
ΤΑ ΕΝ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Β. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΥ

Έν τφ προηγουμένφ τόμφ, τφ ΙΔ', τής Έπετηρίδος τής Εταιρείας 
τών Βυζαντινών Σπουδών είχον δημοιεΰσει υπό την επιγραφήν «Χειρό
γραφα έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Β. Μυστακίδου» κατάλογον δέκα και επτά 
χειρογράφων ΰπ’αυξοντα αριθμόν Α'—ΙΖ' εύρεθέντοιν έν τή βιβλιοθήκη 
τοΰ αοιδίμου Βασιλείου Μυστακίδου, τή δωρηθείση υπό τοΰ υιοΰ αΰτοΰ 
κ. ’Αθανασίου Μυστακίδου τή ήμετέρα έταιρείφ A

Έκτος όμως των ανωτέρω μνημονευθέντων 17 χειρογράφων εΰρέ- 
θησαν έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Μυστακίδου περί τα 1000 κατάλοιπα, ώς 
τα πολλά χειρόγραφα, ων πολλά έ'χουσιν υπό τοΰ ίδιου γραφή. 'Γά κατά
λοιπα ταΰτα είναι άξια σπουδής καί μελέτης, ως διαφωτίζοντα πλεΐστα 
ζητήματα καί δή ιστορικά, γεωγραφικά, αρχαιολογικά, παλαιογραφικά 
καί έκκλησιαστικά. Ό μετά προσοχής άναγινόίσκιον τά κατάλοιπα ταΰτα 
τοΰ αοιδίμου Μυστακίδου καί έ'χων προ οφθαλμών καί τά ΰπ’ αΰτοΰ τΰ- 
ποις έκδοθέντα έργα του έξίσταται θαυμάζων τήν έργατικότητα τοΰ 
άνδρός καί τήν έπιμέλειαν, μεθ’ ής συνέλεξε τό πολύτιμον τοΰτο υλικόν 
καί απορεί πώς ή ζωή ενός άνδρός άσχολουμένου καί περί τό διδασκαλι
κόν έπάγγελμα έξήρκεσε προς περισυλλογήν, μελέτην καί έκθεσιν τοσοΰ- 1

1 Πρβλ. «Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» τόμ. ΙΔ σ. 416—431. 
Εις τον δημοσιευθέντα τοΰτον κατάλογον πρέπει νά προστεθή, ΰπό αιίξοντα αριθ
μόν ΙΗ', τό πρό τίνος εΰρεθέν έν τη βιβλιοθήκη αΰτοΰ χειρόγραφον, έσταχιομένον 
διά ναοτοΰ χάρτου μετά βΰρσης επί τής ράχεως, έφ’ ής γέγραπται χρυσοΐς γράμ- 
μασι «Ποικίλα 3», καί άποτελοΰμενον έκ σελίδων ήριθμημένων 783 (0,27X0,20). Τό 
χειρόγραφον τοΰτο περιέχει αντίγραφα επιστολών τοΰ Σάρδεων Μιχαήλ Κλεοβούλου, 
σχολάρχου τής μεγάλης τοΰ Γένους σχολής, πρός διαφόρους καί άλλων πρός αυτόν 
άναφερομένων, ώς τά πολλά εις τήν μεγάλην τοΰ Γένους σχολήν. Ή πρώτη τού
των φέρει χρονολογίαν 1 ’Ιουλίου 1909, ή δε τελευταία 9 Δεκεμβρίου 1917. Ούτως 
έχόντων τών πραγμάτων, έκ τών πέντε χειρογράφων, τών άποκειμένων έν τή βι
βλιοθήκη τοΰ Μυστακίδου καί φερόντων έπί τής ράχεως τής σταχώσεως χρυσοΐς 
γράμμασιν επιγραφήν «Ποικίλα», έλλείπει μόνον τό ύπ’ αριθμόν 4, εΰρεθέντων τών 
ΰπ’ αριθμόν 1.2.3 καί 6 (Πρβλ. Έπετ. τής ‘Εταιρείας τών Βυζ. Σπουδών σ. 
417—422).
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τον άφθονου ύλικοΰ. Δυστυχώς ένεκα τών περιστάσεων, ΰφ’ ας διετέλει ό 
Μυστακίδης, δεν κατώρθωσεν έκ τοΰ ΰλικοϋ τοΰτου νά έκδώση, εί μή μι
κρόν μέρος. Τοϋτο ελύπει, ως ήτο επόμενον, σφοδρά τον Μυστακίδην καί 
την λύπην αύτοΰ έξέφραζεν ενίοτε καί γραπτώς. Ούτως εν τφ ύπ’ αριθμόν 
117 καταλοίπω αύτοΰ σημειοΐ «Θά αξιωθώ ΐνα φέρω άγνωστα εις φώς; 
Θεέ μου, δλοι φθονοϋσι βλέποντες την πληθώραν τών ποικίλων σημειω
μάτων μου. Τί θά γίνωσι; Διατί εξακολουθώ συλλέγων;» καί εν τφ ύπ’ 
αριθμόν 2δ «1918. "Οτε μετά οΟετίαν ειδον καθήμενος ήμέραν τινά τί 
δύναμαι νά κάμο) καί τί έκοπίασα εις μάτην, πολλά μέν έσχισα, πολλά 
δε έκλαυσα. Διατί ; διότι διδάσκαλος δεν πρέπει να γίνεταί τις εί μή μό
νον χρήματα έχων. Β. Α Μ.»

Κατάλογον τών σπουδαιοτέροιν καταλοίπων τοΰ Μυστακίδου εκδίδω 
κατωτέρω, φρονών δτι ούτω θέλω διευκολύνει την μελέτην τών βουλο- 
μένων ν’ άσχοληθώσι περί αυτά καί καταστήσει γνωστοτέραν την εργα
τικότητα καί τον ζήλον τοΰ αοιδίμου άνδρός. Τα κατάλοιπα ταΰτα κατέ
ταξα εν ίδίοις φακέλλοις ύπ’ αύξοντα αριθμόν 1—500 τοποθετήσας αυτά 
κατ’ αριθμητικήν σειράν έν τη βιβλιοθήκη τοΰ Μυστακίδου, ούτως ώστε 
νά καταστή εύχερεστάτη ή εύρεσις τών ζητουμένων.

Κ. I. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ

1.

Τετράδιον άποτελούμενον εκ φύλλων έξ καί φέρον έξωθεν επι
γραφήν «Lebenslauf Basilius A. Mystakidis Constantinopolitanus 
1860—1888 καί έν τέλει «L888 Februar 17». To τετράδιον τοΰτο περιέχει 
τήν αυτοβιογραφίαν τοΰ Μυστακίδου γερμανιστί. ’Εντός τοΰ τετραδίου 
τούτου εύρηνται τέσσαρα φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Curiculum 
vitae» λατινιστί γεγραμμένα.

2.

Πιστοποιητικόν τής πρυτανείας τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών περί 
τής εγγραφής τοΰ Β. Μυστακίδου εις τήν φιλοσοφικήν σχ/λήν τή 1 
’Οκτωβρίου 1884 καί παρακολουθήσεως μαθημάτων μέχρι τοΰ 1887. ’Απο
δείξεις έτι καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών άκροάσεως ύπ’ αύτοΰ 
διαφόρων μαθημάτων.

Πιστοποιητικόν τοΰ Πανεπιστημίου τής Τυβίγγης περί άκροάσεως 
ύπ’ αύτοΰ μαθημάτων άπό τοΰ 1887 μέχρι τοΰ 1889-1890 μετά άναγρα- 
θής τών μαθημάτων, ών ήκροάσατο.

3.

Τετράδιον περιέχον σημειώματα τοΰ Μυστακίδου περί τοΰ ταξιδιού
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖ. ΣΠΟΥΑΩΝ νΕτος ΙΕ' 23
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αΰτοΰ από Κωνσταντινουπόλεως εις Τυβίγγην, τής έγγραφής αΰτοΰέν τφ 
εκεί Πανεπιστημίφ καί τής παρακολουθήσεως μαθημάτων. Περατοΰται 
«■9 8βρίου 1889».

4.
Τετράδιον άποτελούμενον έκ 49 ήριθμημένων φύλλων και περιέχο.ν 

λόγον τοΰ Μυστακίδου «’Εκδρομή εις την Συρίαν» άπαγγελθέντα εν τφ 
φιλολογική» Συλλογή) Κωνσταντινουπόλεως.

δ.

Τετράδιον άποτελούμενον εξ 25 φΰλλιον ήριθμημένων και περιέχον 
λόγον τοΰ Μυστακίδου περί Θεοδώρας τής συζΰγου τοΰ ’Ιουστινιανού.

6.
Λόγος τοΰ Μυστακίδου απαγγελθείς κατά την εορτήν των Τριών 

'Ιεραρχών έν τή μεγάλη τοΰ Γένους σχολή «ΙΙερί τής έν τφ Βυζαντιάκφ 
κρατεί παιδεΰσεως». ’Εν τφ αΰτφ φακέλλφ εΰρηνται αποσπάσματα δημο
σιεύματος τοΰ Μυστακίδου έν τφ «Νέφ ΙΙοιμένι» Θεσσαλονίκης φέροντα 
έπιγραφήν «Βυζαντινοί μελέται. Ή καθόλου παίδευσις κατώτερα καί 
ανώτερα. Σχολαί. Πανεπιστήμια. Μαθήματα. Διδάσκαλοι. Νόμοι κ. τ. λ.» 
ως καί, τινα σημειώματα αΰτοΰ έν ίδίοις φΰλλοις χάρτου.

7.

Λόγος τοΰ Μυστακίδου εκφωνηθείς κατά τον εορτασμόν τής Τρια- 
κονταετηρίδος τοΰ Μ. Γεδεών καταλαμβάνων 42 φύλλα χάρτου.

8.
Σχέδιον λόγου τοΰ Μυστακίδου μετά διαφόρων σημειώσεων διά τό 

Σεβαστοποΰλειον διαγώνισμα.

9.

Λόγος τοΰ Μυστακίδου επί τή απολύσει τών τελειοδιδάκτων. τοΰ 
Γυμνασίου Θεσσαλονίκης καταλαμβάνων (> φύλλα χάρτου ήριθμημένα. 
Έν τφ εξώφυλλο) εχει σημειώσει ό Μυστακίδης «’Απαγγελθείς έν Θεσσα
λονίκη καί μή δημοσιευθείς ένεκα τής λογοκρισίας».

10.
Τετράδιον άποτελούμενον έκ δέκα τεσσάρων φύλλων άναριθμήτων 

καί φέρον επί τοϋ εξώφυλλου έπιγραφήν «"Αγιον ’Όρος 1913 Μάρτίφ». 
Έν αΰτφ ό Μυστακίδης εκθέτει κατ’ άρχάς τά εν τφ άγίφ ’Όρει κρα
τούντα καί επί τή βάσει τούτων αποκρούει τήν πρότασιν τής Ρωσσίας 
περί άναγνωρίσειυς τοΰ.αγίου ’Όρους ως αυτονόμου, πολιτείας υπό τήν
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κυριαρχίαν τών θρησκευτικούς περί αυτοί) ενδιαφερομένων κρατών.

11.
Τέσσαρα φύλλα χάρτου περιέχοντα λόγον εις τούς τρεις Ίεράρχας 

έκφωνηθέντα κατά την εορτήν αυτών (30 ’Ιανουάριου). Ή γραφή τοΰ 
λόγου τούτου διαφέρει τής τοΰ Μυστακίδου καί επομένως, ως καί εκ τοΰ 
περιεχομένου φαίνεται, δεν είναι ιδικός του.

12.
Διπλώματα διαφόρων συλλόγων έκλεξάντων τον Μυστακίδην έταΐρον 

αυτών.

13.
’Έγγραφον τοΰ εν Κωνσταντινουπόλει εκκλ. μουσικού συλλόγου φέ- 

ρον χρονολογίαν 22 Νοεμβρίου 1922 προς τον Μυστακίδην, δι’ ού αναγ
γέλλεται αύτφ ρτι ό σύλλογος άπένειμεν αύτφ παμψηφεί τον τίτλον τοΰ 
επιτίμου μέλους. Έν τφ αύτφ φακέλλφ εΰρηται τό δίπλωμα, ώς καί έγ
γραφά τινα καί απόκομμα έφημερίδος περί τοΰ συλλόγου τούτου καί τής 
βυζαντινής μουσικής.

14.
Δέκα έσταχωμένα έντυπα ημερολόγια φέροντα χρονολογίας 1896. 

1900. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908 καί 1909, έν οίς ό Μυστα- 
κίδης έχει γράψει χρονολογικώς διαφόρους ειδήσεις άφοροόσας αυτόν καί 
ίδίρ. τήν σχολικήν αύτοΰ δράσιν.

15.
Τετράδιον άποτελούμενον εξ 20 φύλλων αναρίθμητων. ’Άρχ. «1894. 

Τή 1 'Οκτωβρίου διο:>ρίσθην συντάκτης τής Έκκλ. Άληθείας καί τό επί 
τούτφ Πιττάκιον αμέσως διεπέμφθη. Όμοίως άνέλαβον τά καθήκοντά 
μου». Έπειτα1 περιγράφει χρονολογικοις άρχόμενος από τής 25 ’Οκτω
βρίου καί περατών τή 2 Μαΐου 1895 τά τής παραιτήσεως τοΰ οικουμενι
κού ΓΙατριάρχου Νεοφύτου, τής εκλογής τοποτηρητοΰ, τοΰ ΙΙρούσης Να
θαναήλ, καί τά μετά ταΰτα συμβάντα.

16.

Τεύχος άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 133 (1—120 καί 
α'— ιγ') γραφομηχανημένον. Έν τφ έξωφύλλφ αύτοΰ γέγραπται· ,

«Mystakidi effendi 
Δέν γνωρίζω εάν έδημοσιεύθη 

20—IV—1933».
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Έν τφ προηγουμένφ τοΰ πρώτου φΰλλου, άναριθμήτφ φΰλλφ, γέ- 
γραπται

«Έκθεσις
Β. Α. Μυστακίδης

Έν φαναρίφ 
16 Φ. 1914»

Έν δέ τφ ΰπ’ αριθμόν 1 φΰλλφ"
«Προς την Α. Θ. Παναγιότητα τον οικουμενικόν Πατριάρχην Κύ

ριον Κύριον Γερμανόν τον Ε' τον πολυσέβαστόν μοι πατέρα καί δεσπό
την κλ. κλ.

Παναγιώτατε ΓΙάτερ καί Δέσποτα 
'Αγία καί ιερά Σύνοδος».

’Άρχ. «Πατρική εΰλογίφ τής 'Υμετέρας θειοτάτης Παναγιότητος καί 
τής περί αυτήν 'Αγίας καί ‘Ιεράς Συνόδου άνεχιυρησα εντεύθεν τή 4 ’Ιου
νίου έ. ε. εις Γερμανίαν, δπως συνεχίσω καί κατά τό δυνατόν συμπλή
ρωσα) σημειοόματα οΰκ ολίγα άναφερόμενα εις την ΙΕ' καί ΙΣΤ' εκατον
ταετηρίδα τής μ. X. εθνικής ήμοιν ιστορίας χορηγηθείσης μοι ευμενέστα
τα καί τής προς τοΰτο κυβερνητικής άδειας. Καθάπερ εν τή υπό ήμ. 1 
Μαΐου αιτήσει μου ύπέβαλον, ηΰτΰχησα κατά τάς έν Γερμανό* σπουδάς 
μου προ είκοσι καί πέντε ετών άναδιφών έν τοϊς έπιστημονικοΐς κέντροις 
τής Βαυαρίας καί τής Βυρτερβέργης, ιδιαίτατα δέ έν τή γηραιό Τυβίγγη, 
ινα άνευρα» ύλην πλουσίαν έν χειρογράφοις άφορώσαν είδικώτερον εις 
την από τοΰ 1670, ήγουν προ τής εις ίσλαμικόν τέμενος μετατροπής τοΰ 
πατριαρχικού ναοΰ τής Παμμακάριστου (Φετχιέ-Δζαμί) μέχρι τοΰ 1620 
Ιστορίαν τοΰ έθνους ημών».

Έν τέλει έν φΰλλφ 119 γέγραπται-
«Έχα> την μεγάλην τιμήν ΰπογράφων, ί'να καταθέσω ταις παναγιω- 

τάταις 'Υμών, Παναγιώτατε, χερσί διά τά περαιτέρω.
Κύριος ό Θεός διατηροίη την 'Υμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα εις 

μακρότητα ημερών έν ευεξία κατ’ άμφο) προς καλόν τής στρατευομένης 
εκκλησίας.

Κατασπαζόμενος την χαριτόβρυτον Αυτής δεξιάν υίικώτατα είμί 
ταπεινότατος καί ευπειθέστατος θεράπα>ν.

Β. Α. Μνοτακίόης
Έν Φαναρίφ τή 16 Φεβρουάριου 1914».

Έν τφ προηγουμένφ φΰλλφ τοΰ ΰπ’ αριθμόν α’ φΰλλου γέγραπται. 
«Έπίμετρον τής έκθέσεως» καί έν τέλει έν φΰλλφ ιγ' «Τέλος καί τφ 
Θεφ δόξα».

Τό πολΰτιμον τοΰτο έργον τοΰ Μυστακίδου υπεβλήθη ΰπ’ αΰτοΰ εις 
τό Πατριαρχεϊον, δπως έκδοθή τΰποις, τό δέ Πατριαρχεΐον παρέπεμψεν
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αυτό εις τον άγιον Νίκαιας όπως άποφανθή. ’Επειδή δμως οΰτος επί έτος 
καί πλέον δεν άπεφάνθη, ό Μυστακίδης δι’ εγγράφου του προς τό Πατριαρ- 
χεΐον έζήτησε την επιστροφήν αυτοΰ. Τό έγγραφον τοϋτο γραφομηχανή - 
μένον έχω θέσει έν τφ φακέλλφ. ’Αποσπάσματα δε τοΰ έργου τούτου έχει 
δημοσιεύσει 6 Μυστακίδης εις διάφορα περιοδικά, ευχής δμως έργον θά 
ήτο, εάν ολόκληρον τό πολύτιμον τοΰτο έργον τοΰ Μυστακίδου έδημοσι- 
εύετο.

17.
Φάκελλος περιέχουν τά χειρόγραφα, έξ ών έγένετο ή γραφομηχάνη- 

σις τοΰ ύπ’ αριθμόν 16 έργου τοΰ Μυστακίδου.

18.
Τετράδιον φέρον επιγραφήν.

«Β. Α. Μυστακίδου 
Άνάλεκτα ιστορικά

I Έκ τών τοΰ Μαρτίνου Κρουσίου (Τυβίγγης, Στουτγάρδης)
II Έκ τών τοΰ I. Καμεραρίου (Μονάχου)».

19.
Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων 6 καί φέρον έν αρχή επιγρα

φήν «Περιεχομένων σύλληψις. Συνοπτική έκθεσις τών έν Γερμανίφ με
λετών μου».

20.
Τρία φύλλα χάρτου, έν οίς άντίγραφον επιστολής τοΰ Κρουσίου προς 

τον Συμεών τον Καβάσιλαν έκ τοΰ Diarium III, 463. Έν τέλει έχει ση
μειώσει ό Μυστακίδης «Έδημοσιεύθη έν τή Θεολογία 1930».

