
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

ΕΝ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Β. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

Έν τή Βιβλιοθήκη τοϋ αοιδίμου Βασιλείου Μυστακίδου, τχί δωρη- 
θείση υπό τοΰ υίοΰ αύτοΰ κ. ’Αθανασίου Μυστακίδου τή ήμετέρα εται
ρεία, εΰρέθησαν καί τά ακόλουθα δέκα καί επτά χειρόγραφα, άξια ιδίας 
προσοχής.

Α'.

Χειρόγραφον έσταχωμένον διά ναστοϋ χάρτου μετά βΰρσης επί τής 
ράχεως καί άποτελοΰμενον εκ σελίδων (0,20 X 0,14) ήριθμημένων 181 
(1—181) + 61 (o'— ξα').

Το περιεχόμενον τοΰ χειρογράφου τοΰτου, δπερ επί τής ράχεως τής 
σταχώσεως φέρει χρυσοΐς γράμμασιν επιγραφήν «Κανονικόν δίκαιον», εί
ναι τό ακόλουθον.

1 (σ. 1—181) «Στοιχεία τοΰ εκκλησιαστικού δικαίου». ’Άρχ. «Προοι
μίου εις τό εκκλησιαστικόν δικαίωμα.

Διά να δυνηθώμεν νά γνωρίσωμεν, ως πρέπει, τί τό εκκλησιαστικόν, 
ή, ως λέγομεν, κανονικόν δικαίωμα, ποία ή φΰσις του, ποΰ έπιστηρίζε- 
ται καί επομένως τάς εις την εκκλησίαν διαφόρους καταστάσεις των 
προσιόπων».

Έν σελίδι 181
«Τέλος

τοΰ κανονικού δικαιώματος 
άντιγραφθέν παρά

Μιλτιάδου Κουρβισσιάνου ίεροσπουδαστοϋ 
Κεφαλλήνος

Κέρκυρα
τή 4 Δεκεμβρίου 1843».

2. (σ. α'—ξα'). «ΙΙερί Γάμου»
Άρχ. «Τί εστι γάμος.
Γάμος εστί νόμιμος ένωσις άνδρός τε καί γυναίκας. Λέγεται νόμι

μος εις διαφοράν τών παρανόμων γάμων».
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Έν τελεί, έν σελίδι ά'νευ άριθμήσεοος.
«Έτελεΰτησεν δ σεβάσμιός μου πατήρ τη 1 ’Απριλίου 1846, τή άγια 

καί μεγάλη Δευτέρα, εις την πόλιν τοΰ Αργοστολιού, τον δέ σορόν αυτού 
μετεκόμισαν εις Πΰλαρον καί έθαψαν εντός τοΰ ναοΰ τής ύπεραγίας Θε
οτόκου τώ,ν Είσοδίων, άφήσας άκραν λύπην καί δυστυχίαν εις τά θλι
βερά τέκνα του καί κατ’ εξοχήν εις εμέ τον τρισάθλιον, ό όποιος δέν 
ήξιώθην νά ϊδω αυτόν ούτε ζώντα ούτε τεθνηκότα, επειδή εύρέθην εις 
τό έν Κέρκυρα εις Καστελλάνους άγρονομικόν κατάστημα.

Μιλτιάδης Κουρβισσιάνος τοΰ Νικολάου 

Κεφαλλήν».

Έκ των ανωτέρω ως καί των ακολουθών δυο χωρίων τών περιεχομέ
νων έν τφ ήμετέρψ χειρογράφορ «'Ως προς τό κράτος μας ήμποροΰσα- 
μεν νά έξετάσωμεν καί τά έπισκοπικά Συμβούλια ή Συμπαρέδρους, τούς 
οποίους μεταχειρίζεται έ'νας επίσκοπος είς'τάς αποφάσεις του, δταν κατά 
πενταετίαν έξάρχη τής Ίονίου εκκλησίας» (σ. 98) καί «Άλλ’ έγό) στο
χάζομαι δτι τά όσα εως τοδρα είπα είναι ικανά προς εισαγωγήν διά νά 
εΐπω ουτω εις τήν σπουδήν τοΰ κανονικού δικαιώματος. Έπάσχισα ώστε 
τό μάθημα νά γίνη εύληπτον δι’ οίονδήποτε άναγνοοστην καί ελπίζω δτι 
δ οποιοσδήποτε ούτος κόπος μου θέλει εισθαι ωφέλιμος εις τούς 'ίσους 
έπιθυμοϋν νά εισχωρήσουν εις τήν κανονικήν νομοδιδασκαλίαν. Καυχι- 
σάρης δέν είμαι, ού'τε φαντάζομαι δτι έ'καμά τι περισπουδαστον, ήμπορώ 
όμως νά ελπίσω τήν συγγνώμην κάθε φιλοκάλου έπιχειρήσας πρώτος 
καθ’ ημάς τοΰ μαθήματος τήν διδασκαλίαν» (σ. 138), γίνεται δήλον δτι 
τό ήμέτερον χειρόγραφον περιέχει τάς τοΰ κανονικοΰ δικαίου παραδό
σεις καθηγητοΰ τής θεολογίας έν σχολή τής Κέρκυρας.

Γεννάται δμως τό ζήτημα τίς ούτος; Τό ζήτημα τοΰτο δύναται νά 
λυθή, ως νομίζω, έκ τών ακολούθων δύο χωρίων τών περιεχομένων έν 
τφ ήμετέρφ χειρογράφμι «Βλ. Κατηχ. Πλατ, καί Δογμ. θεολογίαν ΰπ’ 
έμοΰ συνταχθεΐσαν» (σ. 13) καί «Βλ. τήν παρ’ έμοΰ εκδοθεΐσαν Κατηχ. 
τοΰ Πλάτωνος Μόσχας εις τήν έξήγησιν τής ε' έντολής» (σ. 122).

Ώς γνωστόν, τήν κατήχησιν τοΰ Πλάτωνος Ελληνιστί !ξέδα>κε πρώ
τος δ Κοραής καί έπειτα ό Κωνσταντίνος Τυπάλδος, διδάσκαλος τής ίε- 
ράς θεολογίας εν τη Ίονίφ ακαδημία τής Κερκύρας1. Κατά ταΰτα συγ- 
γραφεύς τοΰ έν τφ ήμετέρφ χειρογράφου περιεχομένου κανονικού δικαίου

416 Κ. Δυοβουνιώτου

' Έν Κέρκυρα 1827 έκ τής τυπογραφίας τής Κυβερνήσεως. Άντίτυπον τής έκ- 
δόσεως ταύτης τής Κατηχήσεως εΰρηται καί έν τή έθνική ήμών βιβλιοθήκη.
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είναι δ Κωνσταντίνος Τυπάλδος διδάσκαλος τής ίεράς θεολογίας έν τή 
Ίονίιο ακαδημία.

Έν τελεί νομίζω άναγκαΐον νά παραθέσω ένταΰθα τά υπό τοΰ Τυ- 
πάλδου λεγάμενα έν σελ. 141 τοΰ ήμετέρου χειρογράφου «'Όσα έγραψα 
καί έδίδαξα εννόησα πάντοτε νά είναι σύμφωνα εις την διδασκαλίαν τής 
καθολικής καί άποστολικής ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας τής φιλτά- 
της μητρός μου καί κιβωτού σωστικής τοΰ ελληνικού έθνους, τής οποίας 
είμαι γνήσιον τέκνον καί εις τής οποίας την ψήφον καθυποβάλλω τον 
παρόντα μου κόπον, επειδή, λέγω πάλιν, δεν εννόησα νά εΐπω άλλο τι, 
είμή οσα αυτή φρονεί καί κρατεί καί διδάσκει».

