
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑναακαφαΙ τον κα&ηγητον κ. Γ. Σωτηρίου.

Κατά τό έτος 1939 ό καθηγητής κ. Γ. Σωτηρίου, συνεχίξων προηγουμένας 
έρευνας του, ένήργησεν άνασκαφάς εις Ν έ α ν Ά γ χ ί α λ ο ν, καί Παλαιόν 
Σπάρτην ένθα συνεπλήρωσεν τήν προ ετών υπό ’Αδαμάντιου γενομένην άνα- 
σκαφήν τοϋ ναοϋ τοΰ άγ. Νίκωνος.

Έν Ν έ φ Ά γ χ ι ά λ φ άπεκάλυψε παρά τήν ’Αγοράν άξιόλογον κτήριον 
αστικής αρχιτεκτονικής, ήτοι παλαιοχριστιανικόν Μέγαρον, άποτελούμενον έκ πλα
κόστρωτου προθάλαμου, εις δν ή είσοδος γίνεται διά τριβήλου, μεγάλου θαλάμου, 
εκατέρωθεν τοϋ οποίου υπάρχουν άνά δυο συμμετρικά τετράγωνα δωμάτια καί 
δύο άλλα δωμάτια δεξιά καί αριστερά τοΰ προθαλάμου, έξ ών τό έν έχρησίμευεν 
ώς εστία. Κλιμακοστάσιον παρά τό τρίβηλον δεικνύει δτι τό κτήριον ήτο διώρο
φον. Άνευρεθέντα τμήματα μωσαϊκού δαπέδου, όρθομαρμαρώσεως καί πολλών 
μαρμάρινων αναγλύφων υπερθύρων ως καί θωρακίων καί κιονίσκων διλόβων πα
ραθύρων μαρτυροϋσι περί τής πτουσίας διακοσμήσεως τοΰ παλαιοχριστιανικού 
τούτου μεγάρου, τό όποιον, ως πρός τον τύπον καί τόν διάκοσμον, συνεχίζει τήν 
παράδοσιν των ελληνιστικών οικιών, γνωστών έκ τών άνασκαφών τής Πριήνης κ. 
ά. 'Ομοιου τύπου χριστιανική οικία, έλλιπέστερον διασωθεΐσα, εύρέθη τελευταίως 
έν Μεγάροις.

Παραλλήλως πρός τήν ανωτέρω άνασκαφήν ήρευνήθη εθνικόν νεκρο
ταφ ε Τ ο ν παρά τήν Άκρόπολιν, ένθα έγίνοντο ταφαί από τοΰ τέλους τοΰ 2ου αι
ώνας μέχρι τοΰ 4ου μ. X. αί. Οι άνευρεθέντες τάφοι είνε καλυβοειδεΐς, ορ
θογώνιοι, κτιστοί, άνευρέθησαν δέ καί λίθινοι σαρκοφάγοι. Τά έκ 
τών τάφων ευρήματα εΐνε τά συνήθη εις ρωμαϊκούς τάφους, ήτοι ύάλινα καί πή
λινα αγγεία καί λύχνοι. 'Ομοίως εύρέθησαν τρεις λόγχαι, στλεγγίδες καί τέσσαρες 
επιτύμβιοι έπιγραφαί.

