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ΟρΟι ΔΗΜΟπρΑΣιώΝ 
Όλοι οι λαχνοί περιγράφονται προσεκτικά και πωλούνται ως γνήσιοι και αυθεντικοί εκτός αν περιγράφονται άλλως. Ο αγοραστής 

μπορεί να απορρίψει το λαχνό και να τον επιστρέψει εντός 7 ημερών (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) απο την λήξη της δημοπρασίας, 
αν αποδείξει ότι δεν είναι γνήσιος ή ότι περιγράφηκε λανθασμένα. Οι λαχνοί πρέπει να επιστρέφονται όπως παραλήφθηκαν αρχικά, 
χωρίς καμμία διαφοροποίηση. Λαχνοί που εξετάσθηκαν προηγουμένως από τους υποψηφίους αγοραστές δεν επιστρέφονται. Επίσης δεν 
επιστρέφονται λαχνοί που αγοράσθηκαν στην Αίθουσα μετά την έξοδο των αγοραστών από αυτή. Οι αγοραστές δεν έχουν το δικαίωμα 
επιστροφής μικτών λαχνών, συλλογών, λαχνών που έχουν ελαττώματα σε μικtροαξίες, καθώς και φωτογραφημένων στον κατάλογο λαχνών, 
για ελαττώματα ορατά στη φωτογραφία (κεντράρισμα, περιθώρια, οδόνττωση). Όταν η αξία του λαχνού είναι στη σφραγίδα και όχι στο 
γραμματόσημο, ο λαχνός δεν μπορεί να επιστραφεί για ελάττωμα του γραμματοσήμου.

Κάθε λαχνός περιέρχεται στον πλειοδότη, που προσφέρει την υψηλότερη τιμή. Σε περίπτωση ίσων ταχυδρομικών προσφορών, 
πλειοδότης θεωρείται αυτός που η προσφορά του έφθασε πρώτη στα Γραφεία μας. Τηλεφωνικές εντολές αγοράς γίνονται δεκτές από 
γνωστούς πελάτες, πρέπει όμως να επικυρωθούν γραπτώς.

Πριν από την έναρξη της πωλήσεως ή την ημέρα της δημοπρασίας (για γραπτές προσφορές), η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αποσύρει 
λαχνούς, να διαχωρίσει λαχνούς σε δύο ή περισσότερα μέρη ή να συνενώσει δύο ή περισσότερους λαχνούς.

Μεγάλοι λαχνοί μπορεί να μην μεταφερθούν για viewing στην Αθήνα ή να μεταφερθούν κατ’επιλογή. Viewing λαχνών, που δεν 
μεταφέρονται στην Αθήνα, μπορεί να γίνει στα γραφεία στη Θεσσαλονίκη.

Προσφορές γίνονται δεκτές έως 2 ώρες πριν από την έναρξη της δημοπρασίας.
Η πληρωμή πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το τέλος της δημοπρασίας στην Αίθουσα ή εντός 10 ημερών από την παραλαβή των λαχνών 

ή του τιμολογίου (για πελάτες Εξωτερικού). Σε αγοραστές εντός Ελλάδος οι λαχνοί αποστέλλονται επί αντικαταβολή και σε γνωστούς πελάτες 
χωρίς προπληρωμή, για πληρωμή αμέσως μετά την παραλαβή των λαχνών. Αν η πληρωμή καθυστερήσει πέραν των 10 ημερών, η Εταιρία 
διατηρεί το δικαίωμα να επιβαρύνει το λογαριασμό με το νόμιμο επιτόκιο. Η κυριότητα των λαχνών παραμένει στον πωλητή, μέχρις ότου 
αποπληρωθεί ο λογαριασμός. Συμμετοχή αγοραστού στη δημοπρασία μπορεί να αποκλεισθεί, αν κατά την κρίση του πωλητού, ο αγοραστής 
δεν εκπληρώνει τους όρους της καλής πίστεως.

Η ταχυδρόμηση των λαχνών ή του τιμολογίου γίνεται στην διεύθυνση, που φαίνεται στο έντυπο προσφορών. Τα έξοδα αποστολής 
βαρύνουν τον αγοραστή. Η απόδειξη παραλαβής “Συστημένου” του Ταχυδρομείου αποτελεί για την Εταιρία και απόδειξη παραλαβής του 
υλικού από τον αγοραστή.

Στην τιμή κατακυρώσεως προστίθεται ποσοστό 18% για προμήθειά μας και επί πλέον ο αναλογών ΦΠΑ επί της προμήθειάς μας. Όλες 
οι τιμές στόν κατάλογο είναι σε ΕΥΡΩ.

Απούλητοι λαχνοί με τιμή εκκίνησης “OFFER” δεν διατίθενται προς πώληση μετά τη λήξη της δημοπρασίας. Η τιμή πώλησης των 
λαχνών με την ένδειξη “OFFER” ορίζεται από το ποσό της προσφοράς, με κατοχύρωση του λαχνού στην υψηλότερη.

Ο πλειοδότης (είτε βρίσκεται στην Αίθουσα, είτε έχει καταθέσει την προσφορά του μέσω τηλεφώνου/email) είναι υπεύθυνος για την 
εξόφληση του τιμολογίου, εκτός αν έχει συνεννοηθεί γραπτώς ειδάλλως με την Εταιρία.

Οποιοσδήποτε λαμβάνει μέρος στη δημοπρασία είναι γνώστης των προαναφερομένων όρων και τους αποδέχεται πλήρως. 
Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών τίθεται στην κρίση και δικαιοδοσία του αρμοδίου Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.

5% επιπλέον Invaluable.com προμήθεια επί της τιμής κατοχύρωσης για κάθε κατοχύρωση λαχνού μέσω της πλατφόρμας Invaluable.
com. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 29 και 68 του Νόμου 2121 περί Πνευματικής ιδιοκτησίας, καταβάλλεται από τον αγοραστή ποσοστό 5% επί 
της τιμής πωλήσεως ενός έργου, αν ο δημιουργός του βρίσκεται εν ζωή ή αν έχει αποβιώσει μετά το 1948. Τα έργα τα οποία επιβαρύνονται 
με αυτό το ποσοστό σημειώνονται στον κατάλογο με αστερίσκο (*)

COnditiOnS Of SALe 
All descriptions are reliable and accurate and the lots are sold as genuine and authentic, unless the contrary is indicated. The purchaser 

may reject the lot and return it within 7 days (post office date stamp) after the end of the auction, if he proves it is not genuine or incorrectly 
described. The lots must be returned intact and as originally despatched. Lots which have been examined by the buyers before the auction 
cannot be returned. Also, lots purchased in the room cannot be returned after leaving the place. Buyers have no right to reject mixed lots, col-
lections containing undescribed items, or described as having defects. Any illustration is part of the description and items cannot be returned 
for defects visible in it. When the value of a lot lies in the cancellation and not in the stamp, any defects of the latter shall not be a reason for 
rejecting the lot.

The highest bidder shall prevail. In case of equal mail bids, the earlier arrived will be considered as succesful. Telephone bids are accept-
able, but should be confirmed in writing.

Before start selling or the date of the auction the Auctioneer has the right to withdraw any of the lots, to divide it into two or more parts, 
or to join two or more lots into one.

Large lots may not be available for viewing in Athens unless especially selected. Viewing of those unavailable lots is still possible in our 
offices in Thessaloniki.

Bids should be received at least 2 hours before the start of the Sale.
Payment must be made in full just after the end of the sale in the room, or within 10 days after receipt of our invoice. Foreign buyers 

can pay by credit card (we accept Visa and Mastercard) or by Bank Cheque, personal cheque and money order in foreign currency or in euro. 
Interest shall be payable by the purchaser on any overdue account. The Auctioneer has a descretion to waive payment of the interest. Title shall 
remain to A. KARAMITSOS until payment in full is received. Any buyer could be excluded if he is not a person of good faith, according to the 
Auctioneer’s opinion.

The invoices and the lots will be mailed to the address given on the bidding form. Postage and insurance is charged to the buyers. The 
receipt for “Registered” letter by the Post Office constitutes delivery receipt for the Auctioneer.

A 18% buyer’s commission will be added to the “hammer price” for each lot, plus the respective Value Additive Tax (VAT) on our commis-
sion. All prices expressed in the catalogue and all bids are in euro, unless otherwise is stated.

Unsold lots with starting price “OFFER” are not available for sale after the end of the auction.
The sale price of lots marked as “OFFER” is defined by the highest offer, highest bid wins the item at said price.
The bidder (either via mail or in the room) is responsible for the invoice’s payment, unless otherwise aggreed, in writing, with the company.
Anyone who will take part in this Auction is familiar to the conditions of sale and accepts them. Any dispute shall be subject to the jurisdic-

tion of the competent Court in Thessaloniki, Greece.
A 5% Invaluable.com commission will be added to the “hammer price” for each lot when bidding via Invaluable.com platform.
All items marked with an asterisk (*) in the catalogue, are charged with an extra 5% on hammer price, according to articles 5, 29 & 68 of 

the “Intellectual Property Rights” Law 2121.
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Travels and Discoveries in Greece and the Levant

Lot. 8001   Starting Price: 420 €
[Παυσανίας / Pausanias] “Παυσανίου της Ελλάδος 
Περιήγησις, hoc est, pausaniae accurata graeciae Descrip-
tio... a guilielmo Xylandro augustano...”, hanoviae, typis 
Wechelianis, apud haeredes claudii Marnii, 1613.
second german edition of pausanias’s travel account, follow-
ing the first printed in Frankfurt in 1583 (editio princeps, aldus 
Manutius, Venice 1516). The book was edited by the famous 
Hellenist Wilhelm Holtzmann, who hellenized his name to 
Xylander. Xylander did not finish the publication of pausanias 
except for the first five volumes and the work was carried on 
by Fr. sylburgius in 1583. The travel account of greece by pau-
sanias (110-180 a.c.) is one of the first comprehensive travel 
accounts in human history. Describes in high details Pelo-
ponnesus and some other parts of Greece. A basic source 
for Roman Greece.
contemporary full-leather professionally repaired, spine with 
raised bands and blind-stamped decorations in gilt, large coat 
of arms in gilt on both boards “eagle with cross looking left, 
sun along with crescent & increscent and helmet on top”. ti-
tle page creased vertically, lightly soiled, marginal wormholes 
on last ~50 sheets.
[Ελληνική Βιβλιοθήκη 189]

Lot. 8002  Starting Price: 350 €
[Cyprus] PARUTA Paolo, “historia Venetiana, divisa in due 
parti.... / paste seconda: Nella quale in Libri Tre si contiene 
la Guerra fatta dalla Lega de Prencipi Christiani Contra 
Selino Ottomano Per occasione del Regno di Cipro”, Vene-
zia, 1703. 4to, pp. [2], 250, [36], 202, [14].
The Venetian official publication along the War of Cyprus 
by the Venetian historian Paolo Paruta.
paruta, historian and litterateur, became historiographer 
of the Republic from 1562. he was appointed to several im-
portant official positions, including ambassador to Rome 
(1592-1595) and procurator of st. Mark, next in importance 
to the Doge himself. in the second part of the current work, 
he stresses the history and the events of the War of cyprus 
(1570-1573) between the ottoman empire and the Republic 
of Venice and the latter joined holy League, that led to the 
ottoman conquest of cyprus. This work was separately issued 
much later in 1827.
Full contemporary vellum, printer’s vignetes on title page, 
woodcut initials & chapter ornaments, ex libris cachet on title 
page. overall in very fine condition.
This edition not in Atabey.

Lot. 8003  Starting Price: 100 €
Dionysius Periegetes, “Διονυσίου Οικουμένης Περιήγησις. eις αυτόν Ευσταθίου παρεκβολαί και ανωνύμου παράφρασις / 
Dionysii orbis descriptio, cum eustathii commentariis et anonymi paraphrasi graeca”, oxoniae, e Theatro sheldoniano, 1718. 8vo, 
pp. [viii], 67, [3], xiii, 2-199, [1], 36, 28, 18, [2], 83, [17]. Frontispiece and 3 (of 4) folding maps of Africa, Mediterranean & Asia. 
Dionysius, a poet of the second century ad, lived mainly in Rome where he worked as a librarian and wrote his periegeses tis 
oecoumenes. The work acquired a significant place as a school text book and considered of great importance by the italian hu-
manists. ex libris cachets. contemporary full leather. Front cover detached. external wear, interior with light spotting through-
out.
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Lot. 8004   Starting Price: 3800 €
The Society of Dilettanti. “Antiquities of Ionia”, London: various publishers, 1797 (2nd part, 1821 (1st part), 1840 (3rd part), 1881 
(4th part). 
A set of FOUR (4) VOLUMES of this monumental work. 
Folio. illustrated with 209 in total engraved plates including impressive views plans, maps, drawings, archaeological plans, 
profile sketches, artifacts, all a result of scientific measurements and approached applied for the first time on field. second issue 
of volume one, first editions of volumes two through four. The current offered 2nd edition of vol. 1 is greatly enlarged from the 1st 
1769 edition, with the addition of 8 extra plates. a fifth volume (missing from current set) was printed much after, in 1915, and it 
was a supplement to the 3rd Volume.
Founded in London in the early 18th century as a gentleman’s club, the society of Dilettanti was composed of scholars, artists, 
noblemen, and other grand tour travelers. The entire work was the result of the missions to Asia Minor sponsored by the 
Society, and considered the greatest contribution of the Society to the science of archaeology. Volumes 1 & 2, include the 
results of the first mission, under the direction of Richard Chandler, with the architect Nicholas Revett and the painter William 
Pars, that took place between 1764-1766. Volume 3 includes the second mission, headed by William Gell, with the architect John 
Gandy and Francis Bedford, carried out from 1812-1813. Volume 4 incorporates new researches undertaken between 1861 & 
1869 by R.P. Pullan on the sites of priene, teos and the smintheum. 
ex-library with book-plates on paste-downs, perforated and ink stamps to all title-pages and some text, perforated stamps to all 
plates. Three-quarter black leather binding, worn, rubbed, spines enhanced, repairs to the corner of plate 41 in volume two. text 
and plates moderately toned, occasionally foxed.
Extremely Rare set.
Brunet i 1782, contominas 679, Blackmer 1566

For additional and more detailed images, visit the online auction catalogue at: 
www.karamitsos.com
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Lot. 8005   Starting Price: 160 €
DALLAWAY Jacques, “Constantinople ancienne et mod-
erne, et description des cοtes et isles de l’Archipel et de la 
Troade...”, paris, chez Denné jeune, an Vii [=1799]. Complete 
in 2 Volumes. First edition in French, translated by a. Morel-
let. 8vo, pp.viii, 371, [1] + iii, 292. With 2 folding plates, a fold-
ing map of the troy plain & a folding table. 
Dallaway spent 18 months in Constantinople as chaplain to 
Liston’s embassy. He travelled in Troad in 1794 along with 
the draughtsman G. Mercati that prepared the drawings 
included in the current edition (engr. by Bovinet). contem-
porary foul-calf. Worn along edges, corners & joints. tears 
along folds of plates, water-stain on lower part (2nd vol.). 
highly decorated ex-libris label “Jacob Mattheis” & cachets in 
russian. atabey 309, contominas 183. 

Lot. 8006   Starting Price: 280 €
Pouqueville F. C. H., “Viaggio in Morea a Costantinopoli ed 
in Albania non che in molte altre parti dellImpero Otto-
mano negli anni 1798, 1799, 1800 e 1801” Milano, tipografia 
sanzogno e comp., 1816.
First Italian edition. Four (4) Volumes: The complete 
Pouqueville’s travels from the work “Raccolta di Viaggi dopo 
quelli di cook”. small 8vo, pp. xiv, 253,[1] + 274,[1] + 334,[1] 
+ 274,[1]. COMPLETE with 18 contemporary full hand-
coloured copper engravings engraved plates.
pouqueville traveled in greece among the classical early 19th 
century travels in the Levant. The italian edition has charming 
different plates with beautiful scenes of the Levant.
contemporary binding: half leather with decorated in gilt 
spines. uniform binding. Light spotting inside, light external 
wear along extremities.
This edition Not in Blackmer, Atabey or Contominas.

Lot. 8007   Starting Price: 220 €
Gell Sir William and John Gandy, “POMPEIANA: THE TOPOGRAPHY, EDIFICES AND ORNAMENTS OF POMPEII”, London, 
Rodwell and Martin, 1817-1819. 4to, pp. xxxi, [1], 273, [3]. FIRST EDITION. The first account of Pompeii in English, with many 
plates based on Gell’s own sketches made on the spot using the camera lucida. Complete: half-title, frontispiece and 80 en-
graved views, maps and plans on 78 sheets (including one double page plan and one double page view), many woodcuts in text.
in 1814 gell accompanied princess carolina in her tour of italy and he later settled in Rome. During his stay in italy, gell and John 
peter gandy published “pompeiana” in 1819, offering to the european audience for the first time a collection of the findings of the 
excavations in pompeii. This work is of particular interest also because the topographer drew finds and excavation sites with the 
aid of a “camera lucida”, which ensured very precise images.
Full dark blue leather, gilt edges, boards paneled in gilt, spine with blind-stamped floral decorations, boards rubbed at joints and 
corners, some spotting to plates.
Not in Blackmer (Blackmer 666 for the 1824 ed.)
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Lot. 8008   Starting Price: 800 €
Colonel ROTTIERS (Bernard eugene antoine), “Monumens de Rhodes” [Atlas], Bruxelles, Colinez, 1828. The atlas Volume. 
oblong Folio (46.5x32.5 cm) with 74 of 75 (missing plate xviii) of which 8 coloured. Lithographed by H. Delpierre after Wit-
doeck. 
Bernard Rottiers (1771-1857) was a Flemish army official. in 1824 Rottiers acquired funding from the Ministery of interior of his 
country to organize a two-year expedition in greece in order to collect antiquities for the national Museum of Leiden. The project 
could not be realized due to the ongoing greek Revolution and thus Rottiers changed destination and stayed in Rhodes for six 
months. he worked on an edition which describes and depicts the medieval monuments of the islands, and devoted little 
effort to the collection of antiquities. To date, the present edition remains an invaluable source for the study of Rhodes’ 
medieval monuments (Vingopoulou, wwwtravelogues.gr). 
3 plates middle creased, few with corner creases, 1 with loss of lower margin, waterstain on right edge, loose sheets. 
Blackmer 1450, contominas 624.

Lot. 8009   Starting Price: 120 €
MALO CH., Les capitales de L`europe - CONSTANTINOPLE. Promenades Pictoresques”, paris: Marcilly Fils, 1829. 16o, pp. 36. 
A charming French guide book from the Romantic era, describing the old istambul, illustrated with a brilliantly hand-coloured 
aquatint frontispiece. some scattered foxing, but overall a lovely book, bound in original glazed board, embossed in blind with a 
city name printed in black in a centre medallion. original hardcover, slight edge wear, otherwise good condition
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Lot. 8011   Starting Price: 350 €
Keppel George, “Narrative of a Journey Across the Balcan, by the two passes of selimno and pravadi; also of a visit to azani, and 
other newly discovered ruins in asia Minor, in the years 1829-30”, London, henry colburn and Richard Bentley, 1831. Complete in 
2 Volumes. First Edition. 1 hand-coloured aquatint frontispiece, 2 folding engraved maps, a single-page plan and 8 illustrations in 
text. contemporary half leather, spine with raised bands and title in gilt, marbled boards. ex-libris labels of charles talbot, bearing 
the coat of arms of the “house of talbot”. occasional light spotting , short tears (reinforced) on maps. overall clean and Fine. 
george Thomas keppel (1799-1821), who became the sixth earl of albemarle in 1851, was a British soldier, Liberal politician and 
writer. The current famous account was conducted during serving the British squadron in 1828/9 and includes travels ac-
counts for Roumelia (Macedonia and Thrace) and Anatolia, including a visit to Constantinople and Adrianople. This rare 
travel account is noted as one of the first using the term Balkan (here “Balcan”) for the broad Balkan peninsula area. atabey 
632, Blackmer 909.

Lot. 8010   Starting Price: 2000 €
LEAKE William Martin, “Travels in the Morea: with a map and plans”, 3 vol., John Murray, 1830, pLus the supplement: “Pelo-
ponnesiaca: A Supplement to Travels in Morea”, J. Rodwell, 1846. 
Four (4) Volumes in 8vo. Rare complete set of William Leake’s account of his two journeys to Morea in 1805, including the 
supplementary volume describing a further expedition in 1806. FIRST EDITIONS. 
half-titles, large folding engraved map of Greece, 16 engraved regional maps and plans (some folding), 12 lithographed plates 
of inscriptions (a few folding), 4 plates in the supplement. some browning and spotting, later half calf, gilt red morocco spine 
labels (slightly rubbed), the supplement in modern cloth. 
Vice-colonel William Martin Leake (1777-1860) was a topographer, antiquarian and member of the society of the Dilettanti. he is 
considered one of the most systematic researchers of greek territories. he studied the strategic possibilities of the peloponnesus, 
its roads and fortified positions. he also conducted pioneering explorations of northern greece and asia Minor. During his mis-
sions, Leake recorded every important feature of each area in his systematic, meticulous and precise style. Leake collected several 
antiquities, today housed in the British Museum and the Fitzwilliam Museum, cambridge. 
His work “Travels in the Morea” is rarely offered along with the Supplement “Peloponnesiaca”, printed 16 years after the 
1830 first edition. (atabey 691 and 693, Blackmer 974 without supplement).
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Lot. 8014   Starting Price: 250 €
ROSS Ludwig, “Erinnerungen und Mittheilungen aus 
Griechenland... Mit einem Vorwort von otto Jahn”, Ber-
lin, Rudolph gaertner, 1863. 8vo, pp. xxx, [1], 313. First col-
lected edition. 
The German archeologist Ludwig Ross (1806-1859) arrived 
in greece in 1832. after ottos arrival, he became member of 
his official retinue during the travels in greece of the new 
king. he initially undertook the management of the archeo-
logical service (restoring the temple of the Wingless Victory 
in acropolis) and in 1836, he occupied the chair of archeology 
of athens university. in the current work, structured in a form 
of letters, Ross observes and notes with a clear-sight the 
prevailing situation in the newly formed nation, while on 
the same time, he provides significant information along 
Greek archaeological matters. 
contemporary binding. Foxing on first sheets. Very Rare. 
not in Blackmer, contominas 623.

Lot. 8013   Starting Price: 350 €
Michaud M., Poujoulat M., “Correspondance d’ Orient 
1830-1831”, Ducollet, Paris 1833-1835. 
Complete in 7 Volumes. contemporary binding: red leath-
er spines with decorations in gilt, marbled boards. Lightly 
rubbed, interior with occasional spotting, overall fine set. 8vo, 
pp. [2], iV, 468 + [2], Viii, 416 + [2], 503 + [2], 440 + [2], 543 + 
[2], iii, 478 + [2], 612. including a large folded map of the ori-
ent, including greece, turkey, cyprus & the Middle east. 
Michaud, the great historian of the crusades undertook in 
1830 a trip to the orient with his secretary and friend poujou-
lat. this journey leads them to Greece, to the archipelago, 
to Constantinople, Cyprus and Jerusalem. Before returning 
to France, poujoulat visited syria while Michaud travelled to 
egypt. 
Rarely offered as complete set with the map. Atabey 808, 
Not in Blackmer.

Lot. 8012   Starting Price: 300 €
CHAUSSARD (J.B.), “Fetes et Courtisanes de la Grece, Supplement aux voyages d’Anacharsis et d’Antenor”, paris, chez Barba, 
libraire, palais du tribunat, 1803. Four (4) volumes in 8vo, pp. [6], civ, 444+ [6], 438+ [6], 383, [1]+ [6], xii, 466, second edition, 
complete copy with all 4 frontispieces,  6 folding plates, the folding planispheres, the flip chart and the 4 Mehul music boards, 
text in French. period paperback softcover, in a very good condition.
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Lot. 8017   Starting Price: 150 €
DeschaMps emile, “au pays d’aphrodite. chypRe, carnet d’un voyageur, ouvrage contenant quatre-vingts illustrations d’après 
des photographies”, paris, hachette, 1898. 12mo, pp. [4], 258. Richly illustrated with author’s drawings, photographs & sketches. 
contemporary half-leather with blindstamp “Lycee carnot tunis” in gilt n front cover. The French military doctor Émile Félix 
Deschamps was a member of the Marseilles geographical society. he traveled around the world on scientific missions assigned 
to him by the Ministry of education. This chronicle of his stay in cyprus provides a clear picture of the cyprus society, fourteen 
years after the end of ottoman rule. Deschamps disembarked in Larnaca, on november 1892 and continued his tour in the is-
land (Famagusta, nicosia, kyrenia, troodos, Limassol, kykkos, Belapais, agios ilarion, paphos, salamis, karpasia etc.) after until 
15 months, on March 1894. he gives rich and vivid information describing neighborhoods, bazaars, the peaple’s everyday life & 
activities, language, administration, architecture, monuuments, ceremonies and celebrations, costumes and historical events. 
The wealth of information make this work a valuable source of information on the first period of english domination in cyprus. 
spotting throughout, few loose sheets.

Lot. 8015   Starting Price: 250 €
BRASSEY Mrs, “Sunshine and storm in the East or Cruises to Cyprus and Constantinople”, London, Longmans, green and 
co, 1880. First edition. in 8vo, with contents and appendix, illustrated with several small and full-page engravings. complete: 
448p., nine (9) lithographs (three rare views of cyprus), many vignettes with views in the text and two folded maps (one of cy-
prus), as call for. 
anna Baroness Brassey (1839-1887), an english traveller around the world and writer, cruised in the Mediterranean in a private 
yachtduring many months in 1878. her travel account follows, day by day, her calendar notes and it is very precious and accurate. 
she had visited, with lengthy stays, the Ionian islands, Athens and several other Greek islands in the Aegean, like Chios 
and Milos to her way to Constantinople. after a short trip to anatolia, continued her cruise in eastern Mediterranean towards 
Cyprus where she landed, at paphos, the 7th of november and found the British army almost just arrived there. She toured 
around the island visiting and describing Nicosia, Larnaca, Ammochostos, Kirinia, Kithrea, Morfu, the monasteries of Kikou 
and Lapais, where she was warmly welcomed by the monks, and several other places. Later she returned to europe, via Rhodes. 
contemporary binding, leather worn spine and corners, with gilded decorations; spine slightly chipped on top right corner, with 
some cracks along the back side, boards medium rubbed. sparse foxing inside but clean and tight. 
A very rare travel account including Cyprus. not in atabey or Blackmer.

Lot. 8016   Starting Price: 75 €
BoVet Marie anne de, “La Jeune grèce”, société Française d’éditions d’art L. henry May, [1897]. small 8vo, pp.xiv,299,[2]. Vivid 
descriptions of greece in the end of 19th century by the famous novelist a. M. Bovet, starting from the ionian islands & corfu, 
focusing on peloponnese (corinth, Mycenae, tiryns, nafplio, Mistras, sparta, mount taygetos, Messenia, Mani), continuing to 
athens and moving further northern reaching Meteora, pelio and olympos mountain. industrial red leather binding, minimal 
wear. ex libris stamp and pencil notations on first page, possible last owner’s name on title page. Lightly foxed inside, otherwise 
in excellent condition. Weber 1005, contominas 86.
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Lot. 8018   Starting Price: 200 €
HICHENS ROBERT, “THE NEAR EAST: Dalmatia, Greece and 
Constantinople / Illustrated by Jules GUERIN and with Pho-
tographs”, New York: �e Century Co., 1913. 1st edition, thick 
quarto, pp.x+268. High quality travelogue with 50 exquisite 
captioned and tissue-guarded plates, 18 full-page, some 
b/w, 32 photographic renderings (Italy, Greece and Turkey). 
Original aquamarine cloth with brilliant gilt-blocked stamped 
design on cover and spine; top edges gilt. Minor wear at the 
top and bottom of the spine and corners. Inscription of the 
previous owner. Text block clean. Near �ne condition overall.

Lot. 8019   Starting Price: 280 €
West Rebecca, “Black Lamp and Grey Falcon: �e record of a 
journey through Yougoslavia in 1937”, MacMillan & Co. LTD, 
London, 1942. Complete in two (2) Volumes. As publisher 
notes “Copyright / First edition February 1942 / Reprinted 
February 1942”. First editions of the Rebecca West’s mas-
terpiece. 8vo, pp.xi,653+vii, 586, including 32 photogravure 
plates from photographs.
Vol. I - Croatia, Dalmatia, Herzegovina, Bosnia, Serbia.
Vol. II - Skopje, Ochrid, Bitola (Μοναστήρι), Prilep, Kossovo, 
Scutari.   
Rebecca West, a well known writer and traveler, visits the 
Balkans and Yugoslavia during Interwar period. Although she 
faced many di²culties in her travel, she was amazed, a³ected 
and inspired by the history of the place and its people and she 
returned twice to collect material for Black Lamb and Grey 
Falcon. �e result was an astonishing work characterized both 
as a travelogue, as a historical guide and as a thorough sketch 
of these lands and their people. �e book was �nally printed 
in during the WWII, while Britain was under attack by the Ger-
man army and Yugoslavia was broken apart by the German 
& Italian armies. �is work is still considered as one of the 
best ever written works about Yugoslavia and continues 
to be included lists of the greatest travel and non-�ction 
works of all time.
Original green cloth with titles to the spine in gilt. Ex-library 
and ex-bookseller labels on ´yleaves & covers. Some usual 
external rubbing, and toning, light wear along joints & ex-
tremities, internally in �ne condition.

Lot. 8020   Starting Price: 230 €
LTC Melbourne C. Chandler, “Of GarryOwen in Glory. �e History of the 7th U.S. Cavalry Regiment”, 1960.
PRESENTATION COPY o�ered to QUEEN FREDERICA OF GREECE, with handwritten dedication “To Her Majesty Queen Fred-
ericka of the Hellenes whose gallant Soldiers heroically served with the Seventh United States Cavalry in the cause of Freedom 
during the Korean War” and signature by the author, dated 25 June 1960. Original dust-jackets. Με χειρόγραφη αφιέρωση του 
συγγραφέα στην Βασίλισα Φρειδερίκη, για τους Έλληνες στρατιώτες που πολέμησαν στον Πόλεμο της Κορέας.
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Lot. 8024   Starting Price: 65 €
[Stephens, John Lloyd], “Incidents of Travel in Greece, Turkey, 
Russia, and Poland”, complete in 2 Volumes, New York, Harper 
& brothers, 1838. Folding map in Vol.1. A work of the Ameri-
can explorer, writer and diplomat John Lloyd Stephens that 
traveled in Europe and the Levant in 1834. Original decorated 
cloth binding. Light spotting throughout.

Lot. 8021   Starting Price: 180 €
BARTHELEMY, J.J “Voyage du jeune Anacharsis en Grece”, 
Paris, Ledoux, 1822-1830. 5 out of 7 volumes (missing vol. 6 
and 7) plus the Atlas. 8vo, pp.6,475, pp.484, pp.502, pp.509, 
pp.470. frontis piece, engraved title page, original brown 
cloth, marbled edges, occasional foxing. [ATLAS] 43 plates, 
2 folding pieces. An edition printed at the eve of the Greek 
Revolution.

Lot. 8022   Starting Price: 200 €
NOUVELLE BIBLIOTHEQUE - Voyages du chevalier Chardin en 
Perse et autres lieux de l’Orient / De voyages ou choix des 
voyages les plus intéressans”, a Paris, Chez Lecointe, 1830. 
Complete, 10 volumes (I to XX), in 18mo, pp. 214+215+208+
211+216+226+216+216+212+239. Text in French, without im-
ages. Jean Chardin, a French jeweler and traveler, whose ten-
volume book is regarded as one of the �nest works of early 
Western scholarship on Persia and the Near East in general. 
With a keen sense of observation, his travel stories are still of 
great interest today; they are an important source on the Per-
sian culture and civilization of the time. Semi-leather binding, 
rather rubbed and dull, carton marbled covers. Sparse worm 
marks. Yellow edged pages, in very good condition, clean and 
tight.

Lot. 8023   Starting Price: 90 €
POUQUEVILLE (M.) “GRECE [L UNIVERS. HISTOIRE ET DE-
SCRIPTION DE TOUS LES PEUPLES], Paris, Firmin Didot, 
1835. 8vo, pp.447,[1]. With 112 full page steel engravings and 
2 double page maps of Greece. Contemporary binding. Light 
external wear otherwise very clean inside, a copy in excellent 
condition.

Περιηγητικά / Travels

Lot. 8025   Starting Price: 150 €
Burder, William, “Religious ceremonies and customs; or, the forms of worship practised by the several nations of the known 
world, from the earliest records to the present time; on the basis of the celebrated and splendid work of Bernard Picart”,  London, 
Tegg, 1841. 8vo, pp. x, 581, frontispiece and 9 splendid copper-plates. Ex Libris “William Philip Earl of SeÚon”. Contemporary bind-
ing: full leather, paneled in gilt with blind-stamped decorations in gilt on spine, marbled edges. Rubbed along joints & extremities, 
light spotting inside. 
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Lot. 8029   Starting Price: 80 €
[Ταξιδιωτικός οδηγός Ελλάδας] “Griechenland : Handbuch fur Reisende / von Karl Baedeker”, original published by Verlag von 
Karl Baedeker, Leipzig, 1883.12o, CXXII+372. With a panorama of Athens, 6 maps, 7 plans and other giÚs. Text in German. Origi-
nal full linen binding, with rear and front gold stamping. Cover rubbed and detached, internal binding kind of loose, �ne interior 
pages.

Lot. 8026   Starting Price: 180 €
BROFFERIO Angelo, “Antica e nuova Grecia: Scene elleniche con cenni ed illustrazioni sull’ antica Grecia del Cav. Professore 
Amedeo Peyron”, Torino, Fontana, 1844 & 1846. First Edition. Complete in 2 Volumes. 4to, pp.xii+139+425+488. With 40 steel & 
20 wood-cut full-page engravings and numerous wood-cuts in text. Period binding: Leather spines with decorations in gilt. Ex-
libris labels, light spotting throughout. Contominas 94.

Lot. 8027   Starting Price: 120 €
“Le Spectateur de l’Orient”, tome premier (1/8). Αθήνα, 
1853-1854. 8ο, σελ. 438, κείμενο στα γαλλικά, ο τίτλος και 
ο πίνακας περιεχομένων του τόμου δεμένα μεταξύ των 
σελ. 406 και 407, ένα φύλλο του “Bulletin du Spectateur de 
l’Orient” (No. 7) δεμένο μεταξύ των σελ. 236 και 237. Μικρή 
οξείδωση κάποιων φύλλων, έχουν διατηρηθεί τα εξώφυλλα 
κάποιων τευχών. Δερμάτινη ράχη με φθορές.

Lot. 8028   Starting Price: 60 €
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ., “Περιηγητής Αθηνών ήτοι περιγραφή των 
Αθηνών, του Πειραιώς και των εν αυτοίς αρχαιοτήτων”, 
Τύποις Ιωάν. Αγγελοπούλου, Αθήνα, 1868. 12ο, σελ.δ, 278, 
[1]. Πλήθος χαρακτικών εντός κειμένου και αναδιπλούμενος 
χάρτης στο τέλος. Κατάλογος συνδρομητών. Σύγχρονη 
βιβλιοδεσία, έχουν διατηρηθεί τα αρχικά χάρτινα καλύμματα. 
Η-Π 1868.472
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Lot. 8034   Starting Price: 50 €
Maha³y J. P., “RAMBLES AND STUDIES IN GREECE”, London, Macmillan and Co., 1892. 8vo, pp.xviii, [2], 476 with a map, a frontis-
piece and 9 full-page photographic illustrations. Original boards with decorations in gilt. Library “Withdrawn” cachet. Fair condi-
tion, external worn, inner joints reinforced.

Lot. 8035   Starting Price: 50 €
BAEDEKER, “�e Mediterranean Seaports and Sea Routes Including Madeira, the Canary Islands, the Coast of Morocco, Algeria, 
and Tunisia Handbook for Travellers”, Leipzig, 1911. pp.607, 11x16cm. 38 maps and 49 plans. Spine detatched, interior Very Fine.

Lot. 8036   Starting Price: 90 €
“MEYERS REISEBURCHER / BALKANSTAATEN und KONSTANTINOPEL (Anatolische und Bagdadbahn)”,  Bibliographisches In-
stitut, Leipzig und Wien, 1914.First and only issue, in 8o, pp. XI, 420 pages. Very rare travel guide, complete with magni�cent 27 
maps, 35 plans, ́ oor plans, 1 panorama and 7 illustrations. Good quality paperback original cover. Slight edge wear and age foxing 
for inside pages, otherwise �ne copy.

Lot. 8030   Starting Price: 40 €
GUIDES DIAMANT - A.D. Joanne: “Dieppe, Le Treport et Saint-Valery-sur-Somme, par Adolphe Joanne / Deuxieme Edition, con-
tenant 12 gravures et 2 cartes”, Paris: Libraire Hachette et Cie, 1874.In 12o, pp. XXX+174+folded map. With full-page engraved 
illustrations and maps. Text in French. Original dark green cloth covers with gilt lettering and embossed decoration. Some wear 
at spine ends and back board. Red edged pages. Good condition overall.

Lot. 8031   Starting Price: 50 €
[Anonyme] HISTOIRE PITTORESQUE ILLUSTREE DES GRANDS VOYAGES AU XIX SIECLE / Aventures de Terre et de Mer, Périls 
et Découvertes des Grands Explorateurs Contemporains. Ouvrage Illustré de Gravures et Cartes. Paris: Librairie Géographique & 
Brussels Librairie, 1877. In-4o, pp. 635. Numerous b/w engravings in and out of text (French). Hardcover half leather. Condition 
of use, medium edge wear; gilt title on spine; nice strap with sturdy pinches and hinges; the �rst page partly detached; except of 
foxing and sparse spotting internal pages are �ne. Good copy overall.

Lot. 8033   Starting Price: 80 €
CAMUS L’Abee E. Le, “Notre Voyage aux Pays Bibliques”, Paris: 
LETOUZEY ET ANE, 1890. 3 volumes in 12o, pp. vii,400 (Tome 
1) + map,324 (Tome 2) + frontispiece fold. map,328 (Tome 
3), COMPLETE. �e known French preacher, theologian and 
scripturist (among other titles), Emile Le Camus, resigned his 
teaching activity in order to devote himself exclusively to the 
study of the New Testament. To equip himself properly for this 
study, and especially to study the topography of Holy Land, 
he made several journeys to the East, resulting this compre-
hensive and highly illustrated travelogue. Some illustrations 
in black and white out of text - some maps in color and in 
black and white out of text. Contemporary binding, leather 
spine with gild titles, thick carton boards. Excellent internal 
condition. Rare copy.

Lot. 8032   Starting Price: 140 €
Gallenga Antonio, “Two Years of the Eastern Question”, 
London, Samuel Tinsley, 1877. 2 vol., First Edition, 8vo, 
pp.viii,392+v,[1],402. Preserved ? with the original covers and 
spine: full green cloth with decorations on boards. A scarce 
account along the Ottoman Empire and its political, eco-
nomical structure, ethnicities and life. Atabey 472, Not in 
Blackmer.
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Lot. 8037   Starting Price: 75 €
BERARD Victor, “La Turquie et hellénisme contemporain; 
par Victor Bérard. La Macédoine; Hellènes. Bulgares. Valaques. 
Albanais. Autrichiens. Serbes. La lutte des races”, F. Alcan, 
Paris, 1893. 4th edition. Small 8o, (18x12cm), pp.v+350+16 
pages of other editor’s publications, complete. Berard trav-
elled all around Macedonia just before the beginning of 
the Macedonian struggle. He had started his journey from 
Albania, visiting Ochrida and Monastiri areas before reaching 
Macedonia. His account is a detailed description of all the eth-
nicities living in Macedonia at that time, o³ering important 
ethnological and geographical information. Ex libris stamp, 
Contemporary cloth, light wear. Clean interior, slightly loose 
binding, detached pages from 251 to 255. Uncommon.

Lot. 8038   Starting Price: 50 €
WHITING LILIAN, “Athens : �e Violet-Crowned”, Boston: 
Little Brown & Co., 1913. 1st edition, 8o, x+361pp. Illustrated 
with numerous vintage photographs. Description of Greece 
& Athens c.1913 in rather breathless prose with many poetic 
quotations. Original cream cloth, pictorial colored gilt front 
cover, very good inside pages. Very good copy overall.

Lot. 8039   Starting Price: 80 €
JEANCARD Paul, L’ANATOLIE, Smyrne – Sparte – Bourdour 
– Hiérapolis – Le Dodécanèse, Paris: Librairie Française, 1919. 
In 8vo, p. [8], 243, [5], folded map of Anatolia. �e French 
chemist and perfume maker Paul Jeancard was also a tireless 
traveller around the most parts of the world. During the WWI, 
the author served in the French Army, but aÚer becoming 
wounded, he retired and was regularly entrusted with mis-
sions by the French State. His passage from the southeastern 
Mediterranean, and subsequently in the region between Izmir 
and Sparta in the inland of Asia Minor, resulted in this Aegean 
travelogue, with many colourful watercolour paintings and 
drawings, in and out of the text. �e wood engravings and 
water colours were based on Jeancard’s own drawings. Origi-
nal cardboard covers, visible use wear, rubbed edges. Ex libris 
stamp at �rst page. Uncut pages, clean inside. Rare copy.

Lot. 8040   Starting Price: 20 €
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΕΜΜ. ΣΤΥΛ., ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΕΚΤΑ, Αθήναι: Ιωάννης Δ. Κολλάρος, 
1920. 8o, σ. 140. Ιδιωτικό δέσιμο, χάρτινα εξώφυλλα, 
μερικώς αποκολλημένη ράχη, χειρόγραφος τίτλος σε ράχη 
και εμπροσθόφυλλο. Εσωτερικά καθαρές σελίδες, άκοπο, 
σχετικά χαλαρό δέσιμο.

Lot. 8041   Starting Price: 50 €
BAEDEKER, “Mittelmeer; Seewege, Hafenplatze, Landaus-
´uge mit Marokko, Algerien, Tunesien / Handbuch fur Re-
isende /von Karl Baedeker”, Leipzig, 1934.

Lot. 8042   Starting Price: 25 €
GUY Noel, “ATHENES. Illustrations en couleurs de MARILAC”, 
Paris, Fernand Nathan, 1936. Richly illustrated with 148 pho-
tographs. 8o, pp.158. Original boards with chromolithograph-
ic view of Acropolis on front board. Excellent condition.

Lot. 8043   Starting Price: 10 €
Francis Ambriere, “Die Blauen Führer- Griechenland”, Les 
Guides Bleus, Hachette , Paris, 1971. 12mo, pp.936. Complete, 
including numerous plans and maps many folding.
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Lot. 8046   Starting Price: 100 €
Ευγένιος Βούλγαρης, “Επί των υπομνηματικών 
παρεκβολών του Σοφολογιωτάτου εν Ιεροδιακόνοις 
Νεοφύτου των εις το τέταρτον της Γραμματικής 
Θεοδώρου του Γαζή “Κριτικαί Επιστάσεις”” εκτεθείσαι μεν 
και φιλοπονηθείσαι υπό του πανιερωτάτου αρχιεπισκόπου 
κυρίου Ευγενίου του Βουλγάρεως [...]Τα νυν δε τύποις 
εκδοθείσαι υπό της φιλογενούς αυταδελφότητος των κυρίων 
Ζωσιμάδων Α. και Ν. και Ζ. και Μ. Επί τω διανεμηθήναι δωρεάν 
τοις φιλεπιστήμοσι τω Ελλήνων Νεανίσκοις. Εν Βιέννη 1806 
Τύποις Σραιμβλείοις. Μικρό 8ο, σελ. 486, περιέχει 1 πίν. 
Χαρτόδετο, με εμφανείς φθορές στο εξωτερικό. Εσωτερικά 
καλή κατάσταση, με λεκέ από υγρό στην σελίδα τίτλου και 
φθορές στην κάτω εξωτερική γωνία των τελευταίων φύλλων 
και εξωφύλλου. (Ηλιού, 1806.32) (Γκίνης-Μέξας, 404).

Lot. 8047   Starting Price: 80 €
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,  Βόσπορος 
εν Βορυσθένει, Εν Μόσχα. Εν τω της Κοινότητος 
Τυπογραφείω. 1810. Σχ.8ο, σ. 6 χ.α+388+2 χ.α. Ανώνυμο 
έργο του Αλέξανδρου Ιω. Μαυροκορδάτου, του Φιραρή.  Η 
συλλογή παραδίδεται ανώνυμη. Ωστόσο, από πολύ νωρίς, 
ζώντος ακόμη του Μαυροκορδάτου, είχε γίνει αντιληπτό ότι 
επρόκειτο για δικό του πνευματικό πόνημα. Ο φερόμενος ως 
συγγραφέας, άλλωστε, δεν αρνήθηκε ποτέ την πατρότητα 
της συλλογής, ώστε να επιγράφεται με βεβαιότητα στο δικό 
του όνομα. Κολοβό αντίτυπο. Χωρίς εξώφυλλο και σελίδα 
τίτλου. Αντίτυπο σε γαλάζιο χαρτί. Δέρμα της εποχής της 
έκδοσης (φθορές). Ελαφρύ κιτρίνισμα εσωτερικά, λίγες 
διάσπαρτες σημειώσεις με μολύβι. (Ηλιού, αρ. 1810.6).

Lot. 8045   Starting Price: 120 €
ΔΑΡΒΑΡΙΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,“Εισαγωγή εις την ελληνικήν 
γλώσσαν. Περιέχουσα διαφόρους Ελληνικούς Διαλόγους 
πάνυ ωφελίμους εις τρεις εκατοντάδας διηρημένους  
συναρμοσθείσα παρά Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως 
του εκ Κλεισούρας της Μακεδονίας προς χρήσιν των 
Πρωτοπείρων της Ελλάδος φωνής και εκδοθείσα υπό των 
Πρωτοπείρων της Ελλάδος φωνής και εκδοθείσα υπό του 
τιμιωτάτου Αυταδέλφου αυτού Ιωάννου Νικολάου του Δ
αρβάρεως.”,Βιέννη,Αυστρία,τυπογραφείο Γεωργίου 
Βενδότη,1798. Μικρό όγδοο,σελ.14χ.α.,258,[6χ.α.].Ολόκ
ληρο βιβλίο.Κείμενο στην ελληνική γλώσσα.Φιλολογικού 
ενδιαφέροντος,περιέχει διαλόγους στην ελληνική γλώσσα.
Σφραγίδα στη σελίδα τίτλου παλαιού κατόχου. Χαρτόδετο 
με χοντρά καπάκια, της εποχής της έκδοσης ελαφρώς 
οξειδωμένα. Μικρή έλλειψη στο πίσω πάνω μέρος του ενός. 
Μερικώς αποκολλημένη η πρώτη σελίδα. Οξειδώσεις στα 
περισσότερα φύλλα του βιβλίου. Λαδάς-Χατζηδήμος  αριθμ. 
105.

Lot. 8044   Starting Price: 100 €
Πατούσας Ιωάννης,  “Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική: 
εις τέσσαρας τόμους διηρημένη... διορθωθείσα παρά 
Σ[πυρίδωνος] Β[λαντη]”, Τόμος Δεύτερος, Εν Βενετία, παρά 
Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1795. 8o, σελ.432. Σύγχρονο 
δέσιμο. Απώλειες σε τμήματα από τα τελευταία 6 φύλλα. 
Χειρόγραφες σημειώσεις στα περιθώρια. (Παπαδόπουλος Α. 
4684.00)

Νεοελληνικός Διαφωτισμός / Greek Enlightenment
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Lot. 8048   Starting Price: 80 €
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Βασίλειος, “Στοιχεία της Ελληνικής ήτοι Ανθολογία Ποιητική... Παιδείας ένεκα των την Ελλάδα φωνήν 
διδασκομένων Γραικών / Τόμος τέταρτος της τρίτης κλάσεως”, Εν Βιέννη της Αουστρίας, τυπ. Αντωνίου Χαϊκούλ, 1813. 8ο, 
σελ.[8],440,[3]. Ο τέταρτος τόμος περιέχει αποσπάσματα αρχαίων συγγραφέων διαιρεμένα σε έξι ενότητες. Με τρισέλιδο 
κατάλογο συνδρομητών. Οι τρεις πρώτοι τόμοι τυπώθηκαν το 1812. Αρχικά καλύμματα Ηλιού 1813.58, Γκίνης - Μέξας 781.

Lot. 8049   Starting Price: 550 €
[Γεώργιος Ρουσιάδης] “Ομήρου Ιλιάς, Παραφρασθείσα και ομοιοκαταλήκτως στιχουργηθείσα μετά Προσθήκης αναγκαίων 
και επωφελών υποσημειώσεων, και αναρτήσεως της Μυθολογίας, Αλληγορίας, και αληθούς Ιστορίας πάντων των εν αυτή 
εμπιπτόντων Θεών Ημιθέων και Ενδόξων Υποκειμένων προς Χρήσιν της Νεολαίας, και των προς κατάληψιν του Ομηρικού 
καλάμου αδυνάτων[…] Τμήματα Α- ΙΓ. Εν Βιέννη 1817- 1819, Εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου δε Χίρσφέλδ. Τόμος ΙΓ εκ του 
τυπογραφείου Schnierer. 8ο. 
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ δεμένη σε 6 τόμους, περιλαμβάνει 88 από τις 90 χαλκογραφίες ολοσέλιδες και εκτός κειμένου και κατάλογο 
συνδρομητών. Από το τμήμα Β απουσιάζει η σελίδα τίτλου. Το τμήμα Η με έκδοση το 1819 αποτελεί τεχνιτό εκσυγχρονισμό της 
έκδοσης του 1818 (Ηλίου *1819.88). Τμήμα Α: [18], οη, 305, [5], 38 / 40 πίνακες, Τμήμα Β: 344, [4], 16 πίνακες, Τμήμα Γ: 216, [4], 
8 πίνακες, Τμήμα Δ: 316, [4], 5 πίνακες, Τμήμα Ε: 178, [2], 3 πίνακες, Τμήμα ΣΤ: 235, [3], 3 πίνακες, Τμήμα Ζ: 217, [3], 2 πίνακες, 
Τμήμα Η: 219, [5], 2 πίνακες, Τμήμα Θ: 242, [2], 3 πίνακες, Τμήμα Ι: 215, [1], 2 πίνακες, Τμήμα ΙΑ: 148, [4], 2 πίνακες , Τμήμα ΙΒ: 
151, [5], 2 πίνακες, Τμήμα ΙΓ: φ. 1+σ. 226 [=229], [15], 2 πίνακες. Στο συγκεκριμένο αντίτυπο έχει επικοληθεί, στην αρχή του 
τμήματος, μονόφυλλο (0.32+0.12) που είχε κυκλοφορήσει αυτόνομα με το ανυπόγραφο ποίημα “Η Ελλάς”. Δερμάτινες ράχες με 
χρυσή διακόσμηση, μαρμαροθετημένα καπάκια, εσωτερικά σε καλή κατάσταση. (Ηλιού *1817.78 – 81, *1818.68 – 70, *1819.88 
- 93)

Lot. 8050   Starting Price: 90 €
Ρουσιάδης Γεώργιος, “Ομήρου Ιλιάς”, Παραφρασθείσα 
και ομοιοκαταλήκτως στιχουργηθείσα μετά Προσθήκης 
αναγκαίων και επωφελών υποσημειώσεων, και αναρτήσεως 
της Μυθολογίας, Αλληγορίας, και αληθούς Ιστορίας πάντων 
των εν αυτή εμπιπτόντων Θεών Ημιθέων και Ενδόξων 
Υποκειμένων προς Χρήσιν της Νεολαίας, και των προς 
κατάληψιν του Ομηρικού καλάμου αδυνάτων. […], Τμήμα Θ, 
Εν Βιέννη, 1819, Εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου δέ Χίρσφέλδ. 
8ο, σελ. 244, [2], περιέχει 3 πίν. Χαρτόδετο, με εμφανείς 
φθορές στο εξωτερικό. Εσωτερικά καλή κατάσταση. (Ηλιού, 
1819.89) (Γκίνης-Μέξας, 1176).

Lot. 8051   Starting Price: 100 €
�urot, Jean Francois, Κοραής, Αδαμάντιος, Λυκούργου 
Λόγος κατά Λεωκράτους / εκδόντος και διορθώσαντος Α. Κ., 
και γαλλιστί μεθερμηνεύσαντος F. �. Σελ. [4], ρδ, [2], 191. 
+1 λ (Ελληνική Βιβλιοθήκη τόμος 16) Εκ της τυπογραφίας 
Ι. Μ. Εβεράτου Se trouve chez F. Didot, Père et Fils  1826. 
(Ηλιού, αρ. 1826.33). Βιβλιοδεσία εποχής, χάρτονια καπάκια, 
δερμάτινη ράχη με έκτυπο πλαίσιο τίτλου – φθορές και 
αποκολλημένα τμήματα. Διάσπαρτες κηλίδες στις εσωτερικές 
σελίδες, γενικά όμως σε πολύ καλή κατάσταση. Χειρόγραφο 
όνομα κατόχου με μελάνι σε προσέλιδο και σχέδιο μολυβιού 
σε εσωτερικό εμπροσθόφυλλου.
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Lot. 8056   Starting Price: 70 €
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, “Γεωργίου Γενναδίου Βίος, Έργα, 
Επιστολαί”, εν Παρισίοις 1926. Και τα δύο μέρη δεμένα σε 
έναν τόμο. Έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα.

Lot. 8053   Starting Price: 40 €
ΚΟΥΜΑΣ Κ.Μ., Γραμματική  δια Σχολεία, Εν Βιέννη της 
Αυστρίας. Εκ της Τυπογραφίας Αντωνίου Αυκούλου. ΑΩΛΓ 
(1833) . Σχ.8ο, σ. 10 χ.ά.+(γ΄)-μ΄+640. Κολοβό αντίτυπο, 
αρχίζει από την σελ. ιζ΄. Χειρόγραφες σημειώσεις με μελάνι 
στα εσωτερικά των καπακιών και στην πρώτη και τελευταία 
λευκή σελίδα. Φθαρμένα εξώφυλλα, μερικώς αποκολλημένη 
ράχη, σταθερό δέσιμο. (Ηλιού, αρ. 1833.11).

Lot. 8054   Starting Price: 60 €
ΒΑΜΒΑΣ Ν. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ συνταχθέντα υπό 
Ν. Βάμβα καθηγητού εν τω πανεπιστημίω Όθωνος. 
Εν Αθήναις, εκ της Τυπογραφείας Γεωργίου Πολυμέρη. 
1838.8ο, σ.ιε’+1λ.+347+1λ. Χοντροχάρτονα καπάκια με δέρμα 
στις γωνίες, λείπει η δερμάτινη ράχη. Βιβλιοδεσία σχετικά 
χαλαρή στις πρώτες 6 σελίδες, στο εσωτερικό διάσπαρτα 
σημάδια υγρασίας και οξειδώσεις. Χειρόγραφες σημειώσεις 
στα εσωτερικά των καπακιών [Ηλιού: 1838.173]

Lot. 8055   Starting Price: 90 €
ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (επιμ.), “ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, περιέχων Κλαυδίου Αιλιανού την Ποικίλην 
Ιστορίαν, Ηρακλείδου του Ποντικού, Νικολάου του 
Δαμασκηνού τα Σωζόμενα / Οις προσετέθησαν και βραχείαι 
σημειώσεις, και Στοχασμοί αυτοσχέδιοι περί της Ελληνικής 
παιδείας και γλώσσης / Φιλοτίμω δαπάνη των Αδελφών 
Ζωσιμάδων, παιδείας ένεκα των την Ελλάδα φωνήν 
διδασκομένων Ελλήνων», εν Παρισίοις, Τυπ. Φιρμίνου 
Διδότου, 1805. Πιθανότατα δεύτερη, πανομοιότυπη έκδοση, 
του 1841, βλ. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/
eranistis/article/viewFile/9595/9778.pdf. 8ο, σελ. ρο’+425. 
Δερμάτινη ράχη με χρυσέκτυπο τίτλο, χοντροχάρτονα 
καλύμματα με μικρές φθορές κυρίως περιμετρικά. Εσωτερικά 
πολύ καλή κατάσταση, εκτός από ελαφρύ κιτρίνισμα σελίδων 
και ελάχιστε διάσπαρτες κηλίδες. Καλό αντίτυπο συνολικά.

Lot. 8052   Starting Price: 110 €
Κούμας Κ. Μ., “Γραμματική δια Σχολεία”, Βιέννη, τυπ. 
Αντωνίου Αυκούλου, 1833. Πρόκειται για την ΠΡΩΤΗ 
ΕΚΔΟΣΗ από τις έξι που κολούθησαν.  8ο, σελ. [8], μ’, 640, με 
κατάλογο χορηγών στην τελευταία σελίδα. Δέσιμο εποχής, 
δερμάτινη ράχη και άκρες. [Ηλιού 1833.11]
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Lot. 8057 Starting Price: 120 €
«Εφημερίς Αρχαιολογική, αφορώσα τας εντός της Ελλάδος ανευρισκόμενας αρχαιότητας. Εκδιδομένη δε κατά Βασιλικήν 
διαταγήν υπό της αρχαιολογικής Επιτροπής», αθήνα, Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, Οκτώβριος 1837.
Το ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ της Αρχαιολογικής Εφημερίδας, του κύριου επιστημονικού οργάνου της αρχαιολογικής Εταιρείας που 
ιδρύθηκε και αυτή το 1837. 4ο, [2], 20 + 3 αναδιπλούμενα λιθογραφημένα σχέδια. Το τεύχος περιλαμβάνει:
Mονόφυλλη “αγγελία” όπου αναφέρεται στους στόχους της νεοϊδρυθείσας αρχαιολογικής Επιτροπής.
Άρθρο “Συνοπτική Έκθεσις της τύχης των αρχαίων μνημείων εις την Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη” του α. ραγκαβή όπου 
αναφέρεται στην καταστροφή των αρχαιοτήτων στον Ελληνικό χώρο, με αναφορά και στην αφαίρεση των γλυπτών του 
Παρθενώνα από τον Έλγιν.
ανάλυση 5 επιγραφών και 5 επιζωγραφισμένων κεραμικών ανάγλυφων πλακιδίων στα Προπύλαια και τον Παρθενώνα, των 
πρώτων ουσιαστικά ανακαλύψεων και δράσεων της αρχαιολογικής Εταιρείας.
Τα 3 αναδιπλούμενα φύλλα απεικονίζουν τις 5 επιγραφές και μία τερακότα, όλα λιθογραφημένα “υπό α. Φόρστερ”, Τυπωμένα 
“υπό Σταινσενμαϊερ”.
αποκολλημένα φύλλα, οξειδώσεις. 
Πολύ Σπάνιο.

Αρχαιολογία / Archaeology - Classical Antiquity

Lot. 8059 Starting Price: 80 €
akeRMan J. y., “numismatic illustrations of the narra-
tive portions of the new testament”, london: John Russell 
smith, 1846. First edition, octavo, pp. 62 illustrated plus ads. 
inscribed by the author. , engraved bookplate. hardcover, 
bound in original brown cloth decorated in blind, lettered in 
gilt on spine, pale yellow endpapers. covers rubbed, cloth 
partly missing at lower and upper spine. clean and tight in-
side. RaRe.

Lot. 8058   Starting Price: 120 €
giuria pietro, ernesto Breton, “Monumenti piu ragguardevoli 
di tutti i popoli descritti ed effigiati secondo i piu autentici doc-
umenti per ernesto Breton”, stab. tip. Fontana, torino, 1844, 
1846. complete in 2 Volumes. 4to, pp. XiV,535 + 660. impres-
sive work containing 150 full page engravings and numer-
ous vignettes in text from places all over the world. leather 
spines with title & decorations in gilt, marbled boards. spot-
ting throughout.
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Lot. 8060   Starting Price: 120 €
cherbuliez Victor, “un cheval de phidias - causeries atheni-
ennes”, paris, Michel levy freres, 1864. Frontispiece: Albu-
men photograph attached on paper depicting part of Par-
thenon Marbles. 8vo, pp.342. a romantic study of art in the 
golden age of athens by the French novelist & author cher-
buliez Victor. contemporary binding, half leather. external 
lightly worn, interior very fine.

Lot. 8061   Starting Price: 150 €
noRManD charles nicolas, “la troie D’homere: exploration 
artistique et archéologique”, l’ami des monuments et des arts, 
1892. First & only edition. numbered copy (no.129), especial-
ly printed for the library of Dr coutan with signature of the 
author. Folio, loose sheets in special case with engraved front 
cover, pp.116. engraved title-page, 20 full-page engravings 
/ photographs and several other plans & sketches & photo-
graphs in text. although charles normand did not agree with 
schliemann’s archaeological approaches on troy excavation, 
he participated in the excavations as an expert architect and 
photographer. in the current prized publication, he presented 
unpublished / unrecorded photographs of troy’s antiquities 
along with a comprehensive bibliography of all the pro-schli-
emann’s archaeological efforts on troy. Rare.

Lot. 8063   Starting Price: 80 €
Ηλία ι. οικονομοπούλου, “Μυθολογία της αρχαίας Ελλάδος”, 
Μετα πολλών εικόνων των διασήμων καλλιτεχνών ΜαΚαρΤ, 
ΠΦοΥλ, ΣιχΕλ, λαγΚλοα, ΒΕΝοιΤ, γιοΥγΚ κ.τ.λ. κ.τ.λ., εν 
αθήναις,  εκδ. αναστάσιος Δ. Φέξης - Βιβλιοπώλης, 1895. 8ο, 
σελ. δ, (5) -1405, [3], ολοκληρωμένο έργο σε δύο μέρη. Δέσιμο 
εποχής με κόκκινο δέρμα στη ράχη, πλήρως αποκολλημένο 
και αποσπασμένο το πάνω μέρος που περιείχε τον τίτλο, 
ανάγλυφη διακόσμηση και γράμματα σε χρυσό. λεκέδες 
στο εξωτερικό, κιτρίνισμα στο εσωτερικό, με ορισμένες 
αποκολλημένες σελίδες και φθορές στις ακμές. Σπάνιο.

Lot. 8062   Starting Price: 300 €
hartwig paul,”Die griechischen Meisterschalen der Bluthezeit 
ded strengen Rothfigurigen stiles”, Berlin, Reimer, 1893.com-
plete including the volume with vase illustrations in elephant 
folio and the text volume in quarto. including 73 illustrations 
in text of text volume and 75 full-page illustrations on the Fo-
lio volume.
a pioneer-reference work, conducted by the german archaeol-
ogist paul hartwig, in which he identifies the works of several 
ancient painters by analyzing the drawing styles on different 
pots. The current work laid the real foundation of attribution 
studies in archaeology. ex-library perforated stamps, institu-
tional bookplates, stamps, notes etc. some pages detached & 
1 plate with extensive wear on folio atlas. somewhat dusty. 
extremely Rare.
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Lot. 8064 Starting Price: 180 €
Reinach, salomon, “Repertoire des vases peints grecs et 
étrusques”, in 2 volumes, paris, e. leroux, 1899- 1900. 8vo, 
pp. [6], vi, 533(=535) + [4], 423, [1], text in French, highly il-
lustrated, of historic and artistic interest. paperback, in a very 
good condition.

Lot. 8065 Starting Price: 180 €
BRunet De pResle, WlaDiMiR, “Recherches sur les etab-
lissements des grecs en sicile”, paris, a l’ imprimerie Royale, 
1845. 8vo, pp. [6], xxiv, [2], 656, contains one folded map of 
ancient sicile, text in French, of historical interest. paperback, 
soft cover, in a good condition.

Lot. 8066 Starting Price: 50 €
lassociation pouR lencouRageMent Des etuDes gRecs, “Monuments grecs publies par l’association pour l’encouragement 
des etudes grecs”, numeros 11-13, 1882-1884, deuxieme volume, paris, au siege de l’association, ecole des beaux- arts, 1886. 4to, 
pp. 58, plus 4 coloured plates, highly illustrated. original green paperback, back cover torn in half, loose binding at the back, light 
foxing inside, overall good condition.

Lot. 8067 Starting Price: 50 €
chaRBonneauX, Jean, MaRtin, RolanD & VillaRD, FRancois, “grece archaique (620 - 480 avant J.-c.)”, from collection 
l’univers des forms, dedicated in the memory of christos karouzos, paris, gallimard, 1968. 4to, pp. [12], 437, [12], text in French, 
contains two folded maps, numerous (folded) illustrations in b/w and in colour and a dictionary. of archaeological and architectural 
interest. clothbound without dustjacket, ex-libris of previous owner, excellent condition.