Βλ

Χειρόγραφον έσταχωμένον διά ναστοΰ χάρτου μετά βυρσης επί τής 
ράχεως, έφ’ ής γέγραπται χρυσοϊς γράμμασι «Ποικίλα 2» καί αποτελού
με νον εκ σελίδων 735 (0,27 X 0,20).

Τό χειρόγραφον τούτο περιέχει αντίγραφα επιστολών, εγγράφων καί 
προσφωνήσεων τοΰ αρχιμανδρίτου καί μετά ταϋτα μητροπολίτου Σάρδεων 
Μιχαήλ Κλεοβούλου, ως σχολάρχου τής έν Κωνσταντινουπόλει μεγάλης 
τοΰ Γένους σχολής καί προσωρινώς τής έν Χάλκη θεολογικής σχολής 
προς διαφόρους καί άλλων προς αυτόν, άναφερόμενα ιδία εις τάς σχολάς 
ταύτας. Τό πρώτον τούτων φέρει χρονολογίαν 1 Δεκεμβρίου 1895 (σ. 1), 
τό δέ τελευταίου «20 Ιουνίου 1909 (σ. 735). Περιέχει έτι σχολικά προ
γράμματα καί κανονισμούς, ως καί διάφορα πατριαρχικά πιττάκια.

’Άξιαι αναγραφής είναι ένταΰθα αί ακόλουθοι ειδήσεις, αί περιεχό- 
μεναι έν τώ χειρογράφφ τούτιμ, περί τοΰ βίου καί τής δράσεως τοΰ Μι
χαήλ Κλεοβούλου (σ. 552-553). «Έγεννήθη έν Άδριανουπόλει τή 14 Σε
πτεμβρίου 1850. Τά μαθήματα τής κατωτέρας παιδεύσεοος διήκουσεν έν 
τοΐς σχολείοις αυτής έπί πενταετίαν (1856—1861). Τά τής μέσης παιδεύ- 
σεως έν τή Ζωσιμαία σχολή τών Ίωαννίνων έπί τριετίαν (1862-1865).Μετά 
την έκ τής Ζωσιμαίας σχολής άποφοίτησίν του έμαθήτευσεν έπί τριετίαν 
έν τή έν Χάλκη θεολογική σχολή διακούσας άπασαν την σειράν τών έν 
αυτή διδασκομένων θεολογικών μαθημάτων (1865—1869). Είτα διδάξας 
δύο έτη έν τή έν Κίφ ελληνική σχολή τά έγκύκλια μαθήματα (1870— 
1871) καί τέσσαρα έτη τά θρησκευτικά έν τή Ελληνική έμπορική σχολή 
τής Χάλκης (1872—1876) μετέβη προς σπουδήν φιλοσοφικών καί θεολο
γικών μαθημάτων εις τό έν Άθήναις Πανεπιστήμιου καί τά Γερμανικά, 
Μονάχου, Λειψίας, Χάλλης, Τυβίγγης (1876—1882). Ύποστάς τάς διδα
κτορικός έν τή φιλοσοφίφ έξετάσεις έν τφ Πανεπιστημίψ τής Τυβίγγης 
καί αξιωθείς τοΰ νενομισμένου διδακτορικού διπλοόματ°ζ έκλήθη εις την

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ2Ν Έτος ΙΔ'. 27
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418 Κ. Δυοβουτιώτον

εν Χάλκη ιδεολογικήν σχολήν ως καθηγητής τής έξηγήσεοις τής αγίας 
Γραφής (1883) καί των σχετικών αυτή επιστημών διευθΰνοντος τοϋ δια
πρεπούς λόγφ γραμμάτων καί ήθους αρχιμανδρίτου Γερμανοί Γρήγορά. 
Μετά πενταετή (1883 —1888) έν αυτή καθηγεσίαν μετετέθη εις την έν 
Φαναρίφ πατριαρχικήν μεγάλην τοΰ Γένους σχολήν ως διευθυντής καί 
καθηγητής των θρησκευτικών μαθημάτων έν αυτή τφ 1889 (Φεβρουά
ριου 6). Έν τή θέσει ταυτη διατελεΐ θείφ ένισχΰσει μέχρι σήμερον (1911). 
Τό άξίοηια τοΰ διακόνου άπενεμήθη αΰτφ άποφοιτώντι από τής έν Χάλ
κη θεολογικής σχολής, τό τοΰ πρεσβυτέρου μετά τοΰ τίτλου αρχιμανδρί
του κατά τήν έν ταυτη καθηγεσίαν αΰτοΰ καί τό τοϋ επισκόπου υπό τον 
ψιλόν τίτλον Μητροπολίτου Σάρδεων τφ 1901 υπό τοΰ νΰν πατριαρχεΰ- 
οντος ’Ιωακείμ Γ'».

Έν τφ περιθωρίφ έχει σημειώσει ό Μυστακίδης «Άνεπαΰθη έν Κυ- 
ρίφ τή 19 Φεβρουάριου 1918. Β. Μυστακίδης καθηγητής τής 'Ιστορίας 
καί Φιλοσοφίας έν τή Μ. Σχολή τφ μακαρίτη άρρήκτως συνδεδεμένος 
καί πολλάκις έπί μήνας όλους άναπληρώσας αυτόν έν τή σχολαρχία».

“Αξιόν σημειώσεως είναι ένταϋθα δτι έν τφ άνωτέροι βιογραφικφ 
σημειώματι δεν άναφέρεται ή προσωρινή άνάθεσις τφ Κλεοβοΰλφ τής 
διευθΰνσεως τής έν Χάλκη θεολογικής σχολής καί ή δράσις αΰτοΰ έν 
αυτή. Περί τούτων λαμβάνομεν πλείστας ειδήσεις έκ τών έν τφ ήμετέρφ 
χειρογράφφ περιεχομένοον αντιγράφων καί έκ τοΰ «Πιττακίου πατριαρχι
κοί ευχαριστηρίου», τοΰ περιεχομένου έν σελίδι 139—140 καί φέροντος 
χρονολογίαν «μω'ιθ' Σεπτεμβρίου γ». Έν τοΰτφ, μεταξύ άλλων, γέγρα- 
πται «Έν καί τό ήμισυ ήδη έτος, συνεπληρώθη έξ δτου ή όσιολογιότης 
αυτής τή κελεΰσει τής μητρός έκκλησίας προφρόνως ΰπείκουσα άνέλαβε, 
καίπερ καί ΰπ’ ά'λλων σπουδαίων καθηκόντων βεβαρημένη, τήν διακυ- 
βέρνησιν έν στιγμαΐς κρισίμοις καί χαλεπαΐς τής έν Χάλκη ίεράς θεολο
γικής σχολής δεινώς καί έπιφόβως τότε κλυδωνισθείσης. Ή έν βραχυτά- 
τφ δ’ αμέσως χρόνφ άποκατάστασις τής γαλήνης καί ειρήνης έν τφ άνω- 
τάτφ τοΰτφ έκκλησιαστικφ ημών παιδευτηρίφ δικαιώσασα πληρέστατα 
τάς. άναταθείσας υπό τής μητρός έκκλησίας εις τήν σΰνεσιν καί έμπει- 
ρίαν τής δσιότητος αυτής χρηστάς έλπίδας δικαίαν καί άμέριστον έπε- 
σπάσατο αυτή τήν τής μητρός έκκλησίας ευαρέσκειαν προσηκόντως έκτι- 
μησάσης τήν μετά παραδειγματικής αφιλοκέρδειας έπί τοσοΰτον ήδη μα- 
κρόν χρόνον ανελλιπή έκπλήρωσιν τής άνατεθείσης αυτή σπουδαιότατης 
έντολής. Διό νΰν έπί τή αποχωρήσει τής αυτής δσιότητος από τής προ
σωρινής διευίΰνσεως τής είρημένης σχολής έν οΰτω παντελεϊ γαλήνη 
παραδιδομένης πόθον ημών έκπληροΰντες διάπυρον καί όμόθυμον συνο
δικήν. άπόφασιν έκτελοΰντες ά'σμενοι προαγόμεθα έκφράσαι διά τοΰ ήμε- 
τέρου τοΰδε πατριαρχικοί Πιττακίου τήν ά'κραν τής μητρός έκκλησίας
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ευαρέσκειαν, έφ’ οίς μετά τοσαΰτης αΰταπαρνήσεως καί αφιλοκέρδειας 
εις τήν φωνήν αυτής προθύμως, ως καλός στρατιώτης, ΰπείκουσα τελε- 
σφόρως υπέρ τοΰ ανώτατου τοΰτου εκπαιδευτηρίου αυτής έμόχθησεν».

