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1241

1242

1243

1244

1241 TABLE DE MORTALITE DE LA VILLE D' ATHENES POUR L' ANNEE 1894. Releve des deces pas causes,
par age, par sexe et par etat civil. Πίνακας, διαστάσεων 50,5 χ 35 εκ.
40-50
1242 ΩΔΗ ΣΑΠΦΙΚΗ εις την ημιπεντηκονταετηρίδα εορτήν των αποβατηρίων του Βασιλέως Όθωνος. 28
Ιανουαρίου 1858. Μονόφυλλο, διαστάσεις 44 χ 57 εκ.

50-60

1243 ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ. Χειρόγραφο τετράδιο αρχών 20ου αιώνα. Περιλαμβάνει πολλές συνταγές
κάποιες από αυτές πρωτότυπες όπως το γάλα στη σούβλα, πουτίγκα Βασιλλίσης Βικτωρίας, φούσκες, γλύκισμα
γιαούρτι κ.α. 8ο, σ. 68 καθαρογραμμένες+1 φύλλο χωριστά.
40-60
1244 ΠΑΥΛΟΣ-ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ. Κάρτα από τον εορτασμό των γάμων τους. Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 1938. Με τις ευχές
του ξενοδοχείου Μεγάλης Βρετάνιας (Le Petit Palais). Με σφραγίδα και γραμματόσημο με τους βασιλείς.
Διαστάσεις 15,5 χ 10,5 εκ.
25-30

1245 ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. Νοέμβριος 1829, Στρατόπεδο Ε' Χιλιαρχίας υπό τη
διοίκηση του οπλαρχηγού Κριεζώτη. Χειρόγραφη κατάσταση καταγραφής των ονοματεπώνυμων αξιωματικών
και στρατιωτικών και επιπλέον η ηλικία τους, τόπος καταγωγής, βαθμός και με ιδιαίτερες παρατηρήσεις για τον
κάθε ένα. Επίσης, καταγράφεται η οθωμανική προσχώρηση εθελοντών στον Ελληνικό Στρατό.Εξαιρετικό
τεκμήριο καταγραφής των ανωνύμων και αγνώστων αγωνιστών της πατρίδας. Μαζί, ένθετο δίφυλλο με
καταγραφή φονευθέντων, απόντων λόγω αδείας και ανηλίκων στρατιωτών. Σε αυτό το δίφυλλο επικυρώνει
όλες τις λίστες ο ίδιος ο χίλιαρχος Νικ. Κριεζώτης με ιδιόχειρη υπογραφή. 18 σελίδες+1 δίφυλλο.
850-1000
1246 Χειρόγραφο τετράδιο με ποιήματα - λεύκωμα με πολλές επικολλημένες ζουγραφιές (λιθόγραφα) και ένθετες
λιθόγραφες σελίδες με εικόνες και γαλλικά ποιήματα. 1890. 8ο, σ.144. Πανόδετο με ιδιαίτερο σχέδιο στο
εξώφυλλο και χρυσότυπες ακμές.
50-70

1247 Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΦΟΝΕΩΣ. Μυθιστόρημα του Xavier de Montefrin. Μεταφρασθείσα εκ του Γαλλικού υπό Σ. Α.
Αντωνακοπούλου. Εν Ερμουπόλει Σύρου την 5. Αυγούστου 1890. Χειρόγραφη μετάφραση. 4ο, σ. 563. Δέρμα
στη ράχη.
70-100

1245

1246

1247
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1248

1249

1250

1251

1248 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 1912 ΕΚ ΧΩΡΙΟΥ ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΨΩΦΙΔΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ).
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ, περιέχον άπαντα του όρθρου του ενιαυτού κατ' ήχον. Χειρόγραφο βιβλίο. 8ο, σ.202 & [190]274 . Άδετο.
80-100

1249 BETHMANN HOLLWED Η ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΟΣ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. O υπό του Αρχικαγγελάριου της Γερμανίας
εκφωνηθείς εις το Reichstag την 2αν Δεκεμβρίου 1914 απροσμάχητος λόγος. Δεκαπέντε χειρόγραφες σελίδες, στα
ελληνικά.
40-50

