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ή έκθεσις περί τής κατά τό 1952 γιουγκοσλαβικής επιστημονικής αποστολής
εις τό "Αγιον ’Όρος υπό Dj. Sp. Radoji&c, Srpske arhivske i rukopisne
zbirke na Svetoj Gori, Arhivist, 2 (1955), 3-20.
Διά τά ρουμανικά έγγραφα βλ. την βιβλιογραφίαν είς την μελέτην τοϋ
Ε. Turdeanu, Leg&turile romane§ti cu mandstirile Hilandar §i Sfantul
Pavel dela Muntele Athos, Cercetdri Riterare, 4 (1940), 60-113, καθώς
και υπό τοϋ ίδιου συγγραφέως, Nouveaux documents concernant des
dons roumains au monastere de Hilandar du Mont Athos, Revue des
etudes roumaines, 3-4 (1957), 230-233. Τέλος διά τούς καταλόγους καί
τάς διαφόρους έρευνας σχετικάς μέ τά γεωργιανά χειρόγραφα βλ. την εισα
γωγήν εις R. Ρ. Blake, Catalogue des manuscrits georgiens de la Bibliotheque de la Raure d’lviron au Mont Athos, Revue de l’Orient chretien, 28 (1931 -1932), 289 - 361, 29 ( 1933 - 1934), 114 - 159, 225 - 271.
(Washington)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ XP. ΣΟΥΛΗΣ

Repertoire des Bibliotheques et des catalogues de manuscrits grecs par
Marcel Richard, deuxieme edition, Paris 1958.
Ύπό τον ως άνω τίτλον και είς τήν σειράν των Publications de l’lnstitut de Recherche et d’Histoire des Textes δ καθηγητής κ. Marcel
Richard έ'δωκε νέον δείγμα τής ακαμάτου δραστηριότητος και τής γνωστής
είς πάντας, δσοι καί έκ τοϋ πλησίον τον γνωρίζουν, εύχερείας μετά τής
οποίας κινείται περί τήν παλαιογραφίαν. Τον κ. Richard έγνώρισα τό 1953
εις Πάτμον, οτε μετέβην εκεί μετά τοϋ διδασκάλου μου κ. Ν. Β. Τωμαδάκη
προς μελέτην χειρογράφων, τυχαίως δέ συνηντήθημεν καί εις "Αγιον "Ορος
κατ’ Αύγουστον τοϋ 1957. Ευθύς έξ αρχής μέ κατέπληξεν ή επιμονή καί δ
ζήλος μεθ’ ου εΐργάζετο από πρωίας μέχρις εσπέρας, σχεδόν άδιακόπως, ερευ
νών καί φωτογραφίζων τούς εν τφ προγράμματί του κώδικας. Έπισκεφθείς
τήν 'Ισπανίαν, ’Ιταλίαν, Τουρκίαν καί κατ’ έπανάληψιν τήν Ελλάδα, γνω
ρίζει ασφαλώς περισσότερον παντός άλλου τάς συλλογάς καί τάς βιβλιοθήκας
χειρογράφων. Αί εκθέσεις δέ αύτοΰ περί τών αποστολών του μαρτυρούν τον
άκαταπόνητον εργάτην, ό'στις δέν φείδεται ούδενός κόπου, προκειμένου νά
φέρη είς πέρας τό έργον του.
Ή δευτέρα αΰτη έκδοσις τοϋ Repertoire, έπηυξημένη κατά πολύ τής
πρώτης, έρχεται νά προσθέση εις τήν διεθνή βιβλιογραφίαν εν έργον προάγον τήν παλαιογραφικήν επιστήμην καί παρέχον εις τούς θεράποντας αυτής
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βοήθημα, δπερ, παρά την όσημέραι αύξανομένην μετ’ εκπληκτικού ρυθμού
βιβλιογραφίαν, θά παραμείνη ή βάσις δι’ οίανδήποτε μελλοντικήν προσθή
κην καί ή αρχή διά πάσαν άλλην σχετικήν εργασίαν.
Τού Repertoire προτάσσονται δυο είσαγωγαί,