Έν Παλαιφ Σπάρττη όκ. Σωτηρίου άνέσκαψεν έξω τοΰ Νάρθη- 
κος τοΰ ναοΰ τοΰ άγ.' Νίκωνος καί τόν πρός Δυσμάς έκτεινόμενον χώρον, ένθα τό 
άτελώς γνωστόν βυζαντινόν σταυροειδές κτίσμα, τό μέχρι τοΰδε θεωρούμενον ώς 
βαππστήριον καί τό ουγκρότημα τών προπύλων, καί προσκτισμάτων τοΰ ναοΰ. Έκ 
τής μελέτης τοΰ ναοΰ τοϋ σταυροειδούς κτίσματος έξωθεν τοΰ νάρθηκος καί τών 
νέων ευρημάτων συνάγει δτι ό μέν ναός είναι άξιολογωτάτη Βυζαντινή Βασιλική τοΰ 
10ου αίώνος, τό δέ παρά τόν νάρθηκα σταυροειδές κτίσμα τό μεταγενεστέρων άνε- 
γερθέν ναΰδριον τό πέρικλεΐσαν τόν τάφον τοΰ όσιου Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε. 
Εις τήν βορείαν πλευράν τοΰ ναΰδρίου εύρέθη ό τάφος τοΰ οσίου ώς καί ή πρό 
τοΰ τάφου κυκλική μαρμάρινη μυροθήκη, περί ής αναφέρει ό βίος του. Τό ναΰ- 
δριον τοΰτο συνεκοινώνει διά πυλώνων πρός Α. μετά τής Βασιλικής, πρός Ν. μετά 
εύρέος προπύλου, πρός Δ. δέ μετά μεγάλου εμβόλου έν εΐδει πομπικής όδοΰ, έκα-
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τέρωθεν τής οποίας άνευρέθησαν προσκτίσματα. Πάντα ταΰτα άνηγέρθησαν, ώς 
συνάγεται έξ εύρεθέντων αναγλύφων, ολίγον μετά τήν ιδρυσιν τοϋ Μαυσωλείου 
τοϋ Άγ. Νίκωνος καί είνε μάρτυρες τής μεγάλης φήμης καί λατρείας, ής άπήλαυε 
τό προσκύνημα τούτο τής μεσαιωνικής Λακεδαιμόνιας.

Βυζαντινόν Μουσεΐον.

Είς τό Βυζαντινόν Μουσεΐον είσήχθησαν κατά τό έτος 1939 τά εξής αντι
κείμενα προερχόμενα έξ αγοράς καί μεταφοράς έκ Βυζαντινών μνημείων καί τοϋ 
αρχαιολογικού Μουσείου.

1) Είκών τοϋ Χριστού καί τών αποστόλων είς σύν- 
θεσιν γνωστήν υπό τό όνομα «Έγώ είμι ή Άμπελος», άρίστης Κρητικής τεχνο
τροπίας, άνευ υπογραφής. 2) Ε t κ ώ ν Σταυρώσεως φέρουσα τήν υπογρα
φήν «Χειρ Δη μητριού Νομικού 8 ’Απριλίου ,αχν'», παρι- 
στώσα τόν έλκόμενον Χριστόν είς τήν θέσιν τού Ίωάννου. 3) Είκών Άγ. Θ έ
κ λ η ς φέρουσα τήν υπογραφήν «χειρ ’Εμμανουήλ Ί ε ρ έ ο ς τοϋ 
Τ ζ ά ν ν ε», άνευ χρονολογίας. 4) Είκών Κοιμήσεως φέρουσα τήν ίηο 
γραφήν «,α ψ ι γ' Ίωάννου Μόσκου π ο ί η μ α». 6) Ε ί κ ώ ν ά γ ί ο υ 
Νικολάου μέ διάτρητον ξυλόγλυπτου πλαίσιον. 6) Ε I κ ώ ν Θεοτόκου 
τύπου «Ρόδον τό αμάραντου». 7) Ε ί κ ώ ν τών Τριών ’Ιεραρχών μετά 
τών συμβόλων αυτών τοϋ έτους 1809. 8) Μικρόν δίπτυχον τών Τριών 
'Ιεραρχών, άρίστης Κρητικής τέχνης. 9) Μικρά τοξωτή είκών τού 
Ευαγγελισμού, ελαφρώς ανάγλυφος. 10) Ζεύγος χρυσοκεν- 
τ ή τ ω ν έ π ι μ α ν ί κ ω ν επί ερυθρού ατλαζιού μέ τήν συνήθη επιγραφήν. 
«Αί χεΐρές σου έποίησάν με κλπ.».

Δια τον *Υπουργείου Παιδείας είσήχθησαν.