Έν τελεί σημειά) δτι τα εν τφ ήμετέρφ χειρογράφφ περιεχόμενα εί
ναι αξία μελέτης τφ θέλοντι να άσχοληθή περί τήν ιστορίαν τής θεο- 
λογικής σχολής τής Χάλκης καί τής μεγάλης τοΰ Γένους σχολής, περί τής 
τελευταίας των όποίιυν πρβλ. ίδίφ τήν έν τφ ήμετέρφ χειρογράφφ περιε- 
χομένην «Σύντομον ιστορικήν έ'κθεσιν περί τής πατριαρχικής Μ. τοΰ γέ
νους σχολής», τήν καταλαμβάνουσαν τάς σελίδας 639—695 τοΰ ήμετέρου 
χειρογράφου καί γραφεισαν «τή 1 "Ιουλίου 1907».

Γ.

Χειρόγραφον έσταχωμένον διά ναστοΰ χάρτου μετά βΰρσης επί τής 
ράχεως, έφ’ ής γέγραπται χρυσοϊς γράμμασι «Ποικίλα 1» καί άποτελοΰ- 
μενον εκ σελίδων ήριθμημένων 704 (0,27 X 0,20).

Τό περιεχόμενον τοΰ χειρογράφου τοΰτου είναι τό ακόλουθον.

1. ΟΙ έφοροι τής μεγάλης τον Γένους σχολής από τοΰ σχολικού έτους 
1888—1889 μέχρι τοΰ 1895—1896 (σ. 64—71), από τοΰ 1896—1897 μέ
χρι τοΰ 1899—1900 (σ. 180—183), τοΰ 1900—1901 (σ. 194), τοΰ 1901—
1902 καί 1902—1903 (σ. 253—254), τοΰ 1903—1904 (σ. 280), τοΰ 1904— 
1905 (σ. 417), τοΰ 1905—1906 (σ. 447), τοΰ 1906—1907 (σ. 538), τοΰ 
1907—1908 (σ. 621), τοΰ 1908—1909 (σ. 635), τοΰ 1909—1910 (σ. 676— 
677) καί τοΰ 1910—1911 (σ. 696).

2. Κα&ηγητα'ι της μεγάλης τον Γένους σχολής από τοΰ σχολικού έτους 
1888—1889 μέχρι τοΰ 1895—1896 (σ. 48—55), από τοΰ 1896—1897 μέ
χρι 1899—1900 (σ. 172—175), τοΰ 1900—1901 (σ. 195), τοΰ 1901—1902 
καί 1902 -1903 (σ. 255—256), τοΰ 1903—1904 (σ. 281), τοΰ 1904—1905 
(σ. 416), τοΰ 1905—1906 (σ. 448), τοΰ 1906 —1907 (σ. 539), τοΰ 1907— 
1908 (σ. 622), τοΰ 1908 — 1909 (σ. 636), τοΰ 1909—1910 (σ. 677—678) 
καί τοΰ 1910—1911 (σ. 696).

α Βιογραφικά σημειώματα περί των καθηγητών της μεγάλης τον 
Γένους σχολής από τοΰ 1888—1889—1895—1896 (σ. 73—84).

βλ Μισϋνλόγιον των καθηγητών και τον προσωπικού της μεγάλης 
τοϋ Γένους σχολής από τοΰ σχολικοΰ έτους 1888—1889 μέχρι τοΰ 1895 
— 1896 (σ. 22—36), τοΰ 1896—1897 καί 1898—1899 (σ. 166—171), τοΰ 
1899-1900 καί 1900—1901 (σ. 188—189), τοΰ 1901-1902 καί 1902—
1903 (σ. 245—248), τοΰ 1903—1904 (σ. 276—277 καί 342—343), τοΰ
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420 Κ. Δυοβουνιώτοπ

1904—1905 (σ. 410—411), τοΰ 1905—1906 (σ. 458—459 ν,ιμ 548—552), 
τοϋ 1906—1907 (σ. 552—553), τοΰ 1907—1908 και 1908—1909 (σ. 628 
—629 καί 644—655), τοΰ 1909—1910 (σ. 655 - 657) καί τοΰ 1910—1911 
(σ. 684).

γ'. Σχέδιον κανονισμού περί συντάξεως των καθηγητών και υπάλλη
λων τής μεγάλης τον Γένους σχολής (σ. 87—90).

δ'. Γνωμοδότησις τοΰ καθηγητικού συλλόγου τής σχολής προς την 
εφορείαν αυτής περί των παραπεμφθέντων αντώ δύο υπομνημάτων περί 
τής εισαγωγής εν αυτή παιδαγωγικών μαθημάτων καί τής ίδρνσεως σχο
λής γλωσσών (σ. 224—233).

ε'. ’Ονόματα ευεργετών, σχολαρχών και καθηγητών τής μεγάλης τον 
Γένους σχολής μνημονευόμενα έν τφ πατριαρχική) ναφ υπό τον Πατριάρ- 
χου καί εν τή αιθούση τής σχολής κατά την υπέρ αυτών επιμνημόσυνου 
τελετήν τής 30 5Ιανουάριον εορτήν τών τριών 'ιεραρχών (σ. 72).

στ'. Διάταξις τής τελετής κατά την εορτήν τών τριών 'Ιεραρχών 
(σ. 346—347).

3. ’Αριθμός τών μαθητών τής μ.εγάλης τοϋ Γένους σχολής από τοΰ 
σχολικοΰ έτους 1888—1889 μέχρι τοΰ 1895—1896 (σ. 56—63), από τοΰ 
1896 — 1897 μέχρι τοΰ 1899—1900 (σ. 176 — 179), τοΰ 1900—1901 (σ. 
196), τοΰ 1901—1902 καί 1902-1903 (σ. 257—258), τοΰ 1903—1904 (σ. 
282), τοΰ 1904—1905 (σ. 415), τοΰ 1905-1906 (σ. 449), τοΰ 1906—1907 
(σ. 540), τοΰ 1907—1908 (σ. 623), τοΰ 1908—1909 (σ. 637), τοΰ 1909—
1910 (σ. 678) καί τοΰ 1910—1911 (σ. 697).

α. Τα ονόματα μετά τον βαθμόν, ον έτνχον οί άποπερατώσαντες τάς 
απονδάς αυτών εν τή μεγάλη τον Γένους σχολή από τοΰ σχολικοΰ έτους 
1888—1889 μέχρι τοΰ 1895 — 1896 (σ. 1 — 20), από τοΰ 1896—1897 μέ
χρι τοΰ 1899—1900 (σ. 159—165), τοΰ 1900—1901 (σ. 197—198), τοΰ 
1901—1902 καί 1902—1903 (σ. 249—252), τοΰ 1903—1904 (σ. 278-279): 
τοΰ 1904—1905 (σ. 410—411), τοΰ 1905-1906 (σ. 450-451), τοΰ 1906 
— 1907 (σ. 542—543), τοΰ 1907 1908 (σ. 625), τοΰ 1908—1909 (σ: 639
—640), τοΰ 1909—1910 (σ. 680—681) καί τοΰ 1910-1911 (σ. 699-700).