ή μία τής πρώτης, ή

έτέρα τής παροΰσης έκδόσεως. ’Ακολουθούν τέσσαρα μέρη, έξ ών τό τελευταΐον, τό όγκωδέστερον, αποτελεί τό κατ’ εξοχήν έργον, διότι άναφέρονται
οι κατάλογοι συλλογών χειρογράφων κατά πόλεις ή άλλους τόπους.
Μεταξύ τών σσ. V- XIII περιλαμβάνεται ή εισαγωγή τής πρώτης εκδό
σεως. 'Ο συγγραφεύς άναφέρεται άρχικώς είς τήν ανάγκην, ήτις επέβαλε τήν
δημιουργίαν καταλόγων συλλογών χειρογράφων καί τήν έξέλιξιν αυτών. ’Ακο
λούθως ποιείται μνείαν τών ευρετηρίων τών V. Gardthausen : Sammlungen und Cataloge griechischer Handschriften, Leipzig 1903, O. Schissel : Kataloge griechischer Handschriften, Graz 1924, W. Weinberger:

Wegweiser durch die Sammlungen altphilologischer Handschriften, εν
Sitzungsberichte der Akademie der Wissensehaften in Wien, Philos. hist, kl., vol. 209, 4 (1930), εκθέτων τά τής σημασίας, τού σκοπού καί
τής σπουδαιότητος ενός έκάστου. Έν συνεχείρ ως προς τήν ίδικήν του εργα
σίαν παρατηρεί οτι τό Repertoire, τό όποιον παρουσιάζει, πλησιάζει περισ
σότερον τό τού Schissel. Καθορίζει ακολούθως τά δρια τής έρεΰνης περιορίζων ταύτα « aux bibliotheques actuelles de manuscrits grecs et aux
catalogues en usage a l’exclusion de ceux que l’on peut considerer
comme perimes». Άναφέρεται είς τήν εκλογήν τής ύλης καί έν συνεχεία
λέγει δτι δέν δύναται νά άρκεσθή μόνον είς τήν έμφάνισιν ενός απλού κατα
λόγου καταλόγων. Θεωρεί έκτος τών αριθμών έξ ’ίσου ωφέλιμον καί τήν
περιγραφήν, έν τφ μέτρφ τού δυνατού, τής πραγματικής καταστάσεως τών
βιβλιοθηκών, ή οποία έν τελευταίφ αναλύσει ένδιαφέρει περισσότερον τον
φιλόλογον, τον έκδότην κειμένων ή τον ιστορικόν τής ελληνικής φιλολο
γίας, τής κλασσικής ή τής βυζαντινής. Μία περιγραφή, λέγει, χειρογράφου
τού χρησιμεύει ολίγον, δταν άγνοή πού εύρίσκεται ό τόμος οΰτος. Δικαιο
λογεί τήν άποψίν του καί άναφέρεται είς τήν κατάστασιν τών βιβλιοθηκών
τής ’Ανατολικής Ευρώπης καί τής Τουρκίας. Πόλεμοι, πυρκαϊαί, μετακινή
σεις χειρογράφων, μεταβάλλουν τήν μορφήν τών βιβλιοθηκών τών ως άνω
χωρών κατ’ άντίθεσιν προς τάς βιβλιοθήκας τής Δυτικής Ευρώπης, αί όποϊαι
έμφανίζονται μάλλον αμετάβλητοι. ’Ακολούθως ό συγγραφεύς άναφέρεται είς
τό έμπόριον χειρογράφων, έν συνεχεία δ’ εις λεπτομέρειας άφορώσας είς τήν
ύλην. ’Αναφέρει δτι έκτος τών άλλων έλαβεν ύπ’ δψει καί δσας προσφάτους
πληροφορίας, βιβλιογραφικός ή άλλας, ήδύνατο νά συγκεντρώση, υποδει
κνύει δέ κατά τό δυνατόν τον αριθμόν τών παρ’ εκάστη βιβλιοθήκη χειρο
γράφων, τουλάχιστον έκείνων τά όποια έχουν περιληφθή εις καταλόγους.
Μετά ταύτα άναφέρεται είς τάς ουσιώδεις συλλογάς, τών οποίων ούδείς κατά
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λογος έχει επί τοϋ παρόντος δημοσιευθή, άλλ’ είναι γνωσταί εις τον επιστη
μονικόν κόσμον, κατόπιν δ’ εις τάς αγνώστους εις τον Ιπιστημονικόν κόσμον
συλλογάς καί λέγει ότι προσεπάθησε να τάς έπισημάνη καί, ει δυνατόν, νά
προσδιορίση τήν σημασίαν των καί υπό εύνοϊκωτέρας περιστάσεις νά δώση
ένα ακριβή αριθμόν τών χειρογράφων. Κατατοπίζει ακολούθως τον μελετη
τήν εις τον τρόπον τής καταγραφής τών πληροφοριών ενός καταλόγου ειδι
κού, αφιερωμένου εις ενα περιωρισμένον τομέα τής ελληνικής φιλολογίας
(Γραφή, ’Αλχημεία, ’Αστρολογία, 'Αγιογραφία κλπ.). Άναφέρεται εν συνε
χεία εις ά'λλας λεπτομέρειας τής καταγραφής χειρογράφων. Είτα λέγει ότι