1) Τ ε μ άχ ι ο ν έπιπεδγλύφου γείσου, κοσμούμενου υπό δύο 
αντιμέτωπων ανθρωπόμορφων πτηνών, προερχόμενον έκ Χριστιάνου Τριφυλίας 
καί κατατεθέν ύπό τοϋ καθηγητοΰ κ. Α. Όρλάνδου.

2) Παλαιοχριστιανικός λύχνος επιμήκης, προερχόμενος έκ 
Συρίας.

3) Χαλκοϋν έλασμα μέ παραστάσεις αντιμέτωπων ζφων, μεταφερ- 
θέν έκ τού ’Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου.

Έργααίαι άναστηλώσεως Βυζαντινών Μνημείων κατά τό 1939.

Ή ύπό τήν διεύθυνσιν τού καθηγητοΰ κ. Α. Όρλάνδου υπηρεσία άναστη
λώσεως άρχάίων καί Ιστορικών μνημείων έξετέλεσε τφ.1939 τάς ακολούθους'έργα- 
σίας επί Βυζαντινών μνημείων.

1) Τήν άναστήλωσιν τού ήρειπωμένου μεγάλου ναού X ρ ι σ τ ι ά ν ο υ Τρι- 
φυλίας. Τό σπουδαίου τοϋτο μνημείου τού 10ου ή 11ου αίώνος είναι τύπου οκτα
γωνικού, έμφανίζει δέ στοιχεία άρχαίζοντα, τούτου δ’ έ'νεκα είναι πιθανώς άρ- 
χαιότερον τών άλλων γνωστών οκταγωνικού τύπου εκκλησιών. Τού μνημείου άνε- 
στηλώθη ολόκληρος ή μεσημβρινή πλευρά, έπί τή βάσει φωτογραφιών τού μακα
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ρίτου Λαμπάκη, έφ’ ου έσιμζετο είσέτι είς ικανόν ΰψος. Άνεκτίσθησαν επίσης οί 
εσωτερικοί πεσσοί ώς καί οί κυλινδρικοί θόλοι καί αί ασπίδες του νοτίου κλιτούς 
καί τοΰ γυναικωνίτου επί τή βάσει σφζομένων αντιστοίχων μερών τοϋ βορείου καί 
τέλος έστερεώθησαν αί κόγχαι τοϋ ίεροΰ, ών τά ωραία μετά μαρμάρινων γλυπ ιών 
καί διαχωριστικών κιονίσκων παράθυρα έξεφράχθησαν άνακτήσαντα τήν αρχικήν 
των ώραίαν δψιν. Τήν εργασίαν ταύτην έπεστάτησε μετά πολλής ευσυνειδησίας ό 
άρχιτέκτων τής άναστηλώσεως κ. Ευστάθιος Στίκας.

2) Στερέωσιν τοϋ καθολικοΰ τής Μονής 'Οσίου Δουκά Φω-
κίδος

Ένταϋθα άνακατεσκευάσθη τό πρόπυλον τοΰ γυναικωνίτου, ουτινος άπό 
ετών οί κίονες έκλινον έπικινδΰνως. Έγένετο επίσης τό αρμολόγημα τών εξωτερι
κών επιφανειών άμφοτέρων τώ ναών καί έστερεώθη τό ψηφιδωτόν τής Πλατυτέ
ρας καί τής Πεντηκοστής διά τής ειδικής μουσειωτρίας δεσποινίδος "Ελλης Βοΐλα.

3) Έν Σ υ κ α μ ί ν (μ Ώρωποϋ έστερέωσε τόν ΰπό τών σεισμών διαταρα- 
χθέντα ναόν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.

4) Έν Σπέτσαις έστερέωσε τόν ναόν τής Άγ. Τριάδος.

5) Έν Σ ε ρ ί φ φ έπεσκεϋασε τόν ναόν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.

6) Έν τή παρά τό Άγρίνιον Μονή Μυρτιάς, ένθα έμόνασεν Ίωαν- 
νούλιος ό Αίτωλός, έκαμε πλήρη στερέωσιν τοΰ καθολικού ώς καί καθαρισμόν 
τών εσωτερικών τοιχογραφιών διά τοϋ καλλιτέχνου Β. Ρακσέβσκυ.

