ΕΙΔΗΣΕΙΣ

’Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Ά&ηνών.

Κατά τό παρελθόν θέρος δ Έφορος Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων κ. Άν8ρ. Ξυγγόπουλος
μετέβη εις Λακωνίαν, ένθα έμελέτησε τάς τοιχογραφίας τής Άγ. Σοφίας Μονεμβασίας, τόδν
’Εκκλησιών τής Χρύσαφας, τής Παλαιας Μονής Άγ. Τεσσαράκοντα, τής Παλιοπαναγιάς
καί των επί του Ταΰγετου Μονών Ζερμπίτσας καί Γόλας. ’Επίσης κατήρτισε τόν κατάλογον
των κειμηλίων τής Νέας Μονής Άγ. Τεσσαράκοντα καί Μονής Ζερμπίτσας.
Τόν παρελθόντα δ’ ’Οκτώβριον συνέχισεν εν θήβαις, έν συνεργασίφ μετά τοΰ έκεϊ ’Εφό
ρου Αρχαιοτήτων κ. Χρ· Καρούζου, τήν άνασκαφήν των έν τή πλατείφ πρό του Αρχαιολο
γικού Μουσείου άνευρεθέντων κατά τό παρελθόν έτος τειχών, άτινα έςηκριβώθη ότι ανήκουν
εις τόν όχυρωματικάν περίβολον τοΰ κάστρου Saint Omer, τοΰ όποιου λείψανον είναι ό
είσέτι διασψζόμενος εντός τής περιοχής τοΰ Μουσείου ισχυρός Φραγκικός πύργος.

’Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.

Έν Θεσσαλονίκη έστερεώθησαν διά τοΰ καλλιτέχνου κ. Κ. Ρούμπου αί καλώς σφξόμεναι τοιχογραφίαι τοΰ άγίου Νικολάου τών ’Ορφανών, τμήμα τής τοιχογραφίας τής Τπαπαντής, έπί τοΰ δ. τοίχου, έναντι τοΰ νδ· κίονος τής Παναγίας τών Χαλκέων καί έξησφαλίσθη
άπά τών βροχών καί τών ανθρώπων ό πρωτοβυζαντινάς μοναδικός τάφος μέ τάς πλήρως
σφζομένας τοιχογραφίας του. Πρός τοΰτοις έκαθαρίσθη μέρος τών τοιχογραφιών τών άγίων
Αποστόλων, ίδίφ τής β. στοάς, καί άπεκαλύφθησαν νέαι καλαί τοιχογραφία', τών χρόνων
τών Παλαιολόγων εντός τών τοίχων τοΰ κυρίως ναοΰ τής άγίας Αικατερίνης.
Άνοιγομένων θεμελίων έπί τής δδοΰ Έγνατίας καί παρά τήν στοάν Χορτιάτη, άνευρέθησαν θεμέλια έκκλησίας διατηρούσης λείψανα τοιχογραφιών έκ σταυρών άνευ παραστά
σεων άναγομένων, ίσως, εις τάς άρχάς τοΰ ενάτου αΐώνος· Αυτόθι εδρέθησαν καί πολλοί
τάφοι, νομίσματα, αγγεία καί διάφορα γλυπτά διακοσμητικά.
Άρξαμένων δ’ εργασιών πρός έπείγουσαν επισκευήν επικινδύνου ρήγματος τής Παναγίας
τών Χαλκέων, άπεκαλύφθησαν πολλά μέρη τής αρχικής αρχιτεκτονικής μορφής τής έκκλη
σίας, ίδίφ τής ν. πλευράς καί εντός άξιολογώταται τοιχογραφίαι σύγχρονοι πρός τήν εκκλη
σίαν. 'Γπάρχει ελπίς αί έκτελούμεναι έπισκευαί δαπάνη τής κτηματικής δμάδος δπό του
Σχεδίου πόλεως Θεσσαλονίκης καί υπό τήν άμεσον έπίβλεψιν τοΰ κ. Δ. Εύαγγελίδου, καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, νά άποκαταστήσωσι τήν εκκλησίαν εις τήν αρχικήν
της μορφήν.

Ειδήσεις έκ Θεσσαλίας.

