
 

Κωδικός (οί) αναγνώρι-

σης 

Α.Ε. 440 

Τίτλος    ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

Χρονολογία (ες) 1828-1833 (κυρίως 1829-1830) 

 

Επίπεδο περιγραφής φάκελος/υποφάκελος/τεκμήριο 

 

Μέγεθος και υπόστρω-

μα της ενότητας περι-

γραφής (Ποσότητα, ό-

γκος ή διαστάσεις) 

1 αρχειακό κουτί (περίπου 400 έγγραφα) 

 

Όνομα παραγωγού (ών) Ελληνική Πολιτεία – Προσωρινή Διοίκηση 

Η επί της Οικονομίας Επιτροπή 

Η επί της Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης Επιτροπή 

 

Διοικητική ιστορία / 

Βιογραφικό σημείωμα 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας (1776-1831) και ο Γαλλοελβετός 

τραπεζίτης Ιωάννης Γαβριήλ Εϋνάρδος (1775-1863) είχαν 

γνωριστεί το 1814 στο Συνέδριο της Βιέννης. Συνομήλικοι 

και φίλοι ανέπτυξαν και διατήρησαν τα χρόνια της διαμο-

νής του Καποδίστρια στη Γενεύη μια στενή και ειλικρινή 

συνεργασία. Θερμός φιλέλληνας ο Εϋνάρδος είχε την ιδέα 

για την ίδρυση ενός πιστωτικού οργανισμού που θα προι-

κιζόταν από τα εναπομείναντα κεφάλαια των δανείων και 

θα αυξανόταν από νέες εγγραφές με σκοπό την προσπά-

θεια ενίσχυσης της ρευστότητας των οικονομικών δραστη-

ριοτήτων της χώρας. Ο ίδιος είχε συνεισφέρει 100.000 

φράγκα στην ίδρυση της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπε-

ζας. 

Η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα συστάθηκε αμέσως μετά 

την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια στην Ελλάδα. Ο Κα-

ποδίστριας έφτασε στην Αίγινα στις 11/23 Ιανουαρίου 

1828 και ορκίστηκε Κυβερνήτης στις 26 του ίδιου μήνα. 

Με το ψήφισμα του Κυβερνήτη της 2ας Φεβρουαρίου 

1828 ιδρύθηκε η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, μια κρα-

τική τράπεζα που θα εξέδιδε έντοκες ομολογίες και μετο-

χές «επί τη προσδοκία ότι τα κεφάλαια ήθελον συρρεύσει 

δι’ αυτής εκ πατριωτισμού εις το κενόν δημόσιον ταμείον 

και θα ανακουφισθώσιν αι επείγουσαι και πολλαπλαί αυ-

τού ανάγκαι…». 

Σύμφωνα με το ψήφισμα που συνίστατο από 8 άρθρα, η 

λειτουργία της Τράπεζας προβλεπόταν ως εξής: 

Τα κεφάλαια της Τράπεζας προέρχονταν από τις καταθέ-

σεις των μετόχων, οι οποίοι θα λάμβαναν τόκο 8% ετησί-

ως. 

Οι πολίτες μπορούσαν επίσης να αποκτήσουν μερίδες στην 

Τράπεζα προσφέροντας προϊόντα που μπορούσαν να πω-

ληθούν σε ξένους τόπους.  Τα χρήματα των μετόχων πα-

ρέμεναν κατατεθειμένα στην Τράπεζα με προθεσμία ενός 



ολόκληρου έτους. Μετά την παρέλευση του έτους, και έ-

χοντας κάνει αίτηση ένα μήνα πριν, οι καταθέτες/μέτοχοι 

είχαν δικαίωμα να λάβουν πίσω μέρος ή το σύνολο του 

κεφαλαίου τους. Επίσης, με τη συμπλήρωση της προθε-

σμίας ενός έτους οι «χρεωστικές αποδείξεις» (ομολογίες), 

που έδιδαν οι διευθυντές της Τράπεζας στους μετόχους, 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν (το αντίτιμό τους) για την 

αγορά προσόδων του Κράτους, στην ενοικίαση εθνικών 

κτημάτων ή και στην αγορά εθνικών γαιών στο μέλλον. Τη 

Διοίκηση της Τράπεζας, που είχε έδρα την Αίγινα, ασκού-

σαν ο Πρόβουλος του επί της Οικονομίας Τμήματος του 

Πανελληνίου με δύο συνεργάτες διορισμένους από τον 

Κυβερνήτη. 

 Η Εθνική Χρηματιστική δεν κατάφερε να προσελκύσει 

ικανά κεφάλαια, ενώ ως καθαρά δανειστικός οργανισμός 

του κράτους δεν απέκτησε ποτέ χαρακτήρα πιστωτικού 

ιδρύματος που θα διέδιδε το θεσμό της πίστης και θα διο-

χέτευε κεφάλαια στην παραγωγική διαδικασία. Όλοι οι 

συγκεντρωμένοι πόροι της απορροφήθηκαν στις μεγάλες 

ταμειακές ανάγκες του κράτους και μετά τη δολοφονία του 

Κυβερνήτη, τον Σεπτέμβριο του 1831, λειτούργησε υπο-

τυπωδώς μέχρι τη διάλυσή της από τη βαυαρική αντιβασι-

λεία το 1834. 

 

Ιστορικό της ενότητας 

περιγραφής 

Άγνωστη είναι η προέλευση των σωζόμενων τεκμηρίων 

της αρχειακής ενότητας. 

 -Υπήρχαν ενδείξεις/τίτλοι σε έξι δίφυλλα που περιλάμβα-

ναν τεκμήρια: αφενός το πλήθος/αριθμός των εγγράφων 

και  «Έγγραφα Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης». 

 -Μοναδικές ενδείξεις προέλευσης του υλικού είναι χειρό-

γραφες σημειώσεις από τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα σε 

κάποιους πρωτότυπους φακέλους όπως «Ιδιαιτέρως ενδια-

φέροντα»,  «(;)τιμολογ. 5 φάκελλοι 29/5/42», που θα μπο-

ρούσαν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι αγοράστηκαν 

επιλεκτικά από  παλαιοβιβλιοπώλη ή ιδιώτη (;). 

 

Διαδικασία πρόσκτησης Αγορά, 1984 (1.000.000 δραχμές) 

Παρουσίαση περιεχομέ-

νου 

Επιστολές, αναφορές της Προσωρινής Διοίκησης της Ελ-

ληνικής Πολιτείας κυρίως της Γραμματείας Επικρατείας 

και της Επιτροπής Οικονομίας καθώς και πολιτών σχετικές 

με αιτήσεις πληρωμών τόκων και κεφαλαίου χρεωστικών 

αποδείξεων (ομολογιών) που κατείχαν διάφοροι καταθέ-

τες/δανειστές της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας, της 

πρώτης απόπειρας λειτουργίας χρηματοπιστωτικού ιδρύ-

ματος στο νεοελληνικό κράτος από τον Κυβερνήτη Ιωάννη 

Καποδίστρια. Αναφέρονται επίσης στις διαταγές και στη 

διαχείριση των δημόσιων οικονομικών από την Τράπεζα 



και τα Δασμοτελωνεία, στις εθνικές προσόδους (ορυκτά 

Μήλου, σμύριδα και Αλυκή Νάξου) και στα εθνικά κτήμα-

τα (σταφιδάμπελοι Κορίνθου και Βοστίτσας και ελαιώνες 

Κορίνθου και Σαλώνων) ως οικονομικούς πόρους του Ε-

θνικού Ταμείου (1829-1830). 

 

[Βλέπε επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή] 

 

Επιλογές, εκκαθαρίσεις 

και τελική διατήρηση 

Δεν έγινε καμία εκκαθάριση 

Προσθήκες υλικού Δεν αναμένονται προσθήκες 

 

Σύστημα ταξινόμησης Οι επιστολές και τα υπηρεσιακά έγγραφα που απευθύνο-

νται στην Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα ταξινομήθηκαν 

κατά προέλευση φορέα/αποστολέα (χρονολογικά) και θε-

ματικά όσον αφορά τις εθνικές προσόδους και τα εθνικά 

κτήματα. 

Διάγραμμα ταξινόμησης   

Υποφάκελος 1 Ελληνική Πολιτεία – Κυβερνήτης, Γραμμα-

τεία Επικρατείας, Γενικό Φροντιστήριο, Διοικητές, προ-

σωρινοί Διοικητές, Επίτροποι (1829-1830) 

Υποφάκελος 2 Ελληνική Πολιτεία – Η επί της Οικονομίας 

Επιτροπή (Φεβρουάριος- Οκτώβριος 1830) 

Υποφάκελος 3 Πολίτες, Επαρχιακές Δημογεροντίες (1828-

1830) 

Υποφάκελος 4 Εθνικές πρόσοδοι – Επιτροπή Ορυκτών 

Μήλου, Σμύριδα και Αλυκή Νάξου (1830) 

Υποφάκελος 5  Εθνικά Κτήματα – Σταφιδάμπελοι Κορίν-

θου και Βοστίτσας, Εθνικός ελαιώνας Κορίνθου, Εθνικός 

ελαιώνας Σαλώνων (1829-1833) 

 

Όροι πρόσβασης Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση 

 

Όροι αναπαραγωγής  

Γλώσσα / γραφή των 

τεκμηρίων 

Ελληνικά 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

και τεχνικές προϋποθέ-

σεις 

Τεκμήρια σε πολύ καλή κατάσταση. Υπόστρωμα βαμβα-

κερό χαρτί, ευανάγνωστες γραφές. 

Εργαλεία έρευνας Αναλυτικό ευρετήριο σε επίπεδο υποφακέλου/τεκμηρίου 

σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Εντοπισμός πρωτοτύ-

πων 

 

Εντοπισμός αντιγράφων  

Συμπληρωματικές πη-

γές / σχετικές ενότητες 

περιγραφής 

1) Γενικά Αρχεία του Κράτους -  Κεντρική Υπηρεσία 

α) Αρχείο Γενικής Γραμματείας (περιόδου Κυβερνήτη Ι. 

Καποδίστρια) 1828-1830, 300 φάκελοι. 

β) Αρχείο Επιτροπής Οικονομίας (1828-1833), 359 φάκε-

λοι. 



γ) Αρχείο Εκτάκτων Επιτρόπων και Προσωρινών Διοικη-

τών (1828-1833), 101 φάκελοι. 

Προσβάσιμα ψηφιακά αντίγραφα στη διεύθυνση του Αρ-

χειομνήμονα. 

 

2) ΓΑΚ - Νομού Κερκύρας 

Αρχείο Καποδίστρια (φάκελοι εισερχομένων και εξερχο-

μένων εγγράφων). 
 

 

Δημοσιεύσεις / Βιβλιο-

γραφία 

Βοηθητική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την 

περιγραφή του αρχείου: 

1) Επιμέλεια Γ. Νοταράς - Ζ. Συνοδινός, Ο Ηπειρώτης Γε-

ώργιος Σταύρος 1788-1869. Θεμελιωτής της οικονομικής 

συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους. Αθήνα, ΙΑΕΤΕ,  

2010. 

2) Σίμος Μποζίκης,  Ελληνική Επανάσταση και Δημόσια 

Οικονομία. Η συγκρότηση του ελληνικού εθνικού κράτους 

1821-1832. Αθήνα, Ασίνη, 2021, σσ. 83-97 και παραρτή-

ματα 2.1-2.3 

 

Παρατηρήσεις  

Παρατηρήσεις και όνο-

μα του / της αρχειονό-

μου 

1) Παρότι είναι φανερό ότι τα έγγραφα του αρχείου είναι  

αποσπασματικά και περιορισμένα αριθμητικά, πιστεύω ότι 

αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνολικού αρ-

χείου, στο είδος και στο περιεχόμενο των εγγράφων. 

2) Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ονόματα των μετό-

χων/δανειστών της Τράπεζας που καταγράφονται καθώς 

και τα αντίστοιχα  ποσά χρημάτων. 

3) Τα ζητήματα διαχείρισης των Εθνικών Κτημάτων, όπως 

οι ελαιώνες Κορίνθου και Σαλώνων, οι σταφιδάμπελοι 

Κορίνθου και Βοστίτσας και οι εθνικοί πόροι από ορυχεία 

και Αλυκές, όπως της Μήλου, της Νάξου μαρτυρούν τις 

πρώιμες συνθήκες γεωργικής καλλιέργειας και μεταλλευ-

τικής δραστηριότητας στο νεοελληνικό κράτος. 

4) Ευχαριστίες οφείλω στον συνάδελφο Ζήσιμο Συνοδινό 

για τις διευκρινίσεις όσον αφορά τις τραπεζικές συναλλα-

γές και την ορολογία και τις γνώσεις του γύρω από την 

Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, δεδομένου ότι έχει αποτε-

λέσει αντικείμενο παλαιότερων ερευνών του. 
 

Χριστίνα Βάρδα 

 

Κανόνες ή πρότυπα πε-

ριγραφής 

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 

Χρονολογία (ες) περι-

γραφής 

Ιανουάριος-Μάρτιος 2021 

Θέματα ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / ΝΟΜΙΣΜΑΤΙ-

ΚΑ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ / ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ / ΚΑ-

ΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / ΕΘΝΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ / 



ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ / ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕ-

ΛΟΙ/ ΟΡΥΚΤΑ ΜΗΛΟΥ / ΣΜΥΡΙΔΑ ΝΑΞΟΥ / ΑΛΥΚΕΣ 

 

  



 

ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ 1  ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  (1828-1833) 

1.1 Ελληνική Πολιτεία -  Κυβερνήτης, Γραμματεία Επικρατείας,  Γενικό 

Φροντιστήριο, Γραμματείες, Διοικητές, Προσωρινοί Διοικητές, 

Επίτροποι  (1829-1830) 

 

Ι. Κυβερνήτης της Ελλάδος 

Επιστολές (3) του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια προς την Επιτροπή 

της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας (1830): 

 

- Ναύπλιο, 12 Μαρτίου 1830 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες του μακαρίτη 

Αναστάσιου Τσαμαδού στην πατρίδα, διατάσσει, πριν ακόμα εκτελεστεί 

το ψήφισμα της Δ΄ Εθνικής Συνέλευσης του Άργους για την αποζημίωση 

των τριών Ναυτικών Δυνάμεων, να εναποτεθούν 8.000 δίστηλα στην 

Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα υπέρ της άπορης οικογενείας, με τους 

τόκους των οποίων θα εξοικονομήσει τις ανάγκες της. 

 

- Ναύπλιο, 1 Απριλίου 1830 

Κατά την αίτηση της Τράπεζας προσκλήθηκε ο Έφορος εθνικών 

κτημάτων Κ. Παλαιολόγος να επιθεωρήσει την καλλιέργεια του ελαιώνα 

Σαλώνων και των κτημάτων που επιστατεί  ο Ανδρέας Κασιμάτης και να 

υποβάλει λογαριασμό των απαιτούμενων εξόδων. Δίνει την άδεια να 

πληρωθούν διάφοροι μέτοχοι καθώς και ο ετήσιος τόκος 6.292 δίστηλων 

του Αλέξανδρου Κοντόσταυλου, 100 φοίνικες στον Σταμάτη Κούζοβικ 

και οι τόκοι της Αλυκής Νάξου στην Τράπεζα. Αναφέρεται και στη 

σμύριδα Νάξου που, ενώ τα έξοδα εξόρυξης είναι μεγάλα, η πώληση δεν 

αποφέρει έσοδα στο Εθνικό Ταμείο. [Βλέπε υποφάκελο 3, επιστολή Σταμ. 

Κούζοβικ  ημερ. 18 Μαρτίου 1830 και υποφάκελο 4, Εθνικές πρόσοδοι, 

Σμύριδα και Αλυκή Νάξου]. 