7) Έν τή νησΐδι Ίωαννίνιον έστερέωσε τόν ναόν τής Μονής τών 
Φιλανθρωπινών, ώς καί τήν οικίαν, έν ή έφονεύθη ό Άλή-Πασσάς.

8) Έν Μολυβδοσκεπάστιμ τής Β. Ηπείρου (παρά τά Έλληνοαλ- 
βανικά σύνορα) έστερέωσε τόν βυζαντινόν ναόν τών Άγ. Αποστόλων.

9) Έν Ά ρ τ η έκαμεν άνακεράμωσιν τών τρούλλων τής Παρηγορητίσσης 
καί τέλος

10) Έστερέωσε τό ΒΔ. τμήμα τοϋ μεσαιωνικού Φρουρίου τής Μυτιλήνης 
ώς καί τήν νοτίαν αύτοϋ πύλην.

‘Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων.

Ό ’Έφορος Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων κ. Α. Ξυγγόπουλος μετέβη κατά τό 
παρελθόν θέρος εις Κρήτην διά τήν πρωτοβουλία τοΰ Δημάρχου ’Ηρακλείου κ. Μ. 
Γεωργιάδου ϊόρυσιν εκεί Μουσείου μεσαιωνικής Κρητικής τέχνης, είς τό όποιον θά 
περισυλλεγώσι τά είς τούς ναούς τής υπαίθρου καί τά Μοναστήρια πολύτιμα έργα 
τέχνης. Πρός τόν σκοπόν τούτον περιήλθεν ολόκληρον σχεδόν τόν Νομοί ’Ηρα
κλείου μελετήσας μέγαν αριθμόν ναΐσκων περικλειόντων πολυτίμους τοιχογραφίας 
καί φορητάς εικόνας καί συλλέξας πολύτιμον υλικόν, τό όποιον θά συμπλήρωσή 
διά προσεχών επισκέψεων καί είς τούς άλλους Νομούς τής Κρήτης. Ή καλλιτε
χνική καί αρχαιολογική σπουδαιότης τών ήδη μελετηθέντων, σχεδόν εντελώς άγνώ- 
στων μνημείων τούτων, είναι μεγίστη, πολλά δε προβλήματα τής ιστορίας τής Βυ
ζαντινής ζωγραφικής είναι δυνατόν διά τής έξετάσεως αυτών νά διαφωτισθώσι.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΕ' 33
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Τά ύπό την έποπτείαν τής Άκαδημείκς Αρχεία.

A Τό Λεξικογραφικόν.

Κατά τό 1939 συνεχίσθη ή άποδελτίωσις διαφόρων χειρογράφων καί εντύπων 
καί έξετυπώθη ό δεύτερος τόμος τοΰ ιστορικού λεξικού τής νέας 'Ελληνικής γλώσ- 
σης περιέχων τάς άπό τού ΑΝ—ΑΠ λέξεις, ήρχισε δέ ή τύπωσις τού τρίτου μέλ
λοντος νά περιλάβη τό υπόλοιπον μέρος τού Α καί ολόκληρον τό Β.

'Ομοίως ήρχισεν ή τύπωσις τοΰ Λεξικογραφικού Δελτίου, τό όποιον θά περι
λαμβάνω λεξικογραφικάς πραγματείας των συντακτών τοΰ Λεξικού.

Β'' Τό Μεσαιωνικόν.

Οί συντάκται τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρχείου συνέχισαν τήν άποδελτίωσιν κειμέ
νων τής Τουρκοκρατίας εις αυτοτελείς τόμους έκδεδομένων είτε καί εγγράφων 
τής αυτής περιόδου έν διαφόροις περιοδικοΐς έκδεδομένων, άποβλέποντες κυρίως 
εις ίστορικάς καί γλωσσικάς πληροφορίας.