1250 SOULT MARECHAL DUC DE DALMATIE. Επιστολή Γάλλου φιλέλληνα σχετική με την "Comite grec", οργάνωσης
υποστήριξης του ελληνικού αγώνα. Δύο σελίδες επί διφύλλου. 3 Απριλίου 1826.
60-80

1251 ΑΔΕΙΑ ελεύθερης μετακίνησης Ευέλπιδος. Με σφραγίδα και υπογραφή απο τη Διοίκηση του Βασιλικού Στρατιωτικού
Σχολείου. Αθήνα, 25 Αυγούστου 1836. Σε δύο γλώσσες ελληνικά και γερμανικά. Στην πίσω όψη τρεις θεωρήσεις της
αδείας. Διαστάσεις 36 χ 25 εκ.
40-50
1252 ΑΙΓΙΝΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ, επικυρωμένο από τον Νοτάριο. 13 Δεκεμβρίου 1828. Με υπογραφές από τους μάρτυρες και
σφραγίδα. Μία σελίδα επί διφύλλου.
30-40

1253 ΑΛΓΕΒΡΑ χειρόγραφο βιβλίο μαθηματικών - άλγεβρας. Καλλιγραφικό κείμενο με
μελάνι σε υδατογραφημένο χάρτι. 4ο, σ.335. Στο πρώτο λευκό φύλλο αναγράφεται:
"Αλέξιος Σταματόπουλος, δοκίμιον...". Στο δεύτερο λευκό φύλλο: "Ι. Δρόσος, Εύελπις
της IV κλάσεως. Τήνος 31 Αυγούστου 1887. Την βίβλον ταύτην εύρων εις εν κιβώτιον
περιέχον διάφορα τοιαύτα" Ιωα. Δρόσος, υπολο/γος 21.06.36. Πιθανόν πλήρες δοκίμιο
για την έκδοση βιβλίου. Δέρμα στη ράχη.
1000-1100

1254 ΒΑΛΔΕΜΑΡ-ΜΑΡΙΑ ΟΡΛΕΑΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ του πρίγκιπα της Δανίας και
αδερφού του Γεώργιου Α'. 2 Ιουλίου 1907. Διαστάσεις 16,5 χ 10,5 εκ.
20-30

1255 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ προς
τους κατοίκους των νήσων τούτων. Μονόφυλλο σχετικά με τον καταστροφικό σεισμό, 19
Απριλίου 1867.
40-50

1252

124

1253

1256 ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1914 ΜΙΣΘΟΦΟΡΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΚΡΗΤΩΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ. Χειρόγραφη επιστολή του Προέδρου της Εθνικής Αμύνης, Μητροπολίτη
Οικονόμου με προσπάθειες λύσης παρεξηγήσεων για τη μισθοδοσία τους και πολλά
άλλα ενδιαφέροντα. Με σφραγίδα της Μητρόπολης Κορυτσάς-Πρεμέτης και υπογραφή.
Σελίδες 2.
50-70

1254

1255

1256
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1257

1258

1259

1260

1257 ΒΩΕΝ Γ. Ρ. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Νομοθετικής Συνέλευσης των Ιονίων Νήσων.
Μονόφυλλο, χ.χ. [π. 1850].
50-70