 

- Ναύπλιο, 23 Αυγούστου 1830 

Εσωκλείει αναφορά του Ν. Παπαχριστοδούλου, Σάμιου, προς τον 

Κυβερνήτη και εγκρίνει την πληρωμή 50 δίστηλων, από τον αναλογούντα 

τόκο (76 δίστηλων) χρεωστικής απόδειξης 325 δίστηλων επ’ ονόματί του, 

για να εξακολουθήσει την εκπαίδευσή του στο Κεντρικό Σχολείο Αίγινας. 

 

 

ΙΙ. Επιστολές  τρίτων προς Κυβερνήτη της Ελλάδος (1828-1830) 

 

- «Σχέδιον περί νομίσματος συμφέροντος εις την Ελλάδα» του 

Αλέξανδρου Κοντόσταυλου (Αίγινα, 7 Ιανουαρίου 1828). [Το σχέδιο, 3 

σελίδων, αναφέρεται α) στην απαγόρευση της παραχάραξης, β) στην παύση 

κυκλοφορίας οθωμανικών και αγγλικών αργυρών νομισμάτων και γ) στην 

καθιέρωση, υποδιαίρεση, ονομασία, ισοτιμία του προτεινόμενου νέου 



ελληνικού εθνικού νομίσματος, του φοίνικα. Το σχέδιο συντάχθηκε κατ’ 

αίτηση του Ι. Καποδίστρια αμέσως μετά  την άφιξή του στην Ελλάδα. Η Δ΄ 

Εθνοσυνέλευση του Άργους (29 Ιουλίου 1828) καθιέρωσε εθνικό νόμισμα 

τον φοίνικα, υποδιαιρούμενο σε 100 λεπτά. Η κοπή των πρώτων αργυρών 

φοινίκων  ̶ κόπηκαν 11.978 με προέλευση του άργυρου από νηοψίες του 

ελληνικού στόλου ̶  έγινε στην Αίγινα τον Ιούνιο του 1829, στην αυλή της 

οικίας του Καποδίστρια υπό την επίβλεψη του Αλ. Κοντόσταυλου. Ισοτιμίες 

φοίνικα: 6 φοίνικες = 1 τάλιρο δίστηλο Ισπανίας, 1 φοίνικας = 7,58 

γρόσια]. 

 

- Επιστολή Στέφανου Στρούμπου (Άργος, 6 Αυγούστου 1829), στην οποία 

ζητά να  λάβει πίσω 2.000 τάλιρα που κατέθεσε «διά χειρός» του αδελφού 

του Κυβερνήτη, Βιάρου, γιατί τα έχει ανάγκη. 

 

- Επιστολή των Γεωργίου Ποπόφ, Λουκά Σκαραμαγκά, Δημητρίου 

Βαφέα, επιτρόπων του αποθανόντος εμπόρου στο Ταγανρόγ 

Κωνσταντίνου Γ. Τζιρόπουλου, στην οποία εσωκλείουν τη διαθήκη και 

ανακοινώνουν την επιθυμία του διαθέτη να κατατεθούν 15.000 ρούβλια 

στην Εθνική [Χρηματιστική] Τράπεζα, για τον φωτισμό των σχολείων, 

αναφερόμενοι στα διαδικαστικά. [Επικύρωση πρωτοτύπου, από τον Ν. 

Χρυσόγελο, Γραμματέα επί των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας 

Εκπαιδεύσεως, Ναύπλιο, 14 Μαρτίου 1830]. 

 

- Επιστολή Γρηγορίου Δημ. Σφουγγαρά (Ναύπλιο, 1 Αυγούστου 1830), με 

την οποία ανακοινώνει την απόφασή του να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής 

του «εις τους κόλπους της πατρίδος υπό τοιαύτην Κυβέρνησιν», 

φέρνοντας μαζί του «τα λείψανα της περιουσίας» του, ποσό 12.500  

φοινίκων, το οποίο επιθυμεί να  καταθέσει στην Τράπεζα και να 

εισπράττει τον ετήσιο τόκο κάθε 1 Απριλίου. [Βλέπε και σχετικές 

επιστολές Επιτροπής Οικονομίας ημερ. 12 και 25 Σεπτεμβρίου 1830]. 

 

- Επιστολή Γεωργίου Μαλοκίνη (Ναύπλιο, 16 Αυγούστου 1830), στην 

οποία ζητά να του αποδοθούν οι τόκοι δύο ετών από την κατάθεση 146 

δίστηλων επ’ ονόματί του, παραπονούμενος ότι η Τράπεζα τού είπε να 

αναφερθεί στον Κυβερνήτη, τον οποίο έχει προσπαθήσει τρεις φορές να 

συναντήσει, ανεπιτυχώς. 

 

 

ΙΙΙ. Ελληνική Πολιτεία - Γενική Γραμματεία της Επικρατείας (1829-

1830) 

Δεκατρείς (13) επιστολές του Νικόλαου Σπηλιάδη, Γραμματέα της 

Γενικής Γραμματείας της Επικρατείας (διαδέχθηκε τον Σπ. Τρικούπη) 

προς την Επιτροπή της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας: 

 

- Αίγινα, 6 Ιουνίου 1829 

Η Κυβέρνηση αποφάσισε να αγοράσει το πλοίο του μακαρίτη πλοιάρχου 

Κ. Κοτζιά  και, όταν το Ταμείο θα είναι σε καλύτερη κατάσταση, θα 

καταθέσει 37.000 γρόσια στην Τράπεζα η οποία καλείται να εκδώσει 

χρεωστική απόδειξη στο όνομα της χήρας Κοτζιά. [Βλέπε και υποφάκελο 

3, Πολίτες - Δημογεροντίες, επιστολή Γαρουφαλιάς χήρας Κ. Κοτζιά, Αίγινα 

11 Αυγούστου 1830]. 

 

- Αίγινα, 6 Ιουνίου 1829 

Σχετικά με την κατάθεση του μητροπολίτη Σαντορίνης (246 δίστηλα) η 

οποία θεωρήθηκε δωρεά, καθότι τα κατατεθέντα χρήματα προέρχονταν 



από εισοδήματα της μητρόπολης και όχι δάνειο. Να δοθεί αντίγραφο της 

αναφοράς στον  Γεώργιο Λέλη. 

 

- Αίγινα, 8 Ιουνίου 1829 

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δίδεται η άδεια να εκτελέσει η 

Τράπεζα τις αιτήσεις των Αναγνώστη Δεληγιάννη και Κωνσταντίνου 

Μεταξά, όχι όμως την αίτηση των τριών ιερομονάχων για πληρωμή 33 

δίστηλων. 

 

- Αίγινα, 13 Ιουνίου 1829 

Να πληρωθούν στη λήξη της προθεσμίας οι τόκοι των 7.000 δίστηλων 

που κατέθεσε η Δημογεροντία των Ψαρών επ’ ονόματι του Κοινού τους 

για να ικανοποιήσουν κατεπείγουσες ανάγκες. 

 

-  Αίγινα, 17 Ιουνίου 1829 

Παραχώρηση της οικίας Σπυρίδωνος Τρικούπη στο Ναύπλιο (αξίας 

13.950 γροσίων) προς δημόσια χρήση. Τα χρήματα κατατίθενται στην 

Τράπεζα η οποία παρακαλείται να εκδώσει αντίστοιχο αποδεικτικό προς 

τον Σπ. Τρικούπη και να σταλεί το έγγραφο ιδιοκτησίας στην Επιτροπή 

της Οικονομίας για να ακυρωθεί και να καταταχθεί η οικία στα δημόσια 

κτήματα. 

   

- Αίγινα, 21 Ιουνίου 1829 

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να πληρώσει η Τράπεζα στον Κ. 

Τζαμπέκο  (50 δίστηλα) και στον Γ. Γιαννακόπουλο (450), ενώ οι 

αποδείξεις που πληρώθηκαν (700 δίστηλα) σε διαταγή του κ. Δουτρών 

(Dutronc) δεν ήταν στο όνομα εκείνων που αναφέρει η διαταγή του 

Κυβερνήτη. [Βλέπε και υποφάκελο 3 Πολίτες - Δημογεροντίες, επιστολές 

Κωνσταντίνου Τζαμπέκου, Σύρα, 20 Μαΐου 1829 και Γιώργη 

Γιαννακόπουλου, Αίγινα, 19 Ιουνίου 1829, Hippolyte Carriot, Παρίσι, 7 

Μαίου 1829, Dutronc, Ναύπλιο, 27 Ιουνίου 1829]. 

 

- Άργος, 8 Ιουλίου 1829 

Αποστέλλονται 4 χρεωστικές αποδείξεις (αρ. 470, 471, 472, 473) της 

Τράπεζας, τις οποίες ο Πρόβουλος (υπουργός) της Οικονομίας έστειλε 

στη Γενική Γραμματεία. Να ειδοποιηθεί ο Πρόβουλος για την παραλαβή 

τους. 

 

- Άργος, 20 Ιουλίου 1829 

Επιστρέφεται η χρεωστική απόδειξη στο όνομα της Γαρουφαλιάς χήρας 

Κ. Κοτζιά, υπογεγραμμένη  και από τον Κυβερνήτη και από τον 

Πρόβουλο. [Πρόκειται για την αγορά του εθνικού πλοίου του μακαρίτη 

πλοιάρχου προς 37.000 γρόσια, βλέπε επιστολή Γενικής Γραμματείας, 

Αίγινα, ημερ. 6 Ιουνίου 1829]. 

 

- Ναύπλιο, 14 Μαρτίου 1830 

Η μαρτυρία του Γεωργίου Λέλη και η ευχαριστήρια επιστολή της 

Επιτροπής αποδεικνύει ότι τα 100 δίστηλα ήταν προσφορά του ηγουμένου 

και των πατέρων της Μονής Σαντορίνης. Οι Λέλης και Χρυσοβελόνης δεν 

δικαιούνται να έχουν απαιτήσεις. Στέλνεται σχέδιο χρεωστικής ομολογίας 

απόδειξης, ώστε να φροντίσει η Επιτροπή της Τράπεζας να σταλεί τάχιστα 

στη Γαλλία για να τυπωθούν 7.000 αντίτυπά της. 

 

- Ναύπλιο, 25 Ιουλίου 1830 



Ειδοποιείται η Επιτροπή να αναβάλει τη δημοσίευση (άρθρο η΄ του υπ. 

αρ. 591 Ψηφίσματος) των νέων και παλαιών μετόχων, επειδή δεν 

γράφτηκε κανείς νέος μέτοχος σε αυτήν και «δεν ωφελεί βέβαια κατ’ 

ουδένα λόγον ούτε τους παλαιούς μετόχους ούτε το κοινόν να γίνει 

τοιαύτη δημοσίευσις». 

 

- Ναύπλιο, 3 Αυγούστου 1830 

Ειδοποιείται η Τράπεζα ότι η επί της Οικονομίας Επιτροπή διατάχθηκε να 

ενεργήσει την εξόφληση μισθών και εξόδων μηνός Ιουλίου. 

 

- Ναύπλιο, 7 Σεπτεμβρίου 1830 

Ενημερώνει ότι η επί της Οικονομίας Επιτροπή διατάχθηκε να πληρώσει 

το κεφάλαιο (67 δίστηλα) συν τους τόκους σύμφωνα με τη χρεωστική 

απόδειξη της Τράπεζας στους Επιτρόπους των σχολείων της Άνδρου. 

 

- Ναύπλιο, 1 Οκτωβρίου 1830 

Ανακοινώνει την απόφαση της Κυβέρνησης να διοριστεί ως μέλος της 

Επιτροπής Εθνικής [Χρηματιστικής] Τράπεζας ο Φραντζέσκος 

Παπαμανώλης. 

 

 

IV. Ελληνική Πολιτεία - Γενικό Φροντιστήριο, Γραμματείες (1829-

1830) 

 

- Επιστολή Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, μέλους του Γενικού 

Φροντιστηρίου, προς την Επιτροπή της Χρηματιστικής Τράπεζας (Αίγινα, 

24 Ιουνίου 1829). Ζητά να πληρωθεί στον Γ. Φίνλεϋ, επίτροπο του 

μακαρίτη Α. Άστιγγος, το ποσό των 13.366 γροσίων προς εξόφληση 

λογαριασμού του με την Κυβέρνηση. 

 

- Εγκύκλιος του Βιάρου Καποδίστρια, πρώην Γραμματέα των 

Στρατιωτικών και Ναυτικών (Ναύπλιο 2 Απριλίου 1830). Ανακοινώνει τη 

διαίρεση της Γραμματείας, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τον κλάδο  των 

Ναυτικών και ο συνταγματάρχης Π. Ρόδιος των Στρατιωτικών. 

 

- Επιστολή Βιάρου Καποδίστρια, Γραμματέα επί των Ναυτικών προς την 

Εθνική [Χρηματιστική] Τράπεζα (Ναύπλιο, 5 Αυγούστου 1830). Ζητά να 

υπολογίσει η Τράπεζα το κεφάλαιο και τα αναμενόμενα κέρδη από την 

πώληση 2.000 κανταριών σμύριδας Νάξου στη Σμύρνη, για να 

αποφασίσει ο Γραμματέας αν είναι συμφέρουσα η μεταφορά με εθνικό 

πλοίο ή μήπως τα έξοδα υπερβούν τα αναμενόμενα κέρδη. 

 

- Επιστολή Βιάρου Καποδίστρια, Γραμματέα επί των Ναυτικών, προς την 

Τράπεζα (Ναύπλιο, 21 Αυγούστου 1830). Ειδοποιεί ότι διατάχτηκε ο 

μοίραρχος Γ. Σαχίνης να στείλει πλοίο στη Νάξο για τη μεταφορά και ότι 

η φόρτωση της σμύριδας να γίνει γρήγορα. 

 

-  Επιστολή Ν. Χρυσόγελου, Γραμματέα των Εκκλησιαστικών και 

Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (Αίγινα, 2 Σεπτεμβρίου 1830). Να εξοφληθεί η 

κατάθεση 67 δίστηλων της Μονής Παναχράντου Άνδρου για να 

χρησιμεύσει στα σχολεία του νησιού. 

 

 

V. Ελληνική Πολιτεία - Διοικητές, Προσωρινοί Διοικητές, Επίτροποι 

(1830) 



Δέκα πέντε (15) επιστολές αξιωματούχων της Διοίκησης προς την 

Επιτροπή Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας: 

- Προσωρινός Διοικητής Πόρου, Κωνσταντίνος Αξιώτης (Πόρος, 20 

Φεβρουαρίου 1830). 

Εξαργύρωσαν συναλλαγματική 300 δίστηλων σε διαταγή του Διοικητή 

και εις βάρος Μανόλη Τομπάζη στον οποίον δόθηκε εξοφλημένη. Τα 

χρήματα στέλνονται σε σφραγισμένο γρούπο με τον Κυριάκο Μπέση. 

 

- Προσωρινός Διοικητής Πόρου, Κωνσταντίνος Αξιώτης (Πόρος, 26 

Φεβρουαρίου 1830). 

 Παρελήφθησαν και δημοσιεύθηκαν τα αντίτυπα ψηφισμάτων και 

διατάγματος. Ειδοποιήθηκαν οι πολίτες να εγγραφούν σε κατάλογο  

(όνομα, πατρίδα, ποσότητες) για να λάβουν μερίδα στην Τράπεζα. 

 

- Διοικητής των Επαρχιών Ναυπλίου, Άργους και Κάτω Ναχαγιέ, 

Νικόλαος Γερακάρης (Ναύπλιο, 5 Μαρτίου 1830). 

Αναφέρεται στη διαταγή παράδοσης χρημάτων και πραγμάτων σε 

παρακαταθήκη στην Εθνική Τράπεζα και ζητά οδηγίες. 

 

- Προσωρινός Διοικητής Νάξου, Σταμάτης Δασκαλόπουλος (Νάξος, 7 

Μαρτίου 1830). 

Προτρέπει να λάβουν μετοχή στο “επωφελές  κατάστημα” (Εθνική 

Χρηματιστική Τράπεζα). 

 

-  Προσωρινός Διοικητής Π. Πατρών, Α. Αξιώτης (Πάτρα, 8 Μαρτίου 

1830). 

Προτρέπει  όσους  δύνανται να λάβουν μετοχή στο κατάστημα της 

Τράπεζας. 