Έν τφ άρτιαυστάτψ Μουσείψ Άγυιας ό επιμελητής Βυζ· αρχαιοτήτων Θεσσαλίας κ.
Ν. Γιαννόπουλος έκόμισε κατά τό 1932 μεταξύ άλλων αρχαίων λίθων ενεπίγραφων καί γλυ
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πτών καί στήλην ευμεγέθη, τετράπλευρου μετ’ εμμέτρου Βυζαντινής επιγραφής, ήν καί έδημοσίευσεν έν τφ Αναμνηστική) τόμφ τοΰ αειμνήστου Σπ. Π. Λάμπρου (σελ. 199-204).
Έν τφ 8<ϊ> στίχφ τής έπιγραφής ταύτης άναφέρεται ή Βυζαντινή πόλις Βεσαίνη, γνω
στή ώς έδρα επισκοπής δπό τήν Μητρόπολιν Λαρίσης άπό τοΰ θ’ μ. X. αίώνος. Καί ήτο μέν
γνωστή ή ’Επισκοπή Βεσαίνης καί κατά τόν ΙΔ'. αιώνα, που δμως ή πόλις Βεσαίνη Ικειτο
ήτο άγνωστον. Μετά τήν άνεύρεσιν δμως τής ανωτέρω έπιγραφής, έβεβαιώθη πλέον δτι αΒτη
έπρεπε νά ζητηθή έν τή έπαρχίφ τής Άγυιας, καί δή, κατά τόν Σεβασμ. Μητροπολ. Δημητριάδος κ· Γερμανόν εις τό χωρίον Δέσσιανη, τό μίαν ώραν έντεΰθεν τής Άγυιας κείμενον.
Περί Βεσαίνης δ ήμέτερος συνεργάτης κ· Γιαννόπουλος θά πραγματευθή είς προσεχή
τόμον τής Έπετηρίδος.
Κατά Νοέμβριον τοΰ 1933 δ έν Χόρτφ κ. Πολύδωρος ΤσοΟγκος, άνορύξας έν τφ οίκοπέδφ του θεμέλια πρός οικοδομήν οικίας, άνεκάλυψεν έρείπια παλαιοχριστιανικής Βασιλικής,
ίδίφ τοΰ αίθριου, τοίχους, οδς κατέστρεψε, πληθύν όπτών τετραγοδνων πλίνθων παλαιοχριστια
νικών (0,30X0,30X0,04) έκ των τόξων πιθανώς, βάσιν τετράγωνον κίονος λευκοΰ μαρμάρου
τεθραυσμένην είς δυο άνισα τεμάχια (δψ. 3 μ. διαμ. 0,40), έτερον μικρόν κιονίσκον (δψ. 1,20
διαμ. 0,20) έπίθημα κιονοκράνου (μήκ. Ο,βΟχπλ. 0,3θχπάχ. 0,10), φέρον έπί τών δύο λοξοτμήτων πλευρών τοΰ πλάτους διακόσμησιν έξ δδροβίων φυτών καί τρεις ή τέσσαρας πίθους
τεθραυσμένους έν τή ανατολική πλευρφ τών θεμελίων τής οικίας του, κατά μήκος. ’Επίσης
έν τή άνατολ· πλευρφ εδρέθη άσβεστόκτιστος τοίχος τοΰ κυρίως ναοΰ καί πύλη, έν ή βαθμίς
έκ λευκοΰ μαρμάρου βάσεως άρχαίου αγάλματος μετ’ έπιγραφής----------- -- ΕΠΙΞΕΝΟΥ |
ΜΟΥΝΟΓΟΝΗΙ | ΙΕΡΗΤΕΥΣΑΣΑ ΑΝΕΘΗΚΕ. Πρός άνατολάς τών θεμελίων τοΰ κ. Π. Τσούγκου φαίνεται δάπεδον ψηφιδωτόν τοΰ κυρίως ναοΰ προχωροΰν πρός άνατολάς καλυπτόμενου
έν μέρει Οπό τής δδοΰ. Ή έπίχωσις είναι 0,50 - 0,60.
Ό Σε6. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Γερμανός έν τή βορείφ πλευρψ τοΰ νεοδμήτου
κτηρίου τής Μονής Ξενιδς, έν εΰρυχώρψ αιθούση, κατήρτισε Βυζαντινόν Μουσεϊον τής Μονής,
έν τφ δποίφ συνεκέντρωσεν έν προθήκαις πάντα τά κειμήλια τής Μονής, τά παλαιά έγγραφα
καί χειρόγραφα αυτής καί τήν Βιβλιοθήκης της. *0 έπιμελητής κ, Γιαννόπουλος καταγράψας τά κειμήλια ταΰτα, έδημοσίευσε περιληπτικόν κατάλογον αυτών έν τή έφημερίδι
«Λαϊκή Φωνή» Βόλου καί έν τή έφημερίδι Βόλου «Ν έ ο ς Κ ό σ μ ος», κατάλογον δέ τοΰ
Μουσείου παρέδωκεν είς τόν Σεβ. Μητροπολίτην κ. Γερμανόν.