21.
’Έντυπον φέρον έπιγραφήν «Β. Α. Μυστακίδου Αρμενία. Άρμενι- 

κόν Βασίλειον. Μία πρόρρησις τοΰ τελευταίου βασιλέως τής ’Αρμενίας 
Λέοντος τοΰ ΣΤ (fl393 μ. X). ’Αρμενική εκκλησία. Άνατύπωσις έκ τοΰ 
υπ’ άριθ. 1 φύλλου τοΰ Νέου Ποιμένος». ’Εντός τούτου ευρηνται φύλλα 
τινά χάρτου, έφ’ ών έχει γράψει ό Μυστακίδης σχετικά τινα, ώς καί οκτώ 
φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «L' Armenie» καί περιέχοντα άντί
γραφον έργου γαλλιστί γεγραμμένου περί ’Αρμενίας. ’Επίσης φύλλον τοΰ 
«Ελευθέρου Τύπου» (υπ’ άριθ. 854), έν φ ά'ρθρον τοΰ Άνδρέου Καβαφά- 
κη φέρον έπιγραφήν «Μάρτυρες» καί πραγματευόμενου περί ’Αρμενίων.

22.
’Ανάτυπου έκ τοΰ Ζ' τόμου τής Έπετηρίδος τής Εταιρείας τών Βυ
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ζαντινών σπουδών φέρον επιγραφήν «Β. Α. Μυστακίδου. Θηραϊκά Μο- 
ναστιιριακά, σχολικά, ανέκδοτα σιγίλλια». ’Εντός τούτου εύρηνται φύλλα 
χάρτου, έφ’ ών έχει γράψει δ Μυστακίδης σχετικά σημειώματα,, ώς καί 
απόκομμα εκ τής έφημερίδος «Πατρίδος», έν φ άρθρον τοΰ Σπ. Ποτα- 
μιάνου περί Σαντορίνης.

23.

Τρία ά'ρθρα τοΰ Μυστακίδου δημοσιευθέντα εν τφ Νεολόγφ Κων
σταντινουπόλεως καί φέροντα επιγραφήν «Γεωγραφικά. Όλίγαι σκέι|ιεις 
περί Γεωγραφίας. Ευξεινος Πόντος».

24.

Δυο αντίτυπα τοΰ έργου τοΰ Μυοτακίδου, τοΰ τύποις έκδοθέντος τφ 
1920 εν Κωνσταντινουπόλει έκ τοΰ Πατριαρχικού τυπογραφείου καί φέ- 
ροντος έπιγραφήν'

«ΈΛί τη άλώσει.
Τα μετά τήν άλωσιν.

Μωάμεθ ό κατακτητής.
Ελληνικόν έθνος.

Πατριαρχεία».
Εντός τούτων υπάρχουν πλειστα φύλλα χάρτου, έφ’ ών έχει γράψει 

ό Μυστακίδης διαφόρους σχετικάς σημειώσεις.
Ό Μυστακίδης, μετά τήν έκδοσιν, τοΰ έργου τούτου σκεπτόμενος, 

’ίσως, νά προβή είςδευτέραν έκδοσιν διορθουμένην καί έπηυξημένην συν- 
ήθροισεν προς τοΰτο υλικόν έκ διαφόρων πηγών.

Έν αρχή σημειοΐ ό Μυστακίδης «Διορθούμενον ή έπαυξανόμενον».

25.
’Έντυπον έσταχωμένον φέρον επιγραφήν «Β. Α. Μυστακίδου (άνα- 

τύπωσις έκ τής Εκκλησιαστικής ’Αλήθειας 1920—21) Γεωγραφικά ’Άτα
κτα» καί άποτελούμενον έκ σελίδων 31.

Έν αύτφ υπάρχουσι πλειστα φύλλα χάρτου καί τρία τετράδια 
περιέχοντα σχετικά σημειώματα τοΰ Μυστακίδου, ώς καί τινα αποκόμ
ματα εφημερίδων.

“Αξιόν σημειιόσεως είναι ενταύθα ότι ό Μυστακίδης έν τφ έξωφύλλφ 
τοΰ ύπ’άριθμόν 2 τετραδίου έχει γράψει «1918. "Οτε μετά 30ετίαν ειδον 
καθήμενος ημέραν τινά τί δύναμαι νά κάμω καί τί έκοπίασα εις μάτην, 
πολλά μέν έσχισα, πολλά δε έκλαυσα. Διατί; διότι διδάσκαλος δεν πρέπει 
τις νά γίνεται, εϊ μή χρήματα έχων.

β. Α. Μ ».
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Δΰο τετράδια, έν οις καί πολλά φύλλα χάρτου, πραγματευόμενα περί 
τοΰ «ΓΙέτω- ομαι - ίπταμαι - πίπτοι καί τά εκ τούτων σύνθετα».

Ό Μυστακίδης σημείο! «'Έτοιμα προς έκδοσιν, ότε ό κ. Χαριτωνί- 
δης τοΰ μακαρίτου Κοντού έπραγματεύσατο περί αυτών εν ίδίφ τόμφ. 
Ταΰτα αναφέρω εις τούς λογίους μου».

27.

Διατριβή τοΰ Μυστακίδου φέρουσα επιγραφήν «Λέξεις ίστορικαί. 
Εργαζώμεθα. Β. ’Έχασα μίαν ημέραν ή έχασα τήν ήμέρα (ν) μου» έκδο- 

θεΐσα εν τφ περιοδικφ «’Ορθοδοξία».

28.
Πέντε φύλλα τής’Εκκλησιαστικής ’.Αλήθειας, φν τά τρία περιέχουσι. 

δύο διατριβάς τοΰ Μυστακίδου υπό τάς έπιγραφάς «Περί τών πατριάρ
χων Διονυσίου Β' καί Μητροφάνους Γ' καί τής καθαιρέσεως .αυτών κατά 
νέα ανέκδοτα έγγραφα» (19 ’Ιουνίου 1,890) καί «Τρεις ανέκδοτοι έπιστο- 
λαί ίερατικαί τής βιβλιοθήκης τής Τυβίγγης προς τον Θεοδόσιον τον Ζυγο- 
μαλάν»(24 καί 31 ’Ιουλίου 1921), τά δέ άλλα δύο περιέχουσι δύο διατρι- 
βάς τοΰ Μ. Γέδεών'ύπό τάς επιγραφάς «Ή πρώτη περί προνομίων ρήξις 
εκκλησίας καί κράτους» (11 Φεβρουαρίου 1909) καί «Διάταξις ’Αλεξίου 
πατριάρχου» (23 ’Οκτωβρίου 1921).

29.

Τρία δελτία φέροντα επιγραφήν «Επιγραφή Συμεών Βουλγάρων 
άρχοντος» καί άναφέροντα τά κατ’ αυτήν.

Διά κυανής μολυβδίδος έχει σημειώσει ό Μυστακίδης «Έδημοσιεύθη».

30.

’Απόκομμα έφημερίδος φέρον επιγραφήν «Νικάνωρ καί Κρούσιος» 
καί υπογραφήν «Άνδρομάρης», εν φ δημοσιεύεται ανέκδοτος επιστολή 
τοΰ Μαρτίνου Κρουσίου προς τον Μητροπολίτην ’Αθηνών Νικάνορα.

'Ο Μυστακίδης έχει τρεις παρατηρήσεις δι’ έρυθράς μολυβδίδος
σημειώσει καί έν τέλει γράψει «Καϋμένε Μυστακίδη», διότι αυτός 

είχε στείλει τήν επιστολήν προς τον Καμπούρογλουν, δστις έδημοσίευσεν 
αυτήν χωρίς νά άναφέρη τοΰτο.

31.

Τυπογραφικόν δοκίμιον άποτελούμενον έκ φύλλων εξ καί φέρον επι
γραφήν «’Έλεγχος τών περί Κερασσοΰντος υπό τοΰ ΙΙαυλίδου ειρημέ- 
νο3ν» καί έν τέλει «Έγράφομεν έν Ξηροκρήνη τή 14)26 ’Ιανουάριου 1893

Β. Α. Μυστακίδης »
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32.

Τετράδιον αύτόγραφον τοΰ Μυστακίδου άποτελοΰμενον εκ φύλλων 
14 (9-(-5) καί φέρον επιγραφήν «Μαργαρΐται τοΰ εισιτηρίου λόγου τοϋ 
κ. Σπ. Λάμπρου».

33.

Φάκελλος, έν ώ περιέχονται προσκλητήριου καί ευχαριστήριον προς 
τον Μυστακίδην τοΰ καθηγητοΰ Dolger επί τή αποστολή 15 μάρκων 
προς άνέγερσιν τής προτομής τοϋ καθηγητοΰ A. Heisenberg ώς καί 
φωτογραφία αυτής.

34.

Τετράδιον τοΰ Μυστακίδου άποτελοΰμενον εκ φύλλων αναρίθμητων 
6 καί φέρον επιγραφήν «Γραικός, Έλλην, Ρωμαίος».

Περιέχει παραπομπής εις διάφορα έργα, ένθα γίνεται λόγος περί 
των ανωτέρω δρων.

35
Δέκα έ'ξ ήριθμημένα φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Μονφδία 

κυροΰ ’Ανδρονίκου τοΰ Καλλίστου επί τή δυστυχεί Κωνσταντινουπόλει» 
καί περιέχοντα τό κείμενον τής μονφδίας ταΰτης μετά τινων υποσημει
ώσεων, τό έκδοθέν έν τή ΓΙατρολογίφ τοΰ Migne (161, 1131 έ). Των φύλ
λων τούτων προηγοΰνται δυο φύλλα χάρτου, έν οίς ό Μυστακίδης εκ
θέτει τούς λόγους, οϊτινες έπεισαν αυτόν, δπως προβή εις έπανέκδοσιν 
τής μονφδίας ταΰτης.

36
Διατριβή τοΰ Μυστακίδου φέρουσα επιγραφήν «Χρονολογικά.’Έτη 

θεογονίας, ’Ολυμπιάδων, ίνδικτιώνων» κατ’ άνατΰπωσιν έκ τοΰ ύπ’ αριθ
μόν 3 φύλλου τοΰ «Νέου ΙΙοιμένος».

37

Φΰλλον τής’Εκκλησιαστικής’Αλήθειας (31 Δεκεμβρίου τοΰ 1909) έν 
φ άρθρον τοΰ Μυστακίδου υπό τήν επιγραφήν «’Ανάμικτα σημειώματα».

Έν τφ περιθωρίφ τοΰ άρθρου τοΰτου έχει γράψει ό Μυστακίδης 
προσθήκας τινάς.

38
’Επιστολή προς τον Μυστακίδην φέρουσα χρονολογίαν 14]27 Αύγου

στου 1910, δι’ής παρακαλεΐται ούτος «καιρού σας έπιτρέποντος γράψητε 
τάς επιγραφής των ενός έκαστου, των εσωκλείστων μολυβδοβοΰλλων, διή 
νή δυνηθώ τήν δημοσίευσιν αυτών».
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Εντός τής επιστολής εΰρηνται ένδεκα ήριθμημένα αποτυπώματα των 
μολυβδοβούλλων.

39

Δύο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Έκ χειρογράφου κωδικός 
άποκειμένου εν τφ 'I. Μετοχίφ τοϋ Π. Τ. ΰπ’άρ. 658» καί περιέχοντα αν
τίγραφων έκ φΰλλου 74β φέρον επιγραφήν «Περί τοϋ αιτίου άρχήθεν 
σχίσματος τών Λατίνων καί περί των πέντε διαφορών αυτών προς τούς 
Γραικούς έν κανόνος σχήματι».

Έν ά χή έχει γράψει δ Μυστακίδης διά κυανής μολυβδίδος «έδημο
σιεύθη».

40

Τρία φύλλα χάρτου, έφ’ ών έχει σημειώσει τινά ό Μυστακίδης περί 
τοϋ θέματος τών Θρακησίων.

41
Τρία ήριθμημένα φύλλα χάρτου γραφομηχανημένα καί φέροντα έπι- 

γραφήν «Ή πατριαρχική εκλογή καί ή ύφισταμένη Σύνοδος Φαναρίου».
’Άνωθεν έχει γράψει ό Μυστακίδης διά μελάνης «1921» καί διά μο- 

μυβδίδος «έδημοσιεύθη».

42

Δέκα καί πέντε γραφομηχανημένα φύλλα χάρτου περιέχοντα άπάν- 
τησιν τοϋ Μυστακίδου εις τό τεθέν ερώτημα «Πόσος ήτο ό ελληνικός 
πληθυσμός τής Πόλεως κατά τήν εποχήν τής τουρκικής κατακτήσεως τφ 
1453 καί διά τίνων αριθμών είναι δυνατόν νά παρασταθή ώς ακριβέστα
τα οϋτος κατά τάς εξής χρονολογίας 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750 
μέχρι τοϋ 1900 καί 1920;».

Έν αρχή σημειοΰται «έδημοσιεύθη έν Έκκλ. Άληθείφ 1921 Φεβρου
άριον.

43

Χειρόγραφον άποτελούμενον έξ επτά φύλλων καί φέρον έπί τοϋ έξω- 
φύλλου επιγραφήν «Χειρόγραφον παλαιάς άρ. 463, νέας άρ. 240. Δύο ια
τροί έν τή Β'. έπιστολή περί Τουρκογραικίας. Σπουδαΐον». Τό χειρόγρα
φον τοΰτο φέρει καί έπικεκολλημένην έπιγραφήν «Έπιστολαί τινων τών 
περί που τον ιστ'. αιώνα λαμψάντων λογίων άνδρών καί έτερα σύμμικτα».

Έν άρχή έχει σημειώσει ό Μυστακίδης «έδημοσιεύθη» καί έν τφ 
πριοτφ φύλλφ «έδημοσιεύθη υπό Γεδεών εν Έκκλ Άληθεία 1913 σ, 216»,
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44

Φάκελλος φέρων έ'ξωθεν επιγραφήν τοΰ Μυστακίδου «Στιχουργήματα, 
άσματα έξ έμής παιδικής ηλικίας καί τινα τουρκιστί εΰρεθέντα προ εβδο- 
μήκοντα ετών (1921)» καί περιέχων τοιαϋτα.

45

Τετράδιον φέρον έξωθεν επιγραφήν «Σαμοθράκη 1893. Β. Α.Μυστα- 
κίδης» καί περιέχον τό ταξίδιον τοΰ Μυστακίδου εις Σαμοθράκην μετά 
τινων σημειωμάτων ως τα πολλά διά μολυβδίδος γεγραμμένοον.

46

Χειρόγραφον έσταχωμένον διά ναστοΰ χάρτου καί άποτελοΰμενον εκ 
φύλλων (0,22X0,17) ήριθμημένων 73, καί πολλών παρεντεθειμένων φύλ
λων χάρτου, έφ’ <δν έχουσι γραφή υπό τοΰ Μυστακίδου σχετικαί σημειώ
σεις.

Έπί τοΰ εξω μέρους τής σταχώσεως τοΰ χειρογράφου γέγραπται

«Μαρτ. Κρουσίου 
συγγραμμάτων συλλογή 

καί
τοΰτοις συναφή.

Σημειώσεις . .
Μαργοΰνιος Μελέτιος Πηγάς 

Ζυγομαλάς Έσχέλιος 
1888-90»

καί έν αρχή εν φΰλλφ ανευ άριθμήσεως'
«Κατάλογος των 

έκδεδομένων βιβλίων 
Μαρτίνου Κρουσίου (27 Feb. 1607) 

καί
περιγραφή αυτών.

1888 Tubingen 
Sept.-Octob.»

Τό χειρόγραφον τοΰτο περιέχει κατάλογον τών έκδεδομένων έργων 
τοΰ Μαρτίνου Κρουσίου μετά τινων σημειώσεων περί τοΰ περιεχομένου 
αυτών, ως καί σημειώσεις περί Μαργουνίου, Μελετίου Πηγά, Ζυγομαλά 
καί Έσχελίου, ως καί αντίγραφα επιστολών τινων αυτών καί άλλων προς 
αΰτοΰς, ών τινες έκδεδομέναι καί τινες ανέκδοτοι, ως δ Μυστακίδης ση
μείο! έν τή ώφ Περιέχει έτι ειδήσεις τινάς περί τοΰ χαρτοφΰλακος Κέρ
κυρας Ραρτούρου, Φιλίππου Μελάγχθονος, Καμεραρίου, Φιλοπόνου και 
Ματθαίου Καμαριοότου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:39:13 EEST - 3.236.241.27



47

Τά έν tfj βιβλιο&ήκη τοΰ Β. Μιιστακίδόυ κατάλοιπα αΰτοΰ. 363

Δέκα φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν'

«Schriften 
von Martin Crusius 

inder K. Univ. Bibliothek Tubingen»

έν τελεί τοΰ πρώτου φΰλλου γέγραπται
«D. Ziindel 

Bibliotliek. Secretar

Το χειρόγραφον τοϋτο περιέχει κατάλογον των. έργων τοΰ Κρουσίου 
καί άλλων περί αΰτοΰ, των άποκειμένων εν τη βιβλιοθήκη τής Τυβίγγης. 

Έν αΰτφ εΰρηνται καί δυο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν' 
«Crusius Martinus 

Μονάχου βιβλιοθήκη»
καί περιέχοντα έργα αΰτοΰ άποκείμενα έν τη βιβλιοθήκη τοΰ Μονάχου.

48.

Ό έντυπος κατάλογος των ελληνικών χειρογράφων τής βιβλιοθήκης 
τοΰ Πανεπιστημίου τής Τυβίγγης τοΰ Wilhelm Schmid μετά τινων 
σημειιόσεων τοΰ Μυστακίδόυ.

49. '

Χειρόγραφον έσταχώμενον διά ναστοΰ χάρτου καί άποτελοΰμενον έκ 
σελίδων (0,22X0,17) ήριθμημένων 101.

Έπί τοΰ έξω μέρους τής σταχώσεως γέγραπται"
«1. Dionysii excommunicatio.
2. Epistolae diversae Μβ «87.
8. Τά περί τής εξαρχίας Θεοδοσίου Ζυγομαλά.
4. Αί εκθέσεις περί Σινά, αγίου ’Όρους καί ταξειδίου του.
5. Έκ τής νέας άναγνώσεως σημειώσεις βιογραφικαί.
Έν τέλει 1913

Β. Μ.»
καί εν φΰλλλφ Ια-

«Excommunicatio 
τοΰ Dionysii patriarchae 

uud epistolae verschiedene 
J u 1 i — August 1888 

Tubingen»
To χειρόγραφον τοΰτο περιέχει άντίγραφον επιστολής τοΰ Εμμα

νουήλ Μαργουνίου προς τον πατριάρχην Ιερεμίαν, τον άφορισμόν τοΰ
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πατριάρχου 'ίερεμίου, αντίγραφα επιστολών τινων περιεχομένων έν τφ 
κώδικι της Τυβίγγης Μβ 37, τα περί εξαρχίας τοΰ Θεοδοσίου Ζυγομαλά, 
τοΰ ταξειδίου αΰτοΰ, τάς ειδήσεις αΰτοΰ περί τοΰ Σινά καί αγίου ’Όρους 
καί τέλος διαφόρους βιογραφικάς σημειώσεις.

50.
Τετράδιον φέρον επιγραφήν επί τοΰ εξώφυλλου «Στουτγάρδη. Χει

ρόγραφα Κρουσιανά» καί περιέχον περιγραφήν τοΰ Μυστακίδου χειρο
γράφων Κρουσιανών άποκειμένων έν τη βιβλιοθήκη τής Στουτγάρδης ως 
καί αντίγραφου τοΰ τρίτου καί τελευταίου μέρους τοΰ λόγου τοΰ Osian- 
der κατά τήν κηδείαν τοΰ Κρουσίου, έν φ ο βίος τοΰ Κρουσίου.

51.
Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ φΰλλων άναριθμήτων 12 καί φέρον 

έξωθεν επιγραφήν.