βλ Οί κατά τό σχολικόν έτος 1902—1903, πρώτον τής συστάσεως τον 
διδασκαλικόν τμήματος, διδασκαλισταΐ (σ. 274), κατά τό 1903—1904 (σ. 
406), κατά τό 1904—1905 (σ. 422—423), κατά τό 1905—1906 (σ. 452— 
453), κατά τό 1906 — 1907 (σ. 541), κατά τό 1907—1908 (σ. 624) κατά τό 
1908—1909 (σ. 638), κατά τό 1909—1910 (σ. 679) καί κατά τό 1910—
1911 (σ. 698).
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γ'. Τύπος τοϋ αρχαίου της σχολής πτυχίου και τον νυν διδοιτένον τοίς 
τελειοφοίτοις τ ης μεγάλης τοϋ Γένους σχολής (σ. 199 — 201 πρβλ. και σ. 21). 
Τύπος τοϋ έκδοθέντος κατά τδ σχολικόν έτος 1902—1903 τοίς διδασκα- 
λισταΐς πτυχίου (σ. 27δ) καί τοϋ κατά τό 1903—1904 (σ. 407—408).

4. 'II αιτία τής συστάσεως τής άδελφότητος Ξηροκρήνης και πρα
κτικά τής διαλ ύσεως αυτής (σ. 97—101).Ή μετακομιδή τής σχολής από τής 
Ξηροκρήνης εις τό Φανάριον (σ. 221 - 223). ’Έγγραφα τής άδελφότητος 
Ξηροκρήνης (σ. 295—316 καί 461 — 521). Άντίγραφον φιρμανίου διά την 
σχολήν Ξηροκρήνης τή 26 Μαΐου 1855 (σ. 397—400). Τά δοθέντα τή 
σχολή υπό τής άδελφότητος Ξηροκρήνης άπό τοϋ 1876—1899 (σ. 587).

5. Σιγγίλιον περί τής προσαρτήσεως τής εκκλησίας τής Παναγίας Θεο
τόκου τής επικαλούμενης Καφφατιανής τή μεγάλη τοϋ Γένους σχολή (σ. 
91 — 96).

Περιέχει έ'τι τό ήμέτερον χειρόγραφον. Τά προγράμματα τής μεγάλης 
τοϋ Γένους σχολής ως καί τά των ωρών τής διδασκαλίας τών καθηγητών 
εν αυτή. Τά προγράμματα τών ενιαυσίων γραπτών καί προφορικών εξετά
σεων ως καί τά τών τελειόφοιτων. Διάφορα έγγραφα τής σχολής προς 
τήν εφορίαν καί ταϋτης προς εκείνην. Έπιστολάς καί έγγραφα σχετικά 
προς τήν σχολήν, τάς δηλώσεις τής σχολής ως καί τά διδακτικά βιβλία 
τών μαθητών τής σχολής.

Δ'.

Χειρόγραφον έσταχωμένον διά ναστοΰ χάρτου μετά βΰρσης επί τής 
ράχεως, έφ’ ής γέγραπται χρυσοΐς γράμμασι «Ποικίλα δ», καί άποτελού- 
μενον εκ σελίδων ήριθμημένων 815 (0,27X0,20), ών αί τελευταΐαι, αί 
φέρουσαι άρίθμησιν 524—815 ως καί τινες εν τφ μεταξύ άγραφοι.

Τό περιεχόμενον τοϋ χειρογράφου τούτου είναι τό άκόλουθον.
1. (σ. 1 - 186). «’Έγγραφα άποκείμενα έν τφ άρχείφ τής σχολής». 

’Αναγράφονται 435 έγγραφα άποκείμενα έν τφ αρχείο) τής μεγάλης τοϋ 
Γένους σχολής μετά τής ημερομηνίας, τοϋ ονόματος τής εκδούσης άρχής 
ή προσώπου καί συντόμου περιλήψεως αυτών.

2. (σ. 204—270). «Μετάφρασις τίτλων ιδιοκτησίας». ’Αναγράφονται 
48 τίτλοι ιδιοκτησίας έν περιληπτική μεταφράσει εις τήν ελληνικήν.

3. (σ. 273—289). «Κτηματολόγιον. Γραφή μακαρίτου Σάρδεων Κλεο
βούλου». ’Αναγράφονται 14 κτήματα μετά συντόμων πληροφοριών καί 
παρατηρήσεων, άνήκοντα εις τήν μεγάλην τοϋ Γένους σχολήν.

4. (σ. 305—327). «Κατάλογος τών έν τή σχολή πραγμάτων».
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5. (σ. 345—357). «Ζωολογική συλλογή».
6. (σ. 359—361). «Φυτολογική συλλογή».
7. (σ. 363—367). «Όρυκτολογική συλλογή».
8. (σ. 369—379). «Εργαλεία χρήσιμα διά το μάθημα τής στοιχειώ

δους φυσικής».
9. (σ. 381—397). «Συλλογή φυσικών οργάνων».

10. (σ. 406—485). «Μισθολόγιον». ’Αναγράφεται τδ μισθολόγιον τοϋ 
προσωπικού τής μεγάλης τοϋ Γένους σχολής από τοϋ σχολικοϋ έτους 
1886—1887 μέχρι καί τοϋ σχολικοϋ έτους 1910—1911.

11. (σ. 496—499). «Κατάλογος οργάνων φυσικής καί χημείας καί 
διαφόρων χρειιοδών διά τήν φυσιογνωσίαν».

12. (σ. 500—505). Πίναξ των προσόδων καί δαπανών τής σχολής από 
τοϋ σχολικοϋ έ'τους 1910—1911 μέχρι τοϋ 1915—1916.

13. (σ. 506—509). «Καταστατικόν τής σχολής τή 31 Μαρτίου 1916». 
’Αναγράφεται τό ενεργητικόν καί παθητικόν αυτής.

14. (σ. 510—513). «Ή κινητή περιουσία τής σχολής κατά τήν Vu 
Αυγοΰστου 1917».

15. (σ. 514—519). «’Ισολογισμός καί απολογισμός τής σχολής τή 31 
Αυγοΰστου 1917».

16 (σ. 520—521). «Καθυστέρησις τοκομεριδίων ληξάντων».
17. (σ. 522—523). «Χρεόίγραφα τής μεγάλης τοϋ Γένους σχολής τή 1 

Σεπτεμβρίου 1917».
F/.

Χειρόγραφον εσταχωμένον διά ναστοΰ χάρτου μετά βΰρσης επί τής 
ράχεως καί άποτελοΰμενον εκ φύλλων ήριθμημένων καί γεγραμμένων 
500 (0,27 X 0,21). ’Επί τής ράχεως τής σταχώσεως ως καί έν τφ έξω μέ- 
ρει αυτής γέγραπται χρυσοΐς έντΰποις γράμμασι «Copie de Lettres».

To χειρόγραφον τοϋτο περιέχει πανομοιότυπα Ιπιστολ(7>ν προς δια
φόρους τοϋ Β. Μυστακίδου τοϋ έτοΰς 1892, διαφωτιζουσών τά τής δρά- 
σεως αϋτοΰ καί τών άπασχολησάντων αυτόν ζητημάτων κατά τήν επο
χήν ταΰτην. Πολύτιμοι καί άξιαι πολλής προσοχής είναι αί εν αϋταΐς πε- 
ριεχόμεναι ειδήσεις καί περιγραφαί τής Καισαρείας τής Καππαδοκίας καί 
άλλων τόπων, οΰς δ Μυστακίδης έπεσκέφθη κατά τήν εποχήν ταΰτην.

ΣΤ’.