1258 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΗΣ O μοναχογιός του στρατηγού και πρωτοκαπετάνιου της Εύβοιας Νικόλαου Κριεζώτη και
της Φωτεινής Στουρνάρα. Δύο έγγραφα της Νομαρχίας Ευβοίας με τα οποία του γνωστοποιούν την εκλογή του ως
βουλευτής Χαλκίδος, 1865 & 1873. (2) Κοινοποίηση και απονομή του Αργυρού Σταυρού των Ιπποτών του Βασιλικού
Τάγματος του Σωτήρος. Με υπογραφή του βασιλέως Γεωργίου και τη μεγάλη του κράτους σφραγίδα, 1876. (2) Αναγγελία
του Βασιλικού διατάγματος για την προαγωγή του εις τον Χρυσό Σταυρό των Ιπποτών του Βασιλικού Τάγματος του
Σωτήρος. Με υπογραφή του υπουργού Δεληγιώργη, 1891. (1) Επιστολή της επιτροπής για την ανέγερση μνημείου στη
Κλείσοβα για τον Κίτσο Τζαβέλα προς την Κα Καλλιόπη Κριεζώτου σύζυγο του Δ.Κ και κόρη του ΚίτσουΤζαβέλλα, με
την οποία ζητούν την υλική και ηθική συνδρομή της για τον παραπάνω σκοπό, 1890. (1) Συνολικά έξι έγγραφα. 120-150
1259 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ ΠΑΤΜΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ χωραφιού. 21 Ιουνίου 1889. Με οθωμανικά ένσημα,
υπογραφές και σφραγίδα. Δύο σελίδες επί διφύλλου.
50-60

1260 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 1915 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. 4φυλλο, με
φωτογραφία, πολλές σφραγίδες, ένσημα, οθωμανικές βίζες κλπ. Απευθύνεται σε Έλληνα διπλωμάτη.

70-90

1261 ΔΟΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ. Έργο που γράφτηκε ειδικά για προβολή σε επεισόδια για την τηλεόραση
της ΥΕΝΕΔ. Αρχείο που περιλαμβάνει ολόκληρο το έργο σε δακτυλογραφημένη μορφή 122 σελίδων, χειρόγραφο κείμενο
υπογεγραμμένο από τον συγγραφέα 18 σελίδων με την περίληψη του έργου, δύο επιστολές του προς την ΥΕΝΕΔ και δύο
επιστολές του σκηνοθέτη Ερρίκου Ανδρέου με την κοστολόγηση του έργου. Η παραγωγή δεν εγκρίθηκε και το έργο
έμεινε ανέκδοτο.
150-220

1262 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΑ 1932 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ. Ιδρυτικό μέλος της Μέλισσας και μετέπειτα γνωστή
ως "Μάνα της Δωδεκανήσου". Χειρόγραφη υπογεγραμμένη επιστολή της σχετική με τη λειτουργία της Μέλισσας, σ. 4.
[Μαζί:] Δίφυλλο έντυπο για την πρώτη Ελληνική Σημαία της Δωδεκανήσου, 1947. [Μαζί:] Δελτίον Ενώσεως
Διανοουμένων Δωδεκανήσιων Γυναικών. Αρ. 91, Ιούλιος 1953. Αφιέρωμα στο θάνατο της Αντιγόνης Ζουρούδη. [Μαζί:]
Αφισέτα για τα αποκαλυπτήρια προτομής της. Χολαργός, 13 Μαΐου 1973. (4)
45-65

1263 ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ. Απονομή για την εκλογή τακτικού μέλους της αδελφότητας.
Αθήναι, 1 Ιουλίου 1906. Υπογραφές και σφραγίδα, με επιδιορθώσεις. Διαστάσεις 41 χ 29,5 εκ.
35-50

1261

1262

1263

125
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1264

1265

1266

1267

1264 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ Χειρόγραφο τετράδιο γραμμένο στη Βυτίνα (Δημητσάνα) από τον
μοναχό Παρθένιο το 1812. 72 σελίδες με πέντε βιβλία 1. Του θανάτου,της Ζωής, της Κρίσεως, της Κολάσεως, του Αγίου
Παραδείσου. Διακόσμηση και πρωτογράμματα και στο τέλος κυκλικός πίνακας. Ασυντήρητο
100-150
1265 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Έγγραφο για μετακίνηση εργαζομένου. Αθήναι, 10
Οκτωβρίου 1917. Μονόφυλλο, υπογραφές, φωτογραφία και σφραγίδες.
25-30