«Λόγος περί άζυμων 
Ίοιάννου τοΰ Ζυγομαλά 

ανέκδοτος καί αΰτόγραφος 
Χειρόγραφον Conciones Μβ 30 

έν Τυβίγγη».

’Άνωθεν έχει σημειώσει δ Μυστακίδης διά μολυβδίδος «'Έστειλα εις 
τον Μακαριώτατον ’Αθηνών 1928 Νοέμβριον προς έκδοσιν.

Έξεδόθη»
ΙΙρόκειται περί τοΰ περί άζυμων λόγου τοΰ Ίωάννου τοΰ Ζυγομαλά, 

τοΰ περιεχομένου έν τφ ΰπ’ αριθμόν Μβ 30 χειρογράφιρ τής Τυβίγγης, 
δστις άντιγραφείς υπό τοΰ Μυστακίδου έκ τοΰ άνωτέρω χειρογράφου καί 
σταλείς προς δημοσίευσιν εις τον Μακαριώτατον άρχιεπίσκοπον ’Αθηνών 
καί πάσης Ελλάδος Χρυσόστομον, έδημοσιεΰθη έν τή Θεολογίρ.

52.
Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φΰλλων ήριθμημένων 9 καί φέρον επί 

τοΰ έξωφΰλλου έπιγραφήν «Πηγαί. Βιβλία. Σημειώσεις βιογραφικαί. Δον»
Τό τετράδιον τοΰτο περιέχει έργα άναφερόμενα εις τον Κροΰσιον.

53.
’Επιστολή προς τον Θεοδόσιον Ζυγομαλάν έκ τής Τουρκογραικίας 

μετά προσθηκών έκ τοΰ χειρογράφου.

54.
Φΰλλον χάρτου, έφ’ οΰ έχουσι γραφή βιογραφικαί τινες ειδήσεις 

περί τοΰ Κρουσίου μετά σχετικής έπιστολής.
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55.
Τετράδιον άποτελούμενον έκ σελίδων ήριθμημένων 22 καί φέρον έν

Μβ
άρχή σημείωσιν «Abschrift von deni Manusc. —- Consultez fur Τζαδόκ

u I

Sandler und Heim heilige Lexikon tom. V p. 187. Fur einige Worte. 
"Ατακτα Κοραή. Άντεγράφη κατά τό τέλος ’Ιουλίου 1888 έν Τυβίγγη. 
Β. Μυστακίδης». Έν τελεί τής σελίδος 22 έχει σημειώσει δ Μυστακίδης 
«Ό Κρούσιος έν τελεί σημειοϋται’ «Tiinbingen 22 Januar 1585».

’Άρχ. Θρήνος εις τά πάθη καί την σταύρωσιν τοΰ Κυρίου καί Θεοϋ 
καί Σωτήρος ημών Ίησοΰ Χρίστου ποιηθείς παρά τοΰ εύγενεστάτου άρ- 
χοντος κυροΰ Μαρίνου Φαλιέρου». Τό χειρόγραφον περιέχει τον θρήνον 
τοΰ Μαρίνου Φαλιέρου έκ τοΰ κώδικος Μβ 27.

56.

Τρία τετράδια άποτελοΰμενα έκ φύλλων ήριθμημ.ένω / έν δλφ 61. 
Τό πρώτον τούτων άποτελούμενον έκ φύλλων 1—21 φέρει έν τφ έξω- 
φΰλλφ έπιγραφήν «1 Camerariana 1913», τό δεύτερον άποτελούμενον έκ 
φύλλων 22—41 φέρει έν τφ έξωφΰλλω έπιγραφήν «2 Camerariana 1913» 
καί τό τρίτον άποτελούμενον έκ φύλλων 42—61 φέρει έν τφ έξωφύλλφ 
έπιγραφήν «3 Camerariana 1913».

Τό χειρόγραφον τοΰτο περιέχει έπιστολάς τοΰ Ίωαχείμου Καμερα- 
ρίου προς άλλους καί άλλων προς αυτόν καί προς άλλους.

57.
Φάκελλος φέρων έξωθεν έπιγραφήν «Κρουσιανόν Συνταγμάτιον» 

καί περιέχων άντίγραφον, άποτελούμενον έκ δέκα διπλών φύλλφν, επι
στολής τοΰ Στεφάνου Gerlach προς τον Θεόδωρον Schneff, γενόμενον 
υπό τοΰ Μυστακίδου έκ χειρογράφου τοΰ Κρουσίου άποκειμένου έν τή 
βιβλιοθήκη τής Τυβίγγης καί περιέχοντος διατύπωσιν μητροπόλεων.

58.

42 φύλλα χάρτου έν οίς, μετά σύντομον εισαγωγήν περί Τυβίγγης, 
έκτίθεται υπό τοΰ Μυστακίδου ό βίος τοΰ Γκέρλαχ καί τοΰ Σβάϊγγερ, 
τών γνωστών ιεροκηρύκων έν Κωνσταντινουπόλει.

59.

Τετράδιον άποτελούμενον έξ οκτώ φύλλων καί φέρον επιγραφήν' 
«Αΐθιοπικά Ήλιοδάιρου 

332—3 44 
έκδ. Κρουσίου 

τοΰ 1584»
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To τετράδιον τοΰτο περιέχει to ποίημα «Αιμιλίας προσωπογραφία».
60

Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ σελίδων ήριθμημένιον 22 καί φέρον έξω
θεν επιγραφήν

Χειρογρ.
Μβ
31

Δαμιανός καί Δαμασκηνός Ρενδίνης. Ζυγομαλάς.
1890

Τυβίγγη»
Τό χειρόγραφον τοΰτο περιέχει σύντομον περιγραφήν τοΰ ΰπ’ αριθ

μόν Μβ 31 χειρογράφου τής Τύβίγγης, αναφέρει απλώς την έν τφ χειρο
γράφου τοΰτφ περιεχομένην ακολουθίαν τοΰ Δαμιανού τοΰ νέου, καί πε
ριέχει άντίγραφον τοΰ έν τφ χειρογράφφ 31 περιεχομένου «Μαρτυρίου 
τοΰ αγίου ίερομάρτυρος Διονυσίου τοΰ ’Αρεοπαγίτου» τοΰ συγγραφέντος 
υπό τοΰ Θεοδοσίου Ζυγομαλά.

Έν τέλει σ. 22 έ'χει γράψει ό Μυστακίδης"
«Δόξα τφ Θεφ έπεράτωσα την αντιγραφήν τή Πέμπτη 15)27 Φε

βρουάριου 1890.
β. Α. Μνατακίδης»

Έν τφ τετραδίφ τοΰτφ εΰρΐ]νται καί τρία φύλλα χάρτου φέροντα 
επιγραφήν «Χειρόγραφον Μβ 31 καί περιέχοντά τινα περί τοΰ χειρογρά
φου τοΰτου καί τοΰ Δαμιανού τοΰ νέου.

61.

Χειρόγραφον έσταχωμένον δια ναστοΰ χάρτου καί άποτελοΰμενον έκ 
φύλλων (0,22X0,17) ήριθμημένων 56.

Έπί τοΰ έξω μέρους τής σταχώσεως γέγραπται’

«’Αναγραφή 'Ελληνικών χειρογράφων την Τύβίγγης 
ΙΙαχυμέρης 
Καβάσιλας 
Καλέκας

Tubingen Augustus
1888»

καί έν φΰλλφΤα*
«Χειρόγραφα Τύβίγγης 

1888
’Αναγραφή αυτών
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’Ιούλιος, Αΰγούσος, Σεπτέμβριος 
1888»

Τό χειρόγραφον τοΰτο περιέχει αναγραφήν πολλών χειρογράφων 
τής Τυβίγγης μετά ιδιαιτέρας μνείας τών έν αΰτοΐς κατά την γνώμην 
τοΰ Μυστακίδου άξίων προσοχής ώς καί τά έν τοϊς χειρογράφοις τοΰτοις 
περιεχόμενα περί Παχυμέρη, Καβάσιλα καί Καλέκα.

62.

Όκτά) τετράδια σημειοΰμενα έν αρχή διά τών γραμμάτων Α'. Β'. Γλ 
Δ'. Ε'. ζ'. Ζ' καί Η' καί άποτελοΰμενα έκ φύλλων ήριθμημένων 96.

Έν τφ έξωφΰλλφ τοΰ πρώτου τετραδίου γέγραπται.

«Μ. Crusii 
Diarium

I
1573—79

Mh
ΰψος 466 πλάτος 
0,190 X 0,145

φυλ. 7+741-)-άγραφα φύλλα 14».
Τά τετράδια ταΰτα περιέχουσι πολλά αντίγραφα έκ τοΰ- Diarium 

I τοΰ κώδικος Mh 466 τής Στουτγάρδης.
63.

Τρία τετράδια άποτελοΰμενα έκ φύλλων ήριθμημένων 44.
Έν τφ έξω φύλλο) τοΰ προίτου τετραδίου γέγραπται- -

«Μ. Crusii 
Diarium

II
1577—1583 

Mh. 466. 4ον»
καί έν τφ περιθωρίφ τοΰ φΰλλου 4α

«Β' τ.
0,190X0,145

σ. 706 πλήρεις+14 φΰλλοις άγράφοις έν τέλει»
Περιέχει πλειστα αντίγραφα έκ τοΰ Diarium II τοΰ κώδικος Mh 

466 τής Στουτγάρδης.

64. -

Τετράδια τρία άποτελοΰμενα έκ σελίδων ήριθμημένων 53.
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«Έπιστολαί ελληνικά! Κρουσίου προς "Ελληνας.
IV Diarium»

έν δέ τοΰ τρίτου'

«Προσθήκαι εις Δ' τόμον Diarium 1913»

Τά τετράδια ταϋτα περιέχουσι περιγραφήν τοΰ Δ'τόμου τοΰ Diarium 
μετά τινων εξ αυτών αντιγράφων, ών τινα έδημοσιεΰθησαν υπό τοΰ Μυ- 
στακίδου εις διάφορα περιοδικά, ως ουτος εν τφ περιθωρίω σημειοι.

65.

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων χάρτου άναριθμ ήτουν 13 καί 
περιέχον τινά έκ τοΰ Diarium II και III.

66.
Τετράδιον έσταχωμένον διά ναστοΰ χάρτου κα! άποτελοΰμενον έκ 

σελίδων ήριθμημένων 203, ων τινες άγραφοι.
Τό τετράδιον τοϋτο φέρει έν τφ έξωφΰλλφ επιγραφήν

«V. Diarium Mart. Crucii 
Mh. 466

εκ τών τριών τελευταίων τόμων 6. 7. 8. 9.

Έπιστολαί Ζυγομαλά, Κρουσίου, Μαργουνίου 
ανέκδοτοι Mb. 198 

Βιογραφικά Κρουσίου»

κα! έν αρχή τής σελίδος 1.
Sammlung

Nachrichten, Excepten Briefe 
Τόμοι τοΰ Dierium 

όλοι εννέα*.

Τό τετράδιον τοΰτο περιέχει σύντομον περιγραφήν τοΰ Diarium καί 
τινα αντίγραφα εξ αΰτοΰ και άλλων κωδίκων.

67.

Τετράδιον περιέχον αντίγραφα έκ τοΰ Diarium III τών ακολουθών 
έπιστολών τοΰ Κρουσίου κα! άλλων προς αυτόν.

1. Τφ Κωνσταντίνφ τφ Πατρικίου Χίω, Κρούσιος.
2. Κωνσταντίνφ Ζερβφ Κροΰσιος.
3. Τφ Κρουσίφ, Κωνσταντίνος Πατρίκιος.

Έν τφ έξωφΰλλφ τοΰ πρώτου τετραδίου γέγραπται'
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4. Κωνσταντίνφ Πατρικίψ, Κροΰσιος.
5. Αίμιλίφ ΓΙόρτφ, Κροΰσιος.
6. Μαρτίνφ Κρουσίφ, Συμεών ό διάκονος.
7. Κρουσίφ, Θεοδόσιος Ζυγομαλάς.
8. Τφ Φιλαδέλφειας Γαβριήλ, Κροΰσιος.
9. Τφ Κρουσίφ, Συμεών.

10. Τφ Θεοδοσίφ, Κροΰσιος.
11. Τφ Λεοντοτΰχφ, Κροΰσιος
12. Τφ Φιλαδέλφειας Γαβριήλ, Κροΰσιος.
13. Τφ Κωνσταντινουπόλεως Θεοληπτω, Κροΰσιος.
14. Τφ Θεοδοσίφ Ζυγομαλφ, Κροΰσιος.

68.
Πέντε φΰλλα χάρτου ήριθμημένα φέροντα επιγραφήν «Κρουσίου 

ήμερολόγιον III σ. 589-93 (Αύγουστος 1589)» και τρία φΰλλα ήριθμη- 
μένα φέροντα επιγραφήν «1599 Μαΐου 29». ’Άνωθεν έχει γράψει 6 
Μυστακίδης «"Οσα ΰπεγράμμισα ελληνιστί έν τφ κειμένφ φέρονται».

Πρόκειται περί τής μεταβάσεως τοϋ Αχριδών Γαβριήλ προς συλλο
γήν εράνων.

Έν τφ αΰτφ φακέλλφ εΰρηται καί φΰλλον τής Έκκλ. Αλήθειας τοΰ 
1894, ένθα ό Άμασείας ’Άνθιμος έχει γράψει άρθρον υπό τήν επιγρα
φήν «Ό Αχριδών Γαβριήλ».

69.
Επιστολή τοϋ Κρουσίου προς τον Θεοδόσιον τον Ζυγομαλάν, άντι- 

γραφεΐσα εκ τοϋ Diarium II 305—307 καί επιστολή τοΰ Ζυγομαλά προς 
τον Κροΰσιον.

Έν αρχή σημειοΐ ό Μυστακίδης «Έξ επιστολής ανεκδότου τοϋ Θεο
δοσίου Ζυγομαλά προς Κροΰσιον υπό χρονολογίαν 1 Μαρτίου αφοθ'»

Έν τή επιστολή ταΰτη ερμηνεύονται τά όφφίκια τοΰ δικαιοφΰλακος 
καί πρωτεκδίκου.

70.

Δΰο τετράδια άποτελοΰμενα εκ φΰλλων αναρίθμητων 19.
Έν τφ εξωφΰλλφ τοϋ πρώτου έχει γράψει ό Μυστακίδης «Διά παρα

βολήν α», τοΰ δέ δευτέρου «Διά παραβολήν β άντιγεγραμμένον τό περί 
Ίουλιανοΰ από σελ. 168 —173».

«’Έτος 1889 Φεβρουάριον αντέγραψα».
Έν τέλει τοΰ δευτέρου τετραδίου έχει σημειώσει δ Μυστακίδης.

«Άρκοΰσι ταΰτα προς παραλληλισμόν 
Έν Tubingen Β. Μυστακίδης

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖ. ΣΠΟΥΔΏΝ Έτος Ιε' 24
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12 Μαρτίου 1889»
Τά τετράδια ταΰτα περιέχουσιν αντίγραφα προς παραβολήν.

71.
Τετράδιον φέρον επιγραφήν επί τοϋ εξώφυλλου'

«Χειρογράφων 
Κατάλογος εν Τυβίγγη 

Μαρτίνου Κρουσίου 
Ιουλία) 1913 έν Τυβίγγη» 

άνωθεν έχει γράψει ό Μυστακίδης'
«Διόπτρα 

Turcograecia 
Κρουσίου Πλάτων»

Τό χειρόγραφον τοΰτο περιέχει αναγραφήν διαφόρων χειρογράφων 
τοΰ Κρουσίου μετά τινων παρατηρήσεων.

72.
Δυο τετράδια άποτελουμενα εκ φύλλων ήριθμημένων 25 καί φέροντα 

επιγραφήν επί τοΰ εξώφυλλου'
«Χειρόγραφα Τυβίγγης 

Κρουσίου Μαρτίνου 
Μβ 37

Τυβίγγη Ιουλίου 2 1913»
Τά τετράδια ταΰτα περιέχουσι περιγραφήν τοϋ χειρογράφου 37 τής 

Τυβίγγης.
73.

Εννέα φύλλα χάρτου αναρίθμητα, εφ’ ών σημειώματα τινα τοΰ 
Μυστακίδου, ιδία περί των ιστορικών έργων τοΰ Κωνσταντίνου Μανασσή 
έκ των κωδίκων Mil 20 καί Μβ 37.

74.
Χειρόγραφον έσταχιομένον διά ναστοΰ χάρτου καί άποτελοΰμενον εκ 

φύλλων (0,22X0,17) ήριθμημένων 135, μετά πολλών παρεντεθειμένων 
φύλλων χάρτου, εφ’ ών έχουσι γραφή υπό τοϋ Μυστακίδου σχετικοί 
σημειώσεις.

’Επί τοΰ έξω μέρους τής σταχώσεως έχει γράψει ό Μυστακίδης'
1. Έπιστολαί παραβληθεϊσαι προς τάς εν Turcograecia.
2. Περιγραφή ίδίμ τοϋ χειρογράφου Μβ 37.
3. Έκ τοΰ χειρογράφου Mh 198 «Ecclesia orientalise.
4. Χειρόγραφον Μβ 13.

Β. Μ.
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Tubingen 1888—89»
καί έν φΰλλφ Ια'

«Έπιστολαί παραβεβλημένοι προς τάς έν Turcograecia».
To χειρόγραφον τοΰτο περιέχει περιγραφήν τοΰ χειρογράφου Μβ 37 

τής Τυβίγγης, έξ ου αναφέρει ό Μυστακίδης, έκτος άλλων σημειωμάτων, 
και 22 έπιστολάς τινών των οποίων παραθέτει και αντίγραφα παραβάλ- 
λων αυτάς προς τάς έν τή Τουρκογραικίιχ δημοσιευθείσας. Περιέχει επί
σης διάφορα ενδιαφέροντα σημειώματα έκ τοΰ κωδικός Mh 198 τής Βιτ- 
τεμβέργης και Μβ I 3 τής Τυβίγγης ως καί έξ άλλων τινών κωδίκων τή; 
Τυβίγγης.

75.

Τετράδιον άποτελοόμενον εκ 14 φύλλων αναρίθμητοι καί περιέχον 
τινά περί Κρουσίου καί τής Τουρκογραικιας, τής Διόπτρας, τοΰ Ίωάννου 
καί Θεοδοσίου Ζυγομαλά, τοΰ Μηλοΐτου καί Κοττουνίου.

7G.

Φωτογραφία έκ κωδικός τής Τυβίγγης, έξ ού έχει αντιγράψει δ Μυ
στακίδης έν ίδίιρ φυλλφ χάρτου τά υπό τοΰ Κρουσίου έν τή ώφ γεγραμ- 
μένα.

77.

Φΰλλον χάρτου, έφ’ οΰ αντίγραφων έκ τής Germanograecia σ. 232.

78.
Έπί φΰλλου χάρτου αντίγραφου μέρους έπιστολής τοΰ Θεοδοσίου 

Ζυγομαλά προς τον Γερλάχιον, έν ΰποσημειάισει τοΰ οποίου έχει γράψει 
ό Μυστακίδης «Ή έπιστολή αΰτόγραφος εΰρεθεΐσα ύπ’ έμοΰ έν τή βιβλι
οθήκη τής Στουτγάρδης Cod. hist. No 601 (είς μέγα σχήμα) έδημοσιεύθη 
υπό τοΰ μακαρίτου Legrand έν Notice Biogr. sur Jean et Th. Zygoma- 
las, Paris 1889 σ. 163 —168), έπειτα έξετάζων τά έν Τυβίγγη εΰρον αυ
τήν άντιγεγραμμένην έκ τοΰ πρωτοτύπου».