πολλοί αριθμοί, τους οποίους δίδει, είναι κατά προσέγγισιν, διότι, διά νά
ύπολογισθή μέ ακρίβειαν ό αριθμός τών ελληνικών χειρογράφων μιας συλλο
γής, θά έπρεπε κατ’ άρχάς νά καθορισθή μέ ακρίβειαν ό,τι εννοεί τις διά
τής φράσεως « χειρόγραφον ελληνικόν », πράγμα τό όποιον δεν είναι εϋκολον. "Ενα λ.χ. απόσπασμα πάπυρου δεν δύναται νά χαρακτηρισθή διά τής
φράσεως «ελληνικόν χειρόγραφον». Διό, προς ΰπέρβασιν τοϋ προβλή
ματος, αμελεί παν σχετικόν μέ τήν παπυρολογίαν καί παραμερίζει εκ τής
βιβλιογραφίας του τάς δημοσιεύσεις τάς άφιερωμένας άποκλειστικώς εις
έγγραφα.
Ή λύσις άλλων όμως προβλημάτων είναι όλιγώτερον εύκολος. Εις τάς
συλλογάς τής Δυτικής Ευρώπης περιλαμβάνεται ικανός αριθμός αντιγράφων
παλαιών κωδίκων, κλασσικαι σχολιασμένοι εκδόσεις καί άλλαι έργασίαι λογίων
τού 17ου -20°° αίώνος, μάλιστα δέ καί φωτογραφίαι. Ό συγγραφεύς συμ
φωνεί ότι πάσα αΰτη ή ύλη, ως κτήμα ελληνικόν, δυναται νά περιληφθή
εις ένα κατάλογον χειρογράφων. Τό τοιοΰτον όμως δημιουργεί πρόβλημα.
Πιστεύει εν τούτοις ότι είναι δυνατός ό διαχωρισμός τής ύλης ταύτης καί
αναφέρει τό παράδειγμα τών εκδοτών τοϋ καταλόγου τών χειρογράφων τοϋ
Πανεπιστημίου τοϋ Cambridge, οΐτινες αφιέρωσαν έν ειδικόν έργον διά
τάς εργασίας λογίων.
’Ακολούθως άναφέρεται εις τό πρόβλημα τών βιβλιοθηκών τής ’Ανατο
λικής Ευρώπης, καθ’ ό, λόγφ τής συνεχείας τής ελληνικής γλώσσης, πρόσ
φατα χειρόγραφα τοϋ 18ου - 20°® αίώνος ταυτίζονται προς μεσαιωνικά καί
τής ’Αναγεννήσεως. Ένφ δέ ό αριθμός τών τελευταίων έλαττοΰται, ό αρι
θμός τών άλλων διαρκώς αυξάνει καί δεσπόζει, κατά τρόπον πολλάκις εκπλη
κτικόν, τοϋ αριθμού τών αρχαίων χειρογράφων. Έδώ, λέγει ό συγγραφεύς,
πρέπει νά γίνεται διάκρισις τοϋ βυζαντινού από τοϋ νεοελληνικού.
’Εν συνεχείς συζητεϊ τήν υπό τοϋ Weinberger έκφρασθεΐσαν γνώμην
(έν Berliner philologische Wochenschrift,t. XXIII, 1903, σσ. 848 -854),
καθ’ ήν ό Cardthausen, τό βιβλίον τοϋ οποίου κρίνει ό Weinberger, θά
έκέρδιζεν εις σαφήνειαν, εάν παρεμέριζεν από τό βιβλίον του τάς μικράς
βιβλιοθήκας. Έκείνας λ.χ. αί όποΐαι περιέχουν χει/φα όλιγώτερα τών πέντε.
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Άναφερόμενος 6 Richard εις τό Repertoire λέγει δτι προσπάθησε νά καταστήση τούτο, δσον ήδύνατο, πλήρες. ’Αναγνωρίζει δ’ δτι τό τοιοΰτο πιθα
νόν νά προσφέρη ενοχλητικήν υπηρεσίαν εϊς τούς λογίους, διότι επισύρει την
προσοχήν των εις μερικάς μικροσκοπικάς ή κακής ποιότητος συλλογάς, και
μάλιστα δταν αί συλλογαί αύτα'ι καί ίδίς: οι γενικώς πολύ περιληπτικοί κατά
λογοι, οΐτινες μάς τάς περιγράφουν, είναι απρόσιτοι. Πιστεύει δμως δτι τό
έμπόδιον τούτο δεν αίρεται διά τού παραμερισμού των μικρών συλλογών, ως
προτείνει ό Weinberger, αλλά μάλλον διά τής συντάξεως περιληπτικού εΰρετηρίου τών μικρότερων βιβλιοθηκών, δπερ καί προτίθεται νά συντάξη. Ακο
λούθως εισέρχεται εις τό θέμα τής πολύπλοκου βιβλιογραφίας καί όμιλε!
περί τού διαχωρισμού αυτής διά τής δημιουργίας καταλόγων καθ’ ομάδας
κατά τον τρόπον τών παλαιών Bibliothecae bibliothecarum. Έν συνεχείς:
δέ λέγει δτι θά ήτο έξ ίσου καλόν νά συσταθούν σύντομα καί προσωρινά
ευρετήρια τών διεσπαρμένων εις μεικτάς συλλογάς ελληνικών χειρογράφων,
τά όποια δεν έχουν περιληφθή εις ειδικούς καταλόγους. ’Ακολούθως κατο