 

- Διοικητής Καρύταινας και Φαναρίου, Σπυρίδων Χαραλαμπίδης 

(Καρύταινα, 17 Μαρτίου 1830). Έλαβε το έγγραφο και τα 6 αντίτυπα της 

Επιτροπής. 

 

- Διοικητής των Επαρχιών Ναυπλίου, Άργους και Κάτω Ναχαγιέ, 

Νικόλαος Γερακάρης (Ναύπλιο, 19 Μαρτίου 1830). 

 Απευθύνει λεπτομερή κατάλογο πραγμάτων και χρημάτων που 

βρίσκονται στο Διοικητήριο και στην Αστυνομία (4.162 γρόσια) ποσό που 

είχε παρακατατεθεί έως την επίλυση της δικαστικής διαφοράς Ανάργυρου 

Φαρμάκη και Αναστασίου Καπλάνη. 

 

- Η επί του Δασμοτελωνείου και Λιμένος Πατρών Επιτροπή (Πάτρα, 19 

Μαρτίου και 5 Απριλίου 1830). 

 Αποστέλλουν τα έγγραφα και ψηφίσματα της Τράπεζας στη Ζάκυνθο, 

στην Κεφαλονιά, στην Κέρκυρα και επιστρέφει εσώκλειστα έγγραφα του 

Ιωάννη Καρβέλα. 

 

- Το Δασμοτελωνείο Κορίνθου (Α. Λ. Κοκκίνης) (Κόρινθος, 29 Μαρτίου 

1830). 

Δόθηκαν τα έγγραφα της Τράπεζας στον πλοίαρχο Εμμανουήλ Μέξη για 

να παραδοθούν με ασφάλεια στην Τεργέστη. 

 

- Έκτακτος Επίτροπος Ανατολικής Ελλάδος, Κ. Μεταξάς (Περαχώρα, 20 

Ιουλίου και 2 Αυγούστου 1830). 

Αναφέρονται στις αναφορές της Δημογεροντίας Σαλώνων σχετικές με την 

ανάγκη διορισμού φυλάκων στον εθνικό ελαιώνα Σαλώνων. 



 

- Διοικητής των Νήσων Άνδρου και Κέας, Ν. Γαζέδης (;) (Άνδρος, 4 

Αυγούστου 1830). 

 Η Επιτροπή Σχολείων Άνδρου ζητά την εξαργύρωση χρεωστικής 

απόδειξης 67 τάλιρων  επ’ονόματι της  Ιεράς Μονή Παναχράντου για τις 

ανάγκες των σχολείων. 

 

- Διοικητής των Μεσσηνιακών Φρουρίων, Π (ή Κ). Ράμας (Μεθώνη, 6 

Αυγούστου και 6 Σεπτεμβρίου 1830). 

Ζητά απάντηση στην αναφορά του αρχιμανδρίτη Ανατόλιου Κένταυρου ο 

οποίος εξέφρασε την επιθυμία να καταθέσει στην Τράπεζα 2.000 δίστηλα 

επί πλέον των 768 που έχει κατατεθειμένα προ διετίας και την έκδοση 

νέας χρεωστικής απόδειξης με ολόκληρο το ποσό. 

 

- Διοικητής των Επαρχιών Ναυπλίου, Άργους και Κάτω Ναχαγιέ, 

Κωνσταντίνος Αξιώτης (Ναύπλιο, 9 Οκτωβρίου 1830). 

 Ενημερώνει ότι το Δικαστήριο παραχώρησε στο δημόσιο συνήγορο Κ. 

Ράλλη το ποσό των 1.665 φοινίκων (4.162 γρόσια) μεσεγγύηση του 

Αναστασίου Καπλάνη και ζητά να δοθούν πίσω στη Διοίκηση τα χρήματα 

ώστε να αποδοθούν στον συνήγορο. [Βλέπε και αναφορά Διοικητή Ν. 

Γερακάρη, 19 Μαρτίου 1830]. 

 

 

1.2 Ελληνική Πολιτεία – Η επί της Οικονομίας Επιτροπή (Φεβρουάριος -

Οκτώβριος 1830) 

 
Πενήντα τρεις (53) επιστολές της επί της Οικονομίας Επιτροπής, μέλη της 

οποίας ήταν οι Γεώργιος Σταύρος, Ιωάννης Κοντουμάς και Ανδρέας 

Παπαδόπουλος  ̶οι δύο τελευταίοι διαδέχθηκαν τους Γεώργιο 

Κουντουριώτη και Αλέξανδρο Κοντόσταυλο ̶   προς την Επιτροπή 

Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας: 

 

- Ναύπλιο, 12 Φεβρουαρίου 1830 

Να πληρωθούν στον Δ. Μιαούλη, επίτροπο των Αδελφών Τζιτζίνια, 10 

δίστηλα προς εξόφληση ετήσιων τόκων. 

 

- Ναύπλιο, 28 Φεβρουαρίου 1830 

Η χρεωστική απόδειξη στο όνομα Κυριάκου Ζούκα στάλθηκε μέσω 

Δασμοτελωνείου Πατρών προς Κωνσταντίνο Γεροστάθη στην Κέρκυρα. 

Οι υπόλοιπες θα σταλούν στην Τράπεζα στη συνέχεια. Εμβάστηκαν 2.000 

γρόσια στον Χαράλαμπο Λογοθέτη, Επιστάτη της καλλιέργειας εθνικού 

ελαιώνα Σαλώνων. 

 

- Ναύπλιο, 4 Μαρτίου 1830 

Ζητά να εκπέσουν 5.400 γρόσια, χρέος του Σπ. Τρικούπη στο Εθνικό 

Ταμείο, από την αγορά της εθνικής οικίας στο Ναύπλιο. Όταν οι μέτοχοι 

ανανεώσουν τις αποδείξεις τους με το ισότιμο ποσό να πιστωθεί στη 

μερίδα της Επιτροπής. 

 

- Ναύπλιο, 10 Μαρτίου 1830 

Από τους λογαριασμούς της Επαρχιακής Δημογεροντίας Καλαμάτας 

κρατήθηκαν από την Επιτροπή Οικονομίας 400 γρόσια για ενοίκιο δύο 

διαφιλονικούμενων εργαστηρίων. Βάσει ψηφίσματος περί 



διαφιλονικούμενων κτημάτων, 160 γρόσια πιστώθηκαν ως παρακαταθήκη 

στη μερίδα της Τράπεζας. Το Δασμοτελωνείο Σαλώνων λόγω ανέχειας 

δεν μπόρεσε να πληρώσει 2.000 γρόσια στον Επιστάτη (Λογοθέτη), ο 

οποίος ζήτησε από την Επιτροπή, με ειδικά απεσταλμένο άνθρωπο, 6.000 

γρόσια. Η Επιτροπή Οικονομίας έδωσε το ισότιμο των μη πληρωθέντων 

2.000 γροσίων (800 φοίνικες) γιατί δεν είχε άλλη πρόσκληση από την 

Τράπεζα. [Βλέπε υποφάκελο 5, Εθνικά κτήματα Ελαιώνας Σαλώνων]. 

 

- Ναύπλιο, 11 Μαρτίου 1830 

Επιβεβαιώνει την πληρωμή 2.000 γροσίων στον απεσταλμένο του 

Επιστάτη, όσο για τον Α. Κασιμάτη, Επιστάτη σταφιδαμπέλων Κορινθίας 

και Βοστίτσας, έχουν διαταγή από την κυβέρνηση να του χορηγούν από 

καιρού εις καιρόν για την καλλιέργεια έξοδα έως 80.000 γρόσια. Του 

έστειλαν 40.000 γρόσια και η Τράπεζα μπορεί να του εμβάσει τα 

υπόλοιπα μέχρι τη συμπλήρωση των 32.000 φοινίκων. [Βλέπε υποφάκελο 

5, Εθνικά κτήματα, Σταφιδάμπελοι Κορινθίας Βοστίτσας]. 

 

- Ναύπλιο, 11 Μαρτίου 1830 

Αναφορά στην υπόθεση της αγοράς του μπρικιού των αδελφών 

Μπόμπολη από την κυβέρνηση καθώς και στην υπόθεση των 4 

ορειχάλκινων κανονιών της Κοινότητας των Ψαριανών, που 

μεταφέρθηκαν στα παράλια και χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια στα 

οχυρώματα εντός του Φρουρίου της Μονεμβασιάς. Η Δημογεροντία 

Μονεμβασιάς εξέδωσε έγγραφο για τον υπολογισμό του βάρους και την 

εκκαθάριση της πώλησης των κανονιών στη Μασσαλία, σύμφωνα με το 

οποίο τα οφειλόμενα στην Κοινότητα των Ψαρών ανέρχονται σε 9.488 

φράγκα. [Επισυνάπτονται δύο έγγραφα σχετικά με το ιστορικό των 4 

ορειχάλκινων κανονιών  και την οφειλή στην Κοινότητα]. 

 

- Ναύπλιο, 12 Μαρτίου 1830 

Αναφέρεται στις συνεννοήσεις της Τράπεζας με τους Αδελφούς Ράλλη 

για ποσότητα 7.500 λιρών στερλινών, τις οποίες τους είχε παρακαταθέσει 

η Επιτροπή Δανείου. Παρακαλεί να της δοθούν αντίγραφα αναφορών και 

πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση. [Βλέπε και υποφάκελο 3, επιστολές 

Ι. Ζαΐμη, Πάτρα, ημερ. 15 και 25 Μαρτίου 1830]. 

 

- Ναύπλιο, 13 Μαρτίου 1830 

Αναφέρεται σε πληρωμή του Δασμοτελωνείου Νάξου στον Επιστάτη της 

σμύριδας Θεόδωρο  Σκυλίτση και στους μισθούς του Σκυλίτση, του 

συμβοηθού του, Λεωνή Σφιράτζα, του συνεπιστάτη της Αλυκής, Ν. 

Αταλιώτη, όπως και στη μισθοδοσία των γραμματέων της Επιτροπής της 

Οικονομίας Ιωάννη Ευμορφόπουλου και Κ. Μαυροκορδάτου. Επίσης 

στην πληρωμή 24 φοινίκων της Γραμματείας επί των Ναυτικών στον 

Νικόλαο Μπόμπολη, ποσό που θα εκπέσει από αυτά που του χρωστάει η 

Τράπεζα. Επισυνάπτεται σημείωση πληρωμών Δασμοτελωνείου Νάξου 

στον Επιστάτη σμυρίδας για το έτος 1829. [Βλέπε και επιστολές ημερ. 11 

και 31 Μαρτίου σχετικές με αγορά του μπρικιού των αδελφών Μπόμπολη]. 

 

- Ναύπλιο, 15 Μαρτίου 1830 

Πληρώθηκε στον Απόστολο Δούμα ο ετήσιος τόκος 480 φοινίκων της 

χρεωστικής απόδειξης επ’ ονόματι Γρηγορίου Μαρασλή στην Οδησσό. 

Πληρώθηκε επίσης το κεφάλαιο του Γεωργίου Δούμα (300 δίστηλα), 

απόδειξη εξοφλημένη επισυναπτόμενη. Ζητά να καταχωρηθούν οι 

πληρωμές στα εθνικά κατάστιχα. 

 



- Ναύπλιο, 19 Μαρτίου 1830 

Ζητά να εκπέσει ισότιμο 6.100 γροσίων (805 φοίνικες) από τη χρεωστική 

απόδειξη / ομολογία του Κωνσταντίνου Μεταξά για όσα χρωστά για την 

αγορά «εθνικού ερειπίου» 

 

- Ναύπλιο, 21 Μαρτίου 1830 

Αναφέρεται στην υπόθεση αγοράς για λογαριασμό του Έθνους του 

ιδιόκτητου μπρικιού «Λεωνίδας» του ναυάρχου Νικολή Αποστόλη από 

τα Ψαρά. Επισυνάπτονται έγγραφα του Βιάρου Καποδίστρια, Γραμματέα 

επί των Στρατιωτικών και Ναυτικών, για την εκτίμηση της τιμής (7.741 

δίστηλα), τα έξοδα επισκευής (1.000 δίστηλα) και την ίση πληρωμή (από 

1.105 δίστηλα) των επτά παιδιών του Ν. Αποστόλη. Οι όροι πληρωμής 

που προτείνονται είναι η κατάθεση των χρημάτων στην Τράπεζα για δύο 

χρόνια, η είσπραξη μόνο των τόκων από τους πωλητές 

(μετόχους/κληρονόμους) και στα επόμενα τρία χρόνια η είσπραξη τόκων 

μαζί με το 1/3 του κεφαλαίου για κάθε χρόνο που το πλοίο κρίνεται ικανό 

για πολεμική υπηρεσία. 

 

- Ναύπλιο, 24 Μαρτίου 1830 

Πληρώθηκαν για τα αναγκαία έξοδα της καλλιέργειας στον Επιστάτη 

εθνικών σταφίδων και ελαιώνων Κορίνθου, Ανδρέα Κασιμάτη, 20.000 

γρόσια, ώστε με τα 40.000, που είχαν ήδη δοθεί, να καλύπτονται 60.000 

γρόσια από τα προϋπολογισθέντα 80.000. 

 

- Ναύπλιο, 25 Μαρτίου 1830 

Πληρώθηκαν 170 φοίνικες ως τόκοι στον Εμμανουήλ Παλαιολόγο, και 

1.944 φοίνικες ως τόκοι και κεφάλαιο στους Π. Ξένο και Λ. 

Κωσταντινίδη. Εμβάστηκαν 1.600 φοίνικες στον Επιστάτη του εθνικού 

ελαιώνα Σαλώνων, ποσό που περάστηκε σε βάρος της μερίδας της 

Τράπεζας. 

 

- Ναύπλιο, 27 Μαρτίου 1830 

Αναφορά στην αίτηση της Δημογεροντίας Ψαριανών για την είσπραξη 

των τόκων κεφαλαίου 7.000 δίστηλων της Κοινότητας πριν από την 

προθεσμιακή λήξη ενός έτους. Εξαιρετικά αποφασίστηκε να δοθούν 100 

δίστηλα και 46 κάθε μήνα για εξοικονόμηση των αναγκών τους. 

 

- Ναύπλιο, 31 Μαρτίου 1830 

Πληρώθηκαν κατά την αίτηση της Τράπεζας 480 φοίνικες στον Θεόδωρο 

Κολοκοτρώνη, 480 στον Δημήτριο Τσαμαδό, 420 στον Σπυρίδωνα 

Τρικούπη, 288 στον Γ. Μ. Αντωνόπουλο, ενώ πρέπει να αποδοθούν στον 

Σπ. Τρικούπη 1.524 φοίνικες που θα πληρωθούν στην Τράπεζα από τον 

Προσωρινό Διοικητή. Ενημερώνει ότι δεν μπορούν να εκδώσουν διαταγή 

πληρωμής 1.600 φοινίκων στον Ν. Αταλιώτη (μέσω Δασμοτελωνείου 

Νάξου), χωρίς έγκριση του Κυβερνήτη και ότι το έγγραφο για το μπρίκι 

των αδελφών Μπόμπολη παραδόθηκε στα χέρια του Αναγνώστη 

Μοναρχίδη. 

 

- Ναύπλιο, 2 Απριλίου 1830 

Πληρώθηκαν 46 φοίνικες ετήσιος τόκος στον Π.Δ. Δημητρακόπουλο στο 

όνομα Αντωνίου Β. Δρίτζα, καθώς και 828 φοίνικες σε διαταγή της 

Δημογεροντίας Ψαριανών. Ο Διοικητής Ναυπλίου μέτρησε στο Ταμείο 

τα χρήματα του Αναστασίου Καπλάνη (μετατροπή συναλλάγματος σε 

1.610 φοίνικες) μεσεγγυηθέντα από τον Ανάργυρο Φαρμάκη. 

 



- Ναύπλιο, 2 Απριλίου 1830 

Εμβάζουν 1.720 φοίνικες για μισθούς και έξοδα δύο μηνών 

(Φεβρουαρίου-Μαρτίου) των μελών και υπαλλήλων της Επιτροπής. 

