηρημένη). Ὁ τίτλος στά ἑλλη-
νικά καί γαλλικά.
€ 300-400
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494

495
Ἡ Ἑλλάς ἐλευθερώνουσα τήν Μακεδονίαν, 1912-
1913, [κάτω δεξιά:] Τύποις Π. Δ. Σακελλάριου ἐν
Ἀθήναις, [κάτω ἀριστερά:] Πωλεῖται εἰς τό Βιβλιο-
πωλεῖον Α. Β. Πάσχα, Ἀθήναι. [π. 1913].  Φωτολι-
θογραφία ἐπικολλημένη σέ χαρτόνι, 670 x 475 mm.
(τρύπες, κυρίως στά περιθώρια, λεκέδες ἀπό νερό).
€ 200-300

496
Κωνσταντῖνος Διάδοχος τοῦ Ἑλληνικοῦ Θρόνου,
[πάνω:] Δόξα τοῖς Νικηταῖς, 1821-1912. Ἀθήνα, Δρ.
Παπαδημητρίου, [1912].  Χρωμολιθογραφία, 606
x 398 mm. (κομμένο τό πάνω καί τά πλευρικά περι-
θώρια, ἐπιδιορθώσεις). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί
γαλλικά.
€ 300-400

495 496

497 498

497
ΧΑΟΥΠΤ, Κ. Ἐκ τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου 1912-
1913: Ἡ πολιορκία τοῦ Μπιζανίου, ἡ ἐν Μανωλιάσῃ
κατατρόπωσις τῶν Τούρκων καί ἡ φυγή αὐτῶν εἰς
Σαδο βίτσαν τῇ 19 Φεβρουαρίου 1913. Ἀθήνα, Δρ. Πα-
παδημητρίου, [1913].  Χρωμολιθογραφία, 480 x 640
mm. (λείπουν τμήματα κυρίως ἀπό τά περιθώρια, συν-
τηρημένη). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά καί γαλλικά.
€ 500-700

498
Τό μέγα ἐθνικόν πένθος: Ἡ δολοφονία τῆς Α. Μ. τοῦ
Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων Γεωργίου τοῦ Α  ́ἐν Θεσσαλο-
νίκῃ, ἐγεννήθη τήν 12ην Δεκεμβρίου 1845 – ἐδολοφονήθη
τήν 5ην Μαρτίου 1913. Ἀθήνα, Δρ. Παπαδημητρίου,
[1913].  Χρωμολιθογραφία, 460 x 630 mm. (ἐπιδιορ-
θωμένα σχισίματα, μικρή τρύπα). Ὁ τίτλος στά ἑλληνικά
καί γαλλικά.
€ 300-400
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499

499
Βουλγαρισμοί, [κάτω:] Ἀπό τό ποίημα τοῦ Βουλγά-
ρου ποιητοῦ Ἰβάν Ἀρκούδωφ πού χαρακτηρίζει τάς
πρά ξεις τῶν Βουλγάρων: «Πρίν τό ἄστρον τῆς ἡμέ-
ρας ὑψωθῇ ἑπτά πόδας εἰς τόν ὀρίζοντα, [...] Ἐμπρός
βουλγαρική νεολαία, ἐμπρός πάντοτε, ἐμπρός». Ἀθή -
να, Πατριωτική Ἕνωσις, [π. 1917].  Χρωμολιθό-
γραφη ἀφίσα, 820 x 572 mm. (σχισίματα, λείπουν
μικρά τμήματα ἀπό τά περιθώρια, συντηρημένη).
€ 400-600

500
[Ἡ κηδεία τοῦ Γεωργίου τοῦ Α  ́τῇ 20 Μαρτίου 1913].
Πάτρα, Λιθογραφεῖο Ι. Διακίδου, [1913]. Χρωμολιθο-
γραφία, 522 x 698 mm. (μικρά σχισίματα στά περιθώρια).
€ 200-300

501
ΧΑΟΥΠΤ, Κ.Πανελλήνιος πόθος, [κάτω:] Οἱ ἐκ τῶν πρω-
τεργατῶν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Ἀθήνα, Δρ. Πα-
παδημητρίου, [π. 1919].  Χρωμολιθογραφία, 492 x 695
mm. (μικρές τρύπες κυρίως στά περιθώρια, συντηρημένη).
€ 300-400

