
 
  

  

  

Κωδικός (οί) αναγνώρισης  Α.Ε.  380 

Τίτλος    ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συλλογή) 

Χρονολογία (ες)  1822-1872 

Επίπεδο περιγραφής Συλλογή 

Μέγεθος και υπόστρωμα της 

ενότητας περιγραφής (Ποσότητα, 

όγκος ή διαστάσεις) 

55 βιβλία / κατάστιχα  

Όνομα παραγωγού (ών)  -Μινιστέριον της Οικονομίας 

-Επί της Οικονομίας Επιτροπή 

-Γραμματεία / Υπουργείο επί των Οικονομικών  

-«Ελεγκτικόν Συμβούλιον»  

 Βασιλικά Ανάκτορα (περίοδοι: οθωνική και Γεωργίου 

Α΄). 

Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό 

σημείωμα  
  

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής  Ενοποιήθηκαν οι εγγραφές με τίτλο «Όθων και 

Αμαλία» (τέσσερις τόμοι παρουσιαζομένων, αριθμοί 

εισαγωγής: 33, 289) και «Σκιαδάς Νικόλαος 

(συλλογή)» (αριθμός εισαγωγής: 380).   

Διαδικασία πρόσκτησης  Δωρεά του ανιψιού του, Ελευθέριου Σκιαδά. 

Παρουσίαση περιεχομένου  Βιβλία ταμείου, πρωτόκολλα εξερχομένων εγγράφων 

των οικονομικών υπουργείων της Επανάστασης, της 

Καποδιστριακής και οθωνικής περιόδου, καθώς και 

του Γεωργίου Α΄. Πίνακες εισερχομένων και 

εξερχομένων εγγράφων της Επί των Οικονομικών 

Γραμματείας, βιβλία εσόδων προξενείων, βιβλία 

παρουσιασθησομένων και υπασπιστών της Αυλής του 

Όθωνα (κυρίως) και του Γεωργίου Α΄ κλπ.  

[Βλ. επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή] 

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 

διατήρηση  
Δεν έγιναν εκκαθαρίσεις. 

Προσθήκες υλικού  Δεν αναμένονται προσθήκες 

Σύστημα ταξινόμησης  Χρονολογική με βάση την ιστορική περίοδο και 

ειδολογική με βάση τους παραγωγούς ή το θέμα.  

Όροι πρόσβασης  Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση. 

Όροι αναπαραγωγής    

Γλώσσα / γραφή των τεκμηρίων    

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 

προϋποθέσεις  
Φθορές σε ορισμένα τεκμήρια, λείπουν τα εξώφυλλα 

στα πρωτόκολλα εξερχόμενης αλληλογραφίας της 

περιόδου της Επανάστασης και του Καποδίστρια.  



Εργαλεία έρευνας    

Εντοπισμός πρωτοτύπων    

Εντοπισμός αντιγράφων    

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές 

ενότητες περιγραφής  
Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου επί των 

Οικονομικών, ΓΑΚ Κεντρική Υπηρεσία, βλ. Βάσω 

Ψιμούλη, Αρχείο Γραμματείας / Υπουργείου επί των 

Οικονομικών (1833-1862). Ευρετήριο, Αθήνα, ΓΑΚ, 

2002 

Δημοσιεύσεις / Βιβλιογραφία    

Παρατηρήσεις    

Παρατηρήσεις και όνομα του / της 

αρχειονόμου  
Γιώργος Χαρωνίτης 

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 

Χρονολογία (ες) περιγραφής  Ιούνιος 2006 

Θέματα  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ / ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ / 

ΟΘΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑ / ΑΝΑΚΤΟΡΑ / 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Επανάσταση - Καποδίστριας 

1)      «Υπουργείον Οικονομικών. Πρωτόκολλον των εξερχομένων εγγράφων από αριθμ  1 

έως 1372 από 15 Ιανουαρίου 1822- 25 Απριλίου 1823» Στο εσωτερικό : «Γενικόν 

πρωτόκολλον του μινιστερίου της Οικονομίας» (σελ. 222 συμπληρωμένες από 300 

περ. ) 

  

2)      «Αντίγραφα των δασμαποδεικτικών» (1829)  

  

3)      Βιβλίο Ταμείου της Ελλάδος 1830. Ένδειξη: «2469 του ταμία της Ελλάδος Α. 

Τζούνη. Βιβλίον πρόχειρον. Σημειούνται με λεπτομέρειαις αι δοσοληψίαι 1830». 

Εμφανίζονται επίσης: «Γενικόν  Ταμείον», «Εθνικόν Ταμείον 1830» 

  

4)      Βιβλίο «Ταμείου της Ελλάδος» (1831-1832) 

  

5)      Πρωτόκολλο εξερχομένων εγγράφων της επί της Οικονομίας Επιτροπής (20 Μαΐου 

1830 – 13 Αυγούστου 1830) (802 σελ.) 