Τοΰ ’Αρχείου τούτου, τό όποιον ήρχισεν έκδίδον ίδιον περιοδικόν υπό τόν τί
τλον Έπετηρίς τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρχείου, διευθυντής, λήγοντος τοΰ 1939, έξελέγη 
υπό τής Συγκλήτου τής Άκαδημείας ’Αθηνών ό κ. ’Εμμανουήλ Κριαράς, συντά
κτης αϋτοΰ.

Γ'. Τό Άρχεΐον 'Ιστορίας τον Ελληνικόν Δίκαιον.

Ή υπηρεσία τού ’Αρχείου "Ιστορίας τοΰ 'Ελληνικού Δικαίου κατά τό 1939 
συνέχισε τήν άποδελτίωσιν διαφόρων κειμένων παρεχόντων πληροφορίας διά τό δί
καιον κατά τήν Βυζαντινήν καί τήν μετά τήν άλωσιν περίοδον, έπεξειργάσθη δέ 
καί τό συλλεγέν μέχρι τούδε υλικόν.

Ούτως έκ των τόμων 98 καί 91 τής ‘Ελληνικής Πατρολογίας τού Migne άπε- 
δελτιώθησαν έργα δέκα καί τριών μεσαιωνικών συγγραφέων, έν οίς Γερμανού 
πατριάρχου Κων]πόλεως, Γρηγορίου επισκόπου Άγριγεντίνου, Πανταλέοντος δια
κόνου τής έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, Ταρασίου πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως, Μαξίμου τοΰ όμολογητοΰ κτλ.

Διά τήν επεξεργασίαν τοΰ ύπάρχοντος υλικού έχρειάσθη νά γίνη αναπροσαρ
μογή τού παλαιοτέρου συστήματος πρός νέον σύστημα «λεξιλογίου κατ’ αλφαβητι
κήν σειράν».

Δ', Τό Ααογραφικόν ’Αρχεΐον.

Κατά τό έτος 1939 τό Ααογραφικόν Άρχεΐον έπλουτίσθη διά τής εισαγωγής 
95 χειρογράφων, ών ό αριθμός των σελίδων ανέρχεται εις 14.652. Έκ τών χει
ρογράφων τούτων 8 προέρχονται έξ αποστολών τού προσωπικού, 4 έκ διαγωνι
σμού προκηρυχθέντος υπό τής Άκαδημείας Αθηνών, 45 έκ μαθητικών συλλογών, 
25 έξ αγορών, 11 έκ δωρεών καί 2 έξ άποδελτιώσεως χειρογράφων τοΰ Λεξικού.
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Κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα άπεδελτιώθησαν έν δλω 14 χειρόγραφα καί 34 
δημοσιευμένοι συλλογαί, ταξινομηθείσης τής περιεχομένης έν αύτοΐς λαογραφικής 
ύλης, έξηκολούθησε δέ καί ή ’Επιστημονική κατάταξις και επεξεργασία τής άπο- 
θησαυρισθείσης έν τφ Άρχείφ ύλης συνταχθέντων καί έρωτηματολογίων πρός διευ- 
κόλυνσιν των συλλογέων. Πρός τούτοις έγένετο άρχή τής έκδόσεως Έπετηρίδος 
τοϋ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου καί ήγοράσθη τό άπαιτούμενον διά τάς φωνοληψίας 
μηχάνημα πρός συλλογήν καί καταγραφήν των δημωδών μελωδιών.

5ΐέ

CH τιλήρωσις τών εν τοΐς Πανεπιστημίοις ’ Α&ηνών και Θεσσαλονίκης τακτικών 
εδρών.

Ή ένεκα τοΰ θανάτου τοϋ μακαρίτου Άδ. ’Αδαμάντιου έν τφ ΙΊανεπιστη- 
μίφ τών ’Αθηνών κενωθεΐσα έ'δρα τής Βυζαντινής άρχαιολογίας συνεπληρο'ιθη, 
έκλεγέντος ώς τακτικού δι’ αυτήν καθηγητοϋ τοϋ ήμετέρου Συμβούλου κ. ’Ανα
στασίου Όρλάνδου.

Έπ’ ίσης ή Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης εξέ/νε- 
ξεν ώς τακτικόν καθηγητήν διά τήν έ'δραν τής Βυζαντινής αρχαιολογίας τόν ήμέ- 
τερον ομοίως Σύμβουλον κ. Άνδρέαν Ξυγγόπουλλον, οϋτινος έπίκειται ό διορισμός.

’Αλλά καί άλλων εταίρων ημών έ'χομεν τήν εύχαρίστησιν νά άναγγείλωμεν 
τον διορισμόν.

Ούτως, άποχιορήσαντος έκ τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, έ'νεκα ορίου ηλικίας, 
τοϋ καθηγητοϋ κ. Άμάντου, εις τήν τακτικήν έ'δραν τής Βυζαντινής ιστορίας έξε- 
λέγη ό κ. Διονύσιος Ζακυθηνός, είς τήν τής γενικής ιστορίας τών μέσων καί νεω- 
τέρων χρόνων, μετά τήν άποχώρησιν τοϋ καθηγητοϋ κ. Μιχ. Βολονάκι, διωρίσθη 
ό κ. ’Απόστολος Δασκαλάκις καί είς τήν τής ιστορίας τής νεωτέρας 'Ελλάδος ό 
τέως έκτακτος καθηγητής κ. Ν. Βλάχος.

’Εν Θεσσαλονίκη έξελέγησαν ώς τακτικοί καθηγηταί εις τήν έδραν τής με
σαιωνικής Ελληνικής ό κ. Άντ. Σιγάλας, είς δέ τήν τής ιστορίας τών μέσων καί 
νεωτέρων χρόνων ό κ. Μιχ. Λάσκαρις, άμφότεροι τέως έκακτοι καθηγηταί.

Τέλος ό μέν κ. I. Σταματάκος έξελέγη ώς τακτικός καθηγητής τής αρχαίας 
'Ελληνικής φιλολογίας, ώς τακτικός δ’ έπ’ ίσης καθηγητής τής γλωσσολογίας ό κ. 
Βασίλειος Φάβης.

Ή έγνωσμένη επιστημονική ίκανότης τών έκλεγέντων επιστημόνων έγγυάται 
περί τής πλήρους αυτών εύδοκιμήσεως είς τό νέον των υψηλόν στάδιον.

Τα Γενικά Άρχεΐα τον Κράτους.

Καί κατά τό 1939 συνεχίσθη ή προσπάθεια διά τήν άναδιοργάνωσιν τής υπη
ρεσίας ταύτης καί διά τόν πλουτισμόν τών ιστορικών συλλογών έγγραφων καί χει
ρογράφων αυτής. Ή κυβερνητική μέριμνα διά τά Γενικά ’Αρχεία έξεδηλώθη κατά 
τόν αυτόν χρόνον διά τής δημοσιεύσεως τοΰ νόμου 2027)1939 < Περί άναδιοργανιό- 
σεως τής υπηρεσίας τών Γενικών ’Αρχείων τοϋ Κράτους», διά τοϋ οποίου αυξάνε
ται τό προσωπικόν ταξινομήσεως καί λαμβάνεται μέριμνα α) περί ίδρύσεως τοπι
κών ιστορικών άρχείων εις έπαρχιακάς πόλεις πρός περισυλλογήν καί διάσωσιν 
τών κατά τόπους πολυτίμων ιστορικών έγγράφων. β) περί έγκαταστάσεως τής 
υπηρεσίας είς ιδιόκτητον κατάλληλον κτήριον, γ) περί συγκεντρώσεως είς άσφα-
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λεΐς άποθήκας τοΰ κέντρου δλων των συλλογών επαρχιακών ιδρυμάτων ή' μονα- 
στηρίοιν, εάν ή φύλαξις αυτών είναι πλημμελής, καί περί άλλων ελλείψεων τής 
υπηρεσίας, παρέχεται δέ νέα προθεσμία είς τους ίδιώτας κατόχους ιστορικών 
χειρογράφων καί εγγράφων, δπως δηλώσωσι ταΰτα εις τε τό Ύπουργεϊον Παι
δείας καί είς τά Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους.

Κατά τό 1939 είσήχθησαν είς τά Γενικά ’Αρχεία, έξ αγορών τοΰ δημοσίου ή 
έκ δωρεάς, διάφορα μεμονωμένα έγγραφα ή καί μικραί συλλογαί ιστορικών εγγρά
φων πρός δέ καί τά έξης δημόσια ’Αρχεία.

1) Τό Οικονομικόν άρχεΐον τής 'Υπάτης Αρμοστείας Σμύρνης έκ τοΰ Ύπουργ. 
Οικονομικών.

2) Τό Άρχεΐον τοΰ Β. Ναυστάθμου άποτελοΰμενον έξ 145 πρωτοκόλλων καί 
βιβλίων τών ετών 1836—1895 καί έξ 172 φακέλλων εγγράφων τών ετών 1835— 
1870.

3) Φάκελοι περιέχοντες έ'γγραφα σχετικά μέ τήν απονομήν συντάξεως είς 
τούς άγωνιστάς έκ τής Γεν. Διευθΰνσεως Δημοσίου Λογιστικού.

Συντελεσθείσης πλήρως τής ταξινομήσεως τοΰ αρχείου τών χρόνων τής Έπα- 
ναστάσεως (1821—1827) ήρξατο ήδη ή ταξινόμησις τοΰ Καποδιστριακοΰ ’Αρχείου, 
κατά χρονολογικήν σειράν καί κατά υπηρεσιακούς κλάδους.

Διά τά ’Αρχειοφυλακεία καί τά ιστορικά αρχεία τών επαρχιών κατεβλήθησαν 
ίδιαίτεραι φροντίδες καί έπεδιώχθη ή άνάπτυξις αύτών από πάσης έπόψεως. Πρόζ 
τούτο ό Διευθυντής τών Γενικών ’Αρχείων κ. Δ. Ζακυθηνός μετέβη καί έπεθεώ- 
ρησε τό Άρχειοφυλακεΐον Σάμου διευθετήσας μετά τών άλλων αρμοδίων καί τό 
ζήτημα τής στεγάσεως αύτοΰ, έπεσκέφθη τήν Δημητσάναν καί έμελέτησε τόν τρό
πον τής περισυλλογής τών ιστορικών εγγράφων τής πόλεως ταύτης, είσηγήθη δέ 
είς τήν Επιτροπήν τών Γενικών ’Αρχείων τοΰ Κράτους τήν ΐδρυσιν τοπικών αρ
χείων έν Χίψ (έν τή Βιβλιοθήκη «Κοραής») καί Σπάρτη. Σχετικαί προτάσεις ύπε- 
βλήθησαν ήδη είς τό Ύπουργεϊον Θρησκευμάτων καί Έθν. Παιδείας.

Τά Γενικά ’Αρχεία, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τοΰ Σ. Υπουργείου Δικαιοσύ
νης, έπέτυχον τήν είς δημόσια ’Αρχεία ή Βιβλιοθήκας κατάθεσιν τών φυλαττομέ- 
νων είς τά συμβολαιογραφεία κωδίκων καί ιστορικών εγγράφων έν Σπέτσαις, έν 
Χίω (τής κοινότητος Βολισσοΰ), έν Σκιάθφ, έν Σκοπέλφ, έξησφάλισαν δέ τήν συν- 
τήρησιν τών πολυτίμων Τουρκικών αρχείων τοΰ 'Ιεροδικείου Κρήτης καί τοΰ Ιερο
δικείου καί κτηματολογίου Καστοριάς.

Οί μελετηταί τοΰ αναγνωστηρίου τών Γεν. ’Αρχείων άνήλθον κατά τό 1930 
είς 580 περίπου, άπό ημέρας δέ είς ημέραν βαίνει αύξάνουσα ή σπουδή τής πατρίου 
ιστορίας έν τφ έπιστημονικφ τούτιρ ίδρύματι.
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