1266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ 1904-1906 Στην αρχή του νέου αιώνα, η προσπάθεια των Ελλήνων να κερδίσουν το μεγάλο
στοίχημα της μετάβασης της εμπορικής ναυτιλίας από τα ιστία στον ατμό είχε ήδη παρουσιάσει τα πρώτα θετικά
αποτελέσματα. Η συνολική μεταφορική ικανότητα των ατμοπλοίων τους είχε σχεδόν εξισωθεί με αυτή των ιστιοφόρων
και όλα έδειχναν ότι η επικράτηση του ατμού δεν θα αργούσε. Το αρχείο αυτό που αποτελείται απο δύο μεγάλα κατάστιχα
αντιγράφων αλληλογραφίας με 825 φύλλα (500+325) και αφορά την κίνηση των ατμοπλοίων την περίοδο Ιανουάριος
1904-Φεβρουάριος 1906. Πρόκειται για την αλληλογραφία του πρακτορείου του Πειραιά κυρίως με την Κεντρική
διεύθυνση Σμύρνης καθώς και τα πρακτορεία Σύρας, Αλεξάνδρειας, Χίου, Λοιμοκαθαρτήριο Αγ.Γεωργίου, κά. Αναφορές
στα πλοία και τους πλοιοκτήτες της εποχής καθώς και μεγαλέμπορους της Σμύρνης.
250-300
1267 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΝΑΥΠΛΙΟΝ 1830 Η ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Επιστολή του γενικού
αποθηκάριου Ναυπλίου Εμμαν.Γεννίρη προς τον Επιθεωρητήν Σαλαμίνος Δημ.Αθανασίου με θέμα την αποστολή 8,5
τόνων άχυρου με το τρεχαντήρι "Μιλίδη" του πλοιάρχου Α.Λαζάρου. Σφραγίδα των αποθ. Ναυπλίου. Τρύπες από έντομο.
60-80
1268 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΝΑΥΠΛΙΟΝ 1830-1831 Έγγραφα, επιστολές του Επί των Στρατιωτικών, Γραμματέα της
Κυβερνήσεως Ι.Καποδίστρια, Παν.Γ.Ροδίου με την σφραγίδα του αναγεννώμενου φοίνικα, προς τον Επιθεωρητήν
Σαλαμίνος Δημ.Αθανασίου. Σπουδαία ιστορικά έγγραφα σε υδατογραφημένα δίφυλλα όπου φαίνεται η προσπάθεια του
Καποδίστρια να οργανώσει το Στρατό, να στηρίξει τους απόστρατους, να οργανώσει τις αποθήκες και τα Νοσοκομεία και
να δώσει όραμα σε ένα νέο κράτος που προσπαθεί να ορθοποδήσει. (35)
600-800

1269 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΝΑΥΠΛΙΟΝ 1831 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ-ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έγγραφα,
επιστολές του Επί των Στρατιωτικών, Γραμματέα της Κυβερνήσεως Ι.Καποδίστρια, Παν.Γ.Ροδίου με την σφραγίδα του
αναγεννώμενου φοίνικα, προς τον Επιθεωρητήν Σαλαμίνος Δημ.Αθανασίου. Σπουδαία ιστορικά έγγραφα σε
υδατογραφημένα δίφυλλα με θέματα που αφορούν τα στρατιωτικά σώματα και το προσωπικό αυτών. (9)
200-250

1270 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΝΑΥΠΛΙΟΝ 1831 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ-ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 32
Έγγραφα, επιστολές του Επί των Στρατιωτικών, Γραμματέα της Κυβερνήσεως Ι.Καποδίστρια, Παν.Γ.Ροδίου με την
σφραγίδα του αναγεννώμενου φοίνικα, προς τον Επιθεωρητήν Σαλαμίνος Δημ.Αθανασίου. Σπουδαία ιστορικά έγγραφα σε
υδατογραφημένα δίφυλλα με θέματα που αφορούν οικονομικά των στρατιωτικών σωμάτων και το προσωπικό αυτών. (32)
500-700
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1271

1272

1273

1271 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΣΚΥΡΟΣ. Πιστοποίηση για την παρουσία του στο
νησί, 13 Μαρτίου 1834. Με υπογραφές και σφραγίδα.
40-50