νομάζει τάς χώρας εις τάς οποίας έχει έπιτευχθή ή εργασία αυτή. Κατόπιν ό
συγγραφεύς όμιλε! περί τών βοηθημάτων του, λέγει δέ δτι οίαδήποτε καί
αν ήσαν ταΰτα, ήτο υποχρεωμένος νά έπαληθεύση πάσας τάς πληροφορίας του
άνατρέχων εις τούς ιδίους τούς καταλόγους. 'Η εργασία δμως αυτή τού επέτρεψεν δχι μόνον νά συμπλήρωσή, αλλά καί νά διόρθωση τάς σημειώσεις τών
προ αυτού έργασθέντων. Άναφέρεται έπειτα εις τούς συνεργάτας του καί
εις δσους τον έβοήθησαν εις τήν έπίτευξιν τού πραγματικώς κολοσσιαίου
του έργου, προς τούς όποιους εκφράζει τήν ευγνωμοσύνην του. Τέλος μνημο
νεύει τον Εύστρατιάδην, από τήν περί τάς βιβλιοθήκας τής Μέσης ’Ανατο
λής πείραν τού οποίου τά μέγιστα ώφελήθη.
Μεταξύ τών σσ. XV-XIX διαλαμβάνεται σημείωσις άναφερομένη εις
τήν δευτέραν έκδοσιν. ’Εκτίθεται ό λόγος δστις επέβαλε τήν έκδοσιν ταύτην.
Μετά τήν πρώτην έκδοσιν, από τού 1948 ή εργασία ευρετηρίου συλλογών
χειρογράφων προώδευσε κατά πολύ. Άναφέρονται αι χώραι εις τάς όποιας
έχουν έπιτευχθή σχετικαί έργασίαι. Τούτο αποτελεί καί τον πλέον ενδιαφέ
ροντα νεωτερισμόν τού Repertoire. ’Εν συνεχείς ό συγγραφεύς ποιείται
μνείαν τών συνεργατών των καί τών βοηθησάντων αυτόν εις τήν παρούσαν
έκδοσιν. ’Ακολούθως όμιλε! περί τού τρόπου συλλογής τών πληροφοριών
του, τής εργασίας του γενικώς καί καταλήγει: « un souci trop scrupuleux
de perfection nous aurait done conduit inevitablement a retarder indefiniment la publication de cette seconde edition ». ’Αναφέρει κατόπιν
παραδείγματα τών δυσκολιών τάς οποίας συνήντησε. Διαπραγματεύεται έπειτα
περί τού αριθμού τών χειρογράφων εκείνων, τά όποια περιπλανώνται ή
είναι κεκρυμμένα καί περί εκείνων τά όποια είναι άνεπαρκώς περιγεγραμμένα. Καταλήγων τέλος λέγει δτι ή κωδικολογία έχει έμπροσθέν της βαρύ
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έργον, ή δέ ήμερα καθ’ ήν θά φανή γενικός κατάλογος όλων των υπαρχόν
των χειρογράφων, είναι ακόμη μακράν.
To Repertoire ά'ρχεται από τής σχετικής βιβλιογραφίας, διαλαμβανόμε
νης εν σσ. 1-2. ’Ακολούθως από τής σ. 3 κα'ι μέχρι τής σ. 7 καταγράφεται
ή βιβλιογραφία των ειδικών καταλόγων των άναφερομένων εις χειρόγραφα
’Αλχημείας, ’Αστρολογίας, Γραφής, ως και εις χειρόγραφα κεχρονισμένα,
άγιογραφικά, λειτουργικά, ιατρικά.Έν συνεχείς, από τής σ. 7 καί μέχρι τής
σ. 12, ακολουθεί, ως III Κεφάλαιον, πίναξ επαρχιακών καταλόγων καί κατα
νομή τών πόλεων και άλλων τόπων κατά χώρας διαλαμβανομένων έν τφ έπομένφ IV κεφαλαίφ. Τό τελευταΐον τοϋτο, περιλαμβανόμενον μεταξύ τών σσ.
23-241, είναι τό σημαντικώτερον και δγκωδέστερον τής δλης εργασίας, διότι,
έκτος τοϋ δτι περιέχει την κατά πόλεις ή τόπους αναφοράν τών δημοσιευθέντων καταλόγων κωδίκων, παρέχει καί πληροφορίας περί τής καταστάσεως
τών χειρογράφων καί τοϋ αριθμού αυτών.
Την βιβλιογραφίαν του ό συγγραφεύς αριθμεί μεμονωμένως ή ενίοτε
καί καθ’ ομάδας, ώστε εις τό τέλος φθάνομεν τον αριθμόν 884. ’Ακολού
θως τό έν σσ. 246-252 πρώτον παράρτημα περιλαμβάνει πίνακα τών
βιβλιογραφικών αναγραφών τών δύο εκδόσεων, καθ’ δν παρέχεται εις την
δευτέραν στήλην ό αΰξων αριθμός τών αναγραφών τής β' έκδόσεως, ό άντιστοιχών εις τον αϋξοντα αριθμόν τής πρώτης. To II παράρτημα περιλαμ
βάνει άλφαβητικώς πίνακα τών Revues et Actes acad0miques cites.
’Ακολουθεί πίναξ έν σσ.
Repertoire.