Ά νασκαφαί.

Ό κ. Γ. Σωτηρίου συνέχισεν έφέτος έν Νέφ Άγχιάλφ τάς άπό δύο έτών άρξαμένας άνασκαφάς τής τρίτης μεγάλης βασιλικής τών θεσσαλικών θηβών έπί τοΰ άπαλλοτριωθέντος
οίκοπέδου Ζορμπά. Διά τών άνασκαφών τούτων έπετεύχθη δ άκριβέστερος προσδιορισμός τοΰ
παλαιοχριστιανικοΰ τούτου μνημείου, δπερ είναι μεγάλη τρίκλιτος βασιλική μετά διπλοΰ
νάρθηκος καί αίθριου, μεγάλα τμήματα τών δποίων άπεκαλύφθησαν κοσμούμενα διά μαρμα
ροθετημάτων καί μωσαϊκών. ’Εκ τών κλιτών, τό μέσον είναι μαρμαρόστρωτον, τά δέ πλάγια
καλύπτονται δπό ψηφιδωτών δαπέδων διαφόρου τέχνης καί έποχής άπό τά ψηφιδωτά τοΰ
έξωτερικοΰ νάρθηκος καί τοΰ αίθριου. Τά τελευταία ψηφιδωτά εδρίσκονται είς τήν αυτήν
έπιφάνειαν μέ τά εδρεθέντα είς τά προπύλαια τής βασιλικής, βαθύτερου κατά 0.80 μ. άπό τά
μωσαϊκά τών κλιτών. Τοΰτο άποδεικνύει ότι τά άνασκαπτόμενον Χριστιανικόν μνημείου είναι
δύο έποχών, ήτοι τμήματα μέν αΰτοΰ άνάγονται είς τά τέλη τοΰ 5ου αίώνος, άλλα δέ είς τόν
7°ν αιώνα. Τοΰτο πιστοΰται καί έκ τών άνευρεθέντων γλυπτών άρχιτεκτονικών καί διακοσμητικών μελών· Ή άξιόλογος αδτη άνασκαφή, δΓ ής δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν τήν
μέχρι τοΰδε ακαθόριστον τέχνην τοΰ Τ'™ αίώνος, θά συνεχισθή καί κατά τό προσεχές έτος.
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ΕΙδήσεις.

Βυζαντινόν Μονσεΐον.