79.

Τετράδιον φέρον άρίθμησιν κατά σελίδας (11—34) καί έπιγραφήν 
«Μαρτίνος Κροΰσιος Τυβίγγης καί Στουτγάρδης χειρόγραφα» καί περιέ
χον σύντομον βιογραφίαν τοΰ Κρουσίου καί περιγραφήν χειρογράφων 
τών βιβλιοθηκών τής Τυβίγγης καί Στουτγάρδης.

Έν τέλει έχει σημειώσει ό Μυστακίδης' «Τό τέλος (9 σελίδες περί
που μετά 8 ημέρας διά τοΰ αΰτοΰ μέσου. Έάν σάς φαίνεται πολύ, δύνα- 
σθε νά παραλείψητε τήν σελ. 27 καί 28 καί 29 έπιστρέφοντες δμισς μοι 
ταΰτας, διότι είναι κόπος μέγας ή περιγραφή τοιοΰτων πραγμάτων. 'Υμέ·
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τερος. Προσοχή εις τάς διορθώσεις. Περιμένω την δευτέραν διόρθωσιν 
(έπεται συνέχεια) Β. Α. Μυστακίδης», εξ ου φαίνεται δτι δ Μυστακίδη; 
είχε στείλει τοϋτο προς δημοσίευσιν.

80.

Τέσσαρα τετράδια φέροντα επιγραφήν «Περιγραφή τοΰ ύπ’ άριθ. 
Μβ 10 χειρογράφου τής Τυβίγγης» καί περιέχοντα περιγραφήν τοΰ χει
ρογράφου τοΰτου μετά τινων αντιγράφων των περιεχομένων έν αυτψ καί 
ίδίφ τής χρονικής έκθέσεως τοΰ Λεοντίου.

Έν τοΐς τετραδίοις τοΰτοις ύπάρχουσι καί παρεντεθειμένα φύλλα 
χάρτου, έφ’ών σχετικαί σημειιοσεις.

81.

Δυο φύλλα χάρτου, έφ’ ών έχει αντιγράψει ό Μυστακίδης τήν επι
στολήν τοΰ Κρουσίου προς τον 'Ιερεμίαν Σέγγιον.

82.
Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ φύλλων 16, ών τα πλεΐστα άγραφα, 

καί φέρον έν τφ εξωφΰλλφ επιγραφήν «Μαργοΰνιος. "Ορα τετράδιον 4 
περιγραφής χειρογράφων. Έν Μονάχη) 1913 κατ’ ’Ιούνιον».

Τό τετράδιον τοΰτο περιέχει σημειώσεις τινάς περί Μαργουνίου καί 
έν φΰλλη) 11 υπό τήν έπιγραφήν «Βιβλία περίεργα» περί τοΰ έν τή βι
βλιοθήκη Breslau άποκειμένου καί υπό τοΰ Legrand περιγραφέντος 
(Bibl. Hell. IV 301—305) έργου περί τοΰ νέου Καλενδαρίου, τοΰ τυπω- 
θέντος έν Φαγκφοΰρτη MDXC, ώς καί περί τής έπικρίσεως αΰτοΰ υπό τοΰ 
πατριάρχου 'Ιερεμίου.

83.

Φάκελλος φέρων έξωθεν έπιγραφήν διά κυανής μολυβδίδος «Θεσσα
λονίκης ανέκδοτα» καί περιέχων τινά περί Θεσσαλονίκης έκ τοΰ Κρου
σίου καί άλλων.

84.

Φύλλα χάρτου περιέχοντά τινα περί Κρουσίου καί τής επιστολής 
αΰτοΰ προς τον Σολομώντα Schweigger ώς καί τοΰ έργου «Πολίτευμα 
ουράνιον» καί έπιστολής τοΰ Μηλοΐτου.

85.

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 27 καί περιέχον 
άποσπάσματά τινα έκ τοΰ Martini Crusii Annalium Suevicorum Do- 
decas tertia» τοΰ έκδοθέντος «Francofurti ex officina typografica Ni
colai Bassaei MDXCVI».
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86.
’Έντυπον έ'ργον τοΰ Μυστακίδου φέρον επιγραφήν «Notes sur Mar

tin Crusius, ses livres, ses ouvrages et ses manuscrits par B. A. My- 
stakides. Extrait de la revue des etudes grecques. Paris 1898». Εν
τός τοΰ έντυπου τούτου έργου τοΰ Μυστακίδου εΰρηνται πλεΐστα φύλλα 
χάρτου, έν οίς σχετικά σημειώματα τοΰ Μυστακίδου και ιδία περιγραφή 
τής Τουρκογραικίας τοΰ Κρουσίου.

87.

Τό έργον τοΰ Π. Γ. Ζερλέντου «Σημειώματα περί Ελλήνων έκ των 
Μαρτίνου Κρουσίου Σουηβικών χρονικών» (Έν Άθήναις 1922), έντός τοΰ 
οποίου ύπάρχουσι φΰλλα χάρτου, έφ’ ών έχει γράψει ό Μυστακίδης σημειώ
σεις τινάς.

88.
Άντίγραφον έπιστολής τοΰ Μαξίμου Μαργουνίου προς τον ιεροδιά

κονον Συμεών φεροΰσης επιγραφήν «Συμεώνι τφ ίεροδιακόνφ, όσιωτάτφ 
καί σοφωτάτφ Μάξιμος έπίσκοπος Κυθήρων εΰ πράττειν».

’Άρχ. «’Αποδέχομαι σου τό προσηνές καί διορθωτικόν τοΰ τρόπου, 
Συμεών φίλτατε».

89.

Φύλλα χάρτου περιέχοντα έπιστολάς.
1. Τοΰ Μαργουνίου προς τον ιατρόν Κωνσταντίνον τον Ζερβόν, έκ 

τοΰ ΰπ’ αριθμόν 210 κώδικος τοΰ Μετοχιού τοΰ Παναγίου Τάφου.
2. Τοΰ Φιλαδέλφειας Γαβριήλ πρός τον Μαρτίνον Κρούσιον.
3. Τοΰ Μαρτίνου Κρουσίου πρός τον Μάξιμον Μαργοΰνιον.
4. Τοϋ Μαρτίνου Κρουσίου πρός τον Γαβριήλ Φιλαδέλφειας.
5. Τοΰ Μαρτίνου Κρουσίου πρός τόν πατριάρχην Ιερεμίαν.

90.

Τετράδιον φέρον έπιγραφήν.
«Codex

Χειρ. 328=876 
Μ. Π. Τάφου 

1915»

καί περιέχον έ'ργα καί έπιστολάς τοΰ Μαξίμου Μαργουνίου.

91.

Φάκελλος έντός τοΰ οποίου εΰρηνται 79 φύλλα χάρτου ήριθμημένα 
φέρων διά κυανής μολυβδίδος έπιγραφήν
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«Χειρόγραφον 463 
άντι νεγραμμέ νο ν »

Έν αρχή τοΰ πρώτου φΰλλου άναγινώσκομεν'

«In fol. χειρογρ. Ν. 463 Παναγίου Τάφου».

Έκ τοΰ χειρογράφου τοΰτου εχουσιν αντιγραφή υπό τοΰ Μυστακίδου 
ένδεκα έπιστολαί τοΰ Μαργουνίου, ήτοι τρεις προς τόν Φιλαδέλφειας, 
τρεις προς τόν Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίαν, μία προς τόν Φιλιππου- 
πόλεως Θεοφάνην, μία προς Συμεών ίεροδιάκονον, μία προς Θεοφάνην 
καί ζ\ιονύσιον, μία προς Μάξιμον πρωτοσΰγκελλον καί μία προς Μελέ
τιον Πήγαν. Δύο απαντήσεις τοΰ Φιλαδέλφειας προς τήν πρώτην καί 
δευτέραν επιστολήν τοΰ Μαργουνίου προς αυτόν, μία Μελετίου ’Αλεξάν
δρειάς προς Θεόδωρον, δύο Τερεμίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
καί μία πρός Έσχέλιον.

Των επιστολών τούτων τινές, ως ό Μυστακίδης σημειοΐ, εχουσιν εκ- 
δοθή ύπ’ αΰτοΰ Ιν τή είκοσιπενταετηρίδι τοΰ Κόντου, μία υπό τοΰ Γε- 
δεών καί μία υπό τοΰ Legrand.

92.
Τέσσαρα τετράδια. Τό πρώτον τούτων άποτελούμενον έκ φύλλων 

ήριθμημένον 35 φέρει έν τφ έξωφύλλφ έπιγραφήν.
«Βιβλία έντυπα 
Martini Crusii

A'.

έν τή βιβλιοθήκη Μονάχου 
Ίουνίφ 1913»

Τό δεύτερον άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 19 φέρει έν τφ 
έξωφύλλφ έπιγραφήν'

«Martini Crusii 
Βιβλία έντυπα 

Β. Μονάχου
Universitatsbibliolthek 

Ίουνίφ 1913»
Τό τρίτον άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 21 φέρει έν τφ 

έξωφύλλφ έπιγραφήν'
«Μ. Crusii

Περί έντύπων σχετικά 
Γλ 1913»
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Το τέταρτον άποτελούμενον έκ φΰλλων ήριθμημένων 19 φέρει έν 
τφ έξωφυλλφ επιγραφήν'

«Martini Crusii 
έντυπα

Αύγούστης (Ausburg).
Πρόσθες Τυβίγγης

Ήμέρμ Σαββάτψ Πέτρου και Παύλου 1913».

Τά τετράδια ταϋτα περιέχουσιν αναγραφήν των τΰποις έκδοθέντων 
έργων τοΰ Μαρτίνου Κρουσίου, των άποκειμένων έν ταϊς βιβλιοθήκαις 
τοΰ Μονάχου, τής Αύγούστης και τής Τυβίγγης μετά τινων σημειώσεων 
τοΰ Μυστακίδου.

93.

Δυο τετράδια φέροντα επιγραφήν, τό μεν πρώτον'

«Γενικά—αόριστα
Η. A. Mystakidis

A'.

Miinchen 8 ’Ιουνίου 
Ραούλ-Πέτρα-Διοσκουρίδης»

τό δέ δεύτερον'

« Γ ενικά—αόριστα
Β. A. Mystakidis

Β'.

Tubingen 1 ’Ιουλίου κ.έ. 1913 
Δαρμάριος—Σβάϊκερ»

Τό πρώτον τούτων περιέχει αντίγραφά τινα επιστολών μετά διαφό
ρων σημειωμάτων τοϋ Μυστακίδου, ών τά κυριώτερα είναι «Χειρόγραφα 
άνήκοντα ή άναγνωσθ-έν τα υπό τοΰ Μ. Κρουσίου. Possessores cod. 
graecorum Μαρία Παλαιολογίνα. Θεόδωρος Ρέντιος. Διοσκουρίδης. Μονή 
Πέτρας. Ζυγομαλάς. Χυτραϊος. Ράλαι. Prudentii et aliquorum poemata. 
Combefis. Λάσκαρις. Μηλοΐτης. Νήσος Χάλκη. Λούκαρις. Βίος αγίου Θε
ράποντος, τό δέ δεύτερον διάφορα σημειώματα, ών τά κυριώτερα είναι 
«Δαρμάριος. Schweigger. Γεώργιος Μύλιος».

94.
Δέκα φύλλα ήριθμημένα (I—X) φέροντα επιγραφήν'
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«In der Hof und Staatsbibliothek Miinchen 
sind folgende Werke von David Hoeschel vorhanden».

95.

Δυο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν'

«Κ. Univ. Bibliothek Tubingen 
David Hoeschel»

καί τρία φύλλα χάρτου ήριθμημένα άναγράφοντα έργα τοΰ Hoeschel εκ 
τής βιβλιοθήκης τής Αΰγούστης.

96.

Δυο φύλλα χάρτου ήριθμημένα καί φέροντα επιγραφήν
«Nouvelle biographie universelle XII Martin Crusius» περιέχοντα άν- 
τίγραφον τής βιογραφίας τοΰ Κρουσίου. Επίσης επιστολή τοΰ Frommann 
προς τον Μυστακίδην φέρουσα επιγραφήν «Crusius Martinus original 
Testament des Professor Grusius den 19 Sept. 1605 errichtet hat».

97.

Δελτίον φέρον επιγραφήν «Έκ χειρογράφου τοΰ Μ. τοΰ Π. Τάφου 
ΰπ’ άριθμ. 411» καί περιέχον ονόματα εκκλησιών τινων.

98.

Φΰλλον χάρτου φέρον επιγραφήν «Κατάλογος των χειρογράφων τοΰ 
αειμνήστου θείου μου αγίου Μεθΰμνης Νικηφόρου περιεχομένων έν τφ 
κιβωτίφ» καί έν τελεί υπογραφήν «Έν Κουρουτσεσμέ τή 6)2)97 Κ. 
Γλύκας».

99.
Δελτίον φέρον επιγραφήν «D Solomoni Schweigkero Sultzensi... 

gratulatio scripta a Martino Crusio, Argentorati MDLXXXII».
Έν τέλει έχει σημειώσει ό Μυστακίδης' «εΤδον έν Κων)πόλει καί 

περιέγραψα κατά Μάϊον τοΰ 1912, άλλα δεν κατώρθωσα νά τό αγοράσω, 
διότι έζήτουν ΰπέρπολλα».

100.
Τετράδιον φέρον έξωθεν έπιγραφήν «Β. ’Έγγραφα ανέκδοτα περί 

Μετεώρων 1897—98» καί άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 5. Έν 
τφ τετραδίφ τοΰτιρ εϋρηνται τρία φύλλα χάρτου ήριθμημένα (1—6) 
φέροντα έπιγραφήν «1. Διαθήκη τριών αδελφών» καί τέσσαρα φύλλα 
χάρτου ήριθμημένα (1—4) φέροντα έπιγραφήν «2. Συστατικόν γράμμα 
τοΰ μητροπολίτου Λαρίσσης».
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101.
Φάκελλος περιέχων περιγραφήν των οκτώ ακολουθούν χειρογράφων 

έκ Τραπεζοϋντος.
Α'. Εκκλησιαστικόν μουσικόν χειρόγραφον άποτελοόμενον εκ φύλ

λων 82 καί περιέχον την ακολουθίαν των Χριστουγέννων, Θεοφανείων 
καί τής μεγάλης έβδομάδος μέχρι τοΰ μεγάλου Σαββάτου. Τό χειρόγρα
φον τοΰτο γραφέν εν Μόσχμ υπό τοΰ μοναχοΰ Κυπριανού Ίβηρίτου τή 
3 ’Ιουνίου τοΰ 1694 φέρει έν τφ πρώτφ φύλλφ σφραγίδα «Φροντιστή- 
ριον τής Τραπεζοϋντος».

Β'. Χειρόγραφον περγαμηνόν άποτελοόμενον εκ 375 φύλλων καί 
περιέχον τό κείμενον τών τεσσάρων Ευαγγελίων καί έν τέλει Πασχάλιον 
καί πίνακα τών Ευαγγελίων καί ΙΙραξαποστόλων, τών κατά τάς Κυρια- 
κάς καίμεγάλαςέορτάς άναγινωσκομένων. Τό χειρόγραφον τοΰτο γραφέν 
κατά τά τέλη τοΰ ΙΑ' αίώνος φέρει σφραγίδα «Φροντιστήριον Τραπε- 
ζοΰντος».

Γ'. Χειρόγραφον άποτελούμενον εκ σελίδων 1—9 καί φύλλων 10—354 
καί περιέχον Χρηστομάθειαν μετά ερμηνείας καί διάστιχου έξηγήσεως. 
Τό χειρόγραφον τοΰτο γραφέν μεταξύ τοΰ 1750-1760 έδωρήθη υπό τοΰ 
Ήλία Νικολάου Κανδύλη τφ 1868 εις την βιβλιοθήκην τοΰ Φροντιστη
ρίου Τραπεζοϋντος.

Δ'. Χειρόγραφον άποτελοόμενον έκ σελίδων 1204 (α' — ασδ') καί πε
ριέχον νομοκανόνα μεθ’ ερμηνείας τοΰ Ζωναρά καί Βαλσαμώνος καί έν 
τέλει χρονολογικόν πίνακα άπό τής δημιουργίας τοΰ κόσμου ως καί πί
νακα τών πατριαρχών, έπισκόπων καί βασιλέων. Τό χειρόγραφρν τοΰτο 
έγράφη τφ στωιθ' υπό τοΰ ίερομονάχου Κοσμά προτροπή τοΰ μητροπο
λίτου Τραπεζοϋντος Βαρνάβα.

Ε'- Χειρόγραφον περγαμηνόν άποτελοόμενον έκ φόλλο^ν 250 καί 
περιέχον τό Ψαλτήριον (άπό τοΰ 33 Ψαλμοΰ). Τό χειρόγραφον τοΰτο 
έγράφη κατά τάς άρχάς τοΰ 14 αίώνος.

ΣΤ'. Χειρόγραφον περγαμηνόν άποτελοόμενον έκ 499 σελίδων καί 
περιέχον τά τέσσαρα Ευαγγέλια. Τό χειρόγραφον τοΰτο έγράφη κατά 
τον 12 ή 13 αιώνα καί έστάλη έκ Βλαχίας εις την Παναγίαν τοΰ Σου- 
λεμά υπό τοΰ ιατροφιλοσόφου Γεωργίου 'Υπομενά Τραπεζουντίου έν έ'τει 
σωτηρίω φψκστ'.

Ζ'. Χειρόγραφον περγαμηνόν άποτελοόμενον έκ φύλλων 109 καί πε
ριέχον τά κατά Κυριακάς καί έορτάς άναγινωσκόμενα Ευαγγέλια. Τό χει
ρόγραφον τοΰτο έγράφη πιθανώς κατά τον 13 αιώνα.

Η'. Χειρόγραφον άποτελοόμενον έκ φύλλων 143 καί περιέχον νομο- 
κάνονα. Τό χειρόγραφον τοΰτο έγράφη υπό τοΰ διακόνου Ίιοακείμ Κα- 
ρυώτη κατά τον 17 αιώνα.
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102.
Πεντήκοντα φύλλα χάρτου περιέχοντα περιγραφήν τοΰ ΰπ’ αριθμόν 

463 (=240) χειρογράφου τοΰ Παναγίου Τάφου και άντιβολήν προς τά 
υπό τοΰ Legrand (2 τομ. 4) δημοσιευθέντα, επίσης καί πολλά αντίγρα
φα λόγων καί έργων, ών τινα έξεδόθησαν υπό τοΰ Μυστακίδου ή,άλλων, 
ως ό Μυστακίδης σημειοΐ.

103

Τετράδιον αποτελούμενον εκ φύλλων ήριθμημένων 10 καί φέρον 
έξωθεν επιγραφήν'

«Χειρ. 105 
Μ. Π. Τάφου 

Μαργούνιος»
Περιέχει την περιγραφήν τοΰ χειρογράφου τοΰ Μετοχιού τοΰ Παν

αγίου Τάφου ύπ’άρ. 105 (πρβλ. Παπαδοποΰλου Κεραμέως'Ιεροσολυμιτι- 
κή Βιβλιοθήκη Δ' σ. 216—217), έξ οΰ έχει αντιγράψει ό Μυστακίδης τήν 
επιστολήν τοΰ Μαργουνίου προς τον πατριάρχην Κων)πόλεως 'Ιερεμίαν, 
δι’ ής άφιεροΐ αΰτφ τό περί έκπορεύσεως τοΰ αγίου Πνεύματος έργον 
αΰτοΰ.

Έν τελεί τοΰ αντιγράφου έχει σημειώσει ό Μυστακίδης «Έδημοσι- 
εύθη έν Έλλ. Φιλ. Συλλ. 1Ζ' σ. 66 υπό Κεραμέως».