1274

1272 ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922 Διαταγή του πολιτικού γραφείου προς όλα τα υπουργεία. Ο
αρχηγός Ν. Πλαστήρας και σφραγίδα της επανάστασης. Αθήνα, 6 Μαρτίου 1923.
Μονόφυλλο.
40-50

1273 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1790 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΙΚΑΣ σε ζακυνθινά δουκάτα απο επιτροπή
κριτών με επικεφαλής τον Διονύσιο Βλάχο. Έξι σελίδες σε υδατογραφημένο χαρτί με
πεντάγωνη σφραγίδα, με αναγεννώμενο φοίνικα, "GOUV DES ILES IONIEN".
Υπογραφές των "ραντάδων".
120-150
1274 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1812 Η προσωρινή κυβέρνηση της Ζακύνθου υπό την προστασία της
Μεγάλης Βρετανίας. Ζάκυνθος, 28 Μαρτίου 1812. Μονόφυλλο.
40-50

1275

1275 ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΦΩΚΑ ΕΚΦΡΑΣΙΣ εν συνόψει των απ' Αντιοχείας μέχρις Ιεροσολύμων κάστρων και χωρών Συρίας και
Φοινίκης και των κατά Παλαιστίνην Αγίων Τόπων. [Δεμένο μαζί:] ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΟΥ,
ΔΙΗΓΗΣΙΣ εις τύπον περιηγητού περί της Συρίας και της Αγίας πόλεως και των εν αυτή Αγίων τόπων. [Δεμένο μαζί:]
ΠΕΡΔΙΚΟΥ πρωτονοτάριου της Εφέσσου, ΕΚΦΡΑΣΙΣ περί των εν Ιεροσολύμοις Κυριακών θεαμάτων. 8α, χειρόγραφα,
δεμένα σε τετράδιο της εποχής, σπασμένη ράχη.
90-120
1276 ΚΑΙΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Μονόφυλλο της Ιεράς Συνόδου του βασιλείου της Ελλάδος με το οποίο καθαιρείται και
αφορίζεται ο Ανδριώτης διδάσκαλος. Αθήναι, Οκτώβριος 1841. Με σφραγίδα της Ι.Συνόδου, λείπει η πάνω δεξιά γωνία.
40-50

1277 ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κερκυραίου καθηγητή. 29 Αυγούστου 1821. Μία σελίδα επί διφύλλου, στα ιταλικά.

40-50

1278 ΚΙΝΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. 1/3/1935. Σύλληψη των κινηματιών και απόδοση
κατηγοριών εκ του 3ου Εκτάκτου Στρατοδικείου Αθηνών. Όλα τα ονοματεπώνυμα, επαγγέλματα, ποινές, αθωώσεις, λόγοι
κατηγοριών και πολλά άλλα. Δικαστικό έγγραφο, σφραγίδες, υπογραφές. 8ο, σ. 4.
45-65

1279 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1850-1898) Αυτόγραφο χειρόγραφο του γνωστού κωμειδύλλιου που έγραψε το 1889 «Η
τύχη της Μαρούλας», στα γαλλικά. 394 σελίδες σε ίδιο αριθμό φύλλων γραμμενα με πένα στη μία τους πλευρά και δεμένα
σε ένα δερματόδετο τόμο της ίδιας εποχής. Μοναδικό και σπάνιο χειρόγραφο.
500-600

1276

1277

1278

1279
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1280

1281

1282

1280 ΚΡΗΤΗ 1921-27 Χειρόγραφο ανώνυμο ημερολόγιο και χρονικό καθημερινής ζωής στην γειτονιά του
συγγραφέα, πιθανόν μέσα στα Χανιά. Αναφέρονται πολλά επίθετα κατοίκων. 8ο, σ. 115, καθαρή γραφή με
μελάνι.
70-90

1281 ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ. Ενδεικτικό μαθητή Β' τάξης εκ Χαλέπας,
πατρός υποδηματοποιού. Χανιά, 29 Αυγούστου 1902. Με χαρτόσημο, σφραγίδα και υπογραφή, μονόφυλλο.
25-35

1282 ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΙΜΟΥ ΜΕΝΑΡΔΟΥ 1884-1965. Περιλαμβάνει 5 επιστολές της
συζύγου του Ελένης προς τον ίδιο και τον πρύτανη του Πανεπιστημίου, 3 επιστολές από επώνυμους
επιστήμονες, αντίγραφο του προικοσύμφωνου του γάμου του, χειρόγραφο τετράδιο 22 φύλλων με κυπριακά
τοπωνύμια της επαρχίας της Αμμοχώστου του Μ. Κούμα και δύο χειρόγραφα βιβλία πολλών σελίδων (1884 και
1888) του συγγενή Νικόλαου Μενάρδου. (12)
200-250
1283 ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ ΑΡΜΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΡΦΙΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΥΛΑΙΑ. Συνοπτικόν
ημερολόγιον του ιδιοκτήτη, δημιουργού και θιασάρχη των σκηνών, Ιορδάνη Μαρίνου 1955-1963. Λεπτομερής
καταγραφή της καλλιτεχνικής ζωής της εποχής. Χειρόγραφο βιβλίο. 16ο, σ. 24.
45-65

1284 ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΪΔΙΝΙΟΥ. 9/2/1922. Χειρόγραφο απόρρητο έγγραφο με τον
σχεδιασμό μαχών και εκαθαρίσεων εναντίον των ληστοσυμμοριών Τσετών, βάσει πληροφοριών της
στρατιωτικής αντικατασκοπίας. Επίσης, δίνονται οδηγίες για την προστασία των ντόπιων πληθυσμών από τους
πλιατσικολόγους Έλληνες φαντάρους. Υπογεγραμμένο από τον στρατιωτικό διοικητή Οδεμησίου και
απευθύνεται στους μάχιμους λόχους της περιοχής. Σελίδες 4.
50-70
1285 ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ 1897. Με σφραγίδες, οθωμανικό χαρτόσημο και προστιθέμενη
παράγραφο μετά από 10 έτη με απαράβατους όρους για γηροκόμηση του προικοδότη με διάθεση μεγαλύτερης
προίκας. Υπογραφές και σφραγίδες. Μονόφυλλο.
80-100
1286 ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ OTTOMAN (AIDIN) RAILWAY. Εισιτήριο πρώτης θέσης για τη διαδρομή
Σμύρνη-Budja για την περίοδο 1 Ιουλίου-30 Σεπτεμβρίου 1922. Διαστάσεις 10,5 χ 8,5 εκ.
35-50
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1287

1288

1289

1290

1287 ΟΙΚΟΣ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΥ ΕΦΕΝΤΗ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΤΟΣ 1889. Χειρόγραφο βιβλίο με

καταγραφές όλων των δραστηριοτήτων του ευεργέτη του Ελληνικού Έθνους και περιουσιακών του στοιχείων
σε Θεσσαλία και Κωνσταντινούπολη. 8ο, σ. 58, στα γαλλικά.

1288 ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προσκλητήριο ως Ύπατος Αρμοστής Κρήτης. Διαστάσεις 16,5 χ 10,5 εκ.

250-300

25-30

1289 ΠΡΟΙΚΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟΝ 1842 Το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος προικοδοτεί ελληνικές οικογένειες
με Εθνικά κτήματα παίρνοντας το 3% της αξίας τους ως φόρο. Πλήρης περιγραφή των προικοκτησιών,

υπογραφές των αρμοδίων αρχών καθώς και ένθετη μεγάλη του Έθνους σφραγίδα. Αθήναι, 12 Σεπτ. 1842.60-80

1290 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ. Απόδειξη πληρωμής. Ναύπλιο, 6

30-40

Οκτωβρίου 1825. Με υπογραφές και σφραγίδα. Μονόφυλλο.

1291 ΠΡΩΣΣΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΥΡΟΣ 1864. Για τον Ξενοφώντα Χριστομάνο, εκδοθέν στη Σύρο απο τον

Πρώσσο πρέσβη διπλωμάτη Robert Heinrich Ludwig von der Goltz (de) (1817 -1869) νομικό σύμβουλο του

βασιλέως της Πρωσσίας και υπουργό παρά του νέου βασιλέως των Ελλήνων Γεώργιο. Αφορά μετακίνηση του
κατόχου απο τη Σύρα στη Βηρυτό και τη Σμύρνη.

1292 ΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1790-1865 Αγωνιστής. Συνταγματάρχης αρχηγός των Ελαφρών Ταγμάτων της

120-150

Ανατολικής Στερεάς. Το 1822 διορίστηκε αρχηγός της εκστρατείας στην Θεσσαλία. Πολέμησε μαζί με τον

Γεώργιο Καραϊσκάκη και διακρίθηκε. Δεκαοκτώ σπουδαία ιστορικά έγγραφα σε υδατογραφημένα δίφυλλα με
θέματα στρατιωτικού και τοπικού ενδιαφέροντος με την υπογραφή του “ Ο κατά την Ελευσίνα και Σκούρτα
Αρχηγός/Γιαννάκης Ράγκος” την περίοδο της διακυβέρνησης Ι.Καποδίστρια (1831), λίγους μήνες πριν τη

1000-1200

δολοφονία του. (18)

1291

1292
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1293

1294

1295

1293 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1830. Υδατογραφημένη επιστολή των
απομάχων του επαν. Αγώνα προς τον γεννεότατο αρχηγό τον κατά την
Ελευσίνα και Σκούρτα Ταγμάτων Γιαννάκη Ράγκο.
60-80

1294 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1915 ΑΡΧΕΙΟ 11 ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ του Αλέξανδρου Εμμ.
Νομικού με πληροφορίες για την πολιτική κατάσταση του νησιού δύο
μήνες πριν τις εκλογές.
120-150

1295 ΣΚΟΥΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τον τραπεζίτη, 1862. Δύο
σελίδες επί διφύλλου.
40-50

1296 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΑΡΧΕΙΟ 11 χειρόγραφων
εποστολών του. Μονόφυλλα, 1948-1953, με υπογραφές. Μαζί και δύο
καρτολίνες.
60-80

1296

1297 ΤΡΙΠΟΛΗ 1951-53 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου της
πόλεως και αποφάσεών του. Ξεκινά με την πρώτη μεταπολεμική αναδιοργάνωση της λειτουργίας του Δήμου
και της πόλεως και μετά δίνει πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των πολιτών, της αγοράς, των συντεχνιών,
των οργανώσεων, των ιδρυμάτων κλπ. Ογκώδης καθαρογραμμένος τόμος 495 σελίδων με υπογραφές και
σφραγίδα ελέγχου και επικύρωσης.
130-180
1298 ΤΟ ΤΣΑΡΟΥΧΙ Η αρχαιοτέρα εφημερίς του Μικρασιατικού Μετώπου. Λιθόγραφη σατυρική εφημερίδα που
εκδιδόταν από τους φαντάρους του τομέα "922". Έτος δεύτερον, αρ. Φύλλου 22, 5 Ιουνίου 1922. Σπάνια, με
κάποιες επιδιορθώσεις, τρύπες από διακορευτή.
30-40
1299 ΧΙΟΣ 1898 ΑΡΧΕΙΟ επιστολών εμπορικού περιεχομένου και καθημερινής ζωής στην Οθωμανική Χίο. 19
επιστολές, σ. 64, στα ελληνικά.
70-90
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1300 ΠΕΡΓΑΜΗΝΟ ΑΙΘΙΟΠΙΚΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟ Το όµορφο αυτό µικρού
µεγέθους χειρόγραφο αποτελεί ένα Προσευχητάριο, γραµµένο στην αρχαία, σηµιτικής προέλευσης, γλώσσα
Ge'ez, που δεν είναι πλέον σε χρήση, αλλ' αποτελεί τη µέχρι σήµερα επίσηµη λειτουργική γλώσσα της
Αιθιοπικής Χριστιανικής Εκκλησίας. 52 σελίδες. Ρύπος από χρήση στα περιθώρια, γενικώς όµως καλή η
κατάσταση του χειρογράφου. Μελάνη µαύρη έντονη και ερυθρή, κατά τη βυζαντινή παράδοση. Το κείµενο
είναι µονόστηλο, µε 8-9 στίχους ανά σελίδα. Γραφή αδρή, του ιδίου γραφέα το όλο χειρόγραφο. Στο φ. 25α ο
κολοφώνας. Με ξύλινες χονδρές πινακίδες, καλυµµένες µε δέρµα καφέ χρώµατος, που φέρει ωραία εµπίεστη
απλή διακόσµηση (ανά ένας κοπτικός σταυρός εµπρός και πίσω µέσα σε περιθώριο). Το κείµενο κοσµείται από
4 ωραιότατες πολύχρωµες, ολοσέλιδες µικρογραφίες, µεταγενέστερης του κειµένου εποχής, άριστης
διατήρησης, χαρακτηριστικής αιθιοπικής λαϊκότροπης τεχνοτροπίας. Οι µικρογραφίες αυτές παρουσιάζουν τις
εξής παραστάσεις: 1. Ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκου. 2. Η Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα εν µέσω ενός άνδρα και
µιας γυναίκας. 3. Η ανάσταση του Λαζάρου από τον Χριστό. 4. Σπαθηφόρος άγγελος Κυρίου.
150-200