502
ΔΟΥΚΑΣ, Ἕκτωρ. Ἐποποιΐα τῆς Πίνδου, Νοέμβριος
1940. Πειραιάς, Ε. Δούκας & Λ. Μελετόπουλος,
[1940].  Ἔγχρωμη φωτολιθογραφία, 496 x 680 mm.
(σχισίματα στά περιθώρια).
€ 200-300

503
ΝΕΙΡΟΣ, Νικόλαος. Ὁ ἑλληνοϊταλικός πόλεμος: Ἡ
πανωλεθρία τῶν Ἰταλῶν Ἀλπινιστῶν εἰς τήν Πίνδον.

500

501

502

503
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504

Ἀθήνα, Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου, [1940].  Ἔγχρωμη φω-
τολιθογραφία, 430 x 573 mm. (φθορές στά περιθώρια, λίγο λε-
ρωμένη).
€ 150-200

504
Ὅλοι στά ὅπλα, [κάτω:] ΕΑΜ, Ὅλοι στά ὁδοφράγματα.
[π. 1944].  Ἀφισέτα, λινόλαιο, 368 x 263 mm. (τρύπες
ἀπό διατρητική μηχανή στό πάνω καί τό κάτω περιθώριο,
ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στή δεξιά πλευρά).
€ 800-1.200

505
Αὐτό τρέμουν.. ..αὐτό ψήφισε, Βασιλέα, [πάνω:] Ψηφο-
δέλτιον, Βασιλεύς Γεώργιος Β΄. [1946].  Χρωμολιθό-
γραφη ἀφίσα, 1001 x 705 mm. Καραχρῆστος 71.
€ 800-1.200

506
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γ. Greece, [κάτω:] Island of Hydra. Ἀθήνα, Ἀσ -
πιώτη-ΕΛΚΑ, 1956.  Ἔγχρωμη ἀφίσα (φωτολιθογραφία),
800 x 605 mm. Ἔκδοση τοῦ Ε.Ο.Τ. Πρβ. Καραχρῆστος 300.
€ 500-700

507
Ἐπίδαυρος, Grèce, [κάτω:] Théâtre National de Grèce, fe-
stival de drame antique à Epidaure, 16 Juin - 8 Juillet 1956.
Ἀθήνα, Ἀσπιώτη-ΕΛΚΑ, 1956.  Ἔγχρωμη ἀφίσα (φω-
τολιθογραφία), 795 x 596 mm. Ἔκδοση τοῦ Ε.Ο.Τ.
€ 300-400

505

506

507
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508

510

24. Νεοελληνική χαρακτική

508
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Ξαπλωμένο γυμνό. 
Ξεστή χαλκογραφία, 247 x 317 mm. Ἔκδοση σέ 50
ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περι-
θώριο μέ μολύβι. Σέ πασπαρτού.
€ 500-700

509
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. Ἀπακανθιζόμενος.  Χαλ  -
κογραφία, 180 x 125 mm. Ἀφιέρωση στό κάτω περι-
θώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 200-300

509

511

510
ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος. À bord du «Marat».Χαλκο-
γραφία, 155 x 175 mm. Ἡ ἔνδειξη «2 etat» καί ὑπογραφή
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ ἀρχικά
στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.  Χρησιμοποιήθηκε στήν
εἰκονογράφηση τοῦ «Laurette» τοῦ A. De Vigny (1921).
€ 200-300

511
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Σύνθεση (Φροῦτα καί
βάζα). [1930-1935]. Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 240 x
345 mm. Ἔκδοση σέ 25 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπο-
γραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ μο-
νόγραμμα στήν πλάκα. Σέ κορνίζα. Δεληβορριᾶς 113.
€ 500-700
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512

513

514

515

512
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Γυμνό. [1945-1948].
 Ὀξυγραφία, 247 x 337 mm. Ἔκδοση σέ 20 ἀντί-
τυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώ-
ριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα. Δεληβορριᾶς 31.
€ 300-400

513
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄγγελος. Τοπίο (Ἐλιές καί κυ-
παρίσσια). [1932]. Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 313 x
285 mm. Ἔκδοση σέ 25 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπο-
γραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ
μονόγραμμα στήν πλάκα. Σέ κορνίζα. Δεληβορριᾶς 74.
€ 500-700