Έν τφ αΰτφ χειρογράφφ εΰρηται καί απόσπασμα έκ τοΰ έργου τοΰ 
Γεωργίου Πολυμέρη «Προς τούς λέγοντας δτι διά τοΰτο λέγεται Πνεΰμα 
Υίοΰ διά τό όμοοΰσιον».

104.
Τετράδιον αποτελούμε νον εκ φύλλων 6 άναριθμήτων καί φέρον έξω

θεν επιγραφήν «Γ. Παλαμάς. Μονής Βλατέων κατάλογος».
’Αναγράφει τινά έκ τών δημοσιευθέντων έν τφ περιοδικφ Γρηγορίψ 

τφ Παλαμα.
105.

Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων άναριθμήτων 11. Έν αρχή 
γέγραπται «Περιλαμβάνει Α' Ήρακλείας χειροτονία Π. Κων)πόλεως Β' 
Συνταγμάτιον. Γ' Βρυκολάκων».

Τό χειρόγραφον τοΰτο περιέχει περιγραφήν χειρογράφου τής Μονής 
Βλατέων, δπερ περιέχει νόμιμον άποτελούμενον έκ φύλλιον 232 καί περι- 
έχον σλα' κεφάλαια. Συνδεδεμένον τφ χειρογράφω τούτψ δι’ άλλης χει- 
ρός καί δι’ άλλης μελάνης, μεταγενεστέρφ δε χειρί γεγραμμένον, εΰρηται 
καί έ'τερον νόμιμον έκ φύλλων 109 περιέχον ρμβ' κεφάλαια.

Ό Μυστακίδης σημειοΐ καί έτερος νομοκάνων εις απλήν γλώσσαν
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εΰρηται έν τή βιβλιοθήκη τής μονής Βλατέων άποτελούμενος εκ φύλλων 
181 και περιέχων τξα' κεφάλαια.

106.

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων 6 ήριθμημένων και φέρον επί 
τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν' «Μονής Βλατέων 1896 8βρίου —9βρίου. Πε
ριγραφή χειρογράφων δυο, Κλίμακος καί Μαξίμου ΙΙελοποννησίου.

Τό χειρόγραφον τοϋτο περιέχει περιγραφήν δύο χειρογράφων τής 
μονής Βλατέων, ών τό πρώτον περιέχει την Κλίμακα τοΰ Ίωάννου, τό δέ 
δεύτερον 1) «Τοΰ σοφωτάτου Μαξίμου τοΰ ΙΙελοποννησίου διδαχαί εις 
τάς Κυριακάς τοΰ δλου ενιαυτού πάνυ ωφέλιμοι» 2) «Άπόδειξις δτι ό Χρι
στός εις τον δεΐπνον τον μυστικόν μέ άρτον ένζυμον έπαρέδωκε τών ’Απο
στόλων τό μυστήριον τοΰ τιμίου σώματος καί είπε’ «Λάβετε, φάγετε» 
συγγραφείς παρά τοΰ σοφωτάτου Κυρίλλου πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς 
καί συμμαθητοΰ τοΰ κΰρ. Μαξίμου πολλά σοφώτατα» καί 3) «Κύριλλος 
έλέφ Θεοΰ πάπας καί πατριάρχης τής μεγάλης πόλεως ’Αλεξανδρείας καί 
κριτής τής Οικουμένης πάσι τοϊς έν τφ ΙΙεργοβύστφ όρθοδόξοις χριστια- 
νοις». Τής έπιστολής ταύτης έχει αντιγράψει ό Μυστακίδης τό κείμενον.

107.

"Εξ φύλλα χάρτου έφ’ ών έχει γράψει δ Μυστακίδης περιγραφήν 
νομοκάνονος έκ Μουνδανίων άγορασθέντος υπό τοΰ Μουσείου τών αρχαι
οτήτων τής Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται περί τοΰ νομοκάνονος τοΰ 
Μανουήλ Μαλαξοΰ εις απλήν γλώσσαν.

108.
Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 13. ’Εν τφ έξω- 

φύλλφ έχει γράψει δ Μυστακίδης διά κυανής μολυβδίδος «Niirberg».
Τό περιεχόμενον τοΰ χειρογράφου τούτου είναι τό ακόλουθον
1. (φ. Ια—7β.) Έν αρχή τοΰ φύλλου Ια γέγραπται'

Χειρογ. Νυρεμβέργης 
Homiliae aliquot Ρ. Ρ. graec. 

c. al. a.
Cod. chartac. fol. 218 εις 4ov (215X150) 

de Murr pars I 54
Εΰρετήριον Stadtarchiv Biblioth.

Centur V append. 46»,
Περιέχει περιγραφήν τοΰ χειρογράφου.
2. (φ. 8β.) Έν αρχή γέγραπται'

Niirberg cod. chartaceus 
Constantinus Lascaris
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de synodo Florentina (1489) e Bibliotheca Veneta D Marci ab Aloy
sio grenadico Abbate graeco et bibliothecario ejusden descriptum et 
A. 1647 D. Ioh Wiilfero dotio datum. 44° Incipit

«Εντεύθεν to βιβλίον άπάρχεται της έν Κωνσταντινουπόλει ύστα
της συνόδου έν τη αγία Σοφία».

Έν τέλει’ «Έκ τοΰ Α' τομ. τοϋ de Murr σ. 55-56).
3. (φ. 9α.) «Δαρμάριος. Niirenberg»
4. (φ. 9β—11α). ’Άρχ. «Χειρόγραφον Κεδρηνοϋ Cedreni compen

dium historiarum. Cod. chart. 463 Blatter
Εύρ. Cent. V append. 13 fol.

Έν Niirberg Stradtarchiv».
5. (φ. 13α.) «Κατάλογος τών σπανίων βιβλίων και χειρογράφων τοΰ 

Adamus Rudolfus Solger». Έν τώ περιθωρίφ έχει σημειώσει ό Μυστα- 
κίδης διά μολυβδίδος «’Αντέγραψα προς έκδοσιν».

109.

Τετράδιον αποτελούμενον έκ φύλλων 8 ήριθμημένων. Έπί τοΰ εξω
φύλλου γέγραπται’ «Νυρεμβέργης 1913»
Amplissimae Bibliothecae Noricae Manuscript. H graecum Arenae 
L. L. Μ. O Marcuc Christophorus Voit a Berg J. V. D et Reip. Au- 
gustanae Vindelicae ad Tractatus pacis Executorios Legatus. Cal. 
Januarii Anni MDCL»

To χειρόγραφον τοΰτο περιέχει’
1. (φ. Ια—6β.) Χειρόγραφον Κεδρηνοϋ Cent. V appendix No 13 

fol. δεδεμένον έν καλύμματι τοΰ μετά αιώνος έκείνου της Reformation».
Περιγραφή τοΰ χειρογράφου μετά τινων παρατηρήσεων.
2. (φ. 7α) «Murr I 53 Cent. V append. 47. Σήξτου Εμπειρικού 

προς μαθηματικούς».
’Άρχ. «Την προς τούς από μαθημάτων άντίρρησιν.»
Έν τέλει σ. 241α «'Υπό Άνδρέου Δαρμαρίου, τοΰ Έπιδαυρίου υίοΰ 

Γεωργίου έν τφ έτει αφπ' Δεκεμβρίφ λα' πέρας εΐληφεν ή παρούσα βί
βλος.»

3. (φ. 8α.) «Murr I 55. Manus. Cent. V append 43. Λασκάρεως χει
ρόγραφον.»

110.
Τέσσαρα τετράδια τοΰ Μυστακίδου φέροντα έν τφ έξωφύλλφ δι’ έρυ- 

θράς μελάνης άρίθμησιν 1. 2. 3. 4.
Τό πρώτον τούτων φέρει έπι τοΰ έξωφύλλου έπιγραφήν
«Έν Μονάχη) 8 ’Ιουνίου. 1, Χειρόγραφα Κρουσιανά No 3. 9. 130 

141. 201. 226. 227. 254. 257.»
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Τό τετράδιον τοϋτο περιέχει περιγραφήν τών ανωτέρω κωδίκων 
τής βιβλιοθήκης τοΰ Μονάχου ως καί τών ύπ’ άριθμ. 136 καί 218 τής 
αυτής βιβλιοθήκης μετά τινων σημειώσεων.

Τό δεύτερον τούτων φέρει έν τφ έξωφύλλφ επιγραφήν
«Έν Μονάχφ χειρόγραφα. 2. Συνέχεια 226.»
Τό τετράδιον τοϋτο περιέχει συνέχειαν τής περιγραφής μετά τινων 

σημειώσεων τοΰ υπ’ αριθμόν 226 χειρογράφου τοΰ Μονάχου.
Τό τρίτον τούτων φέρει εν τφ έξωφύλλφ επιγραφήν
«3. Έν Μονάχφ cod. graec. χειρόγραφα 256. 364. 366. 442.»
Τό τετράδιον τοϋτο περιέχει περιγραφήν τών ανωτέρω κωδίκων ως 

καί τών 145 καί 199 μετά τινων παρατηρήσεων.
Τό τέταρτον τούτων φέρει έν τφ έξωφύλλφ επιγραφήν' «4. Έν Μο

νάχφ χειρόγραφα cod. graec 538 καί Ελβετίας.»
Τό τετράδιον τοϋτο περιέχει περιγραφήν τοϋ υπ’ αριθμόν 538 χει

ρογράφου τοΰ Μονάχου καί αντίγραφα δύο έπιστολιϋν τοϋ Μαξίμου Μαρ- 
γουνίου προς τον Δαυίδ Έσχέλιον καί έν σελίδι 13 «Manuscrits grecs 
de Bibl. de Suisse».

Έν αύτφ εϋρηνται καί φύλλα χάρτου ήριθμημένα 1—5 έφ’ ών έκ 
τοΰ κώδικος Germ G. 111)5 άντίγραφον ώς καί επιστολή τοΰ A. Hei
senberg προς τον Μυστακίδην γραφεΐσα έκ Μονάχου τή 20 ’Ιουλίου 
1928.

111.
Δύο φύλλα χάρτου περιέχοντα άντίγραφον έκ τής «Seite 12 des 

Manuskripts Mil 466 Β IV».

112.
Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων 9 καί φέρον έπί τοΰ έξωφύλ- 

λου έπιγραψήν «Κουρουτσεσμέ.»
Έν αρχή τοΰ πρώτου φύλλου γέγραπται. «Σελίς 65 τοΰ 349 κώδικος 

1790—1821» καί έν φύλλω 7β. «Κώδιξ 320 σελ. 45 (1760—68)».
Τό τετράδιον τοϋτο περιέχει αντίγραφα καί σημειώματα έκ τών κω

δίκων τούτων.

113.

Δύο δελτία φέροντα έπιγραφήν «Ελληνικά χειρόγραφα έξ ’Ανατο
λής εις Γαλλικάς βιβλιοθήκας» καί άναφέροντά τινα τούτων.

114.

Πέντε δελτία φέροντα έπιγραφήν «Βυζαντιακής έπιτομογραφίας» 
καί περιέχοντα τοιαύτας.
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11 δ.

Χειρόγραφον έσταχωμένον διά ναστοΰ χάρτου καί άποτελουμενον 
εκ σελίδων (0,27X0,17) ήριθμημένων 84.

Έπί τοϋ έξω μέρους τής σταχώσεως γέγραπται'
«Κατάλογος

αρχαίων βιβλίων καί βιβλιογραφίαι τινές τυπογραφίας. 'Ιστορικά 
Tubingen Αύγουστος

1888»
καί έν αρχή (σ. 8)’

«Κατάλογος των κοινών βιβλίων τής τυπογραφίας Νικολάου Γλυκύ 
τοϋ έξ Ίωαννίνων, οΐς πρόσκειται έν τελεί καί τά εις τουρκικήν διάλε
κτον. Έν Βενετίφ 1821».

Τό χειρόγραφον τούτο περιέχει"
1. (σ. 3—34) αναγραφήν 278 έργων εκ τής τυπογραφίας Νικολάου 

Γλυκό.
2. (σ. 35—55) Αναφέρει έντυπά τινα έργα έκ τής Bibliographie 

curieuse τοϋ Gabriel Peignot (Paris 1808), τοϋ Dictionnaire critique 
litteraire et bibliographique τοϋ αύτοϋ (Paris 1806) καί άλλων τινών 
καταλόγιον.

3. (σ. 62—79) «Βιβλία ελληνικά, ά'τινα ειδον έν Τυβίγγη τής 15 καί 
16 έκατονταετηρίδος».

4. (σ. 80—83) «Βιβλιοθήκη Στουτγάρδης. Εύρετήριον Neugriechi- 
sche Dichter».

116.
Τετράδιον φέρον έπί τοϋ εξώφυλλου επιγραφήν «Έξ έντυπων δυσ- 

ευρέτων σημειώσεις διά τήν Κωνσταντινουπολιν. Κατ’ ’Ιούνιον 1913».
Τό τετράδιον τούτο περιέχει διαφόρους σημειώσεις έκ βιβλίων δυσ- 

ευρέτων άναφερομένας ιδία εις τήν Κωνσταντινουπολιν.

117.
Τετράδιον φέρον έν τφ έξωφυλλφ έπιγραφήν «Βιβλία χρήσιμα. Ση

μειώσεις διά τυπογραφίαν έν Τουρκίφ καί Ίσραηλιτικά. Έν Μονάχω. 
1913 Ίουνίφ».

Έν σελίδι 1 γέγραπται"
«Έκτος τών γνωστών έμοί καί παρ’ έμοί βιβλίων, περί ών καί έν τφ 

Τουρκιστί δημοσιευθέντι έξ αφορμής τής τουρκικής Γραμματικής έν τφ 
Medjmonai, σημειώσεις ανάμικτοι διά μεταγενεστέραν μελέτην.

Θά αξιωθώ, ϊνα φέρω άγνωστα είς φώς; Θεέ μου, δλοι φθονοΰσι 
βλέποντες τήν πληθώραν τών ποικίλων σημειωμάτων μου. Τί θά γίνωσι; 
Διατί έξακολουθώ συλλέγων;»
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Έν τφ τετραδίιρ τοΰτφ αναγράφει δ Μυστακίδης διάφορα έργα έκ- 
δοθέντα τΰποις εν Τουρκία μετά τινων σημειώσεων περί αυτών.

118.

Φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Νεωτέρας 'Ιστορίας. Είσαγωγή- 
Περί τυπογρραφίας. “Ελληνες φυγάδες λόγιοι έν Ίταλίφ».

119.

Δύο έπιστολαί προς τον Μυστακίδην, ή μεν γραφεΐσα έν Κωνσταν- 
τινουπόλει τή δ Νοεμβρίου 1892 ύπδ τοΰ Ελευθερίου Γρ. Ταπεινού, ή 
δε έν Σάμφ τή 25 ’Ιανουάριου 1897 ύπδ τοΰ Ε. Σταματιάδου περιέχου- 
σαι κατάλογον των ύπ’ αυτών έκδοθέντων έργων, δν έζήτησεν δ Μυστα
κίδης. Έν αρχή έχει γράψει δ Μυστακίδης «Liste des publications des 
Μ. E. Tapinos avocat de CJple et de Μ. E Stamatiades de Samos».

Έν τφ αύτφ φακέλλφ εύρηται καί τρίτη έπιστολή τοΰ ’Αναστασίου 
Μ. Λεβίδου γραφεΐσα τή 11 ’Ιουλίου 1892 έν Φλαβιανοΐς καί περιέχουσα 
κατάλογον τών έργων τοΰ Λεβίδου. Έν αρχή έχει γράψει δ Μυστιικίδης 
«Liste des publications Levidis de Cesaree».

120.
Δύο δελτία φέροντα. έπιγραφήν «Publications Μ. Μ. Lambros» έφ’ 

ών έχει καταγράψει δ Μυστακίδης τά υπό τοΰ Μ. Λάμπρου έκδοθέντα 
έργα.

121.
Τεΰχος άποτελούμενον έκ σελίδο>ν γεγραμμένων καί ήριθμημένων 

280 (1-280) καί έντύπων 281-310.

’ Αρχ. «Τέλος τό 1536 έπιάσθη μέ οπαδούς του τινάς καί άφοΰ τούς 
έβαλαν εις κλουβίον σιδηροΰν».

Πρόκειται περί τοΰ Λεξικού τών μεγάλων άνδρών τοΰ Νικολάου Κα- 
ραβία Γρίβα ’Ιθακήσιου, τοΰ έκδοθέντος ένδυσί τόμοις έν Κωνσταντινου- 
πόλει. Ώς φαίνεται δ Μυστακίδης είχε μέρος τοΰ πρώτου τόμου από σε- 
λίδος 281-310, μέχρι τέλους δηλαδή τοΰ πρώτου τόμου καί προς συμπλή- 
ρωσιν αυτού αντέγραψε τα από σελίδος τοΰ έντύπου 1-280.

122.
Τεΰχος φέρον έπί τοΰ έξωφύλλου έπιγραφήν «Εικόνες Μωάμεθ Βλ

Β. Α. Μ.»
Τό τεΰχος τούτο περιέχει διάφορα παραπεμπτικά σημειάίματα εις 

διάφορα έργα πραγματευόμενα περί τοΰ Μο)άμεθ τοΰ Β'. καί περιέχοντα 
καί τήν εικόνα αυτού.
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123.

Δελτίον φέρον επιγραφήν «Καλανδάριον, ήτοι προγνωστικόν παντο
τινόν μεταφρασθέν ποτέ έκ τής ουγγρικής γλώσσης εις την ήμετέραν 
απλήν παρά τίνος ανώνυμου» έκδοθέν έν Λειψίφ τής Σαξωνίας ετει 1767.

Έν φύλλφ χάρτου έχει γράψει ό Μυστακίδης «’Άγνωστον τφ Le- 
grand-Pernot 1928».

124.

Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ φύλλων ήριθμημένα>ν 5. Αναγράφει ό 
Μυστακίδης τό ε'ργον «Ψαλτήριον τφ Δαβίδ συν Λεξικοΐς δυσί, γραμμα- 
τικφ δηλαδή καί ίστορικφ» τύ έκδοθέν «Ένετίησι 1712 παρά Νικολάφ 
τφ Σάρφ», ως καί τά έργα «Δαδασκαλία χριστιανική περιέχουσα τά αναγ
καία άρθρα τής ημών ορθοδόξου πίστεως» τήν έκδοθεΐσαν « Ενετίησιν 
μψξ' παρά Άντωνίφ τφ Βόρτολι» καί «’Ακολουθία τοΰ αναγνώστου 
ήγουν τά συλλειτουργικά» τήν μετατυπωθεΐσαν καί έπιμελώς διορθω- 
θεισαν «Ένετίησι 1763 παρά Άντωνίφ τφ Βόρτολι».

12δ.
Δύο δελτία φέροντα επιγραφήν «Livres armeniens publies a Con

stantinople avant 1850» καί άναγράφοντα έργα αρμένικά τυπωθέντα έν 
Κοινσταντινουπόλει προ τοΰ 1850 έκ τοΰ καταλόγου Koehler «Leipzig
1915 Heft. 2».

126.

Δύο φύλλα τής έκκλησιαστικής Αλήθειας περιέχοντα τά τής έκδό- 
σεως τής Καινής Διαθήκης έν τοΐς Πατριαρχείοις.

127.

Τέσσαρα φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «Bartrant Bareilles 
Constantinople, ses cites franques et levantines Paris 1918. Αχθοφό
ροι. p. 100-101 Le hamal» έφ’ ών έχει αντιγράψει ό Μυστακίδης έκ τοΰ 
ανωτέρω έργου τά περί των αχθοφόρων.