Σημειώνουν ότι ο μισθός του Γιαννίτζη (320 φοίνικες) είχε υπολογιστεί 

και ως μέλους της Επιτροπής και ως Διοικητή Αίγινας, γι’ αυτό και 

αφαίρεσαν το ποσό των 200 φοινίκων που είχε πληρωθεί ως μισθός 

Διοικητή για τον μήνα Φεβρουάριο. 

 

- Ναύπλιο, 22 Ιουλίου 1830 

Ενημερώνει ότι ο ετήσιος τόκος 3 χρεωστικών έχει πληρωθεί από το 

Τελωνείο Σάμου στον προσωρινό Διοικητή Δ. Χρηστίδη, ο οποίος τον 

απέδωσε όπου ανήκε. Να ειδοποιηθεί ο Χ. Ματακίδης προς συνεννόηση. 

Εσωκλείει διαταγή προς Τελωνείο Σύρου να πληρώσει κατά διαταγή της 

Τράπεζας 4.000 φοίνικες για χρέος μισθών εργατών της σμύριδας και της 

Αλυκής Νάξου. Μέτρησαν για εξόφληση κεφαλαίου και τόκων 453 

φοίνικες στον Ν. Παπαχριστοδούλου, ενώ η δωρεά 2.007 ταλίρων της 

κοινότητας Γραικοβλάχων Βιέννης βρίσκεται στα χέρια του 

Αναστασίου Ιω. Κόνιαρη στην Κέρκυρα και θα πρέπει η Τράπεζα να 

πράξει τα δέοντα (πρόσκληση στον τελευταίο να «ακούσει» τη διαταγή 

της). 

 

- Ναύπλιο, 26 Ιουλίου 1830 

Στα πρακτικά της Εκτιμητικής Επιτροπής του εθνικού ελαιώνα Σαλώνων 

σημειώνονται ότι στα 4 τμήματα του ελαιώνα υπάρχουν 4.588 γερές ρίζες 

ελαιόδεντρων, 119 καμένες, και 224 ρίζες κολιγικές και 

διαφιλονικούμενες. Ερωτάται η γνώμη της Τράπεζας αν το εισόδημα 

μπορεί να υπολογιστεί ολόκληρο για  λογαριασμό της κυβέρνησης ή 

έχουν μερίδιο οι κολίγοι και οι εμφυτευτές και ποιο το καθεστώς για τις 

διαφιλονικούμενες ρίζες. [Βλέπε και  υποφάκελο 5, Εθνικά κτήματα, 

Εθνικός ελαιώνας Σαλώνων]. 

 

- Ναύπλιο, 28 Ιουλίου 1830 

Ενημερώνει ότι εμβάστηκαν 2.000 φοίνικες στον Επιστάτη καλλιέργειας 

εθνικών σταφιδαμπέλων Κορίνθου και Βοστίτσας για τη συγκομιδή του 

καρπού. Για την τιμή του καρπού σταφίδας προσφέρθηκαν επί τόπου σε 

χρήματα 15.000 φοίνικες και επειδή η τιμή δεν αυξήθηκε στη γενική 

δημοπρασία, κατά διαταγή του Κυβερνήτη προσκλήθηκε ο Tοποτηρητής 

Βοστίτσας (Δημ. Νικολόπουλος) να τις ενοικιάσει για καρπό. Εσωκλείει 

το ενοικιαστήριο έγγραφο προς τους Νικόλαο Χαραλάμπη και 

Κωνσταντίνο Στεριόπουλο για 114.000 λίτρες σταφίδας. [Βλέπε και 

υποφάκελο 5, Εθνικά κτήματα, Σταφιδάμπελοι Κορίνθου Βοστίτσας]. 

 

- Ναύπλιο, 31 Ιουλίου 1830 

Πληρώθηκαν στον Π.Δ. Δημητρακόπουλο 139 φοίνικες για εξόφληση 

κεφαλαίου και δύο ετών τόκους χρεωστικής απόδειξης επ’ ονόματι 

Δημητρίου Παζέγιου. 

 

- Ναύπλιο, 2 Αυγούστου 1830 

Ο Αλέξανδρος Ραυτόπουλος προσφέρθηκε να ενοικιάσει τη σμύριδα και 

την αλυκή της Νάξου για 6 έτη προς 12.000 φοίνικες ετησίως 

προπληρωτέους, με τη συμφωνία όμως να μην πληρώσει κανένα τέλος για 

αυτά. Η Επιτροπή της Οικονομίας προτείνει να γίνει η ενοικίαση για πέντε 

έτη αλλά, επειδή τα κτήματα αυτά είναι στην πρόνοια της Τράπεζας, την 

καλεί να ενεργήσει όπως το συμφέρον απαιτεί. 

 



 - Ναύπλιο, 4 Αυγούστου 1830 

Πληρώθηκαν στον Ν. Παπαχριστοδούλου 156 φοίνικες για τόκο ενός 

έτους χρεωστικής απόδειξης επ’ ονόματι Κωνσταντίνου Τζουβαρτζή. 

 

- Ναύπλιο, 5 Αυγούστου 1830 

Αναφέρεται στο θέμα των κολιγικών ελαιόδεντρων του ελαιώνα Σαλώνων 

και στην απόδοση του μισού καρπού της περυσινής χρονιάς στην 

Επιτροπή, όπως ίσχυε στη συμφωνία που είχαν οι καλλιεργητές με τους 

Τούρκους. Όπως για την προηγούμενη χρονιά, αναφέρθηκαν και εφέτος 

στον Έκτακτο Επίτροπο Ανατολικής Στερεάς. Αφού επεξηγεί το ιδιαίτερο 

κολιγικό σύστημα που συνίστατο στο να κρατούν οι καλλιεργητές τα 

ελαιόδεντρα ως ενέχυρο δανείων που παραχωρούσαν στους Τούρκους 

αποδίδοντας τους τον μισό καρπό μέχρι την αποπληρωμή των δανείων, η 

Επιτροπή της Οικονομίας ζητά να αποσαφηνιστεί το θέμα των κολιγικών 

και διαφιλονικούμενων ελαιών για τη νέα διακήρυξη ενοικίασης του 

ελαιώνα, ώστε να μην υπάρχουν απαιτήσεις εκ μέρους των ενοικιαστών. 

[Βλέπε και  υποφάκελο5, Εθνικά  κτήματα, Εθνικός ελαιώνας Σαλώνων]. 

 

- Ναύπλιο, 8 Αυγούστου 1830 

Εμβάζουν 960 φοίνικες προς εξόφληση μισθών της Επιτροπής Εθνικής 

[Χρηματιστικής] Τράπεζας και των υπαλλήλων της για τον μήνα Ιούλιο. 

 

- Ναύπλιο, 9 Αυγούστου 1830 

Επισυνάπτει πρόσκληση προς το Τελωνείο Σύρου για να μετρήσει στον 

εκεί Σταμάτιο Γαλάτη 288 φοίνικες για τόκους ενός έτους χρεωστικής 

ομολογίας επ’ ονόματι Ράλλη και Συντροφίας. 

 

- Ναύπλιο, 9 Αυγούστου 1830 

Ενημερώνει ότι ο αρχηγός της Ναυτικής Μοίρας στον Κορινθιακό και 

Αμβρακικό κόλπο διέταξε να μεταβεί πλοίο στην Κέρκυρα για να 

παραλάβει από τον Αναστ. Κόνιαρη τα εις χείρας του 2.007 τάλιρα της 

δωρεάς των Γραικοβλάχων της Βιέννης. Πλήρωσε στον Λουκά 

Λαζαρόπουλο 208 φοίνικες προς εξόφληση κεφαλαίου και τόκων δύο 

ετών για χρεωστική ομολογία επ’ ονόματι Θεόφιλου Οικονόμου Τήνου. 

 

- Ναύπλιο, 11 Αυγούστου 1830 

Από εθνικά δικαιώματα διαφιλονικούμενων γαιών στο Άργος ο εκεί 

Τοποτηρητής Νικόλαος Δημόπουλος έστειλε 26 φοίνικες για να 

παρακατατεθούν στην Τράπεζα. 

 

- Ναύπλιο, 11 Αυγούστου 1830 

Επειδή δεν είναι εύκολο να σταλεί πλοίο στην Κέρκυρα (βλέπε επιστολή 

9/8/1830), προσεκλήθη ο Αναστάσιος Κόνιαρης να μετρήσει τα χρήματα 

σε διαταγή του Βιάρου Καποδίστρια. 

 

- Ναύπλιο, 12 Αυγούστου 1830 

Ζητά να ενημερωθεί για τα εξ αρχής έξοδα εξόρυξης της σμύριδας 

(σμυριγλίου), ήτοι πληρωμή χωρικών και έξοδα επιστασίας καθώς και τα 

έξοδα του έτους για την Αλυκή [Νάξου]. 

 

- Ναύπλιο, 16 Αυγούστου 1830 

Πληρώθηκαν στον Μιχαλάκη Πύρρο 96 φοίνικες για τόκο χρεωστικής 

επ’ ονόματι Λογοθέτη Λυκούργου. 

 

- Ναύπλιο,  23 Αυγούστου 1830 



Πλήρωσαν στον Ποθητό Ξένο, 13 φοίνικες και έλαβαν εξοφλημένη την 

χρεωστική ομολογία της Τράπεζας. 

 

- Ναύπλιο,  29 Αυγούστου 1830 

Είναι περιττή η επιπλέον συνεννόηση της Τράπεζας με την Επιτροπή της 

Οικονομίας και η διαταγή προς τον Επιστάτη σμύριδας Νάξου, αφού 

δόθηκε διαταγή από την κυβέρνηση στον Μοίραρχο Γεώργιο Σαχίνη να 

φορτωθούν και να αποσταλούν 2.000 καντάρια σμύριδας στη Σμύρνη με 

εθνικό πλοίο. 

 

- Ναύπλιο,  5 Σεπτεμβρίου 1830 

Πληρώθηκαν στον Φραγκίσκο Σαχίνη 298 φοίνικες, στον Λάζαρο Β. 

Δρίτζα 1.016 φοίνικες και στον Ν. Παπαχριστοδούλου 300 φοίνικες για 

εξόφληση κεφαλαίων και τόκων. 

 

- Ναύπλιο,  10 Σεπτεμβρίου 1830 

Πληρώθηκαν σε διαταγή του Κ. Γ. Λήμνιου 348 φοίνικες για εξόφληση 

κεφαλαίου και τόκου, στον Δ.Α. Μιαούλη και Συντροφία 480 φοίνικες 

για τόκο ενός έτους και εκδόθηκε πρόσκληση στο Τελωνείο Σύρου να 

πληρώσει στον Κωνσταντίνο Γλαράκη 322 φοίνικες για τόκους δύο 

ετών. 

 

- Ναύπλιο,  11 Σεπτεμβρίου 1830 

Σκέφτηκαν ότι δεν συμφέρει η προσφορά του Αλέξανδρου Ραυτόπουλου 

για ενοικίαση της σμύριδας και της Αλυκής Νάξου μαζί με το Τελωνείο 

προς 12.000 φοίνικες και αποφάσισαν να ενοικιάσουν με δημοπρασία 

μόνο τη σμύριδα ελεύθερη Τελωνείου. Ο Ραυτόπουλος προσέφερε στην 

αντιπρόταση της Επιτροπής της Οικονομίας 6.000 και αποστέλλεται 

εσώκλειστη η διακήρυξη της δημοπρασίας προς κοινοποίηση από τους 

Διοικητές Ύδρας, Σύρας, Πατρών και Νάξου. Ως εκ τούτου ζητά να 

διαταχθεί η παύση της εξόρυξης και να μην αποσταλεί το φορτίο των 

2.000 κανταριών σμύριδας στη Σμύρνη. [Βλέπε επιστολές ημερ. 2 

Αυγούστου και 10 Οκτωβρίου 1830 και υποφάκελο 4, Εθνικές πρόσοδοι, 

Σμύριδα και Αλυκή Νάξου, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 1830]. 

 

- Ναύπλιο,  11 Σεπτεμβρίου 1830 

Σχετικά με την έλλειψη 2.659 κιλών άλατος από την εξόρυξη της Αλυκής 

Νάξου η Επιτροπή της Οικονομίας έχει στη διάθεσή της μόνο την 

αναφορά των επιστατών (Θ. Σκυλίτση και Ν. Αταλιώτη) ότι ο 

υπολογισμός του άλατος ήταν 12.000 καντάρια. Η Επιτροπή δεν είναι σε 

θέση να γνωρίζει αν ο υπολογισμός ήταν σωστός ή αν έγινε κατάχρηση. 

Συμβουλεύει την Τράπεζα να ζητήσει πληροφορίες από τον Διοικητή 

Νάξου, αφού κάνει επιτόπια εξέταση. Διαπιστώνει η Επιτροπή ότι η 

επιχείρηση της Αλυκής έφερε ζημίες, γιατί βιάστηκαν να αποζημιώσουν 

τους ενοικιαστές αποδίδοντας τους 12.500 καντάρια, γιατί τα έξοδα 

εξόρυξης και η φύρα του άλατος ήταν αρκετά. 

 

- Ναύπλιο,  11 Σεπτεμβρίου 1830 

Ζητά να αποδοθούν, σύμφωνα με το ένταλμα του Πρωτόκλητου 

Δικαστηρίου Αργολίδας, στον Αργύρη Θεοχάρη Καραβιδά, κληρονόμο 

και επίτροπο των συγκληρονόμων, τα χρήματα του αποθανόντος Χατζή 

Αθανασίου Καραβιδά. Ζητά επίσης την έκδοση εγγράφου πληρωμής με 

τη ρητή αναφορά του χρηματικού ποσού της παρακαταθήκης, 

αφαιρουμένων των δικαιωμάτων του δικαστηρίου. 

 



- Ναύπλιο,  11 Σεπτεμβρίου 1830 

Εσωκλείει πρόσκληση στην Επιτροπή Τελωνείου Σύρου για να 

πληρωθούν σε διαταγή του Διοικητή Άνδρου και Κέας 466 φοίνικες προς 

εξόφληση κεφαλαίου και τόκων δύο ετών χρεωστικής απόδειξης επ’ 

ονόματι της Μονής Παναχράντου Άνδρου. 

 

- Ναύπλιο,  12 Σεπτεμβρίου 1830 

Να κρατηθούν ανέπαφοι οι 12.500 φοίνικες που κατέθεσε στην Τράπεζα ο 

Γρηγόριος Δ. Σφουγγαράς και, όταν κοπούν στο Νομισματοκοπείο 

χάλκινα νομίσματα, να φροντίσει η Τράπεζα να αποσταλούν στην 

Επιτροπή της Οικονομίας. [Βλέπε και επιστολές ημερ. 25 Σεπτεμβρίου, 4 

Οκτωβρίου 1830]. 

 

- Ναύπλιο,  15 Σεπτεμβρίου 1830 

Ειδοποιεί ότι ο Διοικητής των Μεσσηνιακών Φρουρίων παρέλαβε από τον 

αρχιμανδρίτη Ανατόλιο 6.691 φοίνικες, προς συμπλήρωση ποσού 12.000 

φοινίκων, με τους οποίους επιθυμούσε να αυξήσει τη συμμετοχή του στην 

Τράπεζα. 

 

- Ναύπλιο,  18 Σεπτεμβρίου 1830 

Πληρώθηκαν στον Γ. Μ. Αντωνόπουλο 280 φοίνικες προς εξόφληση 

τόκου. 

 

- Ναύπλιο,  22 Σεπτεμβρίου 1830 

Κοινοποιεί αντίγραφο ψηφίσματος της κυβέρνησης για την ενοικίαση διά 

δημοπρασίας για δέκα χρόνια όλων των εθνικών κτημάτων από ιδιώτες. 