  

6)      Πρωτόκολλο εξερχομένων εγγράφων του Ελεγκτικού Συμβουλίου (Συνεδρίου;) 

(1830-1833)  

  

7)      Πρωτόκολλο εξερχομένων εγγράφων της επί της Οικονομίας Γραμματείας (Ιούλιος – 

Οκτώβριος 1832) (560 σελ.) 

  

8)      Δεσμίδα αποδεικτικών της επί της Οικονομίας Επιτροπής που αφορούν την εκποίηση 

εθνικών κτημάτων στην περιοχή Τρίπολης-Λεονταρίου. Τόπος έκδοσης το Άργος. 

(Δεκέμβριος 1831-Ιανουάριος 1833). 

  



9)      «2639»   Βιβλίο εξόδων (Οκτώβριος 1829- Νοέμβριος 1831, αρχικά στην Αίγινα, 

μετά στο Ναύπλιο)  (μεγάλο σχήμα 58,5 X 43 εκ)  .  

  

Βασιλεία Όθωνα 

Γραμματεία επί των Οικονομικών 

«Βιβλία βοηθημάτων» ή «βοηθειών»  (1838-1861) 

[Βιβλίο όπου σημειώνονται οι βασιλικές ενισχύσεις προς άτομα που αιτούνται 

οικονομική βοήθεια. Στήλες: Α/Α, Ημέρα παρουσιάσεως, Όνομα και Επώνυμον, Πατρίς, 

Ηλικία, Επάγγελμα, Εις ποίαν στάσιν ευρίσκονται (Οικογένεια, Περιουσία, Υγεία), 

Πιστοποιητικά, Απόφασις, Εγκριθείσαι ποσότητες (Μερικά, Ολικά, Ποσάκις έλαβε 

εξοικονομήσεις (π. έ, τρ.ε)), Παρατηρήσεις.. ] 

10)   «Βιβλίον Βοηθημάτων 1838» (1838) 

  

11)   «Βιβλίον βοηθημάτων δια το έτος 1855» (1855) (Πρόχειρες σημειώσεις, σοβαρή 

φθορά ) 

  

12)   «Βιβλίον Βοηθειών» (1856-1858) 

  

13)   «Βιβλίον Βοηθειών» (1858-1861) 

  

Πίνακες εισερχόμενων  και εξερχόμενων εγγράφων   

Εισερχόμενα 

14)   Αλφαβητικός πίνακας εισερχομένων εγγράφων Ιούλιος 1832 

  

15)   Αλφαβητικός πίνακας εισερχομένων εγγράφων Μάιος  1843 (ένδειξη: «Μάιος του 

1843 των εισερχομένων εγγράφων του Α.Μ»).  

  

16)   Αλφαβητικός πίνακας εισερχομένων εγγράφων Νοέμβριος 1858 

  

  

  

Εξερχόμενα 

17)   Αλφαβητικός πίνακας εξερχομένων εγγράφων Ιούνιος 1834 

  

18)   Αλφαβητικός πίνακας εξερχομένων εγγράφων (;) 1835  (γερμανικά) 

19)   Αλφαβητικός πίνακας εξερχομένων εγγράφων Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1836 

  

20)   Αλφαβητικός πίνακας εξερχομένων εγγράφων Σεπτέμβριος 1836 (ένδειξη: 

«Εξερχόμενα του Α.M. Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 1836»)  

  

21)   Αλφαβητικός πίνακας εξερχομένων εγγράφων  Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1840 

  

22)   Αλφαβητικός πίνακας εξερχομένων εγγράφων  Σεπτέμβριος 1851 

  

  



Διάφορα βιβλία 

Προξενικά 

  

23)   Βίβλος εσόδων Α΄από της 22 Μαρτίου 1834 άχρι της 31 Δεκεμβρίου 1835 

Ένδειξη στο εσωτερικό: «(Εκ του πρωτοτύπου) Κατάστιχον εσόδων του εμπορικού 

γραφείου της εν Κωνσταντινουπόλει πρεσβείας της Αυτού Μεγαλειότητος του 

Βασιλέως της Ελλάδος έτος 1834. Εθεωρήθη....» 

  

24)   «Βιβλίον εσόδων 1849-1852. Κατάστιχον εσόδων του Γραφείου του προξενείου της 

Ελλάδος εις Ήπειρον και Αλβανίαν» 

  

25)   Εξερχόμενη αλληλογραφία με το προξενείο Τεργέστης (1856-1860).  

Μάλλον πρόκειται για αλληλογραφία του Μεγάλου Αυλάρχη με τον πρόξενο της 

Ελλάδας στην Τεργέστη σχετικά με οικονομικές ενισχύσεις προς τον Όθωνα 

διαφόρων αριστοκρατών της πόλης.  