128.

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ πέντε φύλλων καί φέρον έν τφ έξω- 
φύλλφ έπιγραφήν «Δι’ άλφάβητον. Das Alphabet des Prodromos. Migne 
Patr. gr. 133, 1221. Άρχ. ’Άναρχος αρχή παντός αιτία θεός. Boissonade 
anecd. graec. 4, 440».

Περιέχει τό ποίημα τοΰ Πτωχοπροδρόμου έκ τών ύπ’ αριθμόν 303 
καί 797 κωδίκων τοΰ Παναγίου τάφου μεθ’ υποδείξεων τών διαφόρων γρα
φών έν συγκρίσει προς τό υπό τοΰ Migne έκδεδομένον ως καί διορθώσεων.
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129.
Δυο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Chronique de Moldavie de- 

puis le milieu de XIV siecle jusqu’ a 1’an. 1594 par G. Urachii texte 
roumain avec trad, frangaise notes e.t.c. Paris 1878» καί περιέχοντα 
σημειώματα τινα έξ αύτοΰ.

130.

Φάκελλος εν φ περιέχονται οκτώ δελτία ήτοι’
«Τέσσαρα δελτία άναγράφοντα έργα τοΰ Θεοφίλου Κορυδαλέως έκ- 

δοθέντα εν Μοσχοπόλει.
2. Δύο δελτία άναγράφοντα τά τής έκδόσεως τοΰ «Θησαυρού τετρα

γλώσσου» τοΰ Γερασίμου Βλάχου.
3. Δύο δελτία άναγράφοντα δύο εκδόσεις τοΰ «Πορτολάνου».

131.
Φάκελλος περιέχων οκτώ δελτία ήτοι'
1. Πέντε δελτία άναγράφοντα τινα περί τής τυπογραφίας έν Κων- 

σταντινουπόλει.
2. "Εν δελτίον φέρον επιγραφήν «Τυπογραφία ’Αρμενίων».
3. "Εν δελτίον φέρον επιγραφήν «Sur la typographie Turque».
4. "Εν δελτίον φέρον επιγραφήν «Βουκουρεστίου τυπογραφικά».

132.
Φάκελλος περιέχων τρία δελτία μεθ’ ενός φύλλου χάρτου, έν οΐς ση- 

μειοϋνταί τινα περί τοΰ έργου τοΰ ’Αθανασίου ρήτορος τοΰ Βυζαντίου 
περί τής ένώσεως των εκκλησιών.

133.

Φάκελλος περιέχων 20 δελτία, ών τα δύο πρώτα φέρουσιν επιγραφήν 
«τά μετά τήν 10 ’Ιουλίου 1908 ελληνιστί έκδοθέντα φύλλα έν Κωνσταν- 
τινουπόλει», τα δε λοιπά 17 περιέχουσιν άναγραφήν κατ’ άλφαβητικήν 
τάξιν τών ελληνιστί έκδιδομένων εφημερίδων καί περιοδικών πανταχοΰ.

134.
Φάκελλος περιέχων 53 δελτία, έν οις άναγράφονται διάφοροι λέξεις 

ερμηνευόμενοι υπό τοΰ Μυστακίδου μετά παραπομπών εις διάφορα έργα.

135.
Φάκελλος περιέχων 10 δελτία ήτοι'
1. Τρία δελτία φέροντα έπιγραφήν «Βιβλιοθήκη Π. Τάφου».
2. "Εν δελτίον φέρον έπιγραφήν «Βοσπορομαχία».

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖ. ΣΠΟΥΔΩΝ *Ετος Ιε' 26
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3. "Εν δελτίον φέρον επιγραφήν «’Άραβες έν 'Ισπανία».
4. "Εν δελτίον φέρον επιγραφήν «Πηγαί εκ βυζαντινών συγγραφέων 

διά τάς Ιστορίας τών Παραδουναβείων καί Παρακαυκμσίων εθνών».
5* "Εν δελτίον φέρον επιγραφήν «Βιβλιοθήκαι Καντακουζηνών».
6. "Εν δελτίον φέρον επιγραφήν «Βιβλιογραφική τοπογραφία. Χαλ

κηδών».
7. "Εν δελτίον φέρον επιγραφήν «Πρόσθες εις Legnand Β. Η. II. 

376. 'Η Καινή Διαθήκη Μαξίμου Καλλιπολίτου 1638».
8. "Εν δελτίον φέρον επιγραφήν «Βιβλίον άλλο όυ ό τίτλος έστί 

δδε» Πρόκειται περί τοΰ εγχειριδίου τοϋ Νικοδήμου, τοϋ έκδοθέντος τΰ- 
ποις έπιστασίφ τοϋ ’Ανθίμου Γαζή τφ 1801.

136.

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ σελίδων ήριθμένων 344 (1-344) 4- σε
λίδων ήριθμημένων 26(1-26) -|- 112 άναριθμήτων, ών πολλαί άγραφοι. 
Έν τφ πρώτφ φϋλλφ έχει γράψει ό Μυστακίδης" «Τετράδιον ελληνικής 
αρχαιολογίας.

Β. Α. Μυστακίδης

’Άς ΐδη, δστις ήθελε λάβει τό τετράδιον τοΰτο, πώς έσπουδάζομεν 
τότε (1876 άπεφοίτησα) εις τήν Μ. τοΰ Γ. Σχολήν καί δι’ εμέ πόσον ήγά- 
πα>ν καί ήσχολούμην περί τά άρχαιολογικά-ίστορικά.

Β. Α. Μυστακίδης

νΰν έν νέφ Κουρίφ μονήρη βίον διάγων από’Ιουνίου 1927».

137.

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων άναριθμήτων 12 καί έπί τοΰ 
έξωφΰλλου φέρον έπιγραφήν «’Αρχαιολογία εικαστικών τεχνών Μυλω
νά σημειώσεις Β. Α. Μυστακίδης» καί περιέχον τοιαΰτας.

138.

Τέσσαρα τετράδια έσταχωμένα, ών τό πρώτον φέρει έπί τοΰ έξωφΰλ- 
λου έπιγραφήν «Σημειώσεις ποικίλαι έν τφ ίερφ πτολιέθρφ 1893» τό 
δεύτερον «Von Constantinopel nach Zindjili. Β A. Μ. 1894» τό τρίτον 
«Ephesiaka 1895 Mai-Juni» καί τό τέταρτον «Έφεσιακά 1895. Επιγρα
φικά. Ephesiaka».

139.

"Εξ τετράδια ήριθμημένα διά μολυβδίδος διά των αριθμών 1-6.
Τό πρώτον τούτων φέρει έπί τοΰ έξωφΰλλου έπιγραφήν «Γεωγραφικά» 

καί έν τφ πρώτφ φΰλλφ «’Άφιξις έν Zindjirli καί αρχή τ<ϋν άνασκαφών».
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Τό δεύτερον φέρει επί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Συριακά. Χετταΐα 
Γενικά» καί περιέχει συντόμους ίστορικάς σημειώσεις, έτι δέ «ΓΙερί πίθων 
αγγείων καί σαρκοφάγων» καί «Βιβλιογραφίαν».

Τό τρίτον φέρει έν τφ έξωφΰλλφ έπιγραφήν «Επιστημονικά. Τετρά- 
διον των εν Zindjirli σημειώσεων» καί έν τω πρώτφ φΰλλφ «Άσσυριακή- 
Χαλδαϊκή τέχνη».

Τό τέταρτον φέρει εν τφ έξωφΰλλφ επιγραφήν «Χετταίοι. Περιγρα
φών καί σημειώσεων ενταύθα», έν δέ τφ πρώτφ φΰλλφ «Άνασκαψαί καί 
κατάλογος ευρημάτων».

Τό πέμπτον φέρει επί τοΰ έξωφΰλλου επιγραφήν «Είδικαί περιγρα- 
φαί» καί περιέχει εΐδικάς περιγραφάς ευρημάτων τινών.

Τό έ'κτον φέρει έν τφ πρώτφ φΰλλφ έπιγραφήν «’Αστρολογία.’Αστρο
νομία.’Αστρολατρεία» καί περιέχει τινά περί τής θρησκείας των Χαλ- 
δαίων, τά ονόματα των θεών,,καί τινα περί τής αρχικής γραφής.

140.

Εξήκοντα φΰλλα χάρτου αναρίθμητα περιέχοντα ιδία αρχαιολογικά 
σημειώματα περί τών άνασκαφών καί ευρημάτων ιδία έν Τροίρ, Μυκή- 
ναις καί Τΰρινθι μετά τινων κρίσεων περί τοΰ έργου τοΰ Schliemann.

141.

Είκοσι τέσσαρα φΰλλα χάρτου αναρίθμητα μετά τινων τεμαχίων χάρ
του περεμβεβλημένων, έν οις αναγράφονται τινα σχετικά προς τάς άνα- 
σκαφάς τής ’Εφέσου καί τήν ’Έφεσον καθόλου.

142.
Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φΰλλφν άναριθμήτιον 16 καί φέρον 

έπιγραφήν «’Αρχιτεκτονική- Ρυθμοί», περιέχον τινά περί τοΰτων.

143.

Φάκελλος περιέχων'
1. Φΰλλον χάρτου φέρον έπιγραφήν «Ειρηνική έπιστολή. "Ανθιμος 

έλέφ θεοϋ αρχιεπίσκοπος» καί έν τέλει «αο)νβ' Νοεμβρίου ξ'». Έν αυτή 
δΰο τεμάχια χάρτου, έφ’ ών έχει γράψει δ Μυστακίδης σχετικά σημειάτ 
ματα.

2. Φΰλλον χάρτου γεγραμμένον διά μολυβδίδος καί φέρον έπιγραφήν 
«Τά εφεξής άναγνώσκονται έτι έπί στήλης τεθειμένης υπέρ τήν πΰλην 
τής έκκλησίας Ρεσμποέν έν τή Μολδόβη πέραν τοΰ ποταμού Σιρέτου».

144.

Δέκα καί έννέα δελτία φέροντα επιγραφήν «Α. Μουσεΐον» καί ατνά-
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φέροντα διάφορα έργα σχετίζομε να προς τό αύτοκρατορικόν μουσεΐον 
τής Κα>νσταντινουπόλεο,)ς.

145.

Φάκελλος περιέχων είκοσι τρία δελτία φέροντα επιγραφήν «Α. Μου
σεΐον» καί άναγράφοντα διάφορα έργα σχετιζόμενα προς τό αύτοκρατο- 
ρικόν μουσεΐον τής Κωνσταντινουπόλεως. Έν τφ αύτφ φακέλλφ εΰρηται 
καί απόσπασμα έντυπον περιέχον δυο διατριβάς τοΰ J. Η. Mordtmann 
ών ή μία φέρει επιγραφήν «Die himjarischen Inscriften im Tschi- 
niki Kiosclik» καί ή έτέρα «Bemerkungen zu den pahnyrenischen 
Inschriften».

146.

Δελτίον φέρον επί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Ευαγγελίου περιγρα
φή άγιου ’Αθανασίου Θεσσαλονίκης 8βρίου 1896» καί περιέχον τοιαΰτην.

147.

Δελτίον φέρον επιγραφήν «Είλητάριον έν τφ Τόπ-καποϋ Σεραΐφ 
1924 28 Νοεμ.—-Δεκεμ. 6 παρετήρησα» καί περιέχον περιγραφήν τούτου.

148.
Δώδεκα σελίδες ήριθμημέναι φέρουσαι επιγραφήν «Die Kreuzigung 

in dev friihchristlichen Kunst von Professor Dr Victor Schultze in 
Greiswald (Preussen)».

149.

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 9 καί φέρον επί 
τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «Ή σταύρωσις έν άρχαιοτέρα χριστιανική 
τέχνη υπό τοΰ καθηγητοΰ Δρ Σχούλτσε έν Γράϊφσβαλ (Πρωσία)» καί 
έν τέλει (έν φύλλφ 9α) «Κατά μετάφρασιν Νικηφόρου Μοσχοπούλου».

150.
Δελτίον φέρον επιγραφήν «Σταυρός μαιανδροσκελής» καί περιέχον 

τινά περί τούτου.

151.
Δελτίον φέρον επιγραφήν «Δικέφαλος αετός» μετά τριών φύλλων 

χάρτου περιεχόντων σχετικά.

152.
Δελτίον φέρον επιγραφήν «Ενεπίγραφοι πλίνθοι βυζαντιναί» καί 

περιέχον τινά περί τούτων.
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158.

Τέσσαρα φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Παλάτια» καί περιέ- 
χοντά τινα περί των βυζαντινών παλατίων.

154.

Φάκελλος εντός τοΰ οποίου περιέχονται.
1. Είκοσι δύο ήριθμημένα φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Stutt

gart Κ. offentl. Bibliothek cod. hist, fol 601».
2. Δώδεκα αναρίθμητα φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Ν. 601 

Papierhandscrift XVI. XIX Jabrh».
8. Δέκα τέσσαρα άν ιρίθμητα φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν 

« Παμμακάριστος».
Περιέχουσιν αναγραφήν χειρογράφων ΐδίςτ έκ Στουττγάρδης σχετι

κών προς βυζαντινάς εικόνας καί τήν Παμμακάριστον.

155.

’Αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα περί τών αρχαιολογικών ευρη
μάτων έν Άσσυρίφ καί Βαβυλωνίφ.

156.

Είκοσι καί μία σελίδες ήριθμημέναι φέρουσαι επιγραφήν «Χιττιτική 
αρμένική επιγραφή τής εποχής τοΰ Sargon παρά τοΰ καθηγητοΰ δι- 
δάκτορος Πέτρου Τζένσεν». ’Εντός τοΰ αΰτοΰ φακέλλου τό έντυπον κεί
μενον αΰτοΰ αγγλιστί εκδεδομένον.

157.

Τριάκοντα καί δύο φύλλα χάρτου ήριθμημένα καί φέροντα επιγρα
φήν «Ή λύσις τοΰ χιττιτικοΰ ζητήματος παρά τοΰ καθηγητοΰ διδάκτο- 
ρος Πέτρου Τζένσεν».

158.

Είκοσι φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Χιττιτικαί εξηγήσεις τοΰ 
Τζένσεν παρά τοΰ καθηγητοΰ Η. Υ. Χίλπρεχτ».

159.
Δέκα τρία φύλλα χάρτου ήριθμημένα φέροντα επιγραφήν «Βαβυλω- 

νιακά αρχεία. Bubylonian archives», εκ τής The Nation τής 2 Μαΐου 
1907 ύπ’ άριθ. 2188 (τομ. 84) τοΰ έν τή Νέμ Ύόρκη έκδιδομένου πε- 
ριοδικοΰ.

160.

Τέσσαρα δελτία, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «Χετταΐα ίερογλυ-
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φικά καί Αιγυπτιακά», τό δεύτερον «Σφηνοειδής γραφή», το τρίτον «Έξ 
πίνακες σφηνοειδών» καί τό τέταρτον «Εξηγήσεις τών εν τοΐς έξ πίναξι 
σφηνοειδών».

161.
Τετράδιον άποτελούμενον εκ φύλλων αναρίθμητων 6 καί περιέχον 

τινά έκ τής «Syrische Gramniatik τοΰ Ungnad (Miinchen 1913)» περί 
τής συριακής γλώσσης.

162.

Επτά δελτία, ών τά δύο πρώτα φέρουσιν επιγραφήν «Άσσυριολο- 
γικά Horamels Geschichte», τό τρίτον. «J. Αείοίίςυεε,’Ασσυριολογικά», 
τό τέταρτον «Γράφουσιν έκ δεξιών προς τά αριστερά», τό πέμπτον «Ε
ξηγήσεις τών παρά Hornmel Geschichte des alien Morgenlandes (1895) 
σ. 42 εμβλημάτων τών 12 μεγάλων Θεών», τό έ'κτον « Hammers C)polis— 
Bosporos έν Πέστη L822 τ. δύο» καί τό έβδομον «Pihan Glossaire (Pa
ris 1847), έν φ άναφέρονται λέξεις γαλλικοί έκ τής αραβικής.

Έν τφ έ'κτφ δελτίφ σημείο! ό Μυστακίδης «καί απαριθμεί ,ταύτας 
(τάς εκκλησίας καί τά τζαμία), εί καί δι’ άλλων ταυτίζει ονομάτων».

163.

Δύο αποκόμματα εφημερίδων πραγματευόμενα περί τών έν Δελφοΐς 
εορτών κατά τό 1903.

164.

’Αποκόμματα έφημερίδων περιέχοντα άρχαιολογικάς ειδήσεις.
165.

’Αποκόμματα έφημερίδων περιέχοντα τινα περί τής μονής τοΰ οσίου 
Δαβίδ καί τοΰ έν αυτή μωσαϊκού.

166.
Δέκα καί τέσσαρα φύλλα χάρτου ήριθμημένα καί φέροντα έπιγρα- 

φήν «Φιλτάτψ άνδρί Μακρίδη βέη. Συνθήκη μεταξύ Muwatalli βασιλέως 
τής χώρας Haiti καί τοΰ Sunnassura β. τής Kizwatna». Παρέχει έν 
αύτοϊς 6 Μυστακίδης τό κείμενον έν ελληνική μεταφράσει μετά τινων 
σημειώσεων.

167.
Φάκελλος φέρων έξωθεν έπιγραφήν γεγραμμένην υπό τοΰ Μυστακί- 

δου καί περιέχων τά ακόλουθα.
1. «Top-Kapou. Manuscrits. Description en turc par Mystakides 

aide pour... par Ghalil bey».
2. «Catalogue fait par moi en double des diverses photos, en
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albums, en paquets, en enveloppes u. des Musees etrangers pano
ramas».

3. «Liste alphabetique—topographique des Periodiques e.t.c. a 
la Bibliotheque des Musees».

1(58.
Δύο τετράδια φέροντα επιγραφήν «La Decouverte d’aneiennes 

Inscriptions Hittites en Asie Mineure par le professeur A. H. Sayce 
D. D. e.t.c,».

Μετάφρασις έκ τοΰ αγγλικού Σταύρου Χρυσίδου λαμπρού ανεψιού
μου Β. Μ.».

169.

Δελτίον φέρον επιγραφήν «Τουρμάρχης» καί περιέχον τινά περί 
τούτου.

170.
Δελτίον φέρον επιγραφήν «Θρησκεία δρθόδοξος-Μοναχοί-Κληρικοί».

171.

Τετράδων φέρον έξωθεν επιγραφήν «Θρησκευτική μεταρρύθμισις». 
Εντός τοΰ αυτού φακέλλου έντυπον (από σελίδος 17—50) πραγματευόμε- 
νον περί τής εκκλησιαστικής μεταρρυθμίσεως, έφ’ οΰ διάφορα σημειιόματα 
τοΰ Μυστακίδου ως καί παρεντεθειμένα φύλλα χάρτου περιέχοντα σχε
τικά.

172.

Φάκελλος περιέχων επιστολάς, σιγίλλια, εγκυκλίους, στατιστικός καί 
περιγραφάς άναφερομένας εις τήν Καππαδοκίαν καί ίδίφ εις τήν Και- 
σάρειαν.

173.

Δελτίον φέρον επιγραφήν «ΙΙατριάρχαι, ιερείς εν άρχαίαις στολαΐς» 
καί περιέχον παραπομπάς εις διάφορα συγγράμματα σχετικά.

174.
Δύο δελτία, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «’Επισκοπική άδεια προς 

τέλεσιν γάμου», τό δε δεύτερον «Μικτοί γάμοι», περιέχοντα σχετικά.

175.
Δελτίον φέρον επιγραφήν «Τίτλοι πατριάρχων» καί πραγματευόμε- 

νον περί τούτων.
176

Δελτίον φέρον επιγραφήν «"Αγιος Γεά>ργιος» καί περιέχον παραπομ
πάς εις έργα σχετικά.
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177.

Δελτίον φέρον επιγραφήν «’Ιουδαίοι—Αίμα χριστιανών. Χρήσις 
φαρμάκων καί ανθρωπίνου αίματος ως ιατρικών καί περί τής παρ’ Ίου- 
δαίοις χρήσεως ανθρωπίνου χριστιανικού αίματος παίδων».

178.

Τρία δελτία ήριθμημένα φέροντα επιγραφήν «Άμασείας» καί περιέ- 
χοντα ονόματα επισκόπων Άμασείας μετά σχετικών παραπομπών.

179.
*

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθμημένων εξ καί φέρον επι
γραφήν «Ό πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Σωφρόνιος». Περιέχει βιογραφίαν 
τοΰ πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Σωφρονίου επί τφ έορτασμφ τής πεντη' 
κονταετηρίδος τής άρχιερατείας αυτοϋ, είλημένην, ως έν τελεί σημειοΰ- 
ται «Άνατολ. Άστήρ ό Ιουλίου 1889 άρ. 40».

180.
Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ τριάκοντα καί τεσσάρων φύλλων χάρ

του, ών τά πρώτα είκοσι καί έξ ήριθμημένα (1—26) καί φέρον επιγρα
φήν «Έορτοδρόμιον ή ο’>δαί εις τινας αγίας έορτάς. Περιέχει τοιαΰτας.

181.
Τετράδιον εσταχοτμένον φέρον έξωθεν επιγραφήν.
1. Ίωαννίνων μητροπολΐται.
2. Ίωαννΐται.
3. Άντάρται μητροπολΐται.
4. Διάφοροι μητροπολΐται.

Σημειώσεις άκατάτακτοι χρήσιμοι 
Β. A. Mustakides»

182.

Φάκελλος περιέχων έπιστολάς καί έγγραφα άναφερόμενα εις τον έν 
Κουρούτσεμε ναόν τοΰ αγίου Δημητρίου καί τά σχολεία.

183.

Τέσσαρα τετράδια ήριθμημένα δι’ έρυθράς μολυβδίδος 2. 3. 4. δ.
Τό πρώτον τούτων άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 11 φέρει 

έπί τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «Bulle inedite de Ieremie I (1543) rela
tive au monastere de Kosinitza. Louis Petit des Augustins de l’As- 
somption». To δεύτερον άποτελοΰμενον έκ φύλλων 14 φέρει έπί τοΰ 
έξωφΰλλου επιγραφήν «Les signatures duTomos de Gregoire de Chy-
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pre contre Jean Veccos P. Sophrone Petrides des Augustins de l’As
somption».

To τρίτον άποτελούμενον εκ φύλλων 18 φέρει επιγραφήν επί τοΰ 
εξωφύλλου «Election d’un eveque de Rhadovisdion en 1705. J. Par 
goire des Augustins de l’Assomption».

To τέταρτον άποτελούμενον έκ φύλλων 14 φέρει επί τοΰ εξωφύλ
λου επιγραφήν «Jean le Khozibite et Jean de Cesaree, P. Simeon Vai- 
lhe des Augustins de l’Assomption».

Εντός τοΰ αυτού φακέλλου εύρηνται καί τρία τετράδια φέροντα δι’ 
έρυθράς μολυβδίδος άρίθμησιν 7. 8. 9. Τό πρώτον τούτων αποτελούμενον 
έκ φύλλων ήριθμημένων 9 είναι άντίγραφον τοΰ ανωτέρω ύπ’ αριθμόν
1. Τό δεύτερον αποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 11 είναι άντίγρα
φον τού ανωτέρω ύπ’ αριθμόν 4' καί τό τρίτον αποτελούμενον έκ φύλ
λων ήριθμημένων 17 είναι άντίγραφον τοΰ άνωτέρω ύπ’ άριθμόν 3.

184.

Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων άναριθμήτων 8 καί φέρον 
επί τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «Ό Οικουμενικός πατριάρχης ’Ιωακείμ 
ό Γ' ύπό Γεωργίου Σιάγκα (τοΰ έκ Κλεισούρας τής Μακεδονίας). 
Έν Άθήναις 1878. Τύποις Έρμοΰ».

185.
Τετράδιον γραφομηχανημένον καί άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθ- 

μημένων 12. Έν άρχή φέρει επιγραφήν «Υπόμνημα προς τον Οικουμε
νικόν Πατριάρχην Κύριον Κον Γερμανόν των εξ Μητροπολιτών τών δίχα 
συνοδικής διαγνώμης μονομερώς ύπό τής Α. Θ. Παναγιότητος άπολυθέν- 
των τών συνοδικών αυτών καθηκόντων έν μηνί ύπερμεσοΰντι Μαΐφ» 
καί έν τέλει «Διατελοϋμεν δέ μετ’ άκρου σεβασμού. Έν Φαναρίφ τή 12 
Μαΐου 1917. Οί τήν κανονικήν πλειονοψηφίαν τής αγίας καί ϊεράς Συν
όδου άποτελοΰντες συνοδικοί Μητροπολΐται. Ό Νίκαιας Βασίλειος. Ό 
Νεοκαισαρείας καί Κοτυιόρων Πολύκαρπος. Ό Σμύρνης Χρυσόστομος. 
Ό Αίνου ’Ιωακείμ. Ό ’Ίμβρου Πανάρετος. Ό Προικοννήσου Νικόδημος,

186.

Φάκελλος περιέχων έντύπους έγκυκλίους τοΰ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου.

187.

Φάκελλος περιέχων πατριαρχικός έγκυκλίους, έγγραφα, έπιστολάς, πι
στοποιητικά, έπιτίμια, άποδείξεις, ειρηνικός έπιστολάς καί έγγραφα άφέ- 
σεως αμαρτιών, ως καί έπιστολάς καί έγγραφα προς τον Οικουμενικόν
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Πατριάρχην, τινά τούτων έν πρωτοτόπφ, τά δέ λοιπά έν άντιγράφφ

188.

Τρία τετράδια ήριθμημένα 1. 2. 3, ών τδ πρώτον φέρει επιγραφήν 
επί τοΰ εξώφυλλου «’Ανέκδοτα συγίλλια Γρηγορίου τού Ε'.» καί περιέ- 
χοντα τοιαΰτα ως καί των οικουμενικών Πατριαρχών Γαβριήλ, Ραφαήλ 
καί Τερεμίου.

189.

Τετράδιον άποτελουμενον έκ σελίδιυν ήριθμημένων 14 καί φέρον επι
γραφήν «’Ανέκδοτος επιστολή τοΰ αΰτοκράτορος Ίωάννου Δοΰκα Βατά- 
τση προς τον πάπαν Γρηγόριον άνευρεθεΐσα έν Πάτμφ υπό I. Σακελ- 
λίωνος».

Έν τέλει γέγραπται «’Αθηναίου τεύχος Στ' έτους α'».

190.

’Οκτώ φύλλα χάρτου ήριθμημένα περιέχοντά τινα περί περιστεράς 
έν έκκλησιαστική χρήσει.

191.

Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Μεγάλου 'Ρεύματος έν γένει έκκλησίαι» 
σχολεία κ.λ.» καί περιέχον εκκλησίας καί σχολεία τοΰ Μεγάλου 'Ρεύμα
τος μετά σχετικών παραπομπών.

192.
Δελτίον φέρον έπιγραφήν «Παθήματα Έκκλ. Άληθείας», έν φ ανα

γράφει ό Μυστακίδης ποσάκις καί πότε έπαΰθη ή Έκκλ. ’Αλήθεια Κων
σταντινουπόλεως.

193.

Τετράδιον άποτελουμενον έκ φύλλων ήριθμημένων καί φέρον έν άρ- 
χή έπιγραφήν «Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ έκ τοΰ έπιταφίου εις τον μέγαν 
Βασίλειον. Oratio XIII Migne Ρ. Gr t. XXXVI σ. 513».

To τετράδιον τοΰτο περιέχει διάφορα αποσπάσματα ένδιαφέροντα έκ 
τοΰ λόγου τοΰτου τοΰ Γρηγορίου.

194.

Άντίγραφον έπιστολής τοΰ πριμην Κωνσταντινουπόλεως ’Ανθίμου 
γραφείσης «Έν ’Αντιγόνη τή 10 Αύγουστου 1904» προς τον Οικουμενι
κόν Πατριάρχην.

Έν τέλει γέγραπται «Νέα Ημέρα Τεργέστης 4]17 Σεπτεμβρίου 1904» 
έν ή έχει δημοσιευθή ή έπιστολή αυτή.
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195.

Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ φύλλων αναρίθμητων 6 καί φέρον επι
γραφήν «Άκτ-ναμέ».

Τό τετράδιον τοϋτό περιέχει περιγραφήν τοΰ έργου του φέροντός επι
γραφήν «Περιγραφή ιερά τοΰ αγίου καί θεοβάδιστου ορούς Σινά τυπω- 
θεΐσα νΰν πέμπτον διά δαπάνης τής ίεράς καί βασιλικής Μονής τοΰ αγίου 
καί θεοβάδιστου Όρους Σινά παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τφ εξ Ίωαννίνων 
1817» καί αντίγραφου εκ τή; σελίδος 119 τοΰ Άκτ-ναμέ τοΰ Μωάμεθ 
περί των Σιναϊτών.

196.

Φΰλλον χάρτου, έφ’ ου έχουσι γραφή τά χωρία, τά υπαγόμενα εις τήν 
επισκοπήν Άρδαμερίου.

Έν τελεί σημείο! ό Μυστακίδής «"Αγιος Στρωμνίτσης Σωφρόνιος, 
έδωκέ μοι ·τή 23 Αύγοΰστου 1901».

197. - ,:··'· ·. ι

’Αποκόμματα εκ τής έφημερίδος Κωνσταντινοΰπολις τοΰ 1901 περιέ- 
χοντα άρθρον τοΰ καθηγητοΰ Α. Δημητριάδου περί τοΰ Θαβωρίου ορούς.

198.

Επιστολή τοΰ Γ. Α. Δημητριάδου φέρουσα χρονολογίαν 31 Μαρτίου 
1901 πρός τον Β. Μυστακίδην καί περιγράφουσα κατά παράκλησιν αύτοΰ 
τήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν τοΰ Καμπανίας-Θεσσαλονίκης.

199.

Φΰλλον χάρτου φέρον επιγραφήν «Διάγραμμα των ΰπά τήν διοίκησιν 
τής ‘I. ’Επισκοπής Καμπανίας ύπαγομένων χωρίων» καί έν τελεί «1902 
Δεκέμβριος».

200.

Φΰλλον χάρτου φέρον επιγραφήν «Τά εκ τής καταργηθείσης επι
σκοπής Πέτρας προσαρτηθέντα χωρία τή έπαρχίρ Κίτρους» καί περιέχον 
σύντομον περιγραφήν τούτων.

201.
Τεσσαρα τετράδια φέροντα επιγραφήν «Σχολειών» καί άρίθμησιν 1-4, 

έν οϊς έχουσιν αντιγραφή πατριαρχικά'γράμματα άναφερόμενα ίδίφ εις 
τά μερίδια πρός τό παγκάριον τής έκκλησίας των Άσωμάτων Ταξιαρχών 
τοΰ μεγάλου Ρεύματος καί τήν έπειτα' παροχήν αυτών είς τό κοινόν 
σχολεΐον τών Ελληνικών μαθημάτων τοΰ μεγάλου 'Ρεύματος.;
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202.
’Αποκόμματα εκ τής έφημερίδος «Πατρίς» (’Ιούνιος 1930) περιέχοντα 

τον βίον καί τά ■θαύματα τοΰ έν Καππαδοκίμ αγίου Ίωάννου τοΰ νέου, 
ου τό λείψανον νϋν άπόκειται έν Άχμέτ ’Αγά τής Εύβοιας.

203.

Φάκελλος περιέχων πέντε έγγραφα, τρία πωλητήρια στασιδίίον, έν 
προικοσύμφωνον καί εν ναυλωτήριον πλοίου προς μεταφοράν από Γιά- 
φας εις Κωνσταντινοΰπολιν.

204.

Δυο τετράδια φέροντα επί τοΰ εξώφυλλου άρίθμησιν 1—2 καί επι
γραφήν «Τετράδιον σημειώσεων τής Κατηχήσεισς Β, A. Mystakides».

205.
Δελτίον φέρον επιγραφήν «Τύπος προς ευρεσιν τής ημερομηνίας 

τοΰ Πάσχα» καί άναγράφον τοιοΰτον.

206.

'Επτά φύλλα χάρτου ήριθμημένα περιέχοντά τινα περί τής χρήσεως 
έρυθράς καί κυανής, άργυράς καί χρυσής μελάνης εν τοϊς χειρογράφοις 
καί περί τοΰ Τετραβαγγέλου έν τφ χωρίφ Σαρμουσακλί τής Καισαρείας, 
τοΰ γεγραμμένου δλου άργυροις γράμμασιν.

207.

Τρία τετράδια φέροντα επί εξώφυλλου επιγραφήν «Θεσσαλονίκης 
Α» «Θεσσαλονίκης Β» «Θεσσαλονίκης Ββ», ών τό πρώτον άποτελεϊται 
έκ σελίδων ήριθμημένων 60 (1—60), τό δεύτερον έκ σελίδων 61—85 καί 
τό τρίτον έκ σελίδιυν ήριθμημένων 97—127. ’Εν τοϊς τετραδίοις τοΰτοις 
περιέχονται ειδήσεις περί των μοναστηρίων, ναών καί έπισκόπων Θεσσα
λονίκης. Έν αΰτοΐς ΰπάρχουσι καί φύλλα χάρτου, έφ’ ών διάφοροι ση
μειώσεις σχετικαί.

208.
Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 26 καί φέρον έπί 

τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν- <«Δ. Α. ΙΙαναγιωτίδου ίατροΰ. Οί άρχιερατεύ- 
σαντες έν τή ίερμ Μητροπόλει Παραμυθίας καί Φιλιατών καί ταις άρ- 
χαιοτέραις έπισκοπαΐς Εύροίας, Φωτικής, Βουθρωτοΰ καί Γλυκέως, Πα
ραμυθίας».

Κάτωθεν έχει γράψει ό Μυστακίδης «Παρακαλώ τον σεβαστόν μου 
φίλον κ. Σοφ. Θεόδοτον, δπο>ς πέμψη τό παρόν εις τον έν Χαλανδρίφ λαμ
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πρόν φίλον τοΰ αειμνήστου πατρός μου «γιον Παραμυθίας κ. Άθηνα- 
γόραν.

Έν Θεσσαλονίκη τή 8η ’Απριλίου 1933 
Β. Α. Μυστακίδης».

209.

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων άναφερόμενα εις τό 
βουλγαρικόν σχίσμα.

210.
Φάκελλος περιέχων έντυπα έν ελληνική μεταφράσει'
1. «Χάττι χιουμαγιούν άφορών τούς χριστιανούς καί λοιπούς υπηκόους 

τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας» φέρον χρονολογίαν 6]18 Φεβρουάριου 
τού 1856.

2. «Αύτοκρατορικόν φιρμάνιον, επίσημος μετάφρασις» φέρον χρονο
λογίαν 30 Νοεμβρίου | 12 Δεκεμβρίου τοΰ 1875).

3. «Μετάφρασις τοΰ Ίλμιχαπερί (τής κοινοποιήσεως) προς τον Πα- 
τριάρχην τοΰ έθνους των 'Ρωμαίων» φέρον χρονολογίαν 10 Μαΐου 1845.

211.
Τετράδιον φέρον επί τοϋ εξωφύλλου επιγραφήν «Παλαιονομία. μωκη' 

Έν Μάλτα έτυπώθη» καί έν αρχή τοΰ πρώτου φύλλου «Παλαιονομία 
ήτοι επιστολή προς τό έν Έλλάδι σεβασμιώτατον ίερατεΐον καί άπαντας 
τούς "Ελληνας δεικνύουσα την ανάγκην ταχείας τε καί εντελούς άναμορ- 
φώσεως εκκλησιαστικής συγγραφεϊσα παρά τοΰ Τιμοθέου Κληροφίλου.

φωκη'
Έν τή Μάλτα έτυπώθη»

Κάτωθεν έχει γράτβει δ άντιγραφεύς'
«Βιβλίον τούτο δλον διεστραμμένον, άντίθεον, δόλιον, προς τό πνεύ

μα των Λουθηροκαλβίνων συγγεγραμμένον' δθεν καί άντιθρησκευτικόν. 
Λύσσα καί μαίνεται κατά των σεβαστών εθίμων τής ορθοδόξου ανατολι
κής έκκλησίας πρόφασιν λαμβάνον τό μοναχικόν τάγμα.

f δ Π. Μ. Σαμ.»
Έν τέλει τοΰ έργου γέγραπται' «'Υποσημειοΰμαι τής ήμετέρας αιδε- 

σιμότητος καί αδελφότητος φίλος ειλικρινής. Τιμόθεος Κληρόφιλος».
Κάτωθεν έχει γράψει δ άντιγραφεύς' «Άντεγράφη άπαραλλάκτως 

τοϋ έντύπου διά χειρός έμοΰ Ήρακλείας Διονυσίου (από τοΰ αντιγράφου 
τούτου άντεγράφη καί τό παρόν ύπ’ άλλου).

Εις τό πρώτον άντίγραφον ύπάρχουσι μαρτυρίαι-
Χαλκηδόνος 'Ιερόθεος μαρτύρεται δτι ίσον άπαράλλακτόν έστι τοΰ 

πρωτοτύπου.
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Μηθΰμνης Ίωαννίκιος μάρτυς δ'τι άπαράλλακτον τψ πρωτοτΰπφ έστίν 
Διούρθωσε κατά τι καί 

f ό Π, Μ. Σαμ.»
Έν τφ έπομόνφ φύλλφ γέγραπται;
«Κατατίθεται ϊσον καί τοΰτου τοϋ Λουθηροκαλβινικοΰ βιβλίου εις 

την βιβκιοθήκην τής Σχολής τοΰ Γένους, την έν Ξηροκρήνη, μετ’ άλλων 
είς μάρτΰριον τής επιβουλής των».

212.
Φάκελλος περιέχων σημειώσεις τινας άναφερομένας ιδία είς επισκο

πικούς καταλόγους.

213.

Δυο τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «Περί γυναικών», καί 
τό δεύτερον «ΓΙερί γάμου»» Εντός αυτών καί σχετικά αποκόμματα εφη
μερίδων.

214.

Δυο φάκελλοι περιέχοντες 23 τετράδια, έν οίς ό Μυστακίδης έχει 
συναθροίσει υλικόν προς καταρτισμόν επισκοπικών καταλόγων.

215.
; ■ ·.. · .................., .·. - ·. . ,/ i

Πέντε φάκελλοι περιέχοντες δελτία, έν οι;ς ό Μυστακίδης έχει συνα
θροίσει υλικόν προς καταρτισμόν επισκοπικών καταλόγων.

216.

Δυο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Ή ορθόδοξος εκκλησία τής 
Ουγγαρίας» καί απόκομμα έκ τοΰ περιοδικού «’Από δλα» έν φ άρθρον 
τρΰ Δημ. Μ. Μελισσοποΰλου καθηγητοϋ έν τή ρωσσική σχολή υπό τήν 
επιγραφήν «Τό δήθεν πατριαρχείων τοΰ Ίπέκ».

217. . ... /.'
Τρία τετράδια. Τό πρώτον τούτων άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθ- 

μημένων 30 φέρει έν αρχή έπιγραφήν «Περί τοΰ θρυλουμένου πτωχοΰ 
καί έκλεκτοΰ βασιλέως, τοΰ γναιστοΰ καί αγνώστου, τοΰ κατοικοΰντος 
έν τή άκρφ τής Βυζαντίδος».

Τό δεύτερον άποτελοΰμενον έκ φύλλων 29 φέρει έν αρχή έπιγραφήν 
«Χρησμοί». Πρόκειται περί τώΰ χρησμών τοΰ· Άγαθαγγέλου.

Τό τρίτον άποτελοΰμενον έκ φΰλλων άναριθμήτων 9 φέρει έπιγρα
φήν «Κορανίου» καί περιέχει τινά έκ τοΰ Κορανίου. Ό Μυστακίδης έπί 
ταινίας έχει σημειώσει «Τοΰ θείου μου Δημ. Τάλα χειρόγραφον έξ αντι
γράφου ληφθέν, όπως τό έχω. Β. Α. Μυστακίδης». .
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218.

Άπόδειξις, έξωθεν τής οποίας έχει γράψει δ Μυστακίδης «Πρωτό
τυπος άπόδειξις πατριαρχική περί συνδρομών άγιου Ίωάννου Κουρου- 
τσεσμε».

219.

Τετράδων άποτελοΰμενον εκ φύλλων ήριθμημένων 12 και φέρον επί 
τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Λεωνίδας X. Ζώης. Σελίδες έκ τής εκκλησια
στικής ιστορίας».

’Άρχ. «Τάς δλίγας κατωτέρω ανεκδότους ιστορικός σελίδας, ειλημ
μένος έκ τοΰ παρ’ήμίν σο)ζομένου φακέλλου «Εκκλησιαστικών εγγρά
φων», σχετιζομένας προς το Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον ασμένως παρέ- 
χοντες προς δημοσίευσιν».

Περιέχει πέντε πατριαρχικά έγγραφα.

220.
Τετράδων άποτελοΰμενον έκ φύλλων άναριθμήτων 6 καί φέρον έπί 

τοΰ έξωφύλλου επιγραφήν «Σημειώσεις διά τά σιγίλλια καί κατάλογος 
ονομάτων, περί ών δέον νά παρατηρήσω».

221.
Τρία αποκόμματα έν τής εβδομαδιαίας έπιθεωρήσεως τοΰ Νεολόγου 

τοΰ 1894 περιέχοντα δυο άρθρα τοΰ Ν. I. Γιαννοποΰλου, ών το μέν φέρει 
έπιγραφήν «Χρυσόβουλλον τής επισκοπής Σταγώιν», τό δε «Τστορικαί 
συμβολαί εις τούς έπισκοπικούς καταλόγους τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Άμα- 
σείας·κ. ’Ανθίμου Άλεξοΰδη. Θεσσαλία».

222.

Φάκελλος περιέχων δέκα επτά έγγραφα τουρκικά.

223.
Τέσσαρα φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «’Ορθοδοξίας έκκλησίαι» 

έν οις αναγράφονται τά πατριαρχεία καί αί αυτοκέφαλοι ορθόδοξοι έκ- 
κλησίαι μετά τοΰ χρόνου τής ίδρΰσεως αυτών.

224.

Τετράδων φέρον έπί τοΰ εξώφυλλου έπιγραφήν «’Ακολουθία Νεο- 
μάρτυρος ’Αργυρής» καί έν τφ πρώτφ φΰλλφ «’Ακολουθία τής αγίας Νεο- 
μάρτυρος ’Αργυρής εορταζομένης τή 30 ’Απριλίου. Άντεγράφη υπό τοΰ 
Β. Χριστοφορίδου έκ χειρογράφου αρχαίου. Έν έτει 1898 Μαΐου 3». Έν 
τφ έξακρΰλλφ έχει γράψει δ Μυστακίδης «Έτυπώθη» καί έν τφ πρώτφ 
φΰλλφ «Έν Χασίκωϊ, δπου τό τίμιον λείψανον αυτής».
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225.

Τετράδιον άποτελούμενον εκ φύλλων αναρίθμητων 4 φέρον επί τοΰ 
εξώφυλλου επιγραφήν «Πιστότατη αληθής μετάφρασις τοΰ υψηλού Χαττι- 
Σεριφίου τοΰ 1852 περί Π Τάφου. Έγένετο τφ 1914 κατά ’Ιούνιον εν 
τφ ενταύθα Τ. Μετοχίιρ οντος επιτρόπου τοΰ άρχ. κ. Κελαδίωνος, νΰν 
Πτολεμαΐδος 1914».

226.

Τρία δελτία, ών τά δύο πρώτα φέρουσιν επιγραφήν «Editions raris- 
sinies en armenien», τό δε τρίτον «’Αρμένικά» καί περιέχοντα έργα άνα- 
φερόμενα εις τήν ’Αρμενίαν.

227.

Τρία δελτία, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «Τίτλοι Σουλτανικοί» τό 
δεύτερον «Fatimids» καί τό τρίτον «Abbassiden».

228.

’Επιστολή προς τον Μυστακίδην τοΰ II. Μ. Μεγαλίδου, δστις αποστέλ
λει «ύτφ, κατ’ επιθυμίαν του, τό επίγραμμα επί τοΰ τάφου τοΰ Φραγκί
σκου Μιχαλόβιτς, τοΰ ευρισκομένου έξωθεν τής κεντρικής εισόδου υπό 
τον νάρθηκα τοΰ έν Κάστρφ τής Αίνου ίεροΰ ναοΰ τοΰ αγίου Γρηγορίου 
τής Νεοκαισαρείας μετά τινων σημειώσεων περί αύτοΰ καί τών συγγε
νών του.

229.
Τρεις έπιστολαί τοΰ Νικ. Γ. Μυστακίδου προς τον Βασίλ. Α. Μυστα

κίδην, έν τή πρώτη τών οποίων παραθέτει καί παραπομπάς εις διατριβάς 
άναφερομένας εις τήν’Ήπειρον, έν τή δευτέρα μεταξύ άλλων γράφει «Με
ταξύ τών άλλων έλλογίμων έχω εις τά χρονικά Δροβιάνης καί τήν ύμετέ- 
ραν έλλογιμότητα δτι κατάγεται από τήν Δρόβιανην καί από τον έμόν 
οικον» καί έν τή τρίτη αποτείνει τφ Β. Μυστακίδη διάφορα έρωτήματα 
εις α έχει γράφει ό Μυστακίδης έν τή αυτή επιστολή διά μολυβδίδος τάς 
απαντήσεις.

230.

Δύο έπιστολαί τοΰ ίερ. Παναρέτου Ξανθοπούλου, προς τόν Β. Μυ
στακίδην, ών ή πριότη φέρουσα χρονολογίαν «4 ’Ιουλίου 1904» περιέ
χει κατάλογον «τών Σαρασιτών, οικογένειας δρασάσης έν Άργυροκάστρφ 
κατά τούς μετά τήν ά'λωσιν χρόνους», ώς καί τά ονόματα δέκα αρχιερέων 
τής Θεοδοσουπόλεως, έν δέ τή δευτέρμ φερούση χρονολογίαν «25 ’Ιουλίου
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1904» αναφέρει παλαιάς εκδόσεις βιβλίων σψζομένων παρ’ ήμΐν κατ’ αΐ- 
τησιν τοΰ Β. Μυστακίδου.

231.

’Επιστολή πατριαρχική φέρουσα χρονολογίαν «φωνζ' Μαρτίου ιε'» δι’ής 
ό πατριάρχης εγκρίνει τήν αι'τησιν τοϋ Θεσσαλονίκης Καλλινίκου και των 
δημογερόντων καί προκρίτων αυτής ώς καί τών επιτρόπων τοΰ μοναστη
ριού των Βλατέων, οποις παυθή 6 ηγούμενος αΰτοϋ ’Άνθιμος καί εκλεγή 
έτερος ηγούμενος. ’Όπισθεν τής επιστολής ταύτης υπάρχει σχέδιον αίτή- 
σεως προς τον Πατριάρχην, δι’ ής παρακάλειται ουτος δπως έπιτρέψη τήν 
ιδρυσιν εκκλησίας συνηνωμένης μετά τής εκκλησίας τών Τ-αταοΰλων καί 
φεροΰσης «τό σεπτόν όνομα τοΰ Εΰαγγελισμοΰ τής ΰπεραγίας ημών Θεο
τόκου» καί ευδοκήση, ΐνα δια σεβαστοΰ εγγράφου προς τήν υψηλήν Πύ
λην έξαιτήσηται τήν έκδοσιν φιρμανίου σχετικού.

232.

Φάκελλος περιέχων
1. "Εν φΰλλον χάρτου φέρον επιγραφήν «Ηράκλεια» καί δυο φύλλα 

χάρτου φέροντα επιγραφήν «Ήρακλείας προνόμια».
2. Πέντε φύλλα χάρτου άναγράφοντά τινα περί τοΰ τυπικοΰ τής εκλο

γής τοΰ Πατριάρχου κατά τήν προ τής άλώσεως περίοδον.
3. Δυο φύλλα τοΰ «Άνατολικοΰ Άστέρος» (τής 5 καί 7 Δεκεμβρίου 

1894) έν οις άρθρον τοΰ Μ. Γεδεών φέρον επιγραφήν «’Εκλογή Πατρι
άρχου πάλαι καί νΰν».

233.

Φάκελλος περιέχων'
1. Τετράδιον εκ φύλλων ήριθμημένων 5 φέρον επί τοΰ εξώφυλλου 

επιγραφήν «’Αντίγραφα έκ τοΰ κωδικός τοΰ κληροδοτήματος X. Κιόνστα 
1848».

2. Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Τά κατά τοϋ A. Κ. Βογιατζόγλου. 
’Αντίγραφα έκ τοΰ κώδικος 1884-1888 τής έν Κουροΰτσεσμε εκκλησίας 
αγίου Δημητρίου».

3. Δυο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Άριθ. Πρωτ. 3920.
Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνος έπιβεβαιοΐ. Άπό- 

σπατμα τοΰ κατά τήν συνεδρίαν τής 25 ’Ιουλίου 1897 πρακτικού τής Π. 
Κ. εκκλησιαστικής επιτροπής».

Πρόκειται περί τής διαφοράς τών ιερέων τών εκκλησιών αγίου Δημη
τρίου καί αγίου Ίωάννου καί τοΰ καθορισμοΰ τής δικαιοδοσίας εκατέρου 
τούτων.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖ. ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΙΕ' 26
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234.

Τετράδιον άποτελοϋμενον έκφϋλλθ)ν ήριθμημένων 12, εν φ σημειοΰν- 
ται 8 διάφοροι εκδόσεις τής Καινής Διαθήκης εις τό άπλοΰν καί δυο τοϋ 
Ψαλτηρίου, ώς καί «Βίβλος τής δημοσίας ευχής καί τελέσεως μυστηρίων 
καί των άλλων θεσμών καί τελετών τής εκκλησίας κατά τό έθος τής 
άγγλικανικής εκκλησίας», τό τυπωθέν έν Κανταβριγία παρά Ίωάννου Φι- 
έλδου. Έν αρχή τοϋ τετραδίου έχει σημειώσει ό Μυστακίδης «έπωλήθη- 
σαν τή πατριαρχική βιβλιοθήκη».

235.

Τετράδιον φέρον επί τοϋ εξώφυλλου επιγραφήν «Προνόμια» καί πε- 
ριέχον πλειστα αποκόμματα εφημερίδων, άναφερόμενα εις τό ζήτημα τών 
Προνομίων τών Πατριαρχείων καί τοϋ γένους καθόλου, τών διατελοΰν- 
των υπό την τουρκικήν κυριαρχίαν.

236.

Φάκελλος περιέχων
1. Τρία δελτία φέροντα επιγραφήν «Μοναί Τοϋζλοίν (’Ακρίτα)» καί 

περιέχοντα σημειώματα τινα περί τούτων.
2. Δυο δελτία φέροντα επιγραφήν «Βίβλος τής δημοσίας ευχής καί 

τελέσεως μυστηρίων καί τών άλλων θεσμών καί τελετών τής εκκλησίας 
κατά τό έθος τής Άγγλικανικής εκκλησίας» Έργον έκδοθέν έν Καντα
βριγία παρά Ίωάννου Φιέλδου τοϋ τής Ακαδημίας τυπογράφου. "Ev8t 
από θεογονίας φχξε'». Περιέχει περιγραφήν τοϋ έργου. (Πρβλ. καί τό ϋπ’ 
αριθμόν 234 κατάλοιπον).

3. Δυο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Περί επιτρόπου κατα- 
στάντων εις τό Μοναστήριον τοϋ Μαυρομόλου» καί δελτίον έν ω αναγρά
φεται έγκϋκλιος ζητείας υπέρ ελεημοσύνης καί βοήθειας διά τήν ζωγρά- 
φησιν καί τήν καλλονήν τών ίερσίν εικόνων τής σεβάσμιας πατριαρχικής 
μονής τής ύπεραγίας ήμόόν Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας τοϋ Μαύ
ρου Μόλου». "Ανωθεν έχει σημειώσει ό Μυστακίδης «Έξεδόθη Έκκλ. 
Αλήθεια».

4. Τρία δελτία φέροντα έπιγραφήν «Sceau de Michael d’Amalphi».
5. "Εν δελτίον φέρον έπιγραφήν «Έκ σεισμοϋ» καί περιέχον σημείο)- 

μα σεισμοϋ γενομένου έν Κωνσταντινουπόλει τφ 1509.

237.

Φάκελλος περιέχοιν έν δελτίον καί τινα φύλλα χάρτου, έν οις ανα
γράφονται σημειώματά τινα περί Παμμακάριστου.
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Χειρόγραφον έσταχωμένον διά ναστοϋ χάρτου καί φέρον επί τοΰ εξώ
φυλλου επιγραφήν’ «1880-85.

1. ’Έκϋεσις περί Μαρωνείας.
2. Αίνου μητροπολΐται.
3. Αίνου έκκλησίαι.
4. Αίνου έπιγραφαί.
5. Κατάλογος Αίνίων.
Τραϊνουπόλεως καί Θρακικά.
1915 όμως άτακτα.
’Ίμβρου. Έδέθησαν εν Τυβίγγη 1888».
Εντός τοΰτου φύλλα χάρτου καί αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα 

σχετικά.
239.

Φακελλος περιεχων δυο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Ή εν 
Άδριανουπόλει σχολή» καί εν τελεί «Ά. Άστήρ 9 Νοεμβρίου 1883 άρ. 0 
σελ. 47). Επίσης φΰλλον χάρτου, έφ’ ου άντίγραφον Σιγιλλίου τοΰ ΙΙα- 
τριάρχου Κυρίλλου περί τής σχολής έν χώρςι των Τουζλών τής επαρχίας 
Χαλκηδόνος. Έν τω αυτφ φακέλλφ εΰρηνται καί τρία αποκόμματα εφη
μερίδων, ών τό πρώτον περιέχει Σιγίλλιον τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινου- 
πόλεως κατοχυροΰν τήν έν Νικομηδείφ τφ 1800 συστάσαν ελληνικήν σχο
λήν, τό δεύτερον επιτάφιον εις Ίωάννην Δ. Άριστοκλήν υπό ΓΙ. Δ. Νικο- 
λοποΰλου καί τό τρίτον Κατάλογον των έργω / τοΰ Ήρ. Βασιάδου.

240.

Φάκελλος περιεχων φύλλα χάρτου, έφ’ ών διάφοροι σημειώσεις περί 
Σελτσοΰκων, ώς καί πέντε δελτία περιέχοντα διαφόρους σχετικάς ση
μειώσεις.

241.

Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ φύλλων 20, άριΦμηθέντων ύπ’ έμοΰ καί 
φέρον εν τό εξωφΰλλφ επιγραφήν «’Αρχιδιάκονος Μελέτιος» καί έν τφ 
πρωτφ φΰλλφ «Ενταύθα σημειώνο) τά γράμματα όπου έρχονται από τήν 
πόλιν».

Περιέχει αντίγραφα διαφόρων επιστολών τών αρχών τοΰ δεκάτου 
ένάτου αίώνος.

242.

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ σελίδων ήριθμημένων 16 καί φέρον έπι- 
γραφήν «Περιγραφή τής επαρχίας Δρυϊνουπόλειος» καί υπογραφή «Έν 
Δροβιάνη τή 24 Μαΐου 1905. Ν. Γ. Μυστακίδης».
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243.

Φάκελλος περιέχων φύλλον χάρτου φέρον άνωθεν επιγραφήν «Άντί- 
γραφον τοϋ υπομνήματος καί εν τελεί «Έν έτει Σωτηρίφ μφμθ' κατά 
μήνα Μάϊον τή κζ'». Πρόκειται περί τής μετά τον θάνατον τοϋ Παρα
μυθίας ’Αγαπίου ύποδείξεως τριών υποψηφίων προς πλήρωσιν τοΰ μητρο- 
πολιτικοΰ τοΰτου θρόνου.

Έν τφ αύτφ φακέλλφ καί φωτογραφικόν ΰποτΰπωμα τοΰ τέλους τοΰ 
υπομνήματος.

244.
Δυο τετράδια, ών τό πρώτον άποτελεϊται εκ φύλλων ήριθμημένων 69, 

τό δέ δεύτερον έκ φύλλαιν ήριθμημένων 172, περιέχοντα την άρχαίαν 
ιστορίαν. Έν τέλει τοϋ δευτέρου (φ. 172β) γέγραπται «Ένταΰθα πέρα- 
τοΰται ή αρχαία ιστορία».

245.
Δυο φάκελλοι, ών ό πρώτος περιέχει την τουρκικήν ιστορίαν (1566- 

1878) τοϋ Μυστακίδου άποτελουμένην έκ φύλλων ήριθμημένων 228, ό 
δέ δεύτερος σχετικά σημειώματα άξια προσοχής.

246.
Τεΰχος άποτελοΰμενον έκ φύλλοιν ήριθμημένων 273 καί περιέχον τήν 

μεσαιωνικήν ιστορίαν τοϋ Μυστακίδου (476-1453).

247.
Τεύχος άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 254 καί περιέχον τήν 

νεωτέραν Ιστορίαν τού Μυστακίδου (1453-1789). Ώς προς τό χειρόγραφον 
τούτο ώς καί τό ύπ’ άριθ. 246 πρβλ. έν τφ καταλόγφ τών χειρογράφων 
τοΰ Μυστακίδου, τφ δημοσιευθέντι έν τφ ΙΔ'. τόμφ τής Έπετηρίδος τών 
Βυζαντινών Σπουδών τό ύπ’ αριθμόν ΙΕ', (σ. 429).

248.
Τετράδιον φέρον έπί τού έξωφύλλου έπιγραφήν «Ηράκλειος».

249.
Τετράδιον φέρον έπιγραφήν «’Από τοΰ 'Ηρακλείου μέχρι εικονο- 

μαχίας».
250.

Φάκελλος περιέχων 5 τετράδια, ών τό πρώτον φέρει έπιγραφήν «Φώ
τιος. Σχίσμα. Βούλγαροι. Ρώσσοι. Μεθόδιος. Κύριλλος», τό δεύτερον «Τραυ
λός. Θεόφιλος», τό τρίτον «Βασίλειος Μακεδών. Ρωμανός Λεκαπηνός. 
’Όλγα» τό τέταρτον «Ν. Φωκάς μέχρι Βουλγαροκτόνου» καί τό πέμπτον 
«Λέων Γλ ’Ίσαυρος. Σταυράκιος».

(“Επεται συνέχεια).
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