[Στο πρώτο άρθρο ορίζονται όλοι οι κατά πόλεις και χωριά κάθε Επαρχίας 

εθνικοί ελαιώνες,  εθνικές άμπελοι,  σταφιδάμπελοι, οι κήποι, τα περιβόλια,  

οι συκιές,  μουριές,  βελανιδιές και όλα τα άλλα εθνικά δέντρα που φέρουν 

καρπό χρήσιμο στην τροφή, εμπόριο και βιομηχανία και στο δεύτερο 

αναφέρονται οι εθνικοί ελαιώνες, σταφιδώνες, αμπελώνες στα Σάλωνα, 

Βοστίτσα και Κόρινθο που ήταν σε υποθήκη στην Τράπεζα]. 

 

- Ναύπλιο,  25 Σεπτεμβρίου 1830 

Η Επιτροπή επιστρέφει το δείγμα του χαρτιού και το σχέδιο αποδείξεων 

της Τράπεζας και την προσκαλεί να προχωρήσει στην εκτύπωση στο 

Εθνικό Τυπογραφείο. Θα εισπράξει η Τράπεζα από τον Διοικητή 

Ναυπλίου το ποσό των 3.565 φοινίκων προς εξόφληση αγοράς και εξόδων 

του χαρτιού για το οποίο προέβλεψε στη Βενετία  ο Ανδρέας 

Μουστοξύδης. Ζητά να της σταλούν με το εθνικό πλοίο οι 12.500 

φοίνικες της κατάθεσης του Γρ. Σφουγγαρά καθώς και τα χάλκινα 

νομίσματα του Νομισματοκοπείου. 

 

- Ναύπλιο,  25 Σεπτεμβρίου 1830 

Ζητά να παραδοθούν από τον πλοίαρχο της κυβέρνησης Λάζαρο Λαζάρου 

12.500 φοίνικες, κατάθεση του Γρηγορίου Σφουγγαρά στην Τράπεζα. 

Απόδειξη παραλαβής του ποσού από τον πλοίαρχο Λ. Λαζάρου του 

εθνικού κότερου «Ζέφυρος». 

 

- Ναύπλιο,  30 Σεπτεμβρίου 1830 

Πληρώθηκαν στον Κωνσταντίνο Λεντούδη 334 φοίνικες προς εξόφληση 

κεφαλαίου και τόκου. 

 

- Ναύπλιο,  4 Οκτωβρίου 1830 

Παρελήφθησαν οι 12.500 φοίνικες του Γρηγορίου Σφουγγαρά. 



 

- Ναύπλιο,  4 Οκτωβρίου 1830 

Ειδοποιεί ότι ο Διοικητής Αιγίνης θα πληρώσει 480 φοίνικες τόκους σε 

διαταγή του Α. Καρύδη. 

 

- Ναύπλιο,  7 Οκτωβρίου 1830 

Ο Επιστάτης εθνικών σταφίδων Κορίνθου και Βοστίτσας (Α. Κασιμάτης) 

παρέδωσε τους λογαριασμούς και την αναφορά της επιστασίας για να 

διευθυνθούν στην Τράπεζα, τους οποίους η Επιτροπή «εκ περιεργείας» 

θεώρησε και ζητά την ταχεία επεξεργασία «διά να μην αργεί ο άνθρωπος 

καθήμενος εδώ». 

 

- Ναύπλιο,  10 Οκτωβρίου 1830 

Ειδοποιεί ότι ενοικιαστής της σμυρίδας Νάξου είναι ο Αλέξανδρος 

Ραυτόπουλος για 5 έτη προς 6.475 φοίνικες ετησίως. Η πληρωμή θα γίνει 

από τον ενοικιαστή στον εκεί Διοικητή και η Τράπεζα να ειδοποιήσει για 

την ήδη πληρωθείσα ποσότητα στους εργάτες, ώστε να μην υπάρξει 

κανένα λάθος προς ζημίαν του Εθνικού Ταμείου. Επισυνάπτεται 

αντίγραφο του ενοικιαστηρίου εγγράφου με τους όρους της ενοικίασης. 

 

- Ναύπλιο,  10 Οκτωβρίου 1830 

Εμβάζει 963 φοίνικες για μισθούς της Εθνικής [Χρηματιστικής] Τράπεζας 

μηνός Σεπτεμβρίου (4 γραμμάτια ήτοι 480 φοίνικες, ενώ οι υπόλοιποι 483 

φοίνικες θα πληρωθούν από τον Διοικητή). Ειδοποιεί ότι με διάταγμα του 

Κυβερνήτη θα παρακρατείται το 1/2 % από όλους τους μισθούς και θα 

κατατίθεται στο Ταμείο για να χρησιμεύσει στη διατήρηση νοσοκομείων 

και οικοδόμηση δημοσίων καταστημάτων. Παρακαλεί την Τράπεζα να 

συγκεντρώνει κάθε τρίμηνο από τους μισθούς των υπαλλήλων το 

αντίστοιχο δικαίωμα και να το αποστέλλει στην Επιτροπή της Οικονομίας. 

 

- Ναύπλιο,  11 Οκτωβρίου 1830 

Πιστώθηκαν στη νέα μερίδα της Τράπεζας 1.802 φοίνικες. 

Επισυνάπτονται δύο αντίγραφα λογαριασμών του άλατος και των 

μυλοπετρών [Μήλου] με τη διευκρίνιση ότι σε αυτούς δεν σημειώνονται 

τα έξοδα, γιατί οι εργάτες ελάμβαναν τα μισά από τα ρηθέντα οι δε μισθοί 

των επιστατών και λοιπά έξοδα σημειώνονταν στα έξοδα του Τελωνείου. 

 

- Ναύπλιο,  11 Οκτωβρίου 1830 

Αναφέρεται σε 3 συναλλαγματικές που εξέδωσε η Τράπεζα εις βάρος των 

Καλλινίκου Κρεατζούλα, Μιχαήλ Αγέλαστου και Αδελφών Τζιτζίνια 

στη Μασσαλία και σε διαταγή του Κυβερνήτη, για τις οποίες θα 

ενημερώσει τα εθνικά κατάστιχα. Συστήνει να μην εκδίδει στο εξής η 

Τράπεζα συναλλαγματικές σε διαταγή του Κυβερνήτη, αλλά σε διαταγή 

της Επιτροπής της Οικονομίας.    

 

 

1.3  Πολίτες, Επαρχιακές Δημογεροντίες (1828-1830) 

 

Σημείωση Χ.Β.: 

α) Στις περιλήψεις των εγγράφων χρησιμοποιούνται συχνά λέξεις/όροι 

από το ίδιο το περιεχόμενό τους. Τα νομίσματα αναφοράς είναι είτε το 

τάλιρο δίστηλο Ισπανίας (η/και κολονάτο) είτε ο φοίνικας. 



β) Οι έντυπες χρεωστικές αποδείξεις (ή/και ομολογίες/μετοχές/γραμμάτια) 

έφεραν τις υπογραφές του Κυβερνήτη, του Πρόβουλου της Οικονομίας 

και των συνεργατών/διευθυντών της Επιτροπής Εθνικής Χρηματιστικής 

Τράπεζας. Το ψήφισμα Ζ΄/2 Φεβρουαρίου 1828 του Κυβερνήτη Ιωαν. 

Καποδίστρια (οκτώ άρθρων) με το οποίο ιδρύθηκε η Εθνική 

Χρηματιστική Τράπεζα, υπάρχει στο verso κάθε χρεωστικής ομολογίας. 

 

Επιστολές, χρεωστικές αποδείξεις (ή ομολογίες), επιτροπικά πολιτών και 

Δημογεροντιών προς την Επιτροπή της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας 

ή την Επιτροπή της Οικονομίας ή τον Αλέξανδρο Κοντόσταυλο στην 

Αίγινα σχετικές με τραπεζικές συναλλαγές / πράξεις: 

 

- Κωσταντίνος Γεροστάθης (Κορφοί, 23 Μαΐου 1828). Ανακοινώνει 

κατάθεση Νικολάου Δ. Ταμβάκου 200 κολονάτων, εις χείρας του, για τη 

συμμετοχή του στην Τράπεζα. 

 

- Γεώργιος Λαδόπουλος (Αίγινα, 11 Ιανουαρίου 1829). Ζητά να 

πληρωθεί τους χρονικούς τόκους των καταθέσεων του ζακυνθινού 

Αναγνώστη Δημ. Καλλιανέση. 

 

- Hippolyte Carriot (Παρίσι, 7 Μαΐου 1829). Σημείωμα προς τον Γάλλο 

Dutronc με επισυναπτόμενη τη χρεωστική απόδειξη (ομολογία) 200 

δίστηλων επ’ ονόματι Carriot για να την εξαργυρώσει για λογαριασμό 

του. 

 

- Κωνσταντής Ψάθας (Βαθύ Σάμου, 16 Μαΐου 1829). Ζητά να πληρωθεί 

η ομολογία των 35 δίστηλων στον παρουσιαζόμενο στην Τράπεζα 

καπετάνιο Ευστάθιο Αναστ. Υδραίο, με τον οποίο είχε από κοινού 

καταβάλει το ποσό. Οι δημογέροντες Σάμου επικυρώνουν το γνήσιο της 

υπογραφής του υιού, Δημητρίου Ψάθα, που υπογράφει στη θέση του 

αγράμματου πατέρα του. 

 

- Κωνσταντίνος Τζαμπέκος (Σύρα, 20 Μαΐου 1829). Ζητά να πληρωθεί 

στον φέροντα την απόδειξη, Δημήτριο Κεμπράκη, το ποσό του 

κεφαλαίου του (50 δίστηλα), ενώ δηλώνει ότι παραχωρεί τους τόκους 

προς όφελος της Τράπεζας. 

 

- Χριστόδουλος Σαρμασιτζής(;) (Βαθύ Σάμου, 28 Μαΐου 1829). Ζητά τα 

χρήματα που κατέθεσε αυτοπροσώπως (100 δίστηλα) γιατί τα έχει ανάγκη 

και να του αποσταλούν μέσω του Προσωρινού Διοικητή Σάμου. 

 

- Κωνσταντίνος Γεροστάθης (Κορφοί 18; Ιουνίου 1829). Στερείται 

ειδήσεων για την παραλαβή συναλλαγματικών 600 ταλίρων επί του 

Αυγουστίνου Καποδίστρια. 

 

- Δημογεροντία Ναυπλίου (Ναύπλιο, 14 Ιουνίου 1829). Να πληρωθεί 

στους Ν. Πονηρόπουλο, Δ. Θεοδωρόπουλο και Ηλία Κοντόπουλο το 

ποσό των 34.214 γροσίων, συν τους τόκους 2.310 γρόσια, σύμφωνα με 

την χρεωστική απόδειξη επ’ ονόματι της Δημογεροντίας Ναυπλίου έναντι 

οφειλόμενων δόσεων αγορασθέντων προσόδων. 

 

- Γιώργης Γιαννακόπουλος (Αίγινα, 19 Ιουνίου 1829). Παρακαλεί για 

την πληρωμή και εξόφληση 450 δίστηλων συν τους τόκους, τα οποία ο 

Γεώργιος Σπανόπουλος έλαβε παρά του ιδίου και τα οποία η Τράπεζα είχε 

εισπράξει από τη Δημογεροντία Ναυπλίου. 



 

- Γεώργιος Ρούσσος (Αίγινα, 21 Ιουνίου 1829). Ζητά να λάβει 510 

δίστηλα συν τους τόκους για λογαριασμό της Δημογεροντίας Άνω 

Σύρου. 

 

- Χατζή Νικόλαος Καλαβρυτινόπουλος (Βοστίτσα, 24 Ιουνίου 1829) 

προς την Επιτροπή της Οικονομίας. Από το ποσό των 1000 γροσίων, που 

έπρεπε να λάβει ο ίδιος και ο συνεπιστάτης του Αναγνώστης 

Παπαδημητρόπουλος από το Εθνικό Ταμείο, έλαβαν μόνο τα μισά και 

ζητά να δοθεί εγγυητικό έγγραφο από την Επιτροπή στον Δημήτριο 

Χαραλάμπη. 

 

- Dutronc (Ναύπλιο, 27 Ιουνίου 1829). Εξουσιοδοτεί τον Edouard 

Grasset να εξαργυρώσει ομολογία 500 δίστηλων, ποσό που είχε 

καταθέσει για λογαριασμό της κας Saunier. 

 

- Γεώργιος Κουντουριώτης (Ύδρα, 4 Ιουλίου 1829). Ενημερώνει την 

Τράπεζα ότι δεν έλαβε την επιστολή και τις 4 ομολογίες για τις οποίες είχε 

προεγγραφεί . 

 

- Γεώργιος Κουντουριώτης (Ναύπλιο, 7 Ιουλίου 1829). Έλαβε τις 4 

χρεωστικές ομολογίες μέσω Ύδρας, τις οποίες επιστρέφει 

υπογεγραμμένες. 

 

- Ιωάννης Τομπακάκης (Άργος, 5 Ιουλίου 1829). Ζητά την πληρωμή 

ομολογιών 200 δίστηλων για λογαριασμό των κατοίκων Σύρας, 

Κωνσταντίνου Παγκάλου και Αδελφών Παπαδούκα, επισυνάπτοντας 

επιτροπικά και των δύο προς τον ίδιο. 

 

- Γεώργιος Βασιλείου προς «την Κυρίαν Επιτροπήν της Οικονομίας» 

(Αίγινα, 9 Ιουλίου 1829). Ζητά την πληρωμή 100 δίστηλων συν τους 

τόκους ομολογίας επ’ονόματι Δημήτριου Χαϊδούση, του οποίου 

επισυνάπτει επιτροπικό προς τον ίδιο. [Επικύρωση γνησίου υπογραφής 

Δημόσιου Μνήμωνα Νήσου Σύρου, Σκαρλάτου Μάξιμου]. 

 

- Λαμπρινός Κωνσταντινίδης (Ναύπλιο, 12 Ιουλίου 1829). Ζητά να 

πληρώσει η Τράπεζα στον Αλέξανδρο Κοντόσταυλο 500 δίστηλα συν 

τους τόκους για λογαριασμό του, επισυνάπτοντας τη σχετική δηλοποίηση 

της Δημογεροντίας Ναυπλίου και τη χρεωστική απόδειξη. [Βλέπε και 

επιστολή Δημογεροντίας 14 Ιουνίου 1829]. 

 

- Λαμπρινός Κωνσταντινίδης (Ναύπλιο, 14 Ιουλίου 1829). Ζητά το 

χρέος 250 δίστηλων του αποθανόντος Αμερικανού Γ. Τέρβις (;) στον Εμ. 

Ξένο να κρατηθεί από την Τράπεζα ως μεσεγγύηση έως ότου ορισθεί 

επίτροπος από τον πατέρα του μακαρίτη, με τον οποίο θα συνεννοηθεί ο 

ίδιος ο Κωνσταντινίδης. 

 

- Γρηγόριος Μαρασλής (Οδησσός, 12 Ιουλίου 1829). Ζητά να πληρωθεί 

ο ετήσιος τόκος 1.000 δίστηλων Ισπανίας, που δάνεισε στην Ελληνική 

Πολιτεία, στον έμπορο Απόστολο Δούμα στη Σύρα. 

 

- Γεώργιος Ρούσσος (Άργος, 17 Ιουλίου 1830). Εσωκλείει επιτροπικό της 

Δημογεροντίας Σύρου προς τον ίδιο για την είσπραξη χρεωστικής 

απόδειξης 510 δίστηλων μετά των τόκων αλλά επειδή δεν μπορεί να 



παρουσιαστεί προσωπικώς, ζητά να γίνει η πληρωμή στον Ιωάννη 

Κουκούλα. 

 

- Ζωρζής Σεκιάρης (Σύρα, 19 Ιουλίου 1830). Εσωκλείοντας επιτροπικό 

του Χαράλαμπου Πανά, ζητά να  πληρωθούν στον ίδιο 288 δίστηλα με 

τους τόκους. 