1301 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ "HISTOIRE UNIVERSELLE" Χαρτώος xειρόγραφος κώδικας, πλήρης,
εξαιρετικής κατάστασης. Αρ. σελίδων: 420 (οι 4 τελευταίες λευκές). Χαρτί χονδρό, λευκό, χειροποίητο,
άριστης ποιότητας και εξαίρετης διατήρησης, µε υδατόσηµα. Οι ακµές ερυθροβαφείς. Μικροσκοπική οπή στο
κάτω περιθώριο διαµέσου του χγφ, που δεν επηρεάζει το κείµενο. Γραφέας ο αυτός σε όλο τον κώδικα, που
αριθµεί και τις σελίδες. Μελάνι καφέ χρώµατος. Γραφή στα γαλλικά, καθαρή, καλλιγραφική εποχής,
δεξιοκλινής, λεπτή, κανονικού µεγέθους. Μονόστηλο κείµενο, µε 18-21 στίχους σε κάθε πλήρη σελίδα, µε
άνετα τα άνω και κάτω περιθώρια. Στη σελίδα 1 κτητορική ενθύµηση µε το έτος 1836, καθώς και
µεταγενέστερη σφραγίδα βιβλιοθήκης. Βιβλιοδεσία εποχής πολύ καλής ποιότητας και καλής αναλόγως
διατήρησης, όλο δέρµα χρώµατος καφέ, µε µαρµαρόκολλες στην αρχή και το τέλος. Μικρή φθορά στις γωνίες
και στη ράχη. Στη ράχη χρυσότυπη καλλιτεχνική διακόσµηση και ο τίτλος πάνω σε λωρίδα ερυθρού
δέρµατος επικολληµένη: «HISTOIRE UNIVERSELLE». Το χειρόγραφο περιλαµβάνει πλούσια ύλη της
παγκόσµιας ιστορίας σε 5 µέρη-ιστορικές περιόδους, από το 3000 π.Χ. µέχρι και τον 5ο αι. µ.Χ. Όπως µπορεί
ο αναγνώστης να συµπεράνει, ο συγγραφέας για τη σύνταξη του παρόντος έργου χρησιµοποίησε ποικίλες
πηγές και βιβλιογραφία διαθέσιµη στην εποχή του, που συνήθως υπογραµµίζει στο κείµενο. Ένα συλλεκτικό
χειρόγραφο, που αξίζει µελέτη για το περιεχόµενό του, αποτέλεσµα µελέτης του συγγραφέα του, που ζει και
συγγράφει στις αρχές του 19ου αιώνα.
400-500
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