Lot. 8068 Starting Price: 110 €
COLLIGNON Maxime, COUVE Louis, “Catalogue des vases peints du musee national d’ Athenes”, paris, ancienne librairie 
Thorin et Fils, 1902, 1903, 1904. coMplete in 3 volumes including the catalogue, the index and the plates volume with 52 
plates (photogravures). 4to (plates volume) pp,22, lii & 8vo (index & catalogue) pp 669, pp.676-709. Rare catalogue, analytic 
descriptions and photographic depiction of the antiquities presented in the national archaeological Museum of athens (Εθνικό 
αρχαιολογικό Μουσείο αθηνών) at the beginning of the 20th century.
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Lot. 8069 Starting Price: 70 €
leRouX, gabriel, “les origins de 
l’edifice hypostyle en grece, en orient 
en chez les Romains”, Fontemoing et 
cie, paris, 1913. 8vo, pp. xviii, 357, [3], 
contains illustrations, text in French, 
of architectural interest, untrimmed. 
section sewn with soft cover, in a 
good condition.

Lot. 8070 Starting Price: 280 €
REY LEON, “Observations sur les Premiers Habitats de la Macedoine / 
Recueillies par le Service Archeologique de lArmee dOrient 1916-1919 (Region 
de Salonique)”, paris: de Boccard, 1921.in 8o, pp. iii+310+51 BW plates. text 
in French. highly illustrated, many folding maps and archaeological plans and 
designs. The volume published postwar by archaeologist léon Rey, along with the 
corresponding reports of British archaeologist officers, with detailed descriptions 
of the excavated, prehistoric sites and finds, and conclusions about prehistoric 
research conducted on the Macedonian front, are enlightening evidence for both 
the less obvious fronts of war and alliances and the history of archeology: For 
example, it impresses, in addition to focusing on stratigraphic reading, the way in 
which the military-archaeologists in service represent the course of the pre-historic 
man from the north to the shores of Macedonia: instead of the historical terms of 
the latter, on the map with the network of prehistoric places now the geopolitical 
attitudes of the warring european forces in Macedonia and the Balkan peninsula, 
their relationship with the aegean and the east are being monitored. in other words, 
one can trace the following excerpts, through the western-european terminology 
of the century-old vocabulary (eg “instinct”), the axes of interest and the interest 
in Western communication with the east or, better to extend the West to the east. 
Handwritten signature by the author on frontispiece. Modern black leather 
binding, excellent interior pages, uncut edges. great copy.

Lot. 8071 Starting Price: 50 €
nicole geoRges, la peinture 
des Vases grecs,  BiBliotheque 
D’histoiRe De l’aRt publiée sous la 
direction de M. auguste Marguillier, 
les editions g. Van oest, paris et 
Bruxelles, 1926. in 4o, p.45+lXiV 
plates out of text. text in French. good 
copy; original paper boards with slight 
worn, clean and tight inside.

Lot. 8072 Starting Price: 65 €
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ Α., ΠΗΛΙΝΑ ΕΙΔΩΛΙΑ ΕΚ ΜΥΡΙΝΗΣ. Συλλογή ι. Μίσθου 
εν τω Μουσείω αθηνών. Μετά 25 φωτοτυπικών πινάκων. Εκδ. Εκδοτικός 
οίκος «Ελευθερουδάκης» α. Ε., εν αθήναις, 1928. Folio, σελ. 23+25 λυτοί πίνακες. 
λεύκωμα με 25 ολοσέλιδες φωτογκραβούρες. Σε χαρτόδετο κυτίο. Μέτρια φθορά 
κυρίως στη ράχη και περιμετρικά. Εσωτερικά σε πολύ καλή κατάσταση. Πλήρες
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Παλαιότυπα / 15th - 18th Century books

Lot. 8074 Starting Price: 500 €
ARISTOTELIS STAGIRITAE PERIPATICORUM PRINCIPIS. 
logica seu organum, cui addimus argumenta ac potiius para-
phrases, & annotationes. ex ioan Marinelli scriptis. ex Boethi, 
ammonij, simplicij, io. grammar. & alexandri sententia in sin-
gula capita, ac postrema editione ad meliorem frugem redac-
ta. apud ioannem de albertis, Venetiis, 1607. in 24°, p. 840. 
softcover, geometrical decorated covers, blunt spine. Binding 
rather loose on middle pages, clean and tight interior though. 
good and RaRe copy.

Lot. 8075 Starting Price: 280 €
“Κλαύδιου Αιλιανού Περί Ζώων ιδιότητος βιβλίον ιζ / clau-
dii aeliani, De animalium natura libri XVii. petro gillio gallo & 
conrado gesnero heluetio interpretibus. accessit index locu-
pletissimus”, coloniae allobrogum, 1616. 16mo, [6], 1018, [94]. 
Rare edition of claudius aelianus’s “De natura animalium”. 
parallel text in greek & latin. light spotting throughout. Full 
contemporary vellum with inked title on spine. Το έργο του 
αιλιανού «Πάνω στη φύση των ζώων» αποτελεί μία συλλογή 
σύντομων αφηγήσεων Φυσικής ιστορίας επιλεγμένων ώστε 
να μεταδίδουν στον αναγνώστη αλληγορικά ηθικά μαθήματα. 
scarce.

Lot. 8073   Starting Price: 220 €
clenardus nicolas (nicolas cleynaerts), “institutiones ac meditationes in graecam linguam”, paris, apud andream Wechelum, 
1572.4to, pp.[106], 414, [2]. Full period vellum, manuscript title in ink on spine. contemporary portrait sketch on title page. Worn 
along inner joints and extremities, small worm-holes on first 2 leaves, occasional spotting. an early edition of the significant 
greek grammar by the Flemish theologian, grammarian and traveler nicolas clenardus or nicolas cleynaerts (1495-1542).
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Lot. 8076 Starting Price: 350 €
[Theophilus] FABROT, CHARLES ANNIBAL, “Θεοφίλου του Αντικήνσωρος Ινστιτούτον Βιβλία Δ. / Theophili antecessoris in-
stitutionum libri iV/ carolus annibal Fabrotus antecessor aquisextiensis ex tribus mss. codd Biblioth Regiae recensuit, & scholiis 
graecis auxit. idemque iacobi curtii latinam interpretationem emandavit, & notas adjecit”, parisiis, sumptibus Mathurini Du puis, 
via iacobaea, sub signo coronae, 1638. in-4 ° (243x175 mm), pp. [32], 916. Full vellum, binding in full rigid parchment, spine with 
five nerves and handwritten title in brown ink in the upper compartment. title page in red and black with typographic vignette 
at the bottom. text printed as three parallel columns; greek text with latin translation and latin commentary either side, with 
beautiful woodcut friezes and initials. ex libris label on front cover’s interior and ex libris relief on first three sheets.
The text of the Institutiones by Teophilus called Antecessor, one of the compilers in charge of the work by Justinian in 
person. in the same period in which the reorganization of the law in the pandettes (compendium of writings on Roman law) had 
begun, Justinian in fact asked the tribonian, Theophilus and Dorotheus jurists to create a manual that summarized the Roman law 
for use by the students of the empire. this text, the Institutiones in fact, remained over the centuries a point of reference for 
the material of great clarity, and was therefore used by scholars as a skeleton on which to structure their comments.
charles annibal Fabrot (1580-1659), French jurist, scholar of canon law and civil law, paraphrases here the institutions of Theo-
philus proposing the original greek text (or the version considered the most philologically correct of it) with the latin translation 
in the column at front.
Theophilus (called antecessor) was a Byzantine jurist who lived around the 6th century. his fame is linked to the compilation of 
the institutiones for Justinian, which he probably set up by tracing the institutiones of gaius and the paraphrase that drew the 
work. his writings were widely distributed at the advent of the press, published together with the corpus iuris civilis or with the 
paratitla.
RARE and very good copy with light foxing.

Lot. 8077 Starting Price: 250 €
Hierocles of Alexandria / Ιεροκλής της Αλεξάνδρειας, “Ιεροκλέους Φιλοσόφου Υπόμνημα εις τα των Πυθαγορείων έπη 
τα χρυσά / hieroclis phiosophi commentarius in aurea pythagoreorum carmina; Joan curterio interprete”, londini, excudebat 
Rogerus Daniel..., 1654 [BounD togetheR] “hierocles de providentia & Fato: una cum Fragmentis ejusdem”, londini, ex officina 
Rogeri Danielis,1655.
2 Volumes in 1. 12mo, pp. [34], 433, [3] + [62], 271. text in greek & latin. woodcut ornaments & title vignettes. contemporary 
panelled full leather, with light external wear along joints & spine. interior in excellent condition. Δύο σπάνιες εκδόσεις του 
έργου του Νεοπλατωνικού φιλοσόφου Ιεροκλή της Αλεξάνδρειας.
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Lot. 8078 Starting Price: 200 €
WRen Matthew, “increpatio Barjesu, sive, polemicæ adser-
tiones locorum aliquot s. scripturæ, ab imposturis perver-
sionum in catechesi Racoviana...” londini (london) typis Ja-
cobi Flesheri. prostant apud cornelium Bee, 1660. large 8vo, 
pp.[22],762,[2]. text in latin. Woodcut ornaments. ex-libris 
cachet “ex Biblioth. Regia Berolinensi”. Boards of coloured 
(red) vellum, worn leather spine (rebacked prob in 19th cent). 
First 11 sheets with signs of water-stain on inner joint, rest of 
book in very fine condition with occasional spotting. The cur-
rent work of Matthew Wren (Bishop of hereford, norwich and 
ely) is a volume of polemical interpretations of scripture, in 
reply to the Racovian catechism, written during the author’s 
imprisonment in the tower. RaRe.

Lot. 8079 Starting Price: 75 €
laBBe philippe, “grammaticae graecae poeticae libri tres, ex 
prosodia et dialectis graecis, olim a p. philippo labbe, ... edi-
tis maximam partem confecti”, parisiis: apud Vam s. Benard, 
1689. 12mo, pp.[2],158,[1]. text in greek & latin. ex-libris 
labels. small spots of worm-holes. Full period leather with 
chipped parts on spine. scarce work on ancient greek poetic 
language by the French Jesuit writer p. labbe.

Lot. 8080 Starting Price: 120 €
caRpZoV Benedict, “commentarius in legem Regiam ger-
manorum, sive capitulationem imperatoriam, Juridico-his-
torico-politicus, Vivam faciem status
imperii Romano-germanici Moderni…”, Francofurti et lipsiae: 
apud Matthaeus Bircknerum, 1694. 4to, pp.[10],421,[77]. text 
in latin & german. title page in red & black. Woodcut orna-
ments & initials. Full vellum blind-stamped with raised bands 
on spine. ownership signature & date (1721). Brown spots 
throughout. tight copy. scarce.

Lot. 8081 Starting Price: 220 €
apulee - De l’espRit FaMilieR De socRate / traduction 
nouvelle. avec des Remarques. a paris, chez Barthélemy gi-
rin, 1698. in 12mo, p. (16) ff, 215 pages, (8) ff. 1st edition of this 
translation in French, with the original latin, of the “Deo so-
cratis” from the platonic philosopher apuleius (c.123 - c.170), 
composed by the writer and translator norman Jacques par-
rain Des coutures (1645-1702). This well-known descriptive 
exposition of platonic demonology is preceded by a long 
biographical note on the author of “cupidon et psyché”. in a 
long essay entitled “Remarques”, at the end of the book, the 
translator justifies his choice of translation and points to the 
place of the work in the history of philosophy. original full 
calf skin binding, one snag to the top crown, a joint split mea-
suring 1 cm, solid hinges, 2 dented corner, spine with raised 
bands adorned with golden fleurons and title label in garnet 
morocco; one flaw on the bottom of the second plate, some 
rare foxing and, speckled edges, bookplate in pen crossed out 
on the title. complete. apart from the defects reported, the 
copy is in good condition.
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Lot. 8082 Starting Price: 180 €
Justinien, Institutiones D. Justiniani ss. princ. libri iV. ac-
cesserunt ex digestis tituli de verb. signif.& reg. juris lugduni 
(lyon), nicolas De Ville, no date (1704). in-24, 306+(30)pp. ti-
tle engraved by auroux. pretty small ‘pocket’ edition of lyon. 
Binding with scratches, blank back, lack at the bottom of the 
spine and the cuts slightly yellowed paper. Rare edition.

Lot. 8084 Starting Price: 100 €
[Marcus Iunianus Iustinus] JUSTINI HISTORIARUM Ex Trogo 
Pompeio, LIBRI XLIV, cum notis isaaci Vossii, padova 
(padua), typis seminarii, Joannes Manfrè, 1722. in small 
8vo, p.[16]+448. Frontispiece with inscription post Fata 
ResuRgo, noted on the base patavii typis seminarii apud 
Joannem Manfrè. commentary by is. Vossius, an eminent 
Dutch scholar, widely travelled in central europe, collected 
a great number of manuscripts and printed material. he was 
head of the amsterdam library, and moved to the court of 
queen christina who purchased his father gerhard-Johann’s 
comprehensive library. softcover of the period, obvious wear, 
with ink marks over upper board and spine, along with first 
and last page inside. Binding rather loose, title page with 
sticker holes and a small repair. clean and bright interior 
pages.

Lot. 8085 Starting Price: 130 €
D. iun. iuVenalis et auli peRsii Flacci satyRae, ex doct. 
virorum emendation, published by apud Waesberge, Wetste-
nium & smith, amstelaedami, 1735. in-24 ° (127x69mm), pp. 
119. 18th century edition of amsterdam, reproducing that of 
the same printer of 1699, of the entire surviving corpus of the 
two greatest satirical poets of latin literature after horace. 
Binding in full calf of the time, smooth spine adorned, all gold-
en edges, triple golden fillet on the covers. Bottom corners 
worn. Beautiful frontispiece with satyr figure and allegorical-
grotesque motifs, engraved calcographically. nice copy

Lot. 8083 Starting Price: 250 €
[ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ] THUCYDIDE - histoiRe De la gueRRe 
Du peloponese (tome premiere & second) / histoiRe 
gRecque De Xenophon ou la suite De thucyDiDe 
(tome troisieme), de la traduction de nicolas perrot, sieur 
d’ablancourt. nouvelle edition ou l’on a mis les notes sous 
le texte. a  amsterdam, au Depens de la compagnie, 1713. 3 
vols in one, in 8vo, p.xl+287+391+277+77 (table of contents, 
without page number). embossed vellum, relief decoration 
on both covers, ink written title on spine. Rather rubbed with 
significant tear front cover. engraved frontispiece in black and 
red ink. spotting colored edges, light foxing, sparse creases 
inside. one map. otherwise very good condition.
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Lot. 8086 Starting Price: 120 €
choMeL noel,“supplement au Dictionnaire oeconomique, contenant divers moyens daugmenter son bien, et de conserver sa 
sante…”, amsterdam, J. covens & c. Mortier, 1740. complete in 2 volumes. With 1 folding, 1 full page and 24 engravings in text 
(total 26), woodcut ornaments & initials. titlepage printed in red and black. ex libris label & cachet. Full period vellum with light 
edge-wear. Light wear on inner joint & few pages sunned, otherwise in excellent condition. Brunet i, 1849.

Lot. 8087 Starting Price: 120 €
poetaRuM ex acaDeMia gaLLica, qui Latinè, aut græcè scripserunt, caRMina. altera editio, parisiensi auctior, hagae-co-
mitum, apud JoanneM van DuRen, 1790. in 8vo, p. 365+index. text in Latin and some greek. industrial binding, paper boards, 
fabric spine and corners, signs of use. yellow edged pages, clean and rather browned. handwritten ink notations on title and last 
page. good copy.

Lot. 8088 Starting Price: 150 €
DuBoys JacoBo V. c. D., “eXaMen noVuM supeR institutioniBus iMpeRatoRis Justiniani, ad usum studiosae juven-
tutis”, aureliae (orléans), typis Francisci Rouzeau, 1751. in 12mo, p. (12) ff, 378, (4) ff. text in Latin. Full calf skin, gilded title on 
spine; some worm holes externally, shelf wear on perimeter, but the binding is strong; clean interior, despite some spots of foxing; 
colored edges. good copy overall.

Lot. 8089   Starting Price: 900 €
[Homer / Όμηρος] “Της του Ομήρου ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ”, “Της του Ομήρου ΙΛΙΑΔΟΣ”, Glasguae, In Aedibus Academicis... Robertus 
et Andreas Foulis, 1756 - 1758. 
COMPLETE. All 4 volumes (2 volumes of odyssey & 2 volumes of iliad) bound in two. small folio. pp.xi,312, 336 + [4], 297, 336. 
text in greek. contemporary binding, spines in calf with raised bands decorated in gilt. spines, joints & extremities worn, interior 
in extremely fine condition. 
The current edition is considered as “One of the most splendid specimen of Greek typography existant” (Lowder). the fonts 
were specifically designed by the University typefounder for this edition and it makes the first deliberate break from the 
tradition of copying garamond’s “grec du roi” which had been strangling greek type design for over 200 years (gaskell, The Book 
collector 1952, p. 106). its accuracy is also praised by all experts as each sheet was read several times and corrected before the 
final printing. ex Libris labels “g.c.J Vosmaer” from the library of the academic and authos gualtherus carel Jacob Vosmaer. a 
masterpiece edition of homer’s epic poems. Rarely offered complete. Lowder, 1097. gaskell, 319. Dibdin, ii, 58. hoffman, ii, 319.
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Lot. 8093 Starting Price: 160 €
[λοΓΓοΣ – Δάφνις και Χλόη] Longus - Les amours pasto-
rales de Daphnis et chLoe, escrités en grec par Longus, & 
translatées en François, par JacQues aMyot, London, 1780. 
16o, p. 196. text in French. period binding, full leather covers, 
golden spine; rather tired covers, rubbed spine. golden edge 
pages. inside clean despite sparse foxing. Very nice book.

Lot. 8090 Starting Price: 200 €
[Καλλίμαχος ο Κυρηναίος] “CALLIMACHI Hymni, epigram-
mata et Fragmenta, cum notis integris … tomus secundus”, 
Lugduni Batavorum (i.e. Lyon), apud samuelem et Joannem 
Luchtmans, 1761. 8vo, pp.844,[52] index. numerous wood-
cuts in text. text in Latin. Full leather with decorations in gilt 
on both boards and spine. Wear along spine. Light marginal 
waterstain on first 15 sheets. interior tight and spotless in 
overall very fine condition.

Lot. 8091   Starting Price: 80 €
Abbe MABLY (Remarques de) – NICOCLES (traduits du grec 
par) - ENTRETIENS DE PHOCION, sur le Rapport de la Mo-
rale avec la politique. nouvelle Édition. a amsterdam, 1767. in 
12mo, XXXVi-248pp. The first edition was published in 1763. 
“Mably remains one of the most important social critics and 
moralizing utopians of the age of enlightenment [..]. in 1763 he 
published the entretiens de phocion. he saw in the passions 
the origin of all the evils of humanity; under their empire, one 
forgets the public interest and the virtue which reason com-
mands to love [.]. Like Rousseau, like helvetius, Mably saw in 
the multiplication of needs the cause of inequality and social 
passions. to open the path of virtue and happiness to men, 
morality must reduce their needs.” (hist. général du social-
isme i-p. 143-144). period marbled calfskin binding, smooth 
spine nicely adorned with florets, garnet morocco leather title 
label; golden fillets on the cuts, marbled edges. Friction, signs 
of wear (nothing serious) on the corners (blunt), borders, 
spine and covers; inside: in good overall condition, endpapers 
with so-called “spiral” patterns, with some culs-de-lampe. 
Very nice copy, well preserved.

Lot. 8092   Starting Price: 220 €
[απολλώνιος ο Ρόδιος - αργοναυτικά] apollonius Rhodius, 
BrunckR. F. p. (ed.), “apollonii Rhodii argonautica e scriptis 
octo veteribus libris...”, strasburg, Bauer et treuttel, 1780. 8vo, 
pp. xiv, 214, 243. text in greek, comments in Roman. Thick 
paper boards, worn along edges. Light spotting. Rare edition 
conducted by the german philologist R. Fr. ph. Brunck (1729-
1803). Reference: hoffmann i, 208.
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Lot. 8094 Starting Price: 300 €
[ΑΛΚΙΦΡΩΝ] LE RHETEUR ALCIPHRON – “Lettres Grecques, par le Rheteur Alciphron, ou Anecdotes sur les mœurs et les 
usages de la Grèce, traduites pour la premiere fois en Francois, avec des notes historiques & critiques“, published by a amster-
dam, chez nyon, 1784. Complete in 3 vols (1. Les courtisannes, 2. Les parasites, 3. sur les moeurs des peuples de la grece), in 
12mo,  XXViii pp, 366 pp, (1) ff, 294 pp, (1) ff, 305 pp, (1) ff. First edition of the French translation. alciphron (2nd to early 3rd cen-
tury aD) was an ancient greek sophist, and of the most eminent greek epistolographers. his fictional letters are referred to rural 
life or to urban state, within the realm of entertainment and vendible sex. They are regarded as exemplars of writing style; they 
are distinguished for their subtlety, language, tenderness, vivid imagery and originality. translated to French for the first time, 
with historical and critical notes. period full marbled calfskin binding, joints in good condition, strong hinges, 3 blunt corners, 
spine with raised bands adorned with golden fleurons and garnet Morocco title label; volume number on green Morocco; rare 
foxing, some browned pages is volume 1, red edges. good copy.

Lot. 8095 Starting Price: 90 €
GIANNI F. M., “Governo della Toscana sotto il regno di sua 
Maestà il Rè Leopoldo ii”, gaetano cambiagi, Firenze, 1790. 
small Folio, pp. 76 + [138]. 4 foding plates. First edition of this 
interesting account of the finance, civil and criminal justice, 
commerce, the arts from 1765 to December 1789. period 
binding with spine in vellum & period paper boards. external 
wear of spine otherwise in excellent condition.

Lot. 8096 Starting Price: 160 €
[ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΕΙΑ] “ODES D’ANACREON, traduites en 
François, avec le texte grec, la version latine des notes 
critiques, et deux dissertations. par le citoyen gail, professeur 
de Littérature grecque au collège de France. avec estampes, 
odes grecques mises en musique par gossec, Méhul, le sueur, 
et chérubini ; et un disciurs sur la musique grecque. éditions 
plus complète que toutes celles qui ont paru à ce jour”, paris: 
imprimerie de pierre Didot l’aîné, 1799 (an Vii). in-8°, p. 
xvj+204. The greek lyric poet of love and wine. text in greek, 
with Latin and French translations by the French hellenic 
scholar. Frontispiece’s missing. Later 19th-century binding, 
leather spine with small green wedges, cardboard plates, 
wear mainly to corners; sparse spotting at first pages, text 
very good. good copy overall.
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Αρχαίοι Συγγραφείς / Ancient Greek & Latin Literature

Lot. 8100 Starting Price: 65 €
[aΡιΣτοφαΝΗΣ] Meineke augustus “ aristophanis comoediae”, Lipzig, Bernhardi tauchnitz, 1861. 18mo, pp.xc, 352 + 452. com-
plete in 2 volumes. signature & date of alphons Diepenbrock (Dutch composer, essayist and classicist). half cloth. Fine copy.

Lot. 8101 Starting Price: 40 €
anthoLogie gRecQue, traduite sur le texte publié d’ après le manuscrit palatin par Fr. Jacobs, avec des notices biographiques 
et littéraires sur les poètes de l’anthologie / tome second / published by hachette, paris, 1863. in-12, p. 485. With biographical 
and literary notes on the poets of the anthology. Full leather binding, back with 5 nerves and gilt title; slight wear. clean and tight 
inside.  

Lot. 8102 Starting Price: 50 €
ΡαΓΚαΒΗΣ α.Ρ., πλουτράχου Βίοι παράλληλοι. Μετάφρασις υπὸ α. p. Ραγκαβή. τόμος τρίτος / αλκιβιάδης – Κοριολάνος – 
τιμολέων – αιμίλιος παύλος – πελοπίδας - Μάρκελλος, εν αθήναις, τύποις Διονυσίου Κορομηλά 1864. Σχ. 8ο,σ.337+3 
λ. Χοντροχάρτονα καπάκια, υφασμάτινη ράχη με χρυσότυπο τίτλο – μικρή φθορά περιμετρικά. πολύ καλή κατάσταση εσωτερικά, 
εκτός από διάσπαρτες κηλίδες κιτρινίσματος. (Ηλιού-πολέμη, αρ. 1866.403).

Lot. 8103 Starting Price: 50 €
ΡαΓΚαΒΗΣ α.Ρ., πλουτράχου Βίοι παράλληλοι. Μετάφρασις υπὸ α. p. Ραγκαβή. τόμος πέμπτος / λύσανδρος – Σύλλας – Κίμων 
– λούκουλος – Νικίας - Κράσσος, εν αθήναις, τύποις Διονυσίου Κορομηλά 1865. Σχ. 8ο, σ.402. [Δεμένο μαζί] τόμος Έκτος / 
Σερτώσιος – ευμένης – αγησίλαος – πομπηίος, εν αθήναις, τύποις Διονυσίου Κορομηλά 1865. Σχ. 12ο, σ.285. Βιομηχανικό 
δέσιμο, χρυσότυπος τίτλος στη ράχη. πολύ καλή κατάσταση συνολικά.

Lot. 8104 Starting Price: 50 €
ΡαΓΚαΒΗΣ α.Ρ., πλουτράχου Βίοι παράλληλοι. Μετάφρασις υπὸ α. p. Ραγκαβή. τόμος Έννατος, εν αθήναις, τύποις Διονυσίου 
Κορομηλά 1866. Σχ. 8ο,σ.249+1 λ.+ εξώφ. Χοντροχάρτονα καπάκια, υφασμάτινη ράχη με χρυσότυπο τίτλο – μικρή φθορά 
περιμετρικά. πολύ καλή κατάσταση εσωτερικά. (Ηλιού-πολέμη, αρ. 1866.403).

Lot. 8097 Starting Price: 60 €
[chRestoMathie gRecQue] 
ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ εκ των Ελληνικών 
Συγγραφέων  / Νέα Έκδοσις, εν 
παρισίοις, εκ του τυπογραφείου 
Σεβαστού Delalain, έτει από της 
Θεογονίας αΩΚΗ (1828). Μικρό 8ο, 
σ.viii+294. Κείμενο σε ελληνικά – 
λατινικά. Χοντροχάρτονα καπάκια, 
υφασμάτινη ράχη με χάρτινη ετικέτα 
τίτλου, φθορά χρήσης. Καλό δέσιμο 
εσωτερικά και κιτρίνισμα σελίδων. 
Σπάνιο και καλό αντίτυπο συνολικά.

Lot. 8098   Starting Price: 100 €
“πλουταΡΧου Βίοι παράλληλοι”, 
αθήνα, τυπ. α. Κορομηλά και π. 
Μαντζαράκη, 1838. 6 τόμοι δεμένοι 
σε 3. ομοιόμορφη βιβλιοδεσία εποχής 
με πράσινο δέρμα και διακόσμηση 
της ράχης και των καλυμμάτων. 8ο, 
οθ’, 511 + λα’, 487 + πζ’, 466, [1] + μστ’, 
[2], 526 + κε’, 472 + λβ’, 236 (=536). Με 
συνολικά 28 (από 36) πίνακες εκτός 
κειμένου. τυπογραφικά κοσμήματα 
και καλλωπιστικές γραμμές.  1838.152-
157, Γκίνης-Μέξας 3027.

Lot. 8099   Starting Price: 50 €
caRoLus FRiDeRicus heRMan-
nus, “pLatonis DiaLogi, secundum 
thRassyLLi tetRaLogias Dis-
positi”, Lipsiae, et typis B.g. teuB-
neRi, VoLuMes i-Vi, 1858-1866. 6 
Volumes bound in 3. 12mo, pp xxxii, 
503, xxvi, 382 + xxviii, 464, xxxii, 455 
+  xxviii,442, xxxviii, 434. greek text 
with Latin notes. uniform green leath-
er spine with marbled boards, raised 
bands and decorations in gilt. overall 
very good condition.
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Lot. 8105 Starting Price: 220 €
tOWNSEND FYLER Rev. Geo., “ THE FABLES OF AESOP / translated into english by samuel croxall D.D, with new applications, 
Morals, etc. by the Rev. geo. Fyler townsend / second edition, with 110 original illustrations”, London, Frederick Warne and co., 
1869. First published 1866. in 8vo, p. xxiv+264. This handsome Victorian edition of Aesop’s fables features 110 original illustra-
tions (one for each fable), plus a beautiful gilt-decorated binding incorporating images of eagle (‘je parle’), owl (‘je pense’), snake 
and butterfly. publisher’s purple textured cloth decorated in gilt and blind, top edges colored good-quality paper throughout. 
contents crisp, very clean overall. Foxing to first few pages, scattered foxing elsewhere (mostly light), a few small marks/stains, 
one nick, a little light creasing, one or two leaves with very slight edge wear, a few pairs of gatherings stretched. endpapers with 
a little soiling, offsetting and foxing, partial splitting to hinges front endpapers with previous owner’s name, rear endpapers 
with original binder’s label. edges of page block with a little scratching. Binding a little loose, with lean. Boards and spine with 
discoloration, rubbing and marks as shown, bumping and wear to extremities cloth worn through slightly to corners, and with 
tears to head and foot of spine (with glue repairs)  upper board with a little ‘bubbling’ to cloth, spine with dulling to gilt 
 lower joint with nick halfway up (glue repaired), plus 6-cm split to head (repaired to underside). Very scarce.

Lot. 8108 Starting Price: 50 €
ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓ. Κ., “ΟΜΗΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Μετά Γεωγραφικών πινάκων, εικόνων και παραρτημάτων”, εν αθήναις, εκ του 
τυπογραφείου “ο παλαμήδης”, 1884. Σε 8ο, σελ. ιε’+240. Χωρίς εξώφυλλα, σχεδόν λυτά φύλλα, ωστόσο πλήρες και καθαρό.

Lot. 8110 Starting Price: 50 €
LEGRAND, PH.E., “Bucoliques grecs. Texte établi et traduit”, in 2 volumes, paris, Les Belles Lettres, 1925-1927. 8vo, pp. [2], 
xxxiv, 221, [7] + [6], xi, [5], 283, [1], parallel text in French and greek, untrimmed, original and complete work. paperback, soft 
cover, light foxing, overall excellent condition.

Lot. 8107   Starting Price: 30 €
Ιωάννου Ν. Βαλέττα, “Ο Σωκράτης και τα καθ` ημάς”, πραγματεία Γαλλιστί συγγραφείσα υπό Γουσταύου Δ Έιχθαλ, 
εξελληνισθείσα μετά προσθήκης εν παραρτήματι των απομνημονευμάτων του Ξενοφώντος,εν λειψία,εκ της ανατολικής 
τυπογραφίας Γ. Δρουγουλίνου, 1884. 8ο, σελ. κβ’, 189, [3], με τύπωμα προτομής του Σωκράτη στην προμετωπίδα υπογραφής 
DuJaRDin, paRis, σφραγίδα ex-libris στη σελίδα τίτλου. Δέσιμο εποχής, δερμάτινη ράχη με εκτεταμένη φθορά τριβής, 
εσωτερικά σε καλή κατάσταση. (Ηλιού- πολέμη 1884. 718)

Lot. 8109   Starting Price: 90 €
Παπαβασιλείου Γεώργιος Α., “Ξενοφώντος εκ της Κύρου παιδείας και των Ελληνικών εκλογαί και Πλουτάρχου Αριστείδης 
και Θεμιστοκλής”, τα διδασκόμενα εν τη τρίτη τάξει των ελληνικών Σχολείων και παρθεναγωγείων Μετά σημειώσεων, 
αθήνησι, Βιβλιοπωλείον της εστίας, τύποις αδελφών περρή, 1890. Σελ. [4], 347, λείπει ένας πίνακας. (Ηλιού-πολέμη, 1890.675), 
[ΔεΜεΝο ΜαΖι]  Πανταζή, Δ., “Σύνοψις Γενικής Ιστορίας”, Συναρμολογηθείσα προς χρήσιν των μαθητών των ελληνικών 
Σχολείων, Έκδοσις ενδεκάτη, εν αθήναις, παρά τω εκδότη Σ. Κ. Βλαστώ τυπογραφείον- Βιβλιοπωλείον, 1883. Σελ. 255, [1]. 
(Ηλιού-πολέμη 1883.865), [ΔεΜεΝο ΜαΖι]  Δ. Η. Κυριακοπούλου, “Επίτομον Συντακτικόν της Ελληνικής λώσσης, προς 
διδαχήν εν τοις ελληνικοίς Σχολείοις και παρθεναγωγείοις, έκδοσις τρίτη λτίων, εν αθήναις, τυπογραφείον «ο παλαμήδης», 
1889. Σελ. 88. (Η έκδοση αυτή δεν υπάρχει στον κατάλογο Ηλιού). Μικρό 8ο, δερμάτινη ράχη με ανάγλυφη διακόσμηση και 
λεπτομέρειες σε χρυσό, αναγράφει τον τίτλο του πρώτου βιβλίου μόνον, φθαρμένη στις ακμές, μαρμαροθετημένα καπάκια με 
φθορά χρήσης. τρια σπάνια βιβλία σε πολύ καλή κατάσταση.

Lot. 8106 Starting Price: 50 €
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΚΑΒΗ Μετά ψυχαγωγίας εξ ιδιογράφου λαΜπΡου του φΩτιαΔου και σημειώσεων υπό ΝιΚολαου Γ. ΔοΣιου 
Δ.φ. Καθηγητού των ανωτέρων γυμνασιακών τάξεων του εν Γαλαζίω  ελληνικού εκπαιδευτηρίου, εν Γαλαζίω εκ του Νέου 
τυπογραφείου «Δακία» 1884. Σχ. 8ο,φ.1+σ.λστ΄+1 λ.+1 χ.ά.+147+1 λ.+2 χ.ά.+1 πίν. υφασμάτινα καπάκια εποχής με έκτυπη 
κόσμηση, δερμάτινη ράχη με μεγάλη φθορά, σχεδόν αποκολλημένη. αποκολλημένες οι πρώτες 8 σελίδες. Χειρόγραφες 
σημειώσεις με μελάνι/μολύβι στην αρχή και στο τέλος του βιβλίου. (Ηλιού-πολέμη, αρ. 1884.342).
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Lot. 8111   Starting Price: 80 €
[φώτιος Καραπάνος] “photius carapano. senator of the greek 
government in 1822. governor of the island of naxia in 1824… 
“, from adam de Friedel “The greeks. twenty-four portraits...” 
1826. Διαστ. 28χ40εκ. επιχρωματισμός με το χέρι. πορτρέτο 
του πολιτικού και αγωνιστή της επανάστασης του ‘21 από 
τη Νάξο, φώτιου Καραπάνου, με δείγμα της υπογραφής του.

Lot. 8112   Starting Price: 80 €
[ιωάννης Στάμου λογοθέτης] “John Logotheti senator of the 
executive Body in greece..in course of publication in Lon-
don by a. Friedal & sold by the principal book & printsellers 
in town & country / Bouvier Lithog.” From adam de Friedel 
“The greeks. twenty-four portraits...” 1826. πορτρέτο του 
πολιτικού και αγωνιστή της επανάστασης του 21 από τη 
λιβαδειά, με δείγμα της υπογραφής του. Διαστ.32χ46εκ 
λεκές νερού.

Φιλελληνισμός / Philhellenism

Lot. 8114 Starting Price: 100 €
greece, children in traditional costumes c.1840. 3 drawings, 
pencil & watercolour on paper. Dim.10x15cm & 9x11cm.

Lot. 8113   Starting Price: 70 €
“The keepsake, for 1838”, London, Longman, 1837. 8vo, pp. 
272. Frontispiece, engraved title page and 11 full-page plates 
of which 5 depicting men & women in greek costumes. an-
thology of short fiction, poetry, essays, and engraved illustra-
tions, including stories about greece and turkey with evident 
the philhellenic perspective. original printer’s binding with 
blind-stamped cloth. gilt edges, spotting throughout.



R a R e  M a p s ,  B o o k s ,  p R i n t s ,  p h oto g R a p h y & D o c u M e n t s 31

φ ι λ ε λ λ Η Ν ι Σ Μ οΣ  /  p h i L h e L L e n i s M

Lot. 8115 Starting Price: 70 €
Parthenon Marbles - Γλυπτά Παρθενώνα, c.1840. Four (4) drawings, pencil & watercolour on paper presenting scenes from the 
north pediment of parthenon. 4 σχέδια (μολύβι και ακουαρέλα) που παρουσιάζουν τμήματα της βόρειας ζωφόρου και σκηνές 
από την πομπή των παναθηναίων & το αγώνισμα των αποβατών. Dim. 17x14cm, 20x16cm, 18x16cm & 18x14cm.

Lot. 8116 Starting Price: 200 €
ελλΗΝιΚα ΧΡοΝιΚα. «τα ελληνικά Χρονικά εφημερίς 
πολιτική εκδοθείσα εν Μεσολογγιωι υπό του Δ. ι. ΜαΓεΡ / 
Μετατυπωθέντα επιστασίαι κ δαπάναις Κωνστ. Ν. λεβίδου», 
εν αθήναις, εκ του τυπογράφ. Ν. παπαδόπουλου, 1840. Folio, 
σελ.146. λείπει η σελ. τίτλου. Η πρώτη ανατύπωση της σειράς 
των φύλλων της ιστορικής εφημερίδας από τον Κ. λεβίδη. 
Δερμάτινη ράχη, αποκολλημένα καλύμματα, εσωτερικά πολύ 
καλή κατάσταση.

Lot. 8117 Starting Price: 40 €
ΚΙΝΓ (Κιγκ ή Κινκ) Ιωνάς,  «ομιλίαι ιωνά Κινκ εφωνηθείσαι 
κατά διαφόρους καιρούς εν αθήναις». τόμοι α’ & Β’ δεμένοι 
μαζί, 1859. Μικρό 8ο, σελ. 280, [6] + 260, [6]. λίγο λερωμένες 
κάποιες σελίδες. Βιβλιοδεσία εποχής, δέρμα στη ράχη.

Lot. 8118 Starting Price: 70 €
Γ. Γ. παπαδοπούλου Καθηγητού, «ιστορία Γρηγορίου e΄ 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως πρωταθλητού της 
ελληνικής επαναστάσεως , εν αθήναις. 8ο, σελ. [2], 564. 
αχρονολόγητο, ίσως του 1866. Χαρτόδετο, λείπει το 
οπισθόφυλλο, χαλαρό δέσιμο, ωστόσο εσωτερικά καλή 
κατάσταση. Σπάνιο. (Ηλιού-πολέμη, αρ. 1866.209).

Lot. 8119 Starting Price: 90 €
[LoRD ByRon] anDeRson William “The life and works of 
Lord Byron with notes & illustrations: the drawing-room 
edition of the poetical works of Lord Byron” 2 Volumes, end-
inburgh, a. Fullarton, [1870]. imperial 8vo, pp. ccxxiv, 375 + 
609. polished calf, raised bands, marbled edges. Frontis piece, 
engraved title page, light foxing, rubbed spines. Richly illus-
trated with full page engravings. Fine condition.
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Lot. 8120 Starting Price: 70 €
Loukis Laras, ”Reminiscences of a Chiote merchant during the war of independence”, by D. Bikelas, translated from the greek 
by J. gennadius, London, Macmillan & co, 1881. 8vo, pp. xxiv, 273. a short account of the rise and development of modern greek 
literature is given in the preface. industrial binding in a good condition both internally and externally.

Lot. 8121   Starting Price: 70 €
phillips W. alison, “The War of Greek Independence 1821 to 1833”, smith elder & co, London, 1897. First edition. 8vo, pp. xvi, 
424. a reference work for many incidents of the greek Revolution, including a folding coloured map showing the expansion of 
greece between 1830 and 1881. This work was printed in the break of the 1897 greco-turkish War, or the “unfortunate” for greece 
War. original green cloth-covered boards, gilt lettering on the spine. Fine copy.

Lot. 8122   Starting Price: 50 €
ΜελαΣ ΣπυΡοΣ, “ο ΓεΡοΣ του ΜΩΡια», βιογραφία, τόμος πρώτος, εκδοτικός οίκος Μιχ. Σαλίβερου , αθήνα 1931. 8ο, σελ. 
[6], 455, [1], πλούσια εικονογραφημένο με ήρωες του ελληνικού εθνικού αγώνα, φωτογραφία του Κολοκοτρώνη από τον ε. 
Χαλκιόπουλο στην προμετωπίδα. Δέσιμο εποχής, δερμάτινη ράχη με εμπίεστες και ανάγλυφες  λεπτομέρειες και γράμματα σε 
χρυσό. εσωτερικά σε πολύ καλή κατάσταση.

Lot. 8123 Starting Price: 60 €
πατΡιΩτιΚΗ ΒιΒλιοΘΗΚΗ Γ. φεΞΗ – Συλλογή 7 έργων της σειράς πατριωτική Βιβλιοθήκη, του εκδοτικού οίκου Γεωργίου 
Δ. φέξη, 1904 – 1905. Σε 8ο, σελ. 31 (αΝαΜΝΗΣειΣ εΚ τΗΣ εΝ ΜαΚεΔοΝια επαΝαΣταΣεΩΣ του 1878 υπό ιδομενέως 
Στρατηγοπούλου), 27+5 χ.α. (ο ΚαπεταΝ ΚαλοΓΗΡοΣ υπό Χρ. Χρηστοβασίλη), 32 (Η ολοΚαυτΩΣιΣ του αΡΚαΔιου υπό i. 
Κονδυλάκη), 32 (Η ΚυΡα φΡοΣυΝΗ υπό Σπ. ποταμιάνου), 28+4 χ.α. (Η ΓΡαΜΒουΣα υπό ιωάν Κονδυλάκη), 29 (ΘεοΔΩΡοΣ 
ΚολοΚοτΡΩΝΗΣ υπό Γ. τσοκοπούλου), 32 (ΣουλιΩτεΣ Και λιαπΗΔεΣ υπό Χρ. Χρηστοβασίλη). Δερματόδετο, με χρυσέκτυπο 
τίτλο στη ράχη (ιδιωτικό δέσιμο). πολύ καλή κατάσταση.

Lot. 8124   Starting Price: 280 €
[ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ] KRAZEISEN karl, “nikitas / nach der natur 
gez. krazeisen / gedr. v. selb.”, λιθογραφία χαραγμένη από 
τους Fr. hanfstaengl και Fr. hohe σε σχέδιο του krazeisen από 
το BiLDnisse ausgeZeichneteR gRiechen unD phiLheL-
Lenen, nebst einigen ansichten und trachten, Munich 1828-
1831. Σημάδια υγρασίας. Διαστ. 23 x 29 cm σε φύλλο 30.5 x 
37.5 cm.

Lot. 8125   Starting Price: 230 €
[ΚΑΝΑΡΗΣ] KRAZEISEN karl, “canaRis / nach der natur 
gez. krazeisen / gedr. v. selb.”, λιθογραφία χαραγμένη από 
τους Fr. hanfstaengl και Fr. hohe σε σχέδιο του krazeisen από 
το BiLDnisse ausgeZeichneteR gRiechen unD phiLheL-
Lenen, nebst einigen ansichten und trachten, Munich 1828-
1831. Σημάδια υγρασίας, κομμένο κάτω άκρο. Διαστ. 23 x 29 
cm.
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Lot. 8126   Starting Price: 280 €
[ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Κωνσταντής] KRAZEISEN Karl, “NICODEMOS 
/ Nach der natur gez. Krazeisen / Gedr. v. Selb.”, λιθογραφία 
χαραγμένη από τον I. Selb σε σχέδιο του Krazeisen από το 
BILDNISSE AUSGEZEICHNETER GRIECHEN UND PHILHEL-
LENEN, nebst einigen Ansichten und Trachten, Munich 1828-
1831. Σημάδια υγρασίας. Διαστ. 23 x 29 cm σε φύλλο 30.5 x 
37.5 cm.

Lot. 8127   Starting Price: 90 €
[¹essalia / Θεσσαλία - Νέχαλη] Εντυπωσιακό χαρακτικό 
επιχρωματισμένο με το χέρι, από την πρώτη σπάνια έκδοση 
του Giulio Ferrario “Il Costume antico e moderno”, 1827. 
Χαράκτης “G. Gallina”. Ανάγλυφη στάμπα κάτω δεξιά. Διαστ. 
31x21cm σε κάδρο 50 x 40cm. Καθημερινή ζωή στη Θεσσαλία 
στις αρχές του 19ου αιώνα.

Lot. 8128   Starting Price: 120 €
Stackelberg Otto Magnus, “Negociant Grec” Έλληνας έμπορος 
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας με χαρακτηριστική 
ενδυμασία από το “Trachten und Gebrauche der Neugriech-
en...” 1831. Επιμελημένος επιχρωματισμός εποχής.

Lot. 8129   Starting Price: 80 €
“Athanasius von Agrapha vertheidigt sich am Pruth” [Αθ. ο εξ’ 
Αγράφων με 500 μάχεται περί Προύτον προς 12000 ιππικόν], 
λιθογραφία χαραγμένη από τον H. Kohler με βάση έργα του 
Hess. Από την πρώτη έκδοση του Peter Von Hess “Griechen-
lands Befreiung...”, π.1840. Ξακρισμένο στα όρια της χάραξης 
με διατήρηση του τίτλου στα Γερμανικά στο κάτω μέρος. 
Διαστ. 23 x 33 εκ.
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Lot. 8130   Starting Price: 50 €
Ζευγάρι νεαρών Ελλήνων των αρχών του 19ου αιώνα, στο 
φόντο αρχαιοελληνικά μνημεία, τίτλος χαρακτικού “Albania”, 
π.1840. Σπάνιο χαρακτικό βασισμένο σε έργο του F. Stone, 
σε χάραξη του W. Finden. Διαστ. φύλλου 37 x 28 εκ. (δεν 
συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή Ι. Δ. Κοιλαλου)

Lot. 8131   Starting Price: 250 €
ΟΘΩΝΑΣ, Σχέδιο με μολύβι, 8.5 x 11 cm, επικολημμένο σε 
χαρτόνι με χειρόγραφο τίτλο “Otto I Konig v. Griechenland” 
(μελάνι) και με δυσανάγνωστη υπογραφή (μολύβι). King Otto 
of Greece, sketch on pencil 8.5 x 11 cm, attached on carton, 
with handwritten caption in pen “Otto I Konig v. Griechen-
land” and unidentiÚed signature in pencil.

Lot. 8132 Starting Price: 500 €
Gustav Kraus, [Η είσοδος του Βασιλιά Όθωνα στην Αθήνα 
/ ¬e Entry of King Otto in Athens], Munich, c. 1840. Hand-
coloured lithograph by Gustav Kraus, dim. 54.5 x 44 cm. 
Framed. Lightly creased, two short tears repaired on upper 
right. Very Rare. Bibliography: Pressler Christine, Gustav 
Kraus 1804-1852, München 1977, no. 594.

Lot. 8133   Starting Price: 50 €
“Otto I., König von Griechenland / Steindr. v. C. W. Medau un 
Leitmerιτζ”. Σπάνια λιθογραφία τυπωμένη από Medau C.W. 
& Leitmeritz που απεικονίζει τον Όθωνα σε νεαρή ηλικία με 
ελληνική εθνική ενδυμασία.
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Lot. 8134   Starting Price: 220 €
“Mavrocordatos prenant un fort defendu par des Turcs” ceramic with Philhellenic motif, made by “Montereau” French faience fac-
tory c. 1830. Φιλελληνικό πιάτο [Ο Μαυροκορδάτος καταλαμβάνει οχυρό υπερασπιζόμενο από Τούρκους], Montereau, π.1830. 
Διάμετρος 22cm. Εμπίεστη σφραγίδα “LL & T MONTAU”. Tο χείλος δαφνοστεφανωμένο με τα ονόματα “Botzaris / Eynard”, “Mi-
aulis / Byron”, “Canaris / Farvier”. Επιδιορθωμένο.

Lot. 8135   Starting Price: 35 €
ΜΑΓΕΡ ΚΩΣΤΑΣ, “Το ημερολόγιο της Επαναστάσεως του 1821”, Αγώνες – θυσίες – Ηρωισμοί, 1961. 8ο, σελ. 108, [4]. Έχουν 
διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα. Ιδιωτική βιβλιοδεσία, πανί, δέρμα στη ράχη.

Lot. 8136   Starting Price: 700 €
“Πλοία και ναυμαχίαι του Εικοσιένα / Greek Ships of 1821”. Αθήνα, 1961. Πλάγιο μεγάλο Folio (505 x 630mm). Περιορισμένη 
εκδ. 1-2000 και αριθμημένη, σε χαρτί unterkochen Mannheim. με 28 αναπαραγωγές υδατογραφιών του Α. Ε. Κριεζή σε λυτά 
φύλλα, (21 έγχρωμες) και εισαγωγικό κείμενο του Κ. Α. Αλεξανδρή. Οι περισσότερες βασίζονται σε έργα των Α. Roux και M.A. 
Roux (πατέρα και γιου.) Στην Ελληνική και Αγγλική. Επιμέλεια Ν. Ηλιόπουλου, Α. Τάσσου. Αφιέρωση έκδοσης  «εις την Α.Β.Υ. τον 
Ολυμπιονίκην διάδοχον Κωνσταντίνον». Στο τέλος κατάλογος εικόνων. Αρχικό portfolio πανόδετο, εικονογραφημένο με θυρεό, 
λιθόγραφα εσώφυλλα. Χωρίς τον ένα θηλυκωτήρα.

All items images available in our online auction catalogue at: 
www.karamitsos.com
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Lot. 8138 Starting Price: 190 €
ISAMBERT M., “HISTOIRE DE JUSTINIEN”, Firmin Didot Frères et Cie & A. Durand, Paris, 1856. Octavo volume, pp.civ+756. ¹e 
writings of late antique Byzantine Greek scholar, Procopius (of Causarea), are the primary source of information for the rule of the 
emperor Justinian I. Text in French. Industrial half leather binding with corners; spine with golden titles. Missing the 3 plates and 
2 maps. Shelf wear, in good condition though. No foxing, clean and tight inside.

Lot. 8139 Starting Price: 65 €
ΗΛΙΑΔΗΣ Λ., “ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Από Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι της αλώσεως της 
Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών / Συνερανισθείσα και εκδοθείσα υπό Λεωνίδα Ηλιάδου (μετά πέντε εικονογραφιών)”, 
εν Κωνσταντινουπόλει, Τύποις Ευαγγελινού Μισαηλίδου, 1861. Μικρό 8ο, σ. 88. Δερμάτινη ράχη και χρυσέκτυπο τίτλο και 
κόσμηση, υφασμάτινα καπάκια – δερμάτινες γωνίες. Φθορά κυρίως στη ράχη. Καλή κατάσταση εσωτερικά.

Lot. 8137   Starting Price: 300 €
[BYZANTINE HISTORY CHRONICLES] Abraham Ecchellensis or Ibrahim Al-Haqilani, Κωδινός Γεώργιος, Χρυσολωράς Μανουήλ, 
Lambeck, Peter, “Chronicon Orientale Latinitate Donatum ab Abrahamo Ecchellensi Syro Maronita e Libano...” [BOUND TOGETH-
ER] “Chronicon Orientale Petri Rahebi Aegyptii / primum ex Arabico Latine redditum ab Abrahamo Ecchellensi...” [BOUND TO-
GETHER] “Georgii Codini et Alterius Cujusdam Anonymi Excerpta de Antiquitatibus Constantinopolitanis [Γεωργίου του Κωδινού 
Παρεκβολαί εκ της βίβλου του Χρονικού περί των πατρίων της Κωνσταντινουπόλεως] / Manuelis Chrysolorae Epistolae tres 
de comparatione veteris & novae Romae = Μανουήλ Χρυσολωρά Επιστολαί / Ερμηνεία των Οφφικίων της Αγίας και Μεγάλης 
Εκκλησίας / Explicatio Oîciorum Sanctae ac Magnae Ecclesiae interprete Bernardo Medonio Tolosate”, Venetiis, Ex Typographia 
Bartholomaei Javarina, 1729. Large 4to, pp. [8], 216, 10, [1], 270, [8], 211, [1]. ¬e 17th & 18th volume of the monumental work 
on Byzantine history ‘Corpus Byzantinae Historiae’. Text in Greek & Latin. Large printer’s devices on title pages. Highly deco-
rated boards & spine, heavilly worn. Interior in Fine condition. Very Rare.

Lot. 8140   Starting Price: 80 €
Alfred Rambaud, “LEmpire Grec Au Dixieme Siecle, Constantin Porphyrogenete”, Paris, Librairie A. Franck, 1870. 8vo, p. xvi, 
551, text in French. Dealing with the reign of Constantine the VII Porphyrogenetus through his own writings. Simpleperiod 
leather spine, blind-stamped decorations in gilt, marbled boards. Internal light foxing and spotting.

Lot. 8141   Starting Price: 60 €
ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, “Θεωρητική και πρακτική διδασκαλία της παρ ημίν μουσικής, ήτοι, γραμματική της βυζαντινής 
μουσικής”, εν Αθήναις εκ του τυπογραφείου ΚΑΛΑΡΑΚΗ, Α., 1897. Μικρό 8ο, 13,5x20εκ., σελ. ή,119,[3]. Δέσιμο εποχής, με δέρμα 
στ η ράχη, σκίσιμο σε δύο φύλλα που δεν επηρεάζει την ανάγνωση και χαλαρή ράχη εσωτερικά.

Βυζάντιο / Byzantine History
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Lot. 8142   Starting Price: 30 €
“Κρουμβάχερ Ιστορία της Βυζαντινής λογοτεχνίας μεταφρασθείσα υπό Γεωργίου Σωτηριάδου” Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Τόμος 
Τρίτος: “Δημώδης ελληνική λογοτεχνία”, Αθήνα, τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1900. 8ο, σελ.832. Δερμάτινη ράχη εποχής. Πολύ 
καλή κατάσταση.

Lot. 8144   Starting Price: 60 €
Schlumberger Gustave,  “Recits de Byzance et des Croisades”, Paris, 1916, 1922. Two volumes, in 12mo, pp. 306 + 230, text in 
French. Period binding with marbled covers, leather spine with raised bands and gilted letters. Overall in a good condition.

Lot. 8145   Starting Price: 45 €
DIEHL, Charles, “LArt Chretien Primitif et LArt Byzantine [Bibliotheque DHistorie de lArt]”, published by Les Editions G. Van Oest, 
Paris and Brussels 1928.

Lot. 8146   Starting Price: 40 €
GRABAR ANDRE, “La Decoration Byzantine”, Les Editions G. van Oest, Paris/Bruxelles, 1928.Original Wraps. In small 8o, pp.: 43 
text pages + 32 BW plates. Text in French. An essay over wall and ceiling treatments in Byzantine churches, along with pavements 
and mural decorations. Churches illustrated include Ravenna, Santa Sophia in Constantinople, Saint Demetrios in Salonika, sev-
eral in Rome, Saint Marc in Venice, several in Palermo and Mistra. Original paper soïcover copy, uncut, with minimal wear.

Lot. 8143 Starting Price: 170 €
SCHLUMBERGER GUSTAVE, “L’ÉPOPEE BYZANTINE à la Ún du dixième 
siècle. Troisieme Partie: Les Porphyrogenetes Zoe et ¹eodora (1025-
1057)”, Paris: Hachette & Cie, 1905. Large quarto, pp. viii,846,iv. With many 
illustrations in the text and 11 full-page plates. Original red cloth hardcover, 
medallion decorated upper board and spine, along with titles in black; Cloth 
slightly soiled; Paper browned, with few sparse lines in pencil. Otherwise 
very good interior. Good copy overall. 

Lot. 8147 Starting Price: 55 €
DIEHL Charles “L’ Art Chretien primitif et l’art Byzantin”, Paris & Brussels, G. Van Oest, 1928. 8vo, pp 56, LXIV. 64 full page 
photographic plates. Original paper covers. Light external wear, interior in excellent condition.

Lot. 8148   Starting Price: 100 €
F. VOLBACH, GEORGES SALLES ET GEORGES DUTHUIT, “Art 
Byzantin/ Cent planches reproduisant un grand nombre de 
pièces choisies parmi les plus représentatives des diverses 
tendances”, Paris: Les Editions Albert Levy, [1933]. In 4o, pp.: 
79 text pages + 100 BW plates. Text in French. Industrial bind-
ing, marbled carton covers, leather spine, gilt title. Very good 
copy.

Lot. 8149   Starting Price: 180 €
EBERSOLT JEAN, “Monuments D’Architecture Byzantine”, 
Paris: Les editions DArt et DHistoire, 1934.Small folio, pp. vi, 
216, [2]; 48 plates (photographic illustrations) & 72 plans in 
the text. First edition; published, posthumously, in the series 
Histoire de l’art byzantin under the direction of Charles Diehl 
(preface). Contemporary binding (half leather), gilt title over 
spine, minimum wear overall. Fine copy.

Lot. 8150 Starting Price: 40 €
Staphane Binon, “Documents grecs inedits relatifs a S. Mercure de Cesaree. Tradition litteraire. Tradition liturgique”, Bureaux du 
Recueil, bibliotheque de l’ universite Louvain, 1937. 8vo, pp. 192, parallel text in French and Greek, untrimmed, of Byzantine Ha-
giology interest. Paperback, soï cover, in a very good condition.
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Lot. 8152 Starting Price: 120 €
M. L’ABBE DE LA BLETERIE, “Vie de l’Empereur Julien / Nou-
velle édition. Trois livres relie“, A Paris, chez la Veuve Savoye, 
Saillant, la Veuve Desaint, Delalain, Bailly, 1775. In-12 °, XII, 
467 pp. Binding of the period, full leather cover; profusely gilt 
decorated spine with a title piece of red morocco, ornaments 
and repeating patterns gilt, golden roulette on the cuts; red 
spotted page edges, Úne interior. Nice copy.

Lot. 8151   Starting Price: 120 €
Wegelin (Weguelin) J., “Caracteres historiques des empere-
urs, depuis Auguste jusqua Maximin: a lusage de lAcademie 
royale des gentils-hommes”. Berlin, G. J. Decker, 1768. First 
Edition. Complete in 2 Volumes. A rare work of Jacob Wegelin, 
Swiss historian, theologian and philosopher. 8vo, pp.504,[2] 
+ 706,[2]. All pages with paneled decoration. Chapter deco-
rating vignettes. Half leather with raised bands. Wear on ex-
tremities & spine head.

Lot. 8153   Starting Price: 100 €
Duncombe John, “Select works of the Emperor Julian, and 
some pieces of the Sophist Libanius, translated from the 
Greek”, J. Nichols, London, 1784. First Edition. 8vo. A scarce 
edition along the works of the last pagan Roman Emperor and 
notable philosopher Julian. Including writings of the Sophist 
philosopher Libanius, friend of the emperor Julian, in whose 
memory he wrote a series of orations. Contemporary thick 
carton marbled boards & spine, lightly worn externaly. Inte-
rior lightly sunned with few handwritten notes on margins.  

Lot. 8154   Starting Price: 180 €
Αππιανός Αλεξανδρεύς, Schweighaeuser Johannes, “Αππιανού 
Αλεξανδρέως Ρωμαϊκών Ιστοριών τα σωζόμενα... / Appiani 
Alexandrini romanarum historiarum quae supersunt...”, Vol-
ume I, Lipsiae, Weidmanni haeredes et Reichium, 1785. 8vo, 
pp.xl, [2], 930. Complete including the copper-plate frontis-
piece. Text in Greek, comments in Latin. Contemporary bind-
ing: half leather, spine with raised bands and title in gilt. Ex-
ternal wear, signs of waterstain on upper-part throughout.

Lot. 8155 Starting Price: 150 €
MITFORD William, “¬e history of Greece”, London, T. Cadell, 1795. ¹ird edition. Four (4) Volumes (1-4). 8vo, pp. [16], 476 + 
[10], 437, [3] + [10], 435, [5] + [10], 410. Folding map of ¹ermopylae. Armorial Bookplate “¹omas N. Parker Esq”. Full contempo-
rary leather rubbed & faded. Mitford’s masterwork. Discusses the history of the world prior to the rise of Greek powers, accounts 
from the Trojan War, Athenian civilizations, hostilities between Greece and Asia Minor, commerce of early Greeks, scientiÚc dis-
coveries, and astronomy and physics. Mitford also gives accounts of the Úrst Olympic Games, Greek inöuence on eastern nations, 
and political powers of Greek government.
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Lot. 8156 Starting Price: 350 €
MITFORD WILLIAM, “¬e History of Greece”, by William Mitford, publisher: London, printed By Luke Hansard & Sons, near 
Lincoln’s-Inn Fields, for T. Cadell And W. Davies, In ¹e Strand, 1818. In 8vo, complete work of 10 Volumes, signed by previous 
owner, with side notes on text. Hardcover with leather back and gilted decorations, volume 8 missing the upper side of its back, 
otherwise in excellent condition.

Lot. 8157 Starting Price: 180 €
VILLEMAIN M., “LASCARIS OU LES GRECS AU QUINZIEME 
SIECLE, suivi d’un essai historique sur l’etat des Grecs…”, Par-
is, chez Ladvocat libraire, 1825. 8vo, pp. [8], 402, [4], text in 
French. Period binding, brown leather spine with raised bands 
and embellished decorations, gilted, marbled boards. Excel-
lent condition, rare book.

Lot. 8158 Starting Price: 120 €
EMERIC-DAVID, T.B., “Jupiter. Recherches sur ce dieu, sur 
son culte, et sur les monuments qui le reprâesentent”, Paris, 
L’Imprimerie Royale, 1833. Two volumes in 8vo, pp. [10], 
ccxcvi, 349+ [6], 612, complete copy with one frontispiece and 
2 engraved plates, of mythological interest, text in French. 
Period binding, with raised bands, gilted letters and marbled 
boards. Overall in a very good condition.

Lot. 8159 Starting Price: 90 €
LIMBURG BROUWER, P. VAN, “Etat de la Civilisation Morale Et Religieuse des Grecs, Dans les Siècles Héroïques”, Tome Premier 
& Second, a GRONINGUE, chez W. VAN BOEKEREN, 1833- 1834. 8vo, pp. [8], 367, [1] + [4], 588, [2], of Hellenic ancient history 
interest, text in French, ORIGINAL EDITION, COMPLETE WORK. Paperback, soï cover, edge-worn. Overall in a good condition.

Lot. 8160 Starting Price: 80 €
POUQUEVILLE (M.) “GRECE [L’UNIVERS. HISTOIRE ET DESCRIPTION DE TOUS LES PEUPLES…], Paris, Firmin Didot frères, 1835. 
8vo, pp.447, [1]. With 112 full-page steel engravings and 2 double page maps of Greece. Contemporary binding, paper boards, 
cloth spine. Decorative paper sticks on both covers and spine, where partly missing. Obvious external edge wear.  Very clean and 
tight inside, except of spatially cut extermities and a detached engraving at the last book section (6th, Epidaurus). Good copy 
overall.