Ποικίλα 

26)   Βιβλίο  Ταμείου της Ελλάδος (1833)  

27)   «Πρωτόκολλον εξερχομένων του βασιλικού εφόρου Ηλείας» (1833)   

28)   Militaer Verwaltungs Reglement (Κανονισμός στρατιωτικής οικονομικής 

διαχείρισης ).  Σταχωμένα έγγραφα που αφορούν «διδακτικούς ορισμούς» 

οικονομικής διαχείρισης λόχων ή ιλών, ταγμάτων και συνταγμάτων (1833, ελληνικά, 

γερμανικά). 

29)    «Καθημερινόν ήρχισε την 6η Μαρτίου εν Ναυπλίω έως 3 Δεκεμβρίου 1836 

(Ναύπλιο). M J. Αρ. 3» 

  

30)   Απολογισμός (;) 1841 

  

31)   Απολογισμός (;) 1842 

  

32)   «2ον Ευρετήριον του έτους 1837» (Γραμματεία στρατιωτικών ;) 

  

  

Γραμμάτια  

33)   Βιβλίο γραμματίων παραλαβής ταμείου Αχαΐας («Το παρόν βιβλίον περιέχον [...] δια 

να χρησιμεύσει ως βιβλίον γραμματίων παραλαβής του ταμείου Αχαΐας») (1837) 

34)  Σταχωμένα πιστωτικά γραμμάτια «αντί μετρητών εις αγοράν εθνικών φθαρτών 

κτημάτων και γαιών» (στελέχη, κενά) 1838 

35)   Σταχωμένα πιστωτικά γραμμάτια «αντί μετρητών εις αγοράν εθνικών φθαρτών 

κτημάτων και γαιών» (στελέχη, κενά) 1849- 

  

Ανάκτορα 

«Βιβλία των υπασπιστών» (1836-1861) 

  



[Βιβλίο όπου σημειώνονται οι δραστηριότητες του βασιλιά. Στα δύο πρώτα βιβλία (1836-

1839) Το έντυπο στα γερμανικά, οι εγγραφές στα ελληνικά. Από το 1848 και μετά το έντυπο 

και οι εγγραφές στα ελληνικά].  

  

36)   «Βιβλίο των υπασπιστών» 1836-1839 (Ιούνιος).  

  

37)   «Βιβλίο των υπασπιστών» 1839 (Ιούλιος)-1843 (Ιούλιος).  

  

38)   «Βιβλίο των υπασπιστών» 1848 (Φεβρουάριος) – 1849 (Ιούλιος).  

  

39)   «Βιβλίο των υπασπιστών» 1852 (Ιανουάριος) – 1853 (Ιούλιος).  

  

40)   «Βιβλίο των υπασπιστών» 1861 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος). Ένδειξη: «Βιβλίον των 

υπασπιστών δια την εποχήν της Αντιβασιλείας της Α.Μ. της Βασιλίσσης» 

  

Βιβλία «παρουσιασθησομένων» 

[Βιβλία όπου σημειώνεται το πρόγραμμα συναντήσεων του βασιλιά 

Στήλες: Έτος, Ημέρα, Μην, Όνομα των παρουσιασθησομένων, Ώρα (πμ, μμ), Παρατηρησεις] 

  

41)   «Βιβλίον των ημερουσίων διαταγών του Β. Αυλαρχείου 1845» (1845-1849) (βιβλίο 

Βιβλίο «παρουσιασθησομένων» 1854-1855 (ο τίτλος από την οικεία στήλη του 

βιβλίου) 

  

42)   Βιβλίο «παρουσιασθησομένων» 1855 – 1858 

  

43)   Βιβλίο «παρουσιασθησομένων» 1859 - 1862 «Βιβλίον των παρουσιαζομένων εις την 

ΑΜ. την Βασίλισσαν από 1ης Σεπτεμβρίου 1859» 

  

44)   παρουσιαζομένων)  

 

Βασιλεία Γεωργίου Α΄ 

  

45)   «Ευρετήριον Εισερχομένων Νοεμβρίου 1863 της Α.Μ.»  Υπουργείο Οικομομικών? 

  

46)   «Ευρετήριον εξερχομένων εγγράφων μηνός Ιουνίου 1865» της Α.Μ. του Βασιλέως 

της Ελλάδος (Υπουργείο Οικομομικών?)  

  

47)   «Μερικόν 1869» (έξοδα βασιλικής αυλής ) 

  

48)   «Βιβλίον υπασπιστού αρχόμενον από της 20ης Απριλίου 1886 » 

1886 (Απρίλιος) – 1889 (Απρίλιος) 

  

49)   «Βιβλίον Η΄ Έσοδα κατ’ επαρχίαν (1872)». Στην κεφαλίδα των σελίδων: 

«Βοηθητικόν των εσόδων της οδοποιΐας εν γένει κατ’ Επαρχίαν»  55,5 X 40 εκ 

  

  

  

Αταύτιστα (50-52) 

 

Τρία κατάστιχα με σημειώσεις  

  

  



  

 