 

- Γιώργης Γιακόπουλος (Αίγινα, 20 Ιουλίου 1829). Αναφέρει 

ληξιπρόθεσμη υποχρέωση πληρωμής για εθνικές προσόδους μερικών 

χωριών στην επαρχία Τριπολιτσάς στο Εθνικό Ταμείο και ζητά να 

συμψηφίσει η Τράπεζα το ποσό της οφειλής του με την εξαργύρωση της 

χρεωστικής του απόδειξης. 

 

- Π.Ζ. Δημητρακόπουλος (Άργος 24 Ιουλίου 1829). Επιφορτίζει τον 

Ιωάννη Κοντουμά  να λάβει τον ετήσιο τόκο χρεωστικής απόδειξης 500 

δίστηλων επ’ ονόματί του. 

 

- Ιωάννης Κανελλόπουλος (Αίγινα, 25 Ιουλίου 1829). Εσωκλείει έκθεση 

της Δημογεροντίας Ναυπλίου η οποία καλεί την Τράπεζα να πληρώσει 

1.311 δίστηλα στον Λυμπέρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος με τη σειρά του 

εξουσιοδότησε τον Κανελλόπουλο για την είσπραξη της χρεωστικής. 

 

- Α. Πηνιατέλης (;) (Σύρα, 25 Ιουλίου 1829). Ενημερώνει την Επιτροπή 

της Οικονομίας ότι με διαταγή του Αλ. Κοντόσταυλου εισπράχθηκαν από 

την Τράπεζα οι τόκοι 4.720 δίστηλων στο όνομα των Ζαννή Βλάστου και 

Ε. Μεταξά. 

 

- Ο Έκτακτος Επίτροπος Νήσων Νοτίων Κυκλάδων, Μιχαήλ (Credov;), 

(Αίγινα, 29 Ιουλίου 1829). Εσωκλείει αναφορά 10 πολιτών της 

Σαντορίνης και κατάλογο των δανεισθέντων ποσών (σύνολο 420 δίστηλα) 

στην Εθνική Χρηματιστική και ζητά από την Επιτροπή της Οικονομίας να 

πληρωθούν στον ίδιο, οι ετήσιοι τόκοι. 

 

- Γ.Μ. Αντωνόπουλος (Άργος, 30 Ιουλίου 1829). Ο αυτάδελφός του 

Αντώνιος του έδωσε 100 δίστηλα που του μέτρησε ο Ιωάννης Θεοδωρή 

Γιαννιώτης στην Τεργέστη. Τα παρέδωσε στον Γεώργιο Σταύρο και 

ζητά από τη Τράπεζα να του δοθεί «το τακτικόν έγγραφον» για να το 

αποστείλει στην Τεργέστη. 

 

- Γιάννης Αποστόλου (Σύρα, 2 Αυγούστου 1829). Να πληρωθεί στον 

Κωνσταντίνο Ζωγράφο χρεωστική ομολογία/απόδειξη 150 δίστηλων 

μετά τόκων επ’ ονόματι Ιωάννου Αποστόλου. 

 

- Βασίλειος Χριστόπουλος (Ναύπλιο, 5 Αυγούστου 1829). Παρακαλεί να 

μετρήσει η Τράπεζα εις χείρας του εξαδέλφου του Δημήτριου 

Αντωνόπουλου ποσό χρεωστικής απόδειξης 230 δίστηλων με τους τόκους 

επ’ ονόματι μητροπολίτη Κυρίλλου. Εσωκλείει επιστολή του 

μητροπολίτη Κορίνθου με την οποία διορίζει τον ίδιο επίτροπο. 

 

- Παύλος Λεοντούδης (Άργος, 5 Αυγούστου 1829). Ο πληρεξούσιος 

Νάξου εσωκλείει επιτροπικό 7 συμπολιτών του και κατάλογο συνολικού 

ποσού 246 δίστηλων, καθώς και επιτροπικό του μητροπολίτη 

Παροναξίας Ιερόθεου για το ποσό των 100 δίστηλων, οι οποίοι τον 

εξουσιοδοτούν να εισπράξει τους τόκους. Ο Λεντούδης παρακαλεί την 

Επιτροπή να πληρώσει αντ’ αυτού τον Χρηστάκη Ράγγο. [Ενδιαφέρον 



παρουσιάζει η επιστολή του αρχιερέα σχετικά με τα σχόλια του για την 

αποσιώπηση της συνεισφοράς του, τους «διορισμένους τραπεζίτας» κ.ά.]. 

 

- Βασίλειος και Νικόλαος Πετιμεζάς (Άργος, 6 Αυγούστου 1829). 

Ζητούν την επιστροφή 300 δίστηλων, σύμφωνα με τις χρεωστικές που 

έχουν και οι δύο στα χέρια τους. 

 

- Γκίκας Γ. Γκιώνης (Ύδρα, 7 Αυγούστου 1829). Να πληρωθούν στον 

Ιωάννη Κοντουμά 500 δίστηλα και οι τόκοι χρεωστικής απόδειξης επ’ 

ονόματί του. 

 

- Σταμάτης Ν. Μπουντούρης (Ύδρα, 20 Αυγούστου 1829). Αποκαθιστά 

επίτροπο τον Ιωάννη Γ. Κριεζή να παραλάβει τον τόκο 1.000 δίστηλων 

χρεωστικής επ’ ονόματί του. 

 

- Στρατής Χατζή Ιωάννου (Αίγινα, 26 Αυγούστου 1829). Ζητά να του 

δοθεί ο ετήσιος τόκος 50 δίστηλων. 

 

- Αλέξανδρος Ματρώζης (Σαντορίνη, 23 Δεκεμβρίου 1829). Να 

αποδοθεί στον Ιωάννη Χρυσοβελόνη το ποσό χρεωστικής 104 δίστηλων 

με τον τόκο. [Πιστοποιείται το γνήσιο της υπογραφής από τον επί της 

Αστυνομίας Δημογέροντα Λουίγγη Συρίγο]. 

 

- Γεώργιος Δούμας (Σύρα, 20 Ιανουαρίου 1830). Να αποδοθεί το 

κεφάλαιο 300 δίστηλων στον Απόστολο Δούμα που φέρει τη χρεωστική 

απόδειξη. [Βλέπε και επιστολή της Επιτροπής της Οικονομίας, Ναύπλιο 

15 Μαρτίου 1830]. 

 

- Ιωάννης Χρυσοβελόνης (Σαντορίνη, 1 Φεβρουαρίου 1830). Να 

πληρωθεί το ποσό έξι ομολογιών, ήτοι 170 τάλιρα, στον Νικόλαο Γ. 

Παγκελάκη. 

 

- Παναγής Σκλάβος (Βαθύ Σάμου, 4 Φεβρουαρίου 1830). Να του 

αποδοθούν 100 τάλιρα χρεωστικής για ανάγκες του εμπορίου του. 

 

- Βιάρος Καποδίστριας (Ναύπλιο, 11 Φεβρουαρίου 1830). Μεταφέρει 

εντολές του Κωνσταντίνου Γεροστάθη για την έκδοση χρεωστικής 364 

κολονάτων στο όνομα Κυριακού Ζούκα καθώς και την κατάθεση εκ 

μέρους του, 300 δίστηλων, ισότιμο συναλλαγματικής εις βάρος Εμ. 

Τομπάζη. 

 

- Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος (Ναύπλιο, 15 Φεβρουαρίου 1830). Να 

εξοφληθεί χρεωστική 15 ταλίρων και ο τόκος επ’ ονόματι Ματθαίου 

Λαγκαδά στον ίδιο, ενώ αυτός αποκαθιστά πληρεξούσιό του τον 

Αναγνώστη Μοναρχίδη. 

 

- Δημήτριος Γ. Βούλγαρης (Ύδρα, 19 Φεβρουαρίου 1830). Έλαβε το 

έγγραφο με το οποίο ο Κυβερνήτης τον τιμά με το διορισμό του ως μέλος 

της επί της Εθνικής Τράπεζας Επιτροπής και διευθύνει την απάντησή του 

μέσω της Επιτροπής. 

 

- Χριστόδουλος και αδέλφια Σκουμπουρδή (Ναύπλιο, 21 Φεβρουαρίου 

1830). Ζητούν το κεφάλαιο και τους τόκους χρεωστικής 500 κολονάτων 

που έδωσαν στον Βιάρο Καποδίστρια στην Κέρκυρα ως δάνειο στην 

Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα. 



 

- Εμμανουήλ Παλαιολόγος (Ναύπλιο, 5/17 Μαρτίου 1830). Ζητά την 

αλλαγή στο όνομά του χρεωστικής απόδειξης 300 δίστηλων, που ήταν 

αρχικά στο όνομα των  Σταμάτη και Ιωάννη Καγκάδη και είχε 

μεταβιβαστεί στους Ποθητό Ξένο και Λαμπρινό Κωνσταντινίδη. Ένας 

από τους δύο τελευταίους πρέπει να ήταν θείος του Εμ. Παλαιολόγου 

στον οποίο είχε παραχωρήσει την ομολογία. 

 

- Αναγνώστης Δεληγιάννης (Ναύπλιο, 7 Μαρτίου 1830). Ζητά την 

πληρωμή 30 ταλίρων με τόκους δύο ετών στον Αποστόλη Νικολάου που 

φέρει μαζί του το αποδεικτικό. 

 

- Ιωάννης Θ. Κολοκοτρώνης (Ναύπλιο, 13 Μαρτίου 1830). 

Επιφορτισμένος από τον πατέρα του, ζητά την πληρωμή του τόκου 1.000 

δίστηλων για το έτος 1829. 

 

- Ι. Ζαΐμης (Πάτρα, 15 και 25 Μαρτίου 1830). Αναφέρεται στην 

καθυστέρηση αποστολής του αντιγράφου επιστολής του ιδίου προς τον 

Κυβερνήτη, σχετικά με ποσό 7.500 λιρών στερλινών εις χείρας Αδελφών 

Ράλλη στο Λονδίνο. 

 

- Π.Δ. Δημητρακόπουλος (Ναύπλιο, 13 Μαρτίου 1830). Στην επιστολή 

του προς Α. Κοντόσταυλο επισυνάπτει πληρεξούσια του μητροπολίτη 

Παροναξίας Ιερόθεου, για είσπραξη τόκου 100 δίστηλων, και του 

Αντωνίου Β. Δρίτζα για τόκο 116.000 γροσίων προς τον ίδιο και ζητά να 

του μετρηθούν από την Τράπεζα. 

 

- Γκίκας Μπότασης (Σπέτσες, 13 Μαρτίου 1830). Αποκαθιστά επίτροπο 

τον Σπύρο Μαρτζέλο για την είσπραξη τόκου χρεωστικής 960 δίστηλων. 

[Το έγγραφο έχει συνταχθεί από τον Δημόσιο Νοτάριο Ευστάθη Σταμάτη 

Νικολάου]. 

 

- Δημήτριος Τσαμαδός (Ναύπλιο, 15 Μαρτίου 1830). Ζητά τον ετήσιο 

τόκο (80 δίστηλα) από χρεωστική ομολογία επ’ ονόματί του αξίας 1.000 

δίστηλων. 

 

- Γ.Μ. Αντωνόπουλος (Ναύπλιο, 17 Μαρτίου 1830). Εσωκλείει αναφορά 

Αναγνώστη Χαραλάμπους σχετική με έκδοση νέου αποδεικτικού ποσού 

300 δίστηλων επ’ ονόματι Αντωνόπουλου και την απόδοση τόκου 48 

δίστηλων, η πληρωμή των οποίων θα γίνει προς τον Στυλιανό Γεωργίου. 

 

- Σταμάτης Κούζοβικ (Ναύπλιο, 18 Μαρτίου 1830). Αναφερόμενος στον 

νέο κανονισμό της Τράπεζας, που ζητά από τους παλαιούς μετόχους να 

προσκομίζουν τις παλιές αποδείξεις και να λαμβάνουν νέες, ζητά να λάβει 

απόδειξη για 500 φοίνικες (είχε χρεωστική ομολογία 100 δίστηλων) και 

να του μετρηθεί το υπόλοιπο και ο τόκος. 

 

- Σπυρίδων Τρικούπης προς Αλ. Κοντόσταυλο. Επιθυμεί τα χρήματα 

συναλλαγματικής να του μετρηθούν και να σταλεί διαταγή για δίστηλα 

70, πληρωτέα στο Ναύπλιο.[21 Μαρτίου 1830 βλέπε και υποφάκελο 2, 

επιστολή  31 Μαρτίου 1830 ]. 

 

- Φραγκίσκος Καρβελάς (Ζάκυνθος, 22 Μαρτίου 1830). Έλαβε τις 

προκηρύξεις του Κυβερνήτη για την Εθνική [Χρηματιστική] Τράπεζα 

αλλά, δυστυχώς, η κατάσταση της πατρίδας του είναι τέτοια ώστε κανείς 



δεν δύναται να προσφέρει ούτε «ένα οβολόν εις αυτό το θεάρεστον και 

επωφελές κατάστημα». 

 

- Σταμάτης Ψωμάς (Αίγινα, 26 Μαρτίου 1830). Εσωκλείει επιτροπικό 

των Νικολάου Βαλσαμάκη, Νικολέτου Φωκά, Αντώνιου Βαλιάνου, 

Ιωάννη Περίδη από τη Σύρα για συνολικό  κεφάλαιο 1.600 δίστηλων και 

τόκο τεσσάρων ομολογιών για λογαριασμό τους. 

 

- Μιχαήλ Κ. Πάγκαλος (Ναύπλιο, 26 Μαρτίου 1830). Εσωκλείει 

επιτροπικό Ποθητού Νικολαΐδη από την Πάτμο για την πληρωμή 

ομολογίας 30 δίστηλων και τόκου. [Επικυρώνουν το γνήσιο της 

υπογραφής οι Δημογέροντες Κωνσταντίνος Ιπποκρατίδης και Ποθητός 

Νικολαΐδης]. 

 

- Χριστόδουλος και αδέλφια Σκουμπουρδή (Ναύπλιο, 27 Μαρτίου 

1830). Αναφέρονται σε επιστολή τους (ημερ. 21 Φεβρουαρίου) και 

επαναλαμβάνουν το αίτημα να λάβουν όχι μόνο τους τόκους αλλά και το 

κεφάλαιο (ποσό 540 κολονάτα) ομολογίας της Τράπεζας. 

 

- Ανδρέας Παπά Νικολάου Ανδρίκου (Αίγινα, 28 Μαρτίου 1830). Ζητά 

να λάβει το σύνολο  δύο χρεωστικών αποδείξεων (εσωκλείει χειρόγραφα 

αντίγραφα των αποδείξεων recto /verso), 180 δίστηλα, επ’ ονόματί του, 

και επ’ ονόματι  των Δημογερόντων Μεσαίου Καρλοβασίου. 

 

- Αλβίζος Καλάβριας (Ναύπλιο, 29 Μαρτίου 1830). Ζητά να βρεθεί το 

όνομά του στο κατάστιχο να γίνει η «σούμα» κεφαλαίου και τόκου, να 

αφαιρεθεί το μισό του «διάφορου» (τόκου) και να αποδοθεί στο 

Ορφανοτροφείο. 

 

- Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος (Ναύπλιο, 31 Μαρτίου 1830). 

Εσωκλείει επιτροπικό του αυταδέλφου του Ιωάννη από τη Σύρο για την 

πληρωμή χρεωστικής 15 δίστηλων, ενώ διορίζει ο ίδιος επίτροπό του τον 

Αποστόλη Ν. Αποστόλη για την παραλαβή. 

 

- Μανόλης Τομπάζης (Πόρος, 2 Απριλίου 1830). Ζητά την αλλαγή 

χρεωστικού εγγράφου για 688 δίστηλα με νέα απόδειξη επ’ ονόματί του, 

την οποία να παραδώσει η Τράπεζα στον Αναγνώστη Δεμεστίνη. 

 

- Ζωρζής Τζιτζίνιας και Μιχαήλ Αγέλαστος, Επίτροποι της εν 

Μασσαλία Εκκλησίας των ορθοδόξων (Μασσαλία, 6 Ιουλίου 1830). 

Έλαβαν το διάταγμα και τα ψηφίσματα της Κυβέρνησης και, ενώ 

ανοίχτηκε κατάλογος στην ελληνική κοινότητα για τις συμμετοχές στην 

Εθνική [Χρηματιστική] Τράπεζα, έλαβαν μόνο τρεις υπογραφές. Οι 

υπόλοιποι τους γνωστοποίησαν ότι έδωσαν χωριστά τις αναγκαίες 

διαταγές. 

 

- Μιχαλάκης Πύρρος (Ναύπλιο, 8 Αυγούστου 1830). Εσωκλείει αναφορά 

του Λυκούργου Λογοθέτη προς την Επιτροπή της Οικονομίας με την 

οποία παρακαλεί να παραλάβει τον τόκο της χρεωστικής επ’ ονόματί του 

ομολογίας, αξίας 200 δίστηλων, ο Μ. Πύρρος. 

 

- Ζωρζής Κάππαρης (Αίγινα, 1 Αυγούστου 1830). Ζητά να του πληρώσει 

η Επιτροπή Τελωνείου Σύρου τον τόκο 600 δίστηλων χρεωστικής επ’ 

ονόματι Τομαζή Ράλλη και Συντροφίας σε διαταγή Σταμάτη Γαλάτη, 

επισυνάπτοντας τα δύο σχετικά έγγραφα. [Το γνήσιο υπογραφής του 



Τομαζή Ράλλη βεβαιώνουν οι Α. Λ. Ράλλης, Λ. Τζίφος, Ιάκωβος Ράλλης, 

Δημ. Ροϊδης και επικυρώνει ο Δημόσιος Μνήμων  Σύρας, Σκαρλάτος 

Μάξιμος]. 

 

- Δημ. Πιάγκος, Κωνστ. Καρκάκης  (Άνδρος, 3 Αυγούστου 1830). 

Μεταβίβασαν χρεωστική απόδειξη 15 δίστηλων στον μητροπολίτη 

Άνδρου Διονύσιο, και ζητούν την έκδοση νέας απόδειξης με το κεφάλαιο 

και τους τόκους δύο ετών επ’ονόματι και των τριών δικαιούχων. 

 

- Γεώργιος Ροντόπουλος ( Αίγινα, 8 Αυγούστου 1830). Ως επίτροπος των 

εν Σύρω Ανδρέα Γ. Μουσούρη, Αδελφών Οικονομόπουλου, Νικόλαου 

Μαρσέλλου και Νικόλαου Μαντζαβίνου ζητά την εξόφληση χρεωστικής 

ομολογίας 1.090 δίστηλων επ’ ονόματί τους. Έχοντας ήδη λάβει τους 

τόκους δύο ετών από το Εθνικό Ταμείο, αναζητά την πληρωμή  των 

κεφαλαίων. 

 

- Γαρουφαλιά χήρα Κ. Κοτζιά (Αίγινα, 11 Αυγούστου 1830). Παρακαλεί 

να πληρωθεί ο τόκος χρεωστικής 2.466 γροσίων επ’ ονόματί της προς τον 

Κ.Ν.Δ. Κοτζιά στο Ναύπλιο. 

 

- Γ.Μ. Αντωνόπουλος (Ναύπλιο, 11 Αυγούστου 1830). Ζητά να γίνει 

αλλαγή με τους νέους εκτυπωμένους τίτλους τριών χρεωστικών 

ομολογιών συνολικού ποσού 2.700 δίστηλων και επί πλέον έκδοση νέων 

τίτλων με τα ποσά των τόκων που αναλογούν, αφού η Τράπεζα εκπέσει 

200 δίστηλα τα οποία έχουν ήδη εισπραχθεί από τους τόκους. 

 

- Ποθητός Ξένος (Ναύπλιο, 14 Αυγούστου 1830). Ζητά την πληρωμή 

χρεωστικής ομολογίας 2 δίστηλων με τον τόκο επ’ ονόματι Αγγελή 

Παπάζογλου. Επισυνάπτει επιτροπικό Παπάζογλου προς Νικόλαο 

Ρουμπίνη και του Ρουμπίνη προς τον Π. Ξένο. [Εντυπωσιακό συγκριτικά 

το μικρό ποσό του δανείου]. 

 

-  Ευαγγελινός Παπαϊωάννου, Σάμιος (Ναύπλιο, 15 Αυγούστου 1830). 

Παρακαλεί για την εξαργύρωση χρεωστικής 70 δίστηλων μετά τόκου του 

Ιωάννη Παπαχατζή.  Επισυνάπτεται επιτροπικό (εκ του Φρουρίου 

Σάμου, 20/7/1830) προς τον φέροντα. 

 

- Καλλίνικος Καμπάνης (Αίγινα, 8 Σεπτεμβρίου 1830). Κομίζει 

χρεωστικές αποδείξεις των Μιχαήλ Π. Καΐρη και Δημητρίου Μ. Καΐρη, 

20 και 25 δίστηλων, και ζητά να καλέσει η Επιτροπή το Δασμοτελωνείο  

Άνδρου να πληρώσει κεφάλαια και τόκους στους μετόχους. Εσωκλείει 

δηλοποίηση της Επαρχιακής Δημογεροντίας Άνδρου στην οποία 

βεβαιώνεται ο διορισμός του ως επιτρόπου των δύο μετόχων. 

 

- Γ.Μ. Αντωνόπουλος (Ναύπλιο, 11 Αυγούστου 1830). Επειδή η 

Επιτροπή δεν μπορεί να εκδώσει νέα γραμμάτια, γιατί δεν τυπώθηκαν 

ακόμα, παρακαλεί να του σταλούν οι συνήθεις αποδείξεις για τους 

δεδουλευμένους τόκους των τριών χρεωστικών εις χείρας του. Θέλει να 

λάβει ιδιαίτερες αποδείξεις για τους τόκους και όχι να ενωθούν με τα 

κεφάλαια. Επισυνάπτει  σημείωμα με τον υπολογισμό τόκου των 

χρεωστικών αποδείξεων. 

 

- Γεώργιος Παπαμανόλης (Ναύπλιο, 26 Αυγούστου 1830). Ως επίτροπος 

του Κωνσταντίνου Αποστόλου παρακαλεί την Επιτροπή να δεχθεί έναντι 

πληρωμής μετρητών για οφειλόμενη β΄ δόση αγοράς προσόδων του 



Αποστόλου το ισότιμο αντίτιμο χρεωστικής απόδειξης 417 φοινίκων επ’ 

ονόματί του. 

 

- Κωνσταντίνος Γλαράκης (Αίγινα, 27 Αυγούστου 1830). Εσωκλείει 

επιτροπικό των υιών του αποθανόντος Αντωνίου Βούρου, Ζαννή, 

Νικολάου, Ιωάννου και Ζωρζή, οι οποίοι ζητούν να διαταχθεί το Τελωνείο 

Σύρου να πληρώσει τους τόκους χρεωστικής 96 δίστηλων και να εκδώσει 

η Τράπεζα νέα απόδειξη επ’ ονόματι των υιών Βούρου. Ο Γλαράκης ζητά 

επίσης να πληρώσει το Τελωνείο σε διαταγή του τόκους και κεφάλαιο 

χρεωστικής επ’ ονόματι Δημητρίου Α. Γαλάτη «γυρισμένης» στο δικό 

του όνομα. 

 

- Ν. Παπαχριστοδούλου (Ναύπλιο, 28 Αυγούστου 1830). Ζητά να 

εκδώσει η Τράπεζα την αναγκαία πρόσκληση προς την Επιτροπή της 

Οικονομίας για να του δοθούν 50 δίστηλα από την «εθνική απόδειξη» 

(ομολογία) εις χείρας του 325 δίστηλων. 

 

- Κωνσταντίνος Γ. Λήμνιος (Αίγινα, 3 Σεπτεμβρίου 1830). Ζητά την 

πληρωμή χρεωστικής 50 ταλίρων μετά των τόκων. Πρόκειται για μετοχή 

του αποθανόντος Γεωργίου Λέκκα, που ανήκει στη χήρα του Μαριγώ 

Αναστασίου και στα τέκνα της Ιωάννη και Σοφία Λέκκα. Οι νόμιμοι 

κληρονόμοι εξουσιοδοτούν τον Γεώργιο Αρσενικό για τη σύναξη των 

χρημάτων ο οποίος με τη σειρά του επιφορτίζει τον Κωνσταντίνο Λήμνιο. 

Επισυνάπτονται ένα μαρτυρικό και δύο επιτροπικά. 

 

- Χρ. Τζάντας (Αίγινα, 12 Σεπτεμβρίου 1830). Επίτροπος του Ιωάννη Δ. 

Μπούμπουλη ζητά την πληρωμή κεφαλαίου και τόκων χρεωστικής. 

 

- Κωνσταντίνος Λεντούδης (Ναύπλιο, 19 Σεπτεμβρίου 1830). Ζητά την 

εξαργύρωση εθνικής ομολογίας 50 δίστηλων. 

 

- Κωνσταντίνος Αποστόλου (Ερμούπολη Σύρας, 20 Σεπτεμβρίου 1830). 

Συμμέτοχος με τον Πανταζή Κανισκέρη στην αγορά των προσόδων της 

Σκοπέλου, πληρώνει 60 δίστηλα στο Εθνικό Ταμείο για λογαριασμό και 

των δύο. [Βλέπε και Γεώργιος Παπαμανόλης, Ναύπλιο, 26 Αυγούστου 

1830. Στο verso της επιστολής περιέχονται σημειώματα της Τράπεζας και 

της Επιτροπής της Οικονομίας, η οποία ενημερώνει ότι ζητήθηκε η άδεια 

από τον Κυβερνήτη για την εξόφληση της χρεωστικής απόδειξης αλλά 

τελικά δεν δόθηκε]. 

 

- Αποστόλης Νικολάου (Αίγινα, 23 Σεπτεμβρίου 1830). Θέλει την 

αντικατάσταση των προσωρινών αποδεικτικών που δόθηκαν τον 

περασμένο Απρίλιο στο όνομά του και στα μέλη της οικογένειάς του, με 

οριστικούς τίτλους στη μερίδα του καθενός. [Προσθέτει «...Γνωρίζετε 

κύριοι κάλλιστα την διαφοράν των παρόντων προσορινών αποδεικτικών 

από τας εις μερίδας τακτικά γραμμάτεια, και την δι’ αυτών ευκολίαν των 

κατόχων εις τας επιχειρήσεις και ανάγκας των, και πόσον ουσιωδώς 

διαφέρει έκαστον ούτως κρατούντα»]. 

 



1.4  Εθνικές πρόσοδοι - Επιτροπή Ορυκτών Μήλου, Σμύριδα και Αλυκή 

Νάξου (1830) 

 
Ι. Επιτροπή Ορυκτών Μήλου (1830) 

Η Επιτροπή των Ορυκτών Μήλου προς την Επιτροπή της Εθνικής 

Χρηματιστικής Τράπεζας (Μάρτιος – Σεπτέμβριος 1830). Μέλη της 

Επιτροπής: Δρόσος Σιγάλας, Π. Τριακονταφύλλου, Ζ. Νεράγκαθος. 

 

Σημείωση X.B.: Ο φυσικός ορυκτός πλούτος της Μήλου, που ήταν 

αξιοποιήσιμος μέσω των εθνικών προσόδων για το Εθνικό Ταμείο, ήταν οι 

«εθνικές πέτρες» (οι μυλόπετρες), ο γύψος και το αλάτι. Η εξόρυξη των 

μυλοπετρών γινόταν στην ανατολική ακτή, στην τοποθεσία Ρεύμα, από 

ντόπιους εργάτες. Χωρίζονταν σε πελεκητές, κάρικου, πόλεως, μαζόρου και 

μουζούρες και πωλούνταν ανάλογα με την ποιότητα από 4 γρόσια έως 20 

λεπτά. Το αλάτι στέγνωνε στην Αλυκή σε «τηγάνια» σε αριθμό αντίστοιχο με 

τις ανάγκες και φυλασσόταν επί τόπου ή σε αποθηκευτικό χώρο. Όσο για 

τον γύψο που είναι ορυκτό ασβεστίου, το οποίο διαλυόμενο σε νερό γίνεται 

συμπαγές και σκληρό υλικό χρησιμοποιούμενο κυρίως στην οικοδομική, 

εξορυσσόταν στον Χάλακα, ήταν άφθονο και πουλιόταν εύκολα. 

 

Επτά (7) επιστολές του Παντολέοντος Τριακονταφύλλου, μέλους της 

Επιτροπής Ορυκτών Μήλου προς την Επιτροπή της Τράπεζας: 

- Mήλος, 18 Μαρτίου, 6, 11, 21 Αυγούστου, 9 και 24 Σεπτεμβρίου  1830 

(2 επιστολές) 

 Οι επιστολές αναφέρονται στις ποσότητες, στα είδη, στις πωλήσεις των 

ορυκτών. Στα μερίδια των εργατών, στους μισθούς των φυλάκων και των 

μελών της Επιτροπής, στα ενοίκια των αποθηκών, στα αγώγια για τη 

μεταφορά των πετρών. Επισυνάπτονται λογαριασμοί εξόδων πωλήσεων 

και αποδείξεις πληρωμής. Προτείνεται να οριστούν ανά την Επικράτεια 

«εθνικά μέρη» ως εμπορικές σκάλες, ώστε να μεταφέρονται εκεί οι πέτρες 

και να πωλούνται ευκολότερα και σε καλύτερες τιμές. Γίνεται επίσης 

αναφορά στο θάνατο του πρωτομάστορα σε ατύχημα στο χώρο εξόρυξης 

των πετρών, στη χρηματική βοήθεια στην οικογένειά του, στη δήλωση 

παύσης της εργασίας εξόρυξης των υπολοίπων εργατών και την εξόφλησή 

τους. Επισυνάπτεται συμφωνητικό με νέους εργάτες και αποδεικτικό 

πληρωμής 250 γροσίων για τα έξοδά τους. 

 

ΙΙ. Επιστάτης Σμύριδας και Αλυκής Νάξου και το Τελωνείο Νάξου 

(Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 1830) 

 

Σημείωση Χ.Β.: Η σμύριδα (ή σμυρίγλι) [αγγλικά: emery] γνωστό ορυκτό 

από την αρχαιότητα σαν λειαντικό υλικό απαντάται μέσα στο μάρμαρο και 

τα κύρια συστατικά του είναι το κορούνδιο, ο μαγνητίτης και ο αιματίτης. 

Το κορούνδιο της προσδίδει τη σκληρότητα. Το ορυκτό  εξορυσσόταν στην 

ορεινή Νάξο στις πλαγιές του όρους Αμόμαξη, κυρίως στους Βόθρους 

(σημερινή ονομασία Κόρωνος), στην Απείρανθο και μεταφερόταν με αγώγια 

στο παραθαλάσσιο χωριό/σκάλα του Λυώνα (Λεώνας/Λιώνα) για φόρτωση 

σε πλοιάρια και στη συνέχεια σε μπρίκια αγκυροβολημένα σε ασφαλέστερα 

λιμάνια. Η δε παραγωγή αλατιού γινόταν με τη συγκέντρωση του 

θαλασσινού νερού σε  επίπεδες παραθαλάσσιες περιοχές με αργιλικό 

έδαφος, στις Αλυκές, όπου με την επίδραση της ηλιοφάνειας και του αέρα 

εξατμιζόταν στη διάρκεια περίπου 6 μηνών και ακολουθούσε η συγκομιδή 

του αλατιού, τον μήνα Σεπτέμβριο, το στοίβαγμα και η αποθήκευσή του. 

 



- Επιστολές του Επιστάτη Σμύριδας και Αλυκής Νάξου, Θεόδωρου 

Σκυλίτζη  και του συνεργάτη του Λεωνή Σφιράτζα (Νάξος, 12 και 28 

Ιανουαρίου,  22 και 28 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου,  4 Αυγούστου 1830). 