Lot. 8161 Starting Price: 150 €
ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, «Ιστορία της παλαιάς Ελλάδος μετά συνοπτικής Ελληνικής αρχαιολογίας, εκ της Γερμανικής εις την 
καθομιλουμένην γλώσσαν των Ελλήνων προς χρήσιν των σπουδαζόντων νέων, μεταφρασθείσα παρά Ιωάννου Χ. Ν. Χαβιαρὰ», 
εν Βιέννη της Αυστρίας, δαπάνη και επιστασία του μεταφραστού. Εκ της τυπογραφίας τού Α. Βένκου ΑΩΛΣΤ· (1836). 8ο, σ. 
κ΄+386+2 χ.α. Μετάφραση του έργου Friedrich Karl Kraï. (Ηλιού αρ.1836.109)
Ο Χαβιαράς (Χατζηνικολάου) Ιωάννης, Χιώτης την καταγωγή,  υπήρξε καθηγητής των ελληνικών στην Ελληνική σχολή της 
Βιέννης, καθώς και Πρωτοψάλτης του εκεί ναού της Αγίας Τριάδος, προβάλλοντας συγχρόνως στους τοπικούς μουσικούς 
κύκλους την μοναδικότητα των μελωδιών της Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής μουσικής. Τις ημέρες του Πάσχα του 1844 στην 
εκκλησία της Αγίας Τριάδος στην Βιέννη για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του, ακούστηκαν ύμνοι με την συνοδεία 20μελούς  
χορωδίας και πιάνου εποχής,  που είχαν μετατραπεί από μονοφωνικοί σε τετραφωνικοί. Το ίδιο έτος η επίσημη εκκλησία διά 
του Μητροπολίτη του Κάρλοβιτς Ιωσήφ Raiacici, καθιέρωσε για τις εκκλησίες της Δύσης  την αλλαγή αυτή, από την μονοφωνία 
των ύμνων σε τετραφωνία. Ο Χαβιαράς με συνεργασία διασήμων Βιεννέζων μουσουργών της εποχής θα μετατρέψει ένα 
πλήθος μελωδιών της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τετραφωνία

Lot. 8162 Starting Price: 40 €
Εδουάρδου Γίββωνος, «Ιστορίας της Παρακμής και Πτώσεως του Ρωμαϊκού Κράτους Κεφάλαιον ΜΔ», περιέχον τὴν Ιστορίαν 
του Ρωμαϊκού Δικαίου, Ω προσετέθησαν αι Σημειώσεις του Ούγωνος, Βαρνκοινίγου καί τινες των μεταφραστών Αιμιλίου 
Ερτσογ και Πέτρου Παπαρρηγοπούλου, Αθήναι εκ της Φιλολάου Τυπογραφίας, 1840. 8ο, σελ. [4], β, β, 164, [4]. Δέσιμο εποχής, 
δερμάτινη ράχη πλήρως αποκολλημένη και μαρμαροθετημένα καπάκια. Εσωτερικά σε καλή κατάσταση, με λεκέδες από υγρό 
στοιχείο. (Γκίνης-Μέξας, αρ. 3292), (Ηλιού, αρ. 1840.72).
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Lot. 8163 Starting Price: 60 €
Καραβίας-Γρίβας Νικόλαος Ιθακίσιος, «Λεξικόν των ενδόξων ανδρών της ιστορίας των επιστημών των αρμάτων της πολιτικής 
και των ωραίων τεχνών. / υπό Νικολάου Καραβία Γρίβα Ιθακησίου, του ιατρού και χειρουργού» Τόμος Α΄+ Τόμος Β΄, Εν 
Κωνσταντινουπόλει, [Τόμος Α΄]: Εκ της του Παναγίου Τάφου τυπογραφείας των Χ. Ι. Δημητρίου και Κ. Ιωαννίδου, 1841, [Τόμος 
Β΄]: Εκ της τυπογραφίας Η Αθηνά, 1842. 8ο, σελ.[2], δ’, [2], 310 + [2], 352. Με κατάλογο συνδρομητών. Δερμάτινη ράχη και 
δέσιμο εποχής (με φθορές), χωρίς τη σελ. τίτλου του Α’ τόμου, σχισίματα στην τελευταία σελ. καταλ. Συνδρομητών. (Γ.Μ. 3496, 
3650)

Lot. 8164 Starting Price: 50 €
Κοντόγονος Κων/ντίνος, «Επιτομή  Ελληνικής Μυθολογίας, εκ διαφόρων συγγραφέων ερανισθείσα», Αθήναι, Τυπογραφία 
Ανδρέου Κορομηλά, 1847. 8ο, σελ.η’, 242, [1]. Σφραγίδα ανάγλυφη μέλους της οικογένειας Ροδοκανάκη στη σελ. τίτλου «Rodo-
canachi Frangiadi Trieste». Δερμάτινη ράχη εποχής αποκολλημένη. [Γκίνης – Μέξας 4536]

Lot. 8165 Starting Price: 120 €
ΒΑΜΒΑΣ Ν., “Εγχειρίδιον της του ιερού άμβωνος ρητορικής. Συνταχθέν εκλεκτικώς και αφιερωθέν τη Ιερά Συνόδω του 
Βασιλείου της Ελλάδος υπό Ν. Βάμβα”, Αθήνησι, Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1851, [ΔΕΜΕΝΟ ΜΑΖΙ] ΠΑΡΑΝΙΚΑΣ Μ. Κ., 
«Σχεδίασμα περί της εν τω ελληνικώ έθνει καταστάσεως των γραμμάτων από της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 
μ.Χ.) μέχρι των αρχών της ενεστώσης (ΙΘ’) εκατονταετηρίδος”, Κωνσταντινούπολη, τυπ. Α. Κορομηλά, 1867, [ΔΕΜΕΝΟ ΜΑΖΙ] 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ., «Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων / Ερανισθείσα εκ των Χρονικών του Γεωργίου Φραντσή”, 
Αθήνα, τυπ. Νικήτα Γ. Πάσσαρη, 1865. Πρώτη Έκδοση. 8ο, σσ. [4], β’, [2], 312+ η’, 216+ 52, 13x20 εκ. 3 βιβλία ολοκληρωμένα και 
δεμένα μαζί, στο τρίτο βιβλίο λιθογραφία με τίτλο «Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μαχόμενος υπέρ Πίστεως και 
Πατρίδος. Έλληνες! Την ελευθερίαν ή τον θάνατον!». Δέσιμο εποχής, με δερμάτινη φθαρμένη ράχη με εμπίεστες λεπτομέρειες 
σε χρυσό. Εσωτερικά σε πολύ καλή κατάσταση, με μερικές οξειδώσεις.

Lot. 8166 Starting Price: 60 €
ROY M.”Illustration de lhistoire de la Grece”Limoge/Paris, Librairie des bons livres,1852. 16mo, pp.312. Original cloth with decora-
tions in gilt, 2 frontispieces. Occasional spotting. Overall Very Fine condition.

Lot. 8167 Starting Price: 100 €
BEHR, M. LE BARON, “Recherches Sur Lhistoire Des Temps Heroiques De La Grece / Avec Quatre Cartes Et Un Plane, Paris: Didot 
Freres, 1856.In 8o, pp.: x+408+(2) pp.; 4 maps, 1 plan. Text in French / Français. Original paper soïcover, medium rubbed, occa-
sional foxing, uncut edges inside. Complete. Good copy overall.
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Lot. 8168 Starting Price: 40 €
FETIS, FRANCOIS- JOSEPH (1784-1871), “Memoire sur l’harmonie simultanee des sons chez les Grecs et les Romains, en reponse 
a la question suivante: les Grecs et les Romains ont-ils connu l’harmonie simultanee des sons? en ont-ils fait usage dans leur 
musique?”, Hayez, 1859. 4to, pp. 120, contains 2 plates with 3 §gures and 2 tables referring to musical notes, the §rst folded, text 
in French. Original green paperback, loose binding at the back, with protective so« covers, light foxing, overall good condition.

Lot. 8169 Starting Price: 280 €
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κων., “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των νεωτέρων, χάριν 
των πολλών εξεγεργασθείσα υπό Κ. Παπαρρηγόπουλου, Πρώτη ‘Εκδοσις, εν Αθήναις εκ της τυπογραφίας Σ. Παυλίδου / εκ 
του τυπογραφείου Ν. Σ. Πάσσαρη, 1860-1874. ΠΛΗΡΕΣ 5 τόμοι + Επίλογος, σε 8ο, σελ. δ’+877+η’ (Τόμος Πρώτος, 1860) / 
ιστ’+778+β’+αναδιπλ. Χάρτης Μακεδονικής Ελλάδος (Τόμος Δεύτερος, 1865) / 845+ε’+1 λ. (Τόμος Τρίτος, 1867) / η’+751+1 λ. 
(Τόμος Τέταρτος, 1871) / ιβ’+1000+2 λ.+εξώφ. (Τόμος Πέμπτος και τελευταίος, 1874) / η’+455+πη’ (Επίλογος, μετά Πίνακος 
Αλφαβητικού των κυρίων ονομάτων των περιεχομένων εις τους πέντε τόμους της ιστορίας ταύτης, εκ του τυπογραφείου 
1877). Δερμάτινες ράχες με λίγες φθορές (περισσότερη στον Πρώτο τόμο), χοντροχάρτονα καπάκια, δέσιμο εποχής, πολύ καλή 
κατάσταση εσωτερικά (Ηλιού-Πολέμη 1865.280, ΓΜ 8257).

Lot. 8170 Starting Price: 20 €
PRESLE M. BRUNET DE, BLANCHET M. ALEXANDRE, “GRECE depuis la Conquete Romaine”, jusqu’a nos jours, Paris, Firmin Didot 
Freres, Fils et Cie, 1860. 8o, pp. 589, [1], with 40 lithographed plates, double column text in Frnech. Period binding, leather back 
rubbed. Overall good condition.

Lot. 8171 Starting Price: 100 €
BRUNET DE PRESLE M., BLANCHET A.M. “GRECE L’univers pittoresque -depuis la conquete romaine jusqu’a nos jours”, Paris, 
Firmin Didot Freres, 1860.8vo , pp.589[40]. 40 full page engravings at the back.leather spine decoration in gilt, excellent condi-
tion

Lot. 8172 Starting Price: 100 €
Αναστασιάδης Μ. Λεόντιος, Επιτομή της Ρωμαϊκής Ιστορίας, Από κτίσεως Ρώμης μέχρι της πτώσεως της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας εις τα Δυτικά Μέρη. Συγγραφείσα μεν Αγγλιστί υπό του Γόλδσμιθ. Εκ δε της δωδεκάτης εκδόσεως μεταφρασθείσα 
εις το Γαλλικόν προς χρήσιν των Πρυτανείων, Λυκείων, και δευτερόντων σχολείων. Εκ δε της δευτέρας εις το Γαλλικόν, Υπό 
Λεοντίου Μ. Αναστασιάδου. Μέρος Α΄. Δημοκρατία Ρωμαϊκή. Έκδοσις Τρίτη, εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού 
1861. Σχ.8ο, σ. 356 , Από τη σ. 140 κ. εξ.: Μέρος Β΄ - Πβ. Κατάλογος Βλαστού 1873: 1862 (Γκίνης-Μέξας, αρ. 8623). Χοντροχάρτονα 
καπάκια, δερμάτινη ράχη με έκτυπη κόσμηση, με αρκετές φθορές (σκισμένα και μερικώς αποκολλημένα τμήματα, ιδιαίτερα 
φθαρμένες γωνίες). Χειρόγραφες σημειώσεις εποχής στο εσωτερικό του εμπροσθόφυλλου, σκισμένο προσέλιδο τίτλου, καλή 
κατάσταση στις εσωτερικές σελίδες, εκτός από διάσπαρτες κηλίδες και κατά τόπους τσακίσεις.

Lot. 8173 Starting Price: 90 €
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, υπό Ι. Ε. Καμπή (Joachim Heinrich von Campe, 1746-
1818), εκ της Γαλλικής μεταφράσεως εξελληνισθείσα υπό Σ., Αθήνησι, εκ του Τυπογραφείου Λαζ. Δ. Βιλαρά, 1862. Σε 4ο, σ. 
116. Επιδιόρθωση στην επομένη της σελίδας τίτλου, όπου και υπάρχει αφιέρωση για το Μάρκο Δραγούμη. [Δεμένο μαζί] Η 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ συγγραφείσα κατά τας Σερβικάς πηγάς και έγγραφα υπό Λεοπόλδου Ράνκε / εκ του Γερμανικού 
υπό Αλέξανδρου Ν. Κωστή, εν Αθήναις, εκ του Τυπογραφείου Λαζ. Δ. Βιλαρά, 1862, σ. 136. [Δεμένο μαζί] ΚΩΣΤΑΛ Ο ΙΝΔΟΣ, 
ο μουσικός της Σιέρρα Μάδρε, σ. 130. Δερμάτινη ράχη, υφασμάτινα καπάκια με σχετική φθορά. Πολύ καλή κατάσταση στο 
εσωτερικό. ΣΠΑΝΙΟ αντίτυπο.

Lot. 8174 Starting Price: 80 €
FLANDIN EUGENE, ”Histoire des Chevaliers de Rhodes / Depuis la création de l’ordre à Jérusalem jusqu’à sa capitulation à 
Rhodes”, Tours, Alfred Mame et §ls, 1864. 1st edition, in 4o, p. viii+328. Frontispiece and numerous engraved images in and out of 
text. Text in French. Great historical essay on chivalry era at the island of Rhodes, between 14th and 16th century.  Private binding, 
cloth spine, so« paper covers, rubbed and creased mainly on edges. Complete, clean and tight inside; sparse page browning and 
spotting.
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Lot. 8175 Starting Price: 160 €
«ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μετά Προδιοικήσεως (περί διαφόρων αντικειμένων) και μετά Του 
Βουλευτικού Νόμου και του περί Δημαιρεσιών», εν Αθήναις, εκ της Τυπογραφ. Ανδρ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ, 1865.

Lot. 8176 Starting Price: 90 €
LENORMANT François, “La Grèce et les Iles Ioniennes; études de politique et d’histoire contemporaine”, Paris: Michèle Levy 
Frères, 1865. Small 8o, pp.368. The French archaeologist François Lenormant tries to shed some light over the ¿rst expan-
sion of the Greek state’s borders, more than thirty years aÈer its declaration of independence; by the treaty signed on 17/29 
March 1864 between the ëree Powers (England, France and Russia) and the Greek kingdom, the Ionian Islands were §nally 
handed over to Greek rule. ëis development was the culmination of a series of consultations and diplomatic negotiations, which 
set quite heavy conditions for Greece that was excluded from most diplomatic meetings. Ex libris stamp at §rst and last page. 
Leather spine with title on gild, paper boards, showing light wear. Apart from some foxing, internal pages are in §ne condition. 
Fine and rare copy.

Lot. 8180 Starting Price: 150 €
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κων., “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθημάς, εκδιδόται 
υπό Ανέστη Κωνσταντινίδου, Έκδοσις Δευτέρα, εν Αθήναις εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 
1886-1887.ΠΛΗΡΕΣ 5 τόμοι σε 8ο, σελ. 888+712+768+703+928. Δερμάτινες ράχες με φθορές, δέσιμο εποχής, πολύ καλή 
κατάσταση εσωτερικά (Ηλιού-Πολέμη 1886.402, 1886.403, 1886.404, 1887.450).

Lot. 8177 Starting Price: 60 €
ΙΡΒΙΓΓΟΣ Κ. Ι., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ι. (μετ.), “Σύνοψις της Ελληνικής Ιστορίας απ αρχής των Ελλήνων μέχρι της υπό Ρωμαίων 
υποδουλώσεως αυτών...”, Αθήνα, τυπ. Αντωνίου Λαμπρινίδου, 1868. 12ο, σελ.60. Χάρτινα καλύμματα και ράχη εποχής. Σπάνια 
Έκδοση.

Lot. 8178 Starting Price: 60 €
Πολυζωίδης Αναστάσιος, “Τα Ελληνικά: ήτοι ο βίος της Ελλάδος κατά πάσας τας σχέσεις και εκδηλώσεις αυτού 
εξεταζόμενος...”, Αθήνα, τυπ. Σ. Κ. Βλαστού, 1870. ΠΛΗΡΕΣ. 2 τόμοι δεμλενοι σε έναν. 8ο, σελ.244+340. Δερμάτινη ράχη. Η-Π 
1870.539.

Lot. 8179 Starting Price: 55 €
Κ. Παπαρρηγοπούλου, «Επίλογος της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, μετά πίνακος αλφαβητικού των κυρίων ονομάτων, 
των περιεχόμενων εις τους πέντε τόμους της ιστορίας ταύτης, εν Αθήναις, εκ του Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1877. 8ο, σελ. 
η, 455, [1], πη. Δέσιμο εποχής, δερμάτινη φθαρμένη ράχη με εμπίεστες και ανάγλυφες λεπτομέρειες και γράμματα σε χρυσό, 
καπάκια φθαρμένα στις ακμές. Εσωτερικά σε καλή κατάσταση. (Ηλιού-Πολέμη, αρ. 1877.199).

Lot. 8181 Starting Price: 120 €
ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ Αναστάσιος, “Γενική Ιστορία από των Αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρι των Καθ Ημάς μέχρι των Καθ Ημάς 
Επιθεωρηθείσα και Συμπληρωθείσα υπό Γεργίου Π. Κρέμου,  Πρώτη έκδοσις, εν Αθήναις 1889-1890,τόμοι 3 (λείπει ο Τόμος 
Δεύτερος), σελ. [π’+840]+715+[ις’+1300]. Σφραγίδα ιδιωτικής βιβλιοθήκης. Βιβλιοδεσία εποχής με δερμάτινη διακοσμημένη 
ράχη, σχήμα 8ο μεγάλο, σε πολύ καλή κατάσταση (σχετική φθορά στο δέρμα της ράχης).

Lot. 8182 Starting Price: 80 €
Κυριακίδου Κ. Επαμεινώνδα Κωνσταντινουπολίτου, “Ιστορία του σύγχρονου Ελληνισμού, από της ιδρύσεως του Βασιλείου 
της Ελλάδος μέχρι των ημερών μας 1832-1892/ Μετά εισαγωγής επί των διαφόρων ιστρορικών περιπετειών του έθνους, της 
μεγάλης επαναστάσεως του 1821 και της διοικήσεως του Καποδιστρίου και εξήκοντα και πλέον εικονογραφιών”, Εν Αθήναις, 
Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας Ν. Γ. Ιγγλέση 1892. Τόμοι δύο Α+Β, 8ο, σελ.680, 655+1. Α’ τόμος: Χοντροχάρτονα καπάκια, με 
δερμάτινη ράχη και χρυσέκτυπο τίτλο, ελάχιστη φθορά εξωτερικά, εξαιρετικά κατάσταση εσωτερικά. (Ηλιού-Πολέμη, αρ. 
1892.281). Β’ τόμος: Υφασματόδετα χοντροχάρτονα καπάκια (μικρή φθορά), δερμάτινη ράχη με χρυσέκτυπο τίτλο, εξαιρετικές 
εσωτερικές σελίδες, λείπει το τελευταίο φύλλο, σελ. 655-656. (Ηλιού-Πολέμη, αρ. 1892.282).

Κατατοπιστικές φωτογραφίες των αντικειμένων στον ψηφιακό μας κατάλογο: 
www.karamitsos.com
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Lot. 8183 Starting Price: 280 €
FAROCHON P.A., “Les Chevaliers De Rhodes Et De Malte 
(Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem). Chroniques et 
Récits. Collection Les gloires chrétiennes et militaires de la 
France”, Tours: Ed. Alfred Mame et Fils. 1893. Large 4o, pp. 
399. Publisher’s impressive binding, paperboard, richly illus-
trated (colours and gold) red buckram on upper cover and 
spine, golden edges; many illustrations in and out of text; 
binding in good condition, clean paper despite some foxing, 
solid work, Very Good copy.

Lot. 8184 Starting Price: 180 €
DURUY Victor, “Histoire des Grecs”, 3vol., Paris, Librairie 
Hachette, 1887-1889. Imperial 8vo, pp.822+749+740. Fron-
tispiece. Period binding: half leather highly decorated in gilt. 
Light edge-wear & spotting. Vol.I: 808 gravures, 9 maps and 5 
chromolithographic printings. Vol.II : 736 gravures, 4 maps, 5 
chromolithographs and 2 folding pieces. Vol III: 659 gravures, 
13 maps 4 chromolithographs, 2 folding pieces. Occasional 
foxing. Complete and overall in very §ne condition.

Lot. 8185 Starting Price: 60 €
ROBIOU FeLIX, “L’ Εtat religieux de la Grece et de lOrient au siecle dAlexandre, en deux Memoires presentes lAcademie des In-
scriptions et Belles-Lettres.— I. La Grèce, la ërace, et l’Asie-Mineure, les Préludes du syncrétisme (1 re série des Mémoires, tome 
X, 1 re partie), 1893. — II. Les Régions syro-babyloniennes et l’Éran (ibid., 2 e partie), 1895, Paris: Imprimiere Nationale, Libraire 
Klincksieck. 4o, pp.101 - 112. Two volumes, bound with paper strip. Original paper so«covers, medium rubbed. Some slight edge 
wear and occasional foxing. Sparse spotting inside.

Lot. 8187 Starting Price: 120 €
[Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897] ROSE, W. KINNAIRD, “With the Greeks in áessaly / With 23 illustrations by W.T. Maud, Map, 
and Plans”, Boston: L.C. Page, 1898.Crown 8o, xx, [278] pp. Plates. Based on the dispatches from the Graeco-Turikish War, sent 
from Greece to Reuter’s by the author, who was their special correspondent. Original red pictorial cloth gilt, spine faded, binding 
near §rm. Light shelf wear, minimum foxing scattered through text, otherwise a tight copy of an uncommon work.

Lot. 8189 Starting Price: 40 €
Mahaðy J. P., “RAMBLES AND STUDIES IN GREECE”, Philadelphia, ëe John C. Winston Co. [no date] c.1900. 8vo, pp.xviii,535 with 
30 full-page photographic illustrations & a folding map. Original boards with decorations & Parthenon temple in gilt. Very Fine 
copy.

Lot. 8188 Starting Price: 100 €
[Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897] G. W. STEEVENS, “WITH THE CONQUERING TURK: confessions of a bashibazouk”, 1st edi-
tion by W. Blackwood & sons, Edinburgh and London, 1897. With four folded maps. In 8o, pp.: [vi],315,[32 books catalogue]. An 
impressively vivid description of the catastrophic -for Greece- Greek-Turkish war of 1897, by the most famous war correspondent 
of his time. With his penetrating journalistic insight, records the mental spirit at both camps (Greek – Turkish), giving detailed 
war reports at the same time. Handwritten dedication dated 1898. Red hardcover leather binding, with gilded title over the spine. 
Minimal edge wear. Overall §ne condition.

Lot. 8186 Starting Price: 50 €
[Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897] BRAILSFORD Henry Noel, “ëe Broom of the War God”, D. Appleton and Co, New York, 1898. 
First Edition. Large 12mo, pp.337+5. Original cloth. Wear on boards & spotting throughout. A scarce work based on the authors 
personal observations of the 1897 Greco-Turkish war and the Army of áessaly under the command of Crown Prince Constan-
tine.
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Lot. 8191 Starting Price: 190 €
J. DE MORGAN, “Les Premières Civilisations: Études sur 
la Préhistoire et l’Histoire jusqu’à la §n de l’Empire Macé-
donien, par J. De Morgan, ancien directeur général des antiq-
uités de l’Egypte, délégué général en Perse du ministère de 
l’instruction publique”, Paris: Ernest Leroux éditeur, 1909. 4o, 
pp.xii+513, with many maps in black and white in and out of 
text. Sources of prehistory and history, the origins, the glacial 
phenomena, òora, fauna and man in glacial times and civiliza-
tion during the last glacial times. Hardcover in half tan leather, 
original (preserved) folded wrapper; leather slightly rubbed, 
fresh Interior, without brand or annotation. Very little fox-
ing. Fine copy.

Lot. 8190   Starting Price: 160 €
Rennell Rodd Sir, “áe princes of Achaia and the Chronicles 
of Morea, a study of Greece in the middle ages”, London, 
E. Arnold, 1907. Complete in two (2) volumes. 8vo, pp.301 + 
334, 16. Original publisher’s green cloth. Ex libris labels. In-
cluding a folding map of Medieval Greece and appendix of 
genealogical tables. An important and early study along the 
Frankish states of Medieval Greece, from the 1204 Siege 
and sack of Constantinople by the Fourth Crusade, the parti-
tion of the Empire and the establishment of the Latin rule of 
the Byzantine Empire, the Princes of Achaia and the Catalan 
successors.

Lot. 8192   Starting Price: 50 €
[ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ]. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ, “Το Αγιον Όρος και η ρωσική πολιτική εν Ανατολή, εκδίδοται δαπάνη της Ιεράς Μονής 
Βατοπεδίου”,  εν Αθήναις, τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1913. 8ο, σελ. 213, [3], με πλήθος εικόνων στο εσωτερικό. Δέσιμο με νεώτερο 
πανί, έχουν διατηρηθεί ωστόσο τα αρχικά εξώφυλλα.

Lot. 8193   Starting Price: 60 €
ABBOTT G. F., “Greece and the Allies 1914-1922”, Methuen & Co., London, 1922. “PRESENTATION COPY” cachet on title page. 
Small 8vo, pp.xi,242+8. Light brown cloth, gilt title on spine, relief title on front cover. Light edge-wear. Overall §ne copy.

Lot. 8194   Starting Price: 60 €
[Καταστροφή της Σμύρνης] Puaux R., “LA MORT DE SMYRNE”, Edition de la Revue des Balkans, Paris 1922. 12mo, pp.32. 
Original binding. René Puaux (1878-1937) was a journalist who worked for the French newspaper Le Temps. He arrived at Smyrna 
in 1919 and collected vital eye-witness testimonies from the massacres following the Kemalist Army’s entrance to the city in 
September 1922.

Lot. 8195   Starting Price: 70 €
BAREILLES Bertrand, “Le Drame Oriental: D’Athenes a Angora”, Paris, Editions Bossard, 1923. 8vo, pp.272, [6]. ëe French jour-
nalist Bertrand Bareilles, presents in that book all the dramatic events between Greece & Turkey from the 1908 Young Turk 
Revolution to the end of the Asia Minor Campaign in 1923, focusing on the great protagonist of this period, Ele«herios Venizelos. 
Ex libris stamp and pencil notations at §rst page. Industrial red leather binding, slight wear on spine (gild title faded). Clean and 
tight inside, §ne copy overall.

Lot. 8196   Starting Price: 65 €
Remerand Gabriel, “Ali de Tebelen Pacha de Janina (1744-1822)”, Paris, Paul Geuthrer, 1928. 4to, pp.290. Including all 12 full-page 
plates and 1 folding map. Uncut. Original boards, light wear.

Lot. 8197   Starting Price: 35 €
MILLER William, “Greece”, Ernest Ben, London, 1928. 8vo, pp.351. Original green cloth with wear. ëe history of modern Greece 
from the 1897 war & the Balkan Wars to the Asia Minor Catastrophe & the establishement of Greek refugees. Spotting on 5 §rst 
& last pages. Sunned spine.
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Lot. 8199   Starting Price: 30 €
ΑΜΠΕΛΑΣ ΤΙΜΟΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,”Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΥΡΙΩΝ /401π.Χ.  1922μ.Χ”, Α’ έκδοσις, τύποις Γεωρ. Κ. Ρόδη, 
Αθήναι, 1937.8ο μεγάλο, σελ. 274+φωτογραφίες εκτός κειμένου+1 αναδ. χάρτης. Η συναρπαστική ιστορία της Ανεξάρτητης 
Μεραρχίας κατά την  αποστολή αυτοκτονίας που ανέλαβε στις 13 Αυγούστου 1922: να διεισδύσει, από τα απόρθητα Στενά 
Κουμπέτ, με 10.000 άνδρες, στο εχθρικό έδαφος και να διασπάσει την ενότητά της τουρκικής στρατιάς. Μια σπάνια και 
άγνωστη συγγραφή της νεότερης ελληνικής ιστορίας από τον Συνταγματάρχη ΠΒ ε.α. και δικηγόρο Δ. Τ. Αμπελά. Αρχική χάρτινη 
βιβλιοδεσία, με ελάχιστη φθορά περιμετρικά, εξαιρετική κατάσταση στις εσωτερικές σελίδες.

Lot. 8198   Starting Price: 30 €
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (βιβλία 2)
1.«Η σχολή των Ευελπίδων», Αθήναι, 1933. Πλάγιο 8ο, σελ. [12], 49, [11]. και σελίδες με εικόνες εκτός αρίθμησης, με κατάλογο 
διοικητών (1838- 1930)και τον ύμνο της σχολής. Αρχικά εξώφυλλα, λίγο λερωμένα.
2.«Τα Εκατόν Δέκα Χρόνια της Σχολής των Ευελπίδων 1828-1938», 1938. 4ο, σελ. 147, με πολλές εικόνες απο στιγμιότυπα της 
σχολής, πορτραίτα διοικητών και καθηγητών και σχέδια. Αρχικά εξώφυλλα, λερωμένα. [ΜΑΖΙ] Φάκελος της σχολής, άγραφος.

Lot. 8200   Starting Price: 90 €
PALLIS A. A., “Greeces Anatolian Venture - and A«er: A Survey of the Diplomatic and Political Aspects of the Greek Expedition 
to Asia Minor (1915-1922) / with 8 half-tone plates and an endpaper map”, London: Methuen & Co., 1937.1st edition, 8vo, xv+239 
pp. Hardcover in original red cloth, title in gilt on spine, slightly rubbed. Medium shelf wear, very good inside pages. Very good 
and RARE copy overall.

Lot. 8201   Starting Price: 60 €
ΒΕΝΕΡΗΣ, Τιμόθεος Μ. (Μητροπολίτης Κρήτης), “Το Αρκάδι Δια Των Αιώνων”, Tύποις ΠΥΡΣΟΥ Α.Ε., Αθήναι: 1938.Πρώτη έκδοση. 
Σε μικρό  4ο, σελ. 495+εικόνες (Α/Μ φωτογραφίες, τυπώματα ζωγραφικών έργων κ.ά.) εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, άκοπο, με 
μικρή φθορά κυρίως περιμετρικά και σημειακά χαλαρή βιβλιοδεσία. Συνολικά σε καλή κατάσταση.

Lot. 8202   Starting Price: 40 €
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ, “ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΟΥΤΣΌΒΛΑΧΟΙ”, Αθήνα: Εκδ. Βιβλιοπωλείον-Τυπογραφείον Εστίας, 1939. 4ο, 
σελ. 152. Αρχικά εξώφυλλα. Πολύ καλό αντίτυπο.

Lot. 8204   Starting Price: 30 €
ΜΠΙΡΗΣ Η. ΚΩΣΤΑΣ, “ΟΙ ΓΎΦΤΟΙ, ΜΕΛΈΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΉ ΚΑΊ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΉ”, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1942. 4ο, σελ. 
30. Αρχικά εξώφυλλα. Σε καλή κατάσταση.

Lot. 8205   Starting Price: 40 €
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, “Γύρω από το Δεκέμβρη”, πολιτικά άρθρα, Πολιτική Βιβλιοθήκη, αρ. 1), Αθήνα, Τα Νέα Βιβλία, 1945. 
8o, σελ. 127, [5]. Αρχικά εικονογραφημένα εξώφυλλα [ΜΑΖΙ] ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, “Ο «κίνδυνος» του κομμουνισμού”, Μικρή 
Βιβλιοθήκη, 15, Αθήνα, Τα Νέα Βιβλία, 1946. 16ο, σελ. 37, [3]. Αρχικά εξώφυλλα.

Lot. 8206   Starting Price: 35 €
ΠΑΠΑΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, “Μάρτυρες Κληρικοί Μακεδονίας- Θράκης (1941-1945)”, Αθήνα, 1948. Μικρό 8ο, σελ. 96. Διατηρεί 
τα αρχικά του εξώφυλλα, σε καλή κατάσταση.
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Lot. 8207   Starting Price: 60 €
Kastner, Erhart, “Griechenland Ein Buch aus dem Kriege”, Berlin, 1943. 8vo, pp. 268, [4], travel during World War II, with numerous 
line drawings of landscapes, buildings, etc., text in German. Hardcover, with green cloth, overall in a goodcondition.

Lot. 8208   Starting Price: 100 €
“Αι θυσίαι της Ελλάδος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο / ëe Sacri§ces of Greece in Second World War”, Folio, 1946. Bilin-
gual (Greek, French, English, Russian). Numerous maps, charts and photographic plates. Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα, 4 
γλωσσών (Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Ρωσικά). Με πλούσιο φωτογραφικό και έγχρωμους θεματικούς χάρτες. Πανόδετο, με την 
πρωτότυπη κουβερτούρα, σ. 180. Το λεύκωμα καταγράφει με μοναδική λεπτομέρεια τις καταστροφές που έχει υποστεί η χώρα 
μετά τη γερμανική εισβολή. Τα στοιχεία έχουν καταγραφεί από τον Κωνσταντίνο Δοξιάδη, τότε δεκανέα πεδινού πυροβολικού 
που επιστρέφει με τα πόδια στην Αθήνα.

Lot. 8209   Starting Price: 40 €
Mackenzie Compton, “Wind of Freedom, the history of the invasion of Greece by the Axis powers 1940-1941”, London, Chatto 
& Windus, 1944. 8vo, pp.280. With 16 illustrations and a folding map.

Turkey - Ottoman Empire

Lot. 8211 Starting Price: 300 €
“HISTOIRE UNIVERSELLE, Depuis le commencement du monde jusqu’à présent / composée en Anglois par une Société de Gens 
de Lettres; nouvellement traduite en François par une société de gens de lettres ; enrichie de §gures et de cartes ; Histoire mod-
erne ; 3 vols. (Tomes XLVI – XLVII - XLVIII), contenant la fuite de l’Histoire de DES TURCS & DES EMPIRES QU’ILS ONT FONDES 
dans la Tartarie & dans l’Asie-Mineure, & celles des Tartares sous Jenghiz Khan”, Paris: Moutard, 1782. 8o, pp. xxiv+559, xxiij+538, 
xxiv+543. Universal history from the beginning of the world to the present, written in English for a society of intellectuals and 
translated into French. It contains the history of the Turks and established empires, of Tartary, of Asia Minor, Genghis Khan, Mon-
golia, Tamerlane, trade, wars, sovereigns, court life, religion, etc. Printed in Paris, with the approval and favour of the king. Con-
temporary marbled leather cover, spine with §ve raised bands, gilt titles and tooling, tags with title and number of the volume, 
coeval marbled back and front endpapers, including half-title and title page, red edge. In very good condition.

Lot. 8210   Starting Price: 60 €
Nicolaus Muszka, “Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli cum epitome principum Turcarum, pars Prima...” TYRNAVIAE, 
Typis Academicis Societatis Jesu, 1747. First vol. Of 9, complete. 16mo, pp. [22], 340, text in Latin. Leather spine and covers, raised 
bands and pressed decoration with signs of being gilded. Burnt and rubbed by age covers, good conditions on the inside. Rare.
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Lot. 8212 Starting Price: 230 €
HISTOIRE UNIVERSELLE, Depuis le commencement du 
monde jusqu’a présent / composée en Anglois par une Socié-
té de Gens de Lettres; nouvellement traduite en François par 
une société de gens de lettres ; enrichie de §gures et de cartes 
; Histoire moderne ; 2 vols. (Tome Dix-Neuvieme & Tome 
Vingtieme), contenant une partie de l’Histoire de L’EMPIRE 
OTTOMAN. Paris : Moutard, 1783. 8o, pp. 600+570. Universal 
history from the beginning of the world to the present, writ-
ten in English for a society of intellectuals and translated into 
French. It describes the history of the Ottoman Empire, the 
kingdoms, the caliphs, the sultanates, the cities, the wars, the 
internal problems, the commercial relations, etc. Printed in 
Paris, with the approval and favour of the king. Hard marbled 
plates, leather spine with §ve raised bands and golden writ-
ings, red edges. In very good condition.

Lot. 8213   Starting Price: 130 €
[Mehmet Ali Pasha] ëédénat-Duvent, Pierre Paul, “L’Égypte 
sous Méhémed-Ali, ou aperçu rapide de l’administration civile 
et militaire de ce pacha”, Paris, Pillet ainé, 1822. 8vo, pp. xii, 
230. Very rare contemporary study, focusing on Muhammad 
Ali governance of Egypt. Consists of 10 parts, dealing with 
public works and infrastructure, agricultural production, com-
merce, industry, arts and cultural life of Egypt. Missing half-
title and table of contents. Rare.

Lot. 8214   Starting Price: 90 €
[HAMMER-PURGSTALL, J] ΧΑΜΜΕΡ Ι., “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, εξελληνισθείσα υπό Κωνσταντίνου Σ. 
Κροκιδά”, Αθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1870-1874. 3 από τους 6 τόμους (Α, Γ και Ε),8ο, σελ. 690, 495 και 364. Δερμάτινη ράχη 
εποχής (με φθορές), χοντροχάρτονα καπάκια. Πολύ καλή κατάσταση στο εσωτερικό. Ηλιού & Πολέμη, 1870.249-50, 1872.276 
& 1874.339-40.

Lot. 8215   Starting Price: 160 €
REV. EDWIN M. BLISS, “Turkey and áe Armenian Atrocities.A Graphic and ërilling History of Turkey--The Armenians, and 
the Events that have Led Up to the Terrible Massacres that have Occurred in Armenia, etc. by Rev. Edwin M. Bliss. with an 
introduction by Miss Frances E. Willard. Profusely Illustrated”. Edgewood Publishing Company, 1896. First Edition. In 8o, pp. 569. 
Contemporary account of the Hamidian massacres, the precursor to the 1915 Armenian genocide. Ex libris labels and stamps at 
§rst pages. Modern half-bound leather binding on marbled paper, gilt title on spine, gilt page edges. Excellent interior, §ne condi-
tion overall. Rare Book.

Lot. 8216   Starting Price: 100 €
Ali Haydar Midhat Bey, “Midhat-Pacha, Sa vie - Son Oeuvre”, Paris, Stock, 1908. 8vo, pp.xxiii, 263. Original binding, worn spine. 
ëe life and work of the Ottoman politician and democrat Midhat Pasha, written by his son.  Midhat Pasha is famous for leading 
the Ottoman constitutional movement of 1876 and introducing the First Constitutional Era, which only lasted for two years before 
Abdul Hamid suspended it. ëe book is published the same year of the Young Turk Revolution break, that restored the Ottoman 
constitution of 1876 and is one of the preparatory works that promoted Young Turk Revolution movement in Europe. With a pref-
ace of the French politician J. L. Lanessan that had already published articles supporting this direction.

Lot. 8217 Starting Price: 70 €
Ottoman Turkish Language, a set of 2 (two) books concerning Timetable & Obligations and Trade Law printed both in 1926 by 
“Cihan Matbaası”. Original cloth binding.

Lot. 8218   Starting Price: 75 €
ARMSTRONG, H. C., “Gray Wolf - Mustafa Kemal: An Intimate Study of a Dictator”, New York: Minton, Balch & Company, 1933. 1st 
U.S.A. edition, 8o, xi+298pp. Hardcover, in original light brown cloth, minor edge wear. Fine copy overall. Insights for the life of 
Mustafa Kemal, including interviews of Kemal by the author. ëis work reveals unknown aspects of his political actions & life and 
is considered one of the main references for the studies centred on Mustafa Kemal. Scarce.
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Lot. 8219   Starting Price: 50 €
YALMAN AHMED EMIN, “Turkey in My Time”, University of Oklahoma Press: Norman, 1956. 1st edition, 8vo, pp.: x, 294, with B&W 
photos and 2 maps. ëe §rst comprehensive personal account by a Turk since the early governmental reforms were initiated. 
Hardcover in original beige cloth, with black lettering in red outline on spine and colourful geometric design on front board. No 
dust jacket. Excellent interior. Fine copy overall.

Lot. 8220   Starting Price: 60 €
HASLIP JOAN, “ëe Sultan. ëe Life of Abdul Hamid”, London, U. K.: Cassell, 1958. 1st Edition, 8o, xiii+299pp. A frontispiece and 8 
pages of half-tone illustrations and a map, covers Ottoman Turkeys Sultans (Abdul Hamid II) life. Fine general condition. No Dust 
Jacket. RARE.

Lot. 8221   Starting Price: 80 €
Desdevises du Dezert á., “Geographie Ancienne de La MACEDOINE / áese”, Paris, Auguste Durand, 1862. pp. xii, 454,[1]. ëe 
important Dezerts theses that is still a main reference to most historical works along the history of Macedonia. Contempo-
rary binding. Signs of water-stain & spots throughout.

Θεσσαλονίκη - Μακεδονία - Βαλκάνια /
áessaloniki - Macedonia - Balkans

Lot. 8222 Starting Price: 80 €
SAINT-AYMOUR, Vte de Caix de, “Les Pays Sud-Slaves de l’Austro-Hongrie (Croatie, Slavonie, Bosnie, Herzegovine, Dal-
matie) / ouvrage illustre de 58 gravures et d’une carte”, Paris: E. Plon, Nourrit et cie, 1883. Small 8vo, pp.iv,[4],296,1 map,8 pages 
list of contents. A vivid travelogue through the north-northwestern Balkan Peninsula, shortly before the fall of the Ottoman 
Empire. Complete. Private leather binding, dark brown spine, light brown boards, no wear. Clean and tight inside, except some 
pencil marks on §rst page. Uncut pages.

Lot. 8223   Starting Price: 80 €
LAVELEYE, EMILE DE, “ëe Balkan Peninsula /Translated by Mrs. ëorpe / Edited and revised for the English public by the author 
/ With an introductory chapter upon the most recent events, and a letter from the right honorable W.E. Gladstone / With a map”. 
New York and London: G. P. Putnam’s Sons, ëe Knickerbocker Press, 1887. In 8o, pp.: xvi+408+frontispiece map folded (unat-
tached). Hardback in blue leather binding and plastic jacket; gilded title over spine; some tears on map; uncut pages inside; rare 
and good copy.

Lot. 8224   Starting Price: 120 €
“Εκθεσις της Α. Β. Υψηλότητος του Διαδόχου επί των πεπραγμένων του στρατού Θεσσαλίας κατά την εκστρατείαν του 
1897 υποβληθείσα εις το Υπουργείον των Στρατιωτικών”, Αθήνα, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1898. 4ο, σελ.555. Αντίτυπο 
του Στρατηγού Ν. Τρικούπη με χειρόγραφη υπογραφή και ημερομηνία 1899 και χειρόγραφα σχόλια του στρατηγού στα 
περιθώρια.
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Lot. 8227   Starting Price: 65 €
herbert Vivian, “The Servian Tragedy with some impressions of Macedonia”, london, grand Richards, 1904. 8vo, pp.xvi,296. 
illustrated with 24 photographic plates (including a frontispiece portrait of king alexander). original cloth covers. occasional light 
spotting and few loose sheets.

Lot. 8225 Starting Price: 80 €
ABBOTT, G.F., MACEDONIAN FOLKLORE, cambridge: university press, 1903. 1st edition, in 8o, p.xi+372 (index included). a 
study of the legends and myths of ancient Macedonia. text in english with some greek. original bluish cloth covers, paper spine 
label, rather dull. tight binding inside, good page condition. gilt upper edges. sparse number of pencil notations. scaRce original 
edition.

Lot. 8226   Starting Price: 60 €
ganDolphe Maurice, “LA CRISE MACEDONIENNE ENQUETE DANS LES VILAYETS INSURGES (SEPTEMBRE-DECEMBRE 
1903)”, peRRin et cie, paris 1904. 12mo, pp.971. Quarter leather. ex libris. Very Fine condition.

Lot. 8228   Starting Price: 150 €
ΚΑΖΑΖΗΣ Νικόλαος, “Grecs et Bulgares au dix-neuvième et au vingtième siècles / par Neoclès Kasasis”, Paris P.-V. Stock, 
éditeur (Ancienne Librairie Tresse & Stock), 1907. , 82 p., [1] p.; 25 cm. 
καζάζης, νεοκλής, 1849-1936 γεννήθηκε στην Πέτρα μηθύμνης, στο μόλυβο της λέσβου και πέθανε στην αθήνα. διατέλεσε 
καθηγητής της νομικής στο Πανεπ. αθηνών, βουλευτής Υπουργός, ενώ για αρκετές δεκαετίες πρόεδρος της εταιρείας «ο 
ελληνισμός»  που στόχευε στην  προστασία και υποστήριξη  του ελληνισμού των αλύτρωτων πατρίδων. συνεργάζεται με τον  ι. 
δραγούμη και Παύλο μελά στα πλαίσια της υποστήριξης του μακεδονικού αγώνα ενώ το 1897 συγκροτεί την ομάδα εθελοντών 
με την ονομασία «Φοιτητική Φάλαγγα» που θα πολεμήσει στο πλευρό του απελευθερωτικού κινήματος  των κρητών.  θα 
ταξιδέψει σε ολόκληρη την ευρώπη  με στόχο την προβολή  των ελληνικών δικαίων και την απελευθέρωση της μακεδονίας 
και της θράκης.  Το 1904 ίδρυσε στο Παρίσι, τον «σύνδεσμο υπέρ των ελληνικών δικαίων», που μέλη του υπήρξαν μεγάλες 
προσωπικότητες  της Γαλλίας όπως  οι φιλέλληνες  Denys cochin, georges  clemenceau.
θα συγγράψει ένα πλήθος εντύπων ενάντια στην «πονηρή» πρόταση των βουλγάρων περί «ανεξαρτησίας-αυτονομίας» της 
μακεδονίας και θα καταδικάσει την βουλγαρική πολιτική διώξεων των ελλήνων στην ανατολική Ρωμυλία.
σε πολυήμερη επίσκεψή στο Άγιο Όρος θα συγγράψει έκθεση με την οποία θα εντοπίζει τους μελλοντικούς κινδύνους της 
Πανσλαβιστικής άλωσης. Έτσι το 1902 σε επίσκεψή του στην Φιλιππούπολη της βουλγαρίας θα αποπειραθούν να τον 
δολοφονήσουν άγνωστοι δράστες που δεν εντοπίστηκαν από τις αρχές της πόλης.  Το 1907 θα εκδώσει στο Παρίσι  το βιβλίο του   
«grecs et Bulgares au dix-neuvième et au vingtième siècles» στο οποίο προσπαθεί να ενημερώσει την ευρωπαϊκή κοινότητα για 
τις λεηλασίες, εμπρησμούς και δολοφονίες και τους εξανδραποδισμούς, των ελλήνων της  Φιλιππουπόλεως, της  αγχιάλου και 
άλλων ελληνικών πόλεων από τους βούλγαρους.
με πρωτοβουλία του ο καζάζης  την ίδια περίοδο,  συνεργάστηκε με τον απόφοιτο της Ζωσιμαίας  σχολής  ισμαήλ  κεμάλ, 
μπέης ισχυρό άνδρα της αλβανίας από την αυλώνα πρόεδρο του αλβανικού συνδέσμου,  που σήμερα θεωρείται ο ιδρυτής του 
αλβανικού κράτους, για την δημιουργία  ελληνο αλβανικής ομοσπονδίας. Τον μάρτιο του 1907 υπογράφηκε « δήλωσις της 
ελληνοαλβανικής συνεννοήσεως» από τους καζάζη και Πεταλά εκ μέρους   της ελλάδος και από τον ισμαήλ κεμάλ εκ μέρους της 
αλβανίας και την ίδια ημέρα υπογράφηκε ένα «ειδικό Πρωτόκολλο» συνεργασίας.ο καζάζης δήλωνε ότι «ελλάς άνευ αλβανίας 
καί αλβανία άνευ ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού αίμου»  η πρωτοβουλία αυτή 
υπονομεύτηκε από την ισχυρή ιταλία που διεκδικούσε την αλβανία σαν αποικία της, ενώ ο ισμαήλ  κεμάλ, μπέης βρίσκεται 
νεκρός κάτω από περίεργες συνθήκες  σε ξενοδοχείο  της Περούτζια, ως φιλοξενούμενος των ιταλών. 
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Lot. 8232 Starting Price: 70 €
pinon Rene, “l’euRope et la Jeune tuRQuie / les aspects nouveaux de la question d’orient / (avec deux cartes dans le 
texte)”, paris: perrin et cie, 1911. 1st edition, in small 8vo, p. xvi+500, with 2 maps out of text. René pinon was a French historian 
and political journalist, author of numerous books and chronicles on international relations at the beginning of the 20th century. 
in this essay describes the situation at the northern Balkan area (Albania, Bosnia-Herzegovina, Serbia – Montenegro, Roma-
nia) at the threshold of the upcoming wars. cloth spine and corners, rather dull – carton covers slight worn. ex libris stamp on 
title page, along with handwritten signature of last owner at first page. sparse pencil annotations inside, otherwise good and tide 
pages, with colored edges. nice copy overall.

Lot. 8231   Starting Price: 65 €
Murray William smith ph.D., ?The Making of the Balkan States? studies in history, economics and public law, Vol.XXXiX, no.1, 
new york, columbia university, 1910. 8vo, pp.199. a thorough research issued before the beginning of the Balkan Wars and the 
formation of the Balkan states. Double page coloured map of the Balkans. perforated cachet “louisville” library. scarce copy in 
Very Fine condition.

Lot. 8233   Starting Price: 40 €
angell norman, “peace Theories and the Balkan Wars”, horace Marshall & son, 1912. 8vo, pp.141, xxii. original maroon cloth, 
light edge-wear, spotting mainly on first & last pages. The Balkans conflict, the economy of the war and the european diplo-
macy.

Lot. 8234   Starting Price: 150 €
ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ. Ν., “Πανόραμα πολέμου 1912-1913”, Α. Κωνσταντινίδης & Σια, Αθήνα, 1913. 4ο, pp ΧΧVιιι, 152. “Χρονικά του 
ελληνοτουρκικού Πολέμου 1912-1913 υπό ν. σπανδώνη”. Χρονικό του πολέμου. ακολουθεί πλούσιο φωτογραφικό υλικό και 
λιθογραφίες. Πλάγιο 4ο, καταλύματα από ύφασμα με διακόσμηση σε χρυσό και επικολλημένη φωτογραφία (αργυροτυπία) του 
βασιλέα κωνσταντίνου.

Lot. 8229   Starting Price: 70 €
FocieF, o., “La Justice Turque et les Reformes en Macedoine: apercu sur leur histoire et leur organisation, leur Fonction-
nement et leurs abus”, paris: plon-nourrit et cie, 1907.in 8o, pp. 313, (1). text entirely in French. an essay over the ottoman 
justice reformations and its practice, especially in the region of Macedonia. ex libris label and stamps on first pages. half-bound 
fabric binding on hard paper covers, gilt spine title on leather piece. Minor crumples over up right at first 65 pages, otherwise fine 
general condition. Rare copy.

Lot. 8230   Starting Price: 20 €
Ζαμανησ Ζήσης, “η μετά την ανακήρυξιν του τουρκικού συντάγματος πολιτική κατάστασις της μακεδονίας και τα προς 
περιφρούρησιν των ελληνικών δικαιωμάτων ληπτέα ειρηνικά μέτρα, λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς εν τη αιθούσῃ του 
Παρνασσού κατά την επέτειον του Παμμακεδονικού συλλόγου”. αθήνα, τυπογραφικά καταστήματα «αυγής», 1909. μικρό 8ο, 
σελ. 28, [4]. αρχικά εξώφυλλα.
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Lot. 8235   Starting Price: 70 €
[BALKAN WARS] “La guerre Greco-Bulgare : Juillet 1913 / 
[par] c. n. Rados et.al.; preface par le colonel Bujac; ouvrage 
orne de 7 cartes et de 32 illustrations, publie avec le concours 
et sous la direction de J. & a. parisi”, paris, edition la Revue 
graecia, 1914. 8vo, p. [4], 104, [16]. text in French, with 2 
folded maps and 31 photographs depicting scenes during the 
Balkan wars. loose binding, cracked spine, some detached 
pages.

Lot. 8236   Starting Price: 70 €
hutchison t.s., “an american soldier under the greek Flag 
at Bezanie: a Thrilling story of the siege of Bezanie by the 
greek army in epirus During the War in the Balkans”, nash-
ville- tennessee: greek-american publishing co., 1913.First 
edition, 8vo, 261pp., numerous B&W illustrations. Reminis-
cences of an american soldier, who served as a volunteer 
in the greek army in the Balkans during the 1st Balkan war. 
original blue cloth binding, with visible worn; spatial page 
browning, otherwise solid and intact. RaRe copy.

Lot. 8237   Starting Price: 160 €
LEUNE JEAN, “UNE REVANCHE UNE ETAPE / avec les Grecs, de Paris e Salonique par Athenes et la Macedoine, Campagne 
de 1912 / preface de M. gaston Deschamps”, paris, libr. chapelot, 1914.8vo, pp. xvi, 499. complete edition with text in French, 
including 104 photographic illustrations depicting views of several cities throughout greece during the Balkan Wars of 1912- 1913 
such as athens, Thessaloniki, preveza, larissa, Veria, kozani amongst others, the battleship averof, portraits of Venizelos and 
kountouriotis, royalties such as king george and Queen olga amongst others, protocols and letters. Furthermore the edition 
includes 3 folding maps of the surrounding area of Macedonia and servia, providing information on the strategic moves made at 
the time, at the back of the book, as well as a signature with date by n. trikoupis (νικόλαος Τρικούπης) who in 1913 served as a 
chieftain of the 3rd division, under chief commander c. Damianos (κωνσταντίνος δαμιανός). half leather, spine with raised bands. 
excellent condition.

Lot. 8238   Starting Price: 25 €
[Παύλος μελάς] ιδασ ( Ίωνας δραγούμης), “μαρτύρων και ηρώων αίμα... / Το βιβλίο τούτο αφιερώνεται στους νέους”, αθήνα, 
1914. β έκδοση, μικρό 8ο, σελ. 145. σύγχρονη πανόδετη βιβλιοδεσία, εξαιρετικό εσωτερικό.

For additional and more detailed images, visit the online auction catalogue at: 
www.karamitsos.com
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Lot. 8241 Starting Price: 70 €
LAURENT OCTAVE, “ La Guerre en Bulgarie et en Turquie / Onze mois de campaigne : i. notes et impressions. – ii. les blesses, 
par le professeur octave lauRent / illustre de 302 photographies”, paris : a. Maloine, 1914. 1st edition, in 8vo, p.384, richly illus-
trated with images and designs in and out of text. text in French. Rare treatise on this little-known war with emphasis on military 
war wounded and their treatment. cardboard binding with leather spine, rubbed and detached at the back. Back cover heavily 
worn. stamp on front page, inside reasonable, with sparse foxing and spotting.

Lot. 8239   Starting Price: 90 €
CRAWFURD PRICE (W.H.), “The Balkan Cockpit: The political and Military story of the Balkan Wars in Macedonia, With auto-
graphed photographs and Many illustrations by h.R.h. prince nicholas of greece and the author, and specially Drawn Maps of 
the Military operations, t. Werner laurie ltd., london [n.d., 1914]. 8vo; xii+369pp.+3 editors publications. original red buckram 
as issued, slight shelf wear and rubbed corners. Very good and RaRe copy.

Lot. 8242   Starting Price: 50 €
FOX, Frank, “BULGARIA”, london: a. and c. Black, limited, 1915. 1st edition, 8vo, pp.: viii+208, plus 32 full-page colour illustra-
tions (by Jan Mrkvitchka & noel pocock) and foldout map.a history of Bulgaria by a British war correspondent; covers the war 
between turkey and Bulgaria. original red cloth hardcover, with the lion of Bulgaria stamped in gold on the front cover, decora-
tion stamped in blind on the front and spine, titles in gilt. Binding is clean, tight and in very good condition. previous owner name 
inside the front cover. near fine copy.

Lot. 8243   Starting Price: 45 €
PRICE CRAWFURD, “Light on the Balkan darkness”, london: simpkin Marshall hamilton, kent & co. ltd., 1915. 2nd edition 
(following Bulgarias accession to the central european powers), 12o, 122pp. original red boards, firm binding, slight shelf wear 
to boards and spine, clear and fresh text block throughout. Very good copy overall. W. h. crawfurd price, was the london tiMes 
correspondent in the Balkans. he lived several years in Macedonia, attracted by the multinational character of Macedonia while 
on the same time, he covered most of the War battlefields. his work is still a valuable reference for the Balkan Wars.

Lot. 8244   Starting Price: 150 €
Captain TRAPMANN A.H., “THE GREEKS TRIUMPHANT”, london: Forster groom & co., 1915.1st edition, 8vo, pp. xv + 294, 
illustrated with numerous B&W plates and maps + 3 large folding maps in rear pocket (fore-edge lightly spotted; no other inscrip-
tions). greek campaigns of 1912 and 1913 (Balkan Wars) through the eyes of a known war correspondent of “Daily telegraph” and 
ex-army officer. original decorated grey cloth with gilt ornament with flags (small water stain at front) and dust jacket. slight shelf 
wear, very good interior pages. Very good and RaRe copy.
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Lot. 8245   Starting Price: 50 €
ludwig von / im auftrage eines generalkommandos herausgegeben von der Münchener graphischen gesellschaft... text und 
titelblatt-Zeichnung von hans schmidt-annaberg, leutnant d.l.”, München: Verlag der Münchener graphischen gesellschaft pick 
& co., [c.1915]. a scarce photographic account of the World’s War i - Macedonian front, from the axis point of view, with 440 pho-
tographic illustrations in 82 pages. Depicting scenes from uskub (skopje), kalkandelen (tetovo), Veles, Babuna pass, treskavec 
Monastery, stip, pletvar, prilep, ohrid, Monastir (Bitola), Dojran area & Xanthi (Ξάνθη). engraved front cover. external wear, very 
fine inside.

Lot. 8248 Starting Price: 80 €
PITTARD EUGENE,  “Les Peuples des Balkans - Recherches anthropologiques dans la péninsule des Balkans - spécialement dans 
la Dobroudja”, attinger Freres, paris - neuchatel, 1916. 1st edition, in 8vo, p.144. early anthropological study on the populations 
of Balkan peninsula, at the threshold of the great War. The author was deeply interested in the ancient people of the Balkans, 
studying humans in their entirety, as more than biological creatures, a fact that catapulted him to the higher echelons of 
the anthropological science. industrial binding, full leather, gilded title on spine, brownish pages but clean and tight inside. 
uncut and rare copy.

Lot. 8246   Starting Price: 65 €
Price Crawfurd W. H., “The Balkan Cockpit. The political and military story of the Balkan Wars in Macedonia / with autographed 
photographs and many illustrations by the h.R.h. prince nicholas of greece...”, t. Werner laurie, london, [c.1915]. 8vo, pp.xii, 369, 
[3]. complete with frontispiece and 42 photographic illustrations, many by prince nicholas of greece. A thorough description of 
the events of the Balkan Wars through the eyes of W. H. Crawfurd Price, the London TIMES correspondent in the Balkans. 
he lived several years in Macedonia. he was attracted by the multinational character of Macedonia while on the same time, he 
covered most of the War battlefields. his work is still a valuable reference for the Balkan Wars.

Lot. 8247   Starting Price: 60 €
giBBons heRBeRt aDaMs , “The new Map of europe (1911-1914): the Story of the Recent European Diplomatic Crises and 
Wars and of Europes Present Catastrophe”, new york: The century co., 1916. Fifth edition, small 8o, xi, 418pp., 6 maps and in-
dex. a pre-war (WWi) european panorama, with large part concerning the Balkans, Macedonia, crete and the Balkan Wars. useful 
insights on how Britain and the alies entered the War, and their position in the Balkans. near fine copy in the original publisher’s 
gilt-blocked cloth. spine and corners very slightly rubbed. Fine interior. scarce.
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Lot. 8250 Starting Price: 120 €
paskaleFF al. (ed.), thoMoFF a., BaJDaRoFF g., “le Mouvement Revolutionnaire en Macedoine” / BRailsFoRD, “la popula-
tion de la Macedoine” /  enquete du comite executif Macedonien, “les Macedoniens dans la vie culture-politique de la Bulgare” 
/ gheRtseFF, “aveux serbe sur la Macedoine” / BeltseFF, “la Bulgarie et ses voisins” / paRlitcheFF c. “le regime serbe et la 
luttle Revolutionnaire en Macedoine” / paRlitcheFF c., “les atrocites serbes en Macedoine (1912-1915)”. all from the series, 
BiBliotheQue “Des Questions Balkaniques”. 
“la Question Macedonienne”, sofia, 1917, 1919. collection of seven essays over Bulgarian nationalist approaches in the region of 
northern Macedonia. printed during the World War i, it refers to the period of Macedonian struggle and the Balkan Wars, from 
the Bulgarian point of view. Richly illustrated with photographs and with extended tables & lists. The articles included analyti-
cally:  
- g. Bazhdarov & n. Thomoff, “Mouvement révolutionnaire en Macédoine”, 1917
- Brailsford h., “la population de la Macedoine”, 1919
- comite executif Macedonien, “les Macedoniens dans la vie culturo-politique de la Bulgarie”, 1919
- ghertcheff c., “aveux serbes sur la Macedoine”, 1919
- Beltcheff g., “la Bulgarie et ses Voisins”, 1919
- parlitcheff c., “la Regime serbe et la lutte revolutionnaire en Macedoine”, 1917
- parlitcheff c., “les atrocites serbes en Macedoine (1912-1915)”, 1919 
all bound together in excellent condition. ex libris & ex-library cachets. extremely rare.

Lot. 8251   Starting Price: 80 €
GEORGIEVITCH T. R., “MACEDONIA”, london: george allen & unwin ltD / new york: The Macmillan company, 1918. Serbian 
nationality over Macedonia from the Middle Ages through the 19th - early 20thcentury. includes sections on “the Macedo-
nian staate”, “Macedonian dialects of the serbian language,” etc. Bound in light green publisher s cloth - spine is dull. no dust 
jacket. Minor rubbing and edge wear. interior is clean, binding is tight. RaRe copy.

Lot. 8249   Starting Price: 60 €
OCONNOR, V. C. SCOTT, “The Scene of War”, edinburgh and london: William Blackwood and sons, 1917. 1st edition, 12o, pp.xiii, 
424 + 8pp publishers adverts. a contemporary “picture of the war” by a travel-writer from various fronts (greece,italy etc.). origi-
nal red cloth lettered in black, spine slightly faded; clean internally. Descriptions of Salonica, Crete, Athens & Alexandria. Very 
good copy of a title which is uncommon in first edition.

Lot. 8252 Starting Price: 80 €
The Balkan parrot (Balkanski papagal) 1918. propagandist chromo-lithographic poster depicting the  Thracia, Dobruja, Macedonia 
& Bulgaria on large round table with inscription “uniteD BulgaRia”, with Bulgaria pointing on turkey, depicted on side-table 
looking towards them. Dimensions 56x46cm. edge-wear.
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Lot. 8254   Starting Price: 90 €
Stephanove Constantine, “We the Macedonians”, Berne, paul haupt, 1919. 8vo, stephanove was a Bulgarian philologist, profes-
sor at sofia university, active diplomat and the first Bulgarian graduate of yale university. in this work, he stresses the Bulgarian 
points on the Macedonian issue and the trace of the new boundaries in the Balkans, just before the peace conference of paris. 
Very Rare.

Lot. 8253   Starting Price: 40 €
LAKE HAROLD, “Campaigning in the Balkans”, new york: Robert M. McBride & company, 1918.in 16o, pp. vi+229+[5] publisher’s 
catalogue. The memoirs of WWi from the viewpoint of the inferior officers and soldiers of the anatolian expedition. Full of vivid 
personal narratives in a Macedonian landscape and Thessaloniki’s strategic role – detailed descriptions. industrial dark blue fabric 
cover, gilded titles over spine and front board. no jacket. excellent inside pages, good quality copy.

Lot. 8255   Starting Price: 60 €
McFee WilliaM, “a siX-houR shiFt”, garden city ny: Doubleday, page & company, 1920. 1st edition, slim 8o, 93pp. no. 201 of 
377 copies, signed by the author. A brief fictional memoir, of the life in Salonica and the Macedonian front of the WWI. cloth 
spine and corner tips, paper-covered boards. near fine copy. scarce.

Lot. 8256   Starting Price: 90 €
Mann a. J., “The salonika Front / painted by William t. Wood, R.W.s., Described by a. J. Mann, M.a. (captain; late Recording offi-
cer, 22 Balloon company) / With prefatory note by lt.-gen. sir george Francis Milne k.c.B., k.c.M.g., D.s.o”, london: a. & c. Black 
ltd., 1920.1st edition, 8o, xiii, 196pp, index, folding map, 32 full page illustrations in colour with captions to tissues. an essay on 
military history of the allied armies in Macedonia at The salonika Front. collated, complete, with a folding map to the rear of the 
volume. in blue cloth binding, with impressed decoration and dust jacket. internally firm and clean. near fine copy overall.

Lot. 8257   Starting Price: 60 €
BuXton lelanD, “The Black sheep of the Balkans - With an introduction by aubrey herbert”, london: nisbet & co. ltD, 1920. 
Fold-out map attached to gutter of rear end pages. First edition. original green cloth. leland Buxton was a cofounder of the 
london-based Balkan committee, an organization established in 1903 (after the ill-fated ilinden uprising in Macedonia), and par-
ticipated in actions to aid the, suffering by the turks, Bulgarians of Macedonia. although his philo-bulgarian approach, in this book 
he tries to overtake the stereotypes & propaganda, outlining the nature of the involved in the War Balkan nations and referring 
to the brutality occurred in Macedonia by all armies. Rare.

Lot. 8258   Starting Price: 90 €
schevill Ferdinand, “The Balkan peninsula and the near east, a history from the earliest times to the present day”, g. Bell and 
sons, london, 1922. 8vo, pp. vii, 558. complete including 15 maps (one folding). a study on the history of the Balkans from the Ro-
man time until the end of the World War i,  with special chapters for the Byzantine epoch, the ottoman epoch, and the “epoch of 
liberation” from the end of the 19th century to the Balkan Wars and the WWi. The work ends in an interesting conclusion chapter 
entitled “The new phase of an ancient problem”, which opens with the paris treaties of 1919 & 1920 and the treaty of sevres, 
prophetically stating that the Balkans are entering in a new era of uncertainty. Rare.
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Lot. 8259   Starting Price: 50 €
FRAPPA JEAN-JOSE, “MAKEDONIA - souvenirs D’un officier De liaison en orient”, paris: Flammarion, 1921. a volume in-12°, 
283pp. Binding of the time, half red leather, gilded title and decoration over spine. The writer and editor Jean-José Frappa, served 
with the French army in the Salonica front. Being a supporter of serrail, here he provides a deep view of the military and political 
incidents. he also describes his meetings with important personalities of the time like E. Venizelos and Alexander of Serbia.

Lot. 8260   Starting Price: 80 €
“The MACEDONIAN QUESTION esterday and today, by G. Bazhdaroff. translated by R. h. Markham”, published by the Macedo-
nian national committee in Bulgaria, sofia, 1926. 8vo, pp.48, [4]. including an ethnographic Map. The Macedonian question from 
the Bulgarian point of view, in an edition printed after the WWi. This propagandistic work starts with the origins of the Macedo-
nian Question, the patriarchate and the greek influence, the phanariots, the Wallachians, the foundation of the Bulgarian Mace-
donian Revolutionary organization and the Bulgarian efforts for autonomy in Macedonia, the young turks, the role of the great 
powers during the Balkan Wars, and ends up with the Macedonia “under the greek rule”. This mainly anti-Greek & anti-Serbian 
approach concludes in providing information about the population and the ethnicities of Macedonia, claiming that the partition 
of Macedonia between greece, serbia & Bulgaria was against the peoples, the vast majority of which feel Bulgarian. Very Rare.