514
ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ, Μάρκος. Στήν ταβέρνα.  Χαλ-
κογραφία, 90 x 130 mm. Ἔκδοση σέ 25 ἀντίτυπα,
ὑπογραφή, τόπος καί ἀρίθμηση στό κάτω περιθώ-
ριο μέ μολύβι, ὑπογραφή στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 600-800

515
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Γιῶργος. Τοπίο.  Ἔχρωμη ξυ-
λογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 197 x 273 mm. Ὑπο-
γραφή μέ ἀρχικά στήν πλάκα.
€ 200-300
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516
517

516
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ, Δημήτρης. Γυμνό. 1938. 
Ξεστή χαλκογραφία, 195 x 225 mm. Ἔκδοση σέ 20
ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, ὑπογραφή καί χρονολογία
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

517
ΣΤΕΡΗΣ, Γεράσιμος. Σαντορίνη. 1930.  Ξυλογρα-
φία σέ ὄρθιο ξύλο, 324 x 400 mm. (μικρό σχίσιμο καί
λεκές στό κάτω περιθώριο). Χρονολογία καί ὑπο-
γραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 800-1.200

518
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Κέρκυρα.  Χαλκογρα-
φία, 198 x 292 mm. Ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ
μολύβι, ὑπογραφή μέ ἀρχικά στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 500-700

519
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, Νικόλαος. Κοφινέτα, Κέρκυρα. 
Χαλκογραφία, 215 x 325 mm. Ὑπογραφή στό κάτω
περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή μέ ἀρχικά στήν
πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 500-700

518

519
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520

523

520
ΡΕΓΚΟΣ, Πολύκλειτος. Μονή Μεγίστης Λαύρας.
[1934].  Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 148 x 156 mm.
Ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ἡ ἔνδειξη
«Epreuve d’ artiste» στό πάνω. Σέ πασπαρτού.
€ 400-600

521
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ἀλέξανδρος. Σπάρτη - Sparta.
[1960].  Ξεστή χαλκογραφία, 241 x 212 mm.
Ἔκδοση σέ 40 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος καί ὑπο-
γραφή στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
Ὀράτη & Στυλιανίδη, σ. 121.
€ 400-600

522
ΜΟΣΧΟΣ, Γιῶργος. Τό Κόρθι. 1947.  Χαλκογρα-
φία, 294 x 395 mm. Ἔκδοση σέ 40 ἀντίτυπα, ἀρίθ-
μηση, τίτλος, ἀφιέρωση, χρονολογία καί ὑπογραφή
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
€ 400-600

523
ΜΟΣΧΟΣ, Γιῶργος. Σκορπίνες. 1950.  Ἔγχρωμη
ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 323 x 280 mm. Ἔκδοση
σέ 50 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος, σημείωση ἔκθε-
σης, χρονολογία καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο
μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 400-600

521

522
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524

525

524
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ, Γιῶργος. Πρωϊνό.  Ξυλογραφία
σέ ὄρθιο ξύλο, 192 x 140 mm. Ἔκδοση σέ 40 ἀντίτυπα,
τίτλος, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο
μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

525
ΜΟΣΧΟΣ, Γιῶργος. Ἡ γειτονιά τοῦ Λύτρα στόν Πύρ -
γο τῆς Τήνου. 1950. Ξυλογραφία σέ ὄρθιο ξύλο, 285
x 370 mm. Ἔκδοση σέ 50 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος, ση-
μείωση ἔκθεσης, χρονολογία καί ὑπογραφή στό κάτω
περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 500-700

526
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, Ἑλένη. Ψαράδες καί δίχτυα.
[1939]. Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 195 x 275 mm.
Ἔκδοση σέ 15 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό
κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή («Ελ. Κ.») στήν
πλάκα, τά στοιχεῖα τῆς ξυλογραφίας στά γαλλικά σέ
ἐτικέτα στήν πίσω ὄψη. Σέ κορνίζα.
€ 200-300

527
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, Νίκος. Τό μεγάλο
δέντρο. Ὀξυγραφία, 360 x 490 mm. Ἔκδοση σέ 30
ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περι-
θώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 500-700

526

527
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528 529

528
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, Νίκος. Ὀπωροπω-
λεῖον «Ὁ Ἀπόλλων».  Μεταξοτυπία, 535 x 448
mm. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα τά περιθώρια). Ἔκδοση
σέ 99 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω
περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 200-300

529
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, Γιάννης. Ἡ θυσία τῆς Ἰφιγένειας.
[1989].  Μεταξοτυπία, 417 x 292 mm. Ἡ ἔνδειξη
«Ε. Α. 7/20» καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ
μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

530
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνστ. Αἰγαῖο XI. 1971.
 Ἔγχρωμη ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 900 x 615
mm. (λεκές ἀπό νερό στό κάτω περιθώριο). Ἔκδοση
σέ 50 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση δοκιμίου («Epreuve d’ arti-
ste 12/20»), τίτλος, ὑπογραφή καί χρονολογία στό
κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 600-800

531
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνστ. Ulysse et les Sirènes.
 Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 320 x 530 mm. (ἐλα-
φρά ὀξειδωμένη, ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο). Ἔκδοση
σέ 40 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος καί ὑπογραφή
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 600-800

530

531
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532

534

532
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Κοπέλα. Ξυλογραφία σέ πλά-
 γιο ξύλο, 550 x 217 mm. Ἔκδοση σέ 20 ἀντίτυπα,
ἀρίθμηση καί ὑπογραφή στό κάτω περιθώριο μέ μο-
λύβι. Σέ κορνίζα.
€ 600-800

533
ΚΑΤΡΑΚΗ, Βάσω. Κορίτσια στό μπαλκόνι.  Ξυ-
λογραφία σέ πλάγιο ξύλο, 213 x 285 mm. Ἔκδοση σέ
20 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή («Β. Λεονάρ-
δου») στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι. Σέ πασπαρτού.
€ 600-800

534
ΤΑΣΣΟΣ, Α. Δύο γυναῖκες. 1952.  Ξυλογραφία
σέ πλάγιο ξύλο, 380 x 445 mm. Ἔκδοση σέ 20 ἀντί-
τυπα, τόπος, χρονολογία, ἀρίθμηση καί ὑπογραφή
στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι, ὑπογραφή καί χρο-
νολογία στήν πλάκα. Σέ κορνίζα.
€ 600-800

535
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Ἡ ἐν Ἀθήνας Ἀνωτάτη Σχολή
Καλῶν Τεχνῶν. 1934. Ξυλογραφία σέ πλάγιο ξύλο,
162 x 280 mm. Ἡ ἔνδειξη «épreuve d’ artiste», ὑπο-
γραφή καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
Ὀράτη 14.
€ 600-800

535

5
Τ
Μ
ν         
€

533
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536 537

536
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος. Γυναίκα μέ τριαντάφυλλο.
Ἔγχρωμη ἀκουατίντα, 485 x 440 mm. Ἡ ἔνδειξη
«VIII/X», ἀνάγλυφη σφραγίδα καί ὑπογραφή στό
κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
€ 300-400

537
ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ἀλέκος. Κιτρινολαίμης.  Ἔγχρωμη
λιθογραφία, 380 x 280 mm. Ἔκδοση σέ 50 ἀντίτυπα,
ὑπογραφή καί ἀρίθμηση στό κάτω περιθώριο μέ μο-
λύβι, χειρόγραφοι στίχοι πάνω ἀριστερά ὑπογε-
γραμμένοι ἀπό τόν Μίλτο Σαχτούρη.
€ 300-400

538
ΜΟΡΑΛΗΣ, Γιάννης. Ἐρωτικό. 1982.  Μεταξοτυ-
πία, 572 x 720 mm. Ἔκδοση σέ 100 ἀντίτυπα, ἀρίθ-
μηση, ὑπογραφή καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο
μέ μολύβι. Σέ κορνίζα.
€ 300-400

539
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Νίκος. Ἰανουάριος τοῦ 78 –Τό ἀποτέλε-
σμα μιᾶς ἀποτυχίας. 1978. Ἀναπαραγωγή σχεδίου, 486
x 644 mm. Ἔκδοση σέ 2 ἀντίτυπα, ἀρίθμηση, τίτλος, ὑπο-
γραφή καί χρονολογία στό κάτω περιθώριο μέ μολύβι.
€ 250-350

538

539

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

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

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

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

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

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

Chatzipanagioti: Chatzipanagioti-Sangmeister (J.) Grie-
chenland, Zypern, Balkan und Levante, eine kommentierte
Bibliographie der Reiseliteratur des 18. Jahr hunderts, 2
τ., Eutin 2006.