Χειρόγραφον εσταχωμένον διά ναστοΰ χάρτου μετά βΰρσης επί τής
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ράχεως και άποτελοΰμενον εκ φύλλων ήριΚμημένων 500 (0,27 X 0,21), 
ών τά πρώτα 283 (1—283) γεγραμμένα, τά δέ λοιπά (284—500) άγραφα. 
Έπί τής ράχεως τής σταχώσεως, ως καί έν τφ έξω μέρει αυτής, γέγρα- 
πται χρυσοΐς έντΰποις γράμμασι «Copie de Lettres».

To χειρόγραφον τοϋτο περιέχει πανομοιότυπα επιστολών τοΰ Β. Μυ
στακίδου προς διαφόρους των ετών 1892—1896 διαφωτιζουσών τά τής 
δράσεως αυτοΰ και τών άπασχολησάντων αυτόν ζητημάτων κατά την 
εποχήν ταΰτην.

Ζ'.

Χειρόγραφον έσταχωμένον διά ναστοϋ χάρτου μετά βΰρσης επί της 
ράχεως καί άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριϋμημένων 500 (0,27X0,21), ών 
τά πρώτα 212 (1—212) γεγραμμενα, τά δέ λοιπά (213—500) άγραφα. 
Έπί τής ράχεως τής σταχώσεοτς και έν τφ έξω μέρει αυτής φέρει επιγρα
φήν χρυσοΐς έντΰποις γράμμασι «Copie de Lettres».

To χειρόγραφον τοΰτο περιέχει πανομοιότυπα έπιστολώυ τοΰ Β. Μυ- 
στακίδου τών ετών 1893—1895 προς διαφόρους άναφερομένιον ίδίφ εις 
αρχαιολογικός αυτοΰ έρευνας έν Τροία, Περγάμφ καί Έφέσφ, άνατεθεί- 
σας αΰτφ υπό τής τουρκικής κυβερνήσεως. Αί έν τφ χειρογράφφ τοΰτφ 
περιεχόμεναι αρχαιολογικοί ειδήσεις είναι άξιαι πολλής προσοχής καί 
μελέτης.

Η'.

Χειρόγραφον έσταχωμένον διά ναστοϋ χάρτου καί άποτελοΰμενον έκ 
φύλλων 36 (0,15 X 0,9) ΰπ’ έμοϋ άριίίμηΰέντων.

Τό χειρόγραφον τοΰτο περιέχει κουρδικά άσματα μετά τής ελληνι
κής αυτών μεταφράσεως.

Έπί χάρτου κεκολλημένου έπί τοΰ έμπροστίίου μέρους τής σταχώ- 
σεως γέγραπται υπό τοΰ Μυστακίδου «Κουρδικά ρσματα 1894», έν δέ τφ 
φΰλλφ 2α «’Απριλίου 27 πρωΐ τής Πέμπτης 1894 άπεφάσισα καί θείρ 
συνάρσει άνεχώρησα έχων μετ’ έμοΰ ένα μικρόν μέν τό δέμας άλλα μα
χητήν Κιρκάσιον δνόματι Μεμίς διά τον Ευφράτην».

Θ'.

Χειρόγραφον έσταχωμένον διά ναστοϋ χάρτου μετά βυρσης έπί τής 
ράχεως, έφ’ ής έχει γραφή χρυσοΐς γράμμασι «Λεξιλόγιον», καί άποτε
λοΰμενον έκ φΰλλων ήριθμημένων 308 (0,23 X 0,18), ών τά πλεΐστα 
έχουσι μείνει άγραφα*

Τό χειρόγραφον τοΰτο περιέχει κατ’ άλφαβητικήν τάξιν λεξιλόγιον,
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δπερ δμως έχει μείνει ατελέστατου, ελάχιστων λέξεων γραφεισών υπό τοΰ 
Μυστακίδου εν αύτφ.

Άρχ. «Άγγούριον ελληνιστί έλέγετο σίκυος, ενίοτε σίκυς καί εκ 
τούτου τό Σικυών (Κοντού ’Έλεγχ. Μελέτ. Πολίτ. εν Έφημερίδι 1887 
άρ, 77). Σικύα παρά τοΐς ίατροις βεντούζα Συγχ. Σκαρτ. Βυζ, καί Πολί
του. Λέγεται καί άγγουρον. Έν τοΐς Λεξικοΐς Γαζή καί Pape συγχεΐται 
τφ ύδροπέπονι (καρπούζι) Wasserraelone. Είναι λέξις κατά τον Aloix 
Vanicek περσική άπαντώσα τό πρώτον παρά Βυζαντίνοις, παρ’ ών οί 
Σλαϋοι καί Γερμανοί παρέλαβον βοεμ. okurka ρωσ. ogurecu σερβ. 
ugorka γερμ. agurke καί τό νΰν Gurke.

Γ.

Χειρόγραφον έσταχωμένον διά βύρσης καί άποτελούμενον έκ 282 
φύλλων (0,21 X 0,16) άριθμηθέντων ΰπ’ έμοϋ. Τών φύλλων τούτων τά 
1 —13. 71—78. 87—-94 καί 276—482 έχουσι μείνει άγραφα. Έπί τής ρά- 
χεως τής σταχώσεως έχει έπικολληθή λευκός χάρτης, έφ’ οΰ υπό μεταγε- 
στέρας χειρός έχει γραφή «Θείοι καί ιεροί κανόνες».

Τό περιεχόμενον τοΰ χειρογράφου τουτου είναι τό ακόλουθον.
1 (φ. 14α—273α) "Αρχ. «τό κϋρος έχειν καί ημείς κελευομεν πλήν 

τών τοΰ Κλήμεντος επιστολών τε καί διατάξεων αΰται γάρ προς τών δυσ- 
σεβών πολύ τό νόθον καί σφαλερόν είσεδέξαντο» καί τελευτά «’Αρχή τοΰ 
Ω στοιχείου. Τίνας δει ώράριον φορεΐν ; Ζητεί έν τφ ένάτορ κεφαλαίφ 
τοΰ Ε στοιχείου κανόνας τής έν Λαοδικείρ. συνόδου εικοστόν δεύτερον 
καί κγλ

Τέλος τοΰ κατά στοιχεΐον βιβλίου k

2. (φ. 273β ). Τά εκκλησιαστικά δφφίκια.
Οίκτροΰ μοναστών ταυτί Ματθάίου θύτου».

’Άρχ. «Τής εκκλησίας τάς τιμάς καί τάς διακονίας,
αΐ διαιρούνται πνεύματι κατά τον μέγαν Παύλον 
απαριθμεί προς ό'νομα νΰν μοναχός Ματθαίος.
Πεντάδος πρώτης πέφυκεν ό μέγας οικονόμος, 
δ μέγας σακελλάριος, δ μέγας σκευοφύλαξ»

’ Πρόκειται, ώς έκ τοΰ περιεχομένου γίνεται δήλον, περί τοΰ Συντάγματος 
κατά στοιχεΐον τοΰ Ματθαίου τοΰ Βλαστάρειος, δπερ περιεχόμενον είς πολλούς 
κώδικας έξεδόθη έν τφ έ'κτφ τόμω τοΰ Συντάγματος τών θείων καί ιερών κανόνων 
τοΰ Γ. Ρ ά λ λ η καί Μ. Π ο τ λ ή. (Έν Άθήναις 1859).
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3 (φ. 274“ — 275“ ). «Τά βασιλικά δφφίκια».

Άρχ. «’Αξιωμάτων αριθμόν των εν τοίς'βασιλείοις,
δνομαστί σκοπήσωμεν την τάξιν τε τήν τούτων.
Μετά τον αύτοκράτορα πρώτος έστι δεσπότης 
σεβαστοκράτώρ μετ’ αυτόν καί καΐσαρ μετ’εκείνον».

4. (275“ — 276β ]. «’Επίλογος».

’Άρχ. «Ταύταις έκτόπιος ταΐς τιμαις κεχήναμεν οί πλεΐστοι
ταΐς επικήροις, ταΐς, σαθραις, άς φθόνος ράστα φθείρει
οί προς αθάνατον ζωήν υπό θεού πλασθέντες
καί προς την άφθαρτον ζωήν έμβλέπειν κελευσθέντες».