Τά Βυζαντινόν Μουσεΐον έπλουτίσθη κατά τό έτος 1933 δΓ άξιολόγου γλυπτοϋ τού
7ου αίώνος κοσμουμένου υπό κανθάρου, έκατέρωθεν τής βάσεως του όποιου έκφύονται δύο
κάλυκες άπολήγοντες έκάτερος εις δύο κεφαλάς πτηνού, είδους τινός δηλ. δικεφάλου αετού,
θέμα σπανιώτατον έν τή παλαιοχριστιανική τέχνη. Τά γλυπτόν τούτο εύρέθη υπό τού Διευθυντού τού Μουσείου κ. Γ. Σωτηρίου. εις τάς 5π’ αυτού ένεργουμένας άνασκαφάς τής τρίτης
μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής τών θεσσαλικών θηβών (Νέας Άγχιάλου). ’Επίσης
έπλουτίσθη τό Μουσεΐον διά μαρμαρίνης επιταφίου πλακάς φερούσης επιγραφήν ΘΗΚΗ ΝΥΦφΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, καί δωρηθείσης ΰπά τού κ· Α. Φιλαδελφέως.
Προσέτι εδωρήθησαν είς τά Μουσεΐον δπά τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτού Τραπεζοΰντος κ. Χρυσάνθου: Σιγίλλιον τού Οικουμενικού Πατριάρχου Νεοφύτου (1789-1794 καί 17981801) άπολυθέν «έν έτετ σωτηρίφ αω' κατά μήνα Αύγουστον» υπέρ των ζώντων καί νεκρών
τού εν Κωνσταντινουπόλει «έσιναφίου των σανταλτζήδων» καί λαϊκής τέχνης άνάγλυφον έκ
μαλακού αργιλικού τιτανόλιθου φέρον παράστασιν άνακεκλιμένου άνδράς μετά τής έπιγραφής ΒΑΣΙΛΕΟά ΜΕΝΕΛΑΟΥ- χαλκούν δέ μαγικόν περίαπτον έδωρήθη ύπό τού κ. Νικολάου
Ζαβιτσιάνου.
Ήγοράσθησαν δέ δπά τού Βυζαντινού Μουσείου κατά τά έτος τούτο τά έξής αντικεί
μενα : Βυζαντινόν άρειχάλκινον θυμιατήριον μετ’ επιγραφής, προερχόμενον έξ ’Αμοργούμικρά παλαιά είκών των Επτά Παίδων, δύο εικόνες λαϊκής τέχνης τού 'Αγίου Κλήμεντος
καί Αγίου Χριστόφορου καί δύο ενεπίγραφα τεμάχια συρματεΐνων σταυρών.
Τά άξιολογώτατον όμως άπόκτημα τού Βυζαντινού Μουσείου κατά τό 1933 ύπήρξεν
είκών τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου φέρουσα τήν ύπογραφήν «Χειρ (θ)εοδώρου Πουλάκη».
Διά τού άποκτήματος τούτου έπλουτίσθη ή σειρά των υπογεγραμμένων εικόνων τού Μουσείου
διά τού λίαν γνωστού Έπτανησίου ζωγράφου θεοδώρου Πουλάκη έργασθέντος κατά τά τέλη
τού 17ου «ίδνος είς Βενετίαν, Ίονίους νήσους καί Ήπειρον. Μέχρι τούδε έν τψ Μουσείφ
δπήρχον μόνον ανυπόγραφα δείγματα τού κύκλου τής τέχνης τού ζωγράφου τούτου. Ή
είκών φέρει Ινιαχού ίχνη μεταγενεστέρων επισκευών.

Αναστηλωοις καί ερευνά Βυζαντινών μνημείων.