Lot. 8261   Starting Price: 45 €
ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ Β., “Ο ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ, ιστορούμενος επί τη βάσει ανακοινωθέντων των δύο 
συμμαχικών Γενικών στρατηγείων, των διαταγών του αρχιστράτηγου και των ημερησίων αναφορών των μεράρχων”,  αθήνα: 
Π. Γ. μακρής & σια, 1927. σε 8ο, σ. 315+16 σχεδιαγράμματα. βιομηχανικό δέσιμο, δερμάτινη ράχη, μέτρια φθορά. Πολύ καλή 
κατάσταση εσωτερικά.

Lot. 8262   Starting Price: 80 €
Rappaport Alfred, “Au pays des martyrs: notes et souvenirs d’un ancien consul général d’Autriche-Hongrie en Macédoine 
(1904-1909)”, J. gamber, paris, 1927. 8vo, pp.137, with an impressive collection of photographs and a frontispiece. First hand 
information along the Macedonian Struggle, the ilinden uprising, the attempted reforms in the Macedonian area and the role of 
the great powers, written by the austrian diplomat and writer alfred Rappaport. a reference for the Macedonian history studies. 
Modern binding with leather spine. extremely fine & rare.

Lot. 8263   Starting Price: 45 €
HUTTON Emslie I., “With a womans unit in Serbia, Salonika and Sebastopol”, london : Williams and norgate, 1928. 8vo, 
pp.302. with b&w photo illustrations. original blue cloth, occasional staining. impressions of Ms hutton, member of the scottish 
Womens hospitals, through the Macedonian front and crimean battlefield of the WWi.

Lot. 8264   Starting Price: 80 €
skilBeRck sMith (Rev. R.), “a subaltern in Macedonia and Judaea 1916-17 / With a Foreword by Major gen. sir J. R. longley, 
k.c.M.g., c.B. /  With 9 illustrations and 3 Maps”,  london: The Mitre press, 1930. 1st ed., 12o, 183pp. a near fine copy in publishers 
blue cloth. Dispersed age spotting inside and few pencil underlines, otherwise fine. RaRe copy. Books is the personal account of 
a young officer from the 1st leinsters, (irish Military,) stationed in the Mediterranean and took active part in the operations of the 
the salonica Front during the First World War. Rare.
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Lot. 8265   Starting Price: 90 €
Lt.-Colonel Sir REGINALD RANKIN Bt., “�e Inner History of 
the Balkan War”, London : John Lane Ltd, 1930. Collected Edi-
tion - 2 Volumes. In 8o, 352+352pp. + folding war map. A £ne 
copy in the original publishers gilt-blocked cloth; clean inte-
rior. A detailed, two-volume study of the events leading up to 
the Balkan Wars of 1912 and 1913, and the actions of the Wars 
themselves which saw Bulgaria, Greece, Montenegro and Ser-
bia confront the Ottoman Empire.

Lot. 8266   Starting Price: 40 €
General J. REVOL, “La Victoire de Macedoine / Contribution 
a letude de la Guerre en Montagne /  preface du General Jac-
quemot”, Paris, Limoges, Nancy: editions Charles Lavauzelle, 
1931. Small 8o, 134p., embellished with 3 large folding pl s 
and maps of battles at the end of the book. Original so¯ cover, 
rather rubbed, mainly edge-worn. Clean inside pages. Good 
and RARE copy.

Lot. 8267   Starting Price: 160 €
[ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ] Album-Αlmanac “Macedonia”, Redige par le Comite de Redaction, So£a, 1931.1st edition, folio, pp.: xxxix+1433+cxvi 
of advertisements and addresses. Text in Bulgarian and French. An extensive photo-documentary work that asserts the Bulgarian 
ethnic identity and the idea of autonomy for Macedonia. ²e issue is set up  by an editorial committee composed of: Il. Ivanov, Al-
exander Razvigorov and Dimitar Rizov and editorial participation of Lazar Tomov, Stefan Avramov and support of many prominent 
Bulgarian and foreign public and cultural £gures. Reviewed and approved by the Macedonian National Committee. It contains 
very extensive illustrative material (about 3,500 photos) from the geographical scope and historical fate of Macedonia, along with 
descriptions of dozens of settlements, presentations of architectural and artistic monuments, traditional folk costumes, customs 
and others. Numerous articles for national leaders from Macedonia, prominent clerics and £ghters for an independent Bulgarian 
church and education, for senior activists of IMRO and participants in the Ilinden uprising, participants in the revolutionary strug-
gles in the early 1930s, Bulgarian and foreign scholars and public £gures, friends and advocates of Macedonia. Statistical tables 
of the demographic data of Macedonia, educational and religious mission in the 19th and early 20th century and other materials. 
Hard cover, half leather, fabric binding boards, with impressed decoration. Sensitive interior pages. Very RARE copy.

Lot. 8268   Starting Price: 40 €
BERCOVICI KONRAD, “THE INCREDIBLE BALKANS”, Publ. Loring & Mussey, New York, 1932.First edition, in 8vo, pp. 265. A color-
ful historical-political survey over the Balkan Peninsula, a few years before the WWII. Original orange fabric binding, great inside 
pages. Ex libris stamp. Fine condition.
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Lot. 8272 Starting Price: 50 €
ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ Ι. Κ., «Οι Μακεδόνες Εις Τους Υπέρ Της Ανεξαρτησίας Αγώνας 1796-1832 / εβραβεύθει υπό της Ακαδημίας 
Αθηνών», Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1940. Πρώτη έκδοση, σε 8ο, σελ. ιε’, 297 και εικονογράφηση εντός και 
εκτός κειμένου. Ιδιωτικό δέσιμο, δερματόδετο, σε εξαιρετική κατάσταση συνολικά.

Lot. 8269   Starting Price: 50 €
Υπουργείον Στρατιωτικών, “Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ 1912-1913”. 3 τεύχη  (Τόμος 
Α - Παράρτημα, Τόμος Β - Παράρτημα: Επιχειρήσεις εν Ηπείρω, Γβ: Επιχειρήσεις κατά των Βουλγάρων - Παράρτημα),Εν Αθήναις 
εκ του Εθνικού τυπογραφείου, 1932. 8α, σ. 536 (Τόμος Α’) / σ. 832 (Τόμος Β’) / σ. 593-1306 (Τόμος Γβ’). Τόμος Α’ πανόδετος με 
μαύρο ύφασμα, φθορές κυρίως σε γωνίες και ράχη, πολύ καλή κατάσταση στο εσωτερικό. Τόμος Β’ με υφασμάτινα καλύμματα 
και δερμάτινη ράχη με χρυσέκτυπο τίτλο, εξαιρετική κατάσταση εσωτερικών σελίδων. Τόμος Γβ’ δερματόδετος, με ελάχιστες 
φθορές σε γωνίες και διακοσμημένη ράχη, άψογες εσωτερικό.

Lot. 8270   Starting Price: 80 €
ALPORT A. CECIL (Major, R.A.M.C., T.F. Late captain, South Af-
rican Medical corps), “²e Lighter Side of the War: Experienc-
es of a Civilian in Uniform”, London: Hutchinson and Co Ltd, 
1934. 1st Ed., 8o, 290pp., portrait frontis., 17 photos., sketch. 
From rebellion in South Africa to Salonika Campaign and 
Macedonian front (WWI). A book writen based on author’s 
diary notes and giving a vivid image of the soldiers life in 
�essaloniki in WWI. �e larger part about �essaloniki & 
Macedonia with a chapter about the 1917 Ære events. Pre-
cious testimony, “a tale of the wide, open spaces rather than 
trench warfare”. Original cloth, gilt title over spine, £ne inside 
pages, dust jacket. Very good copy.

Lot. 8271   Starting Price: 65 €
CASSON STANLEY, “Steady Drummer”, London: G. Bell and 
Sons Ltd, 1935. 1st edition, 8vo, 281p.; frontispiece; 21 illus-
trations, 2 maps.�is book is an erudite and informative 
account of Salonika front during Great War, a campaign 
o¯en overlooked, but, as author points out, made a vital con-
tribution to the £nal Allied victory. Original light green cloth 
boards, no dust jacket. Light browning on inside pages, other-
wise FINE copy.

Lot. 8273   Starting Price: 50 €
PACKER CHARLES, “Return to Salonika”, London: Cassell, 1964. 1st edition, 8o, xi+map of Macedonia+164pp.+long folding 
panorama of the Doiran battlefront at the end. A veterans story of his three-year Salonika campaign, told in retrospect from the 
vantage of a return visit to the battle£elds. A very good and jacketless copy, with brown cloth to boards & bright gilt to titles.

Lot. 8274 Starting Price: 60 €
DAKIN DOUGLAS, “Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 1897 – 1913 / Μετάφραση Φωτεινής Μπουρμπούλη”, Θεσσαλονίκη:  Ίδρυμα 
Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (181), 1978. Πρώτη έκδοση στα ελληνικά, 4ο, σελ. 658+37 χάρτες και Α/Μ φωτογραφίες (χ.α.). 
Αρχικό βιομηχανικό δέσιμο, πανόδετο, με κόκκινο βαθύτυπο τίτλο σε εμπροσθόφυλλο και ράχη. Μερική αποκόλληση ράχης 
εξωτερικά, καλό δέσιμο εσωτερικά, καθαρές σελίδες. Καλό και ΣΠΑΝΙΟ αντίτυπο συνολικά.

Lot. 8275   Starting Price: 60 €
BOZHINOV VOIN, PANAYOTOV L. (eds.), “MACEDONIA: Documents and Material”, So£a: Bulgarian Academy of Sciences, In-
stitute Of History, 1978.1st edition, tall 8o, xxxii+ 904pp. Macedonian question – From the £rst appearance of the Slavs (6th - 7th 
century) in the region of Macedonia to the threshold of the WWII (1940). Fine cloth copy, with double dust jacket, slightly worn. 
Tight, bright, clean and sharp-cornered interior, near £ne overall.
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Lot. 8278 Starting Price: 100 €
[WWI - Gallipoli Campaign] “THE DARDANELLES - An Epic told in Pictures”, Published by ²e Al£eri Picture Service, London, 
1916. Battle of Çanakkale photo album. 1st Edition, oblong large octavo, p.110, [1] (colophon) pages with 93 full-page illustrations 
(from photographs) and a map. ²e visual history of the Çanakkale War from 17 February 1915 to 9 January 1916. ²e last part of 
the book is a short summary of the Battle of Dardanelles written by Sir Ian Hamilton (15 pages). Original cardboard covers, rubbed 
edges. Overlapping embossed title-wrappers with a small plate (‘Walker’s Ridge, Anzac’) mounted on the front cover. Pencil 
notes on £rst page, otherwise, clean and tight. Good copy overall.

Lot. 8279   Starting Price: 80 €
“²e New Europe” Pamphlets, No 3, “ALBANIA AND GREECE”, Reprinted from “²e New Europe” of 19 December, 1918, London, 
Eyre and Spottiswoode. 8o, pp. 7, text in English. Paperbound, light foxing, in overall good condition. A very rare edition published 
during the WWI.

Lot. 8280   Starting Price: 50 €
FARNAM, RUTH S., “A Nation at Bay: What an American Woman Saw and Did in Suæering Serbia / with 30 illustrations many 
of them from Photographs Taken by the Author”, Indianapolis: Bobbs Merrill Co., 1918. 1st edition, 8vo, xii+229pp+[3]. Includes 
thirty B/W photograph illustrations of the author’s experiences in Serbia. Ruth S. Farnam served as an army nurse during WWI, 
and served as a soldier for the Serbian Army. She is the only known American woman to do so, and received three commenda-
tions from the Serbian King (Serbica Americana, Ruth Stanley Farnam). A beautiful copy of this autobiography, a fascinating tale 
of bravery and sacri£ce from an American woman. Bound in royal blue cloth with lettering in gilt on the front board and spine. 
Minimum shelf wear, very good overall.

Lot. 8276   Starting Price: 60 €
JOSEPH VASSAL, “DARDANELLES, SERBIE, SALONIQUE: Impressions et Souvenirs de Guerre (Avril 1915 - Fevrier 1916) / preface 
de General dAmade”, Paris: Librarieri Plon, 1916.JOSEPH VASSAL, “DARDANELLES, SERBIE, SALONIQUE: Impressions et Souve-
nirs de Guerre (Avril 1915 - Fevrier 1916) / preface de General dAmade”, Paris: Librarieri Plon, 1916.

Lot. 8277   Starting Price: 80 €
“THE ANGLO-HELLENIC HANSARD”, A reprint from the oècial parliamentary reports of some questions and debates on Greek 
aæairs in the House of Commons. November 27 - December 22, 1916, No. 29, London, 1917. 12mo, pp. [2], 45, about WWI, text in 
English. Paperbound, light foxing, in overall good condition. A very rare edition published during WWI.
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Lot. 8281   Starting Price: 65 €
WOODS H. CHARLES, F.R.G.S., “²e Cradle of the War: ²e Near East and Pan-Germanism / With Foreword by A. Lawrence Lowell 
(President of Harvard University)”, London: John Murray, 1918. 1st Edition, 8o, xxi+360pp. Original red cloth gilt, spine and cov-
ers slightly rubbed, clean interior. Complete including frontispiece and all photographic illustrations. Rare study treating mainly 
the history of the Balkans, from the Young Turcs to the Balkan Wars and the reform of the Balkans, and to World War I. ²orough 
views on the Greco-Turkish relations and the history of the Balkan states, with a chapter for each country of the Balkans that took 
part in the WWI war. Also a whole chapter about ²essaloniki. Rare.

Lot. 8282   Starting Price: 70 €
NEVINSON, HENRY W., “²e Dardanelles Campaign”, London: Nisbet & Co LTD., 1918. 8vo, 429 pages, including index, 17 b/w 
photos, £ve maps, plus four folded maps. Possibly one of the £rst full accounts of the Allied eæort to remove Turkey from the 
1914-18 war by occupying the waterway linking the Mediterranean to the Black Sea and thereby also aiding their Russian ally. 1st 
published November 1918, this reprint December 1918. Original red hard covers VG with slight wear lower edges, spine sunned 
with wear at extremities. Errata slip tipped in on FFEP, sparse pencil marks inside, e/papers lightly browned, minimal foxing

Lot. 8283   Starting Price: 70 €
DANE EDMUND, “British Campaigns in the Near East, 1914-1918: From the Outbreak of War with Turkey to the Armistice (2 vols) / 
Vol. I: ²e Days of Adversity, Vol. II: ²e Tide of Victory / with 30 maps and plans”,  London, New York, Toronto:Hodder & Stough-
ton, 1919.1st edition, 8vo, [xv] + 236pp. (vol. I) / [xv] + 240pp. (vol.II). Hardcover in original blue cloth gilt, near £ne condition. No 
dust jacket. Binding is £rm, pages are secure. Contents are bright and clear throughout. A £ne copy.

Lot. 8284   Starting Price: 60 €
MCLAREN EVA SHAW, “A history of the SCOTTISH WOMENS HOSPITALS”, First Edition, London [etc.] Hodder & Stoughton, 
1919.In small 8o, pp.: xvi+408. An important testimony of the action and the services of Scottish Women’s Hospitals for Foreign 
Services (SWH), during the World War I, over the Balkans and the wider zone (Romania, Russia, Salonika and Serbia). Illustrated 
with numerous photos of the nurses, doctors, ambulance drivers, cooks and orderlies, along with maps of the region. Red cloth 
binding, with plastic jacket and gilded lettering on the spine; minimal foxing throughout interior pages and a slight tear upon the 
upper part of the third fold of folding panoramic view of the hospital camp at Salonika.

Lot. 8285   Starting Price: 50 €
Volonakis M. “Greece on the eve of resurrection”, London, 1920. 8vo, pp. 52, includes inscription by the author on the title page, 
text in English. Paperbound, light foxing, in overall good condition. A very rare edition published right a¯er the end of WWI.

Lot. 8286 Starting Price: 60 €
[REICHSARCHIV] STRUTZ GEORG, “Herbstschlacht in Macedonien, Cernabogen 1916”, Berlin: Stalling Verlag, 1925. 8o, pp.117 [3], 
with maps, text sketches, attachments and B&W pictures. From series “Battles of the World War”, edited in individual represen-
tations and published by order of the Reich’s archives - Vol. 5: “Autumn battle in Macedonia”. Text in German. Complete, original 
cardboard binding rather dull, cloth spine and corners slightly rubbed. Condition inside very good.

Lot. 8287 Starting Price: 60 €
REX HERMANN, “DER WELTKRIEG IN SEINER RAUHEN WIRKLICHKEIT: Kriegsbilder-Album in 3 Teilen...”, Oberammergau: 
Publisher Hermann Rutz, 1926. WWWI picture album in 3 volumes, landscape 8vo, p. 1-168, 169-336, 337-504. A total of 503 
pages, with 500 B/W photographic images on art paper - captions in German. An impressive reference work that presents images 
and scenes from all war fronts (Western – Eastern), by the oècial war photographer, Rex Hermann, under the service of the 
Supreme Army Command from 1914 – 1918. Complete edition in the original publisher’s cover: 3 volumes, each stiæ envelope / 
brochure / cardboard covers. First edition in very goodcondition (slipcase with signs of wear, otherwise very good).
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Lot. 8289   Starting Price: 45 €
FRANCIS YEATS-BROWN, “Bloody Years: A Decade of Plot and Counter-Plot by the Golden Horn”, New York: Blue Ribbon Books, 
1932.1st Edition, 8o,  312pp. A fascinating £rsthand account of the author’s experience in World War I - Background of the fall of 
the Ottoman Empire in 1908 and the role it played in leading up to the Great War. Hardcover, in original red cloth, minor wear. 
Pages clean. Very good copy.

Lot. 8288   Starting Price: 90 €
MACKENZIE COMPTON, “Greek Memories”, London, Toronto, Melbourne and Sydney: Cassell and Company Ltd, 1932.1st Edi-
tion, 8o, xi+[1]+388pp., portrait frontispiece. Sir Compton Mackenzie was a Scotish writer and political activist that served with 
British Intelligence during the WWI, building up a considerable counter-intelligence network in Athens, Greece. A¯er the publi-
cation of his Greek Memories in 1932, it was almost immediately withdrawn and Compton was prosecuted under the OÚcial 
Secrets Act for quoting from supposedly secret documents. One of the £rst sensational memoirs of a former spy revealing 
details of his Secret Service. Bound in original black cloth, with dust jacket. Fine copy overall. Rare.

Lot. 8290 Starting Price: 50 €
[WWI] REETZ WILHELM, Eine ganze Welt gegen uns (²e Whole World Against Us), Eine Geschichte des Weltkrieges in Bildern / 
Eingefuhrt von Werner Beumelburg, Herausgegeben by Reetz Wilhelm, Verlag:  Ullstein, Berlin, 1934. 1st edition, folio, 286 pages 
(without numbers). Text in German. A story of the Great War (Western Front) in B/W pictures. Hardback, publisher’s original 
edition. Black cloth, red printed title on front cover and spine, no wear. Fine condition inside. Excellent copy.

Lot. 8291   Starting Price: 70 €
BURR MALCOLM, “Slouch Hat / with a Foreword by Field-Marshal Lord Milne of Salonika”, London: George Allen & Unwin Ltd., 
1935.1st Edition, 8vo, 365pp., frontispiece, 30 other plates (BW illustrations and photos), two folding sketch maps. A soldier 
in the Balkans during WWI – Salonika campaign. Original cyan cloth boards, with dust jacket (edge worn). Fine condition inside, 
very good copy.

Lot. 8292   Starting Price: 70 €
HEYDEMARCK HAUPT , “War Flying in Macedonia / Translated by Claud W. Sykes”, London: John Hamilton LTD, [1935]. 8vo, 
196pp. + folding map at the end. 1st edition. Profusely illustrated by 36 photographic images & sketches throughout. Rare fasci-
nating insight into air warfare during the First World War from the Axes part. Heydemarck’s main task on the Struma front, 
was aerial reconnaissance, photographing British positions for the Bulgarian artillery, but also bombing raids on British air£elds. 
²e scout pilot was the German ace, Lt. Von Eschwege, credited with 20 con£rmed and 6 uncon£rmed victories. His exploits 
dominate the book along with 36 plates which include excellent aerial photographs of Salonika, Macedonia and the Struma val-
ley.

Lot. 8293   Starting Price: 40 €
BONSAL STEPHEN, “Heyday in a Vanished World”, New York: W. W. Norton & Co, 1937.First edition, 8o, 445pp., frontispiece B&W 
photo (portrait). Adventures of a foreign correspondent at the turn of the century. Original blue cloth binding, covers with some 
fading and discoloring in spots along spine. Missing jacket.  Minor signs of browning inside but most in great condition. Good 
copy.

Lot. 8294   Starting Price: 50 €
Lieut-Gen. Sir TOM BRIDGES, “Alarms and Excursions: Reminiscences of a Soldier / With a Foreword by the Rt. Hon. Winston 
S. Churchill”, London: Longmans Green and Co, 1938.First Edition, in small 8o, ix+361pp., portrait frontispiece. Wide-ranging 
memoirs covering in great details the First World War, but also such highlights as the Author’s time as Commander of the British 
Military Mission to Constantinople (Dardanelles Campaign). Two chapters abouth ²essaloniki (Salonica). Ownership inscription. 
Original red cloth, spine lettered in gilt, dust jacket; very good copy.
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Lot. 8295   Starting Price: 150 €
NECKER M., DE L’ADMINISTRATION DES FINANCES DE LA FRANCE. Par M.Necker, Tome III, Publication date 1784. 1st edition, in 
8o, IV+468 pp. Described by the great Scottish political economist John Ramsay McCulloch as “the only authentic account of the 
£nances of France previously to the Revolution”. Contemporary speckled calf rather worn, gilt banded spine, red morocco labels, 
red edges. Slightly chipped at corners, near £ne condition inside. Scattered pen/pencil marks on £rst 9 and last 8 pages. Good 
and RARE copy.

Lot. 8296   Starting Price: 150 €
LAMPREDI Giovanni Maria, “Del Commercio dei popoli neutrali in tempo di Guerra Trattato di Gio. M. Lampredi pubbl. prof. di 
Diritto Pubbl. Univ. nell’Universita’ di Pisa”, Firenze, 1788. Complete in two (2) volumes. FIRST EDITION. 8vo, pp. 248 + 283. 
Giovanni Maria Lampredi (1732-1793), important representative of the Italian Enlightenment, professor of public law in Pisa. ²e 
current work deals with the rights and obligations of neutral states in war. Lampredi’s theories have been repeatedly discussed, 
especially during the development of international trade and maritime law. Original contemporary paper covers worn, pen notes 
on £rst blanc page.

Lot. 8297   Starting Price: 150 €
NECKER M., DE L’ADMINISTRATION DES FINANCES DE LA FRANCE. Par M.Necker, Tome II, Publication date 1784. 1st edition, in 
8o, VI+536 pp. Described by the great Scottish political economist John Ramsay McCulloch as “the only authentic account of the 
£nances of France previously to the Revolution”. Contemporary speckled calf rather worn, gilt banded spine, red morocco labels, 
red edges. Slightly chipped at corners, near £ne condition inside. Scattered pen/pencil marks on £rst 7 and last 3 pages. Good 
and RARE copy.

Lot. 8298   Starting Price: 65 €
PLAYFAIR, J. “Elements of Geometry: Containing the First Six Books of Euclid, with a Supplement on the Quadrature of the Circle 
and the Geometry of Solids; to which are Added, Elements of Plane and Spherical Trigonometry”, Second edition, Publishedy Bell 
& Bradfute, Edinburgh, 1804. In 8vo, p.xv+442. Illustrated with multiple charts, £gures, and equations, in text. Full leathered, 
black label with gilded title on spine, gold linear ornamentation on cover edges. Spine rather rubbed, covers slightly worn. Front 
cover detached. Apart from scattered foxing throughout, inside pages are clean and tight, in very good condition.

Ιατρικά - Νομικά - Οικονομικά - Επιστήμες / Science

Lot. 8299   Starting Price: 120 €
Bernard Forest de BELIDOR, Navier M. [ed.], “La Science des ingenieurs dans la conduite des travaux de forti£cation et darchitec-
ture civile, par Belidor. Nouvelle e?dition avec des notes par M. Navier...”, Paris, Firmin Didot, 1813. 4to, pp.viij+596,  with 53 fold-
ing plates. Half leather, decorative spine. Rubbed, wear along edges & joints. Interior in extremely £ne condition. Ex libris label. 
Labels “Kroles Polsk Dyrekcya Jnzenie” & “L.9/6” on title page. An important work along the science of mechanics, concerning 
primarily with forti£cations, their erection and reduction.

Lot. 8300   Starting Price: 120 €
Εμμανουήλ Ψύχα, “Στοιχεία της Πειραματικής Φυσικής και της Μετεωρολογίας», εν Αθήναις, εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 
1840. 8ο, σελ. [8], ιδ, [2], 552, περιέχει 24 αναδιπλούμενους πίνακες στο τέλος του βιβλίου. Δέσιμο εποχής, με δερμάτινη 
ελαφρώς φθαρμένη ράχη με εμπίεστες λεπτομέρειες και γράμματα σε χρυσό, καπάκια με εκτεταμένη φθορά. Εσωτερικά σε 
καλή κατάσταση, με λεκέδες από υγρό στοιχείο (Γκίνης-Μέξας, αρ. 3383), (Ηλιού, αρ. 1840.189).
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Lot. 8302 Starting Price: 60 €
ΚΑΛΛΙΓΑΣ Π., ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Κατά την εν Ελλάδι Ισχύν του. Υπό Π. Καλλιγά. Εκδοθέν επιτελεία Λεωνίδα 
Λ. Σγούτα. Τόμος Πρώτος, Εν Αθήναις, 1848. Σχ. 8ο, φ. 1+σ. ?΄+408.  [Δεμένο μαζί] ΒΙΒΛΙΟΝ Β’ Περί Ιδιοκτησίας / Μέρος Α’ περί 
κτημάτων / Κεφάλαιον Α΄περί διακρίσεως αυτών, σ.268. Χοντροχάρτονα καπάκια, δερμάτινη ράχη με χρυσότυπο τίτλο. Φθορές 
κυρίως σε άκρες. Εξώφυλλα αποκολλημένα. Σφιχτό δέσιμο και κιτρίνισμα εσωτερικά, με διάσπαρτες κηλίδες υγρασίας (Γκίνης-
Μέξας, αρ. 4866).

Lot. 8303 Starting Price: 40 €
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, ἤτοι Περιληπτικὴ καὶ ἀναλυτικὴ κατ ἀλφάβητον Συλλογὴ τῶν Ἀποφάσεων τοῡ 
Ἀρ. Πάγου, καὶ τῶν ἐν Ἀθήναις καὶ ἐν Ναυπλ. Δικαστηρίων τῶν Ἐφετῶν. Ὑπὸ Ν. ἸΩΑΝΝΙΔΟΥ. Δικηγόρου. Ἐκδοθεῖσα δὲ ἐπιμελείᾳ 
Λεωνίδα Λ. Σγούτα. Τόμος Τέταρτος: ΑΡΜΟΔ. Ἀθήνῃσι, 1848. Δερμάτινη ράχη με χρυσέκτυπο τίτλο και κόσμηση, χοντροχάρτονα 
καπάκια, μέτρια φθορά εξωτερικά – ίχνη εντόμων. Καλό δέσιμο εσωτερικά, με διορθώσεις και συμπληρώσεις στις πρώτες και 
τελευταίες σελίδες.

Lot. 8301   Starting Price: 70 €
ΠΥΡΛΑΣ Ιωάννης, “Πραγματεία περί του καφέ”, Αθήνα, Χ. Νικολαΐδης Φιλαδελφεύς, 1848. 16ο, σελ. θ’, 80 + πίνακας περιεχωμένων. 
Αρχικά μαλακά χάρτινα εξώφυλλα. Σπασμένη ράχη. (Γ. Μ.: 4825). Η πρώτη γνωστή στην ελληνική βιβλιογραφία έκδοση για 
τον καφέ

Lot. 8305 Starting Price: 50 €
Καλλιγάς Π., Σγούτας, Λ. Λεωνίδας, Σύστημα του Ρωμαϊκού Δικαίου. Κατά την εν Ελλάδι ισχύν του. Υπό Π. Καλλιγά. Εκδοθέν 
επιτελεία Λεωνίδα Λ. Σγούτα. Τόμος Τρίτος. Αθήνησι. Τύποις Φ. Καραμπίνη καὶ Κ. Βάφα. 1852, σχ. 8ο, φ. 1+σ. 2 χ.ἀ.+607+1 
χ.α. Πανόδετο (φθορές) , δερμάτινη ράχη – αποκολλημένο οπισθόφυλλο και ράχη. Σχετικά σφιχτό δέσιμο και κιτρίνισμα 
εσωτερικά, σκίσιμο στην πρώτη σελίδα. Πλήρες. (Γκίνης-Μέξας, αρ. 5855).

Lot. 8306   Starting Price: 90 €
ΚΟΔΡΙΚΑΣ Ν. Β., “Ιπποθεραπευτική, ήτοι, Απάνθισμα περί θεραπείας νοσούντων ίππων και περί διαφόρων άλλων γνώσεων 
αναγομένων εις την ιπποτροφία”, Αθήνα, τύποις Μιλτιάδου Κ. Γκαρπολά, 1853. 8ο, σελ. ιστ, 264. Ξυλόγραφη βινιέτα ίππου στη 
σελ.τίτλου και 5 αναδιπλούμενοι πίνακες. Σπάνιο, ιδιαίτερα πρώιμο για την ελληνική βιβλιογραφία πόνημα για τη θεραπεία 
των ίππων. Δερμάτινη ράχη. Πολύ καλή κατάσταση. Σπάνιο.
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Lot. 8307 Starting Price: 140 €
Houdart, M.-S., “Histoire de la medecine grecque depuis Escu-
lape jusqu’ a Hippocrate exclusivement”, Paris, J.-B. Baillieere, 
1856. 8vo, pp. [8], iv, 320, text in French, of medical interest, 
Greek and Roman, contains handwritten captions probably 
of previous owner. Period binding with light brown leather 
spine, embellished decoration and details in gilt, marbled cov-
ers, overall in a very good condition. Rare.

Lot. 8308 Starting Price: 90 €
Figuier Louis, “Αι μεγάλαι επιστημονικαί και βιομηχανικαί 
ανακαλύψεις παρά τοις αρχαίοις και τοις νεωτέροις / υπό 
Λουδοβίκου Φιγιέρου… Μεταφρασθέν εκ του Γαλλικού. 
υπό Α. Φατσέα”, Αθήνα, τύπ. Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1860. 
[ΔΕΜΕΝΟ ΜΑΖΙ] Φατσέας Α., “Στοιχεία Άλγεβρας υπό Α. 
Φατσέα καθηγητού των μαθηματικών και της φυσικής του 
εν Τριπόλει Βασιλικού Γυμνασίου…”, Αθήνα, τυπ. Ν. Αγγελίδη, 
1859. 8ο, σελ.ζ,[1],320 + στ,[1],320. Πλήθος χαλκογραφιών 
εντός κειμένου στο πρώτο βιβλίο. Δερμάτινη ράχη. Σκισμένη 
η μισή τελευταία σελ. του δεύτερου βιβλίου. Σημάδια από 
έντομο μέχρι τη σελ.87. ΓΜ 8104

Lot. 8309 Starting Price: 60 €
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, εν Αθήναις, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1864. Μεγάλο 4ο, 
σ. μθ’+111 (πίνακες). Με χειρόγραφη αφιέρωση του διευθυντή του γραφείου της Δημόσιας Οικονομίας, Σ. Α. Σπηλιωτάκη, 
προς τον υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας, κ. Μάρκο Ρενιέρη, στη σελίδα τίτλου. Δερματόδετο, με χρυσή έκτυπη κόσμηση 
στα καπάκια, ιδιαίτερα φθαρμένα. Η ράχη σχεδόν απουσιάζει. Εσωτερικά καθαρό και σταθερό.

Lot. 8310 Starting Price: 70 €
Σούτσος Ι. Α., “Εγχειρίδιον Δημοσιολογίας ή Θεωρία του Προϋπολογισμού”, Αθήνα, Ν. Γ. Πάσσαρης & Α. Γ. Καναριώτης, 1864. 
8ο, σελ.ιστ’, 216. Σπάνιο εγχειρίδιο του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών [Οθωνείου  Πανεπιστημίου] Ιωάννη Αλεξάνδρου 
Σούτσου. Αποτελεί ένα από τα πρώτα επιστημονικά συγγράμματα πολιτικής οικονομίας τυπωμένο στα Ελληνικά. Δέσιμο 
εποχής, δερμάτινη ράχη με μικρές φθορές εξωτερικά.

Lot. 8312 Starting Price: 30 €
Μακκάς Γεώργιος Α., «Λόγοι Γεωργίου Α. Μακκά Πρυτάνεως του Εθνικού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος 1873-
1874: Λόγος περι Ευεξίας και Μακροβιότητος / Λόγος παραδίδοντος την Πρυτανείαν εις τον διάδοχον αυτού Κον Παναγιώτην 
Ρομποτήν / Πίνακες και εκθέσεις του ακαδημαικού έτους 1873-1874» Αθήναι: εκ του τυπογραφείου των αδελφών Πέρρη, 1875. 
8ο, σελ.93, 164. Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και κατάλογοι δωρηθέντων & αγορασθέντων συγγραμμάτων, νομισματικής 
συλλογής, πίνακες βαθμολογιών φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου, απολογισμοί εσόδων / εξόδων κτλ. Αρχικά χαρτινα 
καλύμματα, αποκολλημένη ράχη.

Lot. 8311   Starting Price: 120 €
[Anthropometry] Quetelet Adolphe, “Anthropometrie ou Mesure des diæerentes facultes de lHomme”, Bruxelles, C. Muquardt, 
1870. First Edition. 8vo, pp.479. With 2 folding plans (one lacks second half, and one cut in three parts along folds) In this work 
Quetelet established the basis for mathematical study of anthropological data. Leather spine, worn. Cloth covers with edge-wear. 
Occasional spotting. Rare.

Lot. 8313   Starting Price: 45 €
Μακκάς Νικόλαος Γ., “Οδηγίαι περί νοσηλείας αρρώστων, χρήσιμοι εις πάσαν μητέρα και πάσαν οικογένειαν και πάντα θέλοντα 
να επιδοθή εις το έργον του νοσοκόμου / συνταχθείσαι και εκδοθεισαι εντολή της Α. Μ. της Βασιλισσης”, Αθήνα, τυπ. των 
αδελφών Περρη, 1875. 12ο, σελ. [6], γ, 176. Με τα καλύμματα της έκδοσης. Σε εξαιρετική κατάσταση.
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Lot. 8314 Starting Price: 100 €
παραρτηματα εΛΛηνικΩν κΩΔικΩν 1878-1882, ιδιωτική βιβλιοδεσία, σε 8ο πολυτελείας, με δερμάτινη ράχη και χρυσέκτυπο 
τίτλο και κόσμηση.περιλαμβάνει: Β’ παράρτημα των ελληνικών κωδικών περιλαμβάνον τους από του 1875 μέχρι τους 1878 
νεώτερους σχετικούς νόμους και Β. Διατάγματα, υπό  Γ. α. ράλλη, αθήνησιν: τύποις ανδρέου κορομηλά, 1878 (σελ. 712-992) 
/ Γ’ παράρτημα των ελληνικών κωδικών περιέχον τον νόμον Ψας’. περί πτωχεύσεως και Χρεωκοπίας, κυρωθέντα την 15 
Δεκεμβρίου 1878 και δημοσιευθέντα την 14 αυτού, αθήνησιν: τύποις ανδρέου κορομηλά, 1879 (713-1064) / ε’ παράρτημα των 
ελληνικών κωδικών περιέχον Διαφόρους νόμους και Β. Διατάγματα, ιδίως των ετών 1880 και 1881, και τας διευθετήσεως των 
ελληνικών ορίων διεθνείς πράξεις και συμβάσεις κτλ., εν αθήναις: εκ του τυπογραφείου ανδρέου κορομηλά, 1881 (σελ. 1065-
1212) / σύμβασις προξ. μετά της ιταλίας, 1881 (σελ. 909-986) / ς’ παράρτημα των ελληνικών κωδικών περιέχον Διαφόρους 
νόμους και Β. Διατάγματα, ιδίως των ετών 1882, και τας νεοτέρας Διεθνείς συμβάσεις, εν αθήναις: εκ του τυπογραφείου 
ανδρέου κορομηλά, 1882 (σελ. 1213-1349) Γερμανία – προξενική σύμβασις μεταξύ ελλάδος και Γερμανίας (987-1032). μικρή 
φθορά περιμετρικά και διάσπαρτο κιτρίνισμα σελίδων. συνολικά καλή κατάσταση.

Lot. 8319 Starting Price: 65 €
JaccouD s. “ειΔικη νοσοΛοΓια μεταφρασθείσα εκ της τελευταίας Γαλλικής εκδόσεως υπό παναΓιΩτοΥ κ. αΛεΞοποΥΛοΥ 
ιατρού / Φυλλάδιον πρώτον”, εν Βόλω, τύποις αντωνίου καρβατσέλου, 1882. σε 8ο, σ.1352. πλήρες, με δερμάτινη ράχη και 
χρυσέκτυπο τίτλο και κόσμηση, χοντροχάρτονα καπάκια – δερμάτινες γωνίες. Φθορά ραφιού εξωτερικά, ελαφρύ κιτρίνισμα 
εσωτερικών σελίδων, συνολικά καλή κατάσταση.

Lot. 8316   Starting Price: 50 €
Fresenius R., “traite danalyse chimique Quantitative”, paris, Masson et cie, c.1880. 8vo, pp.1343. Richly illustrated with 251 gra-
vures in text. Leather spine, blind-stamped cloth covers. external wear, in excellent condition inside.

Lot. 8317   Starting Price: 45 €
σκαΛτσοΥνη ιΩαννοΥ, “Θρησκεια και επιστημη”, τεργέστη, τυπ. αυστροουγγρικού Λόϋδ, 1884. 8ο, σελ. 353, [3], μονογραφία, 
ολοκληρωμένη. Δέσιμο εποχής, με δερμάτινη ράχη, ανάγλυφη διακόσμηση, εσωτερικά σε εξαιρετική κατάσταση.

Lot. 8318   Starting Price: 100 €
karl a. Zittel, “handbuch Der palaeontologie”, Band i: protozoa, coelenterata, echinodermata und Molluscoidea, and Band ii: 
Mollusca und arthropoda, Munchen und Leipzig, 1880- 1885. two books of the same series in 8vo, pp. 765 + 893 containing over 
1500 xylographed illustrations, text in german. period binding with marbled covers, leather spine with raised bands and gilted 
letters. overall in a good condition.

Lot. 8320   Starting Price: 50 €
DucLau s., “La DecouVeRte Des Machines a VapeuR”, ed. eugenes ardant & cie, Limoges, [c.1890].8o, pp. 144. includes 30 
engravings in and out of text. a richly illustrated book about the invention of steam engines throughout europe, the starting point 
of the industrial revolution that would mark the entire nineteenth century. text in French. impressive original leather binding in 
red, with impressive leather binding in red, with a gilded floral decoration stamps over spine and front cover. excellent inside 
pages. generally fine and rare copy.

Lot. 8315 Starting Price: 100 €
«ΦοιΒοσ. επιμήνιος Συγγραφή περί της δημοσίας υγείας, της οικογενειακής υγιεινής, και της προχείρου οικιακής ιατρικής 
εν ελλείψει ιατρού», υπό ι. π. πύρλα, Έτη α΄(1/12/1878) - Β΄(1/11/1880), εν αθήναις, εκ του τυπογραφείου «ΛαοΥ», 1878-1880. 
[δεμένο μαζί] «παραΦοιΒοσ / Πραγματεία περί των διαφόρων λουτρών», υπό ι. π. πύρλα, Έτος α΄(1/12/1879-1/11/1880). 
[δεμένο μαζί] «Πραγματεία περί Καπνού, συνταχθείσα υπό του ιατρού Δ. Γ. σκλαβούνου και εκδοθείσα προς όφελος του 
Δ. Βρεφοκομείου», εν πάτραις, τύποις μ. Γεωργιάδου, 1878. [δεμένο μαζί] «εκκλησιαστικόν απάνθισμα ήτοι ερμηνεία της 
λειτουργίας…, υπό ν. καμβιώτου, εν αθήναις, τυπογραφείον « ο παλλαμήδης», 1880. σε 8ο, σελ. 192+192+96+16+95. ιδιωτική 
βιβλιοδεσία, δερματόδετο, σε καλή κατάσταση συνολικά.
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Lot. 8323 Starting Price: 50 €
BUNGE G., “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ άδεια: του συγγραφέως μεταφρασθείσα / υπό Θ.Χ. Φλωρά / τόμος πρώτος: αισθήσεις, 
νεύρα, μυς, αναπαραγωγή εις εικοσιοκτώ μαθήματα μετά 27 εικόνων και σχημάτων”, αθήναι: τύποις παρασκευά Λεώνη, 1905. 
σε 8ο, δερμάτινη ράχη με χρυσέκτυπο τίτλο και κόσμηση, χοντροχάρτονα καπάκια, μέτρια φθορά. σφραγίδα βιβλιοπωλείου 
εποχής στη σελίδα τίτλου, σημειώσεις μελανιού στις πρώτες δύο σελίδες, πολύ καλή κατάσταση στο εσωτερικό.

Lot. 8321   Starting Price: 40 €
σαριποΛοσ ι. νικόλαος, “τα μετα Θανατον...Δαπάνη της Θυγατρός αυτού μαρίας”, αθήνα, α. παπαγεωργίου, 1890. 8ο, σσ. 
η, κστ, 672. κόκκινο δέρμα στη ράχη και τις άκρες. πολύ καλή κατάσταση. αυτοβιογραφία του Έλληνα νομικού και θεμελιωτή 
του Δημοσίου Δικαίου στην ελλάδα.

Lot. 8322   Starting Price: 40 €
κΩστησ ν. κΩνσταντινοσ, “εγχειρίδιον της ποινικής Δικονομίας /  Έκδοσις 3η μετά προσθηκών και Βελτιώσεων”, εν αθήναις, 
tυπ. κωνσταντινίδου, 1897.8ο, σ. κδ’+807. Βιομηχανικό δέσιμο εποχής. μικρή φθορά περιμετρικά και στη ράχη. εκτός από 
λίγες και διάσπαρτες χειρόγραφες σημειώσεις με μολύβι, εσωτερικά σε εξαιρετική κατάσταση. σφραγίδα τελευταίου κατόχου ( 
«ο μητροπολίτης Βεροίας και ναούσης σωφρόνιος σταμπούλης») στις πρώτες σελίδες.

Lot. 8324   Starting Price: 60 €
ΔΟΝΤΑΣ Σπ. “ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ” πρώτη έκδοση, τυπ. π. Δ. σακελλαρίου, αθήνα 1912. τόμοι α-Β. 8ο, σ. η’+504+η’+563. με 
αναλυτικούς πίνακες και γραφήματα φαρμακολογικής δράσης. Δεμένοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη, μερικώς φθαρμένη 
και αποκολλημένη και στους δύο. εξαιρετική κατάσταση στις εσωτερικές σελίδες.

Lot. 8326   Starting Price: 90 €
Ramond Louis. “conferences de clinique Medicale pratique” 
First edition (except vol. 2, second edition), paris, Vigot Frères, 
1923 – 1938. 12/13 vols (vol. 1 1923, vol. 2, 4-5 1926, vol. 3 
1924, vol. 6 1927, vol. 7 1929, vol. 8 1930, vol. 9 1930, vol. 10 
1932, vol. 12 1935, vol. 13 1938), in 8vos. private binding (g. 
kastanakis) for volumes 1-10, leather spine, decorated with 
gilted titles, light wear along joints, excellent inside pages. 
two volumes (12-13) in original paper boards, untrimmed 
inside, light spine and edge wear. overall in excellent condi-
tion.

Lot. 8325   Starting Price: 80 €
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Γ. “ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ” / μετ’ 
εικόνων και έγχρωμων πινάκων / 2 Τόμοι. α’ τόμος: οντογονία, 
οστεολογία, συνδεσμολογία και μυολογία», Δεύτερη Έκδοση 
(Βελτιωθείσα), αθήνα, τυπ. π. Δ. σακελλαρίου, 1915. 4ο, 
σελ.ζ,680,[1]. Β’ τόμος: σπλαγχνολογία, 2 τεύχη δεμένα 
σε 1 (χωρίς τη σελ. τίτλου του πρώτου τεύχους), μόναχο, 
akademische Buchdruckerei F. straub, 1920. 4ο, σελ.691,V. 
πολυάριθμες χρωμολιθόγραφες εικόνες εντός κειμένου. 
συνολικά πολύ καλή κατάσταση.

Lot. 8328 Starting Price: 50 €
ιωακείμογλου Γ., Φαρμακολογία και συνταγολογία””, τόμος α, Διάλησμα, αθήνα, 1943 & τόμος Β, πυρσός, αθήνα, 1946. 8ο, σελ. 
η’, 672 + ιστ’, 800. Δύο τόμοι με δερμάτινη διακοσμημένη ράχη.

Lot. 8327   Starting Price: 60 €
Louis Vidal.  “Dictionnaire de specialites pharmaceutiques” ed. office de Vulgarisation pharmaceutique, paris, 1931. 18o, pp. 1108. 
complete pharmaceutical guide of its age, with detailed information on drugs, companies or pharmacists’ preparations. original 
red fabric binding, semi-detached spine, fine interior condition.
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Θρησκείες / Religions

Lot. 8329   Starting Price: 90 €
Johann albert Fabricius, Johann heinrich heidegger, “Liber 
tobiae, Judith, oratio Manassae, sapientia et ecclesiasticus: 
graece & Latine ; cum dictis scripturae parallelis, tabulis syn-
opticis heideggeri, & prolegominis Joh. alberti Fabricii...”, c. 
Wohlfart, 1691. 12mo, pp.[14], 624. collection of old testa-
ment apocrypha, in greek and Latin, including the Book of to-
bit, the Book of Judith, the prayer of Manasseh, the Wisdom of 
solomon, and the Book of sirach. contemporary half-vellum. 
Bumped edges, light foxing inside otherwise fine.

Lot. 8330 Starting Price: 60 €
catechisMus conciLii tRiDentini, pii V. pont. Max. jus-
su promulgatus | sincerus et integer, mendisque repurgatus 
opera p. D. L. h. p. | editio novissima | parisiis, sumptibus 
Bibliopolarum p. Witte, s. Fr. savoye, V.henry , 1738. in 18o, 
pp. 520+index. an important monument of the catholic Ref-
ormation, the first official catholic catechism, as authorized 
by the council of trent and issued by pope pius V. contem-
porary leather binding, gilt title on spine, gilt decoration on 
boards edges. near fine interior condition, pages red edged. 
Very good cpoy.

Lot. 8331 Starting Price: 80 €
νικοΔημοσ αΓιορειτησ, εξομολογητάριον, ήτοι Βιβλίον 
Ψυχωφελέστατον περιέχον Διδασκαλίαν σύντομον προς τον 
πνευματικόν πώς να εξομολογή με καρπὸν· τους κανόνας 
του αγίου ιωάννου του νηστευτού ακριβώς εξηγημένους· 
συμβουλὴν γλαφυράν προς τον μετανοούντα πως να 
εξομολογήται καθώς πρέπει· και λόγον ψυχωφελή περὶ 
μετανοίας. συνερανισθὲν μὲν ἐκ διαφόρων Διδασκάλων, καὶ 
εἰς ἀρίστην τάξιν ταχθὲν παρά του εν αγίω Όρει ασκήσαντος 
αοιδίμου Διδασκάλου νικοδήμου πέμπτη Έκδοσις, εν Βενετία 
εκ της ελληνικής τυπογραφίας του Φοίνικος. 1842. σχ. 8ο, 
σ. 296. εκτύπωση της σελ. τίτλου δίχρωμη (μαύρο-κόκκινο). 
Χοντροχάρτονα καπάκια με αρκετές φθορές, δερμάτινη 
ράχη, αποκολλημένη στο κατώτερο τμήμα. εσωτερικά 
σχετικά χαλαρό δέσιμο, ελαφρύ κιτρίνισμα και χειρόγραφες 
σημειώσεις με μολύβι πίσω από τη σελίδα τίτλου και στις 
δύο τελευταίες σελίδες. τσακισμένες γωνίες περιστασιακά. 
(ηλιού, αρ. 1842.61).

Lot. 8332 Starting Price: 80 €
ιωάννου Βουνιάνου, “η πρόοδος του Χριστιανού 
αποδημούντος απὸ του κόσμου τούτου εις τον μέλλοντα»,  
εν είδει ενυπνίου, εν αθήναις, εκ του τυπογραφείου ν. 
αγγελίδου, 1854. 12ο, σελ. [2], κα΄, [1], (23)-533, [1], περιέχει 
17 ολοσέλιδες λιθογραφίες,  μεταφραστὴς ο ρ. πελεκάσης. 
Βιοχημανικό δέσιμο με εκτεταμένες φθορές σε ράχη και 
καπάκια. εσωτερικά σε καλή κατάσταση. (Γκίνης-μέξας, αρ. 
6237).
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Lot. 8336 Starting Price: 90 €
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. ιερΩνΥμοσ αρΧιμανΔριτησ (επιμέλεια). ακοΛοΥΘιαι τοΥ οσιοΥ και ΘεοΦοροΥ πατροσ ημΩν σιμΩνοσ 
τοΥ μΥροΒΛΥτοΥ, κτίτορος της εν αγίω Όρει του αθω ιεράς μονής σίμωνος πέτρας, προσέτι δε και η ακολουθία της αγίας 
ενδόξου μυροφόρου και ισαποστόλου του Χριστού μαρίας της μαγδαληνής. επιμελεία του καθηγουμένου της ιεράς μονής 
σίμωνος πέτρας αρχιμανδρίτου ιερωνύμου. εν αθήναις εκ των τυπογραφικών καταστημάτων της εταιρείας π.Γ. μακρή και 
σιας 1924, 4ο, σελ. 198,  με αφιέρωση του ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ 
ΠΕΤΡΑΣ.[ιερώνυμος σιμωνοπετρίτης (1871-1957). 

Lot. 8334 Starting Price: 70 €
αρΧιμανΔριτοΥ κΩνσταντινοΥ Γ. κοιΔακη, “ΛοΓοι εκκΛησιαστικοι”, εν κωνσταντινουπόλει, εκ του πατριαρχικού 
τυπογραφείου, 1908. σε 12ο, σ. στ’, 588. Δερμάτινη ράχη και χρυσέκτυπο τίτλο, υφασμάτινα καπάκια, με φθορά και ίχνη 
υγρασίας. Χειρόγραφη υπογραφή συγγραφέα πίσω από τη σελίδα τίτλου. καλή κατάσταση εσωτερικά.

Lot. 8335 Starting Price: 25 €
ΦΛαμμαριΩν καμιΛΛοσ,  ο Θεός εν τη φύσει / μετάφρασις αικατερίνης ι. Ζάρκου / Έκδοσις Δευτέρα επιδιορθωμένη, εν 
αθήναις, Βιβλ. α. Γαλανού, 1909. 8ο, σ. 160. ιδιωτική βιβλιοδεσία, υφασμάτινα καπάκια, δερμάτινη ράχη, λίγη φθορά. κιτρίνισμα 
σελίδων εσωτερικά, αλλά συνολικά καλή κατάσταση. Λίγες χειρόγραφες σημειώσεις στις πρώτες σελίδες.

Lot. 8337 Starting Price: 25 €
κορΥΛΛοσ π. Χ., τα ιεροσοΛΥμα. οδηγός προσκυνητών. Έκδ. σύλλογος «πανάγιος τάφος», 1927. σσ. α΄-η΄(8)+1 χάρτης+272+12 
πορτοκαλί σελ. διαφημίσεις ( alepsoap των εργοστασίων Θρ. Θ. αλεπουδέλη & σία, σγούρδας, γάλα βλάχας, τράπεζες, 
οθωμανική τράπεζα κ.ά.). Βιβλιοδεσία πάνινη, με λίγους λεκκέδες, σχεδόν αποκολλημένη εσωτερικά. καλή κατάσταση σε 
εσωτερικές σελίδες.

Lot. 8338 Starting Price: 10 €
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ, Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών και Πάργας. «τρείς Λόγοι εκφωνηθέντες κατά τας εθνικάς και ιεράς 
εορτάς της πάργας». εν αθήναις. τυπογραφείον “εστία”, 1931. μικρό 8ο, σελ. 38. Με αφιέρωση του μητροπολίτη Αθηναγόρα 
Ελευθερίου.

Lot. 8333 Starting Price: 70 €
ποΛΥΧρονιαΔησ ι., “ορΘοΔοΞοσ Χριστιανικη κατηΧησισ προς χρήσιν των αστικών και δημοτικών σχολών αμφοτέρων 
των φύλων…” / [Δεμένο μαζί] “απανΘισμα εκκΛησιαστικησ ιστοριασ προς χρήσιν των αστικών και δημοτικών σχολών 
αμφοτέρων των φύλων…”, εν κωνσταντινουπόλει, εκ του τυπογραφείου α. κορομηλά, 1899. 12ο, σ. 77+132. Υπογραφή 
συγγραφέα. Υφασμάτινη ράχη, χοντροχάρτονα καπάκια. καλή κατάσταση στις εσωτερικές σελίδες.
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Ελληνική Γλώσσα - Λεξικά - Παιδεία / Greek Language

Lot. 8339 Starting Price: 200 €
cLauDe LanceLot, ”abrégé de la nouvelle Méthode pour 
apprendre facilement & en peu de temps la Langue grecque“, 
paris: Denys Thierry, 1720. in-12, 204p.  new edition revised 
and corrected of this classic Jansenist Lancelot. edited for the 
first time in 1655. Binding full sheepskin, back to nerves, title 
piece. Binder rather damaged with small gaps in leather but 
the jaws are not split. Wormhole crossing part of the work 
without preventing reading. Rare.

Lot. 8340 Starting Price: 220 €
kirsch georg Wilhelm, “Chrestomathia Syriaca maximam 
partem historici argumenti. Cum lexico Syriaco”, hopae 
sumptibus ad. Frider, Boehmii, Lipsiae, 1789. 12mo, pp.xii, 
223, [errata]. ex libris label. Thick paper covers. scarce lexicon 
of the syriac/aramaic language. external wear, ~10 sheets 
with signs of worm-hole.

Lot. 8341 Starting Price: 250 €
ΒΕΝΤΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Λεξικόν τρίγλωσσον της Γαλλικής, Ιταλικής και Ρωμαϊκής διαλέκτου, εις τόμους τρεις διηρημένον / 
συνερανισθέν παρά Γεωργίου Βεντότη, επιταγή μεν και φιλοτίμω δαπάνη αλεξάνδρου ιωάννου του μαυροκορδάτου, συνδρομή 
δε και φιλοπόνω σπουδή... Δημητρίου παύλου., Γαλλο - ρωμαϊκό - ιταλικός = Francois, grec, & italien  Τόμος Α΄, σελ. 23 αα, 
και 900 (Legrand 1251), εν Βιέννη της αούστριας : τυπ. Βαουμέϊστερ, ιωσήφ, 1790. Δερματόδετο σε εξαιρετική κατάσταση 
με κόκκινες ακμές στις σελίδες, Λείπει το ολοσέλιδο χαρακτικό με την προσωπογραφία του μαυροκορδάτου. το τρίτομο 
τρίγλωσσο λεξικό εκδόθηκε από τον Γεώργιο Βενδότη στο τυπογραφείο του Josef Baumeister στην Βιέννη, ενώ τους επόμενους 
μήνες, ο Βενδότης παίρνει την άδεια από την αυστριακή κυβέρνηση και θα γίνει ο πρώτος έλληνας ιδιοκτήτης τυπογραφείου. 
η επιμέλεια του λεξικού  έγινε από τον Λαμπανιτζιώτη πολυζώη, έμπειρο επιμελητή, σε συνεργασία με τον Δημητρίου 
παύλου. αυτό θα  γίνει η αιτία για μακροχρόνια επιχειρηματική διαμάχη των δύο επιμελητών, με δημόσιες καταγγελίες από το 
Λαμπανιτζιώτη. (ελλην. Βιβλιογραφία, Λαδά Χατζηδήμου τ.α΄σελ.72). καθοριστική για την έκδοσση του τρίτομου λεξικού ήταν 
η  χορηγία του αλέξανδρος Β’ μαυροκορδάτου του Φιραρή (φυγάς) που ήταν ηγεμόνας της μολδαβίας, άνθρωπο με εξαιρετική 
μόρφωση πολύγλωσσο, που κατέφυγε στην ρωσία μετά την έκπτωσή του από τον σουλτάνο το 1786.

Lot. 8342 Starting Price: 40 €
DictionnaiRe FRanÇois-itaLien de M. L’abbé FRancois aLBeRti de Villeneuve avec des additions utiles aux cultivateurs 
de la langue italienne par L. naRDini, tome premier, a Venise, 1804. Large 8o, p. viii+486. paper covers rather loose and worn, 
leather spine with missing parts, binding tight; internal pages with sparse spotting, tears and creases, along with pen/pencil 
marks at first and last pages.
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Lot. 8345 Starting Price: 35 €
”αποθήκη των παίδων ήτοι διάλογοι μεταξύ Διδασκάλου και μαθητών. σύγγραμμα της κυρίας Δε Βεαυμοντ”, τόμος πρώτος, 
Βενετία, εκ της ελληνικής τυπογραφίας του Φοίνικος, 1840. 16ο, σελ.κδ, 226. Λείπει το άνω τμήμα της σελ. τίτλου. πάνινη ράχη  
& άκρες. Γμ3262.

Lot. 8346 Starting Price: 60 €
σκαρλάτος Βυζάντιος Δ., «Λεξικόν Γαλλο-ελληνικόν πρόχειρον, συντεθέν μεν υπό σ. Δ. Β.», αθήνα, ανδρέας κορομηλάς, 1846. 
συντάκτης σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος. 12ο, σελ.γ’, 646. σφραγίδα ανάγλυφη της οικογένειας ροδοκανάκη στη σελ. τίτλου «Rodoca-
nachi Frangiadi trieste» και χειρόγραφη κτητορικη υπογραφή «νικόλαος μ. ροδοκανάκης, ερμούπολις, 1849». Δερμάτινη ράχη 
και δέσιμο εποχής.

Lot. 8347 Starting Price: 50 €
ΔεσποτοποΥΛοσ Δ., “στοιΧεια ποΛιτικησ οικονομιασ ή κοινωνικής ή Βιομηχανικής, κτλ ή αφήγησις Διδακτική των αρχών 
και των εφαρμογών της επιστήμης ταύτης,…” / [Δεμένο μαζί] “εΦαρμοΓη τησ αριΘμητικησ εισ τοΥσ εμπορικοΥσ και 
τραπεΖιτικοΥσ ΥποΛοΓισμοΥσ”, εν αθήναις, εκ του τυπογραφείου νικήτα πάσσαρη, 1869. μικρό 8ο, σ. ιστ’+176 / η’+124. 
Δερμάτινη ράχη με χρυσέκτυπο τίτλο, χοντροχάρτονα καπάκια, μέτρια φθορά. πολύ καλή κατάσταση στο εσωτερικό.

Lot. 8343 Starting Price: 100 €
cLauDe LanceLot, “Le JaRDin Des Racines gReQues, 
Mises en Vers François, avec un traité des particules, des pré-
positions et de la prononciation du grec modern ; un recueil 
alphabétique des mots François, tirez de la langue grecque, et 
un extrait des observations de poRt-RoyaLe, VaLckenaeR 
et autres, sur les mots primitifs et sur l’étude de l’analogie. 
cinquième édition par J. – B. gaLL,  paris: auguste Delalain, 
1813. 12o, pp.xxij-367. period binding, hardcover boards, 
rather worn; rubbed spine and edges and other sparse marks 
mainly on upper board. Joints in good condition, strong hing-
es, few foxing. handwritten previous owners’ names with ink 
at the front page. sparse spotting inside, possible signs of 
humidity, more obvious at edges. apart from the mentioned 
defects, book in good condition.

Lot. 8344 Starting Price: 80 €
ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Παιδαγωγικά Μαθήματα. 
συντεθέντα παρά στεφάνου κομμητά του εκ Φθίας, 
εκ Χωραρχίας μεν κοκοσίου, κώμης δε κωφών. 
ελληνικά· συλλεγέντα μετ` εκλογής εκ των ελλήνων 
αρίστων συγγραφέων. οις προσετέθησαν και αναγκαίαι 
υποσημειώσεις, και Λεξικά, ονοματικόν τε και λεκτικόν, 
εις τε των δυσχερών σαφήνειαν, και των Λέξεων εξήγησιν. 
Τόμος Α΄. περιέχων εκ διαφόρων συγγραφέων διάφορα, 
οιον· αστεία, μύθους, διηγήματα, διαλόγους, καιτα τοιαύτα, 
χρήσιμα διὰ τους πρωτοπείρους. εν πέστη, παρά τω ευγενεί 
ματθαίω τράττνερ τω εκ πετρόζας· αωκή. 1828. σχ.8ο, σ. 
Viii+462. Ψευδότιτλος: παιδαγωγικά μαθήματα. ελληνικά. 
τόμος α΄. Χοντροχάρτονα καπάκια με μεγάλη φθορά, χωρίς 
ράχη. Λείπουν σελ.i-Vi. σχετικά χαλαρό δέσιμο, κιτρίνισμα 
και κηλίδες υγρασίας εσωτερικά. (ηλιού, αρ. 1828.66).

Lot. 8348 Starting Price: 80 €
ν. κοτζιάς, “ιστορία της φιλοσοφίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ ημάς”, τυπ. “μεΛΛοντοσ”, εν αθήναις, 
τόμοι α, Β, Δ, ε (από τους 6), 1876-1878. 8ο, σελ. αντίστοιχα ιγ, [3], 548 + 520 + 548 + 532. Δέσιμο εποχής με          δερμάτινη 
ράχη μερικώς αποκολλημένη ή χαλαρή, με χρυσά γράμματα και διακόσμηση, μαρμαροθετημένα καπάκια. κιτρίνισμα ηλικίας, 
εμφανή σημάδια υγρασίας εξωτερικά και εσωτερικά, στον δεύτερο τόμο, στις σελίδες 5 & 6 υπάρχει σκίσιμο στο κάτω μέρος 
χωρίς ωστόσο να λείπει κομμάτι σελίδας. ρκετά σπάνιο έργο. (ηλιού- πολέμη αρ. 1876.287, 1876.288, 1878.296, 1878.297)

Lot. 8349 Starting Price: 40 €
καρόλου οδοφρ. μυλλέρου, “ιστορία της ελληνικής φιλολογίας, μεταφρασθείσα εκ της Γερμανικής υπό α. κυπριανού/ Έκδοσις 
Δευτέρα, διασκευασθείσα εκ της υπό του καθηγητού emil heitz επεξεργασθείσης τέταρτης εκδόσεως μετά σημειώσεων και 
προσθηκών υπό εμμανουήλ Γαλάνη”, εν αθήναις, τυπ. Βλαστού, 1885. Βιομηχανικό δέσιμο, δερμάτινη ράχη με χρυσέκτυπο τίτλο 
και κόσμηση, ελαφρώς κιτρινισμένες εσωτερικές σελίδες. εξαιρετικό αντίτυπο. σπάνιο.
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Lot. 8350 Starting Price: 30 €
ε. Δ. ροίδου, “τα είδωλα: Γλωσσική μελέτη”, εν αθήναις, έκδοσις εστίας, 1893. αριθμημένο αντίτυπο αρ. 18 με υπογραφή 
συγγραφέα. μικρό 8ο, σελ. λβ, 404. Λείπουν οι σελίδες 303 & 304. Δέσιμο εποχής με δερμάτινη ράχη πλήρως αποκολλημένη 
στο  επάνω μισό και απούσα και μαρμαροθετημένα καπάκια με έντονη φθορά. εσωτερικά καλή κατάσταση. (ηλιού- πολέμη 
αρ. 1893.215)

Lot. 8351 Starting Price: 120 €
BouiLLet M.n., Λεξικόν ιστορίας-Γεωγραφίας, Βιογραφίας και μυθολογίας /μετάφρασις ηλία ι. οικονομοπούλου, εν αθήναις, 
εκδ. Γ.Δ. Φέξη, 1900. 2 τόμοι, σε 8ο, σ. 1408+1676. Βιομηχανική βιιβλιοδεσία, δερμάτινες ράχες με χρυσότυπο τίτλο. σκισίματα 
στις σελίδες τίτλων, κιτρίνισμα εσωτερικά, πολύ καλή κατάσταση συνολικά.

Lot. 8354 Starting Price: 70 €
πούντζας, παναγιώτης, “αΛΓεΒρικοσ ΥποΛοΓισμοσ: πΛηρεσ σΥστημα ασκησεΩν και προΒΛηματΩν αΛΓεΒρασ”, τυπ. 
παπαδογιάννη, αθήνα, 1937. ολοκληρωμένο έργο, πρώτη έκδοση, τόμοι ι- Vi,δεμένοι μαζί σε μικρό 8ο, σελ. 1152, περιέχει 
πλήθος ασκήσεων καιπροβλημάτων. Βιομηχανικό δέσιμο, ελαφρύ κιτρίνισμα εσωτερικά.

Lot. 8352 Starting Price: 30 €
ΦιΛηντασ μ., “ΓΛΩσσοΓνΩσια και ΓΛΩσσοΓραΦια εΛΛηνικη”, τομοι α- Γ, αθήνα, τυπ. αθηνά, α. ι. ράλλης & σια, 1924- 
1927. ολοκληρωμένο έργο, σε τρια βιβλία μεγέθους μικρού 8ου, σελ. 244+ 276+ 272. οι τόμοι α και Γ διατηρούν τα αρχικά τους 
καπάκια ενώ ο Β δέθηκε παρόμοια με μαρμαροθετημένα καπάκια και υφασμάτινη ράχη. κιτρίνισμα ηλικίας εσωτερικά, λεκέδες 
χρήσης εξωτερικά, μερική χαλάρωση στο δέσιμο.

Lot. 8353 Starting Price: 40 €
ΓοντΖεσ Χ. ηΛιασ, Γραμματικη της καθαρευούσης Γλώσσης μετά Γραμματικών και ορθογραφικών ασκήσεων, αθήνα: 
εκδοτικός οίκος Δημητράκου, 1934. 8ο, σ.111. [Δεμένο μαζί] ΓοντΖε Χ. η., ΔιΔακτικη Γραμματικη της Δημοτικής Γλώσσας για 
τις ανώτερες τάξεις του Δημοτικού σχολείου, αθήνα: Βιβλιοπ. ι. ν. σιδέρη, 1931. σελ.84. Βιομηχανική βιβλιοδεσία, διατηρούνται 
τα αρχικά εξώφυλλα στο εσωτερικό, καλή κατάσταση σελίδων.

Lot. 8355 Starting Price: 30 €
<p class=”western” lang=”el-
gR”>ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, “οι 
ρόδες γυρίζουν…”, αναγνωστικό για 
τις επαγγελματικές και τεχνικές 
σχολές και ελεύθερο ανάγνωσμα 
για τα λοιπά σχολεία, αθήνα 1952. 
8ο, σελ.159, [1], εικονογραφημένο. 
αρχικά καλύμματα.

Lot. 8356 Starting Price: 40 €
ΓεραντΩνησ επαμεινΩνΔασ, 
αΛΦαΒηταριο - τα καΛα παιΔια, 
αθήνα, οργανισμός εκδόσεως 
σχολικών Βιβλίων, 1953. 8ο, 
σ.170+6χ.α. εικονογράφηση κώστας 
π. Γραμματόπουλος, Λιθογραφική 
εκτύπωσις & Βιβλιοδεσία μ. 
πεχλιβανίδη & σια – Έκδοσις Γ’ – 
σειρά Β’ 1953 (Vi) – αντίτυπα 210.000. 
αρχικά εξώφυλλα, με φθορά χρήσης. 
Χειρόγραφες σημειώσεις και σημάδια 
με μολύβι εσωτερικά.

Lot. 8357 Starting Price: 50 €
αναΓνΩστικον Γ΄ ΔημοτικοΥ, 
Β. πετρούνια – Φ. κολοβού – σ. 
σπεράντσα – α. μεταλλινού, 
αθήνα, οργανισμός εκδόσεως 
σχολικών Βιβλίων, 1955. 8ο, σ. 
234. εικονογράφηση κ. Θετταλού, 
εκτύπωσις αρχαίου εκδοτικού οίκου 
Δ. Δημητράκου  – Έκδοσις α’, 1955 (Vι) 
– αντίτυπα 12.500. αρχικά σκληρά 
εξώφυλλα με πάνινη ράχη – ελάχιστη 
φθορά. κατάσταση καινούργιου 
εσωτερικά.
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Lot. 8364 Starting Price: 60 €
ορΦανιΔησ Γ.ΘεοΔΩροσ,“ποιήσεις”. τόμος πρώτος 
περιέχων την δευτέραν έκδοσιν της Χίου Δούλης, του τίρι-
Λίρι και του πύργου της πέτρας, βραβευθέντων κατὰ τους 
ποιητικοὺς διαγωνισμοὺς του 1855 και 1858. 
αθήναι. τύποις π. σούτσα και α. κτενά 1859.Όγδοο,σελ. 
ιδ΄,1 χ.α.,327.ολόκληρο βιβλίο,τόμος πρώτος.κείμενο στην 
ελληνική γλώσσα.Φιλολογικού ενδιαφέροντος.Άγιος μηνάς  
(επεισόδιον της ελληνικής επαναστάσεως) ποίημα λυρικο-
επικόν εις άσματα τέσσερα Υπὸ Θεοδώρου Γ. ορφανίδου.  
αθήναι τύποις π. σούτσα και α. κτενά,1860.σελ.η΄+240.
Δερμάτινη ράχη  με μικρές φθορές.Γκίνης  μέξας,  αρθ. 7898  
και 8101.

Ελληνική Λογοτεχνία - Ποίηση / Greek Literature

Lot. 8361 Starting Price: 80 €
παπαδόπουλος Βρετός ανδρέας, “νεοελληνική φιλολογία ήτοι 
κατάλογος των από πτώσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας 
μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν ελλάδι βασιλείας τυπωθέντων 
βιβλίων παρ’ ελλήνων εις την ομιλουμένην, ή εις την αρχαίαν 
ελληνικήν γλώσσαν”, εν αθήναις, τύποις και αναλώμασι Λ. 
Δ. Βιλαρά και Β. π. Λιούμη, 1854 & 1857. 2 τόμοι δεμένοι σε 
έναν. 8ο, σελ. κθ’,272,[1] + ιστ’,336,[1]. σε λάθος θέση οι σελ. 
ιζ-κθ´ του α’ μέρους. Γμ 6272, Γμ 7300.

Lot. 8362 Starting Price: 250 €
ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, «τα ευρισκόμενα», προλεγόμενα 
και επιμέλεια ι. πολυλά. Κέρκυρα, τυπογραφείο ερμής α. 
τερζάκη, 1859. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 8ο, οη´ + 445 σ. Βιβλιοδεσία 
εποχής, δερμάτινη ράχη. τοπικά οξειδωμένα μερικά φύλλα.

Lot. 8363 Starting Price: 40 €
[ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ], (βιβλία 2) “Άπαντα τα ευρισκόμενα 
ελληνικά ποιήματα με τον διάλογον και τα προλεγόμενα του 
ιάκωβου πολυλά”. Φροντίδα, σχόλια και κατάταξη Γερασίμου 
σπαταλά, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, αθήνα 1936. 8o, σελ. λγ’, [1],  
291, [3], πανί, «Διονυσίου σολωμού, ιταλικά ποιήματα». 
μετάφραση, προλεγόμενα, κατάταξη και σχόλια Γερασίμου 
σπαταλά. αθήνα, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, 1948. 8ο, σελ. 61, [3], με 
αφιέρωση του Γ. σπαταλά.

Lot. 8360 Starting Price: 55 €
σοΥτσοσ Γ., σοΥτσοσ Δ., σοΥτσοσ ν., “ποιησεισ και 
πεΖα των αδελφών νικ. Γεωρ. και Δημ. σούτζων. Γουλέλλμος 
τέλλος...νουμας πομπίλιος...ποιησεις διάφοραι και πεζά”, 
αθήνα, τυπ. Χρήστου αναστασίου, 1842. 8ο, σελ.404. 
Δερμάτινη ράχη. Φθορές στη σελ.1, ελαφρά στίγματα.

Lot. 8366 Starting Price: 90 €
ραγκαβής αλέξανδρος ρίζος, “histoire litteraire de la 
grece moderne”, paris, calmann Levy, 1877. 8o, σελ.
[6],266,[2]+289,[3]. ιστορική επισκόπηση της νεοελληνικής 
γραμματείας από την πρώτη έκδοση στα Γαλλικά του 1877, 
ακολούθησε την ίδια χρονιά η μετάφραση στα ελληνικά. 
Δερμάτινη ράχη. πολύ καλή κατάσταση.

Lot. 8367 Starting Price: 65 €
ραΓκαΒησ κΛεΩν, ηρακΛειοσ Δράμα εις μέρη πέντε, μετά 
σημειώσεων, εν Λειψία εκ της ανατολικής τυπογραφίας Γ. 
Δρουγουλίνου, 1885. 4ο, σ.Χι+1 λ.+176+4 πίν. εικόνες εντός 
κι εκτός κειμένου. στις σ. (141)-176 με χωριστή σελίδα 
τίτλου: κλέων ραγκαβής, το πυρ υπό την αιθάλην κωμωδία 
εις μέρη Δύο,  εν Λειψία  εκ της ανατολικής τυπογραφίας Γ. 
Δρουγουλίνου 1885. αρχικό πανόδετο (κόκκινο), εντυπωσιακό 
εξώφυλλο με χρυσότυπη και γκριζόμαυρη παράσταση σε 
κόκκινο πλαίσιο, εξίσου κοσμημένη ράχη. Χρυσές και οι 
ακµές. μικρές φθορές. πολύ καλή κατάσταση εσωτερικά. 
(ηλιού-πολέμη, αρ. 1885.467).

Lot. 8365 Starting Price: 50 €
πολίτης Γ. (μεταφ.), “Λόρδου Βύρωνος ποιήματα 
μεταφρασθέντα μεν πεζή εκ του αγγλικού Υπό Γ. πολίτου» 
πΛηρεσ: 3 τόμοι, αθήνα, εκ του τυπ. των τεκν. ανδρ. 
κορομηλά, 1867, 1868, 1871. 8ο, σελ.[4],360+[6],456+[6],474. 
Δερμάτινη ράχη με φθορά στο άνω τμήμα, ορισμένες σελ. με 
εκτενή στίγματα και μία με επιδιορθωμένο σχίσιμο. ηλιού 
1867.268, 1868.322, 1871.425.
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Lot. 8370 Starting Price: 30 €
ΒαλαΩΡιτησ α. ποιηΜατα, αθήνα 1891, βιβλιοπωλείον της 
“εστίας”, δύο τόμοι, σ.390 & 542. Δερμάτινη ράχη με φθορές, 
δύο αποκολλημένα φύλλα στον 1ο τόμο.

Lot. 8368 Starting Price: 60 €
ΡαγκαΒησ κλεΩν, ΘεοΔΩΡα, ποίημα δραματικόν, εν 
λειψία εκ της ανατολικής τυπογραφίας γ. Δρουγουλίνου 
1884. σε 4ο, σ.Vιιι+278+1 χ.ἀ.+1 λ.+5 πίν. αρχικό πανόδετο 
(κόκκινο), εντυπωσιακό εξώφυλλο. Μερικώς αποκολλημένη 
ράχη (κάτω τμήμα), φθορές κυρίως περιμετρικά. καλή 
κατάσταση εσωτερικά. (ηλιού-πολέμη, αρ. 1884.492).

Lot. 8369 Starting Price: 40 €
παΡνασσοσ.  Ήτοι απάνθισμα των εκλεκτοτέρων 
ποιημάτων της νεωτέρας ελλάδος υπό π. Ματαράγκα. 
Δαπάναις σπυρίδωνος κουσουλίνου. αθήναι, εκ του 
τυπογραφείου νικόλαου Ρουσόπουλου, 1880. 8ο, σ. ιδ’+1 
χ.α.+1 λ.+1040. Δέρμα σε ράχη και γωνίες. χρυσέκτυπος 
τίτλος και κόσμηση σε πλαίσια στη ράχη. Φθορά κυρίως 
περιμετρικά. αποκολλημένη η ράχη εσωτερικά. καθαρές οι 
εσωτερικές σελίδες και με καλό δέσιμο.

Lot. 8371 Starting Price: 40 €
χΡιστοΦοΡοΥ ΜαΡτινοΥ ΒειλανΔοΥ, αβδηρίται, 
Μετάφρασις εκ της γερμανικής χρυσοσθένους χρυσοσπάθη, 
εν αθήναις εκ του κεντρικού πρακτορείου των εφημερίδων 
1893.σχ.8ο,σ.135+1 λ.+εξώφ. ιδιωτική βιβλιοδεσία. χαλαρό 
δέσιμο εσωτερικά, κιτρίνισμα σελίδων. (ηλιού-πολέμη, αρ. 
1893.944).

Lot. 8372 Starting Price: 120 €
παλαΜασ κΩστησ, “τάφος”,  πΡΩτη εκΔοση , αθήνα, 
εστία, 1898. 12ο, σελ. 78. αντίτυπο με αφιέρωση. νεότερο 
επιμελημένο πολυτελές δέσιμο, έχουν διατηρηθεί τα αρχικά 
εξώφυλλα με μικρές φθορές. [ηλιού-πολέμη, 1898.563]

Lot. 8374 Starting Price: 25 €
παλαΜασ κωστής «Θάνατος παλληκαριού»,αθήνα, Μιχαήλ 
σ. Ζηκακης 1920, ΄Β έκδοση, 8ο, σελ. 64.χάρτινα καλύμματα.

Lot. 8375 Starting Price: 50 €
[ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ], (4 έντυπα) ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ, 
«Βιβλιογραφία κωστή παλαμά (1943-1953)», ΠΡΩΤΗ 
ΕΚΔΟΣΗ αθήνα, τυπ. σεργιάδη, 1953, σελ. 86. αρχικά 
εξώφυλλα. Με αφιέρωση του συγγραφέα, «Βιβλιογραφία 
κωστή παλαμά (1954-1958)», ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ αθήνα, 
1959, σελ. 24, [6]. αρχικά εξώφυλλα. Με αφιέρωση του 
συγγραφέα, «Βιβλιογραφία κωστή παλαμά (1959-1963)», 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ αθήνα, 1964, σελ. 63, [1]. αρχικά εξώφυλλα. 
«Βιβλιογραφία κωστή παλαμά (1964-1969)», ΠΡΩΤΗ 
ΕΚΔΟΣΗ αθήνα, 1970, σελ. 37, [3]. αρχικά εξώφυλλα.

Lot. 8376 Starting Price: 15 €
καμπούρογλου, Δ. γρ.: “ΘΡΥΨαλα παλαιά και νέα”. α έκδοση. 
σελ. 82. λογοτεχνική Βιβλιοθήκη Φέξη / εκδοτικός οίκος 
γεωργίου Φέξη, εν αθήναις, 1911. χαρτόδετο. το μπροστινό 
εξώφυλλο έχει σκιστεί κατά μήκος της ράχης.

Lot. 8373 Starting Price: 90 €
παλαΜασ κΩστησ, “γράμματα”, αθήνα, τυπογραφείο της 
εστίας, πΡΩτη εκΔοση, τόμος δεύτερος, 1907, σελ. 232, με 
αφιέρωση στον ΔηΜητΡη π. ταγκοποΥλο. [ΔΕΜΕΝΟ 
ΜΑΖΙ] παλαΜασ λεανΔΡοσ, “τα πρώτα τραγούδια”, πΡΩτη 
εκΔοση, 1907, σελ. 86, με αφιέρωση στον ΔηΜητΡη π. 
ταγκοποΥλο. Βιβλιοδεσία εποχής, πανί, δέρμα στη ράχη, 
εμπίεστη διακόσμηση.

Lot. 8377 Starting Price: 30 €
ΜΩΡαιτιΔοΥ αλεΞανΔΡοΥ, “Με του βορηά τα κύματα”, 
κωνσταντινούπολις, ταξείδια-περιγραφαί-εντυπώσεις, 
εθνικόν αριστείον, 1914. Έκδοσις τιμητική επί τη 
πεντεκονταετηρίδι του συγγραφέα μετά πολλών εικόνων, 
αθήναι, εκδότης ιωάννης ν. σιδέρης, σειρά β’. 8ο, σελ. 286, 
[2], προμετωπίδα φωτογραφική αποτύπωση. νεώτερο 
πανί.

Lot. 8378 Starting Price: 40 €
ΜΩΡαΪτινησ τιΜοσ, ολόκληρη Ζωή – αθηναϊκόν 
Μυθιστόρημα, εκδ. οίκος Ζηκάκη, αθήνα , 1923. 12ο, σ. 
352. [Δεμένο μαζί] ο Άρχοντας του κόσμου, κωμωδία εις 
δύο πράξεις με πρόλογο και επίλογο, εκδ. παπαδημητρίου, 
αθήνα, σ. 148. πανόδετο, με δερμάτινα πλαίσια τίτλων στη 
ράχη, πολύ καλή κατάσταση εσωτερικά.



74 a .  k a R a M i t s o s  #662

ε λ λ η ν ι κ η  λο γοτ ε χ ν ι α  -  π ο ι η σ η  /  g R e e k l i t e R at u R e

Lot. 8383   Starting Price: 40 €
ΜοατσοΥ - ΒαΡναλη Δώρα, Βιβλία (2)
1. “στίχοι”. πΡΩτη εκΔοση, αθήνα 1927. 12ο, σελ. 79. αρχικά 
εξώφυλλα, άκοπο. η πΡΩτη ποιητικη σΥλλογη τησ 
ΔΩΡασ ΜοατσοΥ
2.  “κόρη της εύας”. πΡΩτη εκΔοση Δίφρος αθήνα 1960. 8ο, 
σελ. 284, [4]. αρχικά εξώφυλλα, εν μέρει άκοπο, με αφιέρωση 
στην ποιήτρια πόπη πιερίου

Lot. 8380   Starting Price: 50 €
ΔΡαγοΥΜη ιουλία, “ο βάτραχος που βαριέται” και άλλες 
ιστορίες, για να τις διαβάζουν οι μεγάλοι στα μικρά παιδιά 
(Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού ομίλου, αριθ. 8). αθήνα, εστία, 
1919. 8ο, σελ. 55, άκοπο. αρχικά εξώφυλλα με μικρές 
φθορές.

Lot. 8382   Starting Price: 30 €
Θεοτοκασ γιώργος, “λεωνής”, μυθιστόρημα. ΔεΥτεΡη 
εκΔοση Ίκαρος 1945. 12ο, σελ. 178, [2]. αρχικά εξώφυλλα 
(μικρές φθορές), με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα.

Lot. 8379 Starting Price: 25 €
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΙΩΝ (ιΔασ), «Μαρτύρων και ηρώων 
αίμα…»,  ΔεΥτεΡη εκΔοση, αθήνα, 1914. 8ο, σελ. 144, [2], 
με υπογραφή στη σελίδα τίτλου. νεότερο πανί.

Lot. 8381 Starting Price: 80 €
ΘΕΟΤΟΚΑΣ Γιώργος, [ψευδώνυμο ορέστης Διγενής], 
“ελεύθερο πνεύμα”, δοκίμιο. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ αθήνα, α. ι. 
Ράλλης, 1929. 12ο, σελ. 123, [3]. πανί. Με ιδιόχειρη αφιέρωση 
του συγγραφέα.

Lot. 8384 Starting Price: 50 €
ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΘΡΑΣΟΣ, (βιβλία 2), «το μαστίγιο και οι 
πολυέλαιοι», ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ Βιβλιοπωλείο της εστίας, 
αθήνα, 1930. Εικονογράφηση Γιώργου Βακαλό, μικρό 8ο, 
σελ. 130, [6]. πανί, δέρμα στη ράχη, έχουν διατηρηθεί τα 
αρχικά εξώφυλλα. «ελληνικά χώματα. τον καιρό της ειρήνης», 
μυθιστόρημα. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ «αετός», αθήνα, 1942, μικρό 
8ο, σελ. 309, [3]. πανί, δέρμα στη ράχη, έχουν διατηρηθεί τα 
αρχικά εξώφυλλα.

Lot. 8387 Starting Price: 50 €
[ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ]. (Βιβλία 2), γεΩΡγιοσ Βαλετασ, 
«ο παπαδιαμάντης και το γλωσσικό», μελετήματα 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σαλονίκη, 1936. 8ο, σελ. 7, [1]. αρχικά 
εξώφυλλα, γεΩΡγιοσ Βαλετασ, «παπαδιαμάντης, η ζωή το 
έργο η εποχή του». Φιλολογική μελέτη βραβευμένη από την 
ακαδημία Αθηνών, Μυτιλήνη, τυπογραφεία πρωϊνής, 1940. 
8ο, σελ. 406, [1]. αρχικά εξώφυλλα (φέρει εκδότη: athen, 
Byzantinisch - neugriechischen Jahrbucher, averof-str. 16)

Lot. 8388 Starting Price: 90 €
ΜΑΥΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 6 ποιητικά έργα (αυλοδόκη, 
αυλητής, αυλητρίς, πύραυλος, αυλώπις, πεντάτευχος α’), 
αθήνα: τυπογραφείο κ. παππαδογιάννη, 1933-1947.8α, σελ. 
37, 37, 31, 39, 31, 31 αντίστοιχα. αρχικά χάρτινα εξώφυλλα. 
χειρόγραφη αφιέρωση και υπογραφή στα γαλλικά (στα πρώτα 
5) και ελληνικά στο «πεντάτευχος α’», μαζί με τυπογραφημένο 
απόκομμα σελίδας με υποδείξεις διορθώσεων. σε πολύ καλή 
κατάσταση συνολικά.

Lot. 8389 Starting Price: 25 €
ποΡΦΥΡασ, λάμπρος, “οι μουσικές φωνές”, αθήνα, τα 
χρονικά, 1934, πΡΩτη εκΔοση, σε 1000 αριθμημένα 
αντίτυπα, το συγκεκριμένο φέρει τον αριθμό 78. 8ο, σελ. 
64, άκοπο και αξάκριστο. Διατηρεί τα αρχικά εξώφυλλα, με 
φθορές στις ακμές, μικρή χαλάρωση στο δέσιμο και ελαφρύ 
κιτρίνισμα.

Lot. 8390 Starting Price: 60 €
σπανΔΩνιΔη ειρήνη, κΡητικα τΡαγοΥΔια: σφακιανά - 
Ριζίτικα, αθήνα: εκδ. γκοβόστη, 1935. πρώτη έκδοση, 8ο, 
σελ. ιβ+188+εικόνες (εκτός κειμένου) + αναδιπλούμενος 
χάρτης στο τέλος. αρχικά χάρτινα εξώφυλλα, με λίγες 
φθορές. καθαρές εσωτερικές σελίδες.τυπωμένη υπογραφή 
συγγραφέως. σπάνιο και πολύ καλό αντίτυπο.

Lot. 8385 Starting Price: 40 €
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Γ. ΑΓΓΕΛΟΣ, “Γαλάνης, δοκίμιο”, αθήνα, 
τύποις κώστα οικονομίδη, 1947, σελ. 24, με προμετωπίδα 
ασπρόμαυρη φωτογραφική αποτύπωση του γαλάνη, 
εικονογραφημένο με έργα του καλλιτέχνη [δεμένο 
ΜΑΖΙ] “ΠΑΝΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ(1886-1930). η ζωή 
του και το έργο του”, αθήνα, εστία, 1931, σελ.14, [14], 
31, [3], με ασπρόμαυρη φωτογραφική απτύπωση του 
καλλιτλεχνη, [δεμένο ΜΑΖΙ] γεράσιμου Ε. Λοβέρδου, 
“Ψυχογνωμική και συμπτωματολογία της νεοελληνικής 
τέχνης. η «περίπτωσις» της εκθέσεως”, αθήνα 1949, με 
αφιέρωση. 8ο, νεώτερο βιομηχανικό δέσιμο.

Lot. 8386 Starting Price: 45 €
Μελασ σπΥΡοσ, 3 έργα: “ο γεΡοσ τοΥ ΜΩΡια” 2 τόμοι, 
“ο ναΥαΡχοσ ΜιαοΥλησ” & “ΜατΩΜενα Ρασα”, εκδ. Μιχ. 
σαλίβερου, 1932-1934. Με πλούσια εικονογράφηση. αρχικά 
καλύμματα. σε εξαιρετική κατάσταση.
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Lot. 8392   Starting Price: 20 €
ΒαΡναλησ κώστας, “Ζωντανοί άνθρωποι”. πΡΩτη 
εκΔοση αθήνα, 1939. 12ο, σελ. 102. αρχικά εξώφυλλα, λίγο 
λερωμένα.

Lot. 8393   Starting Price: 20 €
ΒαΡναλησ κώστας, “Άτταλος ο τρίτος”. πΡΩτη εκΔοση 
αθήνα, κέδρος, 1972. 8ο, σελ. 139, [3]. αρχικά εξώφυλλα, λίγο 
λερωμένα.

Lot. 8391 Starting Price: 60 €
ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, «στα μυστικά του Βάλτου», ΠΡΩΤΗ 
ΕΚΔΟΣΗ, εστία, αθήνα, 1937. 2 τόμοι σε 8ο, σελ. [8], 301, [3]+ 
[2], 305-597, [3], με περιεχόμενα. λείπει ο αναδιπλούμενος 
χάρτης στο τέλος του πρώτου τόμου. Εικονογραφημένη 
έκδοση από τον Δ. Μπισκίνη, πανί.

Lot. 8394 Starting Price: 35 €
τΡικιοΥ ιακΩΒιΔη λιλη, “κοΡΥΔαλοι, με εικόνες του 
γιώργου Βακαλό”, αθήνα 1940, εκδόσεις αετός. κοντό 4ο, σελ. 
χ. α (π. 72). αριθμημένο αντίτυπο (193/500). αρχικά χάρτινα 
εξώφυλα. πολύ καλή κατάσταση.

Lot. 8395 Starting Price: 270 €
ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, “τετράδιο γυμνασμάτων (1928-1937)”, 
αθήνα, 1940. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σε 356 αριθμημένα αντίτυπα 
(313/356). 12ο, σελ 101. νεότερο επιμελημένο πολυτελές 
δέσιμο.

Lot. 8396 Starting Price: 50 €
[ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ], (βιβλία 3), χΡιστοΔοΥλοΥ 
αΘανασιοσ, «η στροφή του σεφέρη», τόμος Α’. ΠΡΩΤΗ 
ΕΚΔΟΣΗ «Ζώδιο», 1981. 8ο, σελ. 126, [2], σε 1500 
αντίτυπα. αρχικά εξώφυλλα. χΡιστοΔοΥλοΥ αΘανασιοσ, 
«η στροφή του σεφέρη», τόμος Β’. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 
«Ζώδιο», 1982. 8ο, σελ. 151, [9], σε 1100 αντίτυπα. αρχικά 
εξώφυλλα. χΡιστοΔοΥλοΥ αΘανασιοσ, «η στροφή του 
σεφέρη», τόμος Γ’. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ «Ζώδιο», 1984. 8ο, σελ. 
125, [7], σε 1100 αντίτυπα. αρχικά εξώφυλλα

Lot. 8397 Starting Price: 65 €
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ, “Ο θεός Κόνανος και το Μοναστήρι του 
το λεγόμενο Καταβύθιση”, ιστορία γραμμένη από το Φώτη 
κόντογλου. πΡΩτη εκΔοση αθήνα, σπ. νικολόπουλος, 1943. 
12ο, σελ. 60, διατηρεί τα αρχικά του εξώφυλλα [ΜΑΖΙ] “Οι 
αρχαίοι άνθρωποι της Ανατολής”, πΡΩτη εκΔοση αθήνα, 
σπ. νικολόπουλος, 1945. 12ο, σελ. 64, με  εικονογράφηση του 
συγγραφέα. διατηρεί τα αρχικά  εξώφυλλα. σε πολύ καλή 
κατάσταση.

Lot. 8398 Starting Price: 30 €
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, «αντίδωρο», ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, 
αθήνα, 1943. 8ο, σελ. [14], 227, [11]. νεότερο πανί, έχουν 
διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα. Αντίτυπο υπογεγραμμένο 
από τον ποιητή

Lot. 8399 Starting Price: 150 €
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ Άγγελος, “ο χριστός στη Ρώμη, τραγωδία”. 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, αθήνα, 1946. 4ο, σελ.  107, [3]. επιμέλεια 
κώστας γραμματόπουλος. Αριθμημένο αντίτυπο (111/500). 
αρχικά εξώφυλλα με ιδιόχειρη αφιέρωση του δημιουργού.

Lot. 8400 Starting Price: 40 €
[ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ]. Robert levesque. “sikélia-
nos poèmes. avant-propos de paul eluard”, icaros, 1946. 
8vo,pp 107, [2]. Έκδοση σε 600 αριθμημένα αντίτυπα 
(376). Άκοπο αντίτυπο, διατηρεί τα αρχικά του καλύμματα.

Lot. 8401 Starting Price: 40 €
αγγελοσ σικελιανοσ, “αλαφροΐσκιωτος”, αθήνα: τυπ. π. 
Δ. σακελλαρίου. επετειακή φωτομηχανική ανατύπωση της 
πολυτελούς, εκτός εμπορίου, έκδοσης του αλαφροΐσκιωτου, 
αθήνα Μορφωτικό Ίδρυμα εθνικής τραπέζης 1989 σελ. 144, 
37, [3], με αφιέρωση της δεύτερης γυναίκας του Σικελιανού, 
Άννας Καμπανάρη, που υπογράφει «Άννα Άγγελου 
σικελιανού». στα επιλεγόμενα του γ. π. σαββίδη για την 
υποδοχή του έργου από τον αθηναϊκό τύπο καταγράφονται 
σε χρονολογική σειρά, αναδημοσιεύονται και σχολιάζονται 
οι αναφορές και τα κριτικά κείμενα που αποτελούν τον 
κύκλο της άμεσης υποδοχής του αλαφροΐσκιωτου από 
τους συγχρόνους του. η μελέτη του  γ.π. σαββίδη «πώς 
υποδέχτηκαν τον “αλαφροΐσκιωτο”»
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Lot. 8404 Starting Price: 20 €
ΒΕΝΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, “οι νικημένοι”, διηγήματα. ΠΡΩΤΗ 
ΕΚΔΟΣΗ, Βιβλιοπωλείον της εστίας, αθήνα, [1954]. Μικρό 
8ο, σελ. 171, [5], γνήσιο αντίτυπο με υπογραφή συγγραφέα 
και κάλυμμα δημιουργίας σπύρου Βασιλείου.

Lot. 8403 Starting Price: 30 €
ΒΕΝΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, «Έξοδος. χρονικό της κατοχής», ΠΡΩΤΗ 
ΕΚΔΟΣΗ, αθήνα, Άλφα, 1950. 8ο, σελ. 259, [5]. αρχικά 
εξώφυλλα

Lot. 8402 Starting Price: 20 €
ΒΕΝΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, “αιολική γη”, Μυθιστόρημα, αθήνα, Άλφα, 
1944. Μικρό 8ο, σελ. 275, [3], κοινή έκδοση σε 3500 αντίτυπα. 
αρχικά εξώφυλλα.

Lot. 8405 Starting Price: 220 €
Εμπειρίκος Ανδρέας, “Ενδοχώρα 1934 - 1937”, εκδότης το 
τετράδιο, 1945. Πρώτη Έκδοση. Ένα από τα 50 αντίτυπα 
εκτός εμπορίου “11/50”, με χειρόγραφη αφιέρωση του 
Λεωνίδα Εμπειρίκου το 1976.

Lot. 8409 Starting Price: 20 €
ΒΡανοΥσησ ι. λεανΔΡοσ, “συμβολή στην έρευνα για τα 
τραγούδια του Ρήγα και των μιμητών του, με ένα άγνωστο 
Θούριο Άσμα”, 1948. 8o, σελ. 17, ανάτυπο από το περιοδικό 
«νέα εστία», τόμος 44ος, τεύχη 510 και 511, της 1ης και 
15ης οκτωβρίου 1948. αρχικά εξώφυλλα ,

Lot. 8408 Starting Price: 30 €
ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ., “σέργιος και Βάκχος”, πΡΩτη εκΔοση 
αθήνα, Δίφρος, 1959. 8o, σελ. 573, [3]. ιδιωτική βιομηχανική 
βιβλιοδεσία, υφασμάτινα καπάκια και δέρμα στη ράχη.

Lot. 8407 Starting Price: 30 €
ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ. «σέργιος και Βάκχος», ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 
Δίφρος, αθήνα, 1959. 8ο, σ. 573, [3]. αρχικά εξώφυλλα, 
με περικάλυμμα γ. Βακαλό(μικρές φθορές). αντίτυπο 
υπογεγραμμένο από το συγγραφέα.

Lot. 8406 Starting Price: 30 €
ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ (Μ.) «Βασίλης λάσκος, αντιπλοίαρχος», 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ αετός α. ε., αθήνα, 1948. 8ο, σελ. 204, 
[4]. αρχικά εξώφυλλα. αντίτυπο υπογεγραμμένο από το 
συγγραφέα.

Lot. 8413 Starting Price: 40 €
ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, (βιβλία 2) «Ωδή για να θυμόμαστε 
τους ήρωες», ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ Θεσσαλονίκη 1949. 4ο, σελ. 
25, [3], άκοπο αντίτυπο, λίγο οξειδωμένα εξώφυλλα, «ο 
παπαδιαμάντης και ο κόσμος του», ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 
Θεσσαλονίκη 1962. 8ο, σελ. 44. αρχικά εξώφυλλα, άκοπο 
αντίτυπο, ανατύπωση από το περιοδικό “χρονικά”.

Lot. 8412 Starting Price: 30 €
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, «το κόκκινο βιβλίο», 
διηγήματα, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, εστία, 1953, 8ο, σελ. 202, [6], 
γνήσιο αντίτυπο με σφραγίδα συγγραφέα. Με κουβερτούρα. 
Εξώφυλλο - εικόνες Ε. Σπυρίδωνος

Lot. 8411 Starting Price: 30 €
ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, «η ζωή εν τάφω. το βιβλίο του 
πολέμου», (μυθιστόρημα) πεΜπτη εκΔοση «οι Φίλοι του 
Βιβλίου», 1949. Μικρό 8ο, σελ. 404. Σχέδιο εξωφύλλου 
έκδοσης: Γιάννης Τσαρούχης, λίγο λερωμένο. αντίτυπο 
υπογεγραμμένο από το συγγραφέα.

Lot. 8410 Starting Price: 25 €
ΜΟΘΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. «στίλβη», ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, 
αθήνα, 1948. 8ο, σελ. 29, [7], κοινή έκδοση σε 575 
αντίτυπα. Προμετωπίδα έργο του Γιάννη  Τσαρούχη. αρχικά 
εξώφυλλα. Με αφιέρωση στον κώστα κώνστα.

Lot. 8414 Starting Price: 50 €
Μ. Δ. στασινοποΥλοσ, “ποιήματα”, αθήναι 1949.8ο, σελ. 
126. η πρώτη ποιητική συλλογή του σημαντικού λογοτέχνη, 
ακαδημαϊκού και μέλους της ακαδημίας αθηνών. χειρόγραφη 
αφιέρωση στο προσέλιδο προς τον φιλέλληνα αρχαιολόγο και 
ιστορικό Ferdinand Jozef de Waele, που συνοδεύεται κι από 
ιδιόχειρη επιστολή (3/4/1950). αρχικά χάρτινα εξώφυλλα, 
με πλαστικό κάλυμμα. Άκοπο αντίτυπο, σε εξαιρετική 
κατάσταση.

Lot. 8415 Starting Price: 25 €
[ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ] χαλΒατΖακησ ΜανΩλησ, 
«καζαντζάκης – ντοστογιέφσκι» (μελέτη). ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 
αλεξάνδρεια 1957. Μικρό 8ο, σελ. 73, [7], σε 500 αντίτυπα. 
Με αφιέρωση στον ζωγράφο Γιάννη Μαγκανάρη και κάρτα 
του συγγραφέα.

Lot. 8416 Starting Price: 20 €
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, “οι αδελφοφάδες, ήθελε λέει, να 
‘ναι λεύτερος, σκοτώστε τον!”, Μυθιστόρημα, αθήνα, 1963. 
8ο, σελ. 320, [7]. πΡΩτη εκΔοση. πανί, έχει διατηρηθεί το 
εικονογραφημένο περίβλημα
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Lot. 8422   Starting Price: 20 €
ΕΛΥΤΗΣ Οδυσσέας, “το φωτόδενδρο και η δέκατη τέταρτη 
ομορφιά”. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ αθήνα, Ίκαρος, 1971. 8o, σελ. 67, 
[5], προμετωπίδα του νίκου νικολάου. αρχικά εξώφυλλα.

Lot. 8418   Starting Price: 30 €
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Νικηφόρος, βιβλία (2)
1.”χορωδία”. πΡΩτη εκΔοση τα τρία Φύλλα, αθήνα, 
1988. 4ο, χωρίς σελιδαρίθμηση. εικονογράφηση κώστα 
γραμματόπουλου. αρχικά εξώφυλλα.
2. “συνάντηση με τη θάλασσα”, πΡΩτη εκΔοση τα τρία 
Φύλλα, αθήνα 1991. 8ο, σελ. 39, [9]. αρχικά εξώφυλλα, με 
ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα.

Lot. 8420   Starting Price: 25 €
κΩστοΥΡοσ Θεόδωρος, “ο αναπλιώτικος Θρύλος 
ιππολύτη”, πΡΩτη εκΔοση ανάπλι, τυπογραφεία 
αδελφών κωστόπουλου, 1963. 4ο, χωρίς σελιδαρίθμηση, σε 
500 αντίτυπα με εξώφυλλο του Μιχάλη νικολινάκου, 
εικονογράφηση Φάνη σακελλαρίου και αρχικά ψηφία χάρη 
καχραμάνου.

Lot. 8417 Starting Price: 40 €
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, (βιβλία 2), “ο ένας από τους δυο 
κόσμους” (ένα ταξίδι - μια γιορτή - μερικά συμπεράσματα), 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ αθήνα 1958. Μικρό 8ο, σελ. 75, [5], εν 
μέρει άκοπο. αρχικά εξώφυλλα. “λειτουργία κάτω από την 
ακρόπολη”, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ αθήνα 1981. 8ο, σελ. 44, [4]. 
αρχικά εξώφυλλα σε επιμέλεια γ. Βαρλάμος.

Lot. 8419 Starting Price: 40 €
ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, “η σύγχρονη λογοτεχνική 
σαλονίκη”, Θεσσαλονίκη 1960. eν μέρει άκοπο αντίτυπο, 
(έκδοση εκτός εμπορίου), 8ο, σελ. 48. αρχικά εξώφυλλα, με 
αφιέρωση [ΜΑΖΙ] σπανΔΩνιΔησ πετΡοσ, “το θέμα 
της κριτικής”, δοκίμιο. οι σύγχρονοι κριτικοί μας, μελέτη, 
Θεσσαλονίκη, 1959. 8o, σελ. 88. αρχικά εξώφυλλα, με 
αφιέρωση.

Lot. 8421 Starting Price: 25 €
Δανιηλ γιΩΡγοσ, “οι πρόκες”, Μόντρεαλ, «λωτοφάγος», 
Μάιος 1968. 12ο, σελ. 57, [7], έκδοση σε 500 αντίτυπα. αρχικά 
εξώφυλλα.

Lot. 8424 Starting Price: 70 €
ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, 2 βιβλία: 1. “ο Μικρός ναυτίλος”, 
αθήνα: Ίκαρος, 1985. 8ο, σελ. 129. Έγχρωμη προμετωπίδα 
(αναπαραγωγή έργου του Γ. Στέρη). αρχικά εξώφυλλα. 
ΩΡαιο ΑΚΟΠΟ αντιτΥπο / 2. “τρία ποιήματα με σημαία 
ευκαιρίας”, αθήνα: Ίκαρος, 1982. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, 8ο, σελ. 
39. προμετωπίδα William Pownal. ΑΚΟΠΟ αντιτΥπο.

Lot. 8425   Starting Price: 30 €
ΕΛΥΤΗΣ Οδυσσέας, βιβλία (2): ”Δυτικά της λύπης”. πΡΩτη 
εκΔοση αθήνα, Ίκαρος, 1995, 8ο, σελ. [4], 27, [5] σ. αρχικά 
εξώφυλλα και “τα ελεγεία της οξώπετρας”. πΡΩτη εκΔοση 
αθήνα, Ίκαρος, 1991, 8ο, σελ. [2], 39, [9]. (προμετωπίδα έργο 
του κώστα πανιάρα). αρχικά εξώφυλλα, άκοπο.

Lot. 8426   Starting Price: 40 €
σινόπουλος τάκης, “νεκρόδειπνος 1962 - 1971”, ερμής, 
αθήνα, 1972. πρώτη έκδοση με χειρόγραφη αφιέρωση του 
συγγραφέα στην ποιήτρια κατερίνα αγγελάκη Ρούκ. αρχικά 
καλύμματα.

Lot. 8427   Starting Price: 30 €
σινόπουλος τάκης, “το χρονικό”, εκδ. κ’εδρος, αθήνα, 1975. 
χειρόγραφη αφιέρωση στον ποιητή Μηνά Δημάκη.

Lot. 8428   Starting Price: 20 €
Ριτσοσ γιάννης, “Θυρωρείο”, πΡΩτη εκΔοση, αθήνα, κέδρος, 
1976. 8ο, σελ. 113, [3]. αρχικά εξώφυλλα, λίγο λερωμένα.

Lot. 8423 Starting Price: 20 €
ΕΛΥΤΗΣ Οδυσσέας, “Μαρία νεφέλη”, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, 
αθήνα, Ίκαρος, 1978. 8ο, σελ. 115, [5]. αρχικά εξώφυλλα.

Lot. 8429 Starting Price: 40 €
ΕΚΤΩΡ ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ, (βιβλία 2) «οδός λαιστρυγόνων», 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, αθήνα, κείμενα, 1978. Μικρό 8ο, σελ. 91, 
[5]., αρχικά εξώφυλλα, άκοπο. Με αφιέρωση: «η ποίηση 
σταυριανή (γεωργαντά) είναι ίσως ένα παράθυρο στο 
χάος», «Διασπορά - η κλίμακα του λίθου», ΔεΥτεΡη εκΔοση, 
καστανιώτη. Μικρό 8ο, σελ. 49, [3]. αρχικά εξώφυλλα, με 
αφιέρωση.
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Εικονογραφημένες Εκδόσεις / Illustrated Books

Lot. 8431 Starting Price: 100 €
B. genellis “umrisse zum homer mit erlauterungen von 
Dr. ernst Forster (ed.)”, stuttgart: cottaschen Buchhandlung, 
1866.First edition, in quarto transverse, pp. 16+48 plates 
(copper engraved) plus 1 frontispiece, gold plated. ex libris 
label and stamp. original paper hardcover, medium rubbed 
– spine partly missing – strong binding otherwise. interior 
pages sparsely foxed, but in good condition. Very RaRe.

Lot. 8430 Starting Price: 20 €
ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, by galanis crist.. πλάγιο 
8ο, χωρίς σελιδαρίθμηση, (28 σ.) με έγχρωμα τυπώματα 
χαρακτικών.

Lot. 8432 Starting Price: 40 €
Rousseau, Jean, “types grecs et types modernes compares 
pour servir a l’etude de l’antique. avec un resume des principes 
de l’art grec & une explication des planches. lecons professees 
a l’academie Royale des Beaux-arts d’anvers”, Bruxelles, 1877. 
oblong  4to, pp. 10, plus 40 plates of sketches, text in French. 
original paperback, light foxing, overall good condition. Lot. 8433 Starting Price: 90 €

[ιθάκη] WaRsBeRg, alexander Freiherr von, “ithaka”, carl 
gerolds sohn, 1887. First edition. small 4to, pp. V,144,[1]. 
complete with 5 full-page coloured prints based on ludwig 
hans Fischers original watercolours, 1 full-page map and 
numerous vignettes in text. original decorated cloth covers. 
pencil notes on first & last blanc pages, occasional in text. 
light wear along extremities. legrand & pernot 3542, con-
tominas 787.

Lot. 8434 Starting Price: 90 €
Vallet, l., “a travers leurope croquis De cavalerie”, prεface 
de M. Roger de Beauvoir, de 300 gravures dans le texte et 
50 en couleurs, paris, librairie De Firmin-Didot, 1893. With 
handwritten signature “Baron Jaubert”. small folio, pp. 
XVι,300,[6], text in French. 300 in- text engravings and 50 
full page coloured engravings. Bound in three quarter leather 
and marbled boards with gilt title and raised bands. excellent 
condition.

Lot. 8435 Starting Price: 50 €
καΒαΦησ κΩνσταντινοσ, “ποιήματα 1896-1933”, πΡΩτη 
εκΔοση, με σχέδια νίκου χατζηκυριάκου γκίκα, αθήνα, 
Ίκαρος, 1966. 4ο, σελ. 211, [5]. Διατηρεί τα αρχικά εξώφυλλα.
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Lot. 8436 Starting Price: 70 €
”la grece antique & Moderne / athenes / Monuments 
anciens / cliches de M.J. BeRtRanD de la Maison BRegen 
Freres”, c.1900. 4to (31.5 x 24 cm). photographic album 
containing 24 full-page photographic illustrations with 
captions in greek, French, english & german. Very Fine. 
scarce.

Lot. 8437 Starting Price: 100 €
ARMEE D’ORIENT / Service Routier, service topographique 
des armees allies d’orient, 1918. illustrated oblong (8vo) 
booklet, text by ch. chamski-Mandajors, drawings by A. 
Frank, “dedicated to the Road service of the second allied 
army”. hardcover, green cloth back, illustrated hardcover. 
With 42 pages, (21 pages front), 16 color photomechanical 
illustrations, mostly full-page. The author is depicted as the 
driver of a steamroller - engraving 15. typographic service of 
the allied armies of the east 1918. Visible foxing externally, 
along with scattered spots. Very good condition inside. 
Scarse copy.

Lot. 8438 Starting Price: 20 €
alexandre arnoux, galanis D. (ill.), “la nuit de saint Barnabe”, Vignettes de galanis, avec des images dessinees et gravees sur 
bois par D. galanis, collection d’ oeuvres originales, paris, editions de la Banderole, 1921. 12mo, pp. 103, [3]. numbered copy 
“411/860”. Illustrated by D. Galanis with a frontispiece and 22 woodcuts (vignettes, headpieces and ornaments). [γαλάνης 
εικονογραφημένα, 1921/2].

Lot. 8439 Starting Price: 150 €
[γαλανησ Δ.] GALANIS D., saMain a. “POLYPHEME”, la sphere, 1926. luxurious limited edition, one of the 150 pieces in arches 
paper, numbered “89”. Theatrical play by albert samain. 5 full-page coloured plates, engraved title page and cover page. unbound 
bi-fold sheets, printed on watermarked paper. illustrated hard covers. Thick carton case. Browning and paper wear on lower edge 
of internal cover, occasional only spotting inside. [γαλάνης εικονογραφημένα, 1926/7].

For additional and more detailed images, visit the online auction catalogue at: 
www.karamitsos.com
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Lot. 8440 Starting Price: 300 €
GALANIS DeMetRios [and] BuFFon, g.- l. lecleRc. “Histoire Naturelle”, paris, les Freres gonin, 1939. περιορισμένη έκδοση 
σε 225 αντίτυπα (αρ. αντιτύπου 163). Folio, 19 άρραφα τετρασέλιδα + 5 φύλλα με εικόνες. Συνολικά 39 οξυγραφίες από τις 
οποίες 1 προμετωπίδα, 5 ολοσέλιδες, 17 εντός κειμένου και 16 πρωτογράμματα με παραστάσεις. οξειδώσεις - στίγματα 
σποραδικά εντός. Δ. γαλάνης, “τα εικονογραφημένα Βιβλία”, 1939/5.

Lot. 8441 Starting Price: 20 €
genevieve Fauconnier [Mme Van Den Berg], “Pastorale”, Roman, avec quinze compositions de D. Galanis, edition originale, paris, 
editions stock, Delamain et Boutelleau, 1942. 8vo, pp. 385, [5]. numbered copy. illustrated by D. galanis with 1 woodcut and 15 
drawings (vignettes, headpieces and ornaments). original covers. [γαλάνης εικονογραφημένα, 1942/6].

Lot. 8442 Starting Price: 100 €
arland Marcel, [galanis engr.] “terre natale”, paris, nRF, 
1945. large 8vo, pp.230. illustrated with 14 copper engrav-
ings by D. galanis on verlin de Rives paper, numbered 180/ 
374. original engraved dust jackets. excellent condition.

Lot. 8443 Starting Price: 50 €
perilla F., “promenades attiques”, αθήνα, editions perilla, 1944. 
4ο, σελ.73. έγχρωμες αναπαραγωγές έργων του συγγραφέα 
επικολλημένες σε φύλλα εκτός κειμένου, αναπαραγωγές 
σχεδίων και βαθυτυπικές αναπαραγωγές φωτογραφιών 
(όλα από τον perilla) εκτός κειμένου. Δερμάτινα καλύματα 
και ράχη, διακοσμημένα, διατηρούνται τα αρχικά εξώφυλλα.

Lot. 8444 Starting Price: 20 €
Jules Valles, D. Galanis (engr.), “L’ Enfant, preface de Jean paulhan, taille-douce originale de galanis”,imprimerie nationale, andre 
sauret, [1953]. Frontispiece: copper engraved portrait of Jules Valles by D. galanis. 8vo, pp.356, [3]. in hard cover case. uncut, in 
excellent condition. [γαλάνης εικονογραφημένα, 1953/3].
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Lot. 8445 Starting Price: 30 €
Sacha Guitry, “La Fin du Monde, Illustrations de Galanis”, 
Raoul Solar, [Monte Carlo], 1953. 8vo, pp.239,[4]. Numbered 
copy “349”. Illustrated with frontispiece, 4 full-page drawings 
and 5 woodcut headpieces by D. Galanis. Light wear on spine. 
In purple cloth case. [Γαλάνης Εικονογραφημένα, 1953/2].

Lot. 8446 Starting Price: 95 €
Wrage Klaus, Blockbuch Edda, “Das Wölundlied Brynhilds 
Helfahrt”, Holle, Berlin, 1926. Folio, complete with 62 
woodcuts by Wrage Klaus.

Lot. 8447 Starting Price: 20 €
ΠΕΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, “Ο Γαλάνης, ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης, 
ο πατριώτης”. Αθήνα, Δίφρος, 1955. 8ο, σελ. 107, [5]. Με 
αναπαραγωγές έργων του Γαλάνη εντός κειμένου και σε 8 
πίνακες στο τέλος, πανομοιότυπο επιστολής του προς το 
συγγραφέα στην αρχή. Άκοπο αντίτυπο. Αρχικά εξώφυλλα

Lot. 8448 Starting Price: 50 €
ΛΑΓΓΟΒΑΡΔΟΣ Κ. Ι. “ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ των Ελληνικών 
παρασήμων, αριστείων και μεταλλίων”, πρώτη έκδοση, 
Αθήνα 1922. Μικρό 8ο, πλάγιο, σ.112+δ, με 20 ολοσέλιδους 
χρωμολιθόγραφους, επεξηγηματικούς πίνακες. Σε εξαιρετική 
κατάσταση, αρχικά εξώφυλλα, λίγο λερωμένα,  βιομηχανικό 
δέσιμο. Σπάνιο.

Lot. 8449 Starting Price: 60 €
ΓΡΥΠΑΡΗΣ Ιωάννης, ”Σκαραβαίοι και τερρακότες”.  Σχέδια 
Πολυξένης Δημαρά, Αθήναι 1928, σε 800 αριθμημένα 
αντίτυπα (αρ. 398), τυπογρ. Εστία. 8ο, σελ. 149, [3]. Αρχικά 
εξώφυλλα, λίγο λερωμένα.

Lot. 8450 Starting Price: 150 €
PUAUX René, “Grèce, Terre Aimée des Dieux”, Paris, 1932. 
4ο, σελ. 122, έκδοση περιορισμένη σε 426 αντίτυπα, 
αντίτυπο H.C. Πλούσια εικονογραφημένο με 8 έγχρωμες 
φωτοχαλκογραφίες και πλήθος άλλων εικόνων και 
φωτογραφιών.
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Lot. 8451 Starting Price: 120 €
ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, “Κάστρα και πολιτείες του Μοριά”. 
Αθήνα, Π. Δημητράκος, χ.χ. [1934]. 4ο, σελ. [4], 260. Έκδοση 
εικονογραφημένη από τη συγγραφέα, με 4 έγχρωμες 
αναπαραγωγές έργων της επικολλημένες σε φύλλα εκτός 
κειμένου και πολλές αναπαραγωγές σχεδίων της και 
παλιών χαρακτικών εντός κειμένου. Πίνακας περιεχομένων 
στα γαλλικά στο τέλος. Πανί, έχουν διατηρηθεί τα αρχικά 
εξώφυλλα, λίγο λερωμένα. Η παράσταση του κάστρου του 
αρχικού εξωφύλλου επαναλαμβάνεται στο πανί. Φέρει 
υπογραφή της συγγραφέος.

Lot. 8452 Starting Price: 70 €
[ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ] 
ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ - Έκτακτος Έκδοσις επί τω Εορτασμώ 
της Πεντηκονταετηρίδος από της Απελευθερώσεως της 
Θεσσαλίας, Αθήνα, 1935. Μικρό folio, σελ. 462+έγχρωμοι 
πίνακες εκτός κειμένου. Αρχικά μαλακά εξώφυλλα, με έκτυπη 
κόσμηση και έγχρωμη λιθογραφία στο εμπροσθόφυλλο. 
Πλήρες και άκοπο, σχεδόν εξαιρετικό αντίτυπο. Στη 
συσκευασία του (μικρές φθορές).

Lot. 8453 Starting Price: 50 €
Perilla F., “Promenades attiques”, Αθήνα, Editions Perilla, 1944. 
4ο, σελ.73. έγχρωμες  αναπαραγωγές έργων του συγγραφέα 
επικολλημένες σε φύλλα εκτός κειμένου, αναπαραγωγές 
σχεδίων και βαθυτυπικές αναπαραγωγές φωτογραφιών (όλα 
από τον Perilla) επίσης εκτός κειμένου. Aρχικά εξώφυλλα με 
μικρές φθορές στις άκρες.

Lot. 8454 Starting Price: 100 €
Σακαλλή Αυγή, “Οράματα / Ξυλογραφίες Α. Τάσσου”, Αθήνα, 
Ελληνική Εκδοτική Εταιρία, 1945. 8ο, σελ.96. Περιορισμένη 
έκδοση σε 575 αντίτυπα σε χαρτί πολυτελείας. 29 ποιήματα 
και 1 ελεγείο που εικονογραφούνται από 53 ξυλογραφίες 
του Α. Τάσσου που επιμελήθηκε την έκδοση.

Lot. 8455 Starting Price: 150 €
”EGINA, Livre de sang, un réquisitoire accablant des combattants de la résistance condamnés 
à mort, poèmes traduits par Paul Eluard”, Éditions «Grèce Libre», [1949]. 8o, σελ. 110, 9 
ξυλογραφίες του Γιώργου Δήμου.
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Lot. 8456 Starting Price: 120 €
ΣΠΙΤΙΑ ΤΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ. Από τη σειρά: Πινακοθήκη της Τέχνης του Ελληνικού Λαού. Αρχιτεκτονική των κοσμικών 
μνημείων. Τεύχος 2. Αθήνα, Χορηγία Εθνικού Ιδρύματος, Αθήναι, 1949. Αρχικά εξώφυλλα. Μεγάλο 4ο. Πρόλογος Γεωργίου Α. 
Μέγας. Με 85 πίνακες. Πολυάριθμες αναπαραγωγές φωτογραφιών, αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, προσόψεις, τομές κ.λ., εκ 
των οποίων κάποια αναδιπλούμενα) και λεπτομέρειες του Σχολειού του Ρήγα και διαφόρων κατοικιών (των Κ. Ι. Παπαπαναγιώτη, 
Δ. Γαλάτου, Κ & Ι. Γ. Κωνσταντινίδη, Δ. Καπαϊτζή, Γιαννιού Παπαστάθη, Γκαραγκάνη), ανάμεσά τους και έγχωμες αναπαραγωγές. 
Εκτός αρίθμησης μία έγχρωμη αναπαραγωγή έργου του Ν. Εγγονόπουλου (Ζαγορά, Το σχολειό του Ρήγα).

Lot. 8457 Starting Price: 40 €
MATTON R., “Villes et paysages de Grece: RHODES”. Collection de LInstitut Francais DAthenes, Athenes, 1949. 8ο, σελ.118,[6]+52 
σελ. με 96 φωτογραφίες στο τέλος. Αρχικά χάρτινα καλύμματα, άκοπο.

Lot. 8458 Starting Price: 30 €
ΛΑΣΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, “ΑΓΡΙΟΧΗΝΕΣ, ολόκληρο το ποιητικό του έργο”, Αθήνα 1950. Συγκεντρωτικός τόμος σε έκδοση του ιδίου 
του Ο. Λάσκου. Σχέδια Γ. Μούγιου. Ολοσέλιδο σκίτσο του ποιητή προ της σελ. τίτλου από τον Αλεξανδρινό ζωγράφο Νίκο Γώγο. 
4ο, σελ.204,[1].

Lot. 8459 Starting Price: 50 €
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ Άγγελος, “ΘΥΜΕΛΗ”, εκδ. Γαλλικό Ινστιτούτο 
Αθηνών 1950, σελ. 201. Τόμος Πρώτος. Με ξυλογραφίες του 
Γιάννη Κεφαλληνού σε 3.000 αντίτυπα. Άκοπο, χαρτόδετο σε 
πολύ καλή κατάσταση.

Lot. 8460 Starting Price: 30 €
Χατζηδάκης Μ., Τάσσος Α. (χαρακτ.), “Monuments Byz-
antins en Attique et Beotie”, Editions D’ Athenes, 1956. 4ο 
(35x30cm). Λεύκωμα με κείμενο του Μ. Χατζηδάκη, 11 
έγχρωμες φωτογραφικές αναπαραγωγές ψηφιδωτών και 
αγιογραφιών του Φ. Ζαχαρίου και 10 λιθογραφημένα σχέδια 
του Α. Τάσσου. Ελαφρά λερωμένο και φθαρμένο εξώφυλλο.
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Lot. 8462 Starting Price: 900 €
Laporte Geneviève, PICASSO Pablo, COCTEAU Jean,
“Les Cavaliers d’Ombre - Illustrations de Pablo Picasso. Préface de Jacques Audiberti / Sous Le Manteau de feu - Illustrations de 
Jean Cocteau. Préface de Armand Lanoux”, Edité par Paris: Joseph Foret, 1956. 8vo, pp. [28], [30].
FIRST Edition. One of the 300 pieces (No.128). Two works of Laporte Geneviere in “dos à dos” binding, illustrated by the Pablo 
Picasso & Jean Cocteau. Frontispiece and one full-page drawing by Picasso to êrst title, with frontispiece and full-page drawing by 
Cocteau to the second. Original wrappers with Cocteau lithographs to both covers printed in black, red and green. Loose-bound 
as issued. Laporte was an author and poet, best known for her association with Cocteau and Picasso. She was mistress and model 
of Picasso during the 1950s. Small tear on wrapper’s spine, otherwise clean and êne.

Lot. 8461 Starting Price: 880 €
Marcel Sauvage, ”Vlaminck sa vie et son message”, Geneva, Pierre Cailler, 1956. Limited ”edition de lux” 40/100, extended with a 
suite of 3 lithographs in papier Marais” & a suite of 3 refused plates in Japon Imperiale paper. Large 4to, pp.116 with additional 
205 full-page coloured plates, 18 wood-cuts in text. Rare limited edition with 2 additional suites.
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Lot. 8463 Starting Price: 90 €
ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ ΝΤΙΑΝΑ, “ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ”, Αθήνα, 1957. 4to, σελ. [110], εισαγωγή από τον Δημήτρη Λουκάτο, δίγλωσση έκδοση 
(ελληνικά - γαλλικά), σε παράλληλο κείμενο. Με 44 ζωγραφικά έργα - τοπία σε έγχρωμη ολοσέλιδη αναπαραγωγή 24x34 εκ. 
Αρχικά καλύμματα με μικρή φθορά. Εσωτερικά σε άριστη κατάσταση.

Lot. 8464 Starting Price: 1200 €
Guth Paul, “ELOGE DE VAN DONGEN”, Ed. Manuel Bruker, 1957. Limited edition. One of the 200 pieces, numbered copy “44”. 
Seven (7) coloured lithographs by Van Dongen of which one double-page and 3 full-page. Original soë-covers. Light external 
wear, interior in excellent condition.

Lot. 8465 Starting Price: 40 €
ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, “Θρησκευτικοί Ύμνοι”, Θεσσαλονίκη, 1958. 8ο, σελ. λγ’, [5]. Το εξώφυλλο, τα πρωτογράμματα και 
τα σχέδια που κλείνουν τις σελίδες φιλοτεχνήθηκαν από τον Γιώργο Παραλή. Η γραφή του κειμένου από το ζωγράφο και χαράκτη 
Γιώργο Μόσχο. Αρχικά εξώφυλλα, λίγο λερωμένα [ΜΑΖΙ] ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, “Μακεδονικά παραμύθια”, Θεσσαλονίκη, 
τυπογραφείο Ν. Νικολαΐδη, 1950, σελ. 79, εικονογράφηση Πολύκλειτος Ρέγκος. Αρχικάεξώφυλλα, λίγο λερωμένα.

Lot. 8466 Starting Price: 20 €
[ANDREOU CONSTANTIN] Jean-Louis Ferrier, “ANDREOU”, 
Geneve, Pierre Cailler, 1959. pp.43, [1], and 13 full-page 
photographic plates of Constantin Andreou works in the end.

Lot. 8467 Starting Price: 40 €
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΕΛΕΣΤ, “Κατοχή. Σχέδια, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 
«Νέες Μορφές», Αθήνα 1961. 4o, σελ. [104]. Χαρτόδετο, 
πλήρως εικονογραφημένο λεύκωμα. Πρόλογος Άγγελος 
Προκοπίους. Μικροφθορές στο περικάλυμμα. Με αφιέρωση 
της καλλιτέχνιδος και υπογραφή.
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Lot. 8469 Starting Price: 50 €
ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, βιβλία (2)
α). “Μακρόνησος” ΑΕΤΟ - ΕΣΑΙ, 1949-1950, εκδόσεις Σκυτάλη, 
1964. Folio, χωρίς σελιδαρίθμηση. Αρχικά καλύμματα,  με 
αφιέρωση στη Βάσω Κατράκη: «… με αγάπη, εκτίμηση και 
ένα μεγάλο ευχαριστώ. Φαρσακίδης Γιώργος
β). “Αναμνηστικά και ευχετήριες κάρτες από στρατόπεδα 
πολιτικών εξορίστων”, 1948-1972. Μακρόνησος, Αη - Στράτης, 
Γυάρος – Λέρος. Σχέδια – κείμενα Γ. Φαρσακίδη, ΠΡΩΤΗ 
ΕΚΔΟΣΗ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Κομματική 
Οργάνωση Θεσσαλονίκης, 1978, με αναπαραγωγές εικόνων 
εντός κειμένου και αρκετές επικολλημένες εικόνες επί 
χονδροχάρτονων φύλλων εκτός κειμένου. Αρχικά εξώφυλλα.

Lot. 8470 Starting Price: 80 €
VASSILIOU, STAM. “Greece: 12 Water Colours”, printed in 
Greece by Alex. Matsoukis S. A., 1964.In 4°, title, 1 sheet of 
text (Greek / English), 12 colored (loose) plates in a folder. òe 
folder with some wear and signs of restoration at the center-
fold. Otherwise clean and solid copy, plates perfect. Introduc-
tory test and legends in English and Greek. Language: English. 
Illustrated original wing folder.

Lot. 8471 Starting Price: 40 €
ΒΑΚΑΛΟ Γιώργος, “G. VAKALO”,  Καλλιτεχνικό Πνευματικό 
Κέντρο Ώρα, 1971. Κατάλογος (22.5x23.5cm) με ένθετες 
έγχρωμες αναπαραγωγές έργων από την ατομική έκθεση 
του Γ. Βακαλό στο Πνευματικό Κέντρο “Ώρα” τον Μάρτιο του 
1971.

Lot. 8472 Starting Price: 400 €
ΙOLAS Alexander, ERNST Max, “Lieux Communs”. Galerie Iolas, First edition, 1971. Limited edition, the current piece not num-
bered. Folio, original grey cloth case.

Lot. 8468 Starting Price: 60 €
ΜΑΚΡΗΣ Α. Κίτσος, “Υφαντά Θεσσαλίας”, έκδοση του 
Εθνικού Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας, Αθήνα, 1961. 
Με αφιέρωση. 4ο, εισαγωγικό κείμενο και 20 πίνακες 
πιασμένοι με κορδόνι στην αριστερή τους πλευρά. Αρχικά 
χαρτόνια, σκληρόδετο.
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Lot. 8473 Starting Price: 28 €
Μελετόπουλος Ι., “1821 Δώδεκα Μετάλλια, K. Lange”, ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ Α.Ε., 1971. Λεύκωμα διαστ. 30x33εκ. 
σελ. 93. Σκληρή βιβλιοδεσία με περικάλυμμα, σχήμα πλάγιο 4ο, σε πολύ καλή κατάσταση.