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

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

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

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

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

Δασκαλόπουλος: Δασκαλόπουλος (Δ.) Βιβλιογρα-
φία Γιώργου Σεφέρη (1922-2016), Ἀθήνα 2016.

Δεληβορριᾶς: Δεληβορριᾶς (Ἀνδ.) «“Πλήρης” κατά-
λογος ἔργων χαρακτικῆς», στό: Ἄγγελος Θεοδωρό-
πουλος, ζωγραφική - χαρακτική, γενική ἐπιμέλεια Ν.
Κυριαζῆ, [κατ. ἔκθεσης], Ἀθήνα 2000, σ. 169-244.

Droulia: Droulia (L.) Philhellénisme. Ouvrages inspirés
par la guerre de l’ indépendance grecque, 1821-1833,
seconde édition revue et augmentée, Ἀθήνα 2017.

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

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

Ἠλιού (Τετράδια X): Ἠλιού (Φ.) «Νέες προσθῆκες
στήν Ἑλληνική Βιβλιογραφία 1800-1863», Τετρά-
δια Ἐργασίας 10, Ἀθήνα 1988, σ. 237-441.

Ἠλιού & Πολέμη: Ἠλιού (Φ.) & Π. Πολέμη, Ἑλληνική
βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτική ἀναγραφή, 4 τ.,
Ἀθήνα 2006 [βλ. καί διαδικτυακή ἔκδοση μέ διορθώ-
σεις καί συμπληρώσεις: http://www.benaki.gr/biblio-
logy/search_simple.asp].

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

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

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

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

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

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

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

Λαγανᾶς: Λαγανᾶς (Γ.) Βιβλιοθήκη Γεωργίου καί
Μαρκησίας Λαγανᾶ, Ἀθήνα 2018.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Λαδᾶς & Χατζηδῆμος: Λαδᾶς (Γ.) & Α. Χατζηδῆμος,
Ἑλληνική βιβλιογραφία τῶν ἐτῶν 1791-1799, 2 τ.,
Ἀθήνα, 1970-1973.

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

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

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

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

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

Ὀράτη & Στυλιανίδη: Ὀράτη (Ε.) & Ε. Γκόνου-
Στυλιανίδη, Ἀλέξανδρος Κορογιαννάκης, 1906-
1966. Χαρακτική, Ἀθήνα 2017.

Ὀράτη: Ὀράτη (Ε.) Γιάννης Μόραλης, χαρακτικά,
Ἀθήνα 1993.

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

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

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

Renouard (Estienne): Renouard (A. A.) Annales de l’ im-

primerie des Estienne, deuxième édition, Παρίσι 1843.
Röhricht: Röhricht (R.) Bibliotheca geographica Pala-
estinae, Βερολίνο 1890.

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

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

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

Σταυρίδης (Φυλλάδες): Σταυρίδης (Φ.) Βιβλιογρα-
φία κυπριακῆς λαϊκῆς ποίησης. Φυλλάδες καί αὐτο-
τελεῖς ἐκδόσεις (1884-1960), Λευκωσία 2002.

Tolias (Maps in Greek): G. Tolias, «Maps printed in
Greek during the Age of Enlightenment, 1665-1820»,
e-Perimetron, τ. 5, ἀρ. 1 (2010).

VD16: Verzeichnis der im deutschen Sprachraum ersch-
ienen Drucke des 16. Jahrhunderts [=διαδικτυακή
ἔκδοση: https://opacplus.bib-bvb.de/TouchPoint_touch-
point/start.do?SearchProfile=Altbestand&SearchType=2]

Χατζηδῆμος & Σῖμος (Ἐρανιστής III): Χατζηδῆμος (Α.)
& Γ. Σῖμος, «Ἑλληνική βιβλιογραφία 1800-1863. Προσ -
θῆκες», Ὁ Ἐρανιστής, τ. Γ ,́ Ἀθήνα 1965, σ. 249-270.

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

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

FAX

EMAIL

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

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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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  |  14 Μαρτίου 2019  |  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. 

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
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