Τά δπά τήν Διεύθυνσιν τού Καθηγητού κ. Όρλάνδου Γραφείον ’Αναστηλώσεως αρχαίων
καί ιστορικών Μνημείων τού Υπουργείου τής Παιδείας έξετέλεσε κατά τό έτος 1933 τάς
κάτωθι εργασίας.
1. ’Εν όσίψ Μελετίψ τού Κιθαιρώνος συνεχίσθη καί έπερατώθη ή άπομάκρυνσις τών καλυπτόντων τούς τοίχους μεταγενεστέρων ασβεστοκονιαμάτων. Έγένετο έπίσις ή τμηματική άναστήλωσις τής στοάς τού έξωνάρθηκος, συμπληρωθέντων τών σεσαθρωμένων τόξων του διά πλίνθων ειδικού τύπου καί χρώματος καί άφαιρεθέντων τών τοίχων,
οϊτινες έφρασσον τά δύο πρός βορράν μετακιόνια. Διά τής κατεδαφίσεως ταύτης έκερδήθησαν
τεμάχια γλυπτών άνήκοντα είς τό παλαιόν τέμπλον. Κατά τήν διάρκειαν τών εργασιών δ
Καθηγητής κ. Όρλάνδος έξεπόνησε τά διαγράμματα τών διαφόρων περιόδων τού ναού καί
τας σχετικάς αναπαραστάσεις, έμελέτησε δέ καί τά γλυπτά καί τάς τοιχογραφίας. Έπίκειται
ή έκδοσις ιδίας μονογραφίας περί τού μνημείου.
2. Έν Άγίψ Λαυρεντίφ τού Πηλίου έστερεώθη ό δμώνυμος ναός διά τού αρχιτε
χνίτου Β. Ψαρρού κατασκευασθείσης δποθεμελιώσεως πρός παρεμπόδισιν τής περαιτέρω
καθιζήσεως, έπενεγκούσης ρήγματα. Σίδηροί έλκυστήρες, διά μέσου τών έαωτιρικών τοξοστοιχιών διελθόντες, συνέδεσαν αΰτάς πρός τούς εξωτερικούς τοίχους.
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3. Τής Μονής Άστέρη έπεσκευάσθη σποραδικώς ή διαρρέουσα στέγη.
Πλήν των άνω εργασιών, δ κ. Όρλάνδος προέβη, άδείιγ. τοϋ 'Γπουργείου, εις τάς κάτωθι
σκαφικάς έρευνας.
1. ΈνΤεγέφ. Έν τφ άγροκηπίφ τής Παλαια; ’Επισκοπής άπεκάλυψε μονόκλιτον
παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν, ής τό δάπεδον καλύπτεται Οπό ψηφιδωτών διατεταγμένων
κατά τον Ιξής τρόπον. ’Εντός πλατέος πλαισίου κεκοαμημένου δι’ οκταγώνων πέρικλειόντων
ίχθΰς, δφεις, πτηνά κλπ., δπάρχουσι δέκα Ιξ ορθογώνια χωριζόμενα διά συνθέτων μαιάν
δρων. Έν έκάστψ όρθογωνίφ ύπάρχει καί άνά μία παράστασις μηνάς καί τών ποταμών
Εΰφράτου, 'Γίγρητος, Γεώνος καί Φισώνος. Πρό τής θύρας τής εισόδου εΰρέθη επιγραφή
γεγραμμένη εντός δέλτου φερομένης δπό δύο έστεφανωμένων παιδιών. Έ επιγραφή αναφέ
ρει τόν κτήτορα τού ναοΰ δσιώτατον θύρσον.
2. Έν Σικυωνίφ, παρά τόν σιδηρ. σταθμόν Κιάτου, συνεχίσθη ή άνασκαφή μεγάλης
παλαιοχριστιανικής βασιλικής, ής άπεκαλύφθη τό πρεσβυτέριον, έατρωμένον διά ποικιλοσχήμων καί πολύχρωμων πλακών. Εντός τής άψΐδος τοϋ ίεροΰ διασφζεται τό βάθρον τών
ιερέων μετά τής καθέδρας τοϋ επισκόπου, πρό δέ τής άψΐδος, έκατέρωθεν τής 'Αγ. Τραπέζης, άλλα εύθύγραμμα βάθρα Ιερέων. Εύρέθη ωσαύτως δ στυλοβάτης τοδ τέμπλου, ό στυλοβάτης τών κιονοατοιχιών καί τό τρίβηλον, εις τό δποίον ανήκει μέγα μετ’ αετών καί μόσχων
κιονόκρανον. Πρό τοϋ ναού δπήρχε νάρθηξ καί αΐθριον, οΰτινος ή έκτασις δέν κατέστη δυνα
τόν νά δρισθή είσέτι, λόγιρ τής εντός άμπελώνος προεκτάσεώς του. Λεπτομερέστερα περι
γραφή τοδ ναοδ δημοσιευθήσεται έν τοϊς Πρακτικοϊς τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τοϋ
έτους 1933.

Ό Κατάλογος τών εικόνων τής Συλλογής τον

κ.

Δ

Δοβέρδου.

Ό έφορος Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων κ. Άνδρ. Ξυγγόπουλος, άπό έτους έργαζόμενος εις
τόν καταρτισμόν λεπτομερούς έπιστημονικοδ καταλόγου των εικόνων τής Συλλογής τοδ κ.
Δ. Δοβέρδου, τής πλουσιωτέρας έκ τών δπαρχουσών τοιούτων, επεράτωσεν ήδη αύτόν. Ό
κατάλογος οδτος θά έκτυπωθή προσεχώς, δαπάναις τοδ ιδιοκτήτου τής Συλλογής. Εις τήν
πολύτιμον αυτήν Συλλογήν, άπαρτιζομένην κυρίως άπό έργα τοδ Ιθ011 μέχρι τοϋ 1901) αίώνος,
δ έκπονήσας τόν κατάλογον άνεϋρεν έπτά εικόνας άναγομένας εις τόν 130ν καί 14 αιώνα,
τήν λαμπράν δηλαδή καλλιτεχνικήν περίοδον τών Παλαιολόγων, αί όποϊαι είχον παραμείνει
εντελώς άγνωστοι μέχρι τοΰδε. Περί τών σπουδαιοτάτων αυτών εικόνων δ κ· Ά. Ξυγγόπου
λος θά δημοσιεύση προσεχώς ειδικήν μελέτην.