Lot. 8474 Starting Price: 48 €
ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Α.(επιμ.)  Η δευτέρα μεγάλη εξόρμησις εις την λαϊκήν εικονογραφίαν. Έκδοσις Ιστορικής και 
Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Αθήνα 1973, πλάγιο σχήμα, σ. 105. Με εικονογραφημένα έργα από τους Βαλκανικούς 
πόλεμους

Lot. 8475 Starting Price: 200 €
Jean IPOUSTEGUY, ”Omaggio a Michelangelo”, [1974?]. Original etching dim. 60x80cm, signed and numbered “198/200” in 
pencil. Printed by Lacouriere et Frelau, Paris in paper Arches 250g/m2. Etching placed in edition’s folder with details of the work. 
òis is the First edition limited in 200 pieces and including original works of art.

Lot. 8476 Starting Price: 30 €
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΓΗΝΟΡΑΣ, “ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΒΑΡΤΣ ΣΤ’ 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, Αθήνα, επανέκδοση 1974. 8ο, σελ. 73, [6], σε 
1500 αντίτυπα, εικονογραφημένο εντός και εκτός κειμένου. 
Αρχικά εξώφυλλα, σε εξαιρετική κατάσταση.

Lot. 8477 Starting Price: 20 €
[Κωνσταντίνος Ανδρέου] Dubreucq M., “Constantin An-
dréou. 40 ans de sculpture”, Editions Jauöray, Chennevières-
sur-Marne, 1975. 4to, pp.205, [2]. Richly illustrated with pho-
tographs (most full-page) of the works of the famous painter 
and sculptor. Cloth hard-covers.

For additional and more detailed images, visit the online auction catalogue at: 
www.karamitsos.com



88 A .  K A R A M I T S O S  #662

Ε Ι ΚΟ Ν Ο Γ Ρ ΑΦ Η Μ Ε Ν Ε Σ  Ε Κ ΔΟΣ Ε Ι Σ  /  I L LU S T R AT E D  B O O K S

Lot. 8479 Starting Price: 30 €
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ, Ανώνυμος Γενική Εταιρεία 
Τσιμέντων, 1957. Πλάγιο 8ο, σελ. (44) χ.α., από ετήσιο 
ημερολόγιο με 20 ζωγραφικές σκηνές των άθλων του 
Ηρακλή από τους καλλιτέχνες Μόραλη, Χατζηκυριάκο- Γκίκα, 
Τσαρούχη, Νικολάου, Μανουσάκη. Αρχικά εξώφυλλα, σε 
σπιράλ.

Lot. 8480 Starting Price: 40 €
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ, Ανώνυμος Γενική Εταιρεία 
Τσιμέντων, 1975. Πλάγιο 8ο, σελ. (128) χ.α., ετήσιο ημερολόγιο 
με 28 πίνακες του Γιάννη Τσαρούχη. Επισυνάπτεται ευχετήρια 
κάρτα του καλλιτέχνη Αρχικά εξώφυλλα, σε σπιράλ.

Lot. 8478 Starting Price: 380 €
”ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ / ANESTIS LOGOTHETIS”, Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο “ΩΡΑ”, Αθήνα, 1975. Έκδοση περιορισμένη 
σε 300 αντίτυπα, αριθμημένο αντίτυπο “13”, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη στο πίσω κάλυμμα. Folio, 8 λυτά φύλλα 
κειμένου σε ελληνικά και αγγλικά και 8 λυτά φύλλα παρτιτούρες Πολυφορμικής Μουσικής Σημειογραφίας. Ο Ανέστης 
Λογοθέτης θεωρείται από τους πιο σημαντικούς συνθέτες του 20ου αιώνα, με πρωτοπόριακό έργο σύζευξης εικόνας, ήχου και 
λόγου. Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει το ιδιόμορφο σύστημα γραφικής σημειογραφίας που ανέπτυξε στα τέλη της δεκαετίας 
του 1950.

Lot. 8481 Starting Price: 80 €
Καραβά Δώρα, “κρήτη μου, κρήτη μας”, Αθήνα, Διφρος, 1976. 
Λεύκωμα της ζωγράφου Δώρας Καραβα, σε αριθμημένη 
έκδοση “33/500”, με 24 ολοσέλιδα σχέδια διαστάσεων 
43x29cm.

Lot. 8482 Starting Price: 220 €
Chagall Marc, ”Derriere le Miroir 225”, Paris. Maeght Editeur, 
1977. 38 x 28 cm. Folio. 24 pages. 1 double-paged colour litho-
graph and 17 reproductions. Loose in the original wrappers, 
as issued.
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Lot. 8483 Starting Price: 40 €
”J. Roux 1764, Ελληνικοί Ναυτικοί χάρτες”, Εκδ. Συλλέκτης, 
1980. Πλάγιο 4ο. Λεύκωμα με 10 ένθετους χάρτες του 
ελληνικού αρχιπελάγους του J. Roux.

Lot. 8484 Starting Price: 80 €
ΙΩΑΝΝΟΥ Γιώργος, “ΛΕΥΚΩΜΑ 1940 - 1974 / Ελληνοϊταλικός 
πόλεμος / Ελληνογερμανικός πόλεμος / Αθήνα χειμώνας 1941-
42 / Αντίσταση - Εμφύλιος / Δικτατορία 21 Απριλίου 1967”, 
Αθήνα, Παπαζήσης, 1981. Λεύκωμα μεγάλων διαστάσεων 
(49.5 x 35 cm) με 100 μονοτυπίες του Γ. Ιωάννου.

Lot. 8485 Starting Price: 460 €
[ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] ΜΟΣΧΟΣ Γιώργος, “ΑΘΩΣ, Τα Βυζαντινά 
μνημειακά αρχιτεκτονήματα που λειτουργούν ακόμη”, 21 
ξυλογραφίες σε όρθιο ξύλο, χαραγμένες από τον ζωγράφο 
– χαράκτη Γιώργο Μόσχο, έκδ. 1985. Folio (49 x 36.50cm), 
λυτά φύλλα σε πάνινο κουτί. Έκδοση αριθμημένη και 
υπογεγραμμένη από τον Γ. Μόσχο “26/970”. Με κείμενο του 
Γ. Μουρέλου. Στο τέλος βιογραφικό του Μόσχου, χάρτης της 
χερσονήσου του Αγίου όρους Άθω και κατάλογος των Ιερών 
Μονών που έχουν απεικονιστεί.

Lot. 8487 Starting Price: 35 €
Volker Braun, Karlhans Frank, Robert Gernhardt, Peter Härtling, Ludwig Harig... et al, “Wasser”, Hertenstein-Presse, Pforzheim 
1990. Ποιήματα που συνοδεύονται από 5 λινοτυπίες του Alex Hertenstein. Αριθμημένη έκδοση “198/220”. Διαστ. 30x24cm.

Lot. 8488 Starting Price: 60 €
BENJAMIN MARY, “ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΡΧΕΣ”, Ελληνικές προσωπογραφιές από την Ελλάδα του Όθωνα, εκδ. Μπρατζιώτη 
Λούση, Αθήνα, 1992. Πλάγιο 4ο, σελ. 216 με περιεχόμενα, παράλληλο κείμενο σε ελληνικά και γαλλικά. Διατηρεί τα αρχικά του 
καλύμματα με φθορές στις ακμές.

Lot. 8489 Starting Price: 25 €
ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ Γ., “Τόποι εξορίας / Στρατόπεδα πολιτικών εξορίστων 1948-1972: Μακρόνησος, Αη Στράτης, Γυάρος, Λέρος”, 
Σκυτάλη, Αθήνα, 1994. 4ο, σελ.85.

Lot. 8490 Starting Price: 80 €
CARLO CAROSSO, “Οι τέσσερεις εποχές”, Διάττων, Αθήνα 1995. Έκδοση περιορισμένη σε 99 αριθμημένα αντίτυπα, όλα 
υπογεγραμμένα από τον καλλιτέχνη. Λεύκωμα με ξυλογραφίες (4+1) επιζωγραφισμένες με ακουαρέλα. Αντίτυπο σε άρραφα 
φύλλα (όπως κυκλοφόρησε), 38 x 27 cm., σελ. 7, χωρίς θήκη.

Lot. 8491 Starting Price: 30 €
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ του 1844, εκδ. Αθήνα, 1995. Ανατυπωμένη έκδοση του πρωτότυπου χειρογραφου του Συντάγματος 
από το αρχείο πολυτίμων της Βουλής των Ελλήνων.
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Ερωτικά / Erotic art

Lot. 8492 Starting Price: 50 €
Bagneux de Villeneuve, ”Le Baiser en Grece”, H. Daragon, 
Paris, [c.1910]. 8vo, pp.206. Limited edition, with one en-
graved frontispiece “La nuit de noces de Daphnis et Chloe”. 
Cloth binding, very àne condition.

Lot. 8493 Starting Price: 100 €
[Erotica] Crébillon àls, M. Prassinos - Μάριος Πράσσινος 
(ill.) “La Nuit et Le Moment. Ou Les Matines De Cythère”, 
Editions De La Vieille France, Paris, Nice, 1949. Numbered 
copy. 12mo, pp.254, [1]. Illustrated with frontispiece and 15 
full-page plates, erotic designs by Marios Prassinos. Contem-
porary full-leather, spine with decorations in gilt. Very àne 
condition.

Lot. 8494 Starting Price: 100 €
[Erotica] Arnaud Noel, “L’ Etat D’ Ebauche, illustre de 23 im-
ages par Max Bucaille”, Le Messager Boiteux de Paris, 1950. 
Limited edition: One of the 85 pieces (No.81) in velin de Hol-
lande Van Galder Zonen, containing 2 full-page erotic plates, 
out of text, of Max Bucaille. Interior with 23 illustrations by 
Max Bucaille. Cracked spine.

Lot. 8495 Starting Price: 145 €
”Das Hore lied Salomons, In der Übertragung von Johann 
Wolfgang von Goethe”, Hanau, Müller & Kiepenheuer, 1967. 
22.5x21.5cm. Illustrated by Arnost Paderlik with 37 nude 
women sketches, 14 of them printed in brown lithographic 
paper. Original binding & wrappers.

Lot. 8496 Starting Price: 70 €
[Erotica] “CINEMA EROTIQUE / Festival de Cinema Erotique 1967 / Cine-Club du “19 Juillet””. Rare program of Erotic cinema 
festival, including 20 sheets with list of the àlms, among them the àlm of Nikos Papatakis - Νίκος ΠΑΠΑΤΑΚΗΣ, “Les Abysses”. 
Also including printed sketches of J. Abeille, P. Bordier, Bouilly, P. Druillet, G. Hebe, J. C. Michel, P. Molinier & J. Spacagna.
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Lot. 8497 Starting Price: 280 €
Gromaire Marcel, nude woman model, copper engraving 
signed in pencil. Plate dim. 15 x 11.7 cm, on paper 17.7 x 18 
cm.

Lot. 8498 Starting Price: 350 €
Gromaire Marcel, nude woman model, copper engraving 
signed in pencil. Plate dim. 20 x 25.7 cm, on paper 24.4 x 31 
cm.

Lot. 8499 Starting Price: 255 €
[Erotica] Alain Bonnefoit, 1968. Reclining two nudes, Numbered “13/24”, signed and dated “68”. Dim. 76 x 57cm.

Lot. 8500 Starting Price: 780 €
[Erotica] Γραμματόπουλος Κώστας, “Γυμνιστές”, Ξυλογραφία, 1975. Mε αρίθμηση ”1/5”, υπογραφή και χρονολογία “Imp. 1975”, 
όλα με μολύβι στο κάτω περιθώριο. Διαστάσεις 60x43εκ.
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Lot. 8501 Starting Price: 280 €
Νίκος Χατζηκυριάκος - Γκίκας. Δύο (2) ερωτικά σχέδια με 
μελάνι, σφραγίδα και υπογραφή (μολύβι) του καλλιτέχνη 
κάτω δεξιά. Διαστ. 11,5 χ 15εκ έκαστο.

Lot. 8502 Starting Price: 150 €
[Erotica] Ντιός Κώστας, Ερωτικό θέμα, υδατογραφία 34,5 χ 
25εκ, με υπογραφή “Ντιός 19”, σε κάδρο.

Lot. 8503 Starting Price: 150 €
[Erotica] Ντιός Κώστας, Ερωτικό θέμα - Γυμνιστές, 
υδατογραφία 34,5 χ 29,5εκ, με υπογραφή “Ντιός 17”, σε 
κάδρο.

Lot. 8504 Starting Price: 150 €
[Erotica] Ντιός Κώστας, Ερωτικό θέμα, μεικτή τεχνική 31,5 χ 
24εκ, με υπογραφή “Ντιός 14”, σε κάδρο.

Lot. 8505 Starting Price: 380 €
[Erotica] Ίσαρης Αλέξανδρος, σχέδιο 20.5 x 18cm, χρωματιστά 
μολύβια, υπογεγραμμένο με ημερομηνία 1982. Isaris A., 
colour pencils, signed and dated in 1982, dim. 20.5 x 18cm.

Lot. 8506 Starting Price: 220 €
[Erotica] Plaster decorated with erotic scenes within ancient 
coins / medals frames, c.1800. Dim. 20 x 25 cm. Γύψινο 
ολόγλυφο, διακοσμημένο με ερωτικές παραστάσεις μέσα σε 
πλαίσια αρχαίων νομισμάτων / μεταλλίων, π.1800. Διαστ. 20 
x 25εκ.
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Lot. 8509 Starting Price: 160 €
Hugo CLAUS, Female Nude and Bull, 1992. Coloured lithograph 
80 x 60 cm. Signed, dated, numbered ”10/150” and dedicated 
to Nico Nievelstein, all in pencil on lower edge.

Lot. 8510 Starting Price: 100 €
[Erotica] Rabascall John. Silcscreen, signed in pencil with 
indication “e.a.”. Dim. 51x67cm.

Lot. 8512 Starting Price: 40 €
[Erotica] ΣΚOΠΠΕΛΙΤΗΣ Στέλιος. Γυμνό. Φωτογραφία 
21x30εκ με ανάγλυφη σφραγίδα του φωτογράφου.

Lot. 8511 Starting Price: 60 €
[Erotica] Collection of eight (8) erotic art cart-postals, 14x9cm 
each.

Lot. 8508 Starting Price: 40 €
[Erotica] Printed erotic / humoristic sheet, when unfolded 
depicted erotic scenes. 28 x 21cm.

Lot. 8507 Starting Price: 15 €
[Erotica] “Raport Oèciel Attaques du X LE.Y. du. J. 1940 J.Q.J.”. 
Six cyanotype printed sheets with àve (5) erotic sketches.  
14.5 x 9.5cm.
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Νεοελληνική Χαρακτική / Modern Greek Engravings

Lot. 8513 Starting Price: 3000 €
ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος, ”Το Παλάτι του Πάπα στην Avignon” [1914]. Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, 34x32.2 cm, σε φύλλο 69x44 
cm. Έκδοση σε 25 αντίτυπα, με το παρόν να αποτελεί το δεύτερο αντίτυπο της σειράς ”2/25”. Αρίθμηση και υπογραφή στο 
κάτω περιθώριο με μολύβι. Σε κορνίζα που φέρει στην πίσω πλευρά διακριτικά κορνιζοποιού του Παρισιού της εποχής του 
τυπώματος (π.1920) . Η περίφημη ξυλογραφία του Γαλάνη που ο ίδιος θεωρούσε αριστούργημά του, υμνήθηκε από τη γαλλική 
κριτική και μεγάλους καλλιτέχνες της εποχής (Picasso, Matisse, Braque, Utrillo, Derain, Dufy, Chagalle κ.ά.). Από το “Παλάτι του 
Πάπα στην Avignon” είναι γνωστά ελάχιστα αντίτυπα με αρίθμηση στα 25.
GALANIS D., “ìe Pope`s Palace in Avignon”, [1914]. Woodcut 34x32.2 cm, on sheet 69x44 cm. Signed and numbered “2/25” in 
pencil on lower margin. In original c.1920 frame from Paris. ìe most impressive and famous woodcut of D. Galanis, praised by 
famous artists of his time like Picasso, Matisse, Braque, Utrillo, Derain, Dufy, Chagalle et al. Only 3 such engravings with number-
ing to 25 are known in private and public collections.

Lot. 8514 Starting Price: 115 €
Γαλάνης Δ. (Galanis D.), χαλκογραφία “Τοπίο”, εκτός αρίθμησης υπογεγραμμένο στο κάτω 
περιθώριο. Διαστάσεις 12χ18εκ.
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Lot. 8517 Starting Price: 55 €
ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτρης (1882-1966). Χαλκογραφία, με 
υπογραφή “e.α. D. Galanis” στο κάτω περιθώριο. Διαστάσεις 
χαρακτ. 14 χ 10 εκ σε φύλλο 23 χ 29εκ.

Lot. 8518 Starting Price: 70 €
ΓΑΛΑΝΗΣ Δ. / GALANIS D. Portrait of Andre MALRAUX. 
Copper engraving 13x18cm, with artists stamp on lower right. 
Πορτραίτο του Andre MALRAUX. Χαλκογραφία 13x18cm, με 
σφραγίδα κάτω δεξιά.

Lot. 8515 Starting Price: 115 €
Γαλάνης Δ. (Galanis D.), έγχρωμη χαλκογραφία, εκτός 
αρίθμησης, υπογεγραμμένο στο κάτω περιθώριο με ένδειξη 
“e.a.“. Διαστάσεις 25,5χ19εκ.

Lot. 8516 Starting Price: 110 €
GALANIS D. / ΓΑΛΑΝΗΣ Δ., “Τρεις γυναίκες στο δάσος”, 
χαλκογραφία “e.a.”, υπογεγραμμένη με μολύβι κάτω δεξιά. 
Διαστ. 7x7cm σε φύλλο 29x23cm. Συμμετοχή του έργου 
στην έκθεση “Δ. Γαλάνης”, Αθήνα, Μέγαρο Εϋνάρδου, 7/5 
- 12/7/14.

Lot. 8519 Starting Price: 110 €
GALANIS D. / ΓΑΛΑΝΗΣ Δ., “Οι Πρωτόπλαστοι”, χαλκογραφία “e.a.”, υπογεγραμμένη με μολύβι κάτω δεξιά. Διαστ. 7x7cm σε 
φύλλο 29x23cm. Συμμετοχή του έργου στην έκθεση “Δ. Γαλάνης”, Αθήνα, Μέγαρο Εϋνάρδου, 7/5 - 12/7/14.
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Lot. 8520 Starting Price: 120 €
ΓΑΛΑΝΗΣ Δ. / GALANIS D. “Owl”. Copper engraving 
18,5x19cm, signed in pencil on lower right, monograms “D.G.” 
in plate. “Κουκουβάγια”. Χαλκογραφία 18,5x19cm. Υπογραφή 
με μολύβι κάτω δεξιά, μονόγραμμα “D.G.” στην πλάκα.

Lot. 8521 Starting Price: 135 €
ΓΑΛΑΝΗΣ Δ. / GALANIS D. Still life / hunting. Woodcut 
21x28cm, signed in pencil on lower right and with the 
indication “e.a.”. Ξυλογραφία 21x28cm. Υπογραφή με μολύβι 
κάτω δεξιά και χειρόγραφη ένδειξη “ e.a.”.

Lot. 8522 Starting Price: 70 €
ΓΑΛΑΝΗΣ Δ. / GALANIS D. “Wildlife”. Copper engraving 
15x20cm, signed in pencil on lower right, monograms “D.G.” 
in plate. “Άγρια φύση”. Χαλκογραφία 15x20cm. Υπογραφή με 
μολύβι κάτω δεξιά, μονόγραμμα “D.G.” στην πλάκα.

Lot. 8523 Starting Price: 50 €
ΓΑΛΑΝΗΣ Δ. / GALANIS D. “Galloping horse”. Copper engraving 
11x8.5cm, signed in pencil on lower right. “Καλπάζων ίππος” 
Χαλκογραφία 11x8.5cm cm. Υπογραφή με μολύβι κάτω 
δεξιά.

Lot. 8524 Starting Price: 40 €
ΓΑΛΑΝΗΣ Δ. / GALANIS D. “Shepherd”. Copper engraving 
7x6.5cm, signed in pencil on lower right. “Βοσκός” 
Χαλκογραφία 7x6.5cm. Υπογραφή με μολύβι κάτω δεξιά.

Lot. 8525 Starting Price: 55 €
ΓΑΛΑΝΗΣ Δ. / GALANIS D. Copper engraving 12,5x17cm, 
signed in pencil on lower right, monograms “D.G.” in plate. 
Χαλκογραφία 12,5x17cm. Υπογραφή με μολύβι κάτω δεξιά, 
μονόγραμμα “D.G.” στην πλάκα.
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Lot. 8526 Starting Price: 145 €
ΓΑΛΑΝΗΣ Δ. / GALANIS D. original drawing. pencil on paper, 
with artists stamp on lower right. Drawing dimensions 
16x20cm. Πρωτότυπο σχέδιο. Μολύβι σε χαρτί. Σφραγίδα 
κάτω δεξιά. Διαστ. σχεδίου 16x20εκ.

Lot. 8527 Starting Price: 640 €
Σελέστ Πολυχρονιάδου, ζωγραφική σε κεραμικό, με 
υπογραφή κάτω αριστερά. Διαστάσεις 28 x 23εκ. επικολλημένη 
στην πίσω πλευρά παλαιά χάρτινη ταμπέλα “Με τα γιορτινά 
της / Έκθεσις / Σ. Πολυχρονιάδου / Δεκέμβριος 1929”. είναι 
η πρώτη γνωστή συμμετοχή της Σελέστ Πολυχρονιάδη σε 
έκθεση και πρόκειται για την ομαδική έκθεση του Συνδέσμου 
ελλήνων καλλιτεχνών του 1929 στην οποία η Πολυχρονιάδη 
συμμετείχε με τα κεραμικά της έργα.Lot. 8528 Starting Price: 80 €

κογεβίνας λυκούργος. χαλκογραφία με τα αρχικά “Lk” 
τυπωμένη λεζάντα “athens-acropolis / Lacropole / no 15 
copyright L. kogevinas, paris”. Διαστάσεις 21,3χ15,8εκ.

Lot. 8529 Starting Price: 60 €
ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ,Μονή Σιμωνόπετρας,χαλκογραφία 
(οξυγραφία) αριθμημένη και υπογεγραμμένη, από την 
έκδοση Le Mont αthοs (αριθμός αντιτύπου 20), λεύκωμα με 
δώδεκα χαλκογραφίες, το οποίο κυκλοφόρησε στο Παρίσι 
από τις εκδόσεις La Belle edition, 1922, σε κορνίζα.

Lot. 8530 Starting Price: 160 €
Θεοδωρόπουλος αγγελος. χαλκογραφία με χειρόγραφη 
αρίθμηση “2/15” και υπογραφή στο κάτω περιθώριο. 
Διαστάσεις 22,7χ29,5εκ.
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Lot. 8531 Starting Price: 30 €
ταΣΣοΣ α. Ξυλογραφία 13x9εκ. Μονόγραμμα “τ” εντός 
πλάκας.

Lot. 8532 Starting Price: 90 €
Γουρζής Γιάννης. Ξυλογραφία Δοκίμιο “ρήγας Φεραίος”, 
εκτός αρίθμησης με υπογραφή και χρονολογία “1997” στο 
κάτω περιθώριο. Διαστάσεις 17,3χ21,1εκ.

Lot. 8533 Starting Price: 80 €
Γράββαλος Π. Πορτραίτο του Γιώργου Σεφέρη. χαρακτικό 
υπογεγραμμένο, αριθμημένο “201/250” και με ένδειξη 
χρονολογίας “80” στο κάτω περιθώριο. Διαστάσεις 29χ22εκ.

Lot. 8534 Starting Price: 300 €
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ κωνσταντίνος, “Μύγες”, 1957. Σπάνια 
ξυλογραφία σε 30 αντίτυπα, αρίθμηση, τίτλος, υπογραφή 
και χρονολογία στο κάτω περιθώριο με μολύβι, σε κορνίζα. 
34x18cm.

Lot. 8535 Starting Price: 220 €
Φασιανός A., χαλκογραφία, 20x20cm. Υπογραφή και 
αρίθμηση “15/50”. Fassianos A. J., copper-plate, signed in 
pencil & numbered “15/50.”. Dim. 20 x 20cm.

Lot. 8536 Starting Price: 55 €
Σεμερτζίδης Βάλιας (Βαλεντίνος). εγχρωμη χαλκογραφία 
“Θερισμός”, αριθμημένη “64/100” και υπογεγραμμένη στην 
άνω δεξιά γωνία (μελάνη). Διαστάσεις 33,3χ27,5εκ.
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Lot. 8537 Starting Price: 80 €
Σεμερτζίδης Βάλιας, χαρακτικό 34.7x33.2cm υπογεγραμμένο 
στην πλάκα. Δύο μικρά σχισίματα στο κάτω μέρος.

Lot. 8538 Starting Price: 25 €
χαροΣ Βασίλης (1938 - 2000), αριθμημένο (4/20) χαρακτικό 
του 1977 υπογεγραμμένο με μολύβι στο κάτω περιθώριο “iv/
XX iMp. Βασίλης χάρος 1977”. Διαστ. 15 χ 20εκ, σε φύλλο 24 
χ 32εκ.

Lot. 8539 Starting Price: 40 €
ΦαρΣακιΔηΣ Γιώργος, “αφιέρωμα στο νίκο Μπελογιάννη”, 
ξυλογραφία 7 χ 10.5εκ, υπογεγραμμένη με μολύβι στο κάτω 
περιθώριο. Σε φύλλο 17,5 χ 24εκ.

Lot. 8540 Starting Price: 120 €
Στεφάνου νίκος, “οι ολυμπιονίκαι”, μεταξοτυπία 55x45εκ, 
υπογεγραμμένο και αριθμημένο “30/280”.

Lot. 8541 Starting Price: 30 €
αναΣταΣιοΥ Σ., χαλκογραφία, 8.5x12.5εκ. χειρόγραφα με 
μολύβι: “artists proof / Dec 71 / anastasiou s.”. Σε κάδρο.

Lot. 8542 Starting Price: 65 €
Παπαδοπεράκη α., “νίκος καζαντζάκης”, σχέδιο (λιθογραφία 
- offset), υπογεγραμμένο με μολύβι και αριθμημένο “Β 
έκδοσις 152/252”. Διστάσεις 60x50cm.
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Lot. 8543 Starting Price: 80 €
Γράββαλος Π. Πορτραίτο του οδυσσέα ελύτη. χαρακτικό 
υπογεγραμμένο, αριθμημένο “191/250” και με ένδειξη 
χρονολογίας “80” στο κάτω περιθώριο. Διαστάσεις 19χ25εκ.

Lot. 8544 Starting Price: 180 €
κορογιαννάκης αλ., “ΣΠανιολεΣ”. Έγχρωμη λιθογραφία 40 
x 49cm, με χειρόγραφο τίτλο, χειρόγραφη αρίθμηση “15/40” 
και υπογραφή με μολύβι στο κάτω περιθώριο.

Lot. 8545 Starting Price: 60 €
ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ, Μονή Μεγίστης 
λαύρας,χαλκογραφία (οξυγραφία) αριθμημένη και 
υπογεγραμμένη, από την έκδοση Le Mont αthοs (αριθμός 
αντιτύπου 20), λεύκωμα με δώδεκα χαλκογραφίες, το οποίο 
κυκλοφόρησε στο Παρίσι από τις εκδόσεις La Belle edition, 
1922, σε κορνίζα.

Lot. 8546 Starting Price: 90 €
Ψυχοπαίδης Γιάννης, μεταξοτυπία, 70 x 90 cm. Υπογραφή 
και αρίθμηση “46/99”. Psychopedis J., silcscreen, signed in 
pencil & numbered “46/99.”. Dim. 70 x 90cm.

Lot. 8547 Starting Price: 90 €
Σακαγιάν Ε., χαλκογραφία 34 x 25.5 cm, υπογεγραμμένη με 
μολύβι και με αρίθμηση “42/100”.

Lot. 8548 Starting Price: 200 €
Διαμαντόπουλος Δ., λιθογραφία 46,4 x 31.6 εκ. χειρόγραφα 
με μολύβι στην πίσω πλευρά “δοκίμιο Διαμαντόπουλ”.
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Lot. 8549   Starting Price: 200 €
TROUSKOVSKY Avenir, άποψη από τα τείχη της 
Θεσσαλονίκης, υπογεγραμμένο κάτω αριστερά “a. trousk-
ovsky”, υδατογραφία σε χαρτί, διαστ. 21x29 εκ. ο avenir 
trouskovsky ήταν ρώσος ζωγράφος. Γεννήθηκε το 1885 και 
πέθανε στη Θεσσαλονίκη το 1962. ηρθε στη Θεσσαλονίκη 
ως εμιγκρές γύρω στο 1917 και εγκαταστάθηκε στην 
περιοχή χαριλάου. την περίοδο 1945-1952 έζησε στις ηΠα. 
Ζωγράφισε πολλά τοπία της Θεσσαλονίκης της 2ης και 3ης 
δεκαετίας του 20ου αιώνα.

Lot. 8550   Starting Price: 200 €
TROUSKOVSKY Avenir, Η παραλία της Θεσσαλονίκης, 
υπογεγραμμένο κάτω δεξιά “a. trouskovsky”, υδατογραφία 
σε χαρτί, διαστ. 28.5 x 21.5 εκ.

Lot. 8552 Starting Price: 70 €
«η Ωραία του Πέραν / κάτια λίντα / Σουχάζ ντογάν», εκτ. 
Β. Παπαχρυσάνθου, διαστάσεις 60,5χ79εκ, 1953. αφίσα 
του δημοφιλούς έργου που μεταφέρθηκε στο σινεμά το 
1953 (ελληνοτουρκική συμπαραγωγή), σε σκηνοθεσία 
ορέστη λάσκου με την κάτια λίντα και τον Σουχάζ ντογιάν. 
Διάσπαρτες τσακίσεις και μικρά σκισίματα περιμετρικά.

Lot. 8551   Starting Price: 150 €
“JaMais Le DiManche”, [never on sunday], [Ποτέ την 
κυριακή]. Large cinema poster, c.1960 for the famous Jules 
Dassin’s movie, staring Melina Mercury. Γιγαντοαφίσα για τη 
προβολή της ταινίας στη Γαλλία, 1960. Mελίνα Mερκούρη, 
Γιώργος Φούντας κ.ά. “grimson”, printer. st-Martin, offset, 
1600x1200mm.

Αφίσες / Posters
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Lot. 8553   Starting Price: 120 €
“gRece / ex – voto du Xviie s. – patMos  / no 19 – novem-
bre 1969 – édite par l’office national Du tourisme hellénique 
- athènes / Dessin et composition: n. costopoulos – photo: 
n. kondos – imprime en grèce par: coussentos – priftis – Dav-
eronas”. Dim. 98x68cm. slight creased, very good condition. 
αφίσα του εοτ, σχέδιο ν. κωστόπουλος – φωτό ν. κοντός. 
Πολύ καλή κατάσταση.

Lot. 8554 Starting Price: 70 €
«καλλιτεχνικαι εκΔηλΩΣειΣ ροΔοΣ 1971 / αρ. εκδόσεως: 
14 – ιανουάριος 1971 – Έκδοσις ελληνικού οργανισμού 
τουρισμού – αθήναι – καλλιτεχνική σύνθεσις: ν. 
κωστόπουλος – Φωτ.: ν. κοντός – εκτύπωσις: κουσέντος – 
Πρίφτης – Δαβερώνας». Διαστ.: 100x68,5cm. Διαφημιστική 
αφίσα του εοτ. ελάχιστη φθορά περιμετρικά, πολύ καλή 
κατάσταση συνολικά.

Lot. 8555 Starting Price: 350 €
[Judaica / Salonica] “Likrath shabboth l’chu ve’nalecha.” 
Sephardic Jews in Salonika preparing the tamid Light before 
the sabbath. Lithographic print by Raphael Avraham Shalem. 
The artist was born in salonika in 1888 and he was among the 
first to graduate the class of Bezalel School. he after served 
there as a teacher. The primary picture for this print was 
prepared in 1916, but the printing expenses were considered 
too high and was finally printed in 1937 by Morzon press, 
Bezalel Jerusalem. a very rare work of Bezalel artist Rafael 
abraham shalem in art nouveau style.

Lot. 8556   Starting Price: 140 €
guy georget, “greece air France”, c. 1963. coloured Litho-
graph, linen backed, travel poster from France, 60x80 cm. 
Featuring a grecian lady dancing in her traditional clothes. 
printer: Bedos. very good condition. note that the poster was 
also printed with the name “grece” as well.

Lot. 8557   Starting Price: 20 €
“aiR FRance 1950” beautiful colour litho. advertising poster-
calendar by Loucien Boucher, printed in France by perceval-
paris, on thick hard carton. size: 42 x 35 cm.
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Lot. 8558 Starting Price: 55 €
Bacon Fracis, poster 60x84cm for the exhibition in Berlin 
nationalgalerie / 7.2 - 31.3.1986. Wear along edges, chipped 
upper right corner, small bumped spot.

Lot. 8560 Starting Price: 90 €
ΓΥναικεΣ κοριτΣια! Ξυλόγραφη αφισέτα.«τα παληκάρια μας 
πολεμούν μέσα στην παγωνιά για τη λευτεριά μας – Πάρτε 
και σεις μέρος στον ιερό αγώνα ΠλεΞτε ολεΣ το Μαλλινο 
τοΥ ε.λ.α.Σ.-εΠον». Διάσπαρτες κηλίδες υγρασίας και 
μικρό κόψιμο στην πάνω αριστερή γωνία. Διαστάσεις: 25x35 
εκ., χ.χ. (περ. 1940).

Lot. 8559   Starting Price: 160 €
“νεολαία Στ άρματα” (περ. 1940).Σπάνια ξυλόγραφη αφισέτα, 
με αρματοφόρο αγωνιστή και ευδιάκριτο το λογότυπο της 
ε.Π.ο.ν. (ενιαίας Πανελλαδικής οργάνωσης νέων) κάτω στο 
κέντρο. Διαστάσεις: 34x22 (τυπωμένη επιφάνεια) / 38x25εκ. 
διαστάσεις χαρτιού. Περιορισμένη φθορά (κιτρίνισμα, λίγες 
τσακίσεις και διάσπαρτα στίγματα υγρασίας) και μικρά 
σκισίματα στις δεξιές γωνίες. Σε καλή κατάσταση.

Lot. 8561   Starting Price: 160 €
“λαικα ΔικαΣτηρια Για τοΥΣ ΠροΔοτεΣ - ΠροΣτατεΥτικα 
ιΔρΥΜατα Για τα ΘΥΜατα / εθνική αλληλεγγύη”. Ξυλόγραφη 
αφισέτα στη μεταπολεμική ελλάδα. Διάσπαρτες κηλίδες 
υγρασίας και σκισίματα στο κάτω τμήμα. Διαστάσεις: 
32x49εκ.,χ.χ. (περ. 1945).

Lot. 8562   Starting Price: 180 €
[ροΔοΣ] “F.s. ciaMpa & sons, RoDi (italy) / peace / if you 
wish for peace eat ‘peace’ oranges” c.1915. Rare advertising 
chromolithographic print. Dim. 30 x 60cm. Restored, small 
loss replaced on upper edge.

Lot. 8563   Starting Price: 180 €
[ροΔοΣ] “F.s. ciaMpa & sons, RoDi (italy) / pLenty/ if you 
wish for plenty eat ‘plenty’ oranges” c.1915. Rare advertising 
chromolithographic print. Dim. 30 x 60cm. Restored.
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Lot. 8564 Starting Price: 160 €
χρηΣτιΔηΣ Σωτ., [ΒενιΖελοΣ ελευθέριος], εκδότης κ. 
αλικιώτης & Σια. χρωμολιθογραφία διαστ. 48χ62εκ. με 
φθορές και επιδιορθώσεις.

Lot. 8565   Starting Price: 160 €
χρηΣτιΔηΣ Σωτ., “ο Βασιλεύς των ελλήνων κωνσταντίνος 
ιΒ’ ο νικητής», εκδότης Σωτ. χρηστίδης, λιθογραφ. Γ. χατζη-
Σάββα. ο τίτλος επικολλημένος πάνω σε προγεννέστερα 
τυπωμένο τίτλο «ο Δαφνοστεφής Στρατηλάτης και διάδοχος 
… κωνσταντίνος ο νικητής» προφανώς μετά την δολοφονία 
του βασιλέα Γεωργίου. χρωμολιθογραφία διαστ. 49χ69εκ. με 
φθορές, επιδιορθώμένη.

Lot. 8566   Starting Price: 90 €
“ο αντιβασιλεύς των ελλήνων Παύλος κουντουριώτης 15 
οκτωβρίου 1920 / Le vice-Roi des hellenes paul countou-
riotis 15 octobre 1920”, εκδότης Δράκος Παπαδημητρίου, 
λιθογρ. ερΓινοΥ. λιθογραφία διαστ. 44χ56εκ. Με φθορές. 
επιδιορθωμένη.

Lot. 8567   Starting Price: 110 €
“απαγχονισμός και διαπόμπευση του Πατριάρχη Γρηγορίου 
ε”. Πιθανώς εκδ. Γεωργ. Παπαδημητρίου και Σία. Διαστάσεις 
59 χ 46 εκ. Σε κορνίζα.

Lot. 8568   Starting Price: 120 €
χρηΣτιΔηΣ Σωτ., “ΓενοΒεΦα εικ.Γ’ / enevieRe tabl.iii”,λιθογραφείον Γ. κόλμαν, 
κεντρ. Βιβλιοπωλ. Δράκου Δ. Παπαδημητρίου. χρωμολιθογραφία διαστ. 73χ64εκ. 
με φθορές και  συμπληρώσεις. επιδιορθωμένη
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Lot. 8571   Starting Price: 90 €
“o ΝΕΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ” τεύχος Νο. 202, Αθήνα, π.1890.
Εκδότης Π. ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ. Διαστ.: 55x35cm. Τετρασέλιδο 
τεύχος με πεζά και έμμετρα σατιρικά κείμενα στις σελίδες 
1&4, έγχρωμη δισέλιδη σατυρική λιθογραφία (σελ.2&3), 
”ΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΤΗΣ 
ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΣΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ”. Πολύ 
καλή κατάσταση. Σε χάρτινο passe-partout (70X50cm).

Lot. 8572   Starting Price: 90 €
“o ΝΕΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ” τεύχος Νο. 201, Αθήνα, π.1890.
Εκδότης Π. ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ. Διαστ.: 53.5x37cm. Τετρασέλιδο 
τεύχος με πεζά και έμμετρα σατιρικά κείμενα στις σελίδες 
1&4, έγχρωμη δισέλιδη σατυρική λιθογραφία (σελ.2&3), “Η 
ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΤΗ ΑΚΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΙΟΝ 
ΤΗΣ”. Γελοιογραφία εποχής, όπου η βασιλική οικογένεια 
κάνει καντάδα στην ελιά, το σύμβολο του τρικουπικού 
κόμματος, ενώ ο Γεώργιος Α΄ την στηρίζει με τις πλάτες του 
κι ο Τρικούπης χτυπάει παλαμάκια. Κηλίδα υγρασίας. Σε 
χάρτινο passe-partout (67X48cm).

Lot. 8569   Starting Price: 90 €
o ΝΕΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ” τεύχος Νο. 198, Αθήνα, π.1890. 
Εκδότης Π. ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ. Διαστ.: 53.5x37cm. Τετρασέλιδο 
τεύχος με πεζά και έμμετρα σατιρικά κείμενα στις σελίδες 
1&4, έγχρωμη δισέλιδη σατυρική λιθογραφία (σελ.2&3), 
“ΔΗΠΛΟΜΑΤΙΑΕκδότης Π. ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ. Διαστ.: 55x35cm. 
Τετρασέλιδο τεύχος με πεζά και έμμετρα σατιρικά κείμενα 
στις σελίδες 1&4, έγχρωμη δισέλιδη σατυρική λιθογραφία 
(σελ.2&3), ”ΔΗΠΛΟΜΑΤΙΑ – ΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 
ΑΜΑ ΗΡΧΕΣΟ ΑΓΓΕΑΕ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 
ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΕΒΡΙΘΟΝ ΑΠΟ ΑΥΓΑ ΟΙΝΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΠΟΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΜΩΣ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΗΝΑΓΚΑΣΘΗΣΑΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ 
ΟΛΑ ΤΑΥΤΑ ΔΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΩΣ ΤΟΙΑΥΤΗΣ 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΒΑΣΤΑΞΟΥΝ ΟΛΙΓΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΜΕ ΤΑ 
ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ”. Πολύ καλή κατάσταση. Σε χάρτινο passe-
partout (70X50cm).

Lot. 8570   Starting Price: 90 €
“o ΝΕΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ” τεύχος Νο. 197, Αθήνα, π.1890.
Εκδότης Π. ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ. Διαστ.: 55x35cm. Τετρασέλιδο 
τεύχος με πεζά και έμμετρα σατιρικά κείμενα στις σελίδες 
1&4, έγχρωμη δισέλιδη σατυρική λιθογραφία (σελ.2&3), ”ΟΗ 
ΒΑΣΙΑΙΚΙ ΟΙΚΕΓΕΙΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ”. Η Βασιλική οικογένεια 
της Ελλάδας σε μετάλλια, με περιβάλλοντα φυτικό διάκοσμο 
(Γεώργιος Α’ στη μέση, Σοφία και Όλγα από πάνω και πριγκ. 
Γεώργιος και διάδοχος Κωνσταντίνος από κάτω). Πολύ καλή 
κατάσταση. Σε χάρτινο passe-partout (70X50cm).
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Antique Engravings & Prints

Lot. 8573   Starting Price: 200 €
DupRe Louis, “Bilesikdji, armenien / L. Dupre del. / Lith. De 
Lemercier” from “voyage a athenes et a constantinople, ou 
collection de portraits, de vues et de costumes grecs et otto-
mans....” 1825. Rare hand-coloured lithograph dim.28x40cm 
on sheet 45x60cm. Marginal tears (not affecting lithogr. area), 
light creasing and light marginal spotting.

Lot. 8574   Starting Price: 200 €
DupRe Louis, “un prince armenien et sa Femme (Duz-oglou) 
/ Dupre del. / imp. de Lemercier, Benard et cie” from “voyage 
a athenes et a constantinople, ou collection de portraits, de 
vues et de costumes grecs et ottomans....” 1825. Rare hand-
coloured lithograph dim.28x40cm on sheet 45x60cm. Mar-
ginal tears, and small edge chipped parts, one tear entering 
lithographed area for 1.5cm, light creasing and light marginal 
spotting.

Lot. 8576 Starting Price: 100 €
[ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ - aLi pasha] “aLi – teBeLen / Mauzaisse / 
Lithog. De c. Motte”, c.1825. scarce portrait of ali pasha 
engraved by c. Motte after the painting of Jean-Baptiste 
Mauzaisse. publisher’s blind stamp under title “contemporains 
etrangers”. Dim.34x48cm. Light creases throughout, small 
marginal minor tears.

Lot. 8575   Starting Price: 120 €
DupRe Luis, Motte o., “un boucher albanais. a athenes / 
Lith. de o. Motte / pL XX” from “voyage a athenes et a con-
stantinople...”, imprimerie de Dondey-Dupre, paris, 1825. 
hand-coloured lithograph. Light spotting throughout, small 
marginal tear. Dim. 38x54cm.
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Lot. 8577   Starting Price: 250 €
Johann BeRnaRD FischeR von eRLach. Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. “Der Macedonische Berg athos../ Le colosse du 
mont athos en Macedoine feton le dessein quen forma Dinocrate architecte du grand alexandre”, from “entwurff einer histo-
rischen architectur...” , vienna, 1721. Rare copper engr. depicting mount athos as colossus. Light creases throughout, small mar-
ginal tears, one spot in engr. area. engr. dim.43x30cm.

Lot. 8578   Starting Price: 100 €
Winged victory, from the incantadas monument, Thessaloniki 
/ Η Φτερωτή Νίκη από το μνημείο της Στοάς των Ειδώλων 
(ή Μαγεμένες) στη Θεσσαλονίκη. copper plate engr. from 
the monumental work of stuaRt & Revett “The antiquities 
of athens...”, London, 1794. engr. Dim.19x35.5cm. narrowed 
margins, signs of cachet, engr. area clean & fine.

Lot. 8579   Starting Price: 90 €
aura, from the incantadas monument, Thessaloniki / Η Αύρα 
από το μνημείο της Στοάς των Ειδώλων (ή Μαγεμένες) στη 
Θεσσαλονίκη. copper plate engr. from the monumental work 
of stuaRt & Revett “The antiquities of athens...”, London, 
1794. engr. Dim.19x35.5cm. Brown spots mainly on white 
margins. horizontal crease.
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Lot. 8581   Starting Price: 90 €
[ΙΘΑΚΗ] “vue du port D’ithaque / courbe sculp”, from Jean-Baptiste Lechevalier’s “voyage de la troade…” 1802. scarce view of 
the port of ithaca in the beginning of the 19th century. Dim.46x29. Full margins, light marginal spots.

Lot. 8582   Starting Price: 150 €
stackeLBeRg otto Magnus, “vue generale De Delphes”, 1834. Large double-page lithograph of Delphi (ΔΕΛΦΟΙ) from the im-
pressive work “La grece: vues pittoresques et topographiques dessinees par o. M. Baron de stackelberg”. Lithograph on thin 
paper mounted on thick carton (as issued). engr. Dim.44x69cm. Marginal edge-wear & few marginal spots. overall very Fine 
condition.

Lot. 8580 Starting Price: 90 €
[ΧΑΛΚΙΔΑ] “NEGROPONT”, view of chalcis with karababa fortress. engraved g. Bouttats. Dim. 21 x 14.5 cm on sheet 30 x 18 
cm
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Φωτογραφικά Λευκώματα / Photographic Albums

Lot. 8584   Starting Price: 400 €
Athens 1855-1875. photographic album containing 50 early & rare CDV photographs of 19th century personalities & athenian 
bourgeosie. among them two unique photos of king otto & queen aMaLia of greece on passe-partout “Rodolphe Maifarth”. 
great collection of early greek photographers such as: “ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”, Π. ΜΩΡΑΙΤΗΣ, Ξ. ΒΑΘΗΣ, Σ. 
ΚΑΛΥΒΩΚΑΣ, Γ. ΚΟΛΟΜΒΟΣ. some very early passe-partouts with photographer signatures Few cDv from constantinople. 
highly decorative boards with all gilt edges. cracked hinge, few of the album pages detached. Rare collection.

Lot. 8585   Starting Price: 900 €
“Souvenir de Salonique - Constantinople / v. stavro”, Paul Zepdji c.1895. unique photographic album of 14 photographs depict-
ing the construction of “Chemin de fer de la Jonction Salonique – Constantinople” (Jsc). The construction of 510 km line, which 
ran parallel to the sea, started in 1893 and was completed in 1896. The line was passing through main towns of north greece 
like serres (Σέρρες), Drama (Δράμα), Xanthi (Ξάνθη), gumuldjina (Κομοτηνή), Dedeagatch (Αλεξανδρούπολη) and was of major 
strategic importance as it could carry troops from constantinople to salonika. This rare collection presents unique views of the 
construction works, train stations (namely kara sou, osman Buk - Παρανέστι, Xanthi - Ξάνθη), infrastructure, bridges (stroumit-
za - Στρυμώνας), tunnels as well as scenes with locomotives on lines. 12 albumen photographs +2 photomechanic (total 14), size 
~26.5x20cm each. 7 albumen images are titled and signed in negative by the photographer of Thessaloniki paul Zepdji. album size 
34x30cm. hard cloth covers, worm-holes on boards throughout. spine cracked / reinforced. 2 photos with tears, 1 with heavy and 
1 with light spotting, 1 with chipped patches. Fading throughout. This is a first time seen photographic collection of this important 
Railway Line of the ottoman empire, offering unknown until today scenes.
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Lot. 8586 Starting Price: 80 €
souvenir of Mount athos. early 20th century.  Αlbum of views of the monasteries and skits of saint Mont athos. Landscape 8o, s. 
d. [3] leaflets of text, 30 leaflets of illustrations in collotype. text and captions are in Russian, greek and French. green illustrated 
editor cover. Medium external wear, mainly at the extremities and the lower left corner of back cover. very good condition 
inside.

Lot. 8587   Starting Price: 900 €
“Greece through the Stereoscope” Richardson R., Under-
wood & Underwood, 1907. COMPLETE with 100 stereoscopic 
images housed in two jointed hardcover book-like cloth cases, 
accompanied by book with each photograph description and 
detailed map with indication of each photo geographic posi-
tion. photos in excellent condition. Light rubbing of cases. 
This famous work is rarely found complete in that state.

Lot. 8588   Starting Price: 500 €
“Greece” Underwood & Underwood, 1904-1907. COM-
PLETE set of 100 stereoscopic images housed in two jointed 
hardcover book-like cloth cases. Most photos in very Fine 
condition. case in excellent condition.

Lot. 8589   Starting Price: 120 €
cruise in greece and the Middle east, 1911. photographic album (28x20cm) containing 143 photographs (silver-printed) of the 
cruise ship “Montenegro”. photos dim. 14x9cm each, with handwritten descriptive captions on margins. Depicting scenes from 
Brindisi (1), corfu (10), corinth (1), athens (31), constantinbople (9), Baalbek (6), Damascus (10) holy Land (40). in corfu it also 
depicted the german imperial yacht “hohenzollern” as noted in the caption “carrying the princess sofia” then queen sofia of 
greece. also in photos are depicted the ship “Brunnen”, the ship “oceanien”, a train to tiberias, many scenes of everyday life in 
the visited places.
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Lot. 8590 Starting Price: 900 €
Félix SARTIAUX, ΑΪΒΑΛΙ, 1919. Συλλογή 20 στερεοσκοπικών γυάλινων φωτογραφιών (θετικών) του Γάλλου μηχανικού και 
αρχαιολόγου Félix Sartiaux.
Το 1914, ο Félix sartiaux ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην Σφαγή της Φώκαιας και την εκδίωξη Ελληνικού της πληθυσμού από 
τους Τούρκους. Με προσωπικές του πρωτοβουλίες έσωσε τις ζωές εκατοντάδων Ελλήνων, ενώ κατέγραψε τα γεγονότα με τον 
φωτογραφικό του φακό και τις δημοσίευσε καταγγέλλοντας τις Τουρκικές θηριωδίες. Στη συνέχεια αποχώρησες από τη Μικρά 
Ασία, όπου και επέστρεψε το 1919 μαζί με τον ελληνικό στόλο που κατέπλεε στη Σμύρνη με την έναρξη της Μικρασιατικής 
εκστρατείας.
Το παρόν φωτογραφικό υλικό εντάσσεται σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Ο Sartiaux αποτυπώνει τα ακόμα νωπά αποτελέσματα 
των καταστροφών στο Αϊβαλί, με πιο χαρακτηριστική λήψη αυτή του βανδαλισμένου ελληνικού νεκροταφείου. Αποτυπώνονται 
επίσης σκηνές κατεστραμμένων και εγκαταλειμμένων δημόσιων κτιρίων. Στις φωτογραφίες συμπεριλαμβάνονται σπανιότατες 
φωτογραφίες δρόμων, κτιρίων και πανοράματα του Αϊβαλιού, όπως επίσης και φωτογραφίες του Ελληνικού Πολεμικού σκάφους 
που πιθανότατα μετέφερε τον sartiaux και το επιτελείο του πίσω στην Μικρά Ασία το 1919.
Félix saRtiauX, ayvaLik, 1919. collection of 20 stereoscopic (positive) glass photographs by the French engineer and archaeologist 
Félix sartiaux.
Félix Sartiaux was an eyewitness of the 1914 attrocities in Asia Minor, the Massacre of Phocaea and the expulsion of the 
Greek population by the Turks. During these events he took action and saved the lives of hundreds of greeks, also recording 
the atrocities with his photographic lens. after these events, sartiaux left asia Minor and returned in 1919 along with the greek 
fleet of the asia Minor campaign. on board of a greek War ship, satriaux stops in ayvalik and photographs the still evident 
results of the 1914 destruction, capturing scenes of a vandalized greek cemetery, or damaged and abandoned public buildings. 
The collection also includes rare views of ayvalık’s streets, buildings and panoramas, as well as photos of the greek warship that 
transported sartiaux and his staff back to asia Minor in 1919.
References / Πηγές: yiakoumis haris, “phocee 1913-1920, le temoignage de Felix sartiaux”, kallimages, 2008.
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Lot. 8592   Starting Price: 280 €
“ganZ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ / 1926-1927” - Τορπιλοβόλα “ΠΑΝΟΡΜΟΣ”, “ΠΡΟΥΣΣΑ”, “ΠΕΡΓΑΜΟΣ”, “ΚΥΔΩΝΙΑΙ”, “ΚΙΟΣ”, “ΚΥΖΙΚΟΣ”. 
Σπάνιο φωτογραφικό λεύκωμα με 87 φωτογραφίες (αργυροτυπίες) επικολλημένες σε 24 φύλλα χαρτονιού. Απεικονίζει το 
Πλωτό Συνεργείο “ΗΦΑΙΣΤΟΣ”, το πρώτο πλωτό συνεργείο του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και τα έξι ποντοπόρα τορπιλοβόλα 
του άλλοτε Αυτοκρατορικού Αυστροουγγρικού Ναυτικού που παραχωρήθηκαν μετά τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στο 
Βασίλειο της Ελλάδος στο πλαίσιο των πολεμικών επανορθώσεων. Πιθανότατα απεικονίζει και σκηνές από την άφιξη του 
πλοίου στην Ελλάδα. Το ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι το πρώτο πλωτό συνεργείο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Εκτελούσε όλες τις 
γενικές επισκευές των Τορπιλλοβόλων και Αντιτορπιλλικών. Πριν τη μετασκευή του στην Αγγλία και τη χρήση του ως πλωτό 
συνεργείο, χρησιμοποιήθηκε σαν μεταγωγικό, ιδίως προσφύγων της Μικράς Ασίας (ως “Βασιλεύς Κωνσταντίνος”). Το 1941 
διέφυγε στην Μέση Ανατολή και απετέλεσε την κυρία επισκευαστική μονάδα του αποδήμου Ελληνικού Στόλου.

Lot. 8591 Starting Price: 700 €
Italo-Turkish War / Tripolitanian War / Libyan War, 1911-1912. collection of 180 postcards (most silver-printed photo-cards) 
depicting the italian army in Libya, as well as scenes of everyday life in places of Libya during 1911 - 1912. some of the places 
depicted: tripoli, Bengasi, Derna, ain Zana. also 20 postcards depicting warships in sea, many damaged after naval operations. 
all photos placed in period album, hardcovers with floral decorations. Few sheets detached, all photos in excellent condition. 
scarce collection.

Lot. 8593   Starting Price: 200 €
Macedonian Front WWi, c.1917. german photographic album the part of the “central powers” containing 19 silver-printed photo-
graphs of Doiran (Dojran), petrich, strumica. including a panorama of Doiran village (47.5 x 11 cm), 5 photographs of petrich, 1 of 
strumica (the rest depict views of the frontier fields). two (2) photos depict the celebrations for the birthday of tsar Ferdinand i of 
Bulgaria & (prob.) the german kaiser in Doiran. handwritten captions in german for almost each photograph. all photos attached 
on 6 cartons bound together. Dimensions: 1 folding panorama 47.5 x 11.5cm, 8 photographs (17.5 x 11.5 cm) & 10 photographs 
(12x9cm).
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Ελλάδα / Various from Greece

Lot. 8594 Starting Price: 60 €
photographic album of saLZBuRg (salzachstadt Laufen), 
austria, 1949. 15 silver printed photos, dim. 12x18cm. views 
of the city’s public architecture, landscapes and people – 
souvenir book with major’s signature, 16/8/1949. square 
octavo, cloth binding, photos attached on thick quality paper 
sheets. good condition.

Lot. 8595 Starting Price: 120 €
Σχολή επισκεπτριών και αδελφών Νοσοκόμων (Σ.ε.α.Ν.) - 
Φρειδερίκη της ελλάδας, 1943-1952. Φωτογραφικό λεύκωμα 
36 φωτογραφιών διαστάσεων από 13x10cm έως 24x18cm. 
Το άλμπουμ παρουσιάζει φωτογραφίες των μαθητριών της 
Σχολής, απονομές πτυχίων, ενώ σε μεγάλο μέρος αυτών (19 
φωτογραφίες) εμφανίζεται η Φρειδερίκη της ελλάδας ως 
Πριγκίπισσα διαδόχου και ως Βασίλισσα στις φωτογραφίες 
μετά το 1947. Οι φωτογραφίες είναι επικολλημένες σε 17 
δεμένα με σχοινί, χαρτονένια φύλλα.

Lot. 8596 Starting Price: 800 €
SALZMANN Auguste, Terracotta Statues, Camiros, Rhodes - Ρόδος 1858. salt print from a paper negative. Dim. 26.3x32.5cm 
on carton dim. 45x60cm. salzmann was a french academic painter, archaeologist, and early photographer. at the end of 1853, 
he left for the holy Land to photograph the monuments studied by archaeologists 2 years earlier. from 1857 to 1865 he was 
established in Rhodes, excavating the ancient site of camiros and photographing the archaeological artifacts of the excavation. 
The current photograph of Terracotta Statues can be considered as one of the earliest examples of photography in Greece. 
photograph in excellent condition. carton worn: upper part creased & marginal tears.
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Lot. 8598 Starting Price: 70 €
Rhodes (Ρόδος) c.1870. scarce albumen photograph issued by 
Rubellin. The original photo was probably taken by alexander 
svoboda c.1865 and then issued by Rubellin in smyrna. 
Rubellin - smyrna cachet on reverse. Dim.26x21cm.

Lot. 8597   Starting Price: 60 €
Rhodes (Ρόδος) c.1870. scarce albumen photograph issued 
by Rubellin with photographer cachet “Rubellin - smyrne” on 
reverse. Dim.26x21cm.

Lot. 8599   Starting Price: 120 €
Rhodes (Ρόδος) c.1870. four (4) albumen photographs issued by Rubellin with photographer cachet “Rubellin - smyrne” on re-
verse. Dim.26x21cm.

Lot. 8600   Starting Price: 55 €
Rhodes (Ρόδος) c.1870. scarce albumen photograph issued by Rubellin with photographer cachet “Rubellin - smyrne” on reverse. 
Muleteers gathering on left lower corner. Dim.26x21cm.

Lot. 8601   Starting Price: 120 €
Rhodes / Ρόδος c.1900. Three (3) glass stereoscopic images (positive) with printed caption: “verascope Richard / empire ottoman 
/ turquie D asie / ile de Rhodes / Rhodes Le port esplanade / no 90.585” , “... / Le port / Le Rade / Remparts vus de la citadelle/ 
no 90.583” & “.../ Rue des chevaliers / no 35.276”. Dim. 10.5x4.5cm each.
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Lot. 8602 Starting Price: 50 €
Ρόδος / Rhodes c.1910. two (2) scarce glass stereoscopic images (positive), c.1910. Dim. 10.5x4.5cm.

Lot. 8603   Starting Price: 250 €
Ρόδος - Rhodes Italian Period, 1924. Nine (9) rare silver-printed photos showing numerous private & public buildings of Rho-
des, under construction, most by the italian constructions company “G. SPAINI”. also moments of workers in tobacco warehouses 
& worksites. typed caption on 8 photos & handwritten caption on one: “uffici della citta 8/2/24”, “casa isac hasson 8.2.24”, “casa 
Moise gabriele 8.2.24”, “porto Mandracchio - Dragaggio-”, “falegnameria 8.2.24”, “stazione Radio telegrafica di Rodino”, “stazione 
Radio telegrafica di Rodino”, “officina Meccanica 8.2.24”, “Reparto fabbricazione blocchi e officine 8.2.24”. one heavy worn, the 
rest photos with occasional - very light external wear. sizes 17x23cm.

Lot. 8604   Starting Price: 100 €
δΗΜΗΤΡΙαδΗΣ Γεώργιος Χ. (φωτογρ.), ΙΩαΝΝΙΝα π.1890. Σπάνια φωτογραφία (17x12.5cm) των Ιωαννίνων σε passe-partout 
(22x28cm) με σφραγίδα του φωτογράφου “g. chR. DeMetRiaDes / Janina (epire) turquie”.
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Lot. 8606 Starting Price: 200 €
αράχωβα - arachova c.1890. Σπάνια φωτογραφία του henry 
covert, αργυροτυπία 23.5x17.5cm. αρίθμηση στο αρνητικό. 
Τσάκιση στν κάτω δεξιά γωνία.

Lot. 8605 Starting Price: 150 €
Οδοντωτός σιδηρόδρομος διακοπτού - Καλαβρύτων / The 
Diakofto kalavryta Rack Railway c.1885. Dim. 11.5x17cm. 
εξαιρετικά σπάνια φωτογραφία του henry convert που 
απεικονίζει τον ένοπλο φύλακα σε μία από τις σύραγγες της 
γραμμής. Μικρό σχίσιμο αριστερά.

↠ henry convert. The following 2 Lots (8605-8606) present rare views of the places visited by 
the skilled french engineer & photographer henry convert. convert firstly visited greece c.1885 
as engineer of the peloponnesus railways, undertaking one of the most challenging construction 
projects in 19th century greece, that of the construction of the Diakofto-kalavrita line (Lot.8605). in 
1887, he received the technical direction as engineer & photographer of the french archaeological 
excavation of Delphi and afterwards he was actively involved in the archaeological excavations of 
Delos island. Reference: eleftheriou M., yiakoumis h., “Regards de grece”, 2008.

Lot. 8607 Starting Price: 70 €
Κέρκυρα/ “The citadel corfu”, corfu, c. 1875. albumen 
panoramic photograph 19x14cm of a view of the city of corfu, 
by unknown photographer. in good condition.

Lot. 8608   Starting Price: 180 €
“ΚΡΗΤΗ - Σούδα / creta - suda bay, c.1890. scarce albumen 
photograph 20x15.5cm, depicting young boys in olive field.
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Lot. 8610 Starting Price: 150 €
Κίσσαμος / kissamos c.1890. an impressive rare photographic 
panorama of kissamos 20.5x13.5cm. attached on thick 
carton.

Lot. 8609   Starting Price: 150 €
“ΚΡΗΤΗ - Ηράκλειο / creta heraklion - candia, c.1897. scarce 
albumen photograph 22.5x15cm, attached on thick carton.

Lot. 8611 Starting Price: 90 €
Κρήτη/ crete, c. 1898. silver printed photograph 22x29cm, 
attached on thick carton. in good condition.

Lot. 8612   Starting Price: 50 €
ΚΡΗΤΗ - ΗΡαΚλεΙΟ, Σπάνια γυάλινη στερεοσκοπική εικόνα 
(θετικό), “candia-crete.scenes in a coffee-house c.1900, ste-
reoscopic positive on glass. rare.

Lot. 8615   Starting Price: 35 €
“candia-crete.passengers at tables on deck (about in 1900)” brown (stereoscopic positive on glass).very rare.

Lot. 8613   Starting Price: 50 €
ΚΡΗΤΗ-ΗΡαΚλεΙΟ, σπάνια γυάλινη στερεοσκοπική 
φωτογραφία (θετικό), “candia-crete.scenes of the market 
c.1900, stereoscopic positive on glass. rare.

Lot. 8614   Starting Price: 50 €
ΚΡΗΤΗ-ΗΡαΚλεΙΟ, γυάλινη στερεοσκοπική φωτογραφία 
“candia-crete.scenes of the market c.1900 stereoscopic pos-
itive on glass. rare.
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Lot. 8616 Starting Price: 60 €
ΚΡΗΤΗ-ΗΡαΚλεΙΟ, γυάλινη στερεοσκοπική φωτογραφία 
(θετικό)/candia-crete.The harbour c.1900, stereoscopic 
positive on glass. rare.

Lot. 8617 Starting Price: 55 €
ΚΡΗΤΗ-ΗΡαΚλεΙΟ, θετική γυάλινη στερεοσκοπική 
φωτογραφία (θετικό) candia-crete.scenes in the port (about 
in 1900), stereoscopic positive on glass. rare.

Lot. 8619 Starting Price: 50 €
argos / Άργος π.1880. αλμπουμίνα 26.5 x 20.3 cm 
επικολημμέμη σε χαρτόνι.

Lot. 8618   Starting Price: 50 €
ελεΥΣΙΝα - eLeusis c.1880. albumen photograph of the ar-
chaeological site of eleusis, numbered “2” in negative. photo 
dim.26.5 x 20.5cm.

Lot. 8620   Starting Price: 45 €
Κόρινθος - Κεχριές?. scarce albumen photograph c.1880, with 
title “kenehria (corinthe)” in negative. dim. 25.5x19cm. small 
tear on upper right part. Lot. 8621 Starting Price: 80 €

greece, c.1900. collection of 10 photographs attached on both 
sides of 2 thick cartons depicting scarce views of Thessaloniki 
/ Θεσσαλονίκη (3), Mount athos / Άγιο Όρος (1), Lemnos / 
λήμνος (1), Thassos - Θάσος (1), athens - αθήνα (2), Mycenae 
- Μυκήνες (2). various sizes, most 16x11cm.

Lot. 8622 Starting Price: 60 €
Μακεδονία / Macedonia. pictorialistic silver-printed photograph, 
c.1915, dim.29x19cm. attached on thick carton.
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Lot. 8623 Starting Price: 90 €
δελφοί- α Παγκόσμιος Πόλεμος/ Delphi WWi, c. 1916. aerial 
photograph dim. 16,5x11,5 cm, with handwritten caption on 
reverse.

Lot. 8624 Starting Price: 90 €
δελφοί- α Παγκόσμιος Πόλεμος/ Delphi WWi, c. 1916. aerial 
photograph dim. 16,5x 11,5 cm, with handwritten caption on 
reverse.

Lot. 8626 Starting Price: 30 €
florina/ Φλώρινα, c. 1916. silver print photograph 9x12 cm, depicting 
scene of everyday life during WWi. very fine.

Lot. 8625   Starting Price: 90 €
“Ολυμπος / Mount olympus, c.1917. scarce aerial photograph 
taken during the WWi.

Lot. 8627 Starting Price: 80 €
Φλώρινα- α Παγκόσμιος Πόλεμος/ florina- WWi, c. 1916. two (2) silver- printed photographs (13,5x9,5 cm each) attached on 
cartons with handwritten caprtions on lower margins.

Lot. 8628 Starting Price: 100 €
Φλώρινα / florina c.1917. collection of four (4) silver-printed photographs depicting everyday life and people from florina in 
World War i. very interesting scenes.
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Lot. 8629   Starting Price: 35 €
Θάσος - λιμενάρια. Φωτογραφία διαστ.17.5χ11εκ, με 
ανάγλυφη σφραγίδα “ευαγγελίδης / Καβάλλα” και σφραγίδα 
“Φωτο εva Καβάλλα”. Με φθορές.

Lot. 8630 Starting Price: 40 €
Μυστράς ? Mystras c.1920. two (2) silver-print photographs 
dim.30x24cm each. excellent condition.

Lot. 8631 Starting Price: 80 €
Σύμη - symi (Dodecanese) π.1935. αργυροτυπία μεγάλων διαστάσεων 39.7 x 29.8 εκ. Πανοραμική λήψη από το λιμάνι. ελαφρά 
τσακίσματα κυρίως περιμετρικά.

Αθήνα / Athens

Lot. 8632 Starting Price: 70 €
Αθήνα, Ερέχθειο, Προπύλαια/ Athens, π. 1870. albumen photo of erechtheion 19x25cm, by unknown photographer, numbered 
24, handwritten title on reverse. The Frankish Tower/ Φράγκικος Πύργος purposely erased. in excellent condition.
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Lot. 8633 Starting Price: 170 €
athens c.1875. Five (5) large (26x20cm) albumen photos of the city from various viewpoints with acropolis on the background. 
unknown photographer. two photos numbered in negative. Very Fine condition.

Lot. 8634 Starting Price: 70 €
αθήνα, θησείο- ακρόπολη/ athens, 1875. albumen photo of 
Thiseio- acropolis 21x26cm, by unknown photographer. in 
excellent condition.

Lot. 8635   Starting Price: 180 €
scoLik charles (photographer), athens, 1894. nine (9) pho-
tographs depicting athenian antiquities from the rare work 
“Reise der orientalischen gesellschaft zu Leipzig”, Meiningen, 
Verlag von Junghanss & koritzer, 1894-1895. all on passé-
partout with edition’s information. charles scolik had been 
an important austrian photographer that contributed in the 
establishment of innovations in photography, famous for his 
portraits and one of the first photographer’s of public events. 
photographs dim. 23x17, overall size 31x24.

Lot. 8636 Starting Price: 130 €
αθήνα - athens c.1900. scarce collection of 27 glass lantern slides photographs (10x8.5cm each) depicting antiquities, 
architecture, local costumes and everyday life in athens at the beginning of the 20th century. 19 hand-coloured while the rest 4 
in b&w. all bearing printed explanatory titles and numbering. 11 with “underwood & underwood” or “keystone View company” 
copyright, the rest with “Reading public museum and art gallery” label. one with cracked glass, the rest in excellent condition. 
Rare.
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Lot. 8637 Starting Price: 55 €
Εύζωνες της Ανακτορικής Φρουράς, π.1900. Φωτογραφία 
(αλμπουμίνα) διαστ. 23x17εκ. Δυσδιάκριτη σφραγίδα πίσω.

Lot. 8638 Starting Price: 50 €
Άνδρες Ποντιακής καταγωγής φωτογραφίζονται ντυμένοι 
με τις τυπικές τους φορεσιές μπροστά από τις Καρυάτιδες 
στον Παρθενώνα, π.1920. Σπάνια φωτοκάρτα.

Lot. 8639 Starting Price: 50 €
athens - αθήνα 1934. 32 photographs attached on 3 cartons 
(part of album), scene of athens in the 1930s.

Lot. 8640 Starting Price: 60 €
αθήνα α Παγκόσμιος Πόλεμος/ athens World War i. two (2) 
silver printed photographs 11.5x16.5cm each. soldiers photo-
graphed at athenian antiquities.

Lot. 8641 Starting Price: 120 €
athens - Lycabettus / αθήνα - Λυκαβηττός, World War i, c.1915. Rare aerial photograph, depicting Mount Lycabettus and part of 
the city during WWi. silver-print 16.5x11.5cm. Rare.
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Lot. 8642 Starting Price: 400 €
Επιστροφή του Ελευθέριου Βενιζέλου στην αθήνα - Ιούνιος / Ιούλιος 1917. Σπανιότατη συλλογή 15 φωτογραφιών (αργυροτυπίες 
/ 18x12.5εκ έκαστη) που απεικονίζουν στιγμές από την θριαμβευτική επιστροφή του Ελ. Βενιζέλου στην αθήνα τον Ιούλιο 
του 1917 μετά την επικράτησή του έναντι των βασιλικών με την υποστήριξη των συμμαχικών δυνάμεων και του Γαλλικού 
στόλου που είχαν ήδη είχαν προχωρήσει στον αποκλεισμό των αθηνών από τον Μάιο του 1917 και είχαν οδηγήσει σε παραίτηση 
τον Βασιλιά Κωνσταντίνο και του Διαδόχου Γεωργίου. Rare collection of 15 photographs depicting the triumphant return of e. 
Venizelos in athens in July 1917 after his dominion over the royal supporters with the support of the French fleet that had already 
blockaded athens from May 1917 and led to the resignation of king constantine and the successor george.

Lot. 8643 Starting Price: 65 €
Disembarkation of French and allied troops in piraeus - June 1917. This is the second occupation of piraeus by allied troops that 
led to the blockade of athens, the resignation of king constantine and the dominion of e. Venizelos on the side of the entente. 
creased. αποβίβαση Γαλλικών και συμμαχικών στρατευμάτων στον Πειραιά - Ιούνιος 1917. αργυροτυπία 18χ13εκ. Πρόκειται για 
την δεύτερη κατάληψη του Πειραιά από συμμαχικά στρατεύματα (η προηγούμενη κατά τα νοεμβριανά του 1916). η αποβίβαση 
του στρατού στον Πειραιά σε συνδυασμό με τις χερσαίες επιχειρήσεις των συμμαχικών δυνάμεων, οδηγούν στον αποκλεισμό 
των αθηνών, την απομάκρυνση του Βασιλιά Κωνσταντίνου και την επικράτηση του Ελ. Βενιζέλου στο πλευρό της αντάντ. Με 
φθορές.
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Lot. 8644 Starting Price: 80 €
αθήνα - α Παγκόσμιος Πόλεμος, π.1917. Σπάνια πανοραμική 
άποψη των αθηνών. αργυροτυπία 19 x 11,5 εκ. Τσάκιση στην 
άνω δεξιά γωνία. athens - WWi, c.1917. scarce panoramic 
view of athens during the World War i. silver-print 19x11.5cm. 
creasedupper right corner.

Lot. 8645 Starting Price: 130 €
entente - French army in athens 1917. two (2) silver-printed 
photographs (18x13cm each) depicting French troupes in 
athens. Rare. Γαλλικός στρατός στην αθήνα, 1917. Δύο (2) 
αργυροτυπίες (18χ13εκ έκαστη) που απεικονίζουν τα Γαλλικά 
και συμμαχικά στρατεύματα στην αθήνα ,ε φόντο αθηναϊκές 
αρχαιότητες. Σπάνιο.

Lot. 8646 Starting Price: 25 €
ΒΕνΙΖΕΛοΣ ΕΛΕΥθΕΡΙοΣ, κηδεία Ελευθερίου Βενιζέλου 
στα Χανιά, 27 Μαρτίου 1936. Φωτογραφία 18x24 εκ. των 
φωτορεπόρτερ Ιωάννη νισυρίου- Σπύρου αλεξίου.

Lot. 8647 Starting Price: 350 €
[Θεσσαλονίκη - Κίνημα Νεοτούρκων / Salonika - Young Turk Revolution]. unique photograph (33.5x26cm) attached on thick 
carton with handwritten caption in ottoman turkish. Depicting an amateur theatrical group performed the play “Vatan” in the 
theater of the White tower during september 1908. This unique photograph was taken in front of the theater and it was offered 
on 4 october 1908 to Şefik Şükrü, a member of the committee, that organized the performance.

Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
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Lot. 8648 Starting Price: 250 €
Thessaloniki the Byzantine church of prophet elijah c.1870. 
scarce albumen photograph dim.20.5x26.8cm. θεσσαλονίκη, 
σπάνια αλμπουμίνα του Βυζαντινού ναού του Προφήτη ηλία 
π.1870. Διαστ. 20,5χ26,8εκ.

Lot. 8649 Starting Price: 180 €
ZepDJi paul (phot.), a Bulgarian family of Thessaloniki / 
Βουλγάρικη οικογένεια θεσσαλονίκης, c.1880. Rare albumen 
photograph 26 x 20cm, with photographer’s cachet on 
reverse.

Lot. 8652 Starting Price: 350 €
GAMLIEH J. - αλμπουμίνα σε passé-partout, τελετή περιτομής στη Θεσσαλονίκη, π.1880. Διακριτικά φωτογράφου (J. Gamlieh 
– Photographie Salonique) στο κάτω τμήμα στα Γαλλικά – Λεζάντες στα οθωμανικά. Διαστ. 35x28,5cm., συνολ. Διαστ. 46x40cm. 
albumen photo, circumcision ceremony in Thessaloniki, c.1880. Fine condition.

Lot. 8650 Starting Price: 190 €
Thessaloniki c.1880. scarce albumen photograph 
dim.26x19.5cm, depicting the interior of the fortified city with 
the acropolis - yedi kule in the background.  θεσσαλονίκη, 
σπάνια αλμπουμίνα της περιτειχισμένης πόλης με το Γεντί 
Κουλέ στο βάθος. Διαστ. 26χ19,5εκ.

Lot. 8651   Starting Price: 140 €
Λευκός Πύργος, c.1880. The White tower photographed from 
the se. scarce albumen photograph dim.28.5x22cm. hand-
written “salonique” on face. chipped lower left corner & 2 
small tears.
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Lot. 8653 Starting Price: 80 €
θεσσαλονίκη Άνω πόλη - Thessaloniki old town. Rare photograph 1890-1900. photograph dim. 29 x 9cm attached on thick 
carton.

Lot. 8654   Starting Price: 40 €
“Μ. ΛΙονΤαΣ / M. LionDas, saLoniQue”, αλμπουμίνα μεγάλων διαστάσεων (25Χ19.5εκ.), μαθητών και καθηγητών στον αύλειο 
χώρο σχολείου, πιθανόν της αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής. Σε διακοσμημένο passe-partout. Large photo of students and 
professors in the yard of a school, probably the american Farm school, on nicely decorated passe-partout. photo size: 25 x 19.5 
cm. Rare & VF.

Lot. 8655   Starting Price: 350 €
Salonica - Macedonian Front WWI. scarce collection of fourteen (14) photographs depicting panoramic views, street scenes of 
people’s everyday life during the World War i as well as the assembly of hierarchs of greece organized by the provisional govern-
ment of national Defence (Προσωρινή Κυβέρνηση της Εθνικής αμύνης / Συνέλευση Ιεραρχών). cachets “section photographique 
de L’armee”, all with handwritten or printed captions on reverse. Dim. 13x18cm.
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Lot. 8656 Starting Price: 50 €
θεσσαλονίκη - Thessaloniki / salonica Front c.1917. Rare photograph depicting an electrical substation & equipment. cachet 
“section photographique de L’armee”, “etats - unis D’ amerique” & handwritten caption on reverse. silver-print dim.18x13cm.

Lot. 8657 Starting Price: 180 €
θεσσαλονίκη Πυρκαγιά 1917 / Thessaloniki great Fire of 1917. Συλλογή 4 φωτογραφιών, που απεικονίζουν σκηνές της πόλης 
κατά τη διάρκεια της καταστροφικής πυρκαγιάς. Το Σαατλί Τζαμί απεικονίζεται λίγες στιγμές πριν την καταστροφή του με 
τα παρακείμενα κτίρια να έχουν ήδη παραδωθεί στις φλόγες. collection of 4 photos (silver- prints) depicting scenes during the 
great fire of 1917. Dimensions 12x18 cm. each. scarce.

Lot. 8658 Starting Price: 60 €
θεσσαλονίκη Πυρκαγιά 1917 / Thessaloniki great Fire of 1917. 
ο ναός του αγίου Δημητρίου και της αχειροποιήτου μετά την 
πυρκαγιά. The church of saint Demetrius & the church of 
the acheiropoietos after the destructive fire of 1917. silver - 
printed photos, Dim. 12x18 cm each. scarce.

Lot. 8659 Starting Price: 80 €
θεσσαλονίκη - πυρκαγιά 1917 / Thessaloniki - the great fire of 
1917. Rare photograph depicting the city from the sea during 
the 1917 fire. silver-printed photograph attached on carton. 
dim.17.5x12.5cm.
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Lot. 8660 Starting Price: 90 €
θεσσαλονίκη - πυρκαγιά 1917 / Thessaloniki - the great 
fire of 1917. Four (4) photographs attached on single carton 
depicting the destructive results of the 1917 fire. silver-
printed photographs dim.11x8cm each.

Lot. 8661 Starting Price: 150 €
θεσσαλονίκη - πυρκαγιά 1917 / Thessaloniki - the great fire 
of 1917. aerial photograph depicting the destructive results of 
the 1917 fire. silver-printed photograph attached on carton. 
dim.16.5x11.3cm.

Lot. 8662 Starting Price: 190 €
θεσσαλονίκη - πυρκαγιά 1917 / Thessaloniki - the great fire 
of 1917. Three (3) photographs on a single carton sheet. an 
impressive panoramic view of the city on fire during the night 
of the 18th of august and 2 photographs of the destructive 
effects of the fire on saint Demetrius church. silver-printed 
photographs dim. 31x12.5cm & 11.5x8.5cm (x2).

Lot. 8663 Starting Price: 150 €
θεσσαλονίκη - πυρκαγιά 1917 / Thessaloniki - the great 
fire of 1917. Rare aerial photograph depicting the city during 
the 1917 fire. silver-printed photograph attached on carton. 
dim.17x12cm.

Lot. 8664 Starting Price: 120 €
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Πλατεία Αριστοτέλους, σχέδιο του Ε. Εμπράρ (Ern.Hebrard), φωτογραφικό τύπωμα σε άργυρο (silver-
printed). Ίσως τυπωμένο στο γυαλί. Τρισδιάσταση σχεδιαστική αποτύπωση της Κεντρικής Πλατείας - θεσσαλονίκη (τίτλος). 
Πλαίσιο κάδρου από πράσινο ύφασμα. Διαστ. 22x15εκ.
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Πορτραίτα - Προσωπικότητες / Portraits - Personalities

Lot. 8665 Starting Price: 30 €
Τσιγκοτυπία. Σπάνιο παράδειγμα φερροτυπίας που 
απεικονίζει ένστολο μπροστά από ταμπέλα “ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ / Εγκεκριμένη δια Β. Διατάγματος / Οδός 
Καραγεωργη 10”, διαστ. 5.5x10cm. Tintype, Greece. A rare ex-
ample of Greek Tintype.

Lot. 8666 Starting Price: 40 €
”Αμαλία Βασίλισσα της Ελλάδος- σύζυγος Όθωνα”, 
αλμπουμίνα 10x6cm, με χειρόγραφη σημείωση στο κάτω 
μέρος Amalie von Griechenland. Σε άριστη κατάσταση.

Lot. 8667 Starting Price: 60 €
”CH. BUKMEDJI, P. ZEPDJI”. Two early CDV albumen photos 
c.1865, depicting man & woman in traditional costumes. 
Paul ZEPDJI was a famous Armenian photographer based 
in Åessaloniki & Monastir. Åese unusual photographs are 
probably coming from the Ærst period of Zepdji probably 
in Constantinople and show his cooperation with another 
photographer, Bukmedji (?). Very Fine condition. RARE.

Lot. 8668 Starting Price: 20 €
Μωραϊτης Π. / Moraites P. - Athens, 1879-1880. 
Χονδροχάρτονη φωτογραφία (αλμπουμίνα) κοπέλας με 
αρχαιοελληνική ενδυμασία, στούντιο φωτογράφηση με την 
Ακρόπολη στο φόντο. Διαστ. 11x17εκ σε passe-partout του 
φωτογράφου.

Lot. 8669 Starting Price: 70 €
Κέρκυρα- Corfu c. 1880. Two (2) scarce albumen photo-
graphs dim. 10,5x13,5 cm depicting a group of men and a 
woman in traditional costumes. Cachet on reverse: “Deposito 
A. Farrougia Corfu”.

Lot. 8670 Starting Price: 35 €
Στολή Αμαλίας, π. 1875. Αλμπουμίνα 14x10 εκ. που 
απεικονίζει μια γυναίκα με την παραδοσιακή στολή της 
βασίλισσας Αμαλίας. Σε εξαιρετική κατάσταση.
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Lot. 8674 Starting Price: 25 €
Φωτογραφία οπλισμένου 
εύζωνα π.1880. Αλμπουμίνα 
διαστ.6.5x10.5cm.

Lot. 8675 Starting Price: 30 €
Ελληνας νησιώτης π. 1880 / Greek is-
lander c.1880. CDV dim.8x12.5cm.

Lot. 8676 Starting Price: 30 €
”Π. ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ - Κερασούς / Paul 
G. TCHILINGHIRIS - Kerassunde 
Mer Noire”. Σπάνια χοντροχάρτονη 
φωτογραφία (αργυροτυπία), διαστ. 
12.5Χ8.5εκ. Rare CDV photograph 
(dim.12.5x8.5cm) on oÛcial passe-
partout of the Greek photographer P. 
Tsilinghiris, from Giresun.

Lot. 8677 Starting Price: 30 €
Δελιγιάννης Θεόδωρος. Χονδροχάρτονη φωτογραφία (αλμπουμίνα) π.1890 σε passe-partout του φωτογράφου της Πάτρας, Ν. 
Μπίρκου, που αποτυπώνει τον έλληνα πολιτικό και πέντε φορές πρωθυπουργό της Ελλάδας Θ. Δελιγιάννη.

Lot. 8673 Starting Price: 25 €
CONSTANTINIDIS S. Constantinople 
c.1870. Cabinet photo (albumen) 
depicting prob. SERBIAN in tradi-
tional costume. “ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ / 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ 11 ΓΑΛΑΤΑ”. 
Two pinholes & creased lower edge.

Lot. 8671 Starting Price: 60 €
Εύζωνας π.1890, αλμπουμίνα 
9.5x13.5cm επικολλημένη σε χαρτόνι.

Lot. 8672 Starting Price: 35 €
Εύζωνας, π. 1875. Αλμπουμίνα 14x10 
εκ. που απεικονίζει έναν άνδρα με την 
παραδοσιακή στολή του Εύζωνα. Σε 
εξαιρετική κατάσταση.
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Lot. 8679 Starting Price: 40 €
Φωτογραφίες (2) (cabinet), ναυτικών από την Χίο, π. 1920, 
επικολλημένες σε χαρτόνι.
α. Χαρτουλάρης Στάμος (Σταμάτιος), οικογενειακή 
φωτογραφία, 34,5 x 29,5 cm.  
β. Φιλόπουλος Αριστ., Θεσσαλονίκη, 27,5 x 15 cm.

Lot. 8678 Starting Price: 40 €
Greek Royal family. Βασιλική οικογένεια. Απεικονίζονται σε 
δείπνο ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος, Βασίλισσα Σοφία, Γεώργιος 
Β, Αλέξανδρος Α, Πριγκίπισσα Ελένη, Παύλος Α, Πριγκίπισσα 
Ειρήνη & Πριγκίπισσα Αικατερίνη. Φωτογράφος BOHRINGER 
ATHEN. Dim.22.5x16.5cm, σε passe-partout.

Lot. 8680 Starting Price: 50 €
Ομάδα ανδρών και γυναίκών Ποντιακής καταγωγής 
φωτογραφίζονται σε εξωτερικό χώρο. Σπάνια ιδιωτική 
φωτοκάρτα π.1915.

Lot. 8681 Starting Price: 160 €
Greek 1922 Refugees in Syria / Mικρασιάτες πρόσφυγες του 1922 στη Συρία. Åree (3) rare photographs depicting Greek 
refugees from Asia Minor or Pontos (Black Sea coast) in Qatma, a village in the today Syria-Turkish borders. Handwritten caption 
in French & Greek on one photograph “Photographie a Katma (Alep), le 16 Decembre 1922 11h. / Εφωτογραφίθημεν εν Κάτμα 
τη 16-12-1922, ωρ. 11”. More than 17.000 Greek from Asia Minor and Pontos found refugee in (the French occupied in that time) 
Syria aàer the Greco-Turkish war of 1922 and during the Lausanne negotiations for the population exchanges between Greece 
& Turkey. Åey reached Syria by foot, without any supplies, facing great losses. Åe depicted men seem to be in despair. Such 
photographs are considered extremely rare.
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Lot. 8685 Starting Price: 240 €
Smyrna / Σμύρνη / Rubellin (phot.), c.1875. Åe Greek Kavas of Smyrna / Έλληνας Καβάσης της Σμύρνης. Albumen photograph 
20.5x27cm. Cachet “Rubellin Pere & Fils / Smyrne”. Excellent condition.

Τουρκία - Κωνσταντινούπολη / Turkey - Constantinople

Lot. 8682 Starting Price: 350 €
Τραπεζούντα / Trabzon c.1870. Rare - very early albumen 
photograph of Trabzon 28.3x20cm. Photographed from the 
sea.

Lot. 8683 Starting Price: 50 €
Προύσα/ Βursa/ Brousse, Yeni Kaplidja et Kukurdlu, c. 1880. 
Albumen photograph 20x26cm, by photographer C. J Fettel. 
Titled, numbered and signed on lower margin in negative. 
Minor rip on leà margin, otherwise in good condition.

Lot. 8684 Starting Price: 150 €
BURSA (Προύσα) c.1905. Collection of 13 scarce private glass stereo-photographs dim.13x6cm each.
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Lot. 8686 Starting Price: 40 €
Σμύρνη/ Smyrne/ Smyrna, 1935. 2 plates glass stereo images, 45x107mm, with handwritten titles.

Lot. 8687 Starting Price: 60 €
Ικόνιο/ Koniah/ Konya, c. 1880. Albumen photograph 16x26 
cm, probably previously attached on carton. Handwritten title 
on reverse, minor spotting, yellow spot due to corrosion on 
central top margin, otherwise good condition.

Lot. 8688 Starting Price: 60 €
Κωνσταντινούπολη/ Constantinople, “Panorama Mosque”, 
1870. Albumen print 27x22cm, attached on thick carton, light 
spotting on top margin.

Lot. 8689 Starting Price: 80 €
Κωνσταντινούπολη/ Constantinople, “Interieur de S. 
Sophie”, photographer Sebah, numbered 83, 1870. Albumen 
print 35x26cm, attached on thick carton, with title and 
photographer’s name in negative.

Lot. 8690 Starting Price: 60 €
Κωνσταντινούπολη/ “Fontaine d’ Achmed”, Istanbul, c. 1880. 
Albumen photograph 21x27cm, by photographer G. Berggren. 
Titled, numbered and signed on lower margin in negative. In 
excellent condition.

Lot. 8691 Starting Price: 60 €
Κωνσταντινούπολη/ “Vue panoramique du Port”, Istanbul, c. 1880. 
Albumen photograph 21x28cm, by photographer Sebah & Joaillier. Titled, 
numbered and signed on lower margin in negative. In very good condition.
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Lot. 8692 Starting Price: 50 €
Βόσπορος/ Bosphore, 1880. Albumen print 20,5x28cm, light 
deterioration.

Lot. 8693 Starting Price: 50 €
Κωνσταντινούπολη/ Constantinople, “Tombeaux des 
Sultans Mahmoud et Abdul”, photographer G. Berggren, 
numbered 225, 1880. Albumen print 21x28cm, with title and 
photographer’s name in negative.

Lot. 8694 Starting Price: 70 €
”N. Andriomenos” Armenians in Constantinople late 19th cent., large b&w 
photo 26.5x19.5cm attached on passe-partout, presenting Armenian school 
students and teaching staå photographed outdoors in front of school (church?). 
Vertical crease.

Lot. 8695 Starting Price: 180 €
Constantinople c.1905. Collection of 14 scarce private glass stereo-photographs dim.13x6cm each.
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Lot. 8696 Starting Price: 120 €
Κωνσταντινούπολη/ Constantinople, 1905. 10 plates glass stereo images, 60x130mm, with handwritten titles, depicting some 
impressive panoramic views of the city along with famous landmarks such as Hagia Sophia, Sultan Ahmed Mosque (Åe Blue 
Mosque) and Rustem Pasa Mosque.

Lot. 8697 Starting Price: 50 €
Κωνσταντινούπολη/ Constantinople/ Scutari, 1910. 2 plates glass stereo image, 60x130mm, with handwritten titles, depicting 
views of the municipality.

Lot. 8698 Starting Price: 120 €
[ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] CONSTANTINOPLE, c.1900. Collection of 6 glass stereoscopic photographs, dim. 10.5x4.5cm., 
depicting images of Constantinople’s known Mosques (4), Cimetiere d’Eyoub (1) and one panoramic view of Bosporus.
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Κ Υ Π Ρ ΟΣ  & Α Λ Λ Ε Σ  Χ Ω Ρ Ε Σ  /  C Y P R U S  & OT H E R  CO U N T R I E S

Κύπρος & Άλλες χώρες / Cyprus & other countries

Lot. 8700 Starting Price: 200 €
Limassol - Cyprus / Λεμεσός - Κύπρος, c.1875. Rare albumen 
photograph 28x22cm. Photographer BonÆls. Photographers 
signature and title “510 Vue generale de Limassol” in 
negative.

Lot. 8701 Starting Price: 50 €
Zangaki Brothers / Αδελφοί Ζαγκάκη c.1890. Σπάνια 
φωτογραφία από την Ιερουσαλήμ με έναν εκ των αδελφών 
Ζαγκάκη να ποζάρει σε πρώτο πλάνο. Rare photograph from 
Jerusalem with one of the Zangaki brothers posing in the 
foreground. Dim. 21x27cm. Photographer signature & legent 
in negative. Spotting.

Lot. 8702 Starting Price: 80 €
ALBUM SOUVENIR - JERUSALEM PALESTINE, Edition 
De Simini Jerusalem, c.1910. Original decorated album, 
in landscape 8vo, with 48 coloured lithographs mainly of 
Christian sites. Soà paper covers in good condition (slight 
edge wear). Åe 48 prints are in good clean condition. Text 
of leà pages in four languages (English, French, Italian and 
Spanish). Views of the Jaåa, Jerusalem & Palestine, Mount 
Zion, great religious monuments and other cities and sites of 
the region (Bethlehem, Hebron, Cailfa, Nazareth etc.).

Lot. 8703 Starting Price: 50 €
Jerusalem c.1910. Collection of 8 glass (positive) photographs 
(10x8.5cm each). 6 of Jerusalem, 1 of Jericho & 1 of the 
Dead Sea. Depicting scenes of everyday life, landscape and 
architecture. Label “Collection L. Durenne” and handwritten 
captions on paper strips on the bottom of each glass photo. 
One with cracked glass the rest very Æne.

Lot. 8704 Starting Price: 100 €
[ΣΜΥΡΝΗ] SMYRNA, Five albumen images of the city of Smyrna, mainly depicting sea views (port and golf), circa 1900. Attached 
on thick carton. Albumen dim.: 11,5x9cm., carton size: 18x13cm. Very good condition.
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Lot. 8705 Starting Price: 40 €
μοναστήρι - Monastiri (Bitola) / Macedonian Front, WWi, 
c.1916. panoramic photo of Monastiri area. cachet “section 
photographique de Larmee” & handwritten caption on 
reverse. original, silver-print, dim. 18x13cm.

Lot. 8706 Starting Price: 60 €
καΪρο - αίγυπτος / caiRo - egypt, c.1920.silver printed 
commemorative photo, possibly of a girls’ greek school, 
on carton / αργυροτυπία, διαστ. 28Χ23εκ., επικολλημένη 
σε χάρτινο passepartout – αναμνηστική φωτογραφία 
πιθανότατα τάξεως θηλέων ελληνικού σχολείου. By art 
photo studio e. a. gaLea. φωτογραφία σε πολύ καλή 
κατάσταση, φθορές στο χαρτόνι (σκισίματα κυρίως στις 
γωνίες). σΠαΝια

Lot. 8707 Starting Price: 50 €
καΪρο - αίγυπτος / caiRo - egypt, c.1920.silver printed 
commemorative photo, possibly of a girls’ greek school, 
on carton / αργυροτυπία, διαστ. 28Χ23εκ., επικολλημένη 
σε χάρτινο passepartout – αναμνηστική φωτογραφία 
πιθανότατα τάξεως θηλέων ελληνικού σχολείου. By art photo 
studio e. a. gaLea. φωτογραφία σε πολύ καλή κατάσταση, 
φθορές στο χαρτόνι (κυρίως περιμετρικά). σΠαΝια.

Lot. 8708 Starting Price: 60 €
Blagoevgrad - Bulgaria. two (2) rare photographs 1890-
1900. one panoramic view and one scarce view of the city 
with interesting details of houses (tobacco leaves drying). 
photographs dim. 29 x 9cm attached on thick cartons.

Φωτογραφικές Κάμερες / Photographic Cameras

Lot. 8709 Starting Price: 110 €
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Lot. 8710 Starting Price: 100 €
MoM Mometta ii camera (Leica copy) rangefinder camera, 
made in hungary, c.1960.Lens yMMaR 1:3.5 f= 50 mm, 
MoM no 15054, very rare camera. The Mometta is a 35mm 
rangefinder camera made by MoM (Magyar optikai Művek/
hungarian optical Works) in Budapest. it is sometimes 
qualified as a Leica copy, even if its appearance is very 
different. it has a focal plane shutter from 1/25 to 1/500s, and 
takes pictures in 24×32mm format. The camera works with 35 
mm film, which makes it useable even today. The leather case 
has a pocket for a plastic card, which served as a notepad (or 
slate) to write down details of photographs taken. This feature 
was not uncommon with cameras of this era. good aesthetic 
and functional condition.

Lot. 8711 Starting Price: 110 €
Wirgin Edixa Reflex-B sLR camera, made in West germany, 
c.1960. edixa Reflex camera’s introduced in 1954 were 
West germany’s most popular own series of s.L.R. (single 
lens reflex) with focal plane shutter. type “B” with aperture 
release mechanics. The lens is a.schacht ulm 112712, with 
manual focus. Focal length = 50mm. Maximum. aperture = 
f/2.8, minimum aperture = f/22. Minimum focus 0.5m. it is 
a standard lens for 35mm cameras in the M42 mount and 
built for the Wirgin-edixa cameras during 1950-1970’s by 
albert schact in ulm, W. germany. Dim.: h110mm W150mm 
D90mm.

Lot. 8712 Starting Price: 100 €
Vintage LEONAR Extra Rapid Aplanat 1:8 folding camera, 
made in germany, c.1910. By the Leonar-Werke arndt 
& Löwengard in Wandsbek near hamburg, in 1964 was 
incorporated into german agFa ag. Black leathered box, 
170mm, F6.8 lens, 10x15cm plates. used, but in good condition 
overall; lens with no scratches and clear. no missing parts. 
Dim.: 19,5x23,5x13cm.

Lot. 8713 Starting Price: 80 €
Vintage Murer’s Express Newness ‘Photo Hall’ 9x12cm 
Falling Plate Camera, made in italy, c.1900. By the known 
italian company Murer & Duroni based in Milan. Wooden box 
covered in leather with a handle on the top of them, shot by 
two viewfinders mirror one horizontal, one vertical. negative 
format 9 x 12 glass. With an ingenious shutter guillotine al-
ways ready. Detective-type camera, Model g. camera is over-
all in nice condition, with moderate signs of prior use. goode 
and rare model camera. Dim.: 22x10.5x18cm.

Lot. 8709 
collection of 7 vintage cameras, period 1928-1969. no tested functionality:
Fotokor-1, is a folding bed plate film camera, manufactured by goMZ in Russia c. 1930, height 15cm, width 6.5cm, length 24cm. 
gevaert gevabox rounded 1955 version is a rectangular metal one camera, two speed ( 1/50 and 1/100) and f = 10,5 / 1:11, 120 
rollfilm, made by agfa in germany . Vintage keystone twenty Model k-20 8 mm rollfilm camera, made by the american keystone 
camera company in 1936, height 13.5cm, width 6.5, length 12cm. Missing lens. certix compur1935, manufactured in Dresden. The 
certix was a fast erecting camera. it was fitted numerous lenses and shutter combinations. anastigmat 105 mm 1:4.5. Functionality 
not tested.  exa Version 1 was produced between 1951-52 in east germany. it includes two pairs of flash pc sockets of the old style 
and a shutter setting with a lever on the top plate: speeds 1/25, 1/50, 1/100, 1/250 +B, later top shutter speed is 1/150, (height 
10cm, width 8cm, length 15.5cm). koDak a. g. Dr nagel – Werk old folding film camera, stuttgart, made in germany, c.1930. it 
produces 6x9cm exposures on roll film. along with an original leather case. Missing the lens. general condition good, with only 
light cosmetic time marks. Full metal construction, dressed in black leather. camera’s handle very good and unbroken. nizo s8L 
is a film camera made in germany c. 1967-69. it doesn’t have sound but it includes auto and manual zoom.
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Lot. 8714 Starting Price: 70 €
KODAK PONY 135 CAMERA, c.1950. Designed by arthur h. 
crapsey for kodak and made in germany. it belongs to a series 
of Bakelite bodied small format cameras; Film format: 135, 
24x35mm frames, shutter: kodak Flash 200 1/25 - 1/200 (M 
sync only), Lens: kodak anaston 51mm f/4.5 - f/22. untested, 
but it seems in functional condition. Light wear. only body.

Lot. 8715 Starting Price: 120 €
NIKETTE Bakelite Body Collapsible Strut Focus Rollfilm 
Camera, Made in germany, 1932. With a Luxar f/3,5 50mm. 
lens, by Fritz L. Lucht. it’s a folding camera for 3x4cm 
exposures on 127 film, rather uncommon. speed from 1/25 
to 1/100, B, t. good condition, with no chips or cracks to 
the bakelite; aperture and shutter work fine. no fungus and 
scratches on the optics.

Lot. 8716 Starting Price: 70 €
KODAK RETINA IIA 35mm Rangefinder Film Camera, c.1950. Manufactured by kodak ag in germany. With Retina-heligon lens, 
f2/50mm / synchRo-coMpuR. shutter speed of 1 to 1/500th. The 29.5mm filter size in this kodak 35mm camera, protects the 
lens from dust, moisture and unwanted scratches. untested. camera has normal scratches from use.  Leather on exterior has 
minimal wear and most of metal parts look good. no visible cracks or dents. Viewfinder is clear, and lens seems clean.

Lot. 8717 Starting Price: 45 €
scarce folding stereo-viewer “h.e / Marque de Fabrique”. Dim 
18.5 x 17 x 14cm while extended.

Lot. 8718 Starting Price: 35 €
“caLDeRoni es taRsa”, vintage opera binoculars, made 
in hungary, c.1900. antique binoculars caLDeRoni and 
companion BuDapest, dim. 11x7 (9cm in extensible condition) 
x5cm, in original leather case with brand name in gilt. Visible 
signs of use, but in good condition. The lenses are clean, 
visibility is clear, pleasant and the focus rings turns smooth.
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Σπάνιοι Χάρτες / Maps of Great Rarity

Lot. 8719 Starting Price: 220 €
[ΧΙΟΣ - CHIOS] caMocio giovanni Francesco, “CITTA DI 
SCIO” c.1566-1574, from “isole famose, porti fortezze e terre 
maritime…” publ. in Venice. numbered plate “58”. Rare early 
plan of the city of chios, indicating the main features of the 
urban space, fortifications and surrounding land-use and 
landscape. Map dim. 22.5 x 17.2 cm, on sheet 28 x 21.5 cm 
with full margins. excellent condition.

Lot. 8720 Starting Price: 190 €
CAMOCIO Giovanni Francesco, “SARDEGNA” c.1566-1574, 
from “isole famose, porti fortezze e terre maritime…” publ. in 
Venice. numbered plate “77”. Rare, map of saRDinia providing 
early views of the island, its villages and topography. engr. 
dim. 22.2 x 16.7 cm, on sheet 28.5 x 22 cm with full margins. 
one small pinhole on margins, otherwise excellent.

Lot. 8721 Starting Price: 180 €
CAMOCIO Giovanni Francesco, [ULCINJ - MONTENEGRO] 
“DuLcigno…” c.1566-1574, from “isole famose, porti fortezze 
e terre maritime…” publ. in Venice. numbered plate “23”. 
Rare plan of ulcinj castle with buildings, fortifications and 
topography depicted pictorially. Map dim. 20.5 x 15 cm, on 
sheet 28.5 x 22 cm with full margins. sign of horizontal crease 
otherwise in extremely Fine condition.

Lot. 8722 Starting Price: 180 €
CAMOCIO Giovanni Francesco, [ΛΕΥΚΑΔΑ] “SANCTA 
MAURA…” c.1566-1574, from “isole famose, porti fortezze e 
terre maritime…” publ. in Venice. numbered plate “35”. Rare, 
early map of the island of LeFkaDa, greece. topography, 
settlements and land use are depicted pictorially in high 
detail. Map dim. 23.2 x 17.8 cm, on sheet 28.5 x 22 cm with 
full margins. Marginal corner crease otherwise extremely Fine 
condition. Zacharakis 780.

↠ The cartographer, publisher & printer Giovanni Francesco Camocio published his valuable isolario “Isole 
famose porti, fortezze, e terre maritime...” in Venice between 1571-1574. it is a thorough compilation of 
island maps, views of fortifications and cities and depictions of battles of the Venetian-turkish theatre of 
war. his pioneer work influenced later isolaria such as those by D. Bertelli (1574) and g. Rosaccio (1598). The 
following 13 (8719-8731) maps all come from this pioneer work depicting the albanian and Dalmatian adriatic 
coast, islands and coasts of the ionian sea & the aegean, as well as depictions of sieges and sea battles in those 
regions. 
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Lot. 8723 Starting Price: 160 €
CAMOCIO Giovanni Francesco, [ΠΡΕΒΕΖΑ, ΑΡΤΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ] 
“COLFO DELLA PREVESA…” c.1566-1574, from “isole famose, 
porti fortezze e terre maritime…” publ. in Venice. numbered 
plate “34”. Rare, map centered between ambracian gulf and 
ionian sea, with the cities of preveza, arta and Lefkada been 
highlighted. Map dim. 20.8 x 15.7 cm, on sheet 28 x 22 cm with 
full margins. Marginal corner crease otherwise extremely Fine 
condition. Zacharakis 779.

Lot. 8724 Starting Price: 190 €
CAMOCIO Giovanni Francesco, [ΧΑΛΚΙΔΑ] “CITTA DI 
NEGROPONTE” c.1566-1574, from “isole famose, porti 
fortezze e terre maritime…” publ. in Venice. numbered 
plate “60”. Rare, early plan of chalcis (ΧαΛκιΔα), the chief 
town of the island of euboea, with detailed depiction of its 
fortifications and main landmarks close to the town. Map dim. 
23.6 x 17.2 cm, on sheet 28.3 x 21.7 cm with full margins. one 
pinhole and two small-light brown spots, overall extremely 
Fine condition.

Lot. 8725 Starting Price: 180 €
CAMOCIO Giovanni Francesco, [ΤΗΝΟΣ] “TINE insula et 
citta....” c.1566-1574, from “isole famose, porti fortezze e terre 
maritime…” publ. in Venice. numbered plate “56”. Rare, early 
map of tinos island (τΗΝοσ), showing the island sieged 
by battle ships. The chief town, and main settlements and 
monasteries are presented pictorially. Map dim. 20.5 x 16.2 
cm, on sheet 28 x 22 cm with full margins. Marginal crease of 
upper left corner, otherwise in excellent condition. Zacharakis 
790.

Lot. 8726 Starting Price: 180 €
CAMOCIO Giovanni Francesco, “STALIMENE” c.1566-1574, 
from “isole famose, porti fortezze e terre maritime…” publ. in 
Venice. numbered plate “62”. scarce map of Lemnos island 
(aegean), depicting in details the ottoman fortifications. one 
pinhole out of plan, overall extremely Fine condition. Dim. 21 
x 14.5 cm, on sheet 28 x 21.5 cm with full margins.
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Lot. 8727 Starting Price: 180 €
CAMOCIO Giovanni Francesco, [ΣΑΜΟΣ] “SAMO nello 
Arcipelago...” c.1566-1574, from “isole famose, porti fortezze 
e terre maritime…” publ. in Venice. numbered plate “55”. Rare, 
early map of saMos island (σαμοσ). topography, important 
landmarks, settlements and spots of archaeological interest 
are depicted pictorially. Map dim. 20.7 x 15.5 cm, on sheet 
28.2 x 21.8 cm with full margins. extremely Fine condition. 
Zacharakis 789.

Lot. 8728 Starting Price: 180 €
CAMOCIO Giovanni Francesco, [ΠΑΤΜΟΣ] “PALMOSA 
Patmo....” c.1566-1574, from “isole famose, porti fortezze e 
terre maritime…” publ. in Venice. numbered plate “54”. Rare, 
early map of patMos island (Πατμοσ), with the Monastery 
of saint John the Theologian highlighted and presented 
pictorially. Map dim. 20.5 x 15.6 cm, on sheet 28 x 22 cm with 
full margins. extremely Fine condition. Zacharakis 788.

Lot. 8729 Starting Price: 120 €
CAMOCIO Giovanni Francesco, [ΝΑΞΟΣ] “Nicsia Nacso 
antiquame...” c.1566-1574, from “isole famose, porti fortezze 
e terre maritime…” publ. in Venice. numbered plate “53”. Rare, 
early map of naXos island (ΝαΞοσ), Fortifications of the chief 
town, and main settlements are presented pictorially. Map 
dim. 20 x 15 cm, on sheet 29 x 21.7 cm with full margins. self 
adhesive paper on reverse covering tear in map. Zacharakis 
787.

Lot. 8730 Starting Price: 180 €
CAMOCIO Giovanni Francesco, [ΝΑΥΠΛΙΟ] “NAPOLI 
Citta nella Provincia della Morea” c.1566-1574, from “isole 
famose, porti fortezze e terre maritime…” publ. in Venice. 
numbered plate “50”. Rare, early plan of the town of naFpLio 
(ΝαΥΠΛιο). scarce details of the town formation, fortifications 
and landmarks (i.e. “albanesi”) are presented in high detail 
pictorially. Map dim. 20 x 16 cm, on sheet 28 x 20.5 cm with 
full margins. Light vertical crease, overall in extremely Fine 
condition.
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Lot. 8731 Starting Price: 180 €
CAMOCIO Giovanni Francesco, [ΜΗΛΟΣ] “Milo insula...” c.1566-1574, from “isole famose, porti fortezze e terre maritime…” 
publ. in Venice. numbered plate “51”. Rare, early plan of the MiLos island (μΗΛοσ). topography, landmarks and settlements are 
depicted pictorially. Map dim. 20 x 16 cm, on sheet 28 x 20.5 cm with full margins. Light crease on lower part, overall in extremely 
Fine condition. Zacharakis 797.

Lot. 8732 Starting Price: 440 €
Blaeu W. J., “Cyprus Insula”, c.1635 from the French edition of “Le Theatre du Monde ou nouvel atlas...”. French text on verso. 
contemporary colouring. The map is based o ortelius map of cyprus printed in 1573, with Blaeu correcting the ptolemaic longitude 
by about 6°, and significantly enhancing the artistic parts of the map. it is considered the finest published copper-plate map of 
Cyprus. at the top-center it bears the coat of arms of the Royal house of the Lusignans, while at the top-left depicts the turkish 
arms. impressive title cartouche dominated with the figure of aphrodite sailing towards paphos reclining on a couch on a shell-
shaped sea-chariot drawn by her swamps. scattered spotting (mainly marginal), light sunning of the margins. Zacharakis 381, 
stylianou 112, Zacharakis “one hundred Maps...” 035.
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Lot. 8735 Starting Price: 400 €
LEVANTO Francesco Maria, “Coste Maritime dell Isola di Candia con tutte le Baye e porti di essa e dell’ isole la circonvicine” 
from “prima parte dello speccio del Mare” 1664, 1698. Rare chart of Crete and the sorounding islands. plate numbered “18”. 
two compass roses, decorative title cartouche and scale bar. Map dim.51x40cm. Full margins. Very Fine condition. Zacharakis 
2030.

Lot. 8734 Starting Price: 90 €
[euboea, cyclades, sporades] LeVanto Francesco Maria, 
“carta Maritima che contiene la costa setentrionale di 
negroponte e le isole da esso a tramontana, come schiro, 
schiatta e scopelo, e come si possa veleggiare dentro del 
golfo verso anchino e Zetouni” & “carta Maritima del Mare 
arcipelago, in quale si monstra come si possi dall’isole in esso 
giacenti veleggiare verso negroponte, scio e smyrne” from 
“prima parte dello speccio del Mare” genoa, 1664. two rare 
charts of the aegean depicting parts of sporades & cyclades 
archipelago (σποράδες, κυκλάδες). plate numbered “20”. 
one compass rose, two decorative title cartouches and scale 
bars. Map dim.52x41cm. Full margins. Large water-stain along 
middle-fold, tear on upper part & chipped 0.5x1cm along 
center-fold. Zacharakis 2032.

Lot. 8733 Starting Price: 100 €
carta Maritima della Meridionale costa di Morea, dell’isola 
sapientia sin’al c.s. angelo e l’isole circonvicine”. Rare chart 
of the southern coast of the peloponnesus and the islands of 
kythira, antikythira, the inousses islands with sapienza. plate 
numbered “17”. two compass roses, decorative title cartouche 
and scale bar. Map dim.51x40cm. Full margins. Large water-
stain along middle-fold, two small paper cracks along middle-
fold. Zacharakis 2031.

↠ in 1664 Francesco Maria Levanto, genoese shipmaster, ambassador, merchant and also cartographer has 
published in genoa the portolan: “Prima Parte dello SPECCIO DEL MARE” in an effort to provide in italian 
an accurate guide of the Mediterranean that could be used on board, replacing the manuscript sea-charts 
and pilot books mainly used at that time. in 1650, he bought in amsterdam from Jacobz some copper plates 
already engraved, paid the costs of translation in italian, and tried to sell his product in the italian market, but 
with very little profit. however this work is recognised as one of the earliest printed italian nautical atlases. 
the following 7 Lots (8735-8739) are all coming from that 1664 edition.
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For additional and more detailed images, visit the online auction catalogue at: 
www.karamitsos.com

Lot. 8736 Starting Price: 80 €
[ionian, cephalonia, Zante] LeVanto francesco Maria, “carta 
Maritima Della parte Meridionale della cefalonia com’anche 
l’isola del Zante e la costa di Morea da c. chiarese fin a c. 
sapienza” from “prima parte dello speccio del Mare” genoa, 
1664. Rare chart oriented with east at the top, depicting 
the ionian islands of Zakynthos and cephalonia (Ζάκυνθος 
& Κεφαλονιά) and parts of the coasts of peloponesse. plate 
numbered “16”. two compass roses, decorative title cartouche 
and scale bar. Map dim.51.5x40.5cm. full margins. Large 
water-stain along middle-fold, one tear and signs of mildew 
along middle-fold. Zacharakis 2028.

Lot. 8737 Starting Price: 80 €
[spain, Morocco, algeria] LeVanto francesco Maria, “La 
costa di granata da Malaga fino a c. di gata, et la costa di 
Barbaria dal penon de Veles fino a c. di hone” from “prima 
parte dello speccio del Mare” genoa, 1664. scarce chart of 
the southern coasts of spain, until the northern coasts of 
Morocco & algeria. plate numbered “4”. two compass roses, 
decorative title cartouche and scale bar. Map dim.52x40.5cm. 
full margins. Large water-stain along middle-fold, small 
wormhole & small spots of mildew along middle-fold.

Lot. 8738 Starting Price: 100 €
LeVanto francesco Maria, “La costa di BaRBaRia fra capo 
di tenes e capo di Rosa” from “prima parte dello speccio del 
Mare” genoa, 1664. Rare chart of the coasts of algeria. plate 
numbered “6”. one compass rose, decorative title cartouche 
and scale bar. Map dim.51x40cm. full margins. Large water-
stain along middle-fold, one worm-hole on the middle of 
center-fold.

Lot. 8739 Starting Price: 90 €
[italy, sicily, sardinia] LeVanto francesco Maria, “La costa 
d’italia da porto hercole sino a c. dell’arme et una parte di 
sicilia et sardinia”, from “prima parte dello speccio del Mare” 
genoa, 1664. fine chart of central italy, part of sicily and  
sardinia. plate numbered “11”. compass rose, decorative title 
cartouche and scale bar. Map dim.51.5x40.5cm. Large water-
stain along middle-fold, small spots of mildew.
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Lot. 8740 Starting Price: 400 €
coRoneLLi V.M., “Regno di Negroponte Descritto e Dedicato al Reverendismo. p. Maestro felice Rotondi...”, 1688-1692. on 
verso text in italian. Dim. 62 x 46cm. full margins. Large extraordinary double page copper engraved plate including a map of 
euboa and view of chalkis/ negroponte. The map is engraved as if upon a drape or curtain, being held aloft by a putti to reveal a 
view of the city of negroponte or chalkida. The Lion of Venice stands in the foreground in a clearly aggressive stance representing 
the Venetian attempts (finally unsuccessful) to regain negroponte in 1688. The map is surrounded by an ornate baroque border. 
Lightly creased, small repaired tears. Very Rare. Zacharakis 1091, Zacharakis “One hundred landmarks...” No.079.

Lot. 8741 Starting Price: 90 €
[Κάστρο Κυλλήνης ή Χλεμούτσι ή Καστέλ Τορνέζε] Locatelli 
a., “Veduta di C. Tornese”, Bird-eye view of the castle tornese 
(kyllini). Map plate is surrounded by a seperately printed 
decorative border consisting of garlands and floral designs. 
folded as issued. cut of right part slightly in the engraved 
area. extremely Rare.

Lot. 8742 Starting Price: 90 €
[Ηγουμενίτσα] Locatelli A., ”Le GOMENIZZE”, Bird-eye view 
of the Igoumenitsa fortifications (οχυρώσεις Ηγουμενίτσας). 
Map plate is surrounded by a seperately printed decorative 
border consisting of garlands and floral designs. folded 
as issued. cut of right part slightly in the engraved area. 
extremely Rare.
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Lot. 8743 Starting Price: 500 €
RHODE Johann Christoph, “Partes confines Trium Magnorum Imperiorum Austriaci Russici et Osmanici…”, [Berlin: Royal 
Prussian Academy of Sciences], 1785. Very Rare copper engraved wall map overall dim.136x96cm with full period hand 
colouring. Map sheets bearing armorial stamps of the Royal Prussian Academy of Sciences (akademie der Wissenschaften) 
on each map sheet. The map also bears the cachets: “Cabinet Topographique du Roy”, and a pasted label of Charles Picquet.  
charles picquet was a famous geographer, engraver, publisher and map dealer, active until 1856. he became the official furnisher 
of the Dépôt de la guerre and after few years he was appointed to napoleon’s cabinet topographique. The map was proposed 
and probably included in the library of king Louis XVi, and after withdrawn or rejected as the cachet “Rebut” indicates. on linen 
also pasted labels of the cabinet topographique du Roy, bearing coat of arms and library’s indications. A rare fine 18th century 
military wall map centered in Black Sea region, prepared just before the outbreak of the Austro-Russian-Turkish war (of 
1787-92). The map depicts in high details a vast area from greece and the Balkans on its western edge till southern Russia, 
caucasus, turkey, cyprus etc on its eastern edge. Beautiful copy, original hand colouring. The map was printed in six (6) map 
sheets dim.~54x48cm each, here attached on a period linen canvas. J. c. Rhode served as official geographer of the Royal prussian 
academy of sciences from 1752 until his death in 1786. he produced few other maps in conjunction with the academy, most of 
which focused on prussian territories. Rhodes works were intended to be exemplars of prussian cartography under the patronage 
of frederick ii. Like the current example, his maps were lavishly engraved and often marked with Royal prussian academy stamps. 
extremely Rare. not in Zacharakis (only sheet no.4 in Zacharakis #2745, under preuss. academie der Wissenchaft).

Lot. 8744 Starting Price: 350 €
Dezauche Jean-claude, ”carte de la Mer noire comprenant la plus grande partie de l’empire ottoman, partie des etats de 
l’empereur, de la Russie... / dressée par Dezauche,... ; gravé par p. f. tardieu... 1807”. impressive separately printed copper-plate 
map, dim. 95x67cm, with outline colouring. The map was firstly issued in 1788 to depict the theatre of Russo-turkish War of 
1787–1792. The current map was separately printed in 1807 just after the breakthrough of the new 1806–1812 Russo-turkish 
wars, that ended with the Russian victory and the treaty of Bucharest. attached on contemporary linen. Label with handwritten 
title on reverse. Very Rare
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Lot. 8745 Starting Price: 300 €
franz von Weiss, “caRte DeR euRopaeischen tuRkey neBst eineM theiLe Von kLeinasien in XXi BLaetteRn” [Vien-
na, 1829]. Large engraved wall-map measuring ~3 metres by 2 metres in 18 (of 21) numbered sheets, folding and backed on linen, 
each with printed paper slip on verso, housed in a green hardcover linen box, lettered in gilt on spine “kaRte DeR euRopaeis-
chen tuRkey. 6”. The map depicting turkey in europe, from croatia in the north west across to odessa in the north east, and 
south to include greece and crete and to the west to include constantinople and Rhodes, with inset plans of prevesa, corinth, 
Lepante, hellespont, the Bosphorus & constantinople, Belgrade, navarin, smyrna, Rhodes, a “general carte von kleinasien” (in-
cluding Black sea & cyprus). sheet no.1 (title), no.2 & no.5 are missing. Light spotting, box sunned & slightly rubbed. scarce.
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Lot. 8747 Starting Price: 240 €
KIEPERRT Heinrich, “ΔΥΤΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ / Πίναξ των δύο 
της γης ημισφαιρίων συνταχθείς μεν υπό Ε. ΚΙΠΕΡΤ εκδοθείς δε 
υπό του εν αθήναις σΥΛΛοΓοΥ προσ ΔιαΔοσιν τΩν εΛΛΗνιΚΩν 
ΓραΜΜατΩν / Δαπάνη... στέφανου Ζαφειρόπουλου... εν ΛειΨια 
1891 / Έκδοσις τεταρτΗ παρά ι. Δ. νεραντΖΗ”. impressive 
dim.115x115cm map of the western hemisphere in greek. Linen 
backed, in six parts. Visible wear mainly over the centerfold on the 
vertical axis, with dispersed perimeter tears & chipped spots.

Lot. 8749 Starting Price: 90 €
χάρτης της ασίας, συνταχθείς επί τη βάση των νεότατων ευρωπαϊκών 
εκδόσεων και εκδοθείς υπό ιωάννου ν. σιδέρη, εκ του Λιθ. Β. 
παπαχρυσάνθου, π. 1919. Κλίμακα 1:18.500.000. Διαστάσεων 
55x65,5εκ. Λίγες φθορές σε διπλώσεις.

Lot. 8748   Starting Price: 280 €
“carte ethnographique de la Macedoine grecque Representant la Repartition ethnique au Mois d’ aout 1915 / Lithogr. c. a. con-
togoni athenes”. σπάνιος εθνογραφικός χάρτης της Μακεδονίας, εντυπωσιακών διαστάσεων (186x90εκ) τυπωμένος στην 
αθήνα τον αύγουστο του 1915 από το τυπογραφείο Κοντογόνη στις απαρχές του α’ παγκοσμίου πολέμου και της συγκρότησης 
του Μακεδωνικού Μετώπου με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Κλίμακα 1:200,000. Φθορές στα διπλώματα με μερική χρήση 
ταινίας, ίχνη διαγραμμένης σφραγίδας στην πίσω όψη.
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Lot. 8750 Starting Price: 70 €
poRcacchi Da castilione t., “aRcipeLago / Descrittione 
Dell arcipelago” copper engraved map (14.5x10.5cm.) on a 
complete page from the book “Lisole piu famose del mondo” 
1572-1713. sheet size: 20.5x30cm. excellent condition. 
Zacharakis 2727.

Lot. 8751 Starting Price: 65 €
”aRcipeLago” copper engraved map by porcacchi da castilione 
on a complete page “DescRittione DeLLaRcipeLago” (p.74) 
from book “Lisole piu famose del mondo” published in 1605 at 
padova. size: 15x11cm (map), 19x27cm (sheet), Vf condition 
with stain on sheets left part. Ref. Zacharakis 2727/1779.

Lot. 8752 Starting Price: 280 €
coRoneLLi Vicenzo, “parte Meridionale Dell arcipelago del p. coronelli cosniografo publico”, c.1690. impressive copper plate 
map of the southern greek archipelago, presenting the Venetian positions in the aegean, including crete, cyclades, Dodecanese, 
the shores of eastern peloponnesus and part of the southern-Western asia Minor. The map is chiefly notable for its basic 
hydrographic data, focusing on coastal place-names, while it provides informative historical notes for almost all of the islands. 
a special text, in a cartouche on lower right part of the map, informing about crete’s ancient and recent history, after the fall of 
candia and the Venetian departure. in addition, in the map are embedded a list of the dates of 20 important battles in the 1680s, 
as well as a short text about the history of Rhodes. Dim. 62 x 45 cm. old restorations along middle-fold and edges, few tears and 
small holes. fair condition of a rare and important map of the southern archipelago. Zacharakis 1038, Zacharakis “one hundred 
landmarks...” 077.
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ε Λ Λ α Δ α  /  g R e ec e

Lot. 8753 Starting Price: 280 €
sanson n., Jaillot a. h., “estats de l’empire des turqs en europe, subdivisés suivant l’estendüe des Beglerbeglicz, ou gouvernements 
dans lesquels sont marquées les résidences des sangiacz qui en dépendent. ou sont encor la transilvanie, la Valaquie, la Moldavie, 
la petite tartarie... / cordier scupsit.”, 1700. Map dim. 66x47.5cm. outline original hand-colouring.  Large copper engr. map of the 
ottoman empire in europe centred on greece based on sanson’s maps. elaborate rococo cartouche, bearing the crown, the 
heraldic lilies of the Bourbons. Zacharakis 3132, Zacharakis “One hundred landmarks...” No.061.

Lot. 8754 Starting Price: 80 €
MuLLeR Johann ulrich, “graecia pars ima”, from “neu-
ausgertiger kleiner atlas...”, published in frankfurt, 1702. 
uncommon miniature map, with text in german. Map dim. 
8x7cm in sheet dim.9x16cm. some spots or stains. in good 
overall condition. Zacharakis 2430/1575.

Lot. 8755 Starting Price: 80 €
BaaRseL c. Van, “La grece ancienne pour linteligence 
de lhistoire Romaine, de M. stuart. 1796” & inset map 
of Macedonia entitled: “Les parties les plus etendues 
septentrionals de la grece...” from “histoire Romaine” by M. 
stuart, 1796. scarce map of greece & ancient Macedonia. 
copper engr. 47x53, folded as issued. title cartouche. in 
excelent condition. Zacharakis 166.
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π ε Λο π ο ν ν Η σοσ  /  p e Lo p o n n e s e

Lot. 8756 Starting Price: 180 €
LauRenBeRg J. “Macedonia alexandri M. patria illustre” 1650-
1741. full hand-coloured copper plate map dim.59x41cm, 
of the “alexander the great homeland” including central & 
northern greece. ancient place names. two beautiful title & 
scale cartouches with figures of surveyors, animals & putti. 
Very fine condition. Zach. 1908.

Lot. 8757 Starting Price: 120 €
Weigel christoph, “Thracia antiqua”, 1720. scarce map 
published only in two editions, both in 1720. contemporary 
hand-colouring. Map of ancient Thrace, including the islands 
of Thassos, samothraki, & imbros, propontis, Bosporus 
and part of the Black sea. Map dim. 39x32cm, full margins. 
framed. Zacharakis 3660.

Πελοπόννησος / Peloponnese

Lot. 8760 Starting Price: 70 €
Merian M., “Die Stadt und Bestung CORON, n.ie dieselbe 
durchdie Benetianische soaffen beschossen und erobert 
morden anno 1685”. copper plate plan depicting the Venetian 
fortified coron (Κορώνη) under siege by the ottoman fleet 
abd army. extensive key of the positions of the troops and 
main fortification features. Large title cartouche with chained 
ottoman soldier. printer’s paper crease & very light water-
stains. Dim.41x30.5cm.

Lot. 8761 Starting Price: 80 €
Merian M., “peloponnesus hodie Moreae Regnum Distincte 
Divisum in omnes suas provincias hodiernas atque veteres cui 
et adiuguntur insulae cefalonia, Zante, cerigo et st. Maura”. 
The map appears in 1691, in only one ed. of the “Theatrum 
europaeum”. The map offers valuable information as it 
presents the peloponnesus of the end of 17th cent. The map 
share the same title and presents many similarities with De 
Wit’s map printed ~50 years earlier. Map dim. 38.5x29.5cm. 
small tear on upper white margin otherwise excellent 
condition. Zacharakis 2293.
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π ε λο π ο ν ν η σοσ  /  p e lo p o n n e s e

Lot. 8762 Starting Price: 280 €
FER, N. de “cette carte est faite pour linteligence des affaires des turcs et des Venitiens dans le PELOPONESE aujourd’ huy LA 
MOREE Et les isles de Zante, Cefalonie, Ste Maure, Cerigo, &c. ... grave par liebaux... 1705” scarce copper engraved map of 
peloponese and part of greece and the greek isles, with outline colour, published by De Fer only twise inb 1709 & 1748. sheet 
size: 74 x 53 cm. Map size: 53 x 42 cm. highly detailed map, which includes 12 inset plans of fortified towns and harbors for places 
within the bounds of the map. The dedication note that the map was prepared from intelligence gathered from the Venetians and 
ottoman turks, with the plans of each of the forts bearing a date between 1685 and 1687. Zacharachis notes that most editions 
of the map have the dates in the lower right corner changed in manuscript. De Fer s maps are very rare. The maps were typically 
separately issued or bound into composite atlases by other publishers and there are very few surviving atlases which are De 
Fer s maps only. De Fer s maps are also noteworthy for being consistently updated. Water-stain on upper left & right part, self-
adhessive tape along middle-fold and upper left corner on reverse. Zacharakis 1490.