ΙΑ'.

Χειρόγραφον έσταχωμένον διά βύρσης καί αποτελούμενον έξ 65 
φύλλων, (0,21 X 6,16) άριθμηθέντων, ύπ’ εμού.. Έν τφ έ'σο) μέρει τής 
σταχοόσεως γέγραπται «καί τόδε μου τελεθεί κτέαρ Ίωαννιάδαο», εν δε 
τή αρχή τού δευτέρου φύλλου «ήρξάμην κατά τό μιβνδ' κατά μήνα 
Μάρτιον».

Τό περιεχόμενον τοΰ χειρογράφου τούτου είναι τό ακόλουθον.

1. (φ. 2“ — 46β ). «Έκ των θεωρητικών καί ερωτικών ευχών τοΰ 
μακαρίου Αυγουστίνου, επισκόπου Τππώνος, τί -αν εί'ποι ψυχή [ΐόνον 
προς θεόν περί τής άρρητου γλυκύτητος αύτοΰ τοΰ Θεού».

’Άρχ. «Έπιγνοίην σε, Κύριε, τον έπιγιγνώσκοντά με. Έπιγνοίην σε, 
Κύριε, τήν τής έμής ψυχής δύναμιν. Δεΐξόν μοι, Κύριε, τήν παράκλη- 
σίν σου».

’Εν τελεί (φ. 46β ) «Τέλος τών θεωρητικών ευχών τοΰ μακαρίου 
Αυγουστίνου».

2. (φ. 46β — 48β ). «Γεωργίου τοΰ Σχολαρίου, τοΰ μετά τήν αλωσιν 
χρηματίσαντος πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ καί Γενναδίου με- 
τονομασθέντος».

"Αρχ. «Δέσποτα, Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, Θεέ αληθινέ, βασιλεύ ύψι- 
στε, ύπεράγιε, υπεράγαθε, εύσπλαγχνε, Λόγε άΐδιε τοΰ άνάρχόυ Θεοΰ 
καί ΓΙατρός».

3. (φ. 48β — 51β ). «Ευχή Κριτοπούλου τοϋ Ίμβρίου».
’Άρχ. «Δέσποτα, Κύριε ’Ιησού Χριστέ, ό Θεός ημών, δ μόνος συμ

παθής καί εύδιάλλακτος, ή τοΰ ελέους πηγή, τό τής φιλανθρωπίας άνε- 
ξάντλητον πέλαγος».
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4. (φ. 51β — 57“ ). Νικηφόρου Καλλίστου τοΰ Ξανθοποΰλου ευχή 
έξομολογήσεως προς τον ποιητήν καί πλάστην ημών Θεόν, περιέχουσα 
πάντα τά ανθρώπινα πάθη καί έκφαυλίζουσα».

’Άρχ. «Εξομολογούμαι σοι Πάτερ, Κύριε, ποιητά οΰρανοΰ καί γης, 
εΰσπλαγχνε, μακρόθυμε, φιλάνθρωπε, υπεράγαθε, άνεξίκακε, πολυέλεε, 
φιλάγαθε, ευσυμπάθητε».

5. (φ. 57“ — 59“ ). «Ευχή ετέρα εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον Γερ
μανού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως».

’Άρχ. «Πάναγνε, πανάγαθε καί πολυεΰσπλαγχνε δέσποινα, τό των 
χριστιανών παραμΰθιον, τό τών θλιβομένων θερμότατον παρηγόρημα, 
τό τών άμαρτανόντων έτοιμότατον καταφΰγιον, μή έγκαταλίπης ημάς 
ορφανούς».

6. (φ. 59“ — 60β ). «Ευχή ετέρα εις τήν ύπεραγίαν καί δέσποιναν 
ημών Θεοτόκον».

’Άρχ. «Παρθένε, δέσποινα, Θεοτόκε, ή τόν μονόγενή τοΰ Θεοϋ Υιόν 
καί Λόγον, τόν πάσης ορατής καί νοούμενης κτίσεως ποιητήν καί δεσπό
την, τόν ενα τής Τριάδος Θεόν τε καί άνθρωπον υπέρ φΰσιν καί λόγον 
γεννήσασα >.

Έν τελεί (φ. 60β ). «Τέλος καί τφ Θεφ δόξα».

7. (φ. 61“ ). «Στίχοι Κριτοποΰλου Μιχαήλ τοΰ Ίμβρίου».
’Άρχ. «"Οστις έ'ριοτα Θεοϋ έ'σχεν εΰφρόνως

καί πΰρ άνήψεν αγάπης έν καρδία 
άλους όλος γε τφ πόθφ τοΰ δεσπότου 
καί κατοχής δε έμπνευσθείς θειοτέρας»

Έν τέλει (φ. 61“ ). «Τέλος καί τών παρόντων».
8. (φ. 61β — 63“ ). «ΓΙίναξ τών έν τφ παρόντι βιβλιαρίφ εΰρεθέν- 

των ευχών».
Έν τέλει (φ 63“ ) «Τέλος καί τοΰ παρόντος πίνακος»

«καί τόδ’ έσθλόν έστί μου κτέαρ Ίωαννιάδαο»
«Ή βίβλος μέν ήνυσται συνάρσει θεία 
τφ) χιλιοστφ έπτακοσίφ έ'τει 
έξ συν εξήκοντα τφ σωτηρίφ 
Θεφ δ’ ΰψιμέδοντι δόξα καί κλέος».

Έν φυλλφ 63β .
«Εΰχαί μέν αύται Αυγουστίνου τοΰ θείου 
Γερμανού όμοϋ Μιχαήλ τε Ίμβρίου 
Νικηφόρου τε τοΰ σοφοΰ Ξανθοποΰλου
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συγγραφεΐσαι πέλουσι πλήρεις σοφίας 
δεήσεώς τε προς Θεόν τε καί πλάστην 
πρός τε την ύπέραγνον αΰτοϋ μητέρα 
άγουσι γ’ αύται πρός σωτηρίαν πάντας 
τους έπ πίστεως καί πόθου μελετώντας 
άποσμίχουσαι ψυχικών άμαρτάδων 
κληρονόμους τε τής άνω κληρουχίας 
άποτελοΰσι τούς πιστούς πάντας ό'ντες.
Άντεγράφησαν παρ’ εμού Φιλοθέου 
Βασιλειάδου πόλεως Κωνσταντίνου».

ΙΒλ

Χειρόγραφον έσταχωμένον διά βΰρσης καί άποτελούμενον έκ σελί
δων 291 (0,24 X 0,17).

Τό περιεχόμενον τού χειρογράφου τούτου είναι τό ακόλουθον.

1. (σ. 1—177). «Ερμηνεία υπό τού 'Ιεροσολύμων ’Ανθίμου συλλε- 
γεΐσα παρά τών αγίων πατέρων Άρέθα καί Άνδρέου εις την ϊεράν απο
κάλυψην τού αγίου ενδόξου καί πανευφήμου αποστόλου καί Εύαγγελιστοϋ 
Ίωάννου»1.

2. (σ. 178—201). «’Οπτασία 'Ιερωνύμου Άγαθαγγέλου επί έτει 
1279. Προφητεία Άγαθαγγέλου ιερομονάχου συγγραφεϊσα έν Μεσήνη 
τής Σικελίας τφ ασοθή ώς έκείθεν αύτφ άπεκαλύφθη, ήτις ύστερον έν 
Μεδιολάνιρ φφνε' έδόθη εις φώς παρά τοϋ αίδεσιμωτάτου πατρός καί ίε- 
ρομονάχου τής τού αγίου Βενεδίκτου τάξεως ’Ιακώβου τοϋ Παλαιώτου 
έρμηνευθείσα έκ τής ιταλικής διαλέκτου εις πεζήν φράσιν παρά τοΰ πα- 
νοσιωτάτου Θεοκλήτου τοϋ καί Πολυειδοΰς, ταπεινού αρχιμανδρίτου ήτοι 
χωρεπισκόπου Πολυανής καί Βερδάρων, ναι μην καί τής έν Λειψίςτ ορ
θοδόξου έκκλησίας έπόπτου καί συνηγόρου αψη'».

Έν σελ. 201 «έγράφη τό παρόν καί έτελειώθη άμα ίδίαις χερσί Γα
βριήλ τοΰ μουσικού κατά τό 17*ΐη' έτος τό σωτήριον έξ ύπαγορεύσεως 
’Ανθίμου πατριάρχου τών 'Ιεροσολύμων».

1 Ή ερμηνεία αΰτη τοϋ πατριάρχου Ιεροσολύμων ’Ανθίμου έχει έκδοθή έκ 
τής έν 'Ιεροσολύμοις τυπογραφίας τοΰ Παναγίου τάφου τφ 1856 κελεύσει τοϋ πα
τριάρχου 'Ιεροσολύμων Κυρίλλου. Μικραί τινες διαφοραί μεταξύ τοΰ έκδιδομένου 
κειμένου καί τού τοΰ ήμετέρου χειρογράφου είναι άξιαι προσοχής, τοσούτφ μάλ
λον, καθ’ δσον τό ήμέτερον κείμενον έχει γραφή, ώς έν σελ. 201 άναφέρεται, «έξ 
ύπαγορεύσεως ’Ανθίμου Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων».
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ΙΓ'.

Χειρόγραφον έσταχωμένον δια βύρσης καί άποτελούμενον εξ οκτώ 
όκταδίο)ν ήριθμημένων εν τή άνω φα (α'—η'), ήτοι φύλλων 70 (0,23 X 
0,17) άριθμηθέντων νπ’ εμού.

Τό χειρόγραφον τούτο περιέχει γνώμας έκ διαφόρων ώς τά πολλά 
αρχαίων έλλήνων συγγραφέων ειλημμένος, είναι λόιπόν Γνωμολόγιον.

’Άρχ. «Εις εγκράτειαν.

Δημοσθένης. Δει τον εύ φρονοϋντα τον λογισμόν αεί κρείττω των 
επιθυμιών πειράσθαι ποιεΐν.

Σωκράτης έρωτηθείς τίνι των άλλων άνθρώπων διαφέρει, είπε' καθ' 
δσον οί μεν λοιποί ζώσιν, ϊν’ εσθίωσιν, αυτός δ’ έσθίω ΐνα ζώ.

Πυθαγόρας. Τεθνάναι πολλφ κρεΐττον η δι’ άκρασίαν την ψυχήν 
άμαυρώσαι.

Τέλ. «Σόλων. 'Ηδονήν φεύγε, ήτις ύστερον λύπην τίκτει.
Ευφρων. Ούκ έστι μοιχού μεϊζον ουδέ εν κακόν εν ταΐς γάρ ετέ

ρων βούλετ’ άτυχίαις τρυφάν.
Μένανδρος. Ούκ έ'στι μοιχού πράγμα άτιμότερον" θανάτου γάρ έ'στ’

Χειρόγραφον έσταχοηιένον διά βύρσης καί άποτελούμενον εκ. σελί
δων (0,24X0,17) ήριθμημένων 238 (1—238). Τών σελίδων τούτων προη
γούνται 3 φύλλα άγραφα καί άνέυ άριθμήσεως καί 9 φύλλα γεγραμμένα 
επίσης άνέυ άριθμήσεως, ε'πονται δέ 4 φύλλα γεγραμμένα, άλλ’ άνευ άρι- 
θμήσέως καί 32 φύλλα άγραφα καί άνευ άριθμήσεως.

Τό περιεχόμενον τού χειρογράφου τούτου είναι τό άκόλουθον.
1. (σ. 1—238). ’Άρχ. «Πώς ίστορίζονται τά θαύματα τής παλαιάς 

Γραφής».
Περί τών εννέα ουρανίων ταγμάτων».

Τού κειμένου τούτου προηγείται «Πίναξ τών έν τήδε τή βίβλιρ εμ
περιεχόμενων», δστις άρχεται «Πώς ίστορίζονται τά θαύματα τής πα- 
λαιάς Γραφής» καταλαμβάνων τά άνωτέρα» μνημονευθέντα 9 άναρίθμητα 
φύλλα Τ

2. Έν τοΐς άνιοτέρω μνημονευθεισι τέσσαρσιν άναριθμήτοις, άλλα 1

1 Ώς έκ τοϋ περιεχομένου γίνεται δήλον, πρόκειται περί τής ερμηνείας τών 
ζωγράφων τοΰ έκ Φουρνά τών Άγραφων Διονυσίου ίερομονάχου, ήτις έχει έκδοθή 
τυποις.
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γεγραμμένοις φΰλλοις, τοίς έπομένοις τοΰ ανώτεροι κειμένου, περιέχον- 
ται ποιήματα «Εις την καρατομίαν τοΰ Προδρόμου», «Εις την φλογίνην 
σπάθην τοΰ Μιχαήλ», «Έτερον τοΰ Μιχαήλ αρχαγγέλου» καί «Άντίγρα- 
φον τής επιστολής τής έσταλμένης από την 'Ιερουσαλήμ εις τον αΰτοκρά- 
τορα Τιβέριον εις τήν 'Ρώμην από τον Πόντιον Πιλάτον, πρόεδρον τής 
Ίουδαίας, είς τον καιρόν οπού ό Ίησοΰς Χριστός ήτο εις τήν 'Ιερουσα
λήμ», ήτις άρχεται «Ή αρχή τής αυτής επιστολής εΰρίσκεται είς τό 
γραμματοφυλακειον των Καισαρικών είς τήν 'Ρώμην.

Έμαθαν πόσον επιθυμείτε νά βεβαιωθήτε καί ιδού όπου είμαι έτοι
μος νά σοι διηγηθώ τό δλον, ένα προς ένα».

Μετά τήν επιστολήν ταΰτην έπεται (φ. 3β — 4β ) «Βερνίκι κυάνεον 
τών Ινδιών».

ΙΕ'.

Χειρόγραφον έσταχωμένον διά ναστοΰ χάρτου μετά βΰρσης επί τής 
ράχεως καί άποτελοΰμενον εκ σελίδων (0,19 X 0,12) ήριθμημένων καί γε- 
γραμμένων 118 (1—118)+65 φύλλων άναριθμήτων καί άγράφιυν +528 
(1—528) σελίδων ήριθμημένων καί γεγραμμένιον.

Έν τφ προηγουμένφ φΰλλφ τής πρώτης σελίδος τής πρώτης άριθ- 
μήσεως γέγραπται «Μεσαιωνική ιστορία 476—1453. Έν τή μεγάλη τοΰ 
Γένους σχολή 1874—1875. Β. Α. Μυστακίδης», έν δε τφ προηγουμένφ 
φΰλλφ τής πρώτης σελίδος τής δευτέρας άριθμήσεοις γέγραπται' «'Ιστορία 
νεωτέρα 1453—1873. Έν τή μεγάλη τοΰ Γένους σχολή τφ 1875—1876. 
Β. Α. Μυστακίδης». Κατά ταΰτα το χειρόγραφον τούτο γεγραμμένον υπό 
τοΰ Β. Μυστακίδου άποτελεΐται εκ δύο τευχών, τοΰ πρώτου, δπερ περι
λαμβάνει τήν μεσαιωνικήν ιστορίαν (476 -1453), ήτις όμως μένει ατε
λής, ως καί εκ τών 65 φύλλων τών άναριθμήτων καί άγράφων γίνεται 
δήλον, καί τοΰ δευτέρου, δπερ περιλαμβάνει τήν νεωτέραν ιστορίαν 
(1453-1873).

ΙΣΤλ
Χειρόγραφον έσταχωμένον διά ναστοΰ χάρτου μετά βύρσης έπί τής 

ράχεως καί άποτελοΰμενον έκ σελίδων (0,19X0,12) 146 (1— 146) ήριθ- 
μημένων καί γεγραμμένων + 64 φύλλων άγράφων καί άνευ άριθμήσεως 
+ 312 (1—312) σελίδων ήριθμημένων καί γεγραμμένων + 4 φύλλων 
άγράφων καί άνευ άριθμήσεοτς + 19 φύλλιον γεγραμμένων, άλλ’ άνευ 
άριθμήσεως + 2 φύλλων άγράφων καί άνευ άριθμήσεως + 13 φύλλων 
γεγραμμένων, άλλ’ άνευ άριθμήσεως + 15 φύλλων άγράφων καί άνευ 
άριθμήσεοτς.

Τό περιεχόμενον τοΰ χειρογράφου τούτου είναι τό άκόλουθον.
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Τής πρώτης άριθμήσεως 1—146.
1. (σ. 1—48). «Εισαγωγή εις τον Εΰριπίδην».

Έν σ. 48 «Τέλος τής Ε. Ευριπίδου. Έγραφον κατά τό 1876».
2. (σ. 49—52). «Έτεραι σημειώσεις περί Ευριπίδου»,
3. (σ. 55—146). «Κατά τήν περίοδον τοΰ 1876—1877 υπό τοΰ κα- 

θηγητοϋ κ. Σεμιτέλου εν Άθήναις. Ερμηνεία μετ’ εισαγωγής εις τήν 
’Αντιγόνην τοΰ Σοφοκλέους».

Τής δευτέρας 1 άριθμήσεως 1—312.
1. (σ. 1—64). «Εισαγωγή εις τον Σοφοκλέα».

Έν σ. 64 «Τέλος».
2. (σ. 65—312). «Σημειώσεις εις τον Οϊδίποδα τύραννον».

Έν σ. 312 «Τέλος».
Έν τοίς γεγραμμένοις άλλ’ ά'νευ άριθμήσεως φυλλοις 19 -)- 13 «Οί- 

δίπους τύραννος».
’Άρχ. «Ή τέκνα Κάδμου τοΰ παλαιού νέα θρέμματα, τίνες ποτ’ εί- 

σιν αί έδραι αΰται, ας μοι προσεδρεΰετε ικετηρίοις κλάδοις κεκοσμη- 
μένοι».

Περιέχει δηλαδή τήν εξήγησιν τοΰ Οίδίποδος τυράννου.

ΙΖ'.

Χειρόγραφον εσταχωμένον διά ναστοΰ χάρτου μετά βυρσης επί τής 
ράχεως καί άποτελουμενον εκ σελίδων (0,19 X 0,12) 29 ήριθμημένων 
καί γεγραμμένων + φύλλων 26 άγράφων καί αναρίθμητων + σελίδων 
167 (1—167) ήριθμημένων καί γεγραμμένων 1 2 3 + σελίδων 29 (1—29) 
ήριθμημένων καί γεγραμμένων -(- φύλλων 3 άγράφων καί αναρίθμητων 
-f- σελίδων 48 (1—8 καί 9—48) ήριθμημένων καί γεγραμμένων φύλ
λων 3 άγράφων καί άναριθμήτων -|- φύλλων 33 γεγραμμένων, άλλ άνευ 
άριθμήσεως -)- φΰλλιον 34 άγράφων καί άναριθμήτων.

Τό περιεχόμενον τοΰ χειρογράφου τουτου είναι τό άκόλουθον.
Τής πρώτης άριθμήσεως σ. 1—29.
1. (σ. 1—28). «Εισαγωγή είς τον Αισχύλον».

Έν τέλει (σ. 28). «Τέλος τής εισαγωγής».
2. (σ. 29) «Σημειώσεις είς τον Προμηθέα δεσμιότην».

1 Είς τό άνευ άριθμήσεως φΰλλον, τό προηγούμενον τής πρώτης σελίδος γέ- 
γραπται- «τετράδιον ελληνικών σημειώσεων τοΰ Σοφοκλέους 1875—1876

Β. Α. Μυστακίδης».
3 At σελίδες 1—34 έξ απροσεξίας τοΰ σταχωτοϋ εχουσι τεθή κατωτέρω με

ταξύ των σελίδων 1—8 καί 9—48.
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Ή σελίς αυτή ή φέρουσα τήν ά'νω επιγραφήν, έχει μείνει ά'γραφος 
ως καί τά μετ’ αυτήν 26 φύλλα.

Τής δευτέρας άριθμήσεως 1—Ί67.
1. (σ. 1—41) «Εισαγωγή εις τον Πίνδαρον».
Αί σελίδες 1—34 έχουσι τεθή κατά λάθος τοΰ σταχωτοΰ κατοιτέρω 

ούτως ώστε ή άρίθμησις ενταύθα άρχεται από τής σελίδος 35. Έν αρχή 
τής σελίδος 35 εχει γραφή «Ή αρχή έτέθη κατόπιν κατά λάθος τοΰ δε
τού» καί έν τελεί τής σελίδος 34 «Ίδε συνέχειαν σ. 35 έν αρχή. Οΰτο) 
κατά λάθος τοΰ δετού».

Έν τελεί σ. 41. «Τέλος τής εισαγωγής».
2. (σ. 42—80). «Ύπόθεσις τοΰ Ζ' των ’Ολυμπίων» μεθ’ ερμηνευτι

κών σημειώσεων.
3. (σ. 8,1—111). «Ύπόθεσις τοΰ ΣΤ' των ’Ολυμπίων» μεθ’ ερμηνευ

τικών σημειώσεων.
Έν τέλει σ. 111 «Τέλος τοΰ ΣΤ' τών ’Ολυμπίων».

4. (σ. 112—126) «’Επινίκιον Γ' ’Ολυμπίων. Θήρωνι Άκραγαντίνω 
εις Θεοξένια» μετά ερμηνευτικών σημειώσεων.

Έν τέλει σ. 126 «Τέλος τοΰ Γ' επινικίου».
5. (σ. 128—151). «Ύπόθεσις τοΰ Ε' τών Νεμέων» μεθ’ ερμηνευτι

κών σημειιόσεων.
Έν τέλει σ. 151 «Τέλος τοΰ Ε' τών Νεμέων».

6. (σ. 152—167). «ΣΤ' Ίσθμιου ύπόθεσις» μετά ερμηνευτικών ση
μειώσεων.

Τής τρίτης άριθμήσεως σ. 1—29 «Εισαγωγή είς τό Β' τών ’Ολυμ
πίων» μετά ερμηνευτικών σημειώσεων.

Τής τετάρτης άριθμήσεως 1—8 καί 9—48.
1. (σ. 1—7 καί 9—27). «Ύπόθεσις τοΰ Α' τών ’Ολυμπίων» μετά ερ

μηνευτικών σημειώσειον.
Έν τέλει σ. 27 «Τέλος τοΰ Α' τών Όλυμπίιον».

2. (σ. 28—48). «Α'. Πυθίου Ίέρωνι Αίτναίψ» μετά ερμηνευτικών 
σημειώσεων.

Έν τέλει σ. 48 «Τέλος».
Τά 33 φύλλα τά γεγραμμένα άλλ’ άνευ άριθμήσεως περιέχουσι
1. (φ. 1—20). «Πινδάρου εξηγήσεις», ήτοι τάς εξηγήσεις τώ>ν προη

γουμένων κειμένων τοΰ Πινδάρου.
2. (φ. 21—33). Διαφόρους σημειώσεις.

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ
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