Τά VJto τής Άπαδημείας Ά&ηνών εχδιδόμενα λεξικά.

Ό πρώτος τόμος τοδ ιστορικού λεξικοδ τής νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης, ό μετ’ ανυ
πομονησίας αναμενόμενος δπό τών άσχολουμένων περί τά Μεσαιωνικά καί νέα Ελληνικά,
θά Τδη τό φώς τής δημοσιότητος μέχρι τοδ θέρους τοϋ 1934. Ό τόμος θ’ άποτελήται έξ
όγδοήκοντα πέντε περίπου τυπογραφικών φύλλων, θά περιλαμβάνη δε τάς λέξεις μέχρι τοϋ
AM, συμπεριλαμβανομένου. Έν αρχή θά έχη πλούσια προλεγόμενα, βιβλιογραφίαν, πίνακας
βραχυγραφιών, όρων γραμματικών, συγγραφέων, συγγραμμάτων κ.τ.λ. Εΰχόμεθα, ΐνα τό
πολύτιμον έργον αυνεχισθή άπροσκόπτως.
Καί τοϋ μεσαιωνικού ’Αρχείου οί έργασίαι συνεχίσθησαν κατά τά 1933, έπεκταθέντος
έτι μάλλον τοϋ σκοποδ αύτοδ. Οί κύριοι συντάκται, πλήν τών άλλων σημείων, είς ά, κατά
τόν κανονισμόν, έπέστησαν τήν προσοχήν των, έπελήφθησαν τής άποδελτιώσεως τών έν τοΐς
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άπό το8 1453 - 1820 κειμένοις άπαντώντων νομιμισμάτων, εφ’ όσον έκ των χωρίων είναι
δυνατός ό δπολογισμός τής αξίας αυτών, πρός ίέ καί των έπιστημονικών καί τεχνικών όρων
ώς καί εις εΰρυτέραν κλίμακα των μάλλον αξιοσημείωτων γλωσσ. στοιχείων. Ό αριθμός των
κατά τό έτος τοδτο άποδελτιωθέντων κειμένων δπήρξε σημαντικό;, παρά τό ευάριθμον τών
έν τοΐς γραφείοις τοδ ’Αρχείου έργαζομένων.

Αί βιβλιο&ήκαι καί τά κειμήλια τον άγιον "Ορονς.

Μετά πάροδον είκοσι καί δύο ετών άπό τής άπελευθερώσεως τών μονών τοδ αγίου
Όρους, καιρός είναι νά έπιδειχθή ιδιαίτερον ένδιαφέρον πρός περιφροϋρησιν καί τακτοποίησιν
τών θησαυρών, οϋς επί χίλια έτη διεφύλαξαν έκεΐ οί "Ελληνες μοναχοί, άφ’ ου μάλιστα έν
τισι των ίερίδν μονών τά χειρόγραφα, τά έπίσημα έγγραφα καί αί Βυζαντιναί εικόνες διατρέχουσι κίνδυνον καταστροφής ή άπωλείας. Άναγκαιοτάτην κρίνομεν τήν συγκέντρωσιν
των κειμηλίων καί χειρογράφων είς 'ίδιον κατάλληλον χώρον καί όχι εις δγράς κρύπτας,
πρός δέ τήν λεπτομερή αυτών περιγραφήν καί τήν δημοσίευαιν σχετικοδ καταλόγου· Ή
ήμετέρα 'Εταιρεία ένδιαφερομένη διά τά πολύτιμα τοδ "Αθου κειμήλια, είναι πρόθυμος νά
παράσχη τάς στήλας της πρός επιστημονικήν συζήτησιν περί τοδ τί δέον γενέσθαι πρός διάφύλαξιν καί χρησιμοποίησιν αδτών.
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