Lot. 8763 Starting Price: 80 €
peloponnesus hodie MoRea... seutter g. M., 1725-1753, large hand coloured copper engr. map, 58x49cm of peloponnesus along 
with Zante, cefalonia, cerigo, leykada islands. towns, settlements, fortifications in high details, mountains & forest pictorially 
presented. impressive cartouche showing Venetian lion of san Marco fighting the turks. an extra vertical fold prob. as printed, 
chipped 0.5x0.5cm along center-fold. Zach. 3343.
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αθ η ν α  -  ατ τ ι κ η  /  at h e n s

Αθήνα - Αττική / Athens

Lot. 8765 Starting Price: 60 €
?phyle?, lithographic map from curtius e., kaupert J. a., 
Milchhoeffer a., ?karten von attika? Berlin, Reimer D., 
1881-1900. τυπωμένος σε ενιαίο χαρτί, διπλωμένος όπως 
τυπώθηκε. Διαστάσεις. 51x55cm

Lot. 8766 Starting Price: 60 €
?tatoi?, lithographic map from curtius e., kaupert J. a., 
Milchhoeffer a., ?karten von attika? Berlin, Reimer D., 
1881-1900. τυπωμένος σε ενιαίο χαρτί, διπλωμένος όπως 
τυπώθηκε. Διαστάσεις. 51x55cm

Lot. 8764 Starting Price: 130 €
le Roy David, “carte des ports de piree, de phalere, et de Munichie / le Roy arch.te del. / litret sculp.”, 1758, 1770 from ?les ruines 
des plus beaux monuments de la grece??. attractive and high detailed copper engr. map of piraeus issued in only two editions. 
strong paper dark impression, excellent condition. Map dim. 46x30cm. Zacharakis 2023.
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β ο ρ ε ι ο  α ι γα ι ο  /  n o Rt h  a eg e a n

Lot. 8767 Starting Price: 60 €
?Megalo Vouno?, lithographic map from curtius e., kaupert 
J. a., Milchhoeffer a., ?karten von attika? Berlin, Reimer D., 
1881-1900. τυπωμένος σε ενιαίο χαρτί, διπλωμένος όπως 
τυπώθηκε. Διαστάσεις. 51x55cm

Βόρειο Αιγαίο / North Aegean

Lot. 8769 Starting Price: 80 €
piacenza F., “Maure, oviaro, Forino, Martese”, 1688. Rare map 
(18.5x14cm) from piacenzas isolario “legeo rediviso...”, 1688 
(one and only edition). Depicting The Rabbit islands (turkish: 
tavsan adalari or karayer adalari), a group of small uninhabited 
turkish islands in the northern aegean (νησίδες κοντά στην 
τένεδο και τα απέναντι μικρασιατικά παράλια). Zacharakis 
2673. excellent condition. Framed.

Lot. 8770 Starting Price: 80 €
[Χιοσ] DappeR, olfert, “chios (eylant scio uyt porcachio), 
1688, hand coloured copper engraved map 16 x 12.5 
cm. in a page 20.5 x 32 cm. from the book “naukeurige 
Beschryving[Χιοσ] DappeR, olfert, “chios (eylant scio uyt 
porcachio), 1688, hand coloured copper engraved map 16 x 
12.5 cm. in a page 20.5 x 32 cm. from the book “naukeurige 
Beschryving
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ι ο ν ι ο  /  i o n i a n  i s l a n D s

Ιόνιο / Ionian Islands

Lot. 8773 Starting Price: 30 €
”i. Metelin” J. Roux 1779 from “Receuil des principaux plans des ports et Rades de la Mer Mediterranee estraits de ma carte en 12 
feuilles” by J.J. allezard, pl.57, ed.1779. outline coloured copper engraved map, Dim.: 19.5x13cm. Very Fine condition. Zacharakis 
3001/1975

Lot. 8774 Starting Price: 180 €
[alberti sebastian] coronelli V. M. (ed.), “isola di s. Maura”, 60x46cm & on verso “isola di cefalonia” 28.5x22cm Venice 1688. Just 
after conquering lefkada, Morosini ordered an accurate new map of the island for military and administrative reasons. a team 
under the leadership of the engineer sebastian alberti and under the supervision of the new governor of the island Bembo, will 
take two years to complete the necessary systematic land survey measurements, and finally to produce in 1688 the first accurate 
map of the island. The original manuscript map has been kept in the Venetian archives up to the end of the Republic, when it was 
taken to Vienna (now at the Wien state archives). coronelli V. M., based on alberti’s manuscript map, published the current map 
in the 1690s (Όλγα κατσιαρδή hering, «η λευκάδα στη βενετική χαρτογραφία 1686-1729», στο «Χαρτογραφίες της ανατολικής 
Μεσογείου», 2004). Restorations along middle-fold. Zacharakis 1048, 1065.

Lot. 8771 Starting Price: 100 €
[ΣΑΜΟΣ] “SAMO”, map of samos island, Dim. 21 x 15 cm on 
sheet 30 x 18 cm, with a key of 16 main places of interest. 
settlements and topography depicted pictorially. Zacharakis 
2564

Lot. 8772 Starting Price: 80 €
lasor a. Varea (or R. savonarola) “stalimene” from “universis 
terrarium orbis...”, 1713. early copper engraved map of 
lemnos (λήμνος) island, dim.18x12cm on part of sheet. Full 
contemporary hand-coloured. extremely Fine condition. 
Framed. Zacharakis 1887.
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κ ρ η τ η  /  c R e t e

Lot. 8775 Starting Price: 90 €
[ΚΕΡΚΥΡΑ] “CORPHU”, View of the city of corfu, with 
the old Fortress (palaiokastro) in the background. in the 
foreground, the Venetian fortifications of the city (new 
Fortress). Dim. 24.5 x 13.5 cm on sheet 30 x 18 cm.

Lot. 8776 Starting Price: 100 €
[ΛΕΥΚΑΔΑ] “Fortesse de S. MAURA”, map of the castle of 
santa Maura at lefkada island and the surrounding area. Dim. 
20.5 x 13.5 cm on sheet 30 x 18 cm. Zacharakis 2556a

Κρήτη / Crete

Lot. 8777 Starting Price: 100 €
lasor, a. Varea (or R. savonarola) [κΥθηρα] “isola di cerigo cytheRa” from “universis 
terrarium orbis...”, 1713. copper engraved map of kythira with modern hand-colour 
& verso blank. The map was originally engraved by natale Bonifazio in the mid 16th 
century. page number to upper left corner and part of monogramm “nBF” to lower 
right corner. compass rose sailing ships. extremely Fine condition. Dim.20x15.5cm. 
Zacharakis 1861.

Lot. 8778 Starting Price: 130 €
Mercator g., “canDia cum insulis aliquot circa graeciam / per gerardum Mercatorem / cum privilegio” 1589-1638, beautifully 
hand coloured copper engr. map with inset maps of “corfu”, “Zante”, “Milo”, “nicsia”, “santorini”, “scarpanto”. labyrinth placed on 
centre of map. latin text on verso. Map dim. 47x34cm. light toning, otherwise extremely Fine. Zacharakis 2209.
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κ ρ η τ η  /  c R e t e

Lot. 8779 Starting Price: 280 €
M. MERIAN, Frankfurt 1670. ”Genuina delineatio Insular Cretae quam moderni Candiam appellant...”. copper engr. map of 
cRete island from “Das lange...candia”. Relief depicted pictorially. Dim.69x23cm. Very Fine Condition. RaRe. Zach.2288.

Lot. 8780 Starting Price: 120 €
HOMANN J. B. & J. c., “Insula CRETA hodie CANDIA”, 1707-1770. Detailed map of crete & surrounding islands as far as ydra and 
patmos. a lengthy latin note describes the 1707 Santorini volcanic eruption that emerged the islet of nea kameni. imposing 
title cartouche featuring a figure of neptune, hermes and an ottoman woman and the arms of crete with the half moon instead of 
the crown on the top of it. nice impression and original color. additional paper strips on verso reinforces paper along central fold, 
few tears along edges, horiz. & vertic. folded. Map dim. 58x49cm. Zach.1641. Zacharakis “One hundred landmarks...” 087.

Lot. 8781 Starting Price: 90 €
[cRete / κρητη] lasor, a. Varea (or R. savonarola) “canDia” from “universis terrarium orbis...”, 1713. copper engraved map 
of crete (17.5x10cm). topography and settlements depicted pictorially. labyrinth is positioned to the center of the island while 
candia & canea settlements are highlighted. compass rose. on part of sheet. Full hand-colouring. Zacharakis 1852.
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κ Υ κ λ α Δ ε σ  /  c yc l a D e s

Κυκλάδες / Cyclades

Lot. 8782 Starting Price: 70 €
[ios -ιοσ] Bordone, B., “nio”, “cardiaci”, Venice, 1528-1562. 
Very early woodcut nautical chart (15x9cm) of ios island 
(cyclades), from the rare isolario of Bordone. on part of sheet 
with text in italian with full hand-colouring. Zacharakis 501.

Lot. 8783 Starting Price: 70 €
poRcacchi Da castilione t., “nicsia /Descrittione Dell’isola 
di nicsia...” copper engraved map of naXos (ναΞοσ) 
14.5x10.5cm on a complete page from the book “l’ isole 
piu famose del mondo” 1572-1713. sheet size: 20.5x30cm. 
excellent condition. Zacharakis 2738.

Lot. 8784 Starting Price: 75 €
Boschini M., “Zea”, 1658. Rare map (18x13cm) from Boschinis 
isolario “ larchipelago con tutte le isole...”, 1658 (one and 
only edition). Depicting the island of kea (κέα / τζιά). Full 
contemporary hand-colouring. Zacharakis 560.

Lot. 8785 Starting Price: 100 €
[ΜΗΛΟΣ] “MILLO”, map of Millos (Μηλοσ) island, Dim. 21.5 
x 15.5 cm on sheet 30 x 18 cm, with a key of 23 main places 
of interest. settlements and topography depicted pictorially. 
Zacharakis 2559
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Δ ω Δ ε κ α ν η σ α  /  D o D ec a n e s e

Lot. 8786 Starting Price: 90 €
[Χιοσ] DappeR, olfert, “chios (De lile de chios ou scio)”, 
1701, 1703, 1730, copper engraved map 16 x 12.5 cm. in a 
page 20.5 x 32 cm. from the “DescRiption eXacte Des 
isles De laRchipel...” (French ed.). scattered sailing ships. 
on complete sheet. eXcellent condition. The plates for 
this edition are exactly the same as the First 1688 edition in 
Dutch. Zacharakis 1320/904. nice wooden gilded frame, with 
glass cover.

Lot. 8787 Starting Price: 60 €
tournefort Joseph pitton, “port de Micone” 1717. copper 
engraved (16x10cm) birds eye view of the port of Mykonos, 
cyclades from tourneforts “Relation Dun Voyage du levant”. 
good impression, full hand colouring. with wide margins. 
Zacharakis 3526.

Δωδεκάνησα / Dodecanese

Lot. 8788 Starting Price: 40 €
”RhoDus” (view of port) original copper engraving from 
“philonem chronographum...”, a book published in 1693 in 
augsburg. size: 12,5 x 17,5 cm. This engraving is based on the 
one that appeared in “archipelagus turbatus” published in the 
same town in 1686.

Lot. 8789 Starting Price: 90 €
[νισΥροσ - σΥΜη - Χαλκη - αλιΜια - τηλοσ] DappeR, 
olfert, “nisaRi-le siMie-caRchi liMonia-piscopia”, 1701, 
1703, 1730, copper engraved map 16 x 12.5 cm. in a page 
20.5 x 32 cm. from the “DescRiption eXacte Des isles 
De laRchipel...” (French ed.). scattered sailing ships. on 
2 complete sheets. eXcellent condition. The plates for 
this edition are exactly the same as the First 1688 edition in 
Dutch. Zacharakis 1299/883. nice wooden gilded frame, with 
glass cover.
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κ ω ν σ τα ν τ ι ν ου π ολ η  /  co n s ta n t i n o p l e

Κωνσταντινούπολη / Constantinople

Lot. 8791 Starting Price: 140 €
Munster seb., “L’effigie de la ville de Constantinoble selon qu’elle est de nostre temps soubz le turc”, 1555. From la cosmographie 
universelle, ... Basel, h. petri, 1555. (First edition: 1544). early detailed birds eye view of constantinople (istanbul), one of the 
earliest widely distributed views of the city from the 16th century. The plan presents details of the city-scape, and specially 
the Roman & Byzantine remains are accurately depicted. important buildings shown in profile, with a disregard for perspective. 
trimmed edges, including few millimeters of both right & left parts of the woodcut, 3 spots of water-stains on lower part out of 
wood-cut. French text on reverse. Woodcut dim. 36.8 x 20.5cm in sheet 36.8 x 32cm.

Lot. 8790 Starting Price: 70 €
”carte Des iles De RhoDes, kos, &. et des golfes de kos, Doris, symi 
et Marmariee. Dressee par Mr. keller, ingenieur hydrographe. dapres les 
travaux du capit_ne Th. graves. publiee...1855, corrige en 1859-1865. 
1866. sept.1886” large French maritime map, folded vertically in the 
center. Thick paper. size 95 x 65 cm. VF.

Lot. 8792 Starting Price: 160 €
”Veue de constantinople”, c.1696.  Bird eye view of 
constantinople and Bosphore. The plate is almost the same 
comparing to the plate with the same title published by 
nicolas de FeR from “les Forces De l’europe”, 1696. Folded as 
issued, small cuts along folds repairs, light water-stain.

Lot. 8793 Starting Price: 170 €
service hydrographique de la Marine, “Mer Mediterranee MeR 
De MaRMaRa / grave par e. gerin fils”. Map of the Marmara 
sea (98x64cm) issued in 1888. First issue without the later 
corrections. With 11 inset plans: “Baie de Buyuk chekmejeh”, 
“i. de kalolimno”, “Rade de Rodosto”, “Baie D’erekli”, “entree 
de Dardanelles”, “kamir liman”, “Baie de karabuga”, “Baie de 
panderma”, “Rade de Mudania”, “Baie de gemlik” & “golfe D’ 
ismid”. Worn along middle-fold.
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θ ρ η σ κ ε υ τ ι κο ι  /  s ac R e D  g eo g R a p h y

Θρησκευτικοί / Sacred Geography

Χάρτες / Various Maps

Lot. 8794 Starting Price: 230 €
[holy land] Jacobus tirinus “chorographia terrae sanctae in angustiorem Formam Redacta, et ex Variis auctoribus a Multis 
erroribus expurgata” from giovanni stefano Menochio “R. p. Joannis stephani Menochii Doctoris…” 1632. Dim.33x84cm. stunning 
map of the holy land oriented to the east, with a city plan of Jerusalem after Villalpando ‘hierosolymae Veteris imago at its 
center. The map is framed with panels of vignettes displaying sacred objects including a menorah, the arc of the covenant, the 
altar of sacrifices, the tabernacle, and a plan and elevations of the temple. at center is an inset bird’s-eye plan of Jerusalem. two 
sheets joined as issued. Few brown spots & marginal tears, wear along middle-fold joint.

Lot. 8795 Starting Price: 60 €
stoopenDaal B., “De gelegentheyt van t paradys en t landt canaan, mitsgaders d eerst bewoonde landen der patriarchen...”, 
amsterdam, hendrik keur en Marcus Doornick, 1688. copper plate map of Dutch so-called ‘ staten’ bibles. Four vignettes on the 
corners showing scenes from genesis. Vignete in the lower center, with the ark of noah. Depicted are the wandering through 
the dessert and the voyage made by Jacob from ur to kanaan. Map dim. 46x31cm. Folded as issued. tears along edges, slightly 
entering in engr. area.

Lot. 8796 Starting Price: 60 €
sanson n., “’t gedeelte van turkyen in europa”, 1705, 1709. scarce map of greece with title in Dutch from “algemeene Wereld-
Beschryving” edited by Halma & printed only twice in 1705 & 1709. outline hand-colouring. clean copy in excellent condition. 
Dim.24x18cm.  Zacharakis 3236.
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χ α ρ τ ε σ  /  V a R i o u s  M a p s

Lot. 8797 Starting Price: 60 €
expilly abbe, “le geographe Manuel”, paris, Bauche, 1771. 
12mo, pp.440. The popular miniature world geography con-
ducted by the much travelled French diplomat, Jean Joseph 
georges dexpilly. contains 6 folding maps of: the World, eu-
rope, France, asia, africa & america. Worn spine, boards & 
joints & heavily creased World map.

Lot. 8798 Starting Price: 90 €
RoBeRt VaugonDy gilles, “carte pour servir a la lecture 
de lhistoire ancienne des egyptiens, des carthaginois, des 
assyriens, des Babyloniens, des Medes, des perses, des 
Macedoniens, des grecs. par M. Rollin ancien recteur de 
l’universite de paris… / suplement pour la gRece”, from “atlas 
d’etude” 1797. hand-coloured copper engr. map of the ancient 
world including southern europe and northern africa, with 
inset map of greece. Decorative title cartouche. two brown 
spots, stained upper corners, one marginal tear. Zacharakis 
2930.

Lot. 8799 Starting Price: 30 €
”carte itineraire de lempire francais donnant toutes les nouvelles routes 1807”, [s.n.][s.n.] but probably from langlois h., “atlas 
portatif et itineraire de leurope”, 1807. Dim. 59.5x55.5cm. 15 paper patches attached on contemporary fabric. Very Fine.

Lot. 8800 Starting Price: 100 €
BaRBeRet charles, “atlas de geographie ancienne, 1ere partie, cours de sixieme”, pour servir a lintelligence de lhistoire, Depuis 
la creation du monde jusqua la fin de la guerre medique, togetheR With  “atlas de geographie ancienne, 2e partie, cours de 
cinquieme”, pour servir a lintelligence de lhistoire, Depuis la fin de la guerre medique jusqua la reduction en provinces romaines 
de la grece et des divers etats formes des debris de l’empire Macedonien togetheR With “atlas de geographie Romaine, cours 
de quatrieme”, pour servir a l’ intelligence de l’ histoire, Depuis la fondation de Rome jusqu’a la mort de Theodose- le- grand, 
paris, Dezobry, e. Magdeleine et cie., libr.-editeurs, 1844-1846. Big 8vo, (26,5x17,5 cm), pp. 32+ 32+ 32, without pagination, with 
21 plates of colored engraved maps by laguillermie, of europe, asia, Mediterranean countries. complete works, handwritten sig-
nature “Julie a. Ralli” on two volumes and ex-libris cachet on the first part . Very good interior condition, blue, cloth back, original 
boards, wear and tear on the edges.
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χ α ρ τ ε σ  /  V a R i o u s  M a p s

Lot. 8801 Starting Price: 120 €
”aBBeVille - paRis / Zusammendruck Frankreich / sonderausgabe ausgabe nr.1 / 1934-37 / hergestellt im auftrage gen std 
h abtf kr kart und Verm Wes (ii)”, scale 1:200.000, printed by the german surveying department “chef des kriegskarten- und 
Vermessungsgewesens”, an army unit that produced maps of central europe for the use by Wehrmacht. impressive pre-WWii, 
german wall map of France Dim. 145x110cm with extensive legend of land use, landmarks, networks and land morphology. tear 
~25cm along fold on upper left part.

Lot. 8802 Starting Price: 120 €
”Zusammendruck Durazzo-Janina / sonderausgabe ii.1941 / hergestellt im auftrage gen std h abtf kr kart und Verm Wes (ii)”, 
scale 1:200.000, printed by the german surveying department “chef des kriegskarten- und Vermessungsgewesens”, an army unit 
that produced maps of central europe for the use by Wehrmacht. impressive WWii wall map Dim. 145x120cm of the southern 
Balkans, from tirana and prilep to corfu / ioannina and trikala in greece. extensive legend of land use, landmarks, networks and 
land morphology.
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Καπνοσυλλεκτικά / Tobacciana

Lot. 8803 Starting Price: 120 €
GABRIEL MANTZARIS & Co., “Fabrique de cigarettes 
egyptiennes / cairo”, very rare cigarette tin box, 7 x 14 x 4 cm. 
πολύ σπάνιο μεταλλικό κουτί τσιγάρων διαστ. 7 x 14 x 4 cm 
cm. εξαιρετική κατάσταση.

Lot. 8804 Starting Price: 180 €
MANOLAKI & Co., “grande Fabrique de cigarettes egyptiennes 
/ cairo / alexandria”, extremely rare cigarette tin box, 8 x 15 x 
4 cm. Εξαιρετικά σπάνιο μεταλλικό κουτί τσιγάρων διαστ. 
8 x 15 x 4 cm. Εξαιρετική κατάσταση.

Lot. 8805 Starting Price: 70 €
ALEX LIVANOS & FRERES cairo & alexandria, egyptian 
cigarettes, rare cigarette tin box, 16 x 13 x 4 cm. σπάνιο 
μεταλλικό κουτί τσιγάρων διαστ. 16 x 13 x 4 cm. Φθορές.

Lot. 8806 Starting Price: 70 €
SELAS MACEDONIA (Macedonia cigaretten comp. g.M.B.h. 
Dresden), very rare tin box for 25 cigarette, 11.5 x 7 x 2 cm. 
πολύ σπάνιο μεταλλικό κουτί τσιγάρων διαστ. 11,5 x 7 x 2 cm. 
Μικρές φθορές.

Lot. 8809 Starting Price: 30 €
”cigarettes tabac Doux turc/caValla/ManuFactuRe De 
c.coloMBos ltD/Malte et caiRe”. on reverse “Mosquee 
de ste sophie” in VF condition.

Lot. 8807 Starting Price: 90 €
THEOD. VAFIADIS & Co, cairo-egypt, Manufactory of choice 
egyptian cigarettes. Rare cigarette tin box for 100 cigarettes 
of “Rhodis” type, 7 x 14 x 4 cm. σπάνιο μεταλλικό κουτί 100 
τσιγάρων τύπου “Rhodis”, διαστ. 7 x 14 x 4 cm. Φθορές.

Lot. 8808 Starting Price: 35 €
L. Serdaropulos & Co, Cigarettes aus Constantinopel. 
scarce cigarette tin box for 20 cigarettes no.5 goldtipped, 8.5 
x 7.5 x 1.5 cm. σπάνιο μεταλλικό κουτί 20 τσιγάρων τύπου 
no.5, διαστ. 8.5 x 7.5 x 1.5 cm
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Εφημερίδες - Περιοδικά / Newspapers - Magazines

Lot. 8810 Starting Price: 280 €
α. ρ. ραγκαβής, κ. παπαρρηγόπουλος, ν. δραγούμης, «πανδωρα»,  σύγγραμμα περιοδικόν, τόμος δεύτερος, αθηνήσιν, εκ του 
τυπογραφείου χρ. αναστ. δούκα, απρίλιος 1851 – Μάρτιος  1852. 8ο, δεμένα μαζί τα φύλλα από αριθμό 25 έως 48, σελίδες από 587 
έως 1162, εικονογραφημένο λογοτεχνικό-οικογενειακό περιοδικό, με απλουστευμένες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις , απευθυνόταν 
στο ευρύ κοινό. στην ύλη του περιοδικού δε θίγονται θέματα πολιτικής ή επικαιρότητας, περιέχει πλήθος γκραβούρες. δέσιμο 
εποχής, δερμάτινη φθαρμένη ράχη, εμπίεστη διακόσμηση,  μαρμαροθετημένα φθαρμένα καπάκια. εσωτερικά χαλάρωση στο 
δέσιμο,  με λεκέδες από υγρό στοιχείο και υγρασία.

Lot. 8811 Starting Price: 80 €
”ημερολόγιον οικογενειακόν του 1873”, Μετά ευρωπαϊκών εικόνων, Έτος πέμπτον,  αθήνησιν, αδελφοὶ περρή εκδόται, 
1872. 8ο, σελ. 166, [2], (δεΜενο ΜαΖι), «ημερολόγιον οικογενειακὸν του 1874», Μετά εικόνων ευρωπαϊκών, Έτος Έκτον,  
αθήνησιν, αδελφοὶ περρή εκδόται, 1873. 8ο, σελ. 166, [2], (δεΜενο ΜαΖι), «ημερολόγιον οικογενειακὸν του 1875», Μετά 
εικόνων ευρωπαϊκών, Έτος Έβδομον,  αθήνησιν, αδελφοὶ περρή εκδόται, 1874. 8ο, σελ. 158, [2], (δεΜενο ΜαΖι), «ημερολόγιον 
οικογενειακὸν του βίσεκτου έτους 1876», Μετά εικόνων ευρωπαϊκών, Έτος Όγδοον,  αθήνησιν, αδελφοὶ περρή εκδόται, 
1875. 8ο, σελ. 160, (δεΜενο ΜαΖι), «ημερολόγιον οικογενειακὸν του έτους 1877», Μετά εικόνων ευρωπαϊκών, Έτος Ένατον,  
αθήνησιν, αδελφοὶ περρή εκδόται, 1876. 8ο, σελ. 158, [2]. πλούσια εικονογραφημένο με πολυάριθμα ολοσέλιδα χαρακτικά. 
δέσιμο εποχής, δερμάτινη ράχη με εμπίεστη διακόσμηση, καπάκια με φθορά. εσωτερικά σε καλή κατάσταση. (ηλιού-πολέμη, 
αρ. 1872.243, 1873.236, 1874.303, 1875.291, 1876.247)

Lot. 8812 Starting Price: 280 €
ο ρωμηός / εφημερίς - που την γράφει ο σουρής, εκδότης Γεώργιος σουρής. 1889-1918: έτος 6ο - έτος 31ο. δεμένα συνεχή τεύχη 
σε έξι (6) τόμους. ράχες με φθορά. εσωτερικά σε πολύ καλή κατάσταση.
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Lot. 8813 Starting Price: 50 €
«Κλειώ». σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων, εκδιδόμενον 
δις του μηνός εν λειψία. Έτος ε΄, 1889, τόμος V (από τους 7), 
αριθμοί 1-24. Μεγάλο 4ο, σελ. 380. Πολλές εικόνες, κάποιες 
δισέλιδες. επιδιορθωμένα μικρά σκισίματα στα περιθώρια 
λίγων φύλλων. αρχικό πανί, λίγο λερωμένο, μικρές φθορές. 
νεώτερη ράχη, έχει διατηρηθεί μέρος της αρχικής.

Lot. 8814 Starting Price: 50 €
Βακιρτζής ιωάννης δ., “σαΜιακον ηΜερολοΓιον, 
χρονογραφικόν και φιλολογικόν του έτους 1904”, Έτος 
πρώτον, σάμος, εκ του ηγεμ. τυπογραφείου, 1903. Με 
χειρόγραφη αφιέρωση του εκδότη ι. Βακιρτζή στον ιωάννη 
Βιθυνό, ηγεμόνα της σάμου από το 1904 έως το 1906. 8ο, 
σ. 206,[1]. αρχικά, διακοσμημένα καλύμματα, φθορές στη 
ράχη.

Lot. 8815 Starting Price: 90 €
περιοδικό “ελλασ”, διευθυντής σπύρ. α. ποταμιανός. ετοσ 
α & Β , τεύχη 1-105, 2.12.1907 έως 29.11.1909. δύο πλήρη έτη 
από το πρώτο τεύχος δεμένα σε δύο τόμους.

Lot. 8816 Starting Price: 200 €
”λ α ο Γ ρ α Φ ι α”, δελτίον της ελληνικής λαογραφικής 
εταιρείας - κατά τριμηνίαν εκδιδόμενον, εν αθήναις: τύποις 
π. δ. σακελλαρίου, 1909-1914.τεύχη 11: τόμος α (τεύχος α’: 
σελ. 1-168, 1909 / τεύχος Β’-Γ’: 169-460, 1909 / τεύχος δ’: σελ. 
461-732, 1910), τόμος Β (τεύχος α’: σελ. 1-248, 1910 / τεύχος 
Β’-Γ’: σελ. 249-520, 1910 / τεύχος α’: σελ. 521-734, 1911), τόμος 
Γ (τεύχος α’-Β’: σελ. 1-344, 1911 / τεύχος Γ’: σελ. 345-556, 1912 
/ τεύχος δ’: σελ. 557-751, 1912), τόμος δ (τεύχη α’-Β’: σελ. 1-352, 
1913 / τεύχος Γ’-δ’: σελ.353-770, 1914). αρχικά χαρτόδετα, 
σχήμα 4ο μικρό (25,5x17). το περιοδικό αποτελεί επίσημο 
επιστημονικό όργανο της ελληνικής λαογραφικής εταιρείας. 
στις σελίδες της «λαογραφίας» έχουν φιλοξενηθεί χιλιάδες 
μελετήματα όλων σχεδόν των ελλήνων λαογράφων, τα οποία 
αναφέρονται σε ζητήματα θεωρητικού προβληματισμού, 
σε μεθοδολογικές προσεγγίσεις διαφόρων θεμάτων, αλλά 
και σε συλλογή λαογραφικού υλικού από πολλές περιοχές 
της ελλάδας. τα παρόντα τεύχη αποτελούν σημαντικό 
αρχείο λαογραφικής μελέτης των αρχών του 20ου αιώνα 
στην ελληνική επικράτεια και ιδιαίτερα κατά τα χρόνια των 
Βαλκανικών πολέμων. συνολικά σε καλή κατάσταση, πλήρη 
και σε σειρά.

Lot. 8817 Starting Price: 20 €
”le pelerin”, French newspaper, 30/03/1913, issue no. 
1891, year 37th , pp.16, color illustrated. on this issue the 
assassination of king george i of greece is discussed. le 
pelerin (meaning “the pilgrim”) is edited by the assumptionist 
community of paris.
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Lot. 8819 Starting Price: 35 €
smyrna/ σμύρνη, “DuVaR gaZetesi”, 3 May 1948.year 2, 
number 38. Weekly news leaflet 50x70 cm, from smyrna. 
creased edges, foxing and spotting.

Lot. 8818 Starting Price: 60 €
communist Bulgarian newspaper: “ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ”  
January 1952 – July 1952, no.2276-2431. 155 newspapers 
bound in one volume, continued issues of the first 1952 se-
mester. text in Bulgarian. numerous photographic material, 
propagandistic sketches etc.

Έγγραφα / Documents

Lot. 8820 Starting Price: 40 €
πατΜοσ 1833. διαθήκη με σφραγίδα της δημογεροντίας 
“δηΜοΓεροντιον πατΜου”. διακρίνεται η υπογραφή 
του δημογέροντα π. νιοκολαϊδη. χειρόγραφο σε 2 σελίδες, 
δίφυλλου υδατογραφημένου χαρτιού.

Lot. 8821 Starting Price: 45 €
coRFu 24.11.1836. provisions and operating guidelines for 
the courts and the judiciary. official governmental ionian 
state document in watermarked paper. in greek and italian. 
Dim.51x38cm. Folded. small tear along fold otherwise Very 
Fine.

Lot. 8822 Starting Price: 200 €
Συλλογή 14 εγγράφων 1845 - 1864 που αφορούν αίτηση επαναδιορισμού ή απονομής συντάξεως του τελωνειακού Παναγιώτη 
Θ. Μαυρομιχάλη. η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό κατάλογο των θέσεων που ανέλαβε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας 
του από το 1845 μέχρι την απόλυση του από την προσωρινή κυβέρνηση το 1862. ακόμη από αντίγραφα προβιβασμών και 
μεταθέσεων στα διάφορα τελωνεία που υπηρέτησε (Μύκονο, θήρα, σύρο, πειραιά, Γαλαξίδι, ναύπλιο) και από επιστολές 
ευαρέσκειας και πιστοποιητικά εκπλήρωσης καθηκόντων. ανάμεσά τους επιστολή ευαρέσκειας του τελώνη σύρου 28.2.1855, 
όπου σημειώνεται η αφοσίωση που έδειξε ο Μαυρομιχάλης την εποχή που στο νησί υπήρξε επιδημία χολέρας. Η σειρά 
παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί δείχνει την πορεία ενός τελωνειακού υπαλλήλου στα μέσα του 19ου αιώνα. πολλά έγγραφα 
φέρουν σφραγίδες Τελωνείων.
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Lot. 8823 Starting Price: 30 €
Δύο επιστολές του Δημήτριου Ν. Γκίκα από την 
Κωνσταντινούπολη προς τον εξάδελφο του Νικόλαο Γκίκα 
στην Ύδρα, Μάρτιος 1843. Στις επιστολές ο Δημήτριος 
ενημερώνει τον Νικόλα για μια σειρά εμπορικών ζητημάτων 
και  αγοραπωλησιών.

Lot. 8824 Starting Price: 50 €
”ΜΝΗΜΟΝεΙΟΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ”, 1857. Ομόλογον 
αλληλέγγυον υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από του 
Μνήμονες της Χίου. Κείμενο στα ελληνικά σε επίσημο 
Οθωμανικό χαρτί, με ανάγλυφη σφραγίδα και τίτλο στα 
παλαιοτουρκικά.

Lot. 8825 Starting Price: 100 €
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΘΩΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, αΘΗΝα, ΟΚΤΩΒρΙΟΣ 1851. Χειρόγραφο πιστοποιητικό φοίτησης 
στη Φιλοσοφική Σχολή του εξ Ηπείρου ορμώμενου Νικολάου Τσιγαρά. Το πιστοποιητικό καταγράφει αναλυτικά τα μαθήματα 
που ο φοιτητής παρακολούθησε μαζί με τα ονόματα των καθηγητών που τα δίδασκαν. ανάμεσα σε αυτούς εμφανίζονται οι 
αλ. ρ. ραγκαβής, Σ. Κουμανούδης και Κ. Παπαρρηγόπουλος. φέρει υπογραφές και ανάγλυφες επικολλημένες σφραγίδες του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Σ. Πήλληκα και του Κοσμήτορα της φιλοσοφικής Σχολής, α. Βενιζέλου. φέρει επικύρωση του 
γνήσιου της υπογραφής του Πρύτανη από τον επί των εκκλησιαστικών και της Δημοσίας εκπαιδεύσεως Υπουργό, Παναγιώτη 
Βάρβογλη μαζί με ανάγλυφη επικολλημένη σφραγίδα του. Στη συνέχεια φέρει (στη γαλλική γλώσσα)επικύρωση του γνήσιου 
της υπογραφής του υπουργού Βάρβογλη από τον επί των εξωτερικών και του Βασιλικού Οίκου Υπουργό, ανδρόνικο Πάικο 
μαζί με σφραγίδα του (στα γαλλικά). Τέλος (πάλι στη γαλλική γλώσσα) επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής του υπουργού 
Πάϊκου από τον γάλλο Πρόξενο (αντί του Πρέσβη) μαζί με σφραγίδα της γαλλικής αντιπροσωπείας στην ελλάδα.3σ. Σπάνιο. 
Καλή κατάσταση.

Lot. 8826 Starting Price: 35 €
greek consulate of napoli, steamship patris, 1867. γενικόν Προξενείον 
της ελλάδος εν ΝεαΠΟΛεΙ, επίσημα έγγραφα για τη φόρτωση φορτίου 
γαιανθράκων στο ατμόπλοιο ΠαΤρΙΣ με προορισμό τον Πειραιά. Ένα 
χρόνο περίπου μετά στις 24 φεβρουαρίου 1868 το ατμόπλοιο με ~ 
500 επιβάτες προσέκρουσε σε ξέρα κοντά στην Κέα με όλους τους 
επιβάτες του να σώζονται.
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Lot. 8827 Starting Price: 10 €
επιστολή του Οικονομικού Έφορου Πατρών προς τον δικηγόρο Ι. γαλιάτζα, Πάτρα 18.5.1863.

Lot. 8828 Starting Price: 25 €
επιστολή του υπουργού Οικονομικών προς τον Οικονομικό Έφορο Πατρών με την οποία ενημερώνει για διαβίβαση εγγράφου 
«δια τα περαιτέρω». Το έγγραφο φέρει υπογραφή του υπουργού, Δημητρίου Χρηστίδη, αθήνα, 23.3.1864.Ο Δημήτριος Χρηστίδης, 
πολιτικός και οικονομολόγος, διετέλεσε πολλάκις υπουργός Οικονομικών (ανέλαβε και άλλα υπουργεία) και βουλευτής Σύρου.

Lot. 8829 Starting Price: 15 €
Βεβαίωση του επαρχιακού γραμματέα Οιτύλου Β. Ματαράγκα για την παραλαβή 15 πρωτοτύπων των διορισμών του ιερέα 
Β. Μιχαλαράκη και σχετική αίτηση προς το υπουργείο Οικονομικών, τα οποία ο πρώτος ανέλαβε να διαβιβάσει, 19.2.1866. Το 
έγγραφο φέρει σφραγίδα «επαρχείον Οιτύλου».

Lot. 8830 Starting Price: 20 €
Απόφαση του υπουργού των εκκλησιαστικών και της Δημοσίας εκπαιδεύσεως, Α. Μαυρομοχάλη, για προβιβασμό σε θέση 
Τμηματάρχη Β΄ Τάξεως του Δ. Πανταζή, αθήνα 29.1.1868. Το έγγραφο φέρει την υπογραφή του υπουργού.

Lot. 8831 Starting Price: 10 €
αίτηση  του στρατιωτικού γεώργιου Θεοδωρίδη κατά του δημοσίου για ανακοπή απόφασης του εφετείου αθηνών, αθήνα, 
25.7.1874.

Lot. 8832 Starting Price: 20 €
Δύο συναλλαγματικές (ομολογίες) υπογεγραμμένες στο Πειραιά, 1885 και 1889, και μία απόδειξη είσπραξης, αθήνα 1883.

Lot. 8833 Starting Price: 10 €
επιστολή Β. Δουρμογιάννη με την οποία τον παρακαλεί να φροντίσει για τον διορισμό του στη θέση του ειρηνοδίκη Λακωνίας 
ή Μεσσηνίας, 28.5.1886.

Lot. 8834 Starting Price: 10 €
αντίγραφο απόφασης της Διευθύνσεως της Διοικητικής αστυνομίας αθηνών και Πειραιώς για πενταετή ανακατάταξη στην 
υπηρεσία του αστυνομικού Κλητήρα γ΄τάξεως Ιωάννη Καληαντζάκου, αθήνα 1886. φέρει σφραγίδα της Διοικητικής αστυνομίας 
αθηνών και Πειραιώς.

Lot. 8835 Starting Price: 15 €
Φορτωτική της Πανελληνίου Ατμοπλοΐας για μεταφορά άλευρων με το πλοίο Θεσσαλία από Πειραιά για Καλαμάτα, Πειραιάς, 
6.5.1891.

Lot. 8836 Starting Price: 130 €
Deutsche schule in salonik [german school of Thessaloniki / 
γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης]. two Diplomas for the years 
1899 & 1900 and one analytical list of the courses and the 
grades of the turkish student ali atif. scarce.

Lot. 8837 Starting Price: 45 €
[Οθωμανικό δίπλωμα], ottoman diploma c. 1900, in old turk-
ish writing, manuscript of size 34x50 cm., in a good condition, 
edges slightly worn. RaRe.
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Lot. 8838   Starting Price: 300 €
Στρατηγός Τρικούπης Νικόλαος, “Έκθεσις Πεπραγμένων Μικτής Ταξιαρχίας Κορυτσάς”. Δακτυλογραφημένο κείμενο 20 
φύλλων υπογεγραμμένο από τον Στρατηγό Ν. Τρικούπη, με χειρόγραφες σημειώσεις του ιδίου. Το ημερολόγιο αυτό πρέπει 
να συμπληρώθηκε στο πεδίο καθώς ορισμένες από τις χειρόγραφες σημειώσεις αφορούν την αναγραφή της ακριβούς ώρας 
των συμβάντων. Περιέχει την περιγραφή ανά ημέρα από τη 10η Μαΐου έως και την 21η Μαΐου 1920 των πεπραγμένων της 
Μικτής Ταξιαρχίας με καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών κινήσεων, διαταγών, ομιλιών προς το στράτευμα, 
τακτικών και αποφάσεων του Στρατηγού. Μοναδικό ίσως αντίτυπο. 
Μετά τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους και τις επιτυχίες στο πεδίο του Μακεδονικού μετώπου στον α’ Παγκόσμιο πόλεμο 
και λίγο πριν την έναρξη της Μικρασιατικής εκστρατείας, το ζήτημα τη Βορείου Ηπείρου ήταν ακόμα ανοιχτό και δεν έπαψε 
να συγκεντρώνει το έντονο ενδιαφέρον της ελληνικής και διεθνούς πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Η Κορυτσά σύμφωνα 
με τους όρους του πρωτοκόλλου της Κέρκυρας (Μάιος 1914) αποτέλεσε τμήμα της αυτόνομης Δημοκρατίας της Βορείου 
Ηπείρου, εντός των ορίων του πριγκιπάτου της αλβανίας. Τον Οκτώβριο του 1914 η πόλη περιήλθε στην ελληνική διοίκηση, 
ενώ κατά την περίοδο του εθνικού Διχασμού (1916) ξέσπασε μια τοπική εξέγερση και με στρατιωτική και ντόπια βοήθεια η 
Κορυτσά περιήλθε στον έλεγχο του Κινήματος εθνικής αμύνης του ελευθέριου Βενιζέλου. εντούτοις, λόγω των εξελίξεων στο 
Μακεδονικό Μέτωπο του α’ Παγκοσμίου Πολέμου η περιοχή πέρασε γρήγορα στον έλεγχο των γάλλων (1916-1920). Τον Μάρτιο 
του 1920, οι γαλλικές δυνάμεις ξεκίνησαν να αποχωρούν από την Δημοκρατία της Κορυτσάς. εκμεταλλευόμενοι το κενό αυτό 
και προσπαθώντας να προλάβουν την κατάληψη της περιοχής από τις αλβανικές δυνάμεις, δύο περίπου μήνες μετά (10.5.1920) 
ο αντιστράτηγος Νικόλαος Τρικούπης ειδοποιείται να οργανώσει την ταχύτερη δυνατή κατάληψη της Κορυτσάς επικεφαλής 
της «Μικτής Ταξιαρχίας Κορυτσάς». Η Μικτή Ταξιαρχία αποτελείται από το 9ο Σύνταγμα Κρητών, το 27ο Σύνταγμα Πεζικού και 
Ορειβατική Πυρ/χία της ΧΙΥ Μεραρχίας.
«Την 10η Μαϊου ευρισκόμενος εν αδεία εν αθήναις, εκλήθην υπό του αρχηγού του Στρατού, όστις μοι ανεκοίνωσεν ότι 
προκειμένου να καταληφθή το ταχύτερον η Κορυτσά, συνεκροτείτο υπό την Διοίκησίν μου Μικτή Ταξιαρχία... η κατάληψις 
της Κορυτσάς υπό της Ταξιαρχίας έδει να είχε πραγματοποιηθή προ της εγκαταλήψεως της υπό των γάλλων, δηλαδή το 
βραδύτερον μέχρι της 15ης Μαϊου». Η Ταξιαρχία συγκεντρώνεται και συγκροτείται στη φλώρινα από όπου και σχεδιάζεται η 
άμεση προέλαση προς την Κορυτσά με σκοπό την αναίμακτη κατάληψη της πόλης. Παρόλα αυτά οι κινήσεις τόσο των αλβανών 
όσο και των Ιταλών και των γάλλων ανατρέπουν τα σχέδια. Την 12η Μαϊου «Περί της εν Κορυτσά καταστάσεως αξιόπιστος 
ομογενής ελθων εκ Κορυτσάς... μοι έδωκε την πληροφορίαν ότι είδε αυτοκίνητα υπό Ιταλικήν σημαίαν περιτρέχοντα τα χωρία 
προς εξέγερσιν των κατοίκων και ότι αι γαλλικαί αρχαί της Κορυτσάς παρέδωκαν την πρωϊαν της 12ης Μαϊου την αστυνομίαν 
εις αλβανούς χωροφύλακας... Την 2αν ώραν της 12ης Μαϊου έλαβον τας οδηγίας... όπως η μικτή ταξιαρχία μη υπερβή τα σύνορα 
άνευ νεωτέρας Διαταγής... κατά ληφθείσας πληροφορίας έκτακτος παρατηρείται κίνησις ματαξύ αλβανών προς εξέγερσιν 
των κατοίκων...». Οι εχθροπραξίες δεν αργούν να ξεκινήσουν καθώς την 14η Μαϊου «κατά την προχώρησιν του Τάγματος 
των προφυλακών αντηλλάγησαν πυροβολισμοί» ενώ ακολουθούν επείγοντα τηλεγραφήματα του ε. Βενιζέλου που μετά από 
διεθνείς πιέσεις δίνει την εντολή «επαναλαμβάνω και πάλιν ότι άνευ νέας ειδικής εξουσιοδοτήσεως στρατός ημών δεν πρέπει 
να προελάση εις κατάληψιν Κορυτσάς, αλλά θα φθάση μόνον εις τα όρια άτινα κατείχομεν μετά πρωτόκολλον φλωρεντίας». 
Παρόλα αυτά ο αντιστράτηγος Τρικούπης την ίδια κιόλας ημέρα δεχόμενος επιτροπή αλβανών για διαπραγματεύσεις 
«εζήτησα να εκμεταλευθώ της προτάσεως... εδήλωσα ταύτη ότι έχων ρητάς διαταγάς... όπως καταλάβω την Κορυτσάν, δεν 
δύναμαι να έλθω εις ουδεμίαν μετ’ αυτών συνεννόησιν και να ανακόψω την προέλασίν μου». Πρόλα αυτά η κατάσταση δεν 
διαφοροποιείται και την 15η Μαϊου συντάσεται στην Καπίτσιστα πρωτόκολλο που υπογράφεται από Έλληνες (ανάμεσά τους 
και ο Ν. Τρικούπης) και αλβανούς αντιπροσώπους και αποφασίζεται η προσωρινή αναστολή της προέλασης του ελληνικού 
Στρατού με τις διασφαλίσεις ασφάλειας του ελληνικού πληθυσμού της περιοχής. Η ιστορική αυτή συγκυρία φθάνει στο τέλος 
με τηλεγράφημα του ε. Βενιζέλου την 16η Μαϊου στο οποίο αναφέρει «αν και δια γενικωτέρους λόγους δεν καταλάβομεν την 
Κορυτσάν σήμερον, η προέλασις όμως της Μικτής Ταξιαρχίας μέχρι των συνόρων αυτής, παρέσχεν εις την Πατρίδα υπηρεσίας 
εχούσας πολιτικήν σημασίαν αξίαν λόγου»
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Lot. 8841   Starting Price: 100 €
Σχολή Θηλέων Θεσσαλονίκης / selanik hasan Fehmi pasha Mektebi, Δίπλωμα, 1903. Diploma (61x44cm) from the ottoman 
Women’s school of Thessaloniki to Mubera hanim, daughter of shukru effendi, dated 1321=1903. Rare

Lot. 8839 Starting Price: 60 €
ΤΙΜΟΛΟγΙα ΔΙαφΟρΩΝ εΜΠΟρΙΚΩΝ ΚαΤαΣΤΗΜαΤΩΝ (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛεΙα, ΧαρΤΟΠΩΛεΙα, ΝεΩΤερΙΣΜΟΙ, ΠΙΛΟΙ, εΠΙΠΛΟΠΟΙεΙΟ) 
Σε ΧρεΩΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ) ΚαΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥγΟΥ ΤΟΥ, αΘΗΝα, 1897-
1920, κυρίως 1897-1901. 13 τιμολόγια. 3 της Librairie Franηaise et internationale, place de la constitution, Maison calligas, 
succursale de Librairie nilsson. Το τιμολόγιο του 1901 φέρει πανω από την επωνυμία Librairie Franηaise την επωνυμία const. 
g. eleftheroudakis. Τα τιμολόγια καταγράφουν αναλυτικά τα βιβλία και τα περιοδικά που αγόρασε ο Μαυρομιχάλης. 3 του 
Χαρτοπωλείου και Σφραγιδοποιείου Πάλλη και Κοτζιά (δίγλωσση επιγραφή, ελληνικά και γαλλικά), ερμού. Ο Μαυρομιχάλης 
παραγγέλνει 2 επιστολοθήκες, 150 φύλλα χάρτου και 800 φάκελους. από 1 τα εξής: επιπλοποιείο Νικ. Καζούρη, Περικλέους 
23 / karl Wilberg, Librairie de la cour / γουλιέλμος Μπαρτ, εκδότης (χειρόγραφη απόδειξη) / ελευθερουδάκης & Μπαρτ, 
Διεθνές Βιβλιοπωλείον (αυτό είναι το μοναδικό του 1920), Πλατεία Συντάγματος / Κατάστημα γυναικείων Πίλων Κατίνας Κ. 
Οικονόμου, ερμού 80 / au Bon goωt de paris, hautes nouveautιs pour Dames, clemence nigay, place de la constitution / 
εμπορικό Κατάστημα Παππακυριακόπουλου, είδη ραπτικής και Μεταξουργείον, ερμού 93 / γεώργιος Ι. αργυράκος, Διάφορα 
είδη Πολυτελείας, ερμού 85. Πολλά τιμολόγια φέρουν χαρτόσημο και/ή σφραγίδες.

Lot. 8840 Starting Price: 120 €
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Θεσσαλονίκης / Selanik Mektebi Idadiyi Mulkiyesi, Δίπλωμα, 1897. Η Σχολή Διοίκησης στεγαζόταν 
στο κτίριο της σημερινής φιλοσοφικής Σχολής. Σπάνιο.  Diploma (52x35cm) to abdurrahmani efendi of salonica, son of ahmed 
hamdi efendi, dated august 1897. The hamdi family was one of the prominent in Thessaloniki and ahmed was president of the 
Municipal concul (Mayor) between 1890-1893 and 1899-1902.

Lot. 8842 Starting Price: 15 €
Τυπωμένο οκτασέλιδο φυλλάδιο «αΙ εΚΛΟγαΙ ΤΟΥ 1915», του ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, με το οποίο προτρέπει σε 
αποχή από τις εκλογές, Νοέμβριος 1915. Καλή κατάσταση.
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Lot. 8843 Starting Price: 650 €
Αρχείο από σχέδια κατασκευής γεφυρών, κατασκευές σε σταθμούς τραίνων και λοιπά κατασκευαστικά έργα 1920-1950, 
υπό την επιστασία του αρχιμηχανικού Ξενοφώντα Οικονόμου. Το αρχείο περιλαμβάνει 7 εντυπωσιακές φωτογραφίες από 
κατασκευές γεφυρών κυρίως δεκαετίας 1920 στην Βόρεια ελλάδα (αργυροτυπίες διαστ. 30x19cm, 30x23cm & 23x15cm (5)). 
επίσης περιλαμβάνει 29 αναδιπλούμενα σχέδια κυρίως της δεκαετίας του 1920 (πολλές κυανοτυπίες), ανάμεσά τους τα 
Σχέδια από την κατασκευή του μεταλλικού υπόστεγου του Σταθμού Πειραιά από την εταιρία “societe anonyme travaux Dyle 
et Bacalan”, με τίτλο “gare de piree, Details de la panne” όπως και την κατασκευή αμαξοστάσιου στο σταθμό Θεσσαλονίκης, το 
1925 (απόφαση και χειρόγραφο σχέδιο). Ο κύριος όγκος των σχεδίων αφορούν κατασκευές και επιδιορθώσεις γεφυρών (γέφυρα 
Τριποτάμου, γέφυρα Λουδία, γέφυρα Στρυμώνα, Στατικός έλεγχος γεφυρώσεων αξιού, Υποστήλωση γέφυρας αξιού). Τέλος 
υπάρχει σχέδιο και για την Σιδηροδρομική γραμμή Αγγίτου, όπως και ”Ανασυγκρότησις Σ.Ε.Κ / Έργα περιοχής Εδέσσης” 
(1950). Σπάνιο υλικό.

Lot. 8844 Starting Price: 50 €
Banque Dorient Mitilene - Τράπεζα της ανατολής Μιτυλήνη. check for 15 turkish Liras, signed at MoLyVos on 25/7.8.1912. 
turkish revenue stamp with negative canc. & various cachets of the Banque Dorient - Mitilene department.

Lot. 8845 Starting Price: 50 €
Banque imperiale ottomane constantinopLe, used bank checkbook, 1924.

Lot. 8846 Starting Price: 500 €
Τράπεζα της Ανατολής / Bank D’Orient, συλλογή ~250 εγγράφων 1927-1935.  ΣΥΝεΧεΙα ΠερΙγραφΗΣ στην επόμενη σελίδα
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Lot. 8847 Starting Price: 50 €
Voyags MaRitiMes a FoRFait - Μπλοκ αποδείξεων 
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, 50 αριθμημένων τεμαχίων (11 
άκοπα), από το Κεντρικό Πρακτορείο στον Πειραιά, 1909-
1910.Στα αποκόμματα αναγράφονται ονόματα μεταναστών 
και προορισμοί (Νότιος αμερική, Νέαν γιόρκη κ.ά.).

Lot. 8848 Starting Price: 110 €
Τετρασέλιδο έντυπο ναυπηγικό συμβόλαιο (“certificate of 
class”) του Ελληνικού πλοίου “BASIL” στην εταιρεία ”Lloyd’s 
Register of Shipping”, Μάρτιος 1928. φέρει ανάγλυφη 
σφραγίδα και υδατογράφημα της εταιρείας, διαστ. 37x28εκ. 
Συνοδεύεται από επιπλέον διάγραμμα (διαστ. 50x30εκ.) των 
χαρακτηριστικών του πλοίου, εσωτερικών διαμερισμάτων 
και αμπαριού, με υπολογισμούς χωρητικότητας φορτίου. 
Ναυπηγοί: R&W. hawthorn, Leslie & os LtD - hebburn-on-
tyne.

Lot. 8849 Starting Price: 45 €
Άπορες Οικογένειες στην μεταπολεμική ελλάδα, 1946. Δεκατρία (13) έγγραφα της γενικής διεύθυνσης δωρεάν ιματισμού, που 
αναφέρουν αναλυτικά τον αριθμό των άπορων οικογενειών των ευρύτερων περιοχών Άργους, Νεμέας, Ναυπλίου & Κορίνθου.

Lot. 8850 Starting Price: 15 €
απόδειξη περίθαλψης Έλληνα ναυτικού που έπασχε από σύφιλη στο νοσοκομείο u.s. Marine hospital του ellis island, με 
ημερομηνία 7 Μαϊου 1946.

Lot. 8851 Starting Price: 45 €
ελλάδα, εμφύλιος Πόλεμος, 1946. Δύο ακριβή δακτυλογραφημένα αντίγραφα, του αρχηγού Χωροφυλακής Κ. Μιχαλόπουλου 
με θέμα “Προτεινόμενα μέτρα αντιμετωπίσεως των αναρχικών” και αυστηρή απάντηση με ένδειξη “επείγον / απόρρητος 
- Προσωπική” του αρχηγού γεΣ Π. Σπηλιωτόπουλου στην οποία ανάμεσα σε άλλα αναφέρει “σαφώς διαφαίνεται οτι... δεν 
κατανόησε τον σκοπόν της καθόλου, επαναστατικής δράσεως και δια τον λόγον τούτον μεταφέρει το ζήτημα εις απλούν 
τοιούτων συμμοριών”. Σε φάκελο της ελληνικής Β. Χωροφυλακής.

Lot. 8846 Starting Price: 500 €
Τράπεζα της Ανατολής / Bank D’Orient, συλλογή ~250 εγγράφων 1927-1935.  Η Τράπεζα της ανατολής που ιδρύθηκε από την 
εθνική Τράπεζα το 1904, αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες τράπεζες ελληνικών συμφερόντων. Με την είσοδο των Τούρκων 
στη Σμύρνη τον Σεπτέμβρη του 1922, το θησαυροφυλάκιο του Υποκαταστήματος της Τράπεζας στη Σμύρνη λεηλατείται, οι 
θυρίδες της Τράπεζας παραβιάζονται και κατάσχονται από τον Τουρκικό Στρατό μετρητά, χρεόγραφα και λογιστικά βιβλία 
της Τράπεζας. Το επόμενο διάστημα, ξεκινάει η διαδικασία της νομικής διεκδίκησης της κατασχεθείσας περιουσίας της 
Τράπεζας, διαδικασία που φαίνεται ανοιχτή μέχρι τα μέσα του 1930. Η Τράπεζα κατηγορεί τις Τουρκικές αρχές ότι εκτός από 
τα μετρητά και τα αντικείμενα αξίας,  κατασχέθηκαν και πλήθος εγγράφων, λογιστικών βιβλίων και χρεογράφων, με τα οποία 
η Τράπεζα θα μπορούσε να προσδιορίσει το μέγεθος της κατασχεμένης περιουσίας. Μεγάλο μέρος της συλλογής περιλαμβάνει 
την επικοινωνία μεταξύ της Τράπεζας - με πολλές επιστολές να υπογράφονται από τον Διευθυντή της Τράπεζας α. Τυπάλδο 
και τον γενικού Διευθυντή Μ. Π. Καμαρα - με τον Κ. γ. Παπαδόπουλο γραμματέα του ελληνοτουρκικού Μεικτού Διαιτητικού 
Δικαστηρίου καθώς και τον καθηγητή Στέλιο Σεφεριάδη που είχε αναλάβει την υπεράσπιση της Τράπεζας στο Διαιτητικό 
δικαστήριο. Στο υλικό αυτό σκιαγραφούνται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και η χάραξη στρατηγικής για τις διεκδικήσεις, 
περιλαμβάνονται αναλυτικές περιγραφές των γεγονότων της διάρρηξης του θησαυροφυλακίου και κατάσχεσης της περιουσίας 
της Τράπεζας, όπως επίσης και έγγραφα που αποδεικνύουν την ακίνητη περιουσία της Τράπεζας.
αναλυτικότερα στην συλλογή περιλαμβάνονται 7 φάκελοι με:
50 έγγραφα σε επιστολόχαρτα της τράπεζας,
43 χειρόγραφες επιστολές
8 τηλεγραφήματα
24 Λοιπά έγγραφα από Πρεσβείες, νομικά γραφεία, μεικτό διαιτητικό δικαστήριο κτλ
106 Δακτυλογραφημένα κείμενα, τα περισσότερα της Τράπεζας
 
επίσης περιλαμβάνεται και σχέδιο - κάτοψη κτήματος-αποθήκης ιδιοκτησίας της Τράπεζας.
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Lot. 8853 Starting Price: 65 €
piraeus port authority / Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, 1950. αναλυτική Έκθεση της κατάστασης του ΟΛΠ από τον Πρόεδό του 
ε. Μπουζάνη προς το Πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού Σοφοκλή Βενιζέλου. Τριάντα (30) δακτυλογραφημένες σελίδες με 
αναλυτικές αναφορές που περιγράφουν μια χαώδη κατάσταση. αναφορές στα προβλήματα οργάνωσης, υπολειτουργούσες 
υπηρεσίες, ακατάλληλους φορείς, διευθύνσεις και στελέχη, καταγγελίες δράσης μονοπωλίων. Σφραγίδες του ΟΛΠ και 
υπογραφές του Προέδρου.

Lot. 8852   Starting Price: 500 €
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Επαμεινώνδας (1886 – 1965), αρχηγός Στόλου το 1941-42 και υφυπουργός Ναυτικών στην κυβέρνηση του 
εμμανουήλ Τσουδερού από τις 2 Μαΐου 1942 ως τις 23 Μαρτίου 1943. Υπηρέτησε συνολικά 3 φορές ως αρχηγός του γενικού 
επιτελείου Ναυτικού.
Τίτλοι απονομής (3):
1.Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του γεωργίου του α΄ μετά ξιφών. απονεμήθηκε την 14ην Ιουνίου 1946 και τον υπογράφει ο 
αντιβασιλέας Δαμασκηνός.  
[ΜαΖΙ] Η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου εξωτερικών την οποία υπογράφει ο τότε υφυπουργός εξωτερικών φίλιππος 
Δραγούμης, αδελφός του Ίωνα.
 
2. Πολεμικός σταυρός α’ τάξεως «Διότι διατελέσας αρχηγός του Στόλου κατά την πολεμικήν περίοδον 1940/41 ωδήγησεν 
αυτοπροσώπως τούτον εις αλλεπαλλήλους νίκας, καταφέρας καίρια κατά του εχθρού πλήγματα, επιτυχών όπως ουδεμία 
απώλεια ελληνικού ή Συμμαχικού Πλοίου λάβη χώραν εις τας παρ’ αυτού γενομένας επιχειρήσεις και συνοδείας», 25 Μαρτίου 
1947. 
 
3. Πολεμικός σταυρός Β’ τάξεως (Β’ απονομή) «διότι κατά την στιγμήν της καταρρεύσεως της πατρίδος υπερνικήσας πάσας τας 
παρουσιασθείσας πολεμικάς δυσχερείας και αποκρούσας τας εχθρικάς προσβολάς, επέτυχε εν τέλει να οδηγήσει εις αλεξ/αν, 
προς συνέχισιν του αγώνος άπαντα τα υπό τας διαταγάς του τελούντα Β. πλοία, άτινα κατώρθωσαν να μείνουν ανέπαφα από 
τους συνεχείς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, επιδείξας εξαίρετον διοικητικήν ικανότητα, ψυχραιμίαν και αφοσίωσιν προς το 
καθήκον», 25 Μαρτίου 1947.
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Lot. 8854 Starting Price: 50 €
Χρυσοκέντητες εμβάδες. 19ος αιώνας. Μήκος: 24εκ. 
ελλείπουν τα κατώτατα μέρη, οι πάτοι, δηλαδή το πλέον 
εύφθαρτο στοιχείο και συνάμα μικρότερου ενδιαφέροντος. 
Τα υποδήματα είναι φτιαγμένα σε βάση σκούρης τσόχας. Στο 
πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα το περίγραμμά τους διατρέχουν 
πολλές σειρές αργυρού νήματος που δημιουργεί απλά 
διακοσμητικά στοιχεία (τόξα και λοβούς). Κατόπιν αυτού και 
στην μεγαλύτερη έκταση ακολουθούν πυκνά, φυτικά μοτίβα, 
καμωμένα από περιελιγμένο, χρυσό νήμα. αναφορικά με το 
προηγούμενο Ζεύγος, είναι πολύ πυκνότερη η διάταξη του 
νήματος, αλλά πιο περιορισμένη η φυσιοκρατική απόδοση. 
Το μοτίβο είναι το ίδιο, καθώς με αυτό η διακόσμηση 
ακολουθεί την φόρμα του αντικειμένου. από διπλό και 
ευμέγεθες φύλλο/σπείρα στο πίσω μέρος εκκινούν επάλληλα 
φυτικά κοσμήματα και στο πρόσθιο μέρος παρατάσσονται 
κατέναντι αντωπού βλαστού.
Παρά την αποσπασματικότητα, οι εμβάδες αυτές αποτελούν 
παραδείγματα ακόμη ποιο αφειδώλευτης χρήσης χρυσού 
νήματος και κοπιώδους εργασίας για την παραγωγή ενός 
μοναδικού αντικειμένου που μετουσιώνει την πρακτική 
λειτουργία σε πολυτέλεια για τις βαθύπλουτες αρχόντισσες 
τους ελληνικού χώρου του 19ου αιώνα.

Lot. 8855 Starting Price: 50 €
Καλαμάρι/πεννοθήκη με συμφυές μελανοδοχείο. 
19ος αιώνας. Ορείχαλκος, χυτός, καλεμιστός. Μήκος: 
23εκ. φορητό καλαμάρι, αποτελούμενο από στενόμακρη 
πεννοθήκη και συμφυές, καμπυλόγραμμο, τετράπλευρο 
μελανοδοχείο. Στην πεννοθήκη σχοινοειδής ταινία ορίζει τις 
πλευρές, στις οποίες εντοπίζεται εγχάρακτος, ανεικονικός, 
φυτικός διάκοσμος. Τα καλύμματα αυτής και του δοχείου 
διαμορφώνουν πρόσθετη διακόσμηση μέσω της χύτευσης. 
Μικρές νεώτερες επισκευές.

Lot. 8856 Starting Price: 40 €
Καλαμάρι/πεννοθήκη με συμφυές μελανοδοχείο. 19ος 
αιώνας. Ορείχαλκος, χυτός, καλεμιστός. Μήκος: 23 εκ. φορητό 
καλαμάρι, αποτελούμενο από στενόμακρη πεννοθήκη και 
συμφυές καμπυλόγραμμο τετράπλευρο μελανοδοχείο, στο 
οποίο ελλείπει το κάλυμμα. Η πεννοθήκη διαρθρώνεται μέσω 
λοξότμητων περάτων που διακοσμούνται με λοξές καλεμιές. 
επίσης καλεμιστός είναι ο διάκοσμος του αντικειμένου. 
Σμικρότατες σφραγίδες στο σώμα της πεννοθήκης.

Lot. 8857 Starting Price: 180 €
Τσαρούχια. Δέρμα, μέταλλο, μαλλί. Μήκος: 30εκ. Όμοια 
με τα παραπάνω. Ωστόσο, τα υποδήματά αυτά είναι 
εμφανώς περισσότερο χρησιμοποιημένα. από την έσω 
παρειά φέρουν από μία οπή, ίσως για την ανάρτησή τους με 
σχοινί, ενώ είναι «ξανά-σολιασμένα». επί του καττύματος 
έχει προστεθεί επιπλέον κομμάτι πολύ χονδρού, άκαμπτου 
σχεδόν, δέρματος που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου, όπως και 
το τακούνι, με πλήθος από πρόκες με ακτινωτές νευρώσεις 
για μέγιστη πρόσφυση.

Lot. 8858 Starting Price: 90 €
Τσαρούχια. Δέρμα, μέταλλο, μαλλί. Μήκος: 30εκ. Τσαρούχια 
από χοντρό, καφετί, ραφτό δέρμα, μεγάλες μάλλινες φούντες 
και πρόκες. Τα υποδήματα είναι σε καλή κατάσταση, λόγω 
και της άρτιας κατασκευής τους εξ ολοκλήρου με την 
παραδοσιακή τεχνική και χειροποίητο τρόπο, που τα 
προόριζε για τις σκληρές συνθήκες της ελληνική υπαίθρου. 
Στο τακούνι φέρουν, σε δύο ζώνες και στο κέντρο, πυκνά 
πρόκες με ακτινωτές νευρώσεις για μέγιστη πρόσφυση και 
εμπίεστο αποτύπωμα «45».
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