261-276

ονομάτων

διαλαμβανομένων

έν τφ

’Ορθότατα ό κ. Richard θεωρεί πρόβλημα ύλης την καταγραφήν πάσης
τής βιβλιογραφίας τής άναφερομένης εις χειρόγραφα. Έν τούτοις, παρά τήν
ορθότητα τής άπόψεως ταΰτης, νομίζω δτι τουλάχιστον αι μεμονωμένοι περιγραφαί χειρογράφων έπρεπε νά ληφθοΰν ύπ’ ό'ψει. ”Ας μοϋ έπιτραπή νά
διαφωνήσω ως προς τό δτι « une description de manuscrit lui (τοϋ έρευνητοϋ) servira peu, s’il ne sait pas ou se trouve ce volume». Νομίζω
δτι άντιθέτως είναι άχρηστος ή γνώσις τοϋ ποΰ εύρίσκεται τό χειρόγραφον,
δταν άγνοήται ή ύπάρχουσα λεπτομερής περιγραφή αύτοϋ. Έξ άλλου ή δευτέρα γνώσις προϋποθέτει τήν πρώτην. Βεβαίως, ως προελέχθη, δεν ήτο δυνα
τόν νά περιληφθή εις τό Repertoire παν, δπερ άναφέρεται εις ελληνικά
χειρόγραφα. Θά ήτο δέ ευχής έργον εάν, ως καί ό ίδιος ό συγγραφεύς παρα
τηρεί, γίνη μεθοδικός διαχωρισμός τής ύλης διά τής δημιουργίας καταλόγων
άναφερομένων εΐς άλλα έπί μέρους τμήματα τής έρεύνης τών χειρογράφων.
"Εν παράδειγμα' εΐς τό έσχάτως έκδοθέν βιβλίον τοϋ Alexander Turyn :

The Byzantine manuscript tradition of the tragedies of Euripides,
Urbana 1957, περιέχεται έν σσ. 3-9 General List of the manuscripts
of Euripides. Είναι απαραίτητον λοιπόν νά γίνη κατάλογος τών ύπαρχόν-
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των χειρογράφων κατά συγγραφείς1, εργασία ητις θά βοηθήση πολύ τούς
έκδότας κειμένων καί θά προαγάγη την φιλολογικήν κριτικήν·
To Repertoire, παρά την τελειότητά του, ως εκ τής φυσεως τής ύλης
του είναι, δύναμαι νά εϊπω, στατικόν, λόγφ τής διαρκώς αναπτυσσόμενης
βιβλιογραφίας. ’Ήδη, ένφ τούτο θά εξετυποϋτο είσέτι ή μόλις θά είχε κυκλο
φορήσει, ενεφανίσθησαν νέοι κατάλογοι μη περιλαμβανόμενοι εις αυτό:
Γέροντος Παντελεήμονος Λαυριώτου : Συμπληρωματικός κατάλογος χειρο
γράφων κωδίκων '1. Μονής Μεγίστης Λαύρας Άγιον ’Όρους, εισαγωγή
Ν. Β. Τωμαδάκη, πίνακες Κ. Α. Μανάφη, ΕΕΒΣ, ΚΗ' (1958), σσ. 87203, καί Valentinus Capocci: Codices Barberiniani graeci, tomus I,
codices 1 -163, εις τήν σειράν: Bybliothecae Apostolicae Vaticanae Codices manuscripti recensiti iussu Ioannis XXIII pontificis maximi. Εις
τήν γενικήν δέ βιβλιογραφίαν τού III κεφαλαίου έχομεν νά προσθέσωμεν:
Μ. Ί. Μανούσακα : Χειρόγραφα και ’Έγγραφα του Άγιου ’Όρους, Άθήναι 1958 ( πρβλ. καί έν τφ τόμφ τούτφ, σσ. 510-515,

βιβλιοκρισίαν τού

κ. Γ. Σούλη).
Έν τούτοις ή εργασία τού κ. Richard είναι μνημειώδης διά τήν κατα
πληκτικήν αυτής ένημέρωσιν. Δυνάμεθα δέ νά εϊπωμεν δτι αποτελεί τήν
βάσιν δι’ οίανδήποτε επί χειρογράφων εργασίαν, διότι πρέπει πρωτίστως νά
είναι γνωσταί αί βιβλιοθήκαι εις ας υπάρχουν χειρόγραφα καθώς καί οί
κατάλογοι τούτων, εργασία εις ήν άπέβλεψεν ό κ. Richard, διά νά είναι
δυνατός ό περαιτέρω διαχωρισμός τής ύλης δι’ είδικωτέρων καταλόγων. Εις
τοιαύτας εργασίας τό έ'ργον τού κ. Richard αποτελεί τήν αρχήν καί δίδει τό
παράδειγμα διά μίαν προσπάθειαν ητις, εάν εύδοκιμήση, θά προαγάγη τήν
παλαιογραφίαν, ενφ οί φιλόλογοι θά εύρουν θέματα τών οποίων ή λύσις δεν
θά προσκρούη πλέον εις τήν άγνοιαν τών χειρογράφων.
Ν. Α. ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ

Άν δ ρ έ ο υ Ξνγγοπούλον, Σχεδίασμα ιστορίας τής θρησκευτικής ζω
γραφικής μετά

τήν αλωαιν, Άθήναι 1957, σελ. μς' -f 380, πίν. 72.

Βιβλιοθήκη τής εν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, άριθ. 40.

‘Ο καθηγητής Ξυγγόπουλος εις τήν μακράν σειράν τών πολυτίμων προσ
φορών του προς τήν ελληνικήν επιστήμην προσέθηκεν έργον μνημειώδες.
1 Την σύνταξιν τοΰ καταλόγου τουτου εχω κατά νοϋν νά επιχειρήσω εις τό
άπώτερον μέλλον.
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