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Α/Α Τίτλος Βιβλίου 

1 
Documents relatifs a l'etat present de la Grece: publies d'apres les communications du Comite 
Philhellenique de Paris 

2 Geschichte der griechischen Revolution 

3 
Geschichte des Abfalls der Griechen vom turkischen Reiche im Jahre 1821 und der Grundung des 
Hellenischen Konigreiches 

4 Istoria della Grecia: dal 1824 in poi per servire di continuazione a quella del Signor Pouqueville 

5 

Storia del risorgimento della Grecia: che contiene la narrazione degli avvenimenti dal 1740 fino al 
1824 
Storia della Grecia. 

6 The history of modern Greece: From its conquest by the Romans B.C. 146, to the present time 

7 Das albanesische element in Griechenland 

8 Entre l'Europe et l'Asie: voyage dans l'Archipel 

9 

Relation du voyage de la Commission Scientifique de Moree dans le Peloponnese, les Cyclades et 
L'Attique 
Expedition de Moree 

10 
Gemalde Griechenlands: und der europaischen Turkey, oder abriss der physischen, historischen und 
politischen geographie dieser lander 

11 A sentimental journey through Greece: In a series of letters : in three volumes 

12 Voyage pittoresque de la Grece. 

13 
Grece 
Athenes et ses environs 

14 

La prise de Constantinople par Mahomet II: Roman historique, traduit du Grec moderne : avec une 
notice sur la chute de l'empire d' Orient, et des notes anecdotiques sur les principaux personnages, 
et sur les evenemens particuliers du siege 

15 L'epopee byzantine a la fin du dixieme siecle 

16 A history of Greece: from its conquest by the Romans to the present time, B.C. 146 to A.D. 1864 

17 Histoire du Bas-Empire, depuis Constantin, jusqu'a la prise de Constantinople en 1453 

18 Histoire du Bas-Empire 

19 Histoire de la Grece: sous la domination des Romains 

20 
Lettres atheniennes: ou Correspondance d'un agent du roi de Perse, a Athenes, pendant la guerre du 
Peloponese 

21 
La necropole de Myrina: recherches archeologiques executees au nom et aux frais de l'Ecole 
francaise d'Athenes 

22 Dodone et ses ruines 

23 The history of Greece 

24 Histoire des Grecs: avec de nombreuses illustrations d'apres les monuments 

25 
Histoire de la Grece depuis les temps les plus recules jusqu'a lA fin de la generation contemporaine 
d'Alexandre le Grand 

26 
A history of Greece: from the earliest period to the close of the generation contemporary with 
Alexander the Great 

27 
Histoire generale et particuliere de la Grece: Contenant l'origine, le progres et la decadence des Loix, 
des Sciences, des Arts, des Lettres, de la philosophie etc.; Precedee d'une Description geographique, 
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de Dissertations sur la Chronologie, les Mesures, la Mythologie, etc., et terminee par la parallele des 
Grecs anciens avec les Grecs modernes 

28 

The history of ancient Greece: its colonies, and conquests; from the earliest accounts till the division 
of the Macedonian empire in the East. Including the history of literature, philosophy, and the fine 
arts ... 

29 
The History of Greece: from the accession of ALexander of Macedon, till its final subjection to the 
Roman power; in eight books. 

30 Fetes et courtisanes de la Grece: Supplement aux voyages d'Anacharsis et d'Antenor 

31 The history of the manners and customs of ancient Greece 

32 Antiquites grecques 

33 Voyage d'Anacharsis en Grece: vers le milieu du quatrieme siecle avant l'ere vulgaire 

34 

Lacedemone ancienne et nouvelle, ou l'on voit les Moeurs, & les Coutomes des Grecs Modernes, des 
Mahometans, & des Iuifs du Pays: Et quelques Particularitez du Seiour que le Sultan Mahomet IV. a 
fait dans la Thessalie 

35 
Voyage du jeune Anacharsis en Grece: dans le milieu du quatrieme siecle avant l'ere vulgaire 
Anacharsis en Grece. 

36 Voyage du jeune Anacharsis en Grece: vers le milieu du quatrieme siecle avant l'ere vulgaire 

37 Protocoles. 

38 Denkwurdigkeiten und Erinnerungen aus dem Orient 

39 Letters from the Aegean 

40 
The portfolio: or A collection of state papers, etc. etc. illustrative of the history of our times 
Portfolio. 

41 
Histoire du ministere de G. Canning: par l'auteur du Precis historique des evenemens qui ont amene 
la revolution espagnole 

42 Aktenstucke zur orientalischen frage 

43 
The Eastern question: from the treaty of Paris 1856 to the treaty of Berlin 1878, and to the second 
Afghan war 

44 Le Portfolio: ou collection de documents politiques relatifs a l'histoire contemporaine 

45 Histoire des croisades 

46 

Histoire generale des Huns, des Turcs, des Mogols, et des autres Tartares occidentaux, &c. avant et 
depuis Jesus-Christ jusqu'a present: precedee d'une introduction contenant des tables chronol. & 
historiques des princes qui ont regné dans l'Asie 

47 
Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des 
Perses, des Macedoniens, des Grecs 

48 Sylloge inscriptionum Graecarum 

49 
Antiquites helleniques, ou, Repertoire d'inscriptions et d'autres antiquites decouvertes depuis 
l'affranchissement de la Grece 

50 

La vie de S. Athanase, patriarche d'Alexandrie: divise'e en dovze livres : Qui comprend encore l' 
histoire de S. Eustathe d' Antioche, de S. Paul de Constantinople, de S. Hilaire de Poitiers, de S. 
Eusebe de Verceil, des Papes Jules & Libere, & de plusieurs autres Saints ; avec la naissance & le 
progres de l' Arianisme 

51 
Tableau general de l'Empire Othoman: divise en deux parties, dont l'une comprend la l'egislation 
mahometane ; l'autre, l'histoire de l'Empire Othoman 

52 Histoire des religions et des moeurs de tous les peuples du monde 

53 
Bibliotheca Graeca: sive notitia scriptorum veterum Grecorum quorumcunque monumenta integra, 
aut fragmenta edita exstant tum plerorumque e mss. ac deperditis 

54 Ponts en maconnerie 

55 Dictionnaire des arts et manufactures de l'agriculture, des mines, etc. 

56 Allgemeine Encyklopadie der gesammten Forst- und Jagdwissenschaften 

57 Elementa rei rusticae: in usum Academiarum Regni Hungariae 

58 
Oeuvres complètes de J.M. Charcot 
Lecons sur les maladies du systeme nerveux faites a la Salpetriere 

59 

Allgemeine Toxicologie oder Giftkunde, worin die Gifte des Mineral-, Pflanzen- und Thiereichs, aus 
dem physiologischen, pathologischen und medizinisch-gerichtlichen Gesichtspunkte untersucht 
Werden 
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60 

Theophanis Nonni Epitome de cvratione morborvm graece ac latine: Ope codicvm manvscriptorvm 
recensvit notasqve adiecit I.O. Steph. Bernard 
Theophanis Nonni Epitome de curatione morborum 

61 Oeuvres completes d'Hippocrate 

62 
Claudii Galeni Pergameni Scripta minora 
Scripta minora. 

63 Allgemeine Naturgeschichte für alle Stande 

64 Allgemeine Naturgeschichte fur alle Stande 

65 Oeuvres de Fourier 

66 C. M. Wielands sammtliche Werke ... 

67 
Johann Gottfried von Herder's Sammtliche Werke: zur Philosophie und Geschichte 
Sammtliche Werke zur Philosophie und Geschichte 

68 Sammtliche Werke: zur schönen Literatur und Kunst 

69 Anastase, ou, Memoires d'un grec: ecrits a la fin du XVIIIe siecle 

70 

Opere del signor Ab. Pietro Metastasio, poeta Cesareo: giusta le correzioni, e aggiunte dell' autore 
nell' ultima edizione di Parigi del 1780 
Poeta Cesareo 

71 La Jerusalem delivre: en vers francois 

72 Le rime di Francesco Petrarca. 

73 Theatre de Voltaire. 

74 Oeuvres completes de Berquin 

75 
Oeuvres de Moliere: avec un commentaire historique et litteraire : precede du tableau des moeurs 
du dix-septieme siecle, et de la vie de Moliere 

76 Le avventure di Telemaco = Telemachs Begebenbenheiten 

77 Theatre de P. Corneille: avec des commentaires, et autres morceaux interessans 

78 Dell' origine, de progressi e dello stato attuale d'ogni letteratura 

79 
Opyt o blizhaishem srodstvie iazyka slaviano-rossiiskago s grecheskim 
Δοκίμιον περί της πλησιεστάτης συγγενείας της σλαβονο-ρωσσικής γλώσσης προς την ελληνικήν. 

80 

Nouvelle methode pour apprendre a lire, a ecrire et a parler une langue en six mois appliquee a 
l'allemand: ouvrage entierement neuf, adopte par le Universite de France a l'usage des colleges... 
Methode d'allemande 

81 La storia romana di Tito Livio coi supplementi del freinsemio 

82 
M. T. Ciceronis Epistolae ad Atticum, ad Quintum fratrem et quae vulgo ad familiares dicuntur, 
temporis ordine dispositae 

83 M. Tullii Ciceronis opera 

84 Antiquites Etrusques, Grecques et Romaines 

85 Le magasin des enfans, ou, Dialogues d'une sage gouvernante avec ses eleves... 

86 Politique d'Aristote: traduite du Grec, avec des notes et des eclaircissemens 

87 

System der buergerlichen Gesellschaft: oder naturliche Grundsatze der Sittenlehre und Staatskunst 
:Nebst einer Untersuchung ueber den Einfluss der Regierung auf die Sitten 
System der buergerlichen Gesellschaft 

88 A popular description of Greece: geographical, historical, and topographical 

89 Voyage de Dalmatie, de Grece, et du Levant 

90 Histoire de Constantinople: depuis le regne de l'ancien Justin, jusqu'a la fin de l'empire 

91 
Reise des jungen Anacharsis: durch Griechenland vierhundert Jahr von der gewohnlichen 
Zeitrechnung 

92 
Voyage du jeune Anacharsis en Grece: dans le milieu du quatrieme siecle avant l'ere vulgaire 
Anacharsis en Grece 

93 

The history of ancient Greece, its colonies, and conquests: from the earliest accounts till the division 
of the Macedonian empire in the East. Including the history of literature, philosophy, and the fine 
arts 

94 

Abrege de l'histoire de la Grece depuis son origine jusqu'a sa reduction en Province Romaine: avec 
deux tableaux analytiques...et l'autre pour les Expeditions des Grecs in Asie 
Histoire de la Grece. 

95 The history of England, from the Revolution to the death of George II: designed as a continuation of 
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Mr. Hume's history. 

96 The history of England, from the invasion of Julius Caesar, to the revolution in 1688 

97 Tableau des revolutions du systeme politique de l'Europe: depuis la fin du quinzieme siecle 

98 Allgemeine Weltgeschichte alter, mittlerer und neuer Zeiten: Aus dem Franzosischen 

99 
Essai sur les moeurs et l'esprit des nations, et sur les principaux faits de l'histoire, depuis 
Charlemagne jusqu'`a Louis XIII 

100 Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit 

101 Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit 

102 Dictionaire historique et critique 

103 History of the intellectual development of Europe 

104 Histoire de la papesse Jeanne: fidelement tiree de la dissertation latine 

105 Heilige Reden uber wichtig Wahrheiten der Lehre Jesu Christi in zwen banden 

106 
Graeciae orthodoxae tomus primus [-secundus]...: in quo continentur scriptores, Nicephorus 
Blemmida [et al.] De processione spiritus sancti, & aliis. Accedunt de Gregorio Palama ... 

107 

Ius Ecclesissticum Protestantium: usum modernum iuris canonici 
Iusti Henning Boehmeri Icti potent. reg. Borvss. Gonsil. Intim. et prof. ivr. ordinarii in regia 
Gridericiana Ius ecclesiasticum Protestantium :: usum modernum iuris canonici. 

108 
Bibliorum graecorum ex versione septuaginta interpretum. 
Παλαιά Διαθήκη κατά τους Εβδομήκοντα 

109 
Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts 
Alteste Urkunde des Menschengeschlechts. 

110 

Traite de l'autorite ecclesiastique et de la puissance temporelle: conformement a la declaration du 
Clerge de France en 1682; a l'edit de Louis XIV, meme annee; & a l'arret du Conseil d'Etat du roi en 
1766 ; A l'usage de ceux qui enseignent & qui etudient dans les universites, dans les colleges & les 
seminaires de l'Eglise Gallicane 

111 

Clef de la science ou regeniration de la philosophie: et, en elle, de toutes autres connaissances 
humaines par le christianisme, concert de la Foi, de la Raison et de la Civilisation avec douze tableaux 
synoptiques pour faciliter l'intelligence du texte 

112 David Hume uber die menschliche Natur aus dem Englischen 

113 
Κλαύδιου Γαληνού άπαντα = Clavdii Galeni Opera omnia 
Απαντα 

114 Ο περιπλανώμενος Ιουδαίος: είς τόμους δέκα 

115 
Ευσταθίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Παρεκβολαί εις την Ομήρου Ιλιάδα και Οδύσσειαν μετά 
ευπορωτάτου και πάνυ ωφελίμου πίνακος. 

116 Αποθήκη των παίδων: εις τόμους δύο 

117 
Ορθόδοξος Ομολογία της πίστεως της Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής και 
εισαγωγική έκθεσις περί των τριών μεγίστων αρετών πίστεως, ελπίδος και αγάπης 

118 

Μηναίον του Ιανουαρίου: περιέχον άπασαν την πρέπουσαν αυτώ άπασαν Ακολουθίαν μετά και της 
προσθήκης του τυπικού; εν εκάστη εορτή του χρόνου 
Μηναίον του Φεβρουαρίου. 

119 

Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Άπαντα = Theophylacti Bulgariae archiepiscopi Opera 
omnia : sive que hactenus edita sunt sive quae nondum lucem viderunt, cum praevia dissertatione de 
ipsius Theophylacti gestis, & scriptis, ac doctrina 
Άπαντα 

120 
Του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του Ναζιανζηνού τα ευρισκόμενα = Sancti patris nostri 
Gregorii Nazianzeni theologi, Opera 

121 
Του εν αγίοις πατρός ημών Διονυσίου του Αρειοπαγίτου τα σωζόμενα πάντα = Sancti Dionysii 
Areopagitae Opera omnia quae extant, et commentarii quibus illustrantur 

122 

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου = 
Sancti Patri nostri Ioannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani Opera omnia .. 
Ioannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani opera omnia 

123 
Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου των 
Ευρισκομένωv 

124 
Του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τα ευρισκόμενα 
πάντα = Sancti patris nostri Basilii, Caesarae Cappadociae archiepiscopi, opera omnia quae exstant, 
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vel quae ejus nomine circumferuntur, ad MSS. codices Gallicanos, Vaticanos, Florentinos & Anglicos, 
necnon ad antiquiores editiones castigata, multis aucta: nova interpretatione, ciriticis praefationibus, 
notis, variis lectionibus illustrata, novi sancti doctoris vita & copiosissimis indicibus locupletata 
Sancti patris nostri Basilii Caesarae Cappadociae archiepiscopi, opera omnia 

125 

Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού μοναχού και πρεσβυτέρου Ιεροσολύμων τα 
ευρισκόμενα πάντα =Sancti patris nostri Joannis Damasceni, monachi et presbyteri Hierosolymitani, 
Opera omnia quae exstant: et ejus nomine circumferuntur, ex variis editionibus, et codicibus manu 
exaratis, Gallicis, Italicis et Anglicis, collecta, recensita, Latine versa, atque annotationibus illustrata, 
cum praeviis dissertationibus et copiosis indicibus 

126 
Αρτεμιδώρου Ονειροκριτικά = Artemidori Oneirocritica ex dvobvs codicibvs mss. Venetis 
Artemidori Oneirocritica ex dvobvs codicibvs mss. Venetis 

127 
Το εν Αθήναις Εθνικόν Μουσείον: φωτοτυπική αντιγραφή των εν αυτώ θυσαυρών μετ' 
επεξηγηματικού κειμένου 

128 

Οθωμανικοί δικαστικοί νόμοι: κατά μετάφρασιν υπό της δυνάμει του νόμου 297 καταρτισθείσης 
επιτροπής 
Αστικός Κώδιξ. 

129 
Ναυτικός κώδιξ: ήτοι συλλογή των διεπόντων το πολεμικόν ναυτικόν νόμων, διαταγμάτων και 
εγκυκλίων 

130 

Συλλογής των εν επιτομή τοις πάλαι γεωγραφηθέντων τύποις εκδοθέντων φιλοτίμω δαπάνη των εξ 
Ιωαννίνων φιλογενεστάτων αδελφών Ζωσιμάδων χάριν των της Ελληνικής παιδείας εφιεμένων 
Ελλήνων. 

131 

Συνοπτική ιστορία των ελληνικών ναυμαχιών 
Συνοπτική ιστορία των κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος αγώνα ναυμαχιών υπό των νήσων 
Ύδρας, Σπετσών και Ψαρρών. 

132 Ιστορία της Ελληνικής επαναστάσεως 

133 
H Επανάστασις του εικοσιένα εις μονογραφίας: όλα τα μεγάλα γεγονότα και όλαι αι φυσιογνωμίαι 
του ιερού αγώνος με περιγραφάς και εικόνας 

134 Χιακόν αρχείον 

135 Archipelaga i Greciia: v' 1830 i 1831 godaka 

136 Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliotheque nationale 

137 
Bibliographie hellenique, ou, Description raisonnee des ouvrages publies en Grec par des grec aux 
XVe et XVIe siecles 

138 Expedition scientifique de moree: section des sciences physiques 

139 Asie Mineure: description physique de cette contree 

140 
Des Mainottenfursten Tertullian Sarvaty und des deutschen Freyherrn von Maltiz Waffenthaten im 
heiligen Freiheitskamphe der Hellenen..... 

141 
Journal of the conversations of Lord Byron: noted during a residence with his lordship at Pisa, in the 
years 1821 and 1822 

142 The works of Lord Byron 

143 Canti popolari toscani, corsi, illirici, greci: raccolti e illustrati 

144 La Caravane dramatique: ou, les virtuoses avanturiers 

145 
L' Alexandreide, ou, la Grece vengee: poeme en vingt-quatre chants 
Grece vengee 

146 

La Turchia: ovvero L'Impero Ottomano osservato nella sua situazione geografica, statistica, politica, e 
religiosa non che nella sua storia da G. B. Margaroli : coll'aggiunta di un indice di molte 
denominazioni turche di cariche ec., et di un dizionario geografico con rami a colori 
Dizionario geografico storico dell'impero Ottomano. 

147 Romans Grecs: cuntes et nouvelles 

148 
Αι του Σοφοκλέους τραγωδίαι επτα = Sophoclis tragoediae septem 
Sophoclis tragoediae septem 

149 
Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις = Description de la Grece de Pausanias 
Description de la Grece de Pausanias. 

150 Griechisch-Deutsches Handworterbuch 

151 Les ceramiques de la Grece propre: vases peints et terres cuites 

152 Terres cuites d'Asie de la collection Julien Greau 
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153 Etude sur l'architecture lombarde et sur les origines de l'architecture romano-byzantine 

154 
Iconographie grecque, ou, Recueil des portraits authentiques des empereurs, rois, et hommes 
illustres de l'antiquite 

155 Documents diplomatiques. Affaires de Gr`ece en 1880[-1881] 

156 Tableau du commerce de la Gr`ece: form'e d'apr`es une ann'ee moyenne, depuis 1787 jusqu'en 1797 

157 The spirit of the East 

158 

Le livre de Marco Polo: citoyen de Venise, conseiller prive et commissaire imperiale de Khoubilai 
Khaan : redige en francais sous sa dictee en 1298 par Rusticien de Pise : publie pour la premiere fois 
d'apres trois manuscrits inedits de la Bibliotheque imperiale de Paris, presentant la redaction 
primitive du livre, revue par Marc Pol lui-meme et donnee par lui, en 1307, a thiebault de Cepoy, 
accompagnee des variantes, de l'explication des mots hors d'usage et de commentaires 
geographiques et historiques, tires des ecrivains orientaux, principalement chinois, avec une carte 
generale de l'Asie 

159 
Deux annees de l'histoire d'orient, 1839-40: faisant suite a l'histoire de la guerre de Mehemes-Ali en 
Syrie et en Asie-Mineure, 1832-1833 

160 Histoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres mediques 

161 Fragmente aus dem Tagebuche wahrend einer Reise in die Levante. 

162 Description de l'Armenie, la Perse et la Mesopotamie 

163 Voyage en Orient 

164 Relations de voyages en Orient, de 1830 a 1838 

165 A description of the East, and some other countries ... 

166 Tableau historique de l'Orient, dedie au roi de Suede 

167 

Constantinople and its environs.: In a series of letters, exhibiting the actual state of the manners, 
customs, and habits of the Turks, Armenians, Jews, and Greeks, as modified by the policy of Sultan 
Mahmoud 

168 Constantinople 

169 Histoire de l'empire ottoman depuis 1792 jusqu'en 1844 

170 

Grieksen Adelaer: gefnuyke onder't gewelt der Bloedtdorsstige Othomannen : Het Twcede Deel : 
Zijnde een kort verhael aller gedenkwaerdigsste gesschiedenissen der Turksse Kaizars, sints d'in-
neminge der Stadt Constantinopolen, onder't beleyt van Mahomet den Twcede, tot de gruwelijke 
verworginge van den jongen Kaizar Ossman, voor-gevallen in't Jaer 1622 

171 Histoire de l'Empire Ottoman 

172 Turkey old and new: historical, geographical and statistical 

173 Histoire de la Turquie 

174 Histoire de l'Empire ottoman: depuis son origine jusqu'a nos jours 

175 Precis de l'histoire de l'Empire Ottoman: depuis son origine jusqu'a nos jours : avec une introduction 

176 

Chronicorum Turcicorum, in quibus Turcorum origo, principes, imperatores, bella, praelia, caedes, 
victoriae, reique militaris ratio, et caetera huc pertinentia, continua ordine, & perspicua breuitate 
exponuntur; ... : tomus primus. 

177 Voyage dans la Turque d'Europe: descriptions physique et geologique de la Thrace 

178 
A journey through Albania, and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to Constantinople, 
during the years 1809-1810 

179 

La patrie des Romains d'Orient: etudes ethnographiques, geographiques, historiques, economiques 
et litteraires : avec un volume d'atlas in-folio 
Populations danubiennes. 

180 
Puteviia zapiski vedenhiia vo vremia prebivaniia na Ionicheskim ostronam, v' Gretsii,Maloi Azii: Turtsii 
v' 1835 gody 

181 Histoire d'Alexandre Ier: empereur de toutes les Russies, et des principaux evenemens de son regne 

182 Vie de Catherine II: imperatrice de Russie. Avec six portraits traves in taille-douce 

183 Histoire de Catherine II, imperatrice de Russie 

184 Histoire de l' Empire de Russie sous Pierre le Grand 

185 
Geschichte der Araber in Sicilien und Siciliens unter der Herrschaft der Araber: In gleichzeitigen 
Urkunden von diesem Volk selbst. Aus dem Italianischen 

186 Istoria della Repubblica di Venezia 

187 Historia della republica Veneta 
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188 Storia della repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino l'anno MDCCXLVII 

189 Histoire de la décadence et de la chute de l'empire Romain 

190 Histoire des Romains: depuis les temps les plus recules jusqu' a l' invasion des barbares 

191 Excursions en Roumelie et en Moree 

192 Ali Tebelen Pacha de Janina: roman history 

193 A view of the various editions of the Greek and Roman classics: with remarks 

194 
Catalogue des manuscrits grecs de Guillaume Pelicier: eveque de Montpellier, ambassadeur de 
Francois Ier a Venise 

195 
Notice sur le manuscrit Grec no 2322: de la Bibliotheque Imperiale, contenant le recueil des 
Ιππιατρικά 

196 

Georgii Dousae De itinere suo Constantinopolitano, epistola: accesserunt veteres inscriptiones 
Byzantio & ex reliqua Graecia nunc primum in lucem editae, cum quibusdam doctorum virorum 
epistolis 
De itinere suo Constantinopolitano epistola 

197 Catalogues des manuscrits grecs de Fontainebleau sous Franνcois Ier et Henri II 

198 L' Asclepieion d'Athenes d'apres de recentes decouvertes 

199 Observations upon the warre of Hungary. 

200 La Grece et l'Exposition de 1878 

201 
Etudes sur le cholera-morbus observe a Smyrne, sa marche, ses causes et son traitement: Rapport 
adresse a M. Le Ministre du commerce .. 

202 Der Fau von Missolunghi: drama in drey Alten 

203 Essai sur le caractere, les moeurs et l'esprit Lord Byron 

204 Lord Byron: discorso 

205 The life of Lord Byron 

206 
Life, letters, and journals of Lord Byron: complete in one volume 
Life of Lord Byron 

207 Letters and journals of Lord Byron: with notices of his life 

208 Sunset from the Parthenon 

209 The complete works of Lord Byron: from the last London edition 

210 The death of Demosthenes: a tragedy in four acts, in prose 

211 La conquista di Navarino: componimenti poetici 

212 La Grecia rigenerata: poema epico 

213 Le Greche: novelle 

214 Sulle sponde d' Ilisso 

215 
I miei trent'anni: rimembranze letterarie, artistiche, storiche e politiche, colla riproduzione 
dell'episodio Filleno ed Alcmena, relativo alle ultime guerre dell'indipendenza greca 

216 
Orazione funebre di Monsignor Niceforo Theotochi: areivescovo di Chersona, e di Astracan, e 
Cavaliere del grande Ordine Sant'Anna, morto a Mosca li 31 Maggio 1800 

217 Epicedii della fama in morte del sig. Capitano Antonio Battisti Dionigi: seguita nella difesa di Candia 

218 La nuova Grecia: canti lirici 

219 Lyre d'amour suivie d'une biographie poetes nes dans le departement de la charente; 

220 Les voyageuses 

221 
La guerre de Troie: poeme du XIVe siecle en vers octosyllabes 
Ιλιάδος Ραψωδίαι ΚΔ' 

222 Petit voyage de Grece (Avril 1896) 

223 Fantome d'Orient 

224 
Aziyade: extrait des notes et lettres d'un lieutenant de la marine anglaise, entre au service de la 
Turquie le 10 mai 1876, tue sous les murs de Kars, le 27 octobre 1877 

225 Helleniennes, ou, Elegies sur la Grece: suivies d'un dithyrambe 

226 Poesies d'Hippolyte Tampucci. 

227 Leonidas: tragedie en cinq actes 

228 Melodies poetiques et chants d' amour 

229 Poesies 

230 Huit messeniennes: suivies des lamentations du Tasse dans les prisons de Ferrare 
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Lord Byron, ou, Le moderne Turtee aux Grecs. 

231 Poesies diverses 

232 Byroniennes elegies suivies d'autres pieces elegiaques 

233 
Mavrogenie, ou, l'heroine de la Grece: nouvelle historique et contemporaine ; suivie d'une lettre de 
l'heroine aux dames parisiennes 

234 Poesies et messeniennes 

235 Messeniennes et poesies diverses 

236 Les Grecs: tribut funebre aux manes de Lord Byron 

237 Meditations poetiques 

238 Phidias: drame antique 

239 Grecque 

240 
Lettres de l'imperatrice de Russie et de M. De Voltaire. 
Oeuvres de Voltaire. Lettres de l'imper. de Russie. 

241 Poesies: politiques et morales 

242 Les aventures de Telemaque fils d'Ulysse 

243 Poesies diverses. 

244 Annuaire anecdotique, ou souvenirs contemporains. 

245 
Prolusiones academicae praemiis annuis dignatae et in Curia Cantabrigiensi recitatae comitiis 
maximis. 

246 
Agenda general, ou, Memorial portatif universel pour l'annee 1826 livret pratique d'emploi du tems, 
compose de tablettes utiles et commodes, d'un usage journalier 

247 Le theatre Grec moderne: la resurrection d' un art 

248 La Grece, Rome et Dante: etudes litteraires d'apres nature 

249 
Lettres turques, historiques et politiques: ecrites tant par Mehemet II, empereur ottoman, que par 
ses generaux, ses sultanes, un de ses ambassadeurs, & Usum-Cassan, roi de Perse, son contemporain 

250 The history of the temple of Jerusalem 

251 

Bibliothèque historique armenienne, ou, Choix des principaux historiens armeniens: traduits en 
francais et accompagnes de notes historiques et geographiques. Collection destinee a servir de 
complement aux Chroniqueurs byzantins et slavons 

252 Anthea: a true story of the Greek War of Independence 

253 
Synonymisches Handworterbuch der deutschen Sprache fur alle: die sich in dieser Sprache richtig 
ausdrucken wollen. Nebst einer ausfuhrlichen Anweisung zum nutzlichen Gebrauche desselben 

254 

Ioannis Meursi Piraeus, sive, De Piraeo, Atheniensium portu celeberrimo, & ejusdem antiquitatibus: 
liber sinularis 
Helladii Besantinoi chrestomathiae. 

255 
Myriologies, ou, chants funebres et elegiaques d'un epirote 
Chants funebres et elegiagues d'un epirote. 

256 La morte di Socrate: dramma 

257 Le prince de Moree. 

258 Autour de la Grèce 

259 Vendeennes et chants Hellenes: suivis de poesies diverses 

260 La lyre patriotique de la Grece: odes traduites du Grec moderne de Kalvos, de Zante 

261 Tales from the isles of Greece: being sketches of modern Greek peasant life 

262 Poesies luriques: de l'anacreon moderne 

263 Louki Laras 

264 Nouvelles grecques 

265 Galatee: drame grec en cinq actes, en prose 

266 Notice sur Aristote Valaoritis: sa vie et ses oeuvres 

267 
Athanase Diakos: poeme en six chants ; Dame Phrosyne : poeme dramatique en quatre chants 
Dame Phrosyne. 

268 

Cent-dix lettres grecques de Francois Filelfe: publiees integralement pour la premiere fois d'apres le 
Codex Trivulzianus 873 : poesies grecques in'edites de Francois Filelfe et d'Andronic Calliste : lettres 
in'edites de Guarino de Verone, Bessarion, Jean Eugenicos, Matthieu Camoriote, Georges Scholarius, 
Georges de Trebizonde, Theodore Gaza, Anne Notaras, Jean Argyropoulos, Demetrius Chalcondyle, 
Emmanuel Adramyttenus, Janus Lascaris et Sergius Stissus 
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269 
Prostonarodnyia piesni nynieshnikh grekov: s podlinnikom, izdannyia i perevedennyia v stikhakh, s 
pribavleniem vvedeniia, sravneniia ikh s prostonarodnymi piιesniami ruskimi i primiechanii 

270 Griechische Reisen und Studien 

271 Cours de litterature grecque moderne donne a Geneve 

272 
Epistolaire grec, ou, Recueil de lettres adressees pour la plupart `a Chrysanthe Notaras ...: par les 
princes de Valachie et de Moldavie etc. ... 

273 Lettres de Meletius Pigas: anterieures a sa promotion au Patriarcat 

274 Nouvelles etudes sur la litterature grecque moderne 

275 
La Republique des Lacedemoniens de Xenophon: etude sur la situation interieure de Sparte au 
commencement du IVe siecle avant J.-C 

276 

Griechisch-deutsches Worterbuch zu Sophokles: kritisches Verzeichniss sammtlicher Stellen der 
Tagodien und Fragmente, nebst Erklarung der schwierigern Stellen 
Worterbuch zu Sophocles. 

277 
Lexicon Sophocleum: adhibitis veterum interpretum explicationibus,grammaticorum notationibus, 
recentiorum doctorum commentariis 

278 
Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος 
Οιδίπους τύραννος. 

279 
Fragments des poemes geographiques de Scymnus de Chio et du faux Dicearque: restitues 
principalement d'apres un manuscrit de la Bibliothèque royale 

280 Sapphus Lesbiae Carmina: et fragmenta 

281 La republique de Platon; ou Du juste, et de l'injuste. 

282 
Platon Apologie de Socrate: texte grec avec analyse, sommaires et notes en francais 
Apologie de Socrate. 

283 Die Reisen des Pausanias in Griechenland 

284 Worterbuch zu Homer's Odyssee fur anfanger der Homerischen Lecture. 

285 Worterbuch zu den Homerischen gedichten 

286 Homere et ses ecrits 

287 

Eustathii Archiepiscopi Thessalonicensis Commentarii ad Homeri Odysseam: ad fidem Exempli 
Romani editi 
Commentarii ad Homeri Odysseam. 

288 
Les scolies genevoises de l'Iliade: publiees avec une etude historique, descriptive et critique sur le 
Genevensis 44 ou Codex ignotus d'Henri Estienne et une collation complete de ce manuscrit 

289 L' edition massaliotique de l'Iliade d'Homere 

290 
Anhang zu Homers Ilias Schulausgabe 
Homers Ilias. 

291 Ετερα αστεία: από ιταλικήν αστείων συλλογήν 

292 Les oeuvres d'Hesiode 

293 
Ερωτικών Αχιλλέως Τατίου, sive, De Clitophontis & Levcippes amoribus libri VIII ex editione Cl. 
Salmasiie Clitophontis. 

294 Geographi Graeci minores 

295 
Periple de Marcien d'Heraclee. Epitome d'Artemidore, Isidore de Charax, etc,: ou, Supplement aux 
dernieres editions des Petits geographes : d'apres un manuscrit grec de la Bibliotheque royale 

296 
Ωδάρια Ανακρέοντος = odes d'Anacreon avec LIV composition : 
Odes d'Anacreon avec LIV composition 

297 
Οι της Ηρωικής ποιήσεως πρωτεύοντες ποιητάς και άλλοι τινές...= Poetae Graeci principes heroici 
carminis, et alli nonnulli ... Fragmenta aliorum. Henrici Stephani tetrastichon de hac sua editione 

298 L'eloquence politique et judiciaire a Athenes 

299 
Hellenion: uber Cultur, Geschichte und Literatur der Neugriechen 
Kultur. 

300 
De Erinnae Lesbiae vita et reliquiis dessartatio quam Amplissimi Philosophorum Ordinis qui dorpati 
floret auctoritate pro gradu Magistri AA. LL. rite consequendo publice defended 

301 
A Latin-English dictionary: for the use of junior students : abridged from the larger work of White and 
Riddle 

302 Poesies de madame Evelines Desormery 

303 Ellendt-Seyffert's Lateinische Grammatik 
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304 Grammaire grecque moderne: avec une introduction et des index 

305 L'hellenisme et la langue grecque 

306 La Neoellenopedia o sia il nuovo metodo per erusire la gioventù nel greco linguaggio 

307 Deutsch-griechisches Handworterbuch 

308 Griechische Sprachlehre fur Schulen 

309 Griechische Schulgrammatik: auf Grund der Ergebnisse der vergleichenden Sprachforschung 

310 Lettres autographes inedites de Coray a Chardon de La Rochette 

311 Catalogue des bronzes: de la Societe archeologique d'Athenes 

312 Istoriia i pamitniki vizantiiskoi emali 

313 Etude sur les lecythes blancs attiques a representations funeraires 

314 [Portraits] 

315 
Gentile Bellini et Sultan Mohammed II: notes sur le sejour du peintre venitien a Constantinople 
(1479-1480) d'apres les documents originaux en partie inedits 

316 La Crete devant l' image: 150 reproductions de caricatures Greques... 

317 
Otto Magnus von Stackelberg: Schilderung seines Lebens und seiner Reisen in Italien und 
Griechenland nach Tagebuchern und Briefen 

318 
The Iliad of Homer 
Odyssey of Homer 

319 Terres cuites d'Asie Mineure 

320 
Praxitele: essai sur l'histoire de l'art et du genie grecs depuis l'epoque de Pericles jusqu'a celle 
d'Alexandre 

321 Polyclete 

322 

Elgin marbles, from the Parthenon at Athens: exemplified by fifty etchings, selected from the most 
beautiful and least mutilated specimens in that collection ; and accompanied with explanatory and 
critical remarks on the style, composition, and peculiar excellence of those transcendent relics of 
grecian sculpture 

323 The Elgin marbles: with an abridged historical and topographical account of Athens : Vol. I. 

324 Les sculptures d'Olympie conservees au Musee du Louvre 

325 
Sculptures du Musee de l'Acropole = Γλυπτά του Μουσείου της Ακροπόλεως 
Γλυπτά του Μουσείου της Ακροπόλεως 

326 
Columna Theodosiana quam vulgo historiatam vocant ab Arcadio imperatore Consantinopoli erecta 
in honorem imperatoris Theodosii junioris 

327 

Trattato delle piante & immagini de sacri edifizi di Terra Santa: disegnate in Ierusalemme secondo le 
regole della prospettiua, & uera misura della lor grandezza dal r.p.f. Bernardino Amico; stampate in 
Roma e di nuouo ristampate dallistesso autore in piu piccola forma, aggiuntoni la strada dolorosa, & 
altre figure 

328 L'eglise du monastere episcopal de Kurtea d'Argis en Valachie 

329 Choix d'eglises bysantines en Grece 

330 
L'acropole d'Athenes ; Phidias 
Phidias. 

331 L'acropole d'Athenes 

332 Pictures of classic Greek landscape and architecture 

333 
Mozaiki mecheti Kahrie - Dzhamisi - Μονή της χώρας - v. Konstantinopoli: [Mosaics of the Mosque of 
Kahrie-Dzhamis : ... in Constantinople ...] 

334 Histoire de l'art byzantin: considere principalement dans les miniatures 

335 
Antiquites du Bosphore Cimmerien (1854): reeditees avec un commentaire nouveau et un index 
general des comptes rendus, 

336 Η Ακρόπολις και το μουσείον αυτής 

337 Philosophie de l'art en Grece 

338 Uber die altgriechische Musik in der griechischen Kirche 

339 
Λόγοι εκφωνηθέντες τη 3 Οκτωβρίου 1854 
Λόγοι εκφωνηθέντες τη 2 Οκτωβρίου 1855. 

340 
Darstellung des Rechtszustandes in Griechenland wahrend der turkischen Herrschaft und bis zur 
Ankunft des Konigs Otto I 

341 Νόμος περί στρατολογίας του κατά γην στρατού 



11 
 

Α/Α Τίτλος Βιβλίου 

342 
Code sanitaire du Royaume de la Grece 
Code sanitaire de la Grece 

343 Institutes de Justinien nouvellement expliquees 

344 Les proxenies greques 

345 Le droit de succession legitime a Athenes 

346 Essai sur la diplomatie: manuscrit d'un philhellene 

347 
Documents diplomatiques: arrangement financier avec la Grece : travaux de la Commission 
internationale chargee de la preparation du projet 

348 
Documents diplomatiques: affaires d'Orient : autonomie cretoise : mai-decembre 1897 
Documents diplomatiques, affaires d'Orient, autonomie cretoise, Janvier-Octobre 1898. 

349 
British and foreign state papers. 
State papers 

350 Memoire sur les colonies Atheniennes au cinquieme et au quatrieme siecle 

351 Etudes sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne (568-751) 

352 
Ordinamento politico della Grecia moderna: cenni storici 
Una gloria di Grecia antica ed una lancia spezzata in favore di Grecia moderna 

353 Histoire de la democratie athenienne 

354 
Atti emanati dal Secondo Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie sotto la costituzione dell 1817, 
dalla sua prima sessione sino al termine della quinta. 

355 La Turquie d' Europe: considerations sur son etat social et sur la polygamie 

356 Histoire commerciale politique et diplomatique des 'echelles du levant l'orient 

357 

Το επαρχικόν βιβλίον = Le livre du prefet, ou, l' Edit de l' Empereur Leon le sage sur les corporations 
de Constantinople ; texte grec du Genevensis 23 avec une traduction latine, des notices exegetiques 
et critiques et les variantes du Genevensis 23 au texte de Julien d' Ascalon 
Livre du prefet. 

358 
Ambelakia, ou, Les Associations et les municipalites helleniques,avec documents confirmatifs 
Associations et les municipalites helleniques, avec documents confirmatifs. 

359 
Smyrne: situation commerciale et economique des pays compris dans la circonscription du consulat 
general de France (Vilayets d'Aidin, de Konieh et des Iles 

360 La grece apres la faillite 

361 Turkish costumes. 

362 
Recvel de divers portraits des principales dames de La Porte dv Grand Tvrc 
Recueil de divers portraits des principales dames de la porte du Grand Turc 

363 
Προϊστορική αρχαιολογία: σύνοψις πανεπιστημιακών μαθημάτων περί της προϊστορικής 
αρχαιολογίας και τέχνης πρός χρήσιν των φοιτητών του Εθνικού Πανεπιστημίου 

364 Les leves topographiqies sommaires dans les explorations de cavernes 

365 Carte de l'Epire du Nord 

366 Il regno tvtto di Candia: delineato a parte, 

367 Plans de golfes, baies, ports et rades de la mer Noire et de la mer d'Azov, 

368 

Nouvel atlas physique, politique et historique de l'Empire ottoman: et des etats limitrophes en 
Europe, en Asie et en Afrique, en quarante feuilles : avec un beau plan topographique de la ville 
actuelle de Constantinople, plusieurs plans des villes les plus importantes de l'empire, et ceux de 
siégeset batailles mémorables soutenus par les Ottomans : dresse sur les documents les plus recents 
et les plus authentique 

369 
Novus atlas absolutissimus: das ist, Generale Welt-Beschreibung mit allerley schonen und neuen 
Land-Carten gezieret 

370 Vouages de Basile Vatace en Europe et en Asie 

371 Itinera Constantinopolitanum et Amasianum 

372 

Travels through the Morea, Albania, and other parts of the Ottoman empire to Constaninople: during 
the years 1798, 1799, 1800, and 1801 comprising a description of those countries, of the manners 
and customs of the inhabitants, & c. 
Travels through Morea 

373 Observations generales: sur l' origine et sur l' ancienne histoire des premiers habitans de la Grece 

374 
Histoire de l' Egypte sous le gouvernement de Mohammed-Aly, ou, Recit des evenemens politiques 
et militaires qui ont eu lieu depuis le depart des Francais jusqu'en 1823 
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375 L'Egitto al tempo dei Greci e dei Romani 

376 Quinze jours au Sinai 

377 
Histoire des peuples anciens et modernes 
Histoire de la Perse. 

378 
Histoire des gaulois d'orient: Ouvrage couronne par l'Academie des inscriptions et belles-lettres dans 
sa seance pulique du 31 Juillet 1863 

379 

Histoire de Jerusalem: tableau religieux et philosophique : comprenant l'entree des Hebreux dans le 
pays de Chanaan, leurs destinees monarchiques, leur genie, leur caractere ; Jesus Christ ; 
l'etablissement et les premiers siecles du christianisme ; les pelerinages, le royaume francais fonde 
en Terre Sainte par les croisades ; la domination musulmane jusqu'a nos jours 

380 A tour from Thebes to the Peninsula of Sinai 

381 Journal de voyage: Paris a Jerusalem, 1939 et 1840 

382 

Viaggio da Venetia al Santo Sepolchro et al Monte Sinai: piu copios amente desscritto de gli altri : con 
disegni de paesi, città, porti, & chiese & li santi luochi .. 
Le vie o Cerimonie di Hierusalem 

383 
Peregrinus in Jerusalem: Fremdling zu Jerusalem, oder Ausfuhrliche reissbeschreibungen ... seine 
funff haupt-reisen, die er in Europa, Asia und Africa vor einigen Jahren gethan .. 

384 
A journey from Aleppo to Jerusalem: at Easter, A.D. 1697. Also, a journal from Grand Cairo to Mount 
Sinai and back again 

385 L'idee francaise et l'idee russe dans la question orientale 

386 Etudes sur l' Orient 

387 Guerre ou paix en Orient 

388 
Chronique de Chypre par Leonce Macheras: traduction francaise 
Χρονικόν Κύπρου. 

389 Historie de' re Lusignani 

390 
Cyprus: its ancient cities, tombs, and temples : a narrative of researches and excavations : during ten 
years' residence as American consul in that island 

391 Smyrne consideree au point de vue geographique 

392 Le turcophage 

393 Voyage a Smyrne: dans l'Archipel et l'ile de Candie en 1811, 1812, 1813 et 1814 

394 

Reponse a M.Gaston Deschamps relevant ses appreciations ineptes sur Smyrne ; ses calomnies 
contre les habitants de cette ville ; ses erreurs historiques, archeologiques, etc. 
En Turquie : l'ile de Chio. 

395 Konia, la ville des derviches tourneurs: souvenirs d'un voyage en Asie mineure 

396 Une annee dans le Levant 

397 

Itineraire d'une partie peu connue de l'Asie Mineure: contenant: la description des r'egions 
septentrionales de la Syrie; celle des cotes meridionales de l'Asie Mineure et des regions adjacentes 
en core peu connues; l'examen des causes de l'abaissement du niveau a l'extremite du bassin 
oriental de la Mediterranee, etc., etc 

398 Une page sur l'Orient 

399 

Dr. G. Zacharia's correspondirenden mitgliedes des archaologischen instituts zu Rom, Reise in den 
Orient in den Jahren 1837 und 1838: ueber Wien, Venedig, Florenz, Rom, Neapel, Malta, Sicilien und 
Griechenland nach Saloniki, dem Berge Athos, Konstantinopel und Trapezunt 
Reise in den Orient. 

400 Voyage religieux en Orient 

401 Correspondance d'Orient: 1830-1831 

402 Ricordi d'Oriente 

403 Vers Athenes et Jerusalem: journal de voyage en Grece et en Syrie 

404 Voyage en Orient 

405 Eothen 

406 Souvenirs d'une campagne dans le Levant 

407 Journal d'un voyage en Orient 

408 Diary of a tour in Greece, Turkey, Egypt and the Holy Land. 

409 
Itineraire de Paris a Jerusalem: et de Jerusalem a Paris, en allant par la Grece, et revenant par 
l'Egypte, la Barbarie et l'Espagne; 
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410 

Voyage au Levant: c'est dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure, dans les isles de Chio, de 
Rhodes, de Chypre, &c. : de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la 
Terre Sainte; enrichi de plus de deux cens tailles-douces, ou sont representees las plus celebres villes, 
pais, bourgs, & autres choses dignes de remarque, le tout dessine d'apres nature: 

411 Lettres sur l'Orient: ecrites pendant les annees 1827 et 1828 

412 Twenty years in the near East 

413 

Relation d'un voyage du Levant, fait par ordre du roy.: Contenant l'histoire ancienne & moderne de 
plusieurs isles de l'Archipel, de Constantinople, des cotes de la Mer Noire, de l'Armenie, de la 
Georgie, des frontieres de Perse & de l'Asie Mineure. Avec les plans des villes [et] des lieux 
considerables; le genie, les murs, le commerce [et] la religion des differens peuples qui les habitent; 
et l'explication des medailles [et] des monuments antiques. Enrichie de description & de figures d'un 
grand nombre de plantes rares, de divers animaux, et de plusieurs observations touchant l'histoire 
naturelle 

414 

Relation d'vn voyage fait av Levant: dans laquelle il est curievsement traite des estats sujets au Grand 
Seigneur, des moeurs, religions, forces, gouuernemens, politiques, langues, & coustumes des 
habitans de ce grand empire ... 
Relation d'un voyage fait au Levant 

415 

Sandys travels, containing an history of the original and present state of the Turkish Empire ... the 
Mahometan religion ... a description of Constantinople ... Also, of Greece, with the religion and 
customs of the Grecians. Of Aegypt ... A voyage on the River Nylus: of Armenia, Grand Cairo, Rhodes, 
the Pyramides, Colossus; the former flourishing and present state of Alexandria. A description of the 
Holy-Land ... of Jerusalem ... Lastly, Italy described, and the islands adjoining; as Cyprus, Crete, Malta, 
Sicilia, the Aeolian Islands; of Rome, Venice, Naples, Syracusa, Mesena, Aetna, Scylla, and Charybdis, 
and other places of note. Illustrated with fifty graven maps and figures. 

416 Notes sur l'ile de Chypre: souvenirs et impressions d'un voyage a travers les livres 

417 Le voyage du Levant 

418 

Relation iovrnaliere dv voyage dv Levant faict & descrit, par havt et puissant seigneur Henry de 
Beavvav, baron ... Reueu, augmente et enrichy par l'autheur de pourtraicts des lieux les plus 
remarquables. 

419 Travels in the east 

420 

De la republique des Turcs: & laou l'occasion s'offrera : des meurs & loy de tous Muhamedistes 
Histoire et consideration de l' origine, Loy, et coustumedes Tartares, Persiens, Arabes, Turks & tous 
autres Ismaelites ou Muhamediques, dits par nous Mahometains, ou Sarrazins 

421 Annali musulmani 

422 
Les voyages de Ludovico di Varthema, ou, Le viateur en la plus grande partie d'Orient 
Viateur en la plus grande partie d'Orient 

423 
Le memorial diplomatique d'Orient: soit revue politique, ethnologique, ecclesiastique, historique et 
periodique, fondee et publiee a Athenes 

424 De Turcarum Moribus: epitome 

425 Histoire de Scanderbeg, roy d'Albanie 

426 L'Albania 

427 

Nouvelles promenades dans le Bosphore, ou, Méditations bosphoriques: ouvrage historique, 
archéologique, politique, descriptif et moral ; suivi d'un appendice et d'un chapitre du tableau 
synoptique des littératures des langues les plus remarquables tant anciennes que modernes 

428 
Constantinopel, der Bosporus und die Dardanellen: nebst einem Ueberblick der neuesten Geschichte 
der Türkei 

429 Athos, or, The mountain of the monks 

430 

Petri d'Outremanni valentianensis e societate lesu, Constantinopolis Belgica, sive De rebus gestis a 
Balduino et Henrico: impp. Constantinopolitanis ortu Valentianensibus Belgis libri quinque. 
Petri d'Ovtremanni Constantinopolis Belgica, sive De rebvs gestis a Baldvino et Henrico 

431 
Historia o'sia vero, e distinto ragguaglio dello stato presente della Citta di Costantinopoli: et del 
serraglio delle sultane... 

432 Constantinople et l'Egypte 

433 Constantinople 

434 Sejour et promenade Constantinople: 1860-1861 
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435 Les bas-fonds de Constantinople 

436 Au pays des Osmanlis 

437 Costantinopoli 

438 
Petri Gyllii De topographia Constantinopoleos, et de illius antiquitatibus libri quatuor: ad reverendiss 
& illustriss D. Georgium Cardinalen Armaignacum 

439 Vie d'Ali Pacha: visir de Janina, surnomme Aslan, ou le Lion 

440 
La Macedoine and les puissances: l'enquete du Petit Parisien :en Autriche, En Hongrie, En Serbie, En 
Bulgarie, En Turquie, En Grece, En Macedoine 

441 
Guerre d'Orient, 1877-1878: Defense de Plevna, d'apres les documents officiels et prives reunis sous 
la direction du muchir Ghazi Osman pacha 

442 The Turkish atrocities in Bulgaria: letters of the special commissioner of the "Daily news," 

443 Bulgarian horrors and the question of the East 

444 Les intrigues moscovites en Turquie: La verite sur les massacres de Bulgarie 

445 Abdul Hamid revolutionnaire: ou ce qu'on ne peut pas dire en Turquie 

446 La Turquie actuelle: les peuples affranchis du joug ottoman et les interets francais en Orient 

447 La Turquie 

448 France et Turquie. 

449 La force et la faiblesse de la Turquie: Les coupables et les innocents 

450 

God Navarinskoi kampanii, 1827 i 1828 god: iz zapisok leitenanta Aleksandra Petrovicha Rykacheva, 
vedennykh na eskadriιe kontr-admirala grafa Logina Petrovicha Geidena : s portretami soiιuznykh 
admiralov, vidom korabliιa "Gangut" v Navarinskom srazhenii i dvumiιa planami srazheniiιa 

451 Statu quo d'Orient: revue des evenements qui se sont passes en Turquie pendant l'annee 1838 

452 Examen du livre intitule Considerations sur la guerre actuelle des Turcs par M. de Volney 

453 
A true and perfect list, of all the forces sent by his most Christian majesty: aboard his men of warr 
and gallies, upon the expedition for the relief of Candia this present year, 1669 

454 The history of Isuf bassa, captain general of the Ottoman army at the invasion of Candia. 

455 
Lettera di ragguaglio della Pressa delia Citta, e Fortezza di Suazich: dall'armi della serenissima 
republica di Venetia nell Anatolia 

456 Lettera di ragguaglio del Combattimento: tra l' armata Veneta, e la Turca a' Dardanelli 

457 

Novissima Canzone Al Sereniss. Sig. D. Giovanni D'Avstria Generale Dell'Armata Della Santissima Lega 
Sopra La Vittoria Seguita contra l'armata Turchesca: il VII. giorno di Ottobre M D LXXI. Con tre Sonetti 
.. 

458 
Historia delle cose successe dal principio della guerra mossa da Selim Ottomano a'Venetiani fino al di 
della gran giornata vittoriosa contra Turchi 

459 I commentarii delle guerre fatte co' Turchi da d. Giouanni d'Austria, dopo che venne in Italia 

460 Le voyage de Monsieur d'Aramon: ambassadeur pour le Roy en Levant 

461 

Relatione dell' Imbasciata fatta A. S. M. Catolica e donativi presentatigli per parts Del Gran Turco da 
vn svo bassa: traportata dalla lingua Turchessca, nella Spagnuola, eda questa nel nostro idioma 
Italiano 

462 A. Gislenii Busbequii omnia quae extant cum privilegio. 

463 Histoire du regne de Mahomet II, Empereur des Turcs 

464 

Tvvo very notable commentaries: the one of the originall of the Turcks and Empire of the house of 
Ottomanno, written by Andrewe Cambine, and thother of the warres of the Turcke against George 
Scanderbeg, prince of Epiro, and of the great victories obteyned by the sayd George, aswell against 
the Emperour of Turkie, as other princes, and of his other rare force and vertues, worthye of 
memorye, translated oute of Italian into Englishe by Iohn Shute 
Della origine de Turchi et imperio delli Ottomani 

465 L'Empire Ottoman et adversaires 

466 

A particular account of the two rebellions which happen'd at Constantinople in ... 1730 and 1731 at 
the deposition of Achmet the Third and the elevation of Mahomet the Fifth: composed from the 
original memorials ... with remarks explaining the names, offices, dignities &c. of the port; lately 
publish'd in French at The Hague, now ... translated into English 

467 Historia uniuersale dell'origine et imperio de Turchi. 

468 Histoire abregee de l'Empire ottoman: depuis son origine jusqu'a nos jours 

469 Wahre Abbildungen der Turchischen Kayser und Persischen Fursten: so wol auch anderer Helden und 
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Heldinnen von dem Osman, biss auf den andem Mahomet: auss den Metallen, in welchen sie 
abgebildet, genommen, und in gegenwertige Kuppfer gebracht: Wie dann auch vorher eines feden 
wandel kurtzlich mit Versen beschrieben durch Georg Greblinger alias S. von Regenspurg (nach J.J. 
Boissard) 

470 

Bessarionis Niceni cardinalis orationes de grauissimis periculis: quae reipublicae christianae à Turca 
iam tum impendere prouidebat. Eiusdem ad principes de pace inter se conciliγada, & bello aduersus 
Turcas suscipiendo, exhortatio 

471 Possession des Turks sur le continent Europeen de 1700 a 1879 

472 L'avenir de la Turquie: le panislamisime 

473 La question d'Orient: expose historique redige sur les notes d'un diplomate 

474 Les deux mondes 

475 Confidences sur la Turquie 

476 Turks and Christians: a solution of the Eastern question 

477 Etat militaire ottoman depuis la fondation de l' Empire jusqu'a nos jours 

478 
Geschichte der Turken: mit besonderer berucksichtigung des vermeintlichen anrechts derselben auf 
den besitz von Griechenland 

479 History of the Ottoman Empire: from its establishment, till the year 1828 

480 The fall and resurrection of Turkey. 

481 De l'etablissement des Turcs en Europe 

482 
Vera e distinta relazione della resa della fortissima citta di Belgrado: capitale del regno di servia fatta 
da Turchi alle Armi Cesareo-Regie 

483 Petit traicte de l'origine des Turcqz 

484 Les crimes des empereurs turcs: Depuis Osman I. jusqu'a Selim IV 

485 

The Turkish history: from the original of that nation, to the growth of the Ottoman empire: with the 
lives and conquests of their princes and emperors ... With a continuation to this present year. 
MDCLXXXVII. Whereunto is added the present state of the Ottoman empire. 

486 

The generall historie of the Turkes, from the first beginning of that nation to the rising of the 
Othoman familie: with all the notable expeditions of the Christian princes against them. Together 
with The lives and conquests of the Othoman kings and emperours faithfullie collected out of the 
best histories, both auntient and moderne, and digested into one continuat historie untill this 
present yeare 1603 

487 The history of the growth and decay of the Othman empire ... 

488 Les grecs de l'empire Ottoman: etude statistique et ethnographique 

489 Researches in Greece and the Levant 

490 D'Orleans a Stamboul 

491 

Ethnographie et statistique de la Turquie d'Europe et de la Grece: races musulmanes et raias 
territoires occupes par elles dans la presqu'ile des balkans 
Races musulmanes et raias territoires occupes par elles dans la presqu'ile des balkans. 

492 Le mal d'Orient 

493 Narrative of a journey from Constantinople to England 

494 
Memoire annexe a la carte de la Turquie d'Europe: a la droite du Danube, ou des Beglerbegliks de 
Roum-Ili, de Bosnie et de Moree en quatre feuilles 

495 Turkey, being sketches from life 

496 

The Ottoman empire and its resources: with statistical tables of the army, navy, trade, navigation, 
institutions, etc., etc., : drawn from the consular reports, as given in the elaborate returns of the 
Board of trade, and various foreign documents of official character : preceded by an historical sketch 
of the events in connection with the foreign and domestic relations of the country, during the last 
twenty years 

497 La Turquie contemporaine jugee par un allemand: Eine turkische Reise von Karl Braun Wiesbaden 

498 The Greek islands and Turkey after the war 

499 Modern Turkey 

500 Turkey 

501 La Dix-neuvieme caravane 

502 
Essais de geographie, de politique et d'histoire, sur les possessions de l'empereur des Turcs en 
Europe: Divises en trois parties. La premiere, contenant une description geographique de la Turquie 
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d'Europe. La seconde, contenant un detail de la constitution militaire des Turcs. La troisieme, le recit 
historique des principaux evenemens de la guerre de 1768, entre la Russie & la Porte 

503 Voyage en Grece et en Turquie: fait par ordre de Louis XVI, et avec l'autorisation de la Cour ottomane 

504 Malerische Reise in einigen Provinzen des Osmanischen Reiches 

505 Constantinople: en 1806, 1807 et 1808 

506 

Travels to and from Constantinople in 1827 and 1828: or Personal narrative of a journey from 
Vienna, through Hungary, Transylvania, Wallachia, Bulgaria, and Roumelia, to Constantinople ; and 
from that city to the capital of Austria, by the Darfanelles, Tenedos, the plains of troy, Smyrna, Napoli 
di Romania, Athens, Cyprus, Syria, Alexandria, &cc. 

507 
A survey of the Turkish empire.: In which are considered, I. Its government ... II. The state of the 
provinces ... III. The causes of the decline of Turkey ... IV. The British commerce with Turkey 

508 Souvenirs de voyage en Turquie dans la mer noire et en Grece. 

509 

Relatione del viaggio fatto a Constantinopoli: e ritorno in Germania, dell'Illustrissimo Sig. Conte 
Alberto Caprara, Gentilhuomo della Camera dell'Imperatore e da Esso mandato come Internuntio 
Straordinario, e Plenipotentiario per trattare la continuatione della Tregua 

510 Voennoe obozrenie pokhoda Rossijskikhi vojski v Evropejskg Turtsii v 1829 godu 

511 
De l'influence Francaise sur l'esprit public en Roumanie: les orrigines etudes sur l'etat de la Societe 
Roumaine a l'epoque des regnes phanariotes 

512 Cronicarii greci: carii au scris despre Romani in epoca fanariota 

513 Comptes rendus des seances Nos 65-79 

514 Due mesi in Bulgaria: ottobre e novembre 1886 : note di un testimonio oculare 

515 
Une revanche, une etape: avec les Grecs, de Paris a Salonique par Athenes et la Macedonie-
Campagne de 1912 

516 
Ιστορία του Ελληνοβουλγαρικού Πολέμου 1913: επί τη βάσει επισήμων εκθέσεων, περιγραφών, 
αυτόπτων και εγγράφων 

517 La question d'orient: histoire de la peninsule des balkans 

518 La p'eninsule gr'eco-slave: son pass'e, son pr'esent et son avenir : 'etude historique et politique 

519 Gli erede della turchia: studi di geografia politica ed economica sulla questione d'oriente 

520 Pages d'Orient 

521 La Peninsule des Balkans: Vienne, Croatie, Bosnie, Serbie, Bulgarie, Roumelie, Turquie, Roumanie 

522 On the track of the crescent: erratic notes from the Piraeus to Pesth 

523 
Le Balkan et l'Adriatique: les Bulgares et les Albanais, d'administration en Turquie, la vie des 
campagnes, le panslavisme et l'hellenisme 

524 Atlas k Puteshestviiu Vladimira Darydovapo Ionicheskim ostrovam Gretsii, Maloi Azii i Nhrtsii. 

525 La Turquie inconnue: Roumanie, Bulgarie, Macedoine, Albanie 

526 
Retour de la Turquie de Charles XII et des troupes suedoises: par la Transylvanie la Hongrie et 
l'Autriche en 1714 & 1715 

527 La Grece et le Danemark 

528 The Russo-Turkish campaigns of 1828 and 1829: with a view of the present state of affairs in the East 

529 Considerations sur la guerre actuelle des Turcs 

530 Nouvelles considerations sur la guerre des Turcs: et des deux cours imperiales 

531 
Istruzioni di Caterina II.: per la commissione data di compilare un nuovo codice di Leggi per l' impero 
delle russie 

532 La Russie a Constantinople: premieres tentatives des russes contre l' Empire Grec 865-1116 

533 

La Russie en face de Constantinople et de l'Europe depuis son origine jusqu'a nos jours: son histoire 
diplomatique sous ce double point de vue ; d'apres les pieces officielles, les meilleurs recueils de 
traites, les auteurs russes ou etrangers ... 

534 
Memoirs of Russia, historical, political, and military, from the year MDCCXXVII, to MDCCXLIV. ... With 
a supplement 

535 Disegni della guerra, assedio, ed assalti dati dall'armata Turchesca all' Isola di Malta, l'anno 1565. 

536 
Histoire des conquetes des Normands, en Italie en Sicile, et en Grece 
Atlas de l'histoire des conquetes des Normands, en Italie en Sicile, et en Grece 

537 
Successi istorici degli Acquisti della serenissima republica di Venezia: In Leuante : Consacrati 
all'Illustrifs signor Abate Abbondio Rezzonico, patrizio veneto, e Barone del Sacro Romanto Impero 

538 Conquiste della ser. republica di Venezia nella Dalmazia, Epiro, e Morea, durante la guerra intrapresa 
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contro Meemet IV Imper. de Turchi negli due anni primi del principato di Marc. Ant. Giustiniani ... 

539 

Journal of the Venetian campaigne, A.D. 1687, under the conduct of the Capt. General Morosini, 
General Coningsmark, Providitor Gen. Cornaro, General Venieri, etc. / c translated from the Italian 
original, sent from Venice, and printed by order of the most Serene Republick. 

540 Lettera di raggvaglio dell'impresa del Volo 

541 

Dell' historia vinitiana di Marco Antonio Sabellico: Libri XXXIII. Con la guinta de gli Epitomi di nuouo 
tradotti dal Latino, et molte altre cose, che nell' vltima stampa mancauano. Con la tavola delle cose 
notabili 

542 
Relatione distinta venuta da Vienna della Vittoria ottenuta Dall'eccellentissimo generale 
Montecuccoli Contro l'Armi Ottomane. 

543 
Lettere, et orationi del reverendiss. Cardinale Bessarione: tradotte in lingua italiana, nelle quali 
esorta i prencipi d'Italia alla lega, & a prendere la guerrà contra il Turco .. 

544 Histoire de Theodose le grand pour monseigneur le Dauphin 

545 Histoire de la transmission du pouvoir imperial a Rome et a Constantinople 

546 Romische geschichte 

547 Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence 

548 Per le Greche colonie di Sicilia: sulla domanda di deputarsi in quel regno un vesovo nazionale 

549 La grande-Grece: paysages et histoire 

550 Vue aerienne de Salonique: avant l' incendie 

551 La ville convoitee, Salonique 

552 
Η άλωσις της Θεσσαλονίκης και ο Αγιος Δημήτριος 
Αγιος Δημήτριος και η άλωσις της Θεσσαλονίκης. 

553 Salonicco 

554 La vente de Parga: episode d'histoire contemporaine 

555 Les Giustiniani dynastes de Chios: etude historique 

556 
Description topographique et historique de la plaine d'Argos: et d'une partie de l'Argolide avec carte 
et figures 

557 Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter: von der Zeit Justinian's bis zur turkischen Eroberung 

558 Athens and Attica: journal of a residence there 

559 D'Athenes a Baalbek 

560 Corinthe et Athènes 

561 Fair Athens 

562 

Athenes moderne, ou, Description abregee de la capitale de la Grece, suivie du tableau des departs 
des bateaux a vapeur, du rapport entre les monnaies grecque et les monnaies etrangeres, du tarif 
des voitures, etc., etc. = Αι νέαι Αθήναι, ήτοι, Περιληπτική περιγραφή της πρωτευούσης της 
Ελλάδος, μετά των αναχωρήσεων των ατμοπλοίων, τηςαναλογίας των Ελληνικών προς τα ξένα 
νομίσματα, της αστυνομικής διατιμήσεως των αμαξών, κτλ 
Description abregee de la capitale de la Grece... 

563 

Athenes au XVIIe siecle: dessins des sculptures du Parthenon attribues a J. Carrey et conserves a la 
bibliotheque nationale accompagnes de vues et plans d'Athenes et de l'Acropole 
Dessins des sculptures du Parthenon. 

564 

Documents inedits ou peu connus sur l' histoire et les antiquites Athenes: tires des archives de 
l'Italie, de la France, de l' Allemagne, etc. 
Documents sur Athenes 

565 

Relation de l'etat present de la ville d'Athenes: ancienne capitale de la Grece, batle depuis 3400. ans. 
avec vn abrege de son histoire et des antiquites 
Relation d'Athenes 1872. 

566 Memoire sur l' ile d' Eubee 

567 L'Hellenisme: devant le Congres 

568 Memoire sur l'ile de Thasos 

569 De Thessalie en Crete: Impressions de Campagne Avril-Mai 1897 

570 
History of Suli and Parga: containing their chronology and their wars, particularly those with Ali 
Pasha, prince of Greece 

571 Les iles Ioniennes pendant l'occupation francaise (1797-1799) 

572 Ile de Rhodes 
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573 Monumens de Rhodes 

574 Le siege de Rhodes chronique du xvi siecle 

575 
La Morea compendiata dad. Pio Tebaldi, in cui si defcriuono le Citta principali Costumi, e Riti di quei 
Popoli, da quanti, & da chi fu dominata, con altre notabili curiosita 

576 Tagebuch einer Reise nach Morea im Jahre 1822. 

577 The brigands of the Morea: a narrative of the captivity of Mr. S. Soteropoulos 

578 Excursion en Morée en 1840. 

579 Paxos und Antipaxos 

580 Macedonia and the reforms 

581 

La verite sur la question macedonienne: reproduction et traduction de documents originaux et 
inedits : emanant du cabinet du Grand-Vizir de Turquie Halil Rifaai Pacha : interessans rapports des 
valis ... 

582 

Lettres sur la question de Macedoine: a m.m. Francis de pressensdepute du Rhone et redacteur en 
chef au journal "Temps", Max Nordau, Marcellin Barthelot senateur, membre de l'Academie 
Francaise, Charles Dilke, Edward Russel editeur du "The Daily Post, Liverpool" Michel Breal membre 
de l'Institut, Eveques d'Hereford et Rochester, Paul; Leroy Beaulieu G. Fr. Damiani etc. avec quelques 
reponses sur ces lettres = Επιστολαί επί του μακεδονικού ζητήματος 
Επιστολαί επί του μακεδονικού ζητήματος. 

583 La question macedonienne: on doit aux peuples la verite 

584 L'imbroglio Macedonien 

585 Macedonia: (marzo-aprile 1903) 

586 L'hellenisme et la Macedoine 

587 La Macedoine et les Roumains 

588 La crise macedonienne: enquete dans les vilayets insurge : Septembre-Decembre 1903 

589 Le conflit des races en Macedoine: d' apres une observation monographique 

590 The geography and antiquities of Ithaca 

591 Ithaca 

592 
The colonies: treating of their value generally--of the Ionian Islands in particular ... Strictures on the 
administration of Sir Frederick Adam ... 

593 L'annessione delle isole Ionie: al regno ellenico considerazioni storiche politiche 

594 
Dedicace au public Anglais 
Avis du capitaine Nicolas Chiefala, grec de l'ile de Zante, au Public. 

595 

Remarks respectfully submitted to the consideration of the british parliament upon a despatch, 
dated 10th April, 1840, from sir Howard Douglas, Bart lord high commissioner of the Ionian Islands to 
the right hon. lord John Russell, Minister of the colonies 

596 
Bonaparte et les iles Ioniennes: un episode des conquetes de la republique et du premier empire 
1797-1816) 

597 
Esposizione delle causo politico-economiche: che si appongono ai progressi dell'agricoltura negli 
stati-uniti dell' isole Ionie 

598 
Essai sur les isles de Zante, De Cerigo, de Cerigotto et des Strophades: compasant le Departement de 
la Mer-Egee 

599 
Quelques observations sur la maniere d' obtenir des reformes constitutionnelles dans les iles-
Ioniennes . 

600 
Sulla condizione attuale delle isole Ionie: promemoria 
Promemoria. 

601 

Carte jour servir a lintelligence du Voyage Historique, Litteraire, Politique et Pittoresque aux Isles et 
possessions ci-devant Venitiennees 
Voyage historique, litteraire et pittoresque dans Les isles et possessions ci-devant venitiennes du 
Levant; savoir :: Corfou, Paxo, Bucintro, Parga, Prevesa, Vonizza, Sainte-Maure, Thiaqui, Cephalonie, 
Zante, Strophades, Cerigo et Cerigotte; accompagne d'un atlas. 

602 Die Ionischen Inseln 

603 Histoire de l'ile d'Hydra: jusqua'a la revolution de 1821 

604 
Vie de Karabet Manouc-Oglou, Armenien, ancien banquier a Constantinople, du celebre Caimacan 
Tahir-Pacha, et du redoutable Visir Ali, Pacha de Janina 

605 Affaires de crete 
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606 L'insurrection de Crete 

607 Facts on the Candian question and the Hatt-I-Humayoun. 

608 Candia: ricordi di escursione 

609 
Documents inedits pour servir a l'histoire de la domination venitienne en Crete de 1380 a 1485: tires 
des archives de Venise 

610 

Ad Ludovici Antonii Muratorii rerum italicarum scriptorum tomus viii: appendix seu Laurentii de 
Monacis Veneti Cretae Cancellarii chronicon de Rebus venetis... 
Laurentii de Monacis Veneti Cretae Cancellarii Chronicon 

611 Une intervention en Crete, 1668-1669 

612 La verite sur les evenement de Candie. 

613 Letters from Crete: letters written during the spring of 1886 

614 Huit jours dans l' ile de Candie en 1861: moeurs et paysages 

615 

Les memoires du voyage de monsieur le marquis de Ville au Levant: ou L'histoire curieuse du siege 
de Candie, comprenant en trois parties tout ce qui s'est passe, tant avant l'arrivée & sous le 
commandement de ce general, que sous celuy de mr. le marquis de S. André Montbrun, jusques à la 
prise de la place. Le tout tiré des memoires de J.B. Rostagne, secretaire d'estat & des finance de 
S.A.R. & tesmoin oculaire de ce qu'il dit: & de plusieurs autres tres fideles & tres curieuses 

616 
Primordia Corcyrae, ex antiqvissimis monumentis illustrata cura Angeli Mari͵ Qvirini: ex Abbate 
Benedictino - Casinensi Archiepiscopi Corcyrae. Sanctiss Dom N. Benedicto XIII 

617 
Libro delle Famiglie Nobili della Magnifica citta di Corfu: tratto dal libro d'oro tenuto nell'Archivio 
della medesima 

618 Ιστορία της νήσου Κεφαλληνίας: δοκίμιον 

619 Memoire sur les trois departemens de Coroire, d'Ithaque et de la mer Egee 

620 Reisen auf den griechischen inseln des Agaischen Meeres 

621 
Το πρόγραμμα της εξωτερικής αυτού πολιτικής: αγορεύσεις κατά τας συνεδριάσεις της Βουλής της 
21ης και 28ης Σεπτεμβρίου 1915 

622 Ο Βενιζέλος: ψυχολογική και πολιτική κριτική 

623 La Guerre turco-grecque de 1820 a 1829 

624 L'insurrection cretoise et la guerre greco-turque 

625 La guerra greco-turca: note ed impressioni di un volontario Garibaldino della colonna Mereu 

626 Erinnerungen eines Schweizerarztes aus demgriechisch-turkischen Krieg 1897 

627 In Grecia: ricordi e considerazioni di un reduce garibaldino 

628 La guerra greco-turca: 1896-97 

629 La Camicia rossa nella guerra greco-turca (1897) 

630 Querre greco-turque journal d'un volontaire: reflexions generales 

631 
Aus dem thessalischen Feldzug der Turkei Fruhjahr 1897: Berichte und Erinnerungen eines 
Kriegskorrespondenten 

632 La Guerre turco-grecque de 1897 

633 Documents diplomatiques: Conflit greco-turc : Avril - Septembre1897 

634 The battlefields of Thessaly: with persnal experiences in Turkey and Greece 

635 Conference de Paris 1869. 

636 
La Grece du roi Othon: correspondance de M. Thouvenel avec sa famille et ses amis, recueillie et 
publee avec notes et index biographique 

637 Pensees d'un enfant de la Grece sur les evenemens de l'Orient 

638 
Der Genfer Jean Gabriel Eynard als philhellene, 1821-1829: inaugural - dissertation zur erlangung der 
... 

639 
La Grecia ed il re Ottone: cenni storici intorno alla sommossa militare, scoppiata ultimente a Nauplia 
o Napoli di romania 

640 

Greece: her past condition under King Otho, her present requirements and tendencies, and her 
future prospects ; with a few words about the movement in favour of Prince Alfred's election as King 
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641 Second Memorandum adresse aux trois puissances protectrices de la Grece et au monde civilise 

642 

Le compte-rendu du miroir grec, journal redige en grec et en francais et publie a Nauplie, depues le 
mois de mai 1832, jusqu' au mois de janvier 1833 = Ιστορική έκθεσις της εφημερίδος ο Ελληνικός 
Καθρέπτης, εκδιδομένης ελληνιστι και γαλλιστί εις Ναυπλιον, από τον Μάιον μήνα του 1832, μέχρι 
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του Ιανουαρίου του 1833 
Ιστορική έκθεσις της εφημερίδος ο ελληνικός καθρέπτης, εκδιδομένης έλληνιστί και γαλλιστί εις 
Ναύπλιον, από τον Μάιον μήνα του 1832, μέχρι του Ιανουρίου του 1833. 

643 Graf Ioann Kapodistriiιa, prezident Gretιsii: istoricheskii ocherk V. Teplova 

644 

Απλή και μεμαρτυρημένη έκθεσις των εν Ελλάδι πράξεων και τυχών αυτού απ'αρχής του αγώνος της 
επαναστάσεως μέχρι σήμερον: όπου περιέχονται και τα κατά την πολιορκίαν Μεσολογγίου 1822 εν 
συνόψει, τα κατά την μεγάλην πολιορκίαν υπό Κιουταή και Ιβραίμη 1825-26 και την ηρωικήν έξοδον 
των εν αυτώ, το ανδραγάθημα του Κίτζου Τζαβέλλα Αρχηγού των Ελλήνων εις Κλείσοβαν, η 
σύστασις του Επτανησιακού σώματος και εκστρατεία εις Αθήνας, η εξιστόρησις της αρχής και του 
τέλους του Α. εθνικού νοσοκομείου Ναυπλίου και του εκεί κλινικού και οικονομικού συστήματος. ο 
ερχομός, ο θάνατος και το βαλσάμωμα του σώματος του μακαρίτου Κυβερνήτου, ο όρκος των 
Ελλήνων προς τον βασιλέα Όθωνα και αι τρεις αυτού υποσχετικαί προκηρύξεις προς αυτούς κτλ. : 
επισυνάπτονται δε και παράρτημα αποδεικτηρίων, και εξλιθογραφήματα σφραγίδων και 
νομισμάτων του Κυβερνήτου και του Βασιλέως, και του ιστορικού αργυρού νομίσματος του 
εκτυπωθέντος εν Παυαρία εις μνήμην της νέας ελληνικής βασιλείας, προς δε και αι εικόνες του τε 
Κυβερνήτου και του Βασιλέως 

645 Sir Richard Church, C.B., G.C.H.: commander-in-chief of the Greeks in the War of Independence 
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Comite des dames philhellenes aux Champs-Elysees. 
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The Battle of Navarin: compared with other important naval events; justifying, by analogy, the 
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654 Precis des operations de la flotte grecque: durant la revolution de 1821 et 1822 

655 Bataille de Navarin: fantaisie brillante ; oeuv. 132 

656 La battaglia di Navarino o Il rinnegato 

657 Le combat de Navarin 

658 Memoria intorno alla battaglia di Navarino Seguita il di 20 Ottobre 1827. 

659 Η ναυμαχία του Ναβαρίνου 

660 

Precis de la bataille navale de Navarin, livree le 20 Octobre 1827, par les divisions combinees de 
l'angleterre, de la France et de la Russie, sous le commandement de l'amiral Codrington, a la flotte 
turco-egyptienne commandee par l'amiral Tair-Pacha 

661 

Deux discours: prononces a la Chambre des Deputes sur le systeme de l'ancien ministere, sur la 
bataille de Navarin et le salut des Grecs 
Bataille de Navarin 

662 Navarin, 1827-1877. 

663 Bataille de Navarin: (20 Octobre 1827) 

664 Siege de Missolonghi, ou, Essais d'un philhellene 

665 Missolonghi, la liberté, ou les Grecs et le chant du guerrier grec, helléniennes 

666 La Grece apres sa cinquieme campagne: (en 1825) 

667 Un coup d'oeil sur la Moree, ou, le philhellene converti 

668 
Λόγος εκφωνηθείς κατά την Εθνικήν εορτήν της 25 Μαρτίου 1857 εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία των εν 
Μασσαλία παροικών Ελλήνων 

669 
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Lord Byron en Grece, suivies de plusieurs memoires ecrits sur les lieux memes 

672 

A picture of Greece in 1825: as exhibited in the personal narratives of James Emerson, esq., Count 
Pecchio, and W. H. Humphreys, esq., comprising a detailed account of the events of the late 
campaign, and sketches of the principal military, naval, and political chiefs 

673 
L'Epire et la question grecque: memoire sur l'Epire en general et particulierement sur l'eparchie de 
Janina 

674 

Istoritsheskii otserk narodnoi vaini za nezavisimost Gretsi i vastanovlenija kolorevstfa, pri bmishatelst 
belikix gersav: Rossi, Angli i Fransi 
Philozhenija k istoricheskomi oierki narodnoi voinib za hezavisimosta grecii 

675 
The Greek steam-boats and Mehemet ali's Firman: being a following statement of the pamphlet : a 
summary account of the steam-boats for Lord Cochrane's expedition 

676 

Memoirs of the affairs of Greece: containing an account of the military and political events which 
occurred in 1823 and following years : with various anecdotes relating to Lord Byron, and an account 
of his last illness and death 

677 Sketches of the war in Greece 

678 Les orages de ma vie 

679 
Apercu sur les causes de la revolution de la Grece: pour son independale du gouvernement des 
musulmans 

680 Geschichte des neugriechischen Freiheitskamfes 

681 Campagne d'un jeune francais en Grece: envoye par M. le duc de Choiseul 

682 Discours historique sur les malheurs de la Grece 

683 Continuation de l'histoire des evenemens de la Grece 

684 Η Ελλάς κατά το Εαρ του 1825 
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686 Le general Fabvier en Grece: discours de reception 

687 
Opravganie Grekof, i izgannoe im v polzu sirot i vgov Grekof, pozertvavafsich zizhiju za Viru i 
Otetsestvo 

688 Lettre messenienne sur l'intervention des puissances alliees dans les affaires de la Grece. 

689 Der anterstutzung der Griechen: worte des Herzens 

690 An historical sketch of the Greek revolution. 

691 
Histoire contemporaine: la Grece depuis son independance 
Grece depuis son independance. 

692 Des Grecs, des Turcs: et de l'esprit public europeen : opuscule de 1821 

693 Kartina istoricheskaia i politicheskaia novoj grecii 

694 Γενικός εξοπλισμός του Εθνους. 

695 Funerailles du general Fabvier: discours 

696 Souvenirs de la Moree: pour servir a l'histoire de l'expedition francaise en 1828-1829 

697 Discours d'un envoye de la Grece: au premier congres qui jugera convenable de l'admettre 

698 Dissertations sur la Guerre Turco-Grecque. 

699 Storia del risorgimento della Grecia 

700 Die Griechische Revolution, ihr Ursprung und Fortschritt 

701 
The Greek Revolution: its origin and progress : together with some remarks on the religion, national 
character, &c. in Greece 

702 
Geschichte der griechischen revolution: Ein Beitrag zur Geschichte Griechenlands vom jahre 1833 bis 
zum jahre 1844 

703 Papers relative to the affairs of Greece: 1826-[1832] 

704 
Journal de la premiere expedition de la flotte grecque (avril-mai 1821): texte grec inedit, publie avec 
une traduction francaire et des notes 

705 Greece vindicated in two letters 

706 Karaiskakis: obrazek historyczny z epoki powstania greckiego w roku 1819 

707 Greece in the nineteenth century: a record of Hellenic emancipation and progress: 1821-1897 
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712 Coup d' oeil sur la Grece 

713 
Documents inedits concernant Rhigas Velistinlis: et ses compagnons de martyre tires des archives de 
Vienne en Autriche 

714 Lettres grecques de Madame Chenier: precedees d'une etude sur sa vie 

715 Vorbereitung und Ausbruch des Ausstandes der Griechen gegen die osmanische Psorte 

716 
Lascaris, ou,: Les grecs du quinzieme siecle : suivi d'un essai historique sur l'etat des grecs, depuis la 
conquete musulmane jusqu'a nous jours 

717 Storia del risorgimento della Grecia dal 1740 al 1824 

718 Griechenland unter des Tyrannei der Turken 

719 
Una lettera scritta dal capitano Niccolo Chiefala greco di Zante all' Onorevolissimo William Venables 
lord maire di Londra 

720 
Abriss der Schicksale Griechenlands seit der Eroberung von Constantinopel: Aus dem Militair-
Wochenblatt besonders abgedruckt und mit Zusatzen versehen 

721 
Correspondence respecting the rectification of the greek frontier. 
Greece 1881-1887 

722 La marine perdant la guerre de l' indipendance grecque 

723 Christian Greece and living Greek 

724 
Collection de resumes geographiques ou bibliotheque portative de geographie physique, historique, 
ancient et moderne 

725 La Grece et ses insurrections: avec une carte speciale 

726 La Grece telle qu'elle est 

727 
Geschichte Griechenlands: von der Eroberung Konstantinopels durch die Turken im Jahre 1453 bis 
auf unsere Tage 

728 

Illustrations of Grecian history: the scenes of greatest interest in Grecian history, and the men who 
made them memorable, are grouped together in this work ; its aim being to show the influence of 
great contemporaries upon each other, and the character which their united energies stamped upon 
their age 
Greece. 

729 
Les Grecs a toutes les epoques: depuis les temps les plus recules jusqu'a l'affaire de Marathon en 
1870 

730 Les Hellenes 

731 Notice biographique sur Jean et Theodose Zygomalas 

732 Observations sur l'opinion de quelques hellenistes touchant le grec moderne 

733 Le tombeau de Marcos Botzaris 

734 
Biographie des hellenes: Markos Botsaris 
Notice historique sur Marcos Botzaris 

735 Quadri della Grecia moderna 

736 Les Grecs modernes 

737 Morea und seine bewohner nebst einigen beberkungen uber Konstantinopel 

738 
Onomatologie de la geographie grecque, ou, l'art d'apprendre le dictionnaire grec en etudiant la 
geographie de la Grece ancienne et de ses colonies 

739 Durch Griechenland nach Konstantinopel: Eine Gesellschaftsreise in funfunddreissing Tagen 

740 Gemalde von Griechenland 

741 
Griechenland, Makedonien und Sud-Albanien, oder,: Die sudliche Balkan-halbinsel 
Sudliche Balkan-Halbinsel. 

742 La Grece: vues pittoresques et topographiques 

743 Erinnerungen au Griechenland 

744 Reisen des Konigs Otto und der Koniginn Amalia in Griechenland 

745 Five weeks in Greece 

746 Seven days in Attica in the summer of 1852 

747 Glimpses of Greek life and scenery 

748 The Greece of the Greeks 

749 La Grecia moderna 

750 Dans le Levant: en Grece et en Turquie 

751 Rambles & studies in Greece 
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752 Theon utazasa Gorogorszagban: 1835 

753 
Tagebuch meines Aufenthaltes in Griechenland wahrend der Monate Januar: Februar und Marz im 
Jahre 1822 

754 

Quinze jours en Grece: lettres adressees au journal "Le Temps" : croisiere du Senegal : voyage 
organise par le "Tour du Monde", Mars-Avril 1896 
Croisiere du tour du monde. 

755 Excursions en Grece: pendant l'occupation de la Moree par l'armee, dans les annees 1832 et 1833 

756 Sechs Jahre in Griechenland: Ansichten, Bilder und Erlebnisse aus Griechenlands Gegenwart 

757 The land of Greece,: described and illustrated 

758 
Reiselust in ideen und bildern: aus Italien und Griechenland 
Reise in Griechenland. 

759 

Nicolai Gerbelij In descriptionem Graeciae Sophiani, praefatio: In qua docetur, quem fructum, 
quam[que] uoluptatem allatura sit haec pictura studiosis, si diligenter eam cum historicorum, 
poetarum, geographorum[que] scriptis contulerint. ... 
In descriptionem Graeciae Sophiani, praefatio 

760 De Paris a Athenes en 62 heures 

761 A tour in Greece, 1880 

762 De Venice a Constantinople: a travers la Grece et retour par Malte, Messine, Pizzo et Naples 

763 Peloponnesus: notes of study and travel 

764 Voyage en Grece et dand le Levant fait en MDCCCXLIV 

765 Expedition de Moree (1828-1829): lettres d'Eugene Cavaignac 

766 Huit jours en Grece 

767 
La Grece pittoresque: publication artistique dessinee d'apres nature par A. Loffler et accompagnee 
du texte descriptif du Maurice Busch 

768 Bilder aus Griechenland 

769 L'orient hellene: Grece, Crete, Macedoine 

770 Trois annees en Grece 

771 Voyage en Grece 

772 
La Grece regeneree, ou, Description topographique du nouvel etat independant de la Grece et des 
frontieres qui lui conviennent 

773 Croquis de Grece et de Turquie 1896-1897: Autour de L'Archipel 

774 La Grece contemporaine 

775 A journey into Greece 

776 
Promenade dans les Vosges ; en Algerie ; excursion en Grece 
Excursion en Grece. 

777 

Relazione nuova, vera e distinta dell'orrido terremotto, ed aquemotto: successo li 14 Maggio 1748. 
Nella citta di Vostizza nel regno della Morea : Dessunta de una Lettera scritta da Soggetto degno di 
fede 

778 
Breve descrizzione corografica del Peloponeso o' Morea: con l'origene de primi habitanti, serie de 
prencipi, titolo deciascheduna provincia, possessori di quelle, natura de paesi ... estratta dal volume 

779 Un Voyage en Grece en 1826. 

780 
Historisch-mahlerisce reise durch Griechneland. 
Historisch-malerische reise durch Neapel und Sicilien 

781 
The itinerary of Greece: with a commentary on Pausanias and Strabo and an account of the 
monuments of antiquity at present existing in that country; compiled in the years 1801-06 

782 Notes de voyage: la Grece et la Sicile, villes romaines et byzantines, Constantinople et Smyrne 

783 

Memorie istoriogeografiche della Morea riacquistata dall' armi venete: del regno di Negroponte, e 
degli altri luoghi circonvicini, e di quelli ch' hanno sottomesso nella Dalmacia e nell' Epiro dal 
principio della guerra intimata al Turco in Costantinopoli 1684 sino all'anno presente 1687 .. 

784 Memorie istoriografiche delli regni della Morea, e Negroponte e luoghi adiacenti 

785 Les illusions grecques de Chateaubriand. 

786 

Esatta notitia del Peloponneso, volgarmente penisola della Morea: divisa in otto provincie, descritte 
geograficamente, doue si legge l'origine de primi habitanti, con li nomi, che diedero alle prouincie, 
città, & altro con sue istorie : & acquisti fatti dalla serenissima repvblica di Venetia, sall' anno 1684, 
sino al di presente 
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787 Voyage pittoresque en Grece et dans le Levant, 

788 Album grec 

789 Michaelis, ou, Le poete de Corfou. 

790 Griechenland in unseren Tagen: Studien und Bilder 

791 La Grece nouvelle, l'hellenisme, son evolution et son avenir. 

792 D'Athenes a Salonique. 

793 Jubile des Grecs et jubile de la civilisation: nouvel appel en faveur des Grecs 

794 Le prise de Constantinople par les turcs Ottomans en 1453: extrait d'un travail historique 

795 Belagerung und Eroberung von Constantinopel: im Jahre 1453 aus der chronik von Zorzi Dolfin 

796 
Historia captae a Turca Constantinopolis 
De captivitate Constantinopoleos 

797 

De capta a Mehemethe II Constantinopoli: Leonardi Chiensis et Godefridi Langi narrationes : sibi 
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capta deletoque Christianorum, in Oriente, imperio Monodia 

798 Les derniers Cesars de Byzance 
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Capitoli formati dal Magistrato dell'illustriss & Eccellentifs ...Revisori, e regolatori alla scrittura : per il 
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approbati dell'Eccellenti senato con Decreto 28 Maggio 1693. 

802 
Les Gestes des Chiprois: recueil de chroniques francaises ecrites en Orient au XIIIe & XIVe siecles 
(Philippe de Navarre & Gerard de Monteal [sic]) 
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804 
Des depouilles religieuses enlevees a Constantinople au XIIIe siecle et des documents historiques nes 
de leur transport en occident 

805 
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806 
Recherches et matériaux pour servir à une histoire de la domination française: aux XIIIe, XIVe et XVe 
siècles dans les provinces démembrées de l’Empire Grec à la suite de la quatrième croisade 

807 
Komnenen und Normannen: Beitrage zur Erforschung ihrer Geschichte in verdeutschten und 
erlauterten Urkunden des zwolften und dreizehnten Jahrhunderts 

808 
Deux homelies de Photius au sujet de la premiere expedition des Russes contre Constantinople (855) 
Sur l'edition de l'Iliade et de l'Odysee publiee par Emmanuel Bekker, a Bon, en 1858. 

809 Deux homelies de Photius au sujet de la premiere expedition des Russes contre Constantinople (865) 

810 Observation on the characteristic features of byzantine history 

811 L'Imperatrice Theodora 

812 De Theodora Justiniani Augusti uxore: facultati litterarum parisiensi : thesim proponebat 

813 Essai de chronographie byzantine. 

814 L'Empire grec et les barbares 

815 History of the Byzantine Empire from DCCXVI to MLVII 

816 

Rerum ab Alexio: I. Joanne, Manuele et Alexio II. Comnenis Romanorum byzantinorum imperatoribus 
gestarum libri quatuor. Commentatio, quae praemio ab illustri Institutui imperialis Francici classe 
tertia, promovendis historiae et antiquarum literarum studiis constituta, proposito d. v. julii MDCCCX 
ornata est. 

817 Histoire du Bas-Empire 

818 
Beautes de l'histoire du Bas-Empire: contenant les traits les plus curieux et les plus interessans, 
depuis Constantin-le-Grand jusques après la prise de Constantinople par Mahomet II 

819 Istoria bizantiyskago iskousstva i ikonogragii po miniaturam gretsheski roukopisei 

820 
Geschichte der Byzantiner und des Osmanischen Reiches: bis gegen Ende des sechszehnten 
Jahrhunderts 

821 

La monarchia d'Oriente del padre maestro Giacomo Fiorelli ...: comincia da Costantino 'l Grande nell' 
anno CCCXXX e termina in Costantino Paleologo nell' anno MCCCCLIII. Alla sacra cesarea maesta' di 
Leopoldo Avstriaco avgvsto 
Monarchia d'Oriente 

822 Le monde byzantin: le sport et l'hippodrome a Constantinople, d'apres des publications recentes / 
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par M. Alfred Rambaud 

823 Esquisses byzantines 

824 Les coupes du Palais des Empereurs Byzantins au Xe siecle 

825 Historiae byzantinae scriptores tres graeco-latini uno tomo simul nunc editi 

826 Chroniques greco-romanes: inedites ou peu connues, publiees avec notes et tables genealogiques 

827 
Le parthenon inconnu et l'acropole archaique avant sa destructions par les perses: essai de 
restitution expose au salon de 1892 

828 Les fouilles recentes de l'Acropole d'Athenes 

829 L'Acropole d'Athenes 

830 
Memoire sur le nombre des citoyens d'Athenes au Ve. siecle avant l'ere chretienne 
Tradition hellenique et la legende de Phidias, de Praxitele et de la fille d'Hippocrate au moyen age 

831 Topographie d'Athenes 

832 
The topography of Athens: with some remarks on its antiquities 
Demi of Attica. 

833 Topographie von Athen 

834 Voyage en Grece 1889: notes et impressions 

835 

Une course a Athenes: extraits du journal d'un voyageur en valachie et a Constantinople (Juin, Juillet 
et Aout 1857) 
Journal d'un voyageur en valachie et a Constantinople. 

836 
Notes descriptive of a panoramic sketch of Athens, taken May, 1839: sold in aid of the funds of the 
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838 Memoire sur le Pelion et l'Ossa 

839 Von den Aleuaden 

840 La Necropole de Thessalonique 

841 Le voyage de Sparte 

842 Excavations at Megalopolis 1890-1891 

843 
The Mantineian reliefs 
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845 
Fouilles de Mantinee (1887-1888) 
Lion de Tegee. 

846 Voyage aux ruines de Nicopolis, en Épire, dans l'année 1797 

847 Les edifices d'Epidaure: reponse a M. Chipiez 

848 Epidaure: restauration & description des principaux monuments du sanctuaire d' Asclepios 

849 Inscriptions d'Eleusis 

850 Decret Athenien de l'annee 352 trouve a Eleusis 

851 Inscription d'Eleusis du Vme siecle 

852 Le culte de Pluton dans la religion ileusinienne 

853 Elatee: la ville, le temple d'Athena Cranaia 

854 
Memoire sur les ruines et l'histoire de Delphes 
Archives des missions scientifiques. 

855 La Crete: conference faite le 22 Fevrier 1886 a la societe de geographie commerciale de Paris 

856 La Crete et l' Hellenisme 

857 Precis de l'histoire de Crete: depuis les temps les plus anciens jusqu'a la fin de la domination romaine 
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860 
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861 
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863 Les Hermocopides et le peuple d'Athenes 
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864 Athenes et Samos de 405 a 403 

865 La marine des anciens 

866 Les armes et la tactique des grecs devant Troie 

867 Rapport sur une mission en Troade 

868 
Catalogue des tresors de Mycenes au musee d' Athenes: avec un plan de l' acropole de Mycenes 
dans lequel toutes mes fouilles sont bien indiquees 

869 Fouilles et recherches archeologiques: au sanctuaire des jeux Isthmiques 

870 Discoveries at Ephesus: including the site and remains of the great temple of Diana 

871 Further discoveries of Cretan and Aegean script with Libyan and Proto-Egyptian comparisons 

872 

India in Greece,: or, Truth in mythology : containing the sources of the Hellenic race, the colonization 
of Egypt and Palestine, the wars of the Grand Lama, and the Bud'histic propaganda in Greece 
Truth in mythology 

873 Geschichte der Hellenen in neuen und alten darstellungen 

874 Souvenirs de Stamati Bulgari: chef de bataillon ai corps royal d'etat major en betraite 

875 A history of Greece from the earliest times to the present 

876 Illustrations de l'histoire de la grece 

877 Das alte und das neue Griechenland: in drei Abtheilungen 

878 History of Greece 

879 Conferences intimes sur la Grece 

880 Beautes de l'histoire grecque: ou, tableau des evenemens qui ont immortalise les grecs 

881 
Olympia; or, Topography illustrative of the actual state of the plain of Olympia, and of the ruins of 
the city of Elis 

882 Restauration d'Olympie 

883 

Athenes ancienne et nouvelle. Et l'estat present de l'Empire des Turcs: contenant la Vie du Sultan 
Mahomet IV., le ministere de Coprogli Achmet Pacha, grand vizir. Ce qui s'est passe dans le camp des 
Turcs au Siege de Candie. Et plusieurs autres particularitez des affaires de la Porte. Avec le plan de la 
ville d'Athenes 

884 Le condizioni militari della Grecia 

885 
De iure hereditario Atheniensium: disquisitio philologica ab amplissimo philosophorum ordine 
gottingensi praemio regio ornata 

886 
Rapport de la Commission des ecoles d'Athenes et de Rome sur les travaux de ces deux ecoles 
pendant les annees 1895-1896 

887 
Rapport de la Commission des ecoles francaises d' Athenes et de Rome sur les travaux de ces deux 
ecoles pendant l' annee 1888-1889 

888 
Rapport de la commission des ecoles d' Athenes et de Rome sur les travaux de ces deux ecoles 
pendant l' annee 1888 

889 

Discours prononce: en presentant au Conseil l'ouvrage intitule, abrege de l'histoire de la Grece, 
depuis son origine jusqu'a ce jour, in-8o 2 vol. a Paris, chez Bernard, libraire, quai des Augustins, 
n.37. Seance du 23 ventose an 7 

890 Vie de province en Grece 

891 Die Griechen im Kampfe mit den Barbaren 

892 
Des syllogues grecs en orient et en europe et du progres des etudes litteraires dans la Grece de nos 
jours 

893 L'hellenisme: les jeux olympiques et la langue grecque 

894 La science des antiquites grecques: premiere lecon faite a la Faculte des Lettres de Montpellier 

895 Inscriptions grecques et latines: recueillies en Grece 

896 Etudes sur la Grece: beaux-arts les sites et la population 

897 Le peuple grec: esquisse psychologique 

898 Souvenirs historiques: Capo d'Istria, la regence, le regne d'Othon 

899 Memoires sur l'antiquite 

900 

Voyages dans la Grece: accompagnes de recherches archeologiques, et suivis d'un apercu sur toutes 
les entreprises scientifiques qui ont eu lieu en Grece depuis Pausanias jusqu'a nos jours : ouvrage en 
huit livraisons, orne d'un grand nombre de monuments inedits, recemment decouverts, ainsi que de 
cartes et de vignettes 

901 'Etudes sur le Peloponese 
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902 
La grece ancienne et moderne: depuis les temps primitifs jusqu'au regne du roi othon, actuel-lement 
regnant, en 1844 a l'usage de la jeunesse 

903 

Antiquites grecques, ou, tableau des moeurs, usages et institutions des Grecs dans lequel on expose 
tout ce qui a rapport a leurs religion, ...: ouvrage principalement destine a faciliter l'intelligence des 
auteurs classiques grecs 

904 
Recueil de cartes geographiques plans, vues et medailles de l'ancienne Grece: relatifs au Voyage du 
jeune Anacharsis : precede d'une analyse critique des cartes 

905 

Voyage en Grece et dans les iles ioniennes: pendant les six derniers mois de 1821 : ouvrage ou l'on 
trouvera des details sur l'insurrectio des Hellenes et sur le caractere et les talens de leurs chefs ; leur 
constitution provisoire, et des documens sur la conduite des Anglais envers les Grecs et les habitans 
des iles Ioniennes, etc., etc., etc. 

906 
Les trois siecles d'Athenes: le siecle de Solon, ou celui des lois; le siecle du Themistocle et d'Aristide, 
ou celui de la gloire; le siecle de Pericles, ou celui du luxe et des arts 

907 

Description d'une chasse a l'once par un ecrivain byzantin du XIIe siecle de notre ere 
Μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως και υπερτίμου κυρ. Κωνσταντίνου του Παντεχνή έκφρασις 
κυνηγεσίου περδίκων και λαγώων. 

908 
Buste d' athlete au Musee du Luvre ; Tete de Bacchus Ammon au Musee de Constantinople 
Tete de Bacchus Ammon au Musee de Constantinople. 

909 Les Romains a Athenes avant l'empire: these 

910 La Grece et ses volontaires dans la guerre de 1870 

911 
Quelques mots sur la lettre du czar de toutes les Russies à Napoléon III, et sur la question d'Orient au 
point de vue de sa popularité en France 

912 
Journal d'un diplomate en Allemagne et en Grece: notes intimes pouvant servir à l'histoire du second 
empire : Dresde-Athenes, 1867-1868 

913 Discussions politiques: de 1823 a 1830 

914 

Copies of original letters from the army of General Bonaparte in Egypt 
An authentic narrative of the proceedings of his Majesty's squadron, under the command of Rear-
Admiral sir Horation Nelson. 

915 
Memoires posthumes, lettres et pieces authentiques touchant la vie et la mort de Charles-Francois 
duc de Riviere. 

916 
Lettres de Constantin Stamaty a Kodrikas sur la revolution Francaise, Janvier 1793: publiees pour la 
premiere fois d'apres les manuscrits originaux 

917 
An account of Monsieur De Quesne's late expedition at Chio: together with the negotiation of 
Monsieur Guilleragues, the French ambassadour at the port 

918 Grece-Turquie le Danube 

919 
La correspondance du Chevalier Frederic de Gentz avec le Prince de Valachie Jean Caradja et la 
question d'Orient 

920 
Die Von Seiner Majestat dem romischen joseph dem II...: = Καισαροβασιλικόν προνόμιον χαρισθέν 
παρά του κραταιοτάτου Καίσαρος των Ρωμάνων, Ιωσήφ του Δευτέρου,.. 

921 
Relazione distinta, e veridica della Solenne entrata in Vienna: della grande Ambasciata Ottomana : 
Seguita li 14 Agosto 1719 

922 

The political life of the Right Honourable George Canning: from his acceptance of the seals of the 
foreign department, in september,1822, to the period of his death, in August, 1827. Together with a 
short review of foreign affairs subsequently to that event 

923 
Documents relating to the recall of Vice-Admiral Sir Edward Codrington, from the Mediterranean 
Command, in June 1828. 

924 
Memoir of the life of Admiral Sir Edward Codrington: With selections from his public and private 
correspondence 

925 Europa und die Turken: in historisch-politisch-militarischen darstellungen 

926 Lettres de jeunesse: Italie (1883) ; Danube, Grece, Italie (1893) 

927 Quelques souvenirs d'une campagne en Turquie. 

928 Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grece, et du Levant: fait aux annees 1675. & 1676. 

929 Guide en Orient: itineraire scientifique, artistique et pittoresque, comprenant ... 

930 
Voyage de Paris a Constantinople par bateau a vapeur: nouvel itineraire orne d'une carte et de 
cinquante vues et vignettes sur acier 
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931 Un tour de Mediterranee: de Venise a Tunis par Athenes, Constantinople et le Caire 

932 L'arcipelago con tutte le ifole, scogli, secche, e bafsi fondi ... 

933 Terre Sainte et Egypte: (de Jerusalem a Tripoli) 

934 L'Autriche et la Grece (de Venise a Salonique) 

935 Mein erster Ausflug: wanderungen in Griechenland 

936 Travels in Asia Minor: or An account of a tour made at the expense of the Society of dilettanti 

937 

Reisen und Abentheuer durch einen Theil Deutschlands, die Schweitz, Italien, nach Griechenland: 
Meine Dienste als Militair unter den Neu-Griechen, meine Gefangenschaft und Schiksale unter den 
Turken, pp : in den Jahren 1821 und 1822 

938 
Souvenirs de voyages 
Chateau de krogwenhausen. 

939 Naufrage du vaisseau Le Superbe: le 15 Decembre 1833 dans le port de Paroikia, ile de Paros 

940 Pro Macedonia: polemique 

941 De la question turque et des empietemens de la Russie 

942 Despatch from Lord E. Fitzmaurice inclosing the new law for the European provinces of Turkey 

943 
La sainte-alliance, les Anglais et les Jesuites;: leur systeme politique a l'egard de la Grece, des 
gouvernemens constitutionnels et des evenemens actuels 

944 L'Orient et le panslavisme 

945 
Le panslavisme et la question d'Orient: essai sur l'origine et l'etablissement des Slaves meridionaux 
dans la peninsule illyrique 

946 Der Turkenherrschaft Ende: perpektive 

947 Die russische Politik in der orientalischen Frage;: eine historische Studie, 

948 A handy book on the Eastern question: being a very recent view of Turkey 

949 
The Berlin Treaty and the Anglo-Turkish Convention: speece of the Right Hon. W.E. Gladstone, M.P., 
in the House of Commons, on Tuesday, July 30th, 1878 

950 Le traite de Berlin 

951 La question Macedonienne: etat actuel, solution 

952 La question d'Orient 

953 
Solution pacifique de la question d'Orient 
Question d'Orient 

954 La paix de Berlin 

955 La question d'Orient 

956 Papers on the Eastern question: Pub. for the Eastern question association 

957 Dangers de la question d'Orient: souffrances des chretiens 

958 
La question d' Orient 
France dans la question d' Orient. 

959 Etudes pratiques sur la question d'Orient: reformes et capitulations 

960 La guerre contemporaine dans les Balkans et la question d'orient 1885-1897 

961 La Grece et la question d'Orient Depuis la conference 

962 La Grece et la question d'Orient 

963 La question d'Orient au vingtieme siecle 

964 Solution de la Question d'Orient: par l'Europe ou par La Porte? 

965 L'Angleterre et l'Allemagne en Orient, ou, le massacre des innocents 

966 
Guerres impies des usurpateurs: commencees en Orient l' an 1853 sous le masque de la religion et 
de l'ordre, suit un appel aux grecs ... 

967 La Question d'Orient populaire 

968 
La question bulgaire: la revolution de Philippopoli du 6-18 Septembre 1885 : les responsabilites 
Revolution de Philippopoli du 6/18 Sertembre 1885 

969 La Grece constituee et les affaires d'orient 

970 
Le premier coup de canon dans l'Orient 
Question d'Orient. 

971 L'Orient et l'Europe: depuis le XVIIe siecle jusqu'aujourd'hui 

972 
Geschichte der orientalischen Frage: von ihrer Entstehung, dem Frieden von Kutschuk-Kainardschi 
1774, bis zur Kriegserklarung Russlands an die Pforte, 24. April 1877 
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973 La France dans la question d'orient. 

974 Melanges politiques et historiques, relatifs aux evenemens contemporains 

975 Biographie des souverains du XIXe siecle 

976 Revelations et pamphlets 

977 
Considerations politiques sur l'Angleterre, la Russie, la Turquie, l'Espagne et l'Amerique: presentees 
au gouvernement espagnol; Madrid, le 28 Septembre 1821 

978 
Campagnes de Monsieur le Prince Eugene en Hongrie, et des generaux venitiens dans la Moree: 
pendant les annees 1716 & 1717 

979 
Recherches sur les premieres annees de Jean de Brienne: roi de Jerusalem, empereur de 
Constantinople 

980 La France en Orient au XIVe siecle: expeditions du marechal Boucicaut 

981 The fall of Constantinople: being the story of the Fourth Crusade 

982 Der vierte Kreuzzug im Rahmen der Beziehungen des Abendlandes zu Byzanz 

983 

Guntheri Alemanni, scholastici, monachi et prioris parisiensis, De expugnatione urbis 
constantinopolitane, unde, inter alias reliquias, magna pars sancte crucis in Alemanniam est allata: 
seu, Historia constantinopolitana ad fidem codicum manuscriptorum Biblioth. univ. & palat. monac, 
& Biblioth. publicae colmariensis recognita 

984 
Histoire de la gverre saincte, dite proprement, la Franciade Orientale ... Faite latine par Guillaume 
archeuesque de Tyr ... & traduite en franνcois, par Gabriel Dv Preav ... 

985 
Advisi novi de lo exercito: christiano contra el Turcho. La Retirata del Turcho dal paese de Viena. La 
Rebeglione fatta per molti Paesi de Grecia contra al Turcho 

986 

Recherches sur l'origine et les divers etablissemens des Scythes ou Goths: servant d'introduction a 
l'histoire ancienne et moderne de l'Europe; accompagnees de plusieurs eclaircissemens sur la 
geographie ancienne de cette partie du monde 

987 L'Orient et le moyen age 

988 

Atlas historique des etats Europeens: compose d'une suite des cartes geographiques et de tableaux 
chronologiques et genealogiques, destines à faciliter la lecture er l'inteligence de tous les ouvrages 
anciens et modernes relatifs a l'histoire interieure et exterieure de l'Europe 

989 

An elementary atlas of history and geography from the commencement of the Christian era to the 
present time: containing a series of maps arranged in chronological order, with illustrative memoirs ; 
adapted to the use of colleges and schools 

990 Grece 

991 Imperialis gentis Lascaris genealogia 

992 Fran. Girardi: [Genealogical tree] 

993 Ιστορία της οικογένειας Μεταξά: από του 1081 μέχρι του 1864 έτους 

994 

Precis historique de la maison imperiale des Comnenes, ou l'on trouve l'origine, les moeurs et les 
usages des Maniotes: precede d'une filiation directe & reconnue par lettres patentes du Roi du mois 
d' Avril 1782,depuis David, dernier empereur de Trebisonde, jusqu'a Demetrius Commene, 
actuellement capitaine de cavalerie en France 

995 Grece, ordre du sauveur et distinctions honorifiques 

996 A Display of the naval flags of all nations: collected from the best authorities 

997 
Trois joyaux byzantins sur lesquels sont inscrits les noms de personnages historiques du IXe siecle / 
par M. G. Schlumberger. 

998 
Fouilles de Delos: Avril-Aout 1886 : dedicaces grecques et latines 
Statue archaique : trouvee au temple d' Apellon Ptoos. 

999 Inscriptions ceramiques de Grece 

1000 
Sceaux et bulles de l'Orient latin au moyen age 
Bulleshauts fonctionnaires byzantins d'ordre militaire 

1001 Numismatique de la Macedoine 

1002 Sceaux et bulles des comnenes 

1003 Beitrage zur Kenntniss der Byzantinischen Bleisiegel: Taf. LXIV 

1004 Plombs byzantins de la Grece et du Peloponnese 

1005 Biographie des archeveques de France 

1006 L'Argus des Jesuites ; Avis aux princes: dedie aux manes de Henri IV 

1007 La Crete devant l' Europe chretienne. 
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1008 De la Grece et du clerge 

1009 
Ομιλία περί του Αοιδίμου Γρηγορίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, συντεθείσα δια την 25 
Μαρτίου 

1010 Les couvents des Meteores en Thessalie: d'apres un manuscrit grec 

1011 Les Ecoles chretiennes de Macedoine. 

1012 
Recherches sur l'iconographie de l'Evangile aux XIVe, XVe et XVIe siecles, d'apres les monuments de 
Mistra, de la Macedoine et du Mont-Athos 

1013 Bibliotheca ecclesiastica: in qua continentur scriptoribus ecclesiasticis 

1014 
Traite complet theorique et pratique de vinification: ou Art de faire du vin avec toutes les substances 
fermentescibles en tout temps et sous tous les climats 

1015 
Le Laurium 
Brochures Laurium 

1016 
Les telephones usuels: transmetteurs et recepteurs Bell, Edison, Hughes, Ader, Blake, Crossley, 
Gower, etc., etc. 

1017 La telegraphie actuelle en France et a l'etranger: lignes, reseaux, appareils, telephones 

1018 La telegraphie 

1019 
Le telegraphe: terrestre sous-marine pneumatique : histoire-principes-mecanismes-applications-
reglements-tarifs, etc. 

1020 La vie des Stephenson: comprenant l'histoire des chemins de fer et de la locomotive 

1021 
L'Architecture et la construction pratiques: mises a la portee des gens du monde, des eleves, et de 
tous ceux qui veulent faire batir, 

1022 
L'Architecture et la construction pratiques: mises a la portee des gens du monde, des eleves, et de 
tous ceux qui veulent faire batir 

1023 

Dictionnaire de la voirie des villes, bourgs et villages: ou traite de la grande voirie, de la voirie 
urbaine, de la voirie vicinale, de la voirie de Paris, de l'expropriation pour cause d'utilite publique, 
des chemins de fer, des cours d'eau et de la police du roulage 

1024 Inventions et decouvertes 

1025 L'Aquiculture en Grece 

1026 Pelagonii artis veterinariae quae extant recensvit 

1027 Waldgeschichte des Alterthums: Ein Handbuch fur akademische Vorlesungen etc. 

1028 L'olivier et le murier: histoire, culture, parasites 

1029 
Les tabacs et toubekis grecs au point de vue chimique: rapport presente au Congres international de 
chimie appliquee (Bruxelles 4-10 aout 1894) 

1030 Nuovi elementi di agricoltura 

1031 

D. Johannis Hartmannis Hartmani Opera omnia medico-chymica.: In quibus praxis ejus chymiatrica, 
notae in Basilicam Crollii & Beguinii Tyrocynium, Disputationes chymico medicae, Tractatus de opio, 
Miscellanea medico chymica & Introductio in vitalem philosophiam continentur. 
Opera omnia medico-chymica 

1032 Des differentes formes de la pneumonie aigue chez les enfants: F. T. Damaschino 

1033 Dissertazione sulla cateratta 

1034 L'Onanismo ovvero Dissertazione sopra le malattie cagionate dalle polluzioni volontarie 

1035 Onanisme seul et deux: sous toutes ses formes et leurs consequences 

1036 
Therapia specialis interna: oder grundliche Anweisung zur Erkenntnis und Cur der innerlichen 
Krankheiten des menschlichen Korpers 

1037 
Dissertazione intorno le febbri biliose: o sia Storia dell'epidemia biliosa di Losanna ne' Svizzeri 
dell'anno MDCCLV 

1038 

Antipanaceia sea De causes, quae morbos difficiles curatu, vel insanabiles, licet per se non tales sint, 
plerumque reddunt = Αντιπανάκεια ήτοι περί των αιτιών, ή τας νόσους δυσιάτες, ή ανιάτους, μη 
τοιαύτας καθ' εαυτάς ούσας, ως επί το πολύ απεργάζονται 
Αντιπανάκεια 

1039 Pathologie, oder Lehre von den Krankheiten des menschlichen Korpers 

1040 L'art de conserver et de prolonger la vie 

1041 Les eaux de table 

1042 Apercu historique sur l'hygiene publique en Belgique depuis 1830 

1043 Opera omnia medica 
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1044 Aphorismorum Hippocratis sectiones septem: . 

1045 
Oeuvres choisies d'Hippocrate: traduites sur les textes manuscrits et imprimes accompagnees 
d'arguments, de notes, et precedees d'une introduction 

1046 
Les poissons d'apres Aristote: leurs applications a l'hygiene et a la therapeutique, par les medecins 
grecs d'Hippocrate a Actuarius 

1047 
Alexandri Tralliani Medicilibri duodecim,: graeci et latini, mvlto[sic] quam antea auctiores & 
integriores: 

1048 

Michaelis Ettmulleri: Phil. et Med. D. hujusque in illustrissima Universitate Lipsensi Prof. Publ. & 
Practici, dum viveret, longe felicissimi & celeberrimi Operum omnium medico-physicorum 
Operum omnium medico-physicorum. 

1049 Friderici Hoffmanni Medicinae systematicae. 

1050 Physiologie et hygiene des ecoles, des colleges et des familles 

1051 Les organes de la parole: et leur emploi pour la formation des sons du langage 

1052 Emil Du Bois-Reymond 

1053 
D. Laurentii Heisteri Compendium anatomicum: totam rem anatomicam brevissime complectens 
Compendium anatomicum 

1054 Tabulae anatomicae clarissimi viri Bartholomaei Eustachii 

1055 

Ioachimi Camerarii Pabeperg. Commentarii utriusque linguae, in quibus est: Διασκευή ονομαστική 
των εν τω ανθρωπίνω σώματι μερών : hoc est, diligens exquisitio nominum, quibus partes corporis 
humani appellari solent. Προστεθεισων και των της χρείας εκάστων ονομασιών, και πεπραγμένων 
τινών αυτοίς, additis et fvncionvm nomenclatvris, & aliis his accedentibus : παραλλήλως σχεδόν 
κειμένων των τε ελληνικών και των ρωμαϊκών λέξεων. Positis fere contra se graecis ac Latinis 
uocabulis. Cum priuilegio peculiariad quinquennium, cuivs exemplum ad libri calcem reperies 
Commentarii utriusque linguae. 

1056 

Histoire naturelle des Amphibies, des poissons, des mollusques, nus et testacees, des insectes, des 
vers et des animaux rayonnes: ouvrage specialement destine a l'enseignement public et prive : 30 
planches coloriees d'apres nature et accompagnees d'un texte explicatif d'apres l'ouvrage 
Regne animal 

1057 
Skizzen und Bilder aus allen Reichen der Natur 
Bilder der Natur 

1058 Proiskhozhdenie zhivotnogo mira 

1059 Les phenomenes volcaniques: leur causes, leur effets 

1060 
Histoire naturelle de la province de Languedoc: partie mineralogique et geoponique 
Histoire naturel 

1061 Histoire de la terre 

1062 
Dictionnaire de chimie: contenant la theorie et la pratique de cette science, son application a l' 
histoire naturelle et aux arts, 

1063 

Theatrum chemicum, praecipuos selectorum auctorum tractatus de chemiae et lapidis philosophici: 
antiquitate, veritate, jure, praestantia, & operationibus continens : in gratiam verae chemiae, & 
medicinae chemicae studisorum (ut qui uberrimam inde optimorum remediorum messem facere 
potuerunt) congestum ... in sex partes seu volumina digestum 

1064 Elementi di chimica pratica 

1065 Les phenomenes de l'atmosphere 

1066 Les meteores 

1067 

Breuis historia animalium scriptoris anonymi qui seculo XI. sub Constantino Monomacho imperatore 
Constantionopoli floruit Graece: nunc primum impensis nobilissimorum fratrum Zosimadarum, 
Anastasii, Nocolai et Zoes ex codice MS. : qui vnus ad nostra tempora videtur peruenisse, additis 
animadversionibus et interpretatione Latina, 
Ποικίλα ελληνικά seu varia graeca 

1068 Telescope et microscope 

1069 Le Soleil 

1070 
Leonis Allatii De mensvra temporvm antiquorvm & praecipue Graecorvm exercitatio. 
De mensvra temporvm antiquorvm & praecipue Graecorvm exercitatio 

1071 
Anfangsgrunde der mathematik: zum gebrauche der mathematischen schule des Kaiserl. konigl. 
artilleriekorps .. 
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1072 Anaritii in decem libros priores elementorum Euclidis commentarii 

1073 Goethes meister werke: neueste illustrierte Ausgabe in zwei BA8anden 

1074 
Opere del signor abate Pietro Metastasio. 
Poesie del signor abate Pietro Metastasio 

1075 La Gerusalemme liberata 

1076 Il pastor fido: tragicomedia pastorale di Batista Guarini ... 

1077 Le rime di Francesco Petrarca. 

1078 Storia della letteratura italiana 

1079 Les aventures de Telamon: ou, les atheniens sous la monarchie 

1080 

La Henriade, avec les variantes: a laquelle on a joint, Io. les Changemens les plus interessans 
proposes par M.L.B. 2o L'essai sur la Poesie epique de Voltaire, le plus complet qui ait encore ete 
publie. 3o Diverses pieces relatives a la Henriade 

1081 
Oeuvres de Montes. 
De l'esprit des loix 

1082 Vie du Chevalier de Faublas 

1083 
Estelle, pastorale 
Galatee, pastorale, imitee de Cervantes. 

1084 

Lettres choisies de Mmes De Sevigne, de Grignan, de Simiane, et de Maintenon: precedees des 
reflexions de m. l'abbe de Vauxcelles, et accompagnes des notes historiques de M. Grouvelle 
Lettres de Sevigne 

1085 Oeuvres de Jean Racine. 

1086 Maximes et reflexions morales du duc de La Rochefoucauld. 

1087 Fables choisies: mises en vers 

1088 
Petit Telemaque ou Precis des Aventures de Telemaque fils d'Ulisse 
Aventures de Telemaque 

1089 Les aventures de Telemaque: fils d'Ulysse 

1090 

Chefs - d'oeuvre d'eloquence poetique a l'usage des jeunes orateurs, ou Discours francais tires des 
auteurs tragiques: les plus celebres, suivis d' une table raisonnee dans la quelle definit et on indique 
les differentes figures qui s'y rencontrent 

1091 

Janua hebraeae linguae Veteris Testamenti: in qua totius codicis hebraei vocabula una cum radicibus 
& grammatica vocum difficiliorum analysi comparent eum in finem, ut sanctioris hujus linguae 
studiosi facilius eandem addiscere, et sine taediosa vocum e volutione felicius in perlegendis bibliis 
hebraicis progredi possint, adornata, accessit una cum grammatica lexicon hebraeo-chaldaicum 
Grammatica Hebraeo-chaldaica 

1092 Dunst 

1093 Fruhlingswogen 

1094 Versuch uber die Grundsatze des Stils: in privat und offentlichen Geschafften 

1095 Novissima gramatica della lingua tedesca ad uso degli Italiani 

1096 

Clef de la methode Ollendorff ou corrige des themes de cette methode= key to the exercises in Dr 
Ollendorff's method of learning German 
Key to the exercises in Dr Ollendorff's method of learning German 

1097 

Worterbuch der deutschen und franzosischen Sprache nach dem Worterbuche der franzosischen 
Akademie und dem Adelungischen bearbeitet: bereichert durch eine menge kunstworter aus allen 
Fachern der kunste und wissenschaften, so wie auch durch die namen der Lander, Stadte, Flusse, 
Bolter und personen, die im deutschen anders geschrieben und ausgesprochen werden, als im 
Franzosischen ; nicht minder durch mehrere neue, seit einiger Zeit im beiden Sprachen 
ausgenommene Worter 

1098 

Dictionnaire des langues francoise & allemande: compose sur les dictionnaires de l'Academie 
francoise et d'Adelung : Enrichi des termes propres des sciences et des arts, des noms des principaux 
pays, villes, rivieres etc. comme aussi des noms d'hommes et de femmes qui s'ecrivent et se 
prononcent en allemand d'une autre maniere qu'en francois, et de quantite de mots recemment 
adoptes dans les deux langues 

1099 
Dictionnaire anglais-francais: a l'usage des establissementsd'instruction publique et des gens du 
monde 

1100 Dictionnaire etymologique des mots francois derives du grec: ouvrage utile a tous ceux qui se livrent 
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a l'etude des sciences, des lettres et des arts, et qui ne sont point verses dans les langues anciennes,, 
auquel on a joint les noms des nouvelles mesures, et les autres mots nouveaux tires du Grec 

1101 

Le nouveau secretaire de la cour,: contenant une instruction pour se former dans le style epistolaire : 
le ceremonial des lettres et les regles de bienseance qu'il faut observer dans les lettres que l'on ecrit 
: avec les titres dont on qualifie toutes sortes de personnes ; & les inscriptions, souscription & 
suscriptions dont le Roi & la Reine se servent, lorsque leurs majestes ecrivent aux Princes etrangers, 
& aux autres perfonnes dn Royaume ; des lettres familieres sur toutes sortes de sujets, avec des 
reponses 

1102 Gramatica italiana e Francese 

1103 

Nuovo Dizionario manuale Italiano-Tedesco, E Tedesco-Italiano = Oder Neues Italianisch-Deutsches 
und Deutsch-Italianisches Worterbuch: secondo i novissimi vocabolarj dell' Academia della Crusca e 
del Signor Abate Fransesco de Alberti di Villanuova 
Oder Neues Italianisch-Deutsches und Deutsch-Italianisches Worterbuch 

1104 
Grand dictionnaire francois-italien 
Grand dictionnaire francais-italien 

1105 Le traversie dal sentimento prodotte 

1106 

Gramatica Italiana : ossia metodo breve e facilissimo per apprendere la Lingua Italiana, con un' esatta 
spiegazione delle nove Parti del Discorso ; Εdizione diligentemente corretta, e con diverse nuove 
aggiunte accresciuta, da Spiridion Vlandi rettore del seminario Flangini = Γραμματική Ιταλική : ήτοι 
μέθοδος σύντομος και δυσκολωτάτη του μανθάνειν την Ιταλικήν Γλώσσαν, με ακριβή εξήγησιν των 
εννέα Μερών του λόγου ; Έκδοσις επιμελώς διορθωθείσα και με διαφόρους νέας πρσθήκας 
επαυξηθείσα, παρά Σπυρίδωνος Βλαντή Διδασκάλου του Φ.Φ 
Γραμματική Ιταλική 

1107 

Christiani Frid. Boerneri De doctis hominibus graecis: litterarum graecarum in Italia instauratoribus 
liber 
Boerner de doctis Graecis 

1108 C. Cornelii Taciti quae exstant opera 

1109 

C. Plinii Caecilii Secundi Epistolarum libri decem ; eiusdem gratiarum actio sive Panegyricus: cum 
adnotationibus perpetuis Io. Matthiae Gesneri qui etiam vitam Plinii et indices auctiores 
emendatioresque dedit 
Epistolarum libri decem 

1110 
Oeuvres de Pline le Jeune 
Lettres de Pline le Jeune. 

1111 
C. Plini Secundi Naturalis historiae libri XXXVII 
Naturalis historiae libri XXXVII 

1112 

Cornelius Nepos perperam vulgo, Aemilius Probus dictus de vita excellentium imperatorum: Novis 
commentariis, indicibus, & tabulis chronologicis ac geographicis illustratus ab Christophoro Cellario 
Aemilius Probus 

1113 M. Val. Martialis Epigrammata: Demptis obscensis, cum interpretatione, ac notis 

1114 M. Val. Martialis Epigrammata 

1115 Iustini Historiae Philippicae: ad optimas editiones collatae; praemittitur notitia literaria, accedit index 

1116 
Isidori Hispalensis de natura rerum liber 
De natura rerum liber 

1117 
Les odes d'Horace 
Q. Horatii Flacci Carminum libri V. 

1118 
Marci Tullii Ciceronis Epistolarum familiarium libri XVI. 
Cicero 

1119 Cicero's Briefe 

1120 Catullus. Tibullus. Propertius. Cum Galli fragmentis et Pervigilio Veneris 

1121 

C. Ivlii Caesaris quae exstant: ex nupera viri docti accuratissima recognitione, accedit nunc vetus 
interpres graecus librorum VII de bello gallico, ex bibliotheca P. Petavii, Praeterea notae, 
adnotationes commentarii partim veteres partim noui, in quibus notae tum politicae tum criticae Io. 
Brantii Antuerpiani, Adhaec indices rerum & locorum vtiles, Quae altera pagina plenius exhibet 
C. Iulii Caesaris quae exstant 

1122 D. Magni Ausonii Burdigalensis opera,: ex doctorum virorum emendatione 

1123 A. Cornelii Celsi de medicina libri octo 
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1124 
Cyri Theodori Prodromi Epigrammata. In universam utriusque testamenti scripturam. 
Epigrammata 

1125 

Moeridis Atticistae λέξεις Αττικών και Ελλήνων: e recensione et cum notis Ioh. Hudsoni. Accedit 
Timaei Sophistae Λεξικόν περί των παρά Πλάτωνι λέξεων : e recemsopme Dauidis Ruhnquenii 
Λέξεις Αττικών και Ελλήνων. 

1126 Die baulichen Anlagen der Landwirtschaft: nach ihren Grundzugen besprochen 

1127 Les merveilles de l'architecture 

1128 Les ecoles professionnelles 

1129 L'hygiene scolaire 

1130 Reglements des forets: expose des motifs 

1131 Medecine legale: theorique et pratique 

1132 

Francisci Balduini jurisconsulti Constantinus Magnus, sive Commentariorum de Constantini Imp. 
legibus ecclesiasticis et civilibus libri duo: accessit eiusdem Commentarius ad edicta veterum 
principum Rom. de Christianis 
Francisci Baldvini jvrisconsvlti Constantinvs Magnvs, sive commentariorvum de Constantini Imp. 
legibvs ecclesiasticis et civilibus libri dvo 

1133 

Historische Nachricht von der Rom. Kayserl. Gross-Botschafft nach Constantinopel: welche auf 
allergnadigsten Befehl Sr. Rom. Kayserlichen und Catholischen Majestat Carl des Sechsten, nach 
glucklich vollendeten zweyjahrigen Krieg, der Hoch- und Wohlgebohrne des H.R. Reichs Graf Damian 
Hugo von Virmondt, ruhmlichst verrichtet : worinnen ganz besondere Nachrichten von der Turken 
Policey, Religion, griechischen Antiquitaten und andern merkwurdigen anderswo vergeblich 
gesuchten Sachen zu finden : dabey vieles mit den accuratesten Kupfern erlautert ist 
Gross-Botschafft nach Constantinopel 

1134 
Des anciens gouvernemens federatifs, et de la legislation de Crete. 
De la legislation de Crete 

1135 

Caroli Morgenstern De Platonis Republica: commentationes tres : I. De proposito atque argumento 
operis disquisitio. II. Doctrinae moralis Platonicae ex eodem potissimum opere nova adumbratio. III. 
Civitatis ex mente Platonis perfectae descriptio atque examen 
De Platonis Republica 

1136 De la naissance et de la chute des anciennes republiques 

1137 
Carte commerciale des provinces d'Albanie & d'Épire (Turquie d'Europe): comprenant le vilayet de 
Scutari, le vilayet de Janina et la majeure partie du vilayet de Kossovo 

1138 Illustrazioni corciresi di Andrea Mustoxidi: istoriografo dell'Isole dell'Ionio 

1139 Iles de la Grece 

1140 Itineraire descriptif de l'Attique et du Peloponese 

1141 

Nicolai Gerbelij Phorcensis, pro declaratione picturae͵ siue descriptionis Graeciae Sophiani, libri 
septem: quaeuero singulis libris tractentur, statim post Nuncupatoriam Epistolam ad clarissimos 
heroas Do. Wilhelmvm & Othonem, Comites ab Eberstein, proprio Elencho indicabitur .. 

1142 Geschichte der Abnahme und des Falls des Romischen Reichs, 13. 

1143 
Der Geist Athens: eine politisch philosophische Untersuchung der Geschichte dieses Freistaats aus 
dem Englischen 

1144 
Voyage du jeune Anacharsis en Grece: vers le milieu du quatrieme siecle avant l'ere vulgaire 
Anacharsis en Grece 

1145 
L'Allemagne, l'Autriche, et quelques parties des pays limitrophes: manuel du voyageur 
Manuel du voyageur 

1146 Paris und seine Umgebungen: nebst den Eisenbahn-routen nach Paris. Handbuch fur Reisende 

1147 Geschichte von Frankreich 

1148 
Dissertations sur la fondation de la ville de Marseille: sur l'histoire des rois du Bosphore Cimmerien; 
et sur Lesbonax, philosophe de Mytilene 

1149 La France 

1150 Historia critica regum Hungariae: stirpis arpadianae, ex fide domesticorum et exterorum scriptorum 

1151 La Bosnie-Herzegovine: a l'exposition internationale universelle de 1900 a Paris : 

1152 Autriche-Hongrie: Tyrol Baviere meridionale 

1153 Londres et ses environs 

1154 A handbook for travellers on the continent: being a guide through Holland, Belgium, Prussia, and 
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northern Germany, and along the Rhine, from Holland to Switzerland; Containing descriptions of the 
principal cities, their museums, picture-galleries, &c.; the railways and great high roads; the most 
intersting and picturesque districts; and most frequented baths and watering-places: also directions 
for travellers, and hints for tours 

1155 
Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des 
Perses, des Macedoniens, des Grecs 

1156 

Chronologia sacra-profana a mundi conditu ad annum M. 5352 vel Christi 1592, dicta 717 ... germen 
Davidis 
Capitula R. Elieser 

1157 

Alla santita di nostro signore Papa Alessandro Settimo: prima crociata ouero lega di militie Christiane, 
segnalate di Croce : liberatrice del sacro sepolcro di Giesv Christo, e del regno di Terra Santa 
Prima grociata 

1158 
Les imposteurs insignes, ou, Histoires de plusieurs hommes de neant de toutes nations: qui ont 
usurpe la qualite d'Empereur, de Roi & de Prince : des que'res qu'ils ont cause ... 

1159 

Delitiae sapientiae de amore conjugiali;: post quas sequuntur Voluptates insaniae de amore 
scortatorio. 
Deliti͵ sapienti͵ de amore conjugiali 

1160 Predigten uber die Evangelien aller Sonntage und Festtage des Jahres 

1161 

Vindiciae vindiciarum Ambrosii Catharini: seu, De necessaria in perficiendis sacramentis intentione 
theologica dissertatio contra domesticum impugnatorem vindicata, defensa, confirmata magnaque 
rerum accessione 

1162 
[De octava synodo Photiana 
[De synodo octava Photiana] 

1163 

Der Stein des Anstosses: oder eine Erzahlung von dem Ursprung und Ursache der Spaltung der 
greichischen und lateinischen Kirche : wie auch von den funf Streitfragen woruber sie nicht 
ubereinkommen 

1164 
Ioannes Henricvs Hottingervs: fraudis et imposturae͵ manifestae͵ convictus 
Ioannes Henricus Hottingerus fraudis et imposturae͵ manifestae͵ convictus. 

1165 

Philippi Cyprii Chronicon, magnae ecclesiae Constantinopolitanae ante hos qvuadraginta annos-
notarii, Chronicon ecclesiae Graecae 
Chronicon ecclesiae Graecae 

1166 Ausfuhrlicher tabellarischer Commentar uber den Hannoverischen Landes-Katechismus 

1167 

Des Freyherrn von Puffendorff politische Betrachtung der geistlichen Monarchie des Stuhls zu Rom: 
mit Anmerckungen zum Gebrauch des Thomasischen Auditorii 
Politische Betracthungen der geistlichen Monarchie. 

1168 
Deliciae ervditorvm, sev Vetervm ανεκδότων opvscvlorvm collectanea 
Deliciae eruditorum, seu Veterum ανεκδότων opusculorum collectanea 

1169 
Riflessioni di un Portoghese sopra il Memoriale presentato da' pp. gesuiti alla Santità di pp. Clemente 
XIII felicemente regnante: esposte in una lettera scritta ad un amico di Roma 

1170 

Ius parochiale: ad fundamenta genuina reuocatum, a spuriis principiis repurgatum atque ita 
adornatum vt ius ecclesiasticum Protestantium illustrare et vsum modernum libri tertii Decretalium, 
quoad praecipuas materias ostendere queat : adiecto indice triplici et supplemento nouo 
Iusti Henningii Boehmeri, ic. potentiss. ... Ius parochiale 

1171 
Predigten uber auserlesene Stellen der beiligen Schrift: fur alle Sonn = und festrage des Jahres 
Predigten uber alle Sonn 

1172 Predigten zur Beforderung eines reinen moralischen Christenthums 

1173 

Leonis Allatii De vtrivsqve ecclesiae occidentalis atqve orientalis perpetua in dogmate de pvrgatorio 
consensione.Quae continentur in hoc Volumine indicat pagina 14. 
Leonis Allatii De utriusque ecclesiae occidentalis atque orientalis 

1174 
Celsissimo ac reverendissimo S.R.I. principi ac domino domino Joanni Philippo ex S.R. I. comitibus de 
Lamberg & c. Neo-electo Episcopo Passa Viensi & c. Pricipi ac Domino clementissimo. 

1175 
Lettera seconda ad un amico che contiene come una risposta generale a tutte le Ragioni, che in 
sostanza furono addotte nella stampa d' un certo libro con la data di fossombrone 

1176 Essai sur l'indifference en matiere de religion 

1177 
Die Geschichte des Alten und Neuen Testamentes: nebst erbaulichen Erklarungen aus den Schriften 
der heiligen Kirchenvater zur Bildung der Sitten aller Stande 
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1178 

Sebastiani Castellionis sacrorum dialogorum libri quatuor: quos postremo ipse recognovit, 
argumenta singulis dialogis praeposvit et sententias subjecit ex ovibus pueri discant officium id est 
qvid imitandum sit declinandum Accesserunt ex editione Tubingensi marginales annotationes 

1179 
La Sainte Bible qui contient le Vieux et le Nouveau Testament, 
Nouveau Testament. 

1180 Nuovo Testamento secondo la Volgata 

1181 
La Sainte Bible: qui contient l'Ancien et le Nouveau Testament 
Nouveau Testament :c'est a dire, La nouvelle alliance de nostre Seigneur Iesvs Christ 

1182 
Novum Testamentum Latinum 
Novvm Testamentvm latinvm 

1183 

Novum Testamentum Graece: ad codices Mosquenses utriusque bibliothecae SS. Synodi et tabularii 
imperialis, item Augustanos, Dresdenses, Goettingenses, Gothanos, Guelpherbytanos, Langeri, 
Monachienses, Lipsienses, Nicephori et Zittaviensem, adhibitis patrum Graecorum lectionibus, 
editionibus N. Testamenti principibus et doctorum virorum libellis criticis, iterum recensuit, sectiones 
maiores et minores Eusebii, Euthalii et Andreae Caesariensis notavit 

1184 
Nouum Testamentum graece: cum Vulgata interpretatione Latina Graeci contextus lineis inserta 
Novvm Testamentvm graece 

1185 
Espositione dell'XI. et XII. cap. del IIII. lib. d'Esdra: sopra gli accidenti passati, presenti, & futuri della 
revolutione del grande, & tremendo imperio dell'Aquila, quarta, & ultima monarchia nel mondo 

1186 
Torah [or] Pentateuch 
Pentateuch 

1187 

Theologie des Alten Testaments, oder, Abrisz der religiosen Begriffe der alten Hebraer: Von den 
altesten zeiten bis auf den Anfang der christlichen Epoche ; zum Gebrauch akademischer 
Vorlesungen 

1188 Fascicolo Delle Vanita Givdaiche 

1189 
Gregorii Nazanzeni theologi Orationes lectissimae XVI. 
Orationes lectissimae XVI 

1190 

En amice lector, Thesavrvm damvs inaestimabilem D. Basilivm vere Magnvm sva lingva disertissime 
loqventem quem hactenus habuisti Latine balbutientem.: Vnum hunc dedit nobis Graecia numeris 
omnibus absolutum, siue pietatem animi spectes, siue sacrae pariter ac prophanae philosophi[a]e 
peritiam, siue diuinitus afflatam eloquentiam. Mihi crede, reddet te tibi meliorem, quisquis hunc 
familiarem habere uoles. 
En amice lector, Thesaurum damus inaestimabilem D. Basilium uere Magnum sua lingua disertissime 
loquentem quem hactenus habuisti Latine balbutientem 

1191 

De scriptoribus ecclesiasticis liber unus: cum adjunctis indicibus undecim & brevi chronologia ab orbe 
condito usqve ad annum M. DC. XIII. 
Brevis Chronologia ab orbe condito 

1192 
Raccolta d'ingeniosissims proverbii e sentenze per uso commune: fatta et in questa forma ad 
instanza de virtuosi data alla stampa 

1193 

Neueste Beschreibung derer griechischen Christen in der Turckey: aus glaubwurdiger Erzehlung 
Herrn Athanasius Dorostamus, Archimandriten des Patriarchen zu Constantinopel, nebst von ihm 
selbst gezeichneten Kupfern 

1194 

Fortsetzung der neuesten Beschreibung der griechischen Christen in der Turckey: Zusatze und 
Erlauterungen. Nebst einem Anhange von der Vortreflichkeit des gelobten Landes mit Kupssern 
Neueste Beschreibung der griechischen Christen in der Turckey. 

1195 
Die Vorhalle Europaischer Volkergeschichten vor Herodotus: um den Kaukasus und an den Gestaden 
des Pontus. Eine Abhandlung zur Alterthumsfunde 

1196 De mythologia Graecorum antiquissima: dissertatio 

1197 

Natalis Comitis Mythologiae, sive Explicationis fabvlarvm, libri decem: in quibus omnia prope 
naturalis & moralis philosophiae dogmata contenta fuisse demonstratur. Nuper ab ipso autore 
recogniti & locupletati. Eivsdem libri IIII. de venatione. Cum indice triplici, rerum memorabilium, 
vrbium & locorum a variis heroibus denominatorum, ac plantarum & animalium singulis diis 
dicatorum. Opus cuiusuis facultatis studiosis perutile ac prope necessarium. Addita Mythologia 
mvsarvm, a Geofredo Linocerio vno libello comprehensa, & nunc recens a F.S. multis & foedis mendis 
expurgata 

1198 Historia poetica ad faciliorem poetarum et veterum auctorum intelligentiam 
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1199 Wald- und feldkulte 

1200 

Dictionnaire abrege de la fable,: ou de la mythologie, pour l'intelligence des poetes, de l' histoire 
fabuleuse, des tableaux, des monumens historiques, des termes d'astronomie, & de l' excellent 
poeme epique, intitule Les Avantures de Telemaque, servant de supplement aux Amusemens 
philologiques 

1201 
Dictionnaire abrege de la fable: pour l'intelligence des poetes, des tableaux & des statues, dont les 
sujets sont tires de l'histoire poetique 

1202 Historiettes et conversations a l'usage des enfans qui commencent a lire un peu couramment. 

1203 

Nuovo fior di virtu: riformato, accresciuto, ed ornato con dottrine, similitudini, ed esempj adattati 
alle virtu, e Vizj, de' quali tratta : libro utilissimo ed ogni persona, e massime a chi brama apprend[...] 
le due lingue cosi comuni, Italiana, e Greca Volgare = Νέον άνθος χαρίτων : ανακαινισμένον, 
αυξημένον και στολισμένον με διδασκαλίαις, παρομοιώσες και παραδείγματα αρμόδια εις τας 
αρετάς, και ελαττώματα, περί των οποίων ομιλεί ; βιβλίον ωφελιμώτατον εις κάθε άνθρωπον, και , 
μάλιστα εις όποιον επιθμεί να μάθη ταις δυο τόσον κοιναις γλώσσαις, ιταλικήν, και απλήν ρωμαϊκήν 
Νέον άνθος χαρίτων 

1204 La physionomie et l'expression des sentiments 

1205 Hygiene de l'ame 

1206 Lehrbuch der philosophischen wissenschaften: nach einem neuen system entworfen 

1207 

Herrn C. Bonnets, verschiedener Akademieen Mitglieds, Philosophische Palingenesie, oder, 
Gedanken uber den vergangenen und kunftigen Zustand lebender Wesen: als ein Anhang zu den 
letztern Schriften des Verfassers : und welcher insonderheit das wesentliche seiner Untersuchungen 
uber das Christenthum enthalt 

1208 
Platonis Timaeus et Critias: cum libello vulgo Timaeo Locro ascripto de anima mundi : accedit incerti 
Minos sive de lege 

1209 
Platons Werke 
Werke 

1210 Von der Weltseele: eine Hypothese der hohern Physik zur Erkdrung des allegemeinen Organismus 

1211 
Darlegung des wahren Verhaltnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichte'schen Lehre: 
eine Erlauterungsschrift der ersten 

1212 
Appellation an das Publikum uber die durch ein Kurf. Sachf.: Conficationsrescript ihm beigemessenen 
atheistischen Aeusserungen :eine Schrift, die man erst zu lesen bittet ehe man die confiscirt 

1213 Vernunsstige Gedancken von der Menschen Thun und Lassen: zu Beforderung ihrer Gluckseeligkeit 

1214 
Pensees de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets: qui ont etre trouvees apres sa mort 
parmy ses papiers 

1215 
David Humes Untersuchung uber den menschlichen Verstand 
Untersuchung uber den menschlichen Verstand 

1216 
Le monde des merveilles [: tableau pittoresque des grands phenomenes de la nature et des 
manifestations du genie de l'homme dans les sciences, l'industrie et les arts 

1217 
Allgemeine deutsche Real-Encyclopadie fur die gebildeten Stande: (Conversations-lexikon) in zehn 
baenden 

1218 

Encyclopedie methodique, ou par ordre de matieres: par une Societe de Gens de Lettres, de Savans 
et d'Artistes ; Precedee d'un Vocabulaire universel, servant de Table pour tout l'Ouvrage, ornee des 
Portraits de MM. Diderot & d'Alembert, premiers Editeurs de l'Encyclopedie 

1219 
Sammlung gemeinverstandlicher wissenschaftlicher vortrage 
Wissenschaftliche Vorträge 

1220 

Πρακτική γαλβανοπλαστική, ήτοι επιχρύσωσις, επαργύρωσις, επινικέλλωσις, κ.τ.λ.: κατά τας 
νεωτέρας προόδους της Ηλεκτρολογικής Επιστήμης και συμφώνως προς τας τελειωτέρας μεθόδους 
και συνταγάς της τέχνης ταύτης γραφείσα 

1221 Εγχειρίδιον οινοποιΐας 

1222 
Μελέτη επί των μεταλλικών υδάτων του Λουτρακίου 
Μεταλικά ύδατα Λουτρακίου 

1223 
Έκθεσεις περί της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής αξίας των εν Μήλω μεταλλευμάτων αργύρου 
(Ιούνιος 1892 - Φεβρουάριος 1893) 

1224 
Συνοπτική περιγραφή διαφόρων μεταλλουργικών και μεταλλευτικών προϊόντων του Λαυρίου: 
εκτεθέντων κατά την Β΄ περίοδον των Ολύμπίων 
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Description des produits des mines et des usines du Laurium 

1225 Στοιχειώδη μαθήματα της τηλεγραφικής 

1226 Εγχειρίδιον οικοδομικής 

1227 Μαθήματα γεφυρωτικής. 

1228 Μαθήματα γεφυροποιίας 

1229 Σιδηροδρομική 

1230 
Οι βόθροι των πόλεων και τα τεχνητά λιπάσματα 
Ανάγκη στεγωνών βόθρων 

1231 

Μελέτη ή πραγματεία περί εξυγιάνσεως της πόλεως των Αθηνών: κατάργησις πλήρης της 
εκκενώσεως, το σύστημα της διαιρέσεως εφαρμοστέον εις τους υπονόμους : προς χρήσιν των 
μηχανικών, αρχιτεκτόνων, μαθητών της στρατιωτικής και πολυτεχνικής σχολής επιστατών, 
εργολάβων και ιδιοκτητών οικιών 

1232 
Ύδρευσις και εξυγίανσις των πόλεων Αθηνών και Πειραιώς 
Εκθεσις Γ. Μπεχμαν 

1233 
Πραγματεία περί τριγωνισμού: και συσταθμήσεως των λαθών αυτού 
Περί τριγωνισμού 

1234 Στοιχεία πειραματικής φυσικής: ερανισθέντα εκ διαφόρων πηγών 

1235 Στοιχειώδης φυσική πειραματική: προς χρήσιν των εν τοις γυμνασίοις μαθητευόντων 

1236 Στοιχειώδης φυσική πειραματική: προς χρήσιν των εν τοις γυμνασίοις μαθητευόντων 

1237 Πειραματική φυσική: ηλεκτρισμός - μαγνητισμός 

1238 

Στοιχεία φυσικής: εγκριθέντα εν τω των διδακτικών βιβλίων διαγωνισμώ όπως εισαχθώσιν επί 
τριετίαν ως μόνον διδακτικόν βιβλίον δια τους μαθητάς των γυμνασίων κατά τους ΑΜΒ' ΑΧΙ' και 
ΒΡΛ' νόμους 

1239 
Γνώσεις γενικαί φυσικής: προς χρήσιν της ελληνικής νεολαίας 
Φυσική 

1240 Στοιχεία φυσικής: εις χρήσιν των εν τοις γυμνασίοις διδασκομένων 

1241 Στοιχεία φυσικής: εις χρήσιν των εν τοις γυμνασίοις διδασκομένων 

1242 Στοιχεία φυσικής: εις χρήσιν των εν τοις γυμνασίοις διδασκομένων 

1243 

Φυσική ιστορία του ανδρός και της γυναικός από της εμφανήσεως αυτών επί της γηϊνου σφαίρας 
μέχρι των καθ'ημάς χρόνων ; Αρχική ανθρώπινος φυλή: μεταμορφώσεις αυτής εις φυλετικούς 
τύπους και διαφοραί της φυλής 

1244 Ο έναστρος ουρανός: ήτοι εγχειρίδιον παρακτικής αστρονομίας 

1245 Αστρονομικόν διάγραμμα εν Χίω. 

1246 Αναλυτική γεωμετρία του επιπέδου. 

1247 Παραστατική γεωμετρία. 

1248 Μαθήματα περιγραφικής γεωμετρίας και των εφαρμογών αυτής: ερανισθέντα και καταρτισθέντα 

1249 Μαθήματα περιγραφικής γεωμετρίας 

1250 
Στοιχεία γεωμετρίας: θεωρητικής πρακτικής και εφηρμοσμένης δια τα σχολεία 
Γεωμετρία θεωρητική πρακτική και εφηρμοσμένη 

1251 
Στοιχεία γεωμετρίας: τα μόνα εγκριθέντα εν τοις γενομένοις διαγωνισμοίς προς χρήσιν των 
γυμνασίων 

1252 Στοιχεία γεωμετρίας: τα μόνα εγκεκριμένα δια τους μαθητάς των γυμνασίων κατά τον ΑΜΒ' νόμον 

1253 Γεωμετρία: νέα τάξειτε και μεθόδω 

1254 Συμβολή εις την θεωρίαν των μη γραμμικών διαφορικών εξισώσεων 

1255 

Τέρψις μαθηματική: ήτοι έκθεσις τερπνών, και επωφελών μελετημάτων εις θεωρίας τινάς 
γεωμετρικάς, και φυσικομαθηματικάς, και περιγραφή φισικομαθηματικών ιδιοτήτων του 
σφαιριστηρίου δια προβλημάτων γεωμετρικών, δια των οποίων παρασταίνονται λογικώς αθύρματα 
σπουδαία, και φιλοσοφικά με μαθηματικήν θεωρίαν, ήτις οξύνει, τέρπει, και ωφελεί τον νούν του 
αναγινώσκοντος 

1256 

Βιβλίον πρόχειρον τοις πάσι: περιέχον την τε πρακτικήν αριθμητικήν, ή μάλλον ειπείν την 
λογαριαστικήν. Και περί του πως ευρίσκει έκαστον το άγιον Πάσχα, και τέλειον Πασχάλιον αεί και 
πάντοτε. Και περί ευρέσεως σελήνης εν ποία ημέρα γίνεται η γέννα αυτής 

1257 Στοιχεία άλγεβρας 

1258 Άλγεβρα: μεταθέσεις 

1259 Λύσις των υπό Ι. Ν. Χατζιδάκη αλγεβρικών προβλημάτων: προς χρήσιν των εν τοις γυμνασίοις 
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μαθητών 

1260 Αριθμητική: προς χρήσιν Γυμνασίων 

1261 
Αριθμητική κατά τήν σωκρατικήν μέθοδον, ἤτοι κάτ' ἐπαγωγήν: προς χρήσιν των Παιδαρίων της 
Ελλάδος 

1262 Πρακτική αριθμητική: προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τα ελληνικά σχολεία 

1263 Αριθμητική: προς χρήσιν του δημοσίου 

1264 
Θεωρητική αριθμητική 
Στερεομετρία 

1265 
Θεωρητική αριθμητική: προς χρήσιν των μαθητευόντων εις την κατωτάτην τάξιν των γυμνασίων 
Αλγεβρας τα του Α' και του Β' βαθμού 

1266 Στοιχεία της αριθμητικής κς αλγέβρας 

1267 

Πρόχειρος αριθμητική: διδάσκουσα ακριβώς όλα τα είδη του λογαριασμού εν τε Α κεραίοις και 
Κλασματικοίς Αριθμοίς μετά των διαφόρων Μεθόδων, η προσετέθη παράρτημα περί των εις την 
εμπορίαν ανηκόντων λογαριασμών 

1268 

Ηθικά διηγήματα: του Φραγκίσκου Σοαβιου ; νύν πρώτον μεταφρασθέντα παρά Κωνσταντίνου 
Οικονόμου του εκ Καββαϊας ; επιθεωρηθέντα δε μεθ'οσης οιον τε της επιμελείας παρά Σπυρίδωνος 
Βλαντή 

1269 
Η πατρική αγάπη, ή, η ευγνώμων δούλη και η πανούργος χήρα: κωμωδίαι 
Ευγνώμων δούλη 

1270 Ηθικά διηγήματα δύο εκ των του κυρίου Μαρμοντέλη 

1271 
Λεξικόν Τουρκικόν και γραικικόν 
Νέον λεξικόν γραικικόν και τουρκικόν 

1272 
Γραμματική γραικικό-τουρκική: συνταχθείσα ως οιον τε εντελώς και ευμεθόδως προς χρήσιν των 
εθελόντων εκμαθείν την Τουρκικήν διάλεκτον 

1273 Μ. Τύλλ. Κικέρωνος ρωμαίου Κάτων ο μείζων, ή, Περί γήρως 

1274 Ερωτόκριτος: ποίημα ερωτικόν 

1275 

Θεοδώρου του Μετοχίτου υπομνηματισμοί και σημειώσεις γνωμικαί = Theodori Metochitae 
Miscellanea philosophica et historica. Graece 
Theodori Metochitae Miscellanea philosophica et historica 

1276 Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις 

1277 
Ξενοφώντος ελληνικών ιστοριών: βιβλία επτά = Xenophontis historiae graecae : libri septem 
Ελληνικών ιστοριών. 

1278 
Θεμιστίου Ευφραδούς λόγοι 19 = Themistii cognomento Suad͵ Orationes XIX. 
Themistii cognomento Suad͵ Orationes XIX 

1279 

Συνεσίου Επισκόπου Κυρήνης άπαντα τα ευρισκόμενα = Synesii Episcopi Cyrenes opera quae extant 
omnia 
Synesii Episcopi Cyrenes opera quae extant omnia 

1280 
Στέφανος περί πόλεων = Stephanvs De vrbibvs. 
Περι Πόλεων 

1281 
Κιβωτός της Ελληνικής γλώσσης: συμπηχθείσα μεν και πονηθείσα υπό των μελών της εν 
Κωνσταντινουπόλει κατά τον Κουρουτζεσμέν του Γένους Σχολής 

1282 
Πλουτάρχου Χαιρωνέως τα σωζόμενα πάντα = Plvtarchi Chaeronensis qvae exstant omnia 
Plutarchi Chaeronensis quae exstant omnia 

1283 
Πλάτωνος άπαντα σωζώμενα = Platonis opera quae extant omnis 
Platonis, augustiss philosophi, omnium quae extant operum. 

1284 

Άπαντα Πλάτωνος: μεθ'υπομνημάτων Πρόκλου εις τον Τιμαίον, και τα πολιτικά, θησαυρού της 
παλαιάς φιλοσοφίας μεγίστου = Platonis omnia opera cvm commentariis Procli in Timaeum & 
Politica, thesauro ueteris philosophiae maximo 
Platonis omnia opera. 

1285 

Παυσανίου της Ελλάδος περιήγησις, hoc est, Pausaniae accurata Graeciae descriptio: qua lector ceu 
manu per eam regionem circumducitur 
Pausaniae accurata Graeciae descriptio 

1286 

Λουκιανού Σαμοσατέως φιλοσόφου τα σωζόμενα = Luciani Samosatensis philosophi Opera omnia 
quae extant. Cum latina doctiss. virorum interpretatione 
Luciani Samosatensis philosophi Opera omnia quae extant 
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1287 Διονυσίου Λογγίνου περί ύψους υπόμνημα = Dionysii Longini De sublimitate commentarius 

1288 
Η του Ηροδότου Αλικαρνασσέως ιστορία = Herodoti Halicarnassensis Historia 
Herodoti Halicarnassensis Historia 

1289 

Ηροδότου Αλλικαρνασσήος Ιστοριών λόγοι θ' επιγραφόμενοι μούσαι ; του αυτού Εξήγησις περί της 
Ομήρου βιοτής = Herodoti Halicarnassei Historiarum lib. IX, IX Musarum nominibus inscripti ; 
ejusdem, Narratio de vita Homeri 
Ηροδότου λόγοι θ΄ 

1290 

Ηροδότου Αλικαρνασσέως ιστορία, εν εννέα τμήμασιν, Α και μούσας Καλει. Ιστοριών πρώτη. 
Θουκυδίδης μετά σχολίων παλαιών, και πανυ ωφελίμων, χωρίς ωμ ο συγγραφεύς πολύ ανσυχόρης 
έστι 

1291 

[Ηρωδιανού της μετά Μάρκον Βασιλείας Βιβλία οκτώ = Herodiani a Marci principatu historiarum libri 
octo] 
Herodiani a Marci principatu historiarum libri octo 

1292 

Ηλιοδώρου Αιθιοπικών βιβλία δέκα = Heliodori Aethiopicorvm libri X.: Collatione mss. Bibliothecae 
Palatinae & aliorum, emendati & multis in locis aucti 
Αιθιοπικών βιβλία δέκα 

1293 
Ευριπίδου Ρήσος = Euripidis Rhesus 
Euripidis Rhesus 

1294 
Ευριπίδου Τραγωδιών όσα σωζόμενα = Evripidis tragoediarum quae extant 
Euripidis tragodiae quae extant 

1295 
Ευριπίδου Ικέτιδες = Euripidis Supplices Mulieres 
Ιφιγένεια η εν Αυλίδι και η εν Ταύροις 

1296 

Διονυσίου Αλεξάνδρου του Αλικαρνασσέως ρωμαϊκής αρχαιολογίας ων δέκα βιβλίων ο πρώτον = 
Dioynysii Halicarnassei Antiquitatum Romanarum lib. X. Ex Bibliotheca Regia 
Dioynysii Halicarnassei Antiquitatum Romanarum lib. X 

1297 

Διονυσίου Βυζαντίου Ανάπλους Βοσπόρου = Dionysii Byzantii de Bospori navigatione quae supersunt 
: una cum supplementis in geographos Graecos minores aliisque ejusdem argumenti fragmentis 
Dionysii Byzantii De Bospori navigatione. 

1298 

Διογένους Λαερτίου περί βίων, δογμάτων και αποφθεγμάτων των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων, 
βιβλία Ι = Diogenis Laertii de vitis, dogmatis & apophthegmatis eorum qui in philosophia claruerunt, 
libri X 
Diogenis Laertii De vitis, dogmatis et apophthegmatis eorum qui in philosophia claruerunt, libri 10 

1299 

Διογένους Λαερτίου περί βίων, δογμάτων και αποφθεγμάτων των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων, 
βιβλίον ς' = Diogenis Laertii de vitis, decretis et sententiis corum, qui in philosophia clarueruntd liber 
sextus 
Diogenis Laertii De vitis, dogmatibus et apophthegmatibus clarorum philosophorum libri V 
posteriores graece et latine recensiti cum indicibus tomus II. 

1300 
Δημοσθένους περί Στεφάνου λόγος: Demosthenis de corona oratio : in usum auditorum suorum 
edidit et praefatus est 

1301 
Δημοσθένους λόγοι, και προοίμια δημηγορικά, και επιστολαί: συν ταις εξηγήσεσιν ωφελιμοτάταις, 
του Ουλπιανού ρήτορος, τη των παλαιών αντιγραφών βασιλικών επικουρία ... και διορθωθήσαις 

1302 
Κολουθου Αρπαγή Ελένης = Coluthi Raptus Helenae 
Αρπαγή Ελένης 

1303 
Χαρίτωνος Αφροδισιέως των περί Χαιρέαν και Καλλιρόην ερωτικών διηγημάτων λόγοι οκτώ: 
μετάτινων εκ των του Κυρίου δ'Όρβίλλου επιστάσεων 

1304 
Αριστοτέλους περί ζώων ιστορίας βιβλία Θ, εφ' οις και δέκατον το νόθον: επιμέλεια και διορθώσει 
Ν. Σ. Πικκόλου 

1305 
Αριστοτέλους περί ζώων ιστορίας το Ι.= Aristotelis de historia animalium liber nonus 
Αριστοτέλους τα σωζόμενα 

1306 

ΑριστοτέLους πολιτικών Βιβ. Θ. = Aristotelis Politicorvm libri VIII : cum perpetua Danielis Heinsii in 
omnes libros paraphrasi : accedit accuratus rerum index 
Πολιτικών βιβ. Θ. 

1307 

Αριστοτέλους μηχανικά προβλήματα: περί ατομων γραμμών, περί ακουστών, περί χρωμάτων, 
φυσιογνωμικά, ανέμων θέσεις, περί φυτών, περί θαυμασίων ακουσμάτων, περί Ξενοφάνους, κ.τ.λ. 
= Αristotelis Mechanica problemata : de lineis insecabilibus, de audibilibus, de coloribus, 
physiognomica, ventorum situs, de plantis, de mirabilibus auditis, de Xenophane, Zenone et Gorgia, 
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fragmenta 
Aristotelis problemata. 

1308 
Αριστοφάνους Πλούτος = Aristophanis comoedia Plutus : Adiecta sunt scholia vetusta 
Πλούτος 

1309 
Αριστοφάνους ευτραπελωτάτου κωμωδίαι ένδεκα = Aristophanis facetissimi comoedie undecim.. 
Aristophanis facetissimi comoedie undecim 

1310 
Αριστοφάνους κωμωδίαι εννέα: μετα σχολείων πολλών και παλαιών... = Aristophanis Comoediae 
novem : cvm commentariis antiquis & ualde utilibus.. 

1311 Αρισταίνετου επιστολαί: τανύν ελληνιστί μόνον εκδίδονται 

1312 

Αππιανού Αλεξανδρέως Ρωμαϊκά = Appiani Alexandrini Rom. historiarum Punica, sive 
Carthaginiensis, Syriaca, Parthica, Mithridatica, Iberica, Annibalica, Celticae & Illyricae fragmenta 
quaedam : item De bellis civilibus libri V 

1313 
Απολλωνίου του Ροδίου Αργοναυτικών πρώτον = ApolloniI Rhodii Argonavticorvm Liber Primvs 
Apollonii Rhodii Argonauticorum. 

1314 Απολλόδωρου του Αθηναίου βιβλιοθήκης. 

1315 
Αντωνίνου Λιβεράλις μεταμορφώσεων συναγωγή = Antonini Liberalis Transformationum congeries, 
Antonini Liberalis Transformationum congeries. 

1316 
Αισώπου του Φρυγός βίος και μύθοι ; μετά της χρηστοηθείας Αντωνίου του Βυζαντίου και άλλων 
τινών ωφελίμων. 

1317 

Αισχύλου τραγωιδίαι Ζ: σχόλια εις τας αυτάς τραγωδίας = Aeschyli tragoediae VII : quaecum omnes 
multo quam antea castigatiores eduntur, tum verovna, quae mutila & decurtata prius erat, integra 
nunc profertur : scholia in easdem, plurimis in locis locupletata, & in pene infinitis emendata. Petri 
victorii cura et diligentia 
Aeschyli Tragoediae. 

1318 
Κλαυδίου Αιλιανού περι ζώων ιδιότητος βιβλία ιζ' = Claudii Aeliani, De animalium natura libri XVII 
Κλαυδιού Αιλιανού περι ζώων 

1319 

Αμμωνίου περί ομοίων και διαφόρων λέξεων: βιβλίον αναγκαιότατον : πάσι τοις περί την 
Γραμματικήν και Ελληνικήν παιδείαν σπουδάζουσι 
Περί ομοίων και διαφόρων λέξεων :: βιβλίον αναγκαιότατον πάσι τοις περί την Γραμματικήν και 
Ελληνικήν παιδείαν σπουδάζουσι 

1320 

Επιστολαί διαφόρων φιλοσόφων ρητόρων, σοφιστών εξ προς τοις είκοσι: ων τα ονόματα εν τω εξής 
ευρήσεις σελίδι = Epistolae diuersorum philosophorum, oratorum, rhetorum sex & uiginti : quorum 
nomina in sequenti inuenies pagina 
Epistolae diuersorum philosophorum, oratorum, rhetorum 

1321 
Συλλογή των προλεγομένων 
Προλεγόμενα. 

1322 

Εις τον τόμον των λογογράφων επίγραμμα : μηκέτι πολλά τόμει, φιλορητορ, μηκέτι παν'των 
ρητηρων... 
Επίγραμμα 

1323 
Γραμματική Κωνσταντίνου Λασκάρεως του Βυζαντίου: περιέχουσα πάντα τα εν ταις αχρι τούδε 
εκδόσεσιν ευρισκόμενα συν τούτοις δε και άλλα τινά χρήσιμα τοις πρωτοπείροις μαθηταίς 

1324 

Γραμματική Κωνσταντίνου Λασκάρεως του Βυζαντίου: η πάνυ ωφελιμωτάτη και αναγκαιοτάτη ; 
νεωστί μεν μετατυπωθείσα, και πλουτισθείσα επαυξήσει ετεροκλίτων τινών ονομάτων, και 
ανωμάλων ρημάτων των δυσχερεστέρων εν τη τεχνολογία, επιμελώς δε επανορθωθείσα, και 
αναπληρωθείσα εις πολλά ελλιπή, ως η σύγκρισις δηλοί, προς χρήσιν, και μείζονα ευχέρειαν τοις 
εισαγωγικοίς των φιλομαθών νέων 

1325 
Επιτομή των οκτώ του λόγου μερών και αλλων τινών αναγκαίων 
Γραμματική Κωνσταντίνου Λασκάρεως του Βυζαντίου. 

1326 

Θεοδώρου του Γαζή Γραμματικής εισαγωγής βιβλία τέσσαρα,: Άπασαν μεν Γραμματικήν Θεωρίαν 
λίαν ευμεθόδως τε, κ΄ πολυμαθώς περιλαμβάνοντα 
Γραμματικής εισαγωγής βιβλία τέσσαρα. 

1327 

Του σοφωτάτου και λογιωτάτου Μανουήλου του Μοσχοπούλου περί σχεδών, ήτοι γραμματική: εν 
σχήματι τεχνολογικώ περί ετυμολογίας ειτ' ουν τεχνολογίας διαλαμβάνουσα... 
Περι σχεδών 

1328 
Νέον λεξικόν ιταλικο-γραικικόν,: συλλεχθέν εκ του μεγάλου λεξικού των Ακαδημαικών της 
καλουμένης Κρούσκας, και πλουτισθέν διαφόροις ιστορικαίς, και μυθολογικαίς ειδήσεσι : ποίημα 
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ωφέλιμον, μάλιστα αναγκαίον πάσι τοις ποθούσι μαθείν την Ιταλικήν διάλεκτον, αναγινώσκειντε, 
και μεταγλωττίζειν ορθώς τα αυτής βιβλία : περιέχον εν μεν τη αρχή πραγματείαν τινά διηρημένων 
εις δύω βιβλία (ων το μεν α' εστί περί ιταλικής ορθογραφίας, το δε β' περί Προσωδίας, κς 
Προφοράς.) : εν δε τω τέλει εν λεξικόν γεωγραφικόν άπερ ουχ ευρίσκεται εν τοις άλλοις μέχρι του 
νυν εις φως αχθείσι λεξικοίς. 

1329 

Πρόχειρος, και ευπόριστος διδάσκαλος, των πρωτοπείρων ρωμελιτών, της γερμανικής γλώσσης: 
τουτέστι, βιβλίον επωφελέστατον, και αναγκαιότατον, εις εκείνους τους Ρωμελίτας οπού ποθούσι, 
δια να μάθωσι των γερμανικών γραμμάτων την ανάγνωσιν, διαφόρων πραγμάτων ονομασίας κς 
συνομιλίας αναγκαιοτάτας ωσάν οπού περιέχει πρώτον, γερμανικόν αλφαβητάριον, δεύτερον, 
ρωμαιικογερμανικόν λεξικόν κς τρίτον, γερμανορωμαιικοδιαλόγους δια περισσοτέραν ωφέλειαν 
των αρχαρίων της γερμανικής γλώσσης, συγγραφέντα μεν τα γερμανικά, κς με γερμανικά, κς 
ελληνικά γράμματα κς ερανισθέντα, 
Στοιχεία της γερμανικής γλώσσης, ήτοι γραμματική συντομωτάτη 

1330 

Μέγα και πάνυ οφέλιμον λεξικόν ωπερ Γαρίνος, Φαβορίνος, Κάμερς o Νουκερίας επίσκοπος, εκ 
πολλών και διαφόρων βιβλίων, κατά στοιχείων συνεξάτο = Magnum ac perutile dictionarium 
quodquidem Varinus Phauorinus Camers Nucerinus episcopus ex multis variisq[ue] auctoribus in 
ordinem alphabeti collegit .. 
Magnum ac perutile dictionarium quodquidem Varinus Phavorinus Camers Nucerinus episcopus ex 
multis variisq[ue] auctoribus in ordinem alphabeti collegi 

1331 
Ελληνικόν αλφαβητάριον: μετ' ακριβούς και συντόμου μεθόδου, πλήρες των προς την ορθήν 
ανάγνωσιν αναγκαίων, προσφυώς ηρμοσμένον κατά την Ευρωπαικήν τάξιν και μέθοδον 

1332 
Μαθήματα αρχιτεκτονικής 
Αρχιτεκτονική της εγκρίτου αρχαιότητος και της αναγεννήσεως 

1333 
Των εν τη Σχολή των Βιομηχάνων τεχνών 
Καλλιτεχνολογία 

1334 
Αποθήκη των παίδων: ήτοι διάλογοι μεταξύ σοφού διδασκάλου, κ' διαφόρων ευγενών αυτού 
μαθητών 

1335 Πρώτη τροφή του υγιούς ανθρωπίνου νόος, 

1336 

Λόγος του πρυτάνεως Φιλίππου Ιωάννου, παραδίδοντος την Πρυτανείαν εις τον διάδοχον αυτού 
κατά την 7 Σεπτεμβρίου 1859 
Λόγος του καθηγητού της φυσικής Δ. Σ. Στρούμπου 

1337 

Αγγελία: περί του κατ'έτος τελουμένου κοινού Μνημοσύνου υπέρ των συνδρομητών των εν Κοζάνη 
Σχολείων Ελληνικούτε και Κοινού, περί της εξετάσεως των μαθητών εν έτει 1819 κατά Μήνα 
Φευρουάριον, και περί της αρχής, πρόοδου, και της νυν καταστάσεως της Ελληνικής σχολή, και των 
εν αυτή κατά καιρούς χρηματισάντων διδασκάλων, και των εξ αυτής, επί παιδεία αναφανέντων 
Εγχωρίων τε και ξένων 

1338 Εκλογικός κατάλογος της πόλεως Θεσσαλονίκης: του νομού Θεσσαλονίκης 

1339 

Αυνανισμού επιτομή: ήτις περιγράφει τα διάφορα πάθη, κ' τας αρρωστίας, όπου γεννώνται από τας 
ασελγείς κ' ακολάστους ηδονάς, κ' μάλιστα από των επάρατον, και φθοροποιόν πράξιν της 
μαλακίας 

1340 Εμπορική αριθμητική: προς χρήσιν των ελληνικών σχολών και προς ιδίαν μελέτην 

1341 
Διαιτητικά παραγγέλματα, ή, Οδηγίαι προς ανάπτυξιν της ευρωστίας του σώματος και διατήρησιν 
της υγείας: προς χρήσιν των Δημοτ. σχολείων και του λαού εν γένει 

1342 
Γεωπονικόν: εν ω περιέρχονται ερμηνείαι ωφέλιμοι περί σπερματώσεως καρπών και φυτεύσεως 
δένδρων έτι περί διαφόρων ιατρικών εις πάσαν ασθένειαν και άλλων τινών 

1343 
Εγχειρίδιον ανθρωπολογίας επί τη βάσει της του Ν. Χορτάκη: προς χρήσιν των δημοτικών Σχολείων 
Σύνοψης της Ιεράς Κατηχήσεως. 

1344 
Στοιχειώδης ανθρωπολογία: μετά υγιεινών παραγγελμάτων φιλοπονηθείσα δια τους μαθητάς και 
τας μαθητρίας των ελλ. γυμνασίων, ανωτέρων εκπαιδευτηρίων και παρθεναγωγείων 

1345 Η παλίρροια του Ευρίπου και ο Μεγαλόσαυρος της Αιδηψού 

1346 Φυσική γεωγραφία της Θράκης 

1347 Περί των εν Αιδηψώ ιαματικών υδάτων 

1348 Φυσική και χημική περιγραφή των εν Μεθάνοις ιαματικών υδάτων 

1349 
Στοιχεία μαθηματικής γεωγραφίας ήτοι κοσμογραφίας 
Αρχαί τριγωνομετρίας εκ της σειράς των μαθηματικών 

1350 Της πάλαι και της νυν οικουμένης περιήγησις, sive, Dionysii geographia: emendata & locupletata, 
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additione scilicet geographiae hodiernae graeco carmine pariter donatae : cum XVI tabulis 
geographicis 
Dionysii geographica. 

1351 
Γεωγραφία της Αρχαίας Ελλάδος: μετά σημειώσεων και παραπομπών προς αρχαίας και νεωτέρας 
πηγάς 

1352 
Στοιχειώδεις γεωγραφικαί και ιστορικαί γνώσεις της Ανατολικής Ρωμυλίας: προς χρήσιν των εν αυτή 
δημοτικών σχολείων 

1353 
Ασβεστοχώριον, ή, Πατριδογραφία μετά ποικίλης άλλης περιγραφής φυσικών αντικειμένων 
Πατριδογραφία μετά ποικίλης άλλης περιγραφής φυσικών αντικειμένων 

1354 Γεωγραφία 

1355 

Στοιχειώδης πολιτική, μαθηματική και φυσική γεωγραφία: ερανισθείσα από διαφόρων 
γεωγραφικών πραγματειών και συνταχθείσα προς χρήσιν της εν τοις ελληνικοίς σχολείοις 
διδασκομένης νεότητος 

1356 Εγχειρίδιον γεωγραφίας: διηρημένον εις μέρη τρία 

1357 

Γεωγραφία μεθοδική και καταγραφή απάσης της Οικουμένης: εκ παλαιών τε και νεωτέρων σοφών 
συγγραφέων 
Γεωγραφία μεθοδική απάσης της Οικουμένης 

1358 Γεωγραφία: προς χρήσιν των σχολείων 

1359 
Εγχειρίδιον Γεωγραφίας: συντεταγμένον εις τρεις ομόκεντρους περιόδους προς χρήσιν των εν ταις 
αστικαίς και ελληνικαίς σχολαίς διδασκομένων 

1360 
Γεωγραφία της Ελλάδος: αρχαίας και νεωτέρας εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων γεωγραφιών 
ερανισθείσα προς χρήσιν της ελληνικής νεολαίας 

1361 
Στοιχειώδης σειρά γεωγραφικών μαθημάτων εις τρείς περιόδους: προς χρήσιν των τάξεων του 
προπαιδευτηρίου 

1362 Αρχαία Αλεξάνδρεια: περιγραφή της πόλεως ταύτης εν τη κατά πάροδον περιηγήσσι 

1363 

Η Αιθιοπία: υπό ιατρικήν έποψιν 
Αιθιοπία : υπό φυσιογνωστικήν, κλιματολογικήν, εθνολογικήν, ανθρωπολογικήν και ιατρικήν 
έποψιν 

1364 
Χεϊετι σαπηκαϊ Κωνσταντινιε 
Περί της τροφής του ανθρώπου 

1365 

Ιστορία του παρελθόντος πολέμου μεταξύ Ρωσσίας, Αουστρίας, και Οθωμανικής Πόρτας δα των 
τελείαν κυρίευσιν του Κριμίου, μετά των συνακολούθων. 
Ιστορία του Κριμίου 

1366 
Βίος Πέτρου του Μεγάλου Αυτοκράτορος της Ρουσσίας, πατρός πατρίδος: συλλεγείς εκ διαφόρων 
υπομνημάτων εν Γαλλίας κ΄ Ολλανδία εκδοθέντων, κ΄ εις δύο τόμους διαιρεθείς 

1367 Ιστορία της Κυβερνήσεως των Ενετών 

1368 Αποψις της πατρίδος μου και αντικείμενον του παρόντος εγχειριδίου. 

1369 Στοιχειώδης πατριδογραφία Βόλου: φιλοπονηθείσα προς χρήσιν του κοινού 

1370 

Η Θεσσαλονίκη: προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολών της πόλεως 
Τοπογραφία Θεσσαλονίκης προς διδασκαλίαν του μαθήματος της πατριδογραφίας εν τοις 
Δημοτικοίς Σχολείοις 

1371 Κυμαικά: ήτοι ιστορία και τοπογραφία της Κύμης 

1372 
Πατριδογραφία: ήτοι τοπογραφία της νήσου Μεγίστης (Καστελλόριζου) 
Τοπογραφία της νήσου Μεγίστης (Καστελλόριζου) 

1373 Νεώτατη της Θεσσαλίας χωρογραφία 

1374 Περιγραφή της νήσου Πόρου 

1375 Η νήσος Μεγίστη: συνοπτική περιγραφή 

1376 Πατριδογραφία: προς χρήσιν των μαθητών των δημοτικών σχολείων Κεφαλληνίας και Ιθάκης 

1377 

Διδασκαλίαι στρατιωτικαί συντεθείσαι παρά του γεναίου κύριου χιλιάρχου Εμανουήλ 
Παπαδόπουλου οργανιστού των τακτικών στρατευμάτων της επτανήσου πολιτείας επικυρωθείσαι 
παρά της γερουσίας, και διά προσαγή, αυτής δημοσιευθείσαι δια του τύπου = Istruzioni militari 
compilate dallo strenuo signor colonello Emanuel Papadopulo organizzatore delle truppe regolari 
della repubblica settinsulare sancite dal senato, e d' ordine suo pubblicate colla stampa 
Istruzioni militari 

1378 Λόγος εις το μνημόσυνον του αοιδίμου Κωνσταντίνου Κανάρη: εκφωνηθείς εν Λονδίνω τη Β' 
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Οκτωβρίου ΑΩΟΖ εν τω Ιερώ Ναώ του Σωτήρος 

1379 Ιστορία Κωνσταντίνου Κανάριου Ψαριανού πυρπολιστού 

1380 
Ιωάννου Κίνναμου Βασιλικού Γραμματικού Ιστοριών Λόγοι εξ = Joannis Cinnami imperatorii 
gramatici Historiarum libri sex 

1381 

Λαονίκου Χαλκοκονδύλου Αθηναίου Απόδειξις ιστοριών δέκα = Laonici Chalcocondylae Atheniensis 
Historiarum libri decem 
Απόδειξις ιστοριών δέκα 

1382 Άτλας της περιηγήσεως του Ν. Αναχάρζιδος: εμπεριέχων τριακοντατέσσαρας χάρτας 

1383 
Ιστορική γεωγραφία της αρχαίας, μεσαιωνικής και νέας Ελλάδος: προς χρήσιν παντός φιλομαθούς 
ιδία δε των εν τοις Γυμνασίοις μαθητών 

1384 Το ιερόν του Ασκληπιού εν Επιδαύρωι: και η θεραπεία των ασθενών 

1385 
Επίτομος γεωγραφία της νήσου Κρήτης: μετά πινάκων του πληθυσμού κατά τμήματα επαρχίας και 
πολυανθρωποτέρας κώμας και ανακεφαλαιωτικών παντός του περιεχομένου 

1386 Τα σωζόμενα Ιθώμης Μεσσήνης και των πέριξ: μετά χάρτου χωρογραφικού 

1387 

Ιουλίου Πολυδευκους Ιστορία Φυσική = Julii Pollucis Historia physica: seu, Chronicon ab origine 
mundi, usque ad Valentis tempora. Nunc primum graece et latine ed. cum lectionibus variis 
Ιστορία Φυσική 

1388 
Κονσταντίνου του Μανασσή σύνοψις ιστορική = Const. Manassis Breviarium historicum 
Κωνσταντίνου του Μανασσή σύνοψις ιστορική 

1389 

Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας: αρχόμενον από κτίσεως 
κόσμου, μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και των ακολούθων Σουλτάνων 
Συνοψις διαφόρων ιστοριών 

1390 Πανάρχαια μέταλλα 

1391 
Η αγία και οικουμενική εν Φλωρεντία σύνοδος = Sancta generalis Florentina synodos 
Sancta generalis Florentina synodos. 

1392 

Βίβλος της δημόσιας ευχής και τελέσεως μυστηρίων και των άλλων θεσμών και τελετών της 
Εκκλησίας: κατά το έθος της Αγγλικανής Εκκλησίας. Προς δε τούτοις τύπος και τρόπος της 
καταστάσεως, χειροτονίας, και καθιερώσεως επισκόπων, πρεσβυτέρων και διακόνων 

1393 

Η περιγραφή της Ιεράς Σεβασμίας και Βασιλικής Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου: της κ΄ μέγα 
εχούσης το αιδέσιμον, διά τον ιστορήσαντα αυτήν Απόστολον Λουκάν τον Ευαγγελιστήν. Του 
Κύκκου επιφημιζομένης, κατά την νήσον Κύπρον / νυν το δεύτερον τύποις εκδοθείσα, κ΄ εις Φως 
αχθείσα, επιμελέστερον, προστεθέντα τε, και τινα άλλα των αναγκαίων, προς περισσοτέραν 
βεβαίωσιν, έτι δε, κ΄ θαυμάσια τινα της Θεοτόκου, τα πρότερον, κ' ες ύστερον γινόμενα εις δόξαν 
αυτής, και προς ωφέλειαν μεγίστην των ευσεβών Χριστιανών, τα πάντα καλώς διαταχθέντα μετ' 
επιμελείας, και ακριβούς ζητήσεως, κ΄ διορθώσεως του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πρώτης 
Αγκύρας, Κυρίου Σεραφείμ του Πισσιδείου, έτι δε προσετέθησαν, κ΄τα δύο Πατριαρχικά 
Συγγειλιώδη Γράμματα, και Επωφελή τινα άλλα, ίνα διανέμωνται δωρεάν. ; Ηγουμενούντος δε, του 
εν Ιερομονάχοις Κυρίου Μελετίου 

1394 
Σύνταγμα τι ον Ορθόδοξον: περιέχομεν αυτώ ερωταποκρίσεις λίαν επωφελείς και των γνώμων της 
Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής 

1395 

Ομολογία πίστεως: ήτοι απολογία δικαιοτάτη : κατά των, όσοι αμαθώς καί κακοβούλως ετόλμησαν 
παρεξηγείν και διαβάλλειν παραδόσεις τινάς της Αγίας Εκκλησίας και άλλα τινά των περί Πίστεως 
υγιή και ορθόδοξα φρονήματα του αοιδίμου διδασκάλου Νικοδήμου του Αγιορείτου 

1396 

Εις δόξαν Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος του ενός Θεού βίβλος τωόντι ψυχωφελεστάτη 
καλούμενη Γυμνάσματα Πνευματικά διαμοιρασμένα εις μελέτας εξετάσεις και αναγνώσεις ; άπερ 
προσθήκαις ότι πλείσταις και αφαιρέσεσι και αλλοιώσεσι καλλωπισθέντα τε και μετ'επιμελείας 
διορθωθέντα και σημειώμασι διαφόροις 
Γυμνάσματα πνευματικά 

1397 
Ιερόν απάνθισμα: για νε τεβράτι σεριφτεν ελη ηκη να κλι, βε ιντζιλι σεριφταν ελη ηκη να κλι Ελληνος 
λισανινταν τουρκ : λισανινα τεφσιρ ολουντου 

1398 Βίοι αγίων εκ της ελληνικής γλώττης, ήτοι εκ των συναξαρίων μεταφρασθέντες 

1399 
Βιβλίον καλούμενον ραντισμού στηλήτευσις: εν ω περιέχεται κεφαλαίων αριθμός ογδοήκοντα ενός, 
ων εκάστου ταις ακτίσι της γραφής ως ιστόν αράχνης φαίνεται διαλύον ράντισμα των το σκότος 

1400 
Περί του Κυριακού δείπνου 
Ευστρατίου Αργέντου, Χίου. 

1401 Της Ορθοδόξου Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας εγκόλπιον Προσευχητάριον: περιέχον 
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προσευχάς και ακολουθίας την λειτουργίαν Ιωάννου του Χρισοστόμου ηρμηνευμένην έτι δε τους 
Αποστόλους και τα Ευαγγέλια των Κυριακών και των επισημοτέρων εορτών του όλου ενιαυτού 

1402 
Τριώδιον ψυχωφελέστατον: περιέχον την πρέπουσαν εν τη Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή άπασαν 
Ακολουθίαν 

1403 Πεντηκοστάριον περιέχον την πρέπουσαν αυτώ άπασαν Ακολουθίαν 

1404 

Μηναίον του Ιανουαρίου: περιέχον την πρέπουσαν αυτώ άπασαν Ακολουθίαν, μετά κ΄ της 
αναγκαιοτέρας προσθήκης του τυπικού 
Μηναίον του Φεβρουαρίου. 

1405 

Μηναίον του Ιανουαρίου: περιέχον άπασαν την πρέπουσαν αυτώ άπασαν Ακολουθίαν μετά και της 
προσθήκης του τυπικού; εν εκάστη εορτή του χρόνου 
Μηναίον του Φεβρουαρίου. 

1406 

Μηναίον του Ιανουαρίου: περιέχον άπασαν την πρέπουσαν αυτώ άπασαν Ακολουθίαν μετά και της 
προσθήκης του τυπικού; εν εκάστη εορτή του χρόνου 
Μηναίον του Φεβρουαρίου. 

1407 

Βιβλίον του Μαρτίου μηνός: περιέχον τω πρέπουσαμ αυτω άπασαμ ακολουθίαμ : χαριτι της 
εκλαμπρο τα της αρχής των εμετώμ...χάριτι 
Βιβλίον του Απριλίου μηνός 

1408 
Μην Αύγουστος: έχωμ ημέρας 31...μάρτυσιμ 
Μηναίον 

1409 

Ακολουθεία της εκκλησιαστικής ψαλμωδίας τε και συνάξεως, του όλου ενιαυτού αρχομένη από 
μηνός Σεπτεβρίου, μέχιρ μηνός Αυγούστου. 
Μηναίον 

1410 
Ελέω Θεού 
Ωρολόγιον 

1411 Τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα. 

1412 

Θείον και ιερόν Ευάγγελιον: αφιερωθέν τω μακαριωτάτω και σοφωτάτω Πατριάρχη Ιεροσολύμων, 
κυρίω, κυρίω Χρύσανθω τω Νοταρά 
Ευαγγελιστάριον : περιέχον την των Ευαγγελιστών διαδοχήν 

1413 

Ευχολόγιον το Μέγα: εν ω περιέχονται κατά τάξιν αι των επτά μυστηρίων ακολουθίαι και παντα όσα 
εν τοις προτυπωθείσιν ευχολογίοις εξέδοτο ; προσετέθησαν δε αι των χειροτονιών τάξεις και ...τω 
εν Βουκουρεστίω έκδοσιν ; έτι δε και τα Αποστολοευάγγελα και άλλα πλείστα ειςτην νεκρώσιμον 
ακολουθίαν των ιερέων 

1414 

Ευχολόγιον συν Θεώ Αγίω: νεωστί μετατυπωθέν, και προς εντελεστέραν τάξιν μετενεχθέν, μετά 
διαφόρων χρησίμων αποσημειώσεων, και μετά προσθήκης ως εν είδει δευτέρου μέρους 
Συλλογή διαφόρων ακολουθιών, και ευχών εκ διαφόρων συγγραμμάτων 

1415 

Αρχιερατικόν: περιέχον τας θείας και ιεράς λειτουργίας Ιωάννου του Χρυσοστόμου Βασιλείου του 
Μεγάλου και Γρηγορίου του Διαλόγου ήτοι των προηγιασμένων, έτι δε και τας τάξεις πασών των 
χειροτονιών, μετά και τινών αναγκαίων ευχών 

1416 

Ανθολόγιον του όλου ενιαυτού: περιέχον τας Ακολουθίας των δεσποτικών εορτών, κ' των 
εορταζομένων αγίων, Έτι δε ανωνύμους ακολουθίας, πάσαν τε την Οκτώηχον, κ' τα ένδεκα εωθινά 
ευαγγέλια, κ' άλλα τινά ως εν τω πίνακι φαίνονται 

1417 

Ανθολόγιον του όλου ενιαυτού: περιέχον τας Ακολουθίας των δεσποτικών εορτών, κ' των 
εορταζομένων αγίων, Έτι δε ανωνύμους ακολουθίας, πάσαν τε την Οκτώηχον, κ' τα ένδεκα εωθινά 
ευαγγέλια, κ' άλλα ως εν τω πίνακι φαίνονται 

1418 
Βίβλος ενιαύσιος, η κοινώς καλουμένη Εβδομαδαρία, ήτις και πάνθεκτη καλείται, περιέχουσα 
πάσαν την του χρόνου Ακολουθίαν, εις δύο μέρη διαιρεθείσα. 

1419 
Ακολουθία της οσίας μητρός ημών Φιλοθέης της εξ Αθηνών: ψαλλομένη κατά την δεκάτην εννάτην, 
του Φεβρουαρίου μηνός 

1420 

Η Θεία και Ιερά Ακολουθία των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Βαρνάβα και Σωφρονίου των 
εξ Αθηνών, και του Ιερού Χριστοφόρου, των εν Μελά όρει ασκησάντων: ψαλλομένη τη δεκάτη 
ογδόη του Αυγούστου μηνός; και εν τω καιρώ των φθοροποιών ακρίδων; εν η και η Ιερά Ιστορία της 
Βασιλικής Μονής του Σουμελά, βίος τε και πολιτεία των άνωθεν Οσίων Πατέρων... 

1421 

Πανθέκτη ήτοι βίβλος ενιαύσιος η κοινώς καλουμένη Εβδομαδάρια: περιέχουσα πάσαν την του 
χρόνου ακολουθίαν; εις δύω τόμους διαιρεθείσα, και εις πάντα τα ελλιπή εκ των Μηναίων, 
Τριωδίου τε, και Πεντηκοσταρίου αυξηθείσα, μετά των δεουσών Ερμηνειών του Τυπικού 

1422 Εορτολόγιον: περιέχον τα δοξαστικά Απολυτίκια... τοις κατ' έτος Εορταζομένων... και τοις Εορτών 
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του Τρ... και Πεντηκοσταρίου... Ετι τα δοξαστικά Απολυτίκια... της Οκτωήχου μετά ...και 
Ευλογηταρίων.. 

1423 

Ανθολόγιον. 
Ανθολόγιον του όλου ενιαυτού πλουσιώτατον : περιέχον άπαντα τα εν τοις προτυπωθείσιν 
Ανθολογίοις και πάσας τας Δεσποτικάς εορτάς και τας Συνοδικάς Ακολουθίας και όλην την 
Οκτώηχον, μεθ' ετέρων πολλών πάνυ αναγκαίων; έτι δε και Πασχάλιον έτος αψμβ'. 

1424 

Ακολουθία της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου κια Αειπαρθένου Μαρίας: εις το υπερφυές 
Θαύμα, όπερ ενήργησε δια της πανσέπτου Θείας Εικόνος αυτής, της επιλεγόμενης Μυρτιοτίσσης εν 
τη Νήσω Κυθήρων, ότε τον Παράλυτον ήγειρε μετά τεσσαράκοντα ημέρες της αγίας αυτής 
Κοιμήσεως 

1425 

Ορθόδοξος ομολογία της Καθολικής και Αποστολικής Ανατολικής Εκκλησίας: πάλαι μεν 
προτυπωθείσα άλλοθι κ' εν Πετρουπόλει νυν δε μετατυπωθείσα 
Ορθόδοξος ομολογία 

1426 

Ορθόδοξος ομολογία της Καθολικής και Αποστολικής Ανατολικής Εκκλησίας: τανύν πάλιν κατά 
μόνην την κοινήν των Ελλήνων Γλώσσαν, άνευ τινός προσθήκης, ή αφαιρέσεως ; εις χρήσιν των της 
Ανατολικής Εκκλησίας τέκνων ; του περικλεούς των Ελλήνων Γένους, τύποις εκδοθείσα, και μετά 
πάσης επιμελείας διορθωθείσα 

1427 

Βιβλίον καλούμενον Κυριακοδρόμιον: ήγουν διδαχαί και ομιλίαι εις τας Κυριακάς όλου του 
Ενιαυτού 
Κυριακοδρόμιον. 

1428 

Μαργαρίται των τριών Ιεραρχών, ήτοι λόγοι παραινετικοί των εν αγίοις πατέρων ημών και 
Οικουμενικών Μεγάλων Διδασκάλων, Βασιλείου του μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, και 
Ιωάννου του Χρυσοστόμου 

1429 

Του μακαρίτου Μελετίου Συρίγου διδασκάλου τε και πρωτοσυγγέλου της εν Κωνσταντινουπόλει 
Μεγάλης Εκκλησίας κατά των καλβινικών κεφαλαίων και ερωτήσεων Κυρίλλου του Λουκάρεως 
Αντίρρησις: και Δοσιθέου Πατριάρχου Ιεροσολύμων εγχειρίδιον κατά της καλβινικής 
φρενοβλαβείας 

1430 

Σύγγραμμα του σοφωτάτου και εξοχωτάτου ιατροφιλοσόφου κυρίου Θωμά Μανδακάση 
Καστοριανού: περί των αοράτων διά των ορατών εννοουμένων πραγμάτων, και περί των αύλων διά 
των ενεργειών αυτών εις αίσθησιν πιπτόντων και γινωσκομένων πραγμάτων 
Περί των αοράτων δια των ορατών εννουμένων πραγμάτων, και περί των άϋλων δια των ενεργειών 
αυτών εις αίσθησιν πιπτόντων και γινωσκομένων πραγμάτων 

1431 

Χρυσάνθου του μακαριωτάτου Πατριάρχου των Ιεροσολύμων Συνταγμάτιον: περί των οφφικίων, 
κληρικάτων και αρχοντικίων της του Χριστού Αγίας Εκκλησίας, και της σημασίας αυτών, διαιρέσεώς 
τε και τάξεως της πάλαι και νύν, ετέρων τινών πάνυ αναγκαίων τις εγκαταλεγομένοις τω Κλήρω και 
αυτοίς Αρχιερούσι, και περί των πέντε κατ' εξοχ'ην αγιωτάτων Πατριαρχικών θρόνων και των 
Μητροπόπολεων τω κατά συνοδικών διάγνωσιν αυτοίς υποκειμένων με τοις αυτοις επισκόπων, 
Περί τε των αυτοκεφάλων αρχιεπισκόπων μετά των αυτοίς υποκειμένων θρόνων διαλαμβάνον εκ 
διαφόρων μεν τακτικών και των σποραδικών ευρισκομένων μάλιστα δε την κατά περιήγησιν αυτού 
ακριβούς ... των πραγμάτων συλλεγγέν. Μετάτων εγχειριδίων των περί των επτά μυστηρίων 
Γαβριήλ Φιλαδελφείας & Ιώβ Αμαρτωλού συν ομιλία τινί θεσπέσια Γενναδίου Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως, περί του μυστηριώδους σώματος και αίματος του Κυρίου, τό τέλος αισίως 
επισφραγιζούση Προσφωνηθέν τω Μακαριωτάτω Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ κυρίου 
κυρίου Αβραμίου ως τη αυτού προτροπή τε, και προμηθεία μετατυπωθέν και πλείστης επιμελείας 
διορθωθέν 
Συνταγμάτιον 

1432 Διδαχαί εις την αγίαν και μεγάλη Τεσσαρακοστήν 

1433 
Διδαχαί εις την αγίαν και μεγάλη Τεσσαρακοστήν και εις άλλας Κυριακάς του ενιατού και επισήμους 
εορτάς: και μετά τινων πανηγυρικών λόγων 

1434 

Διαταγαί των αγίων αποστόλων δια Κλημέντος του Ρωμαίου Επισκόπου τε και πολίτου καθολική 
διδασκαλία ... = Constitvtiones sanctorvm Apostolorvm doctrina Catholica a Clemente Romano 
Episcopo, & ciue scripta libris octo 
Constitutiones sanctorum Apostolorum doctrina Catholica a Clemente Romano Episcopo 

1435 

Επίγραμμα εις τον Μακάριον Διονυσίον, περί της ουρανίου ιεραρχίας στίχοι ιαμβικοί, Χριστοφόρου 
Πατρικίου κ' Μιτυληναίου... εις τον αυτόν περί της αυτής της ουρανίας ιεραρχίας... Επίγραμμα περί 
της εκκλησιαστικής ιεραρχίας... 
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1436 

Ερμηνείαι ευσεβείς του ψυχωφελεστάτου και θαυμαστού βιβλίου ονομαζομένου περί μιμήσεως 
Χριστού: με στόχασες πνευματικαίς, και κατάνυξιν εις κάθε κεφάλαιον 
Περί μιμήσεως Χριστού 

1437 

Ερμηνείαι ευσεβείς του ψυχωφελεστάτου και θαυμαστού βιβλίου περί μιμήσεως Χριστού 
ονομαζομένου: με στόχασες πνευματικαίς και κατάνυξιν εις κάθε κεφάλαιον 
Περί μιμήσεως Χριστού 

1438 

Ειρμολόγιον: συν Θεω Αγίω περιέχον την πρέπουσαν αυτώ ακολουθίαν ; Εν ω προσετέθησαν αι 
Θ'.Ωδαί, τα κατ' ήχον φωταγωγικά, τα εξαποστειλάρια της όλης Εβδομάδος , αι Αίνοι μεν της 
Δοξολογίας, οι ΚΔ'.Οίκοι εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον, οι ΚΔ'.Οίκοι εις τον Ζωοποιόν Σταυρόν, ο 
τύπος του Τιμίου Σταυρού, αι επτά Οικουμενικαί Άγιαι Σύνοδοι, κι τα Συνοικέσια. Έτι δε τα επτά 
Μυστήρια της Εκκλησίας, και τα επτά Χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αι Τέσσερες Γενικαί Αρεταί 
της ψηχής, και του σώματος. Και τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα εν είδει δένδρου μετά της 
ερμηνείας αυτών 

1439 
Θύρα της μετανοίας: Τοβπέ ητμενίν Καπησί, Γάγετ φηρκάτ κετηριτζή τζανά φαγητελί Κιτάπτηρ 
Θύρα μετανοίας. 

1440 
Τέχνη ρητορική 
Arte de Retorica 

1441 

Ιωάννου του Δαμασκηνού έκδοσις της ορθοδόξου πίστεως: του αυτού, περί των εν πίστει 
κεκοιμημένων = Ioannis Damasceni editio orthodoxae fidei : eiusdem de iis, qui in fide dormierunt 
Έκδοσις της ορθοδόξου πίστεως 

1442 

Δογματική διδασκαλία της αγιότατης ανατολικής και καθολικής εκκλησίας: περιέχουσα κατ' ..τον 
λόγον τρία τινά : πρώτον, πότε μεταβάλλονται τα άγια εις σώμα και αίμα Χριστού, δεύτερον, ότι η 
Θεοτόκος υπέκειτο το πρωπατορικό αμαρτηματι, και τρίτον, ότι ...ου μετάβαλλον εις σώμα και αίμα 
Χριστού 

1443 Κατήχησις: ή ορθόδοξος διδασκαλία της χριστιανικής πίστεως 

1444 

Της Θείας Γραφής, Παλαιάς δηλαδή και Νέας Διαθήκης, άπαντα = Divinae Scripturae, Veteris ac Novi 
Testamenti, omnia; innumeris locis nunc demum, et optimorum librorum collatione, et doctorum 
uirorum opera, multo quam unquam antea emendatiora, in lucem edita 
Divinae Scripturae, Veteris ac Novi Testamenti 

1445 

Ιερά Γεωγραφία, ή, χωρογραφία της Αγίας Γης και άλλων εν τη Παλαιά και Νέα Διαθήκη 
μνημονευομένων τόπων: μετά πίνακος της αγίας Γης 
Χωρογραφία της Αγίας Γης και άλλων εν τη Παλαιά και Νέα Διαθήκη μνημονευομένων τόπων 

1446 
Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου 
Χρυσοπηγή 

1447 Ερμηνεία εις την ιεράν Αποκάλυψιν Ιωάννου του Θεολόγου 

1448 Πράξεις Αποστόλων. 

1449 

Ωριγένους των εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον εξηγητικών = Commentariorum Origenis Adamanth 
in Evangelium Joannis 
Commentariorum Origtenis Adamanth in Evangelium Joannis 

1450 

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας ερμηνεία ήτοι υπόμνημα εις το 
κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο = S. Cyrilli Alexandriae archiepiscopi expositio, sive commentarius in Joannis 
Evangelium 
S. Cyrilli Alexandriae archiepiscopi expositio sive commentarius in Joannis Evangelium. 

1451 
Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τα τέσσαρα Ιερά Ευαγγέλια 
Ερμηνεία εις τα τέσσερα Ευαγγέλια. 

1452 
Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τα τέσσερα Ευαγγέλια. 
Ερμηνεία εις τα τέσσαρα ευαγγέλια. 

1453 

Τα τέσσαρα Θεία και Ιερά Ευαγγέλια: εις χρήσιν των ευλαβεστάτων Ιερέων, και πάντων των 
ευσεβών Χριστιανών ; μετά και των εικονογραφιών εκάστου Ευαγγελιστού, και της Ιεράς 
Αποκαλύψεως 

1454 

Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δίγλωττος: εν η αντιπροσώπως τότε θείον 
πρωτότυπον και η απαραλλάκτως εξ εκείνου εις απλήν διάλεκτον, διά του μακαρίτου κυρίου 
Μαξίμου του Καλλιουπολίτου γενομένη μετάφρασις άμα ετυπώθησαν 
Αποκάλυψις Ιοάννου του Θεολόγου 

1455 
Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού: δίγλωττος : τουτ' έστι το Θείον 
Αρχέτυπον και η αυτού μετάφρασις εις κοινήν διάλεκτον μετά πολλής επιμελείας διορθωθέντα, και 



48 
 

Α/Α Τίτλος Βιβλίου 

νεωσί μετατυπωθέντα 

1456 
Η Καινή διαθήκη = Novum Testamentum 
Novum Testamentum 

1457 Η Καινή Διαθήκη = Novum Testamentum Graecum 

1458 

Της Καινής Διαθήκης άπαντα = Novvm D.N. Iesv Christi Testamentvm Graece : iam denuo sub 
Aristarchi limam reuocatorum et collatis quamplurimis venerandae fidei exemplaribus, accuratissime 
nunc editum [sic] 
Novum D.N. Iesu Christi Testamentum Graece 

1459 
Ψαλτήριον. 
Θεία γραφή ψαλτήριον 

1460 
Ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου και Βασιλέως: μετά των ωδών και ερμηνείας όπως χρη 
στιχολογείσθαι το ψαλτήριον 

1461 Το ψυχοσωτήριον ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου και βασιλέως 

1462 

Ψαλτήριον του προφητάνακτος Δαβίδ: εν ω προσετέθησαν και αι εν εκάστω ψαλμών υποθέσεις και 
εις το τέλος αυτού εν ανώνυμον Θεολογικόν βιβλιάριον εις απλήν διάλεκτον, πάνυ ωφέλιμον 
Ζητήματα διάφορα Θεολογικά κατ' ερωταπόκρισιν 

1463 Ψαλτήριον Δαβίδ του Προφήτου και Βασιλέως μετά των ωδών 

1464 Το ψυχοσωτήριον ψαλτήριον 

1465 
Διδαχαί εις την αγίαν και μεγάλην Τεσσαρακοστήν και εις άλλας Κυριακάς του ενιαυτού, κς 
επισήμους εορτάς: μετά και τινων πανηγυρικών λόγων, 

1466 Νέος θησαυρός = Αγγιλαν κιταπ γιανε Γεγιμ χαινε 

1467 
Νέος θησαυρός = Αγγιλαν κιταπ γιανε Γεγιμ [?] χαινε : σιμτι ιλκ... 
Κολαγιμαν Νασιχετου 

1468 
Βιβλίον ονομαζόμενον νέος θησαυρός: μετά των προυπαρχουσών εν αυτώ περιεχομένων ομιλιών 
Νέος Θησαυρός 

1469 
Θεολογικόν 
Ιερά Θεολογία 

1470 
Κλίμαξ. 
Ιωάννης Κλίμακος 

1471 Ωριγένους τα ευρισκόμενα πάντα =Origenis Opera omnia: quae Graece vel Latine tantum exstant ... 

1472 

Ωριγένους των εις τας θείας γραφάς εξηγητικών άπαντα τα ελληνιστι ευρισκόμενα = Origenis in 
Sacras Scripturas commentaria, quaecunque Graece reperiri potuerunt. 
Origenis in Sacras Scripturas commentaria 

1473 

Του εν αγίοις πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και μάρτυρος, ελέγχου και 
ανατροπής της ψευδωνύμου γνώσεως βιβλία πέντε = Sancti Irenaei episcopi Lugdunensis et 
martyris, Detectionis et eversionis falso cognominatae agnitionis, seu, Contra haereses libri quinque. 
Detectionis et eversionis falso cognominatae agnitionis. 

1474 

Του εν αγίοις πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου ελέγχου και ανατροπής της 
ψευδωνύμου γνώσεως βιβλία πέντε = S. Irenæi episcopi Lugdunensis Contra omnes Hæreses libri 
quinque 
Ελέγχου και ανατροπής της ψευδωνύμου γνώσεως βιβλία πέντε 

1475 

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιουστίνου φιλοσόφου και μάρτυρος τα ευρισκόμενα άπαντα. = S.P.N. 
Justini philosophi et Martyris Opera quae exstant omnia. Necnon Tatiani adversus Graecos oratio, 
Athenagorae philosophi Atheniensis legatic pro Christianis, S. Theophili Antiocheni tres ad Autolycum 
libri, Hermiae philosophi Irrisio Gentium philosophorum : item in appendice suposita Justino opera 
cum actis illius Martyrii et excerptis operum deperditorum ejusdem Justini & Tatiani & Theophili. 
S.P.N. Justini philosophi et Martyris Opera quae exstant omnia 

1476 

Του εν αγίοις πατρός ημών Ιουστίνου φιλοσόφου και μάρτυρος, σωζόμενα = Sancti patris nostri 
Justini, philosophi et martyris, Opera : Item Athenagorae Atheniensis, Theophili Antiocheni, Tatiani 
Assyrii, et Hermiae philosophi tractatus aliquot, quos sequens pagina indicabit. Quae omnia graece et 
latine emendatiora prodeunt 
Αθηναγόρου Αθηναίου, φιλοσόφου χριστιανού πρεσβεία περί χριστιανών 

1477 

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης τα ευρισκόμενα: Sancti patris nostri 
Gregorii episcopi Nysseni opera 
Sancti patris nostri Gregorii episcopi Nysseni opera 

1478 Πατερικόν του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του διαλόγου, Πάπα Ρώμης: εν ω περιέχονται Βίοι 
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[...] εν Ιταλία Οσίων Πατέρων, υπ' αυτού μεν Λατινιστί συγγραφέντες 

1479 

Του Αγίου Επιφανίου Επισκόπου Κωνσταντείας της Κύπρου, κατά αιρέσεων ογδοήκοντα το 
επικληθέν Πανάριον: είτουν κιβώτιον, εις βίβλους μεν γ', τόμους δε επτά διηρημένον. Του αυτού 
Αγίου Επιφανίου λόγος αγκυρωτός, πάσαν την περί της θείας πίστεως διδασκαλίαν εν εαυτώ 
διαλαμβάνων. Του αυτού των του Παναρίου απάντων ανακεφαλαίωσις. Του αυτού περί μέτρων και 
σταθμών = D. Epiphanii episcopi Constantiae Cypri, Contra octoginta haereses opus eximium, 
Panarium siue capsula medica appellatum, & in libros quidem tres, tomos uero septem diuisum. 
Eivsdem D. Epiphanii Liber ancoratvs, omnem de fide christiana doctrinam complectens. Eivsdem 
Contra octoginta haereses operis a se conscripti summa. Eivsdem libellus De ponderibus & mensuris 

1480 Του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας Ασκητικά. 

1481 

Του εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου Ιεροσολύμων Αρχιεπισκόπου τα ευρισκόμενα πάντα = S. P. N. 
Cyrilli Archiepiscopi Hierosolymitani, opera quae exstant omnia :ad manuscriptos codices necnon ad 
superiores editiones castigata, dissertationibus et notis illustrata, cum nova interpretatione et 
copiosis indicibus 
S. Cyrilli Archiepiscopi Hierosolymitani opera quae exstant omnia. 

1482 Κλημέντος Αλεξανδρέως τα ευρισκόμενα = Clementis Alexandrini Opera quae extant 

1483 

Του εν Αγίοις όντος Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως 
των εις την νέαν διαθήκην ερμηνειών τα ευρισκόμενα = S. patris nostri Joannis Chrysostomi 
archiepiscopi Constantinopolitani Explanationes in Novum Testamentum 
Explanationes in novum testamentum 

1484 Εξήγησις των ηθικών του Μεγάλου Βασιλείου 

1485 

Του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τα ευρισκόμενα 
πάντα= Sancti patris nostri Basilii Caesareae Cappadociae ... 
Sancti patris nostri Basilii Caesareae Cappadociae. 

1486 

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας τα ευρισκόμενα άπαντα = 
Sancti Patris Nostri Athanasii Archiepiscopi Alexandriae Opera qvae reperivntvr omnia 
Sancti Patris Nostri Athanasii Archiepiscopi Alexandriae Opera quae reperiuntur omnia 

1487 

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας τα ευρισκόμενα άπαντα = B. 
Athanasii Archiepiscopi Alexandrini Opera quae reperiuntur omnia. 
B. Athanasii Archiepiscopi Alexandrini Opera quae reperiuntur omnia 

1488 

Εν τη παρούση βίβλω ένεστι τάδε, απομνημονευμάτων, εκ διαφόρων των τε καθ'ημάς, και των 
θύραθεν βιβλίων τόμοι τρεις = Hoc uolumine continentur Sententiarum siue captum theologicorum 
praecipue, ex sacris & profanis libris Tomi tres 
Περί τελείας αγάπης και άλλων αρετών εκατοντάδες δ΄ 

1489 Σύνοψις των αγίων και οικουμενικών επτά συνόδων. 

1490 Νέος παράδεισος: ήτοι λόγοι διάφοροι και βίοι αγίων 

1491 

Σωκράτους Σχολαστικού και Ερμείου Σωζόμενου εκκλησιαστική ιστορία = Socratis Scholastici et 
Hermiae Sozomeni Historia eccleciastica 
Socratis Scholastici et Hermiae Sozomeni Historia eccleciastica 

1492 

Σωκράτους Σχολαστικού και Ερμείου Σωζόμενου εκκλησιαστική ιστορία = Socratis Scholastici et 
Hermiae Sozomeni Historia eccleciastica. 
Socratis Scholastici et Hermiae Sozomeni Historia ecclesiastica 

1493 

Ευσεβίου του Παμφίλου Εκκλησιαστική ιστορία = Eusebii Pamphili Ecclesiasticae historiae libri 
decem. : Eiusdem De vita Imp. Constantini, libri IV. : Quibus subjicitur Oratio Constantini ad sanctos, 
& Panegyricus Eusebij. 
Eusebii Pamphili Ecclesiasticae historiae libri decem. 

1494 

Ευσεβίου του Παμφιλού Εκκλησιαστική ιστορία = Eusebii Pamphili Ecclesiastiae historiae libri decem 
; Ejusdem de Vita Imp. Constantini libri quatuor. : Quibus subjicitur Oratio Constantini ad Sanctos, & 
Panegyricus Eusebii. 
Ecclesiastiae historiae libri decem 

1495 

Ευσεβίου του Παμφιλού Εκκλησιαστική ιστορία = Eusebii Pamphili Ecclesiasticae historiae libri 
decem : ejusdem De vita imp. Constantini, libri IV : quibus subjicitur Oratio Constantini ad sanctos, & 
Panegyricus Eusebii 
Eusebii Pamphili Ecclesiasticae historiae libri decem 

1496 
Ευσεβίου του Παμφιλίου Εκκλησιαστική ιστορία = Eusebii Pamphili Ecclesiasticae historiae libri 
decem : eiusdem De vita imp. Constantini, libri IV : quibus subjicitur Oratio Constantini ad sanctos, & 
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Panegyricus Eusebii 
Eusebii Pamphili Ecclesiasticae historiae libri decem 

1497 

Θεοδωρίτου επισκόπου Κύρου και Ευαγρίου Σχολαστικού εκκλησιαστική ιστορία.: Εκλογαί από των 
ιστοριών Φιλοστοργίου και Θεοδώρου = Theodoriti Episcopi Cyri et Evagrii Scholastici historia 
ecclesiastica. Item excerpta ex historiis Phlostorgii et Theodori Lectoris 
Theodoriti Episcopi Cyri et Evagrii Scholastici historia ecclesiastica. 

1498 

Επιτομή της ιεροκοσμικής ιστορίας εις πέντε μεριθείσα τμήματα: ων, τα μαζύ τρία πρώτα εν 
συντομία διαλαμβάνουσιν, ου μον τα του Αγίου Θεοβαδίστου Όρους Σινά, ου μετά άλλα κ' τα του 
εκείθεν ωκοδομηθέντος Θεοδοξάστου Μοναστηριού. Των δ' υστέρων, το μαζύ περιέχει τα των 
βασιλέων πάσης γης Αιγύπτου μέχρι Μωάμεθ, κ' της διαδόχων αυτού εως Σουλταν' Σελήμ. Το δε 
περί του αυτού Σελήμ, κ' περί της μάχης, των ήγειρε κ' περσών, έτι δε περι της αιρέσεων του Τεχήλ, 
νέου προφήτου των περσών, πραγματεύεται. Εκαστον των τμημάτων έχει τον αυτού πίνακα. 
Προσέτι ετερός τις πίναξ τινων αναγκαίων σημειώσεων υπάρχει, προς περιεργείαν και ωφέλειαν 
των αναγνωστών 

1499 Σύνοψις Ιστοριών: αρχομένη από κτίσεως κόσμου μέχρι της Βασιλείας Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.. 

1500 

Ευσεβίου του Παμφίλου Επισκόπου της εν Παλαιστίνης Καισαρείας Προπαρασκευή ευαγγελική = 
Eusebii Pamphili Caesareae Palestinae Episcopi Praeparatio evangelica 
Προπαρασκευή ευαγγελική 

1501 

Πόνημα χρυσούν Σαμουήλ Ραββί του Ιουδαίου: εξελέγχον την των Ιουδαίων πλάνην ; πρώτον μεν, 
εκ της αραβικής εις την λατινιδα μεταφρασθέν ; νυν δε εκ της λατίνιδος εις την κοινήν των Ελλήνων 
διάλεκτον 

1502 

Διάλογος του εν αγίοις Πατρός ημών Γρηγεντίου Αρχιεπισκόπου Κεφρώ, μετά τινός Εβραίου, Εβράν 
ονομαζομένου: ωφελιμώτατος εις κάθε Χριστιανόν, όπου επιτηδεύεται να καταχαλάση ταις 
φλυαρίαις, και μάταιαις γνώμαις των ανοήτων Εβραίων ; Προσέτι δε και συμάζωξις λόγων τινών 
του, τε Αγίου Επιφανείου, και άλλων Αγίων, προς κοινών σωτηρίαν 

1503 Φυσική θεολογία 

1504 
Περί χρεών του ανθρώπου 
Σιλβίου Πελλίκου περί χρεών του ανθρώπου. 

1505 

Άνθος χαρίτων αυξημένον με διδασκαλίας, και παραδείγματα αρμόδια εις τας αρετάς, και κακίας: 
βιβλίον ωφελιμώτατον εις όποιον επιποθεί να γυμνάζεται εις την ιταλικήν και γραικικήν γλώσσαν = 
Fior di virtu accresciuto di dottrine, e di Esempj adattati alle virtu ed a'vizj 
Fior di virtu accresciuto di dottrine e di esempj adattati alle virtu ed a'vizj. 

1506 
Κριτήριον του κόσμου με τον σοφόν ή Διάλεξις της ψυχής με το σώμα : [βιβλία τρία] 
Διάλεξις της ψυχής με το σώμα 

1507 Επιστολή του σοφωτάτου κυρίου Ευγενίου Αρχιεπισκόπου πρώην Σλαβωνίου και Χέρσωνος. 

1508 

[Νεμεσίου φιλοσόφου και επισκόπου Περί φύσεως ανθρώπου βιβλίον εν= Nemesii philosophi & 
episcopi De natura hominis liber unus, denuo recognitus, & manuscriptorum codicum collatione in 
integrum restitutus, annotationibusque insuper illustratus] 
Περί φύσεως ανθρώπου 

1509 

Του αγίου Ιουστίνου φιλοσόφου και μάρτυρος τα ευρισκόμενα: S. Ivstini, philosophi et martyris, 
opera qvae vndeqvaqve inveniri potvervnt. Graecvs textus multis in locis correctus ; & latina Ioannis 
Langi versio passim emendata: tum varians lectio, emendationum coniecturae, & tres indices 
seorsum in fine additi. Ab initio praemissa veterum de Iustino elogia, ordinis & censurae ratio, 
auctorum qui citantur catalogus: Opera Friderici Sylbvrgii Veter 
Θεοδωρήτου επισκόπου Κύρου ελληνικών παθημάτων θεραπευτική ή ευαγγελικής αληθείας εξ 
ελληνικής φιλοσοφίας επίγνωσις 

1510 
Επιτομή της λογικής: [λογική αριστοτελική προοίμιον] 
Τέχνη ρητορική 

1511 

Αριστοτέλους διάφορα συγγράματια = Aristotelis varia opuscula ... : His propter argumenti 
similitudinγe inserta sunt Sotionis & Athenaei collectanea De fluuiis, lacubus, & fontibus mirabilibus. 
Item Polemonis & Adamantii Physiognomonica: cum lib. Melampodis De palpitationibus, & lib. De 
nuis oleaceis : Addita in fine diuerea locorum lectio, partim e vetustis, partim e recentioribus 
exemplaribus: Emendationes quoq; non pauc͵ ex interpretum, aliorumque doctorum virorum 
notationibus desumpt͵ : Praeterea index capitum, & duo rerum ac verborum notatu digniorum 
inuentaria, Latinum & Graecum 
Aristotelis varia opvscvla 
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1512 

Αμμωνίου του Ερμείου υπόμνημα εις το περι ερμηνείας Αριστοτέλους. Μαγεντήνου Μητροπολίτου 
Μιτυλήνης εξήγησις εις το αυτό = Ammonii Hermei Commentaria in librum Peri hermenias. 
Margentini archiepiscopi Mitylenensis in eundem enarratio 
Ammonii Hermei commentaria in librum Peri hermenias. Margentini archiepiscopi Mitylenensis in 
eundem enarratio 

1513 
Η βιβλιοθήκη του Σεραίου της Κωνσταντινουπόλεως και τα περισωθέντα εν αυτή ελληνικά 
χειρόγραφα 

1514 

Πατμιακή Βιβλιοθήκη: ήτοι αναγραφή των εν τη βιβλιοθήκη της κατά την νήσον Πάτμον γεραράς και 
βασιλικής Μονής του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου τεθησαυρισμένων 
χειρογράφων τευχών 

1515 Περί των παλιμψήστων κωδικών των Αγιορείτικων Βιβλιοθηκών 

1516 Παρατηρήσεις και διορθώσεις εις τους ελληνικούς πάπυρους 

1517 Κατάλογος των βιβλίων των παρά Ελληνικό Τυπογραφείο του Αγίου Γεωργίου ευρισκόμενων. 

1518 
Ελληνική βιβλιογραφία. 
Βιβλιογραφία. 

1519 
Ιστορία των σύγχρονων πολεμικών στόλων: απο της εφαρμογής του ατμού ως κινητήριου αυτών 
δυνάμεως, μετά πολλών σχεδίων και πινάκων 

1520 Ο τουρκικός στόλος άλλοτε και νυν 

1521 
Νομοσχέδιον περί Εθνοφυλακής: ως εισήχθη εις την Βουλήν υπό των επί των Εσωτερικών και των 
Στρατιωτικών Υπουργών...Εν Αθήναις τη 5 Ιουνίου 1862 

1522 
Εθνοφυλακή: ήτοι, συλλογή των περί συστάσεως και οργανισμού της εθνικής ταύτης δυνάμεως 
εκδοθέντων μέχρι τούδε νόμων, ψηφισμάτων, θεσπισμάτων και οδηγιών 

1523 Υπόμνημα περί στρατιωτικού οργανισμού της Ελλάδος 

1524 
Οδηγίαι δια το προσωπικόν των δασών = Instruction fuer das koenigl. griech. forstpersonal 
Instruction fuer das koenigl. griech. forstpersonal 

1525 Το έργον μιας εικοσιπενταετίας (1890-1915) 

1526 Αθηναΐς: ιστορικόν διήγημα 

1527 Οι Γενίτσαροι: μυθιστορικόν διήγημα του Αλφόνσου Ρουέρου ; μεταφρασθέν εκ του γαλλικού 

1528 

Παράρτημα ιερομνήμονος. 
Λόγος εκφωνηθείς υπό Αλέξανδρου Λυκούργου εν τω Οθωνείω Πανεπιστημίω κατά την έναρξιν των 
θεολογικών αυτού παραδόσεων τη δ' Νοεμβρίου 1860 

1529 Λόγοι και αναμνήσεις εκ του βορρά 

1530 
Η αγγλική άνευ διδασκάλου εις 50 μαθήματα: εκμάθησις πρακτική, ταχεία, σαφής, επαγωγός, 
ευκολωτάτη, διδάσκουσα την γνησίαν και καθαράν προφοράν εντός 4 μηνών 

1531 
Λόγος εκφωνηθείς τη ΙΕ΄ Αυγούστου 1872 εις τον ναόν της υπεραγίας Θεοτόκου εις χωρίον Αγίου 
Κύρικου 

1532 Μακεδονικαί ραψωδίαι 

1533 Μακεδονικαί ραψωδίαι 

1534 Εθνεγερτήρια σαλπίσματα: δημοτικών ποιήσεων Π. Σ. Συνοδυνού συλλογή πέμπτη 

1535 

Ο Περιπλανόμενος: ποίημα λυρικόν εις άσματα τέσσαρα ; και Η Αγγελία ; παρέπονται δε Τα 
Δικαστικά των ετών 1839-40 και 1852 
Αγγελία 

1536 Το πανόραμα της Ελλάδος 

1537 
Ο ατίθασος ποιητής: δράμα πολιτικόν 
Οδοιπόρος, τραγωδία εις πέντε πράξεις 

1538 Ο Λέανδρος 

1539 Ρήγας Θεσσαλός: τραγωδία τέταρτη 

1540 Θεοδώρα: ποίημα δραματικόν εις μέρη πέντε, μετά σημειώσεων 

1541 Η δούκισσα των Αθηνών: δράμα εις μέρη πέντε 

1542 Το "ταξίδι" του Ψυχάρη: γλωσσική μελέτη 

1543 
Ποιήματα 
Διπλή ζωή. 

1544 Ειρηνικά 

1545 Καινούριες δάφνες: ήτοι, ποιήματα του Βαλκανικού πολέμου 1912-1913 

1546 Η πολιτεία και η μοναξιά 
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1547 Βωμοί 

1548 Ο απόγονος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου: εθνικόν ιστορικόν ανέκδοτον 

1549 Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς 

1550 
Η Χία Ευφροσύνη: μυθοπλασία εξελισσομένη εν τη νήσω Χίω κατά τα δύο πρώτα έτη της Ελληνικής 
Επαναστάσεως 1821, 1822 

1551 Αδαμάντιου Κοραή Επιστολαί προς τον Σμύρνης Πρωτοψάλτην Δημήτριον 

1552 
Ο Παπα τρέχας: διήγημα διδακτικόν : εν είδει προλεγόμενον εις τας τέσσαρας πρώτας ραψωδίας 
του Ομήρου 

1553 Βίος Αδαμαντίου Κοραή 

1554 Η ολοκαύτωσις του Αρκαδίου 

1555 

Ομιλία εν τω αναγνωστηρίω και λαλητηρίω Αθηνών: γενομένη την 6 Μαίου 1872 ; προσετέθη εν 
τέλει και ετέρα τις ομιλία του ιδίου γενομένη εν Πειραιεί την 24 Ιουνίου 1871 
Πως καταστρέφεται κράτος. 

1556 Μέσ' απ' το σκοτάδι της σκλαβιάς 

1557 
Ο Μισοτύραννος ή μελέτη ποιητική περί τυραννίας 
Μελέτη ποιητική περί τυραννίας 

1558 Ποιήματα τραγικά: εμπεριέχοντα διαφόρους πολέμους της Κρήτης επί της ελληνικής επαναστάσεως 

1559 Νησιώτικα έπη 

1560 Ρήγας Φερραίος: δράμα εις πράξεις πέντε 

1561 Ο ήρως Κανάρης: ποίημα επικόν 

1562 
Ιστοί αράχνης 
Σταλακτίται. 

1563 Αγροτικαί επιστολαί 

1564 Η μικρή πατρίδα: στους σκλαβωμένους και στους ελευθερωμένους Ελληνες 

1565 Μαρτύρων και ηρώων αίμα 

1566 
Ο χορός του Ζαλόγγου: από τας αθανάτους σελίδας της ιστορίας του Σουλίου : πρωτότυπον 
ιστορικόν έργον μετά σειράς καλλιτεχνικών εικόνων 

1567 Σουλιώτες και Λιάπηδες 

1568 Ο Καπετάν Καλόγηρος: (Σαμουήλ ο Κιουγγίτης) 

1569 Εθνεγερτικόν άσμα 

1570 Από Νικοπόλεως εις Ολυμπίαν: επιστολαί προς φίλον 

1571 
Το άσμα του Ορφέως 
Θούριος 

1572 

Νέα ελληνική ανθολογία: περιέχουσα τα εκλεκτότερα έργα των νεωτέρων ποιητών της Ελλάδος απο 
του Ρήγα Φεραίου μέχρι των ημερών μας 
Νέα ελληνική ανθολογία Ατλαντίδος. 

1573 
Βιογραφίαι. 
Schediasma de Zichis. 

1574 Περί των Ελληνικών του Ξενοφώντος 

1575 
Περί των εις ιον και ειον ουσιαστικών ;: και, Περί της σημασίας και του τύπου του ρ. μελαγχολάν 
Περί της σημασίας και του τύπου του ρ. μελαγχολάν. 

1576 Νέαι ερμηνείαι αρχαίων αναγλύφων 

1577 Αναγκαία προσθήκη 

1578 
Sur les reparations faites au VIIe siecle a l'eglise de Saint- Demetrius de Salonique 
Revue archeologique. 

1579 Ravenne: etudes d'archeologie byzantine 

1580 
Ιστορία της ελληνικής τέχνης: σύνοψις πανεπιστημιακών μαθημάτων περί της ιστορίας της αρχαίας 
τέχνης 

1581 Παληά Αθήνα 

1582 
Δημώδη άσματα Σκύρου: τρία Θεσσαλικά : εν της Σαλαμίνος και εν των Ψαρών : εις Βυζαντινήν και 
Ευρωπαικήν παρασημαντικήν 

1583 Περί της μουσικής των Ελλήνων και ιδίως της εκκλησιαστικής 

1584 Θεμελιώδης κανονισμός της Αμπετείου Σχολής. 

1585 
Λόγος εκφωνηθείς τη 20 Μαΐου 1854 κατά την επέτειον εορτήν της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου 
Οθωνος 
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1586 Τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια 

1587 
Συμβολαί εις την ιστορίαν της ελληνικής παιδείας κατά τους προ της ελληνικής επαναστάσεως 
χρόνους 

1588 Βιογραφία Θεόφιλου Καϊρη 

1589 Το πρόβλημα των ειρηνικών αποκλεισμών: μελέτη διεθνούς δικαίου 

1590 
Περί κληρώσεως και πληρώσεως των ηλιαστικών δικαστηρίων κατά την Αριστοτέλους Αθηναίων 
Πολιτείαν, κεφάλαιον 63 επ 

1591 Ερμηνεία του διεθνούς κανονισμού προς αποφυγήν συγκρούσεων κατά θάλασσαν 

1592 
Απάντησις εις την επιγραφομένην ανασκευήν του ελέγχου των παρανόμων αποφάσεων της Μ. 
Επιτροπής 

1593 Η μικτή επιτροπή: ήτοι έλεγχος των παρανόμων αποφάσεων αυτής 

1594 Ποινική δικονομία του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. 

1595 

Διάταγμα της Α.Μ. του Βασιλέως της Ελλάδος Όθωνος περί Αγορανομικών και Αστυνομικών δια τα 
τρόφιμα διατάξεων. 
Διάταγμα περί των αγορανομικών και αστυνομικών δια τα τρόφιμα διατάξεων. 

1596 
Επεξήγησις των παρατηρήσεων, όσαι εκτέθησαν εις τον 53 και 54 αριθ. της Γεν. Εφημ. της Ελλάδος, 
ως αναγκαίαι εις το Πρόγραμμα του 5ο Αριθ. της αυτής 

1597 Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας 

1598 

Μελέτη συγκριτική του κληρονομικού οθ. δικαίου προς τα κληρονομικά ρωμαϊκόν και γαλλικόν 
δίκαια 
Etude sur le droit successoral ottoman en comparaison avec les droits successoraux romain et 
francais. 

1599 

Κώδηξ πολιτικός: διατάξεις εισαγωγικαί : περί της δημοσιεύσεως των αποτελεσμάτων και της 
εφαρμογής των νόμων εν γένει : (εψηφίσθη την 5 Μαρτίου 1803 εδημοσιεύθη την 15 του αυτού 
μηνός) 
Κώδηξ γαλλικής πολιτικός. 

1600 Μεγάλη Βρετανία. 

1601 Το νέον σύνταγμα της Ελλάδος ως εψηφίσθη υπό της Β' Αναθεωρητικής Βουλής του 1911. 

1602 Σκέψεις προς τον ελληνικόν λαόν επί του συνταγματικού πολιτεύματος 

1603 Η σημαία μας 

1604 Η σημαία μας 

1605 
Τις πταίει ήτοι τα αίτια της ενεστώσης οικονομικής κρίσεως μετά συνοπτικού ιστορικού των εθνικών 
δανειων από του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος μέχρι σήμερον 

1606 
Εκθέσεις και πρακτικά της Η' (2ας) συνελεύσεως των αντιπροσώπων των ναυτικών δήμων του 
κράτους. 

1607 Η γεωργία πλούτος του λαού 

1608 

Λεύκωμα των εν Αθήναις Β' Διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων 1906: επί τη βάσει των επισήμων 
ανακοινώσεων της "Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων" και του "Συνδέσμου των ελληνικών 
αθλητικών και γυμναστικών σωματείων" 

1609 
Η γυμναστική δια μέσου των αιώνων: οι αγώνες παρ' έλλησι, ρωμαίοις, βυζαντινοίς και φράγκους 
αρματωλικοί και νεώτεροι χρόνοι 

1610 Οι αρχαίοι και νέοι Ολυμπιακοί αγώνες 

1611 Οι τελευταίες μέρες της χριστιανικής Καισαρείας: εικόνες από μακρινό ταξίδι 

1612 Από Κωνσταντινουπόλεως εις Νίκαιαν: ταξιδιωτικαί εντυπώσεις εκ Βιθυνίας μετ' εικόνων 

1613 Voyage de l'Arabie Petree 

1614 Η κατάληψις του Πεχτσόβου 

1615 
Ιστορία του Ελληνοβουλγαρικού πολέμου: επί τη βάσει των επίσημων ανακοινώσεων του 
Στρατηγείου 

1616 Ιστορία του βαλκανοτουρκικού πολέμου 

1617 Η μάχη του Μπέλες: (Στενά Δεδελή) 

1618 Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος: ηπειρωτική εκστρατεία 

1619 Ιστορία του Ναυτικού Πολέμου: 1912-1913 

1620 

Texte Grecesti privitoare la Istoria Romaneasca: Ελληνικά κείμενα χρήσιμα τη ιστορία της Ρωμουνίας 
/ συλλεγέντα και εκδιδόμενα μετά προλόγου και πίνακος ονομαστικού υπό Α. Παπαδοπούλου-
Κεραμέως 
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Ελληνικά κείμενα χρήσιμα τη ιστορία της Ρωμουνίας 

1621 
Εκθέσεις των Βενετών Γενικών Προνοητών της Πελοποννήσου: νυν το πρώτον εκ των αρχείων της 
Βενετίας εκδιδόμεναι 

1622 Οι πειραταί και η Θάσος 

1623 

Η νήσος Σκιάθος και αι περί αυτήν νησίδες: μελέτη τοπογραφικο-ιστορική μετά χάρτου της Νήσου 
και εικόνων 
Μύκονος ήτοι ιστορία της νήσου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ'ημάς 

1624 Η απελευθέρωσις της Σάμου 

1625 Η νήσος Ρόδος 

1626 Βιβλιοθήκης περί του Ανατολικού ζητήματος 

1627 Το κάστρον της Χίου 

1628 Η επανάστασις του Καστελλόριζου : 

1629 Εγγραφα αναφερόμενα εις τον ριζοσπαστισμόν 

1630 Αι Ιόνιοι νήσοι. 

1631 Η εθνική γλώσσα εις την Επτάνησον. 

1632 

Οι Σουλιώται και οι αρματωλοί εν Επτανήσω (1804-1815): η λεγεών των "Ελαφρών Κυνηγετών", το 
"Αλβανικόν Σύνταγμα", τα δύο συντάγματα του "ελαφρού ελληνικού πεζικού του δουκός της 
Υόρκης" 

1633 Λεύκωμα των Δωδεκανήσων 

1634 

Κρητικά, ήτοι ,Συλλογή: Α') των διπλωματικών εγγράφων της επαναστατικής συνελεύσεως, της 
συνελεύσεως των Κρητών, του εκτελεστικού, των ναυάρχων κλπ., Β') των εγκυκλίων της 
συνελεύσεως και του εκτελεστικού μετά σημειώσεων ιστορικών. 26 Ιουνίου 1897 - 9 Δεκεμβρίου 
1898 

1635 Τα κρητικά έγγραφα του 1877-1878 διαιρεθέντα εις τρία βιβλία 

1636 

Αφιερούται τοις γενναίοις αξιωματικοίς του Ελληνοπρεπώς υπερασπίσαντος και δοξάσαντος τας 
υφ'ας ετάχθη εθνικάς σημαίας Ελληνικού στρατού της κατοχής Κρήτης και πάσιν εκείνοις τοις 
οπωσδήποτε υπέρ της αδαμάστου Μεγαλονήσου αγωνισαμένοις: εις ένδειξιν της εις παντός Κρητός 
καρδίαν ανεξαλείπτως μέχρι τάφου ενυπαρχούσης αρρήτου ευγνωμοσύνης προς πάντα τους επ' 
αιώνων υπέρ του Εθνους και της πίστεως εκατομβοστεφείς αυτού αγώνας ευγενώς συντρέξαντα 
Βασιλεύς μας ένοχος της ήττης μας ; 

1637 Οδηγός της νήσου Κέρκυρας: μετά προσθήκης ιστορικών και άλλων ποικίλων ειδήσεων 

1638 Περί των εκ Κερκύρα τίτλων ευγενείας και περί των τιμαριών 

1639 Κερκυραϊκά απομνημονεύματα 

1640 Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς 

1641 Πως εκπαιδεύονται τα απαχθέντα Ελληνόπουλα. 

1642 Άγνωστες σελίδες από τη Μικρασιατική εκστρατεία 

1643 

Ομιλία του κ. Ε. Βενιζέλου προς τον λαόν: εκφωνηθείσα εν Αθήναις την Κυριακήν 14 Αυγούστου 
1916 
Speech of M. E. Venizelos to the people delivered in Athens on Sunday August 27, 1916. 

1644 Δύο πολιτικαί αγορεύσεις: επί της απαντήσεως εις τον βασιλικόν λόγον 

1645 Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΒ 

1646 Ε. Βενιζέλος: η ζωή του-το έργον του 

1647 Το έργον του Βενιζέλου 

1648 Η επανάστασις και το έργον αυτής 

1649 Ιστορία του Ελληνοτουρκικού πολέμου, του 1897 

1650 Εκθεσις των πεπραγμένων υπό της Εθνικήs Εταιρείας. 

1651 Η δολοφονία του βασιλέως Γεωργίου του Α' 

1652 
Η εκλογή και η άφιξις του βασιλέως Γεωργίου: μονογραφία : (μετά δύο εικόνων και γενεαλογικού 
δένδρου) 

1653 

Γεωργίος Α' ο Δημοκράτης Βασιλεύς: (1863-1913) : ανεκδοτική ιστορία της βασιλευομένης 
δημοκρατίας εις την Ελλάδα 
Δημοκράτης βασιλεύς. 

1654 
Εισαγωγική διατριβή 
Σύλλογος Ρήγας προς τον ελληνικόν λαόν. 

1655 Ιστορία του Οθωνος: έκδοσις νέα μετά πολλών εικόνων 
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1656 
Παράλληλοι δημόσιοι βίοι της προσωρινής κυβερνήσεως των υπουργών, επί της μεοβασιλείας της 
Ελλάδος: πόνημα πρωτότυπον 

1657 Τα κατά τους 'Ελληνας: διαιρούμενον εις δυο μέρη ελεγκτικόν και παραινετικόν : πονημάτιον 

1658 
Υπόμνημα δεύτερον προς τας προστάτιδας της Ελλάδας Δυνάμεις και προς άπαντα τον 
πολιτισμένον κόσμον 

1659 
Ο βασιλεύς Οθων: ιστορικόν εράνισμα επί τη πεντηκονταετηρίδι του θανάτου αυτού (14 Ιουλίου 
1867) 

1660 
Ανατύπωσις της αγορεύσεως του βουλευτού Μεσολογγίου κυρίου Επαμεινώνδα Δεληγεώργη κατά 
την συζήτησιν της επί του Βασιλικού λόγου απαντήσεως, (25 Ιουλίου 1869). 

1661 Ο Ελληνικός αγών και το υπόμνημά του 

1662 

Πολιτικά σύμμικτα: χρησιμεύοντα ως μαρτυρίαι των ιστορικών συμβάντων της αναγεννωμένης 
Ελλάδος / παρά του Α. Παπαδόπουλου Βρετού 
Melanges de politique pour servir de documents a l'histoire des evements de la Grece regeneree 

1663 Απομνημονεύματα των πρώτων ετών της ιδρύσεως του Ελληνικού βασιλείου 

1664 Η Γαλλία και η Γερμανία ενώπιον του ελληνισμού 

1665 Ο Ιωάννης Καποδίστριας 

1666 O Μιαούλης προ της επαναστάσεως 

1667 
Ο γέρων Κολοκοτρώνης 
Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836. 

1668 

Ιστορία του Θεόδωρου Π. Δηλιγιάννη: ολόκληρος ο πολιτικός βίος, η ιστορία και η βιογραφία του 
δολοφονηθέντος πρωθυπουργού της Ελλάδος και η ιστορία των Δηλιγιανναίων : ποιητικαί 
παραδόσεις, θρύλλοι και γεγονότα εξ επισήμων πηγών 

1669 
Ανάλεκτα εκδιδόμενα επιστασία του επί των βιβλίων τμήματος της Κεντρικής Επιτροπείας υπέρ του 
τω ηρώι Αθανάσιου Διάκω κενοταφίου. 

1670 
Ανασκευή των εις την ιστορίαν των Αθηνών αναφερομένων περί του στρατηγού Οδυσσέως 
Ανδρούτσου του ελληνικού τακτικού και του συνταγματάρχου Καρόλου Φαββιέρου 

1671 Ο Ρωμιός: φύλλον πανηγυρικόν εορτών βασιλικών χάριν 'λίγων λιανικών 

1672 Η ναυμαχία του Ναυαρίνου 

1673 Το Ναυαρίνον. 

1674 Πολιορκία και έξοδος του Μεσολογγίου 

1675 Η τελευταία νύξ του Μεσολογγίου 

1676 
Συνοπτική ιστορία των υπέρ της ελευθερίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος γενομένων ναυμαχιών. 
Ιστορία των ελληνικών ναυμαχιών 

1677 
Λόγος εκφωνηθείς επ' εκκλησίας εν Τριπολιτσά υπό του κυρίου Κωνσταντίνου Λουκά εις την άφιξιν 
της ειδήσεως της εν Πόρω πυρπολήσεως των εθνικών πλοίων. 

1678 
Αναφορά του επί των Ναυτικών γραμματέως της κυβερνήσεως προς την σεβαστήν πέμπτην Εθνικήν 
των Ελλήνων Συνέλευσιν. 

1679 
Η θέσις της Ελλάδος απέναντι των δυνάμεων και η υπό ναυτικήν έποψιν σημασία αυτής: μελέτη 
ισορική και πολιτκή 

1680 
Λόγος εκφωνηθείς τη 26 Δεκεμβρίου του 1871 έτους κατά τα εγκαίνια του εν Μασσαλία ελληνικού 
συλλόγου 

1681 

Λόγος εκφωνηθείς κατά την εορτήν της 25 Ιανουαρίου 1858 εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία των εν 
Μασσαλία παροικούντων Ελλήνων 
Λόγος εκφωνηθείς κατά την εθνικήν εορτήν της 25ης Μαρτίου 1858 εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία των 
εν Μασσαλία παροικούντων Ελλήνων. 

1682 Ημερολόγιον απόρου αγωνιστού του 1821 

1683 
[Λόγος] 
Προλεγόμενα 

1684 

Η κατά Ιωάννην Φιλήμωνα σύντομος βιογραφία του Ν. Σπηλιάδου: γραμματέως της Επικρατείας επί 
κυβερνήτου κλπ. μετα τινών προσθηκών και υποσημειώσεων και περιπέτειαι του ιδίου μυηθέντος 
τα της Φιλικής Εταιρείας 

1685 

Μονογραφία περί της καταστροφής του Δράμαλη εν έτει 1822 τω Δευτέρω του υπέρ ανεξαρτησίας 
της Ελλάδος ιερού αγώνος: εκστρατεία του Δράμαλη εις την Πελοπόννησον, μάχη των Δερβενακίων, 
μάχη της Κλεισούρας 

1686 Οι κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας του Ελληνικού Εθνους αγώνες του τακτικού στρατού. 
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1687 
Το ηρώον του αγώνος: 40 τετραχρωμίαι κατ'αντιγραφήν των εν μοναχώ εικόνων του Φον Εσ 
μετ'επεξηγηματικού κειμένου 

1688 
Ιστορικοί γύροι: ο Γκούρας και η Γκούραινα - η ναυτική εκστρατεία στο Βόλο - Παλαμηδαίοι 
Γκούρας και η Γκούραινα. 

1689 Διαμαρτύρησις 

1690 
Προσφώνησις κατά τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντος του Βύρωνος εν Μεσολογγίω 
Αγαλμα του Μπάιρον. 

1691 

Πιστοποιητικά έγγραφα των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών της Ελλάδος από του ιερού αγώνος 
του 1821 μέχρι τούδε: βασιλικά διατάγματα μετά και του ευχαριστηρίου της Αυτοκρατορικής 
Πρεσβείας της Ρωσσίας προς τον Νικόλαον Παππαδόπουλον υπολοχαγόν της φάλαγγος και εκδότην 
της Φήμης 

1692 Λίγη Ελλάδα. 

1693 Λόγοι εκφωνηθέντες 

1694 
Ανασκευή της απολογίας του προέδρου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου Γ. Ζωχιού επί της προς 
την Βουλήν δοθείσης 

1695 Ζητήματα ιστορικά και καλογερικά 

1696 Προς τους ομονοήσαντας υπέρ της κοινής σωτηρίας της πατρίδος Ελληνας 

1697 
Ιστορία του ελληνοτουρκικού πολέμου: κατάθεσις Ι. Κόκκορη κατά την δίκην του Σαχτούρη 
Κατάθεσις Ι. Κόκκορη 

1698 Βίος πολιτεία και νεκρολογία Γερασίμου Παππαδοπούλου διδασκάλου 

1699 
Επικήδειος Κωνσταντίνου Νικοδήμου, ναυάρχου και προέδρου της προς σχηματισμόν Εθνικού 
στόλου Κεντρικής Επιτροπής: εκφωνηθείς επί του νεκρού αυτού εν τω ναώ της Μητροπόλεως 

1700 Αγορεύσεις κ.λ.π. εν τη βουλή του βουλευτού νέων Ψαρών Κ. Νικοδήμου. 

1701 
Η στεφάνωσις του ανδριάντος του Αδαμάντιου Κοραή: υπό του εν Αθήναις πρώτου Πανελληνίου 
Εκπαιδευτικού Συνεδρίου τη 5 Απριλίου 1904 και ο κατ'αυτήν λόγος 

1702 Ο ψαριανός ηρως Κωνσταντίνος Κανάρης. 

1703 Αλέξανδρος Υψηλάντης, επεισόδιον της Βιενναίας συνόδου 

1704 Η σφαγή του Προμυρίου: 8 Μαίου 1823 

1705 
Επιστολή του Κυρίου Α.Θ. Δημητρίου προς τον εις Τριέστιον Κύριον ***. Εκ Πετσών 15/27 
Οκτωβρίου 1831. 

1706 
Μελέτη επί της γενεάς του 1821 και επί των μετ' αυτήν γενεών: λόγος λεχθείς επί τη εορτή της 25 
Μαρτίου εν τω ενταύθα αναγνωστηρίω 

1707 Η αλήθεια, ομιλία προς τους Ελληνας 

1708 
Η Ελλάς εξωτερικήν και εσωτερικήν πολιτκήν: τινά πρέπει από του νυν να μετέλθη εάν θέλη να 
σώση την πολιτική αυτής ύπαρξιν 

1709 
Οι γονείς του Ρήγα, ή, Περί εθνικής αγωγής 
Περί εθνικής αγωγής. 

1710 
Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και των συν αυτών μαρτυρησάντων: εκ των εν Βιέννη 
αρχείων εξαχθέντα και δημοσιευθέντα 

1711 
Εις την αποκάλυψιν του προ του Εθνικού Πανεπιστημίου ανεγερθέντος ανδριάντος του αειμνήστου 
πρωτομάρτυρος της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 Ρήγα του Φεραίου. 

1712 Από τον βίον και το έργον Ρήγα του Φεραίου. 

1713 

Σκηνογραφήματα της αρχαίας, μέσης και νέας ελληνικής ιστορίας και βίοι επιφανών ανδρών επί 
τουρκοκρατίας και της ελλην. επαναστάσεως: συμφώνως προς το τελευταίον πρόγραμμα του 
Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της δημόσιας εκπαιδεύσεως 

1714 Η Αγγλική πολιτική και ο Ελληνισμός 

1715 Ακμή και παρακμή της ελληνικής μεγαλοφυίας 

1716 

Διάλεξις Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους: γενομένη εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστήμιου του 
Λονδίνου τη 16η Φεβρουαρίου, 1917 
Address of Alexander N. Diomedes delivered in the Great hall of King's College, in the University of 
London, February 16th, 1917. 

1717 Ατλας: γεωγραφικός τοπογραφικός και εικονογραφικός : της ιστορίας του Ελληνικού Έθνους 

1718 Η αρχαία Ελλάς εν τη νέα 

1719 Βλέμματα επί του ελληνικού βίου και της ελληνικής τοπιογραφίας 

1720 Πρακτικά της .... γενικής συνέλευσης των εταίρων .... 
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1721 
Το μαρτύριον του Παλαιολόγου και η εθνική ιδέα: ανατύπωσις εκ του 120 τεύχους του 
"Ελληνισμού" 

1722 Αυτοκρατορία 

1723 
Ο αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Νικηφόρος ο Βοτανειάτης: πρωτοπρόεδρος και Δούξ Ελλάδος και 
Πελοποννήσου 

1724 Περί της εποικήσεως Σλαβικών τινων φυλών εις την Πελοπόνησον 

1725 Ο Μέγας Κωνσταντίνος 

1726 Περί του Ανατολικού ζητήματος 

1727 Η αλλοίωσις των μαρμάρων της ακροπόλεως: αρχαιολογική εφημερίς 1912. σελ. 119-124 

1728 

Η ανασκαφή της Ακροπόλεως από του 1885 μέχρι του 1890 = die Ausgrabung der Akropolis vom 
Jahre 1885 bis zum Jahre 1890 
Ausgrabung der Akroplis vom Jahre 1885 bis zum Jahre 1890. 

1729 
Ο Ερμής του Πραξιτέλους 
Οδηγός των μνημείων Αθηνών. 

1730 Περί της τοπογραφίας των αρχαίων Θηβών 

1731 Πέλλα: δευτέρα έκθεσις περί των ανασκαφών της Αρχαιολογικής Εταιρείας 

1732 Πέλλα: πρώτη έκθεσις περί των ανασκαφών της Αρχαιολογικής Εταιρείας 1914 

1733 Αι εν Κορωπίω αρχαιότητες και η ονομασία του χωριού 

1734 Το βορειοηπειρωτικόν: μετά την 1ην Νοεμβρίου 

1735 
Ανασκαφαί Νικοπόλεως: (1913) 
Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1913. 

1736 Το Μακεδονικόν Δίον και η εγκατάστασις των Γότθων παρά τον Ολυμπον 

1737 Περί της νήσου Δήλου: υπό ιστορικήν και μυθολογικήν έποψιν 

1738 Οδηγός των Δελφών 

1739 Περί Βουθρωτού 

1740 Κατάλογοι Λυκαιονίκων 

1741 Εκ τάφων της Αιτωλίας 

1742 
Το πεδίον της εν Σελλασία μάχης (222 πρό Χρ.) 
Σελλασία 

1743 
Βίοι των δώδεκα στρατηγών και διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου εν οις προσετέθη και ο βίος 
του Μεγάλου Πύρρου του Αιακου ... 

1744 Η μάχη της Χαιρώνειας (338 π.χ.) 

1745 Ανασκαφαί και έρευναι εν Θεσσαλία κατά το έτος 1910 

1746 
Ορχομενός: υπόμνημα επί των εν τω Βοιωτικώ Ορχομενώ ανασκαφών αυτού μετά 9 σχημάτων και 4 
πινάκων 

1747 
Οδηγός της Ολυμπίας: περιγραφή των ανασκαφών και κατάλογος του μουσείου (μεθ'ενός 
τσιγκογραφικού πίνακος) 

1748 Κνωσίων και Τυλισίων συνθήκη 

1749 Ανασκαφαί εν Χαιρωνεία και εν Φωκίδι 

1750 Ανασκαφαί εν Θερμώ 

1751 
Ιστορία της παλαιάς Ελλάδος απο τους αρχαιοτάτους χρόνους ως την υποδούλωσιν αυτής εις την 
Ρώμην. 

1752 
Η εν Ανατολή Γερμανική πολιτική. 
Ελλάς και ο Ελληνισμός 

1753 Η ισχύς του εμπορικού ναυτικού. 

1754 
Το θαλάσσιον κράτος των Άγγλων: η προς αυτό σχέσις της Ελλάδος και της Ανατολικής Λεκάνης της 
Μεσογείου : διάλεξις γενομένη εν τω Αγγλοελληνικό Συνδέσμω 

1755 

Ο Ευρωπαϊκός πόλεμος: λόγος απαγγελθέις υπό του εντιμοτάτου Divid Lloyd George υπουργού των 
οικονομικών την 19ην Σεπτ. 1914 εν Λονδίνω 
Λόγος απαγγελθέις υπό του εντιμοτάτου Divid Lloyd George υπουργού των οικονομικών την 19ην 
Σεπτ. 1914 εν Λονδίνω 

1756 

Λόγοι του Κ. Ουίνστων Τσώρτσιλ, του Ελληνος πρεσβευτού, και του υποκόμητος Μπράις εις το 
δημαρχείον του Λονδίνου, την 14/27ην Ιουνίου, 1918, επί τηι επετειωι της εις τον πόλεμον εισόδου 
της Ηνωμένης Ελλάδος. 

1757 Ο Λόρδος Σαλίσβουρη και το Ανατολικόν ζήτημα: διάλεξις γενομέμη εν τω Φιλολογικώ Συλλόγω 
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"Παρνασσ'ω" τη 11 Φεβρουαρίου 1904 

1758 Το Λονδίνον, κέντρον της ελευθέρας Ευρώπης. 

1759 Ο γερμανικός ιμπεριαλισμός και ο πόλεμος 

1760 Υπόμνημα επί των ελληνικών ζητημάτων: σταλέν προς την συνδιάσκεψιν της ειρήνης 

1761 
Μετά την νίκην: εθνικά δίκαια Ελλάδος ενώπιον της συμμαχικής πενταρχίας : 17 Σεπτεμβρίου 1918-
24 Απριλίου 1919 

1762 Mon commandement en Orient (1916-1918) 

1763 
Η Ελλάς εν τη πάλη: διάλεξις γενομένη εν τω θεάτρω "Ολυμπία" τη 14 Ιουνίου 1918, α΄ Επετείω της 
αποκαταστάσεως της κρατικής ενότητος εν Ελλάδι 

1764 

Απολογία του στρατηγού Β. Δούσμανη αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Στρατού περίοδος 1915-
1916 κατά την δίκην του Γ. Επιτελείου ενώπιον εκτάκτου στρατοδικείου (Οκτώβριος 1919-
Φεβρουάριος 1920): εκ των εστενογραφημένων πρακτικών αυτής : αναδημοσιεύεται εκ της "Νέας 
Ημέρας" 

1765 Souvenirs de guerre d'un amiral: 1914-1916 

1766 Τα ουδέτερα έθνη και ο πόλεμος 

1767 Περί της ανακηρύξεως της Βουλγαρίας εις κράτος ανεξάρτητον: Μελέτη Διπλωματικής Ιστορίας 

1768 Πανσλαϋιστικαί αποκαλύψεις 

1769 Πανσλαυισταί οι μεγαλύτεροι εχθροί του γένους 

1770 

Τα κατά τας αντάρτικας ομάδας εν τη ουδετέρα ζώνη: επίσημος αλληλογραφία = La question des 
bandes de la zone neutre : correspondance officielle 
Question des bandes de la zone neutre 

1771 Ιστορία: χρησιμότης αυτής, σχέσις προς τας λοιπάς επιστήμας 

1772 Περί της οικογένειας Λεβίδη: σύντομον ιστορικόν απάνθισμα 

1773 Διαθήκη Μιχαήλ Τοσίτζα. 

1774 Λεξιλόγιον οικοσημολογίας. 

1775 Εξηγητής 

1776 
Η ελληνική σημαία: μελέτη πρωτότυπος ιστορική : αρχομένη από τους προϊστορικούς χρόνους και 
μέχρι των καθ'ημάς 

1777 Διάλεξις περί της εν Κερκύραι Μενεκρατείου επιγραφής 

1778 Χιακών και ερυθραϊκών επιγραφών συναγωγή 

1779 Ανασκαφαί εν Θέρμω: (επιγραφαί) 

1780 Επιγραφαί εκ Φθιωτίδων Θηβών Θεσσαλίας των πρώτων Χριστιανικών αιώνων 

1781 
Βυζαντινή επιγραφή εξ Αιτωλίας του έτους 1199 
Γάμοι και γαμήλια δώρα εις την αυλήν του Αλή Πασά. 

1782 
L'Επαρχος Ρώμης a propos d'un poins-etalon byzantin ; Sur la date du monastere du Sinai 
Sur la date du monastere du Sinai 

1783 
Αρχαιολογία 
Τοπογραφικά των αρχαίων Αθηνών 

1784 L'Orthodoxie et la catholicite en Orient 

1785 Οργανικός κανονισμός της εν Καίρω Ελλην. Ορθοδόξου Κοινότητος. 

1786 

Περιήγησις ιστορική και βιογραφία Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού Ιατροδιδασκάλου και 
Πατριαρχικού Αρχιμανδρίτου και ιππότου του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος εν Αις: προσετέθη 
και η καταγραφή της πόλεως των Αθηνών, και της ευρεθείσης αγίας εικόνος της Ευαγελίστριας και 
των θαυμάτων αυτής 

1787 

Λόγος εκφωνηθείς κατά την έναρξιν των δημοσίων εξετάσεων του εν Ερμουπόλει Γυμνασίου, τη 22 
Ιουνίου 1852 
Λόγος εκφωνηθείς κατά την έναρξιν των δημοσίων εξετάσεων του εν Ερμουπόλει Γυμνασίου, τη 22 
Ιουνίου 1853 

1788 

Το μοναστήρι, ήτοι, "η παλαιά μονή της κοιμήσεως της Θεομήτορος και ήδη μητροπολιτικός ναός 
της νήσου Υδρας": συμβολή εις την μοναστηριακήν ιστορίαν και τέχνην 
Παλαιά μονή της κοιμήσεως της Θεομήτορος και ήδη μητροπολιτικός ναός της νήσου Υδρας. 

1789 Λόγος πανηγυρικός επί τη εκατονταετηρίδι του εν Πέραν Ιερού Ναού των Εισοδίων της Παναγίας 

1790 Ο εν Βιέννη ναός του Αγίου Γεωργίου: και η κοινότης των Ελλήνων Οθωμανών υπηκόων 

1791 
Τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου: υπό ιστορικήν, θρησκευτικήν, πολιτικήν και νομικήν 
έποψιν κρινόμενα και η κατ'αυτά πολιτική και νομική και θρησκευτική κατάστασις των εν Τουρκία 
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Χριστιανών 

1792 

Η βιογραφία και το μαρτύριο του πατριάρχου Γρηγορίου Ε': άγνωστοι λεπτομέρειαι προκαλούσαι 
ρίγη ιεράς συγκινήσεως και λατρείας προς το σεπτόν σκήνωμα και την μνήμην του αοιδίμου 
πατριάρχου 

1793 Τα Νεαμονήσια: δύο βιβλία 

1794 Σιναϊτικα μνημεία ανέκδοτα 

1795 Αθως φως εν σκότει: η δασική χλωρίς και η καλλιεργούμενη βλάστησις εν Άθω - Τα γεωπονικά είδη 

1796 
Η νέα κλίμαξ μεταφρασθείσα εκ της Ελληνικής εις την κοινοτέραν των καθ' ημάς Ελλήνων διαλέκτον 
Κλίμαξ 

1797 
Υπόμνημα του Αρχιεπισκόπου του Θεοβαδίστου Όρους Σινά. 
Υπόμνημα Κυρίλλου Σιναίου 

1798 Αποκαλύψεις περί της ρωσικής πολιτικής εν τη ορθοδόξω ελληνηνική ανατολή 

1799 
Μελέτη ιστορική περί των αιτίων του σχίσματος: περί της διαιωνίσεως αυτού και περί του δυνατού 
ή αδυνάτου της ενώσεως των δύο εκκλησιών της Ανατολικής και Δυτικής 

1800 

Περιγραφή την εν Τήνω νήσου ευρεθείσης αγίας και θαυματουργός εικόνας της κυρίας ημών 
Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας της Ευαγγελεστρίας και των θαυμάτων αυτής: εν αις προσετέθη 
και η περιγραφή της όλης νήσου και των κατοίκων αυτής 

1801 

Η Παλαιά διαθήκη κατά τους εβδομήκοντα = vetus testamentum graecum juxta septuaginta 
interpretes ex auctoritate sixti quinti pontificus maximi editum juxta exemplar original vaticanum 
Vetus Testamentum Graecum juxta septuaginta interpretes. 

1802 Σύνοψις της ιεράς κατηχήσεως 

1803 

Δοκίμιον περί του βίου και των συγγραμμάτων Γεωργίου Κορέσσιου του Χίου = essay of the live and 
writings of Georgiius Coressius 
Essay of the live and writings of Georgiius Coressius 

1804 Ημερολόγιον δια το έτος 1861 

1805 Εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν 'Πρωίας'. 

1806 
Ξένια: Hommage international a l'Universite nationale de Grecea l'occasion du soixante-quinzieme 
anniversaire de sa fondation (1837-1912) 

 