Αναφέρονται στις δυσκολίες φόρτωσης ποσότητας 1.175 κανταριών 

σμύριδας στο εθνικό μπρίκι “Αχιλλεύς” με προορισμό τη Μάλτα, που 

έγινε στο λιμάνι της Νάουσας της Πάρου και στην απώλεια ποσότητας 

ορυκτού που έπεσε στη θάλασσα. Αναφορές αναλυτικές για τις ποσότητες 

και διαδικασίες εξόρυξης σμύριδας και της παραγωγής αλατιού με 

αντίστοιχους γενικούς ισολογισμούς, σημειώσεις εξόδων και μισθών 

εργατών και επιστατών, πωλήσεων σμύριδας και αλατιού για τους 11 

μήνες που είχε την επιστασία. [Βλέπε και υποφάκελο 2, Επιτροπή 

Οικονομίας, 13 Μαρτίου και 29 Αυγούστου 1830]. 

 

- Επιστολή Γ. Ζαΐμη προς την Επιτροπή Οικονομίας (Ναύπλιο, 28 

Φεβρουαρίου 1830). 

Εσωκλείει τους γενικούς ισολογισμούς του Επιστάτη Σμύριδας και 

Αλυκής τους οποίους εξέτασε και ενέκρινε. 

 

- Πρόταση εμπορικής  συμφωνίας Χριστόφορου Δαμηρά  διάρκειας πέντε 

ετών για τη μονοπωλιακή πώληση σμύριδας στη Σμύρνη  (Αίγινα, 24 

Μαρτίου 1830). 

 

- Επιστολές επιστάτη Τελωνείου Νάξου, Αναστασίου Σερφιότη και του 

συνεργάτη του Μ. Άμιρου (Νάξος, 19 Ιουλίου, 4, 5 και 13 Αυγούστου, 3 

Σεπτεμβρίου 1830). 

Αναφέρονται στο διάταγμα του Κυβερνήτη να αναλάβει ο ίδιος το 

Τελωνείο, για λόγους οικονομίας,  την επιστασία της πώλησης της 

σμύριδας και του άλατος. Αναφέρεται επίσης στην παράδοση των 

λογαριασμών και των εργαλείων της Αλυκής από τους πρώην επιστάτες. 

Για το αλάτι της Αλυκής απευθύνθηκε στον Ελευθέριο Παλαιολόγο, 

πρώην αγοραστή της Αλυκής, για την πληρωμή 1.300 κιλών που ήταν εις 

χείρας του. Ζητά επίσης την έγκριση για την ενοικίαση τεσσάρων 

παραθαλάσσιων αποθηκών χωρητικότητας 18.000 κανταριών, προς 750 

γρόσια. [Βλέπε και υποφάκελο 1, Γραμματεία Ναυτικών, επιστολές 5 και 21 

Αυγούστου προς Επιτροπή και επιστολή Γ. Σαχίνη προς Γραμματεία, Πόρος 

8 Σεπτεμβρίου σχετικές με τη φόρτωση και τη μεταφορά σμύριδας, με 

εθνικό πλοίο, στη Σμύρνη.] 

 

- Επιστολή Προσωρινού Διοικητή Νάξου, Σταμ. Δασκαλόπουλου (Νάξος, 

23 Σεπτεμβρίου 1830). 

Αναφέρεται στη διαφορά στην παράδοση του «καμένου» αλατιού το 

οποίο, όταν συγκεντρώθηκε, δεν ζυγίστηκε, αλλά υπολογίστηκε κατ’ 

εκτίμηση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρξε κατάχρηση. 

 

 

1.5 Εθνικά Κτήματα – Σταφιδάμπελοι Κορίνθου και Βοστίτσας, Εθνικός 

ελαιώνας Κορίνθου, Εθνικός ελαιώνας Σαλώνων (1829-1833) 

 
Ι. Σταφιδάμπελοι Κορίνθου και Βοστίτσας (1829-1830) 

α) Η [εκ]τιμητική Επιτροπή σταφιδαμπέλων Κορινθίας (Μέλη: Ανδρέας 

Κασιμάτης, Αγγελής Ρηγόπουλος, Νικόλαος Θ. Μοθονίος) και 

β) Η [εκ]τιμητική Επιτροπή σταφιδαμπέλων Βοστίτσας (Μέλη: Ανδρέας 

Κασιμάτης, Αναγνώστης Ανδριόπουλος, Παναγιώτης Χρυσανθόπουλος). 



Επιστολές, κατάστιχα και αναφορές των μελών των Εκτιμητικών 

Επιτροπών και του Επιστάτη καλλιέργειας εθνικών σταφίδων και 

ελαιώνων, Ανδρέα Κασιμάτη, προς την Επιτροπή Οικονομίας στο 

Ναύπλιο και την Επιτροπή Εθνικής Χρηματιστικής  Τράπεζας στην 

Αίγινα: 

- Εκ του παραλ[ίου] Τάχουλης, 21 Νοεμβρίου 1829 

 Γνωστοποιούν  στην Επιτροπή Οικονομίας ότι ολοκλήρωσαν την 

καταμέτρηση όλων των εθνικών αμπέλων της επαρχίας Κορίνθου 

εκτιμώντας τη συνολική ποσότητα σε 2.050.000 γρόσια και επισυνάπτουν 

το κατάστιχο καταμέτρησης κατά τμήματα. 

[ Το αυτοσχέδιο, ραμμένο με σπάγγο, κατάστιχο 24 φύλλων φέρει στο κάτω 

μέρος κάθε σελίδας, δεξιά την επικύρωση των υπογραφών των μελών της 

Επιτροπής, από τον Επαρχιακό Δημογέροντα και τον καταμετρητή, από τον 

Προσωρινό Διοικητή Κορίνθου Δ. Ορφανό και αριστερά την επικύρωση 

από τον γραμματέα της Επαρχιακής Δημογεροντίας Α. Μιλτιάδη. Στην 

τελευταία σελίδα επικυρώνει το κατάστιχο ο Κυβερνήτης Ιωάννης 

Καποδίστριας.] 

 

- [Βοστίτσα], 20 Ιανουαρίου 1830 

 Εκτίμησαν τις  εθνικές σταφίδες της Βοστίτσας (αρ. 1-115, στρέμματα 

521, γρόσια 1.568) και επισυνάπτουν το αντίστοιχο κατάστιχο 

καταμέτρησης. 

[ Το αυτοσχέδιο, ραμμένο με σπάγγο, κατάστιχο 26 γραμμένων φύλλων 

φέρει στο τέλος την επικύρωση των υπογραφών των μελών της Επιτροπής, 

από τα μέλη της Δημογεροντίας Δημήτρη Ιωάννου και Πέτρο Χαραλάμπους 

και τον Προσωρινό Διοικητή Καλαβρύτων και Βοστίτσας Κ. Πελοπίδα. 

Στην τελευταία σελίδα επικυρώνει το κατάστιχο ο Κυβερνήτης Ιωάννης 

Καποδίστριας.] 

 

- Κόρινθος, 23 Φεβρουαρίου 1830 

  Ο Ανδρέας Κασιμάτης, Επιστάτης καλλιέργειας των εθνικών σταφίδων 

και ελαιώνων Κορίνθου και Βοστίτσας ζητά από την Επιτροπή της 

Εθνικής [Χρηματιστικής] Τράπεζας να διατάξει τους Διοικητές των 

επαρχιών να τον βοηθήσουν εμποδίζοντας τους καταπατητές και 

καταχραστές των εθνικών κτημάτων, οι οποίοι προξενούν ζημιές με τα 

ζώα τους και με κλοπές. Να αυξηθούν οι φύλακες που έχει τοποθετήσει 

και να τιμωρούνται  με ανάλογες ποινές  όσοι αποδεικνύεται ότι 

καταπατούν το όρια, χαλώντας τα σύνορα. 

 

- Κόρινθος, 3 και 5 Μαρτίου 1830 

 Περιμένει να σταλούν 1.000 φοίνικες με τον Δ. Νταντακόπολο, 

ενημερώνει για τις κινήσεις του στα τμήματα των καλλιεργειών 

(Βοστίτσας, Ζάχουλης, Συκιάς, Θαλερού, Πουρνερής, Πρηαληού;) και 

αναφέρεται στην παραίτηση του Παναγή Κοκορόπη από την κατά το 

ήμισυ φυτευμένη σταφίδα, υπέρ του Εθνικού Ταμείου. 

 

- Κόρινθος, 19 Μαρτίου 1830 

 Εσωκλείει την καταγραφή των εξόδων της καλλιέργειας σταφιδαμπέλων 

του χειμώνα και τα κατάστιχα για το κάθε τμήμα (σύνολο 20.641 

φοίνικες) και ζητά να αποσταλούν με τον Γεώργιο Κυριάκο Λαζανά 

13.000 φοίνικες για την εξόφληση των αποπληρωμών. Παρά τα αυξημένα 

κατά 30%, ημερομίσθια, η καλλιέργεια των εθνικών κτημάτων είχε 

καλύτερα αποτελέσματα από τον περασμένο χρόνο με σχετικά μικρή 

διαφορά εξόδων και ας ρωτήσει η Επιτροπή  τους Διοικητές Κορίνθου και 

Βοστίτσας και άλλους πολίτες. 



 

- Κόρινθος, 19 και Βοστίτσα 31 Μαρτίου 1830 

 Ενημερώνει για τα 80 στρέμματα των κκ. Σταύρου και Κοκορόπη που, αν 

καλλιεργηθούν κανονικά και δώσουν καρπό, μπορεί να γίνει διανομή και 

να  πάρει το Εθνικό Ταμείο τα μισά. Να μην καθυστερήσει η αποστολή 

των μετρητών γιατί  δεν θα μπορέσει να εξακολουθήσει την καλλιέργεια 

του καλοκαιριού. Έλαβε 1.000 φοίνικες από την Εθνική [Χρηματιστική] 

Τράπεζα, 8.000 από την Επιτροπή Οικονομίας και θα ζητήσει το υπόλοιπο 

εντός των ημερών. 

 

- Ναύπλιο, 6 Οκτωβρίου 1830 

 Εσωκλείει γενικό λογαριασμό  (6.119 φοινίκων) με επεξηγήσεις, 

αποδεικτικά και τέσσερα (αυτοσχέδια) κατάστιχα:  εξόδων σε ποτίσματα 

στα τμήματα Ζάχουλης, Συκιάς και Θαλερού, εξόδων του τρύγου στα ίδια 

τμήματα και  ποσοτήτων σταφίδας (αριθμός σακιών και κανταριών) 

Κορίνθου και Βοστίτσας εντός των δύο εθνικών αποθηκών (238.531 

λίτρα). 

 

ΙΙ. Εθνικός ελαιώνας Κορίνθου (1830-1833) 

- Αίγινα, 2 Ιουνίου 1833 

 Ο διευθυντής της Εθνικής [Χρηματιστικής] Τράπεζας (αντ’ αυτού οι 

συνεργάτες Αθανάσιος Σκανδαλίδης και Μ. Παλασάκης) επισυνάπτει 

προς την Επιτροπή Οικονομίας τον κατάλογο της καταμέτρησης και 

εκτίμησης του εθνικού  ελαιώνα Κορίνθου (ρίζες σώες - καλής ποιότητας 

- 30.032 και από τις  καμένες οι ανανεωμένες ρίζες 9.144,  στρέμματα γης 

2.383, ποσότητα γροσίων 2.048.800). [Διευκρινίζουν ότι για να μην 

αργοπορήσει η αντιγραφή των εγγράφων στέλνουν τα πρωτότυπα. Τον 

κατάλογο υπογράφει η εκτιμητική επιτροπή ελαιώνα Κορίνθου: Ανδρέας 

Κασιμάτης, Παναγιώτης Οικονόμου, Αναγνώστης Πρωτόπαπας, τις 

υπογραφές επικυρώνουν ο γραμματέας της Επαρχιακής Δημογεροντίας, Α. 

Μιλτιάδης και ο Προσωρινός Διοικητής Κορίνθου, Δ. Ορφανός και τέλος ο 

Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας]. 

 

ΙΙΙ. Εθνικός ελαιώνας Σαλώνων (Ιανουάριος – Μάρτιος 1830) 

Αναφορές, λογαριασμοί εξόδων, αποδεικτικά πληρωμών του Επιστάτη 

της καλλιέργειας του εθνικού ελαιώνα, Χαράλαμπου Λογοθέτη προς την 

Επιτροπή της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας. 

 

- Χρισό [Χρισσό], 30 Ιανουαρίου 1830 

Παρακαλεί να του σταλούν σε μετρητά τα χρήματα για το όργωμα των 

εθνικών ελαιόδεντρων, υπολογίζοντας την πρόβλεψη του ποσού με βάση 

τον αριθμό  που καταγράφεται στον ονομαστικό κατάλογο –που έχουν 

στα χέρια τους–  και με κόστος 5 παράδες για κάθε ρίζα. Έλαβε τα 2.000 

γρόσια. 

 

- Χρισό, 4 Φεβρουαρίου 1830 

Εσωκλείει λογαριασμό, κατάλογο μισθών εργατών, αποδείξεις πληρωμής 

για τον μήνα Ιανουάριο (2.074 γροσίων) από τα οποία θα εκπέσουν έξοδα 

για «δέματα ξυλικά» κ.ά. που θα πληρωθούν κατά το ήμισυ από τον 

ιδιόκτητο ελαιώνα. Από τις κακοκαιρίες και τις «κατεβασιές των 

ποταμών» έχουν προξενηθεί πολλές ζημιές, ενώ το νερό ακόμα οδηγείται 

στα εθνικά ελαιόδεντρα. Έχει μαζί του 10 εργάτες που ποτίζουν στο λόγγο 

προς τα Σάλωνα, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι στη διάρκεια του 

οργώματος, δουλεύοντας μπροστά από τα βόδια  καθαρίζοντας τους 

θάμνους (βάτους) και τα άγρια χόρτα από το έδαφος. 



 

- Χρισό, 14 Φεβρουαρίου 1830 

Από τους εργάτες κράτησε 5 για συνεχίσουν να ποτίζουν, ενώ απέλυσε 

τους υπόλοιπους. Ο λογαριασμός του μήνα ανέρχεται σε 1.300 γρόσια, 

και τα οποία ζητά να του αποσταλούν. Με λύπη του  διαπιστώνει ότι για 

τον ονομαστικό κατάλογο και τα χρήματα που έχει ζητήσει για τις 

πληρωμές, δεν έχει λάβει καμία απάντηση. 

 

- Χρισό, 16 Φεβρουαρίου 1830 

Έλαβε το κατάστιχο καταγραφής του εθνικού ελαιώνα που συνέταξε η 

Εκτιμητική επιτροπή και περιμένει τα γρόσια για να αρχίσει με τους 

ζευγίτες το όργωμα, που είναι το μόνο που μπορεί να ωφελήσει τα 

ελαιόδεντρα. Σύμφωνα με την καταγραφή του ελαιώνα, οι γερές ρίζες 

είναι 37.421 προς 5 παράδες η μία και οι καμένες και άγριες είναι 3.452, 

για τις οποίες ρωτά αν πρέπει να οργωθούν και αυτές. [Δυστυχώς το 

πρωτότυπο κατάστιχο δεν σώζεται στο αρχείο και υπάρχει αναντιστοιχία 

στον αριθμό των ελαιόδεντρων που αναφέρει εδώ ο Χ. Λογοθέτης  με την 

Επιτροπή Οικονομίας, η οποία σε επιστολή της προς την Τράπεζα αναφέρει 

4.588 γερές ρίζες, 119 καμένες και 224 κολιγικές και διαφιλονικούμενες. 

Φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 

κολιγικών και διαφιλονικούμενων ελαιόδεντρων. Βλέπε υποφάκελο 2, 

επιστολές Επιτροπής Οικονομίας, 26 Ιουλίου και 5 Αυγούστου 1830]. 

 

- Χρισό, 25 Φεβρουαρίου 1830 

Επαναλαμβάνει ότι τελείωσε το πότισμα των δένδρων και πρέπει να 

οργωθεί ολόκληρη η έκταση του εθνικού ελαιώνα. Οι εργάτες 

σταμάτησαν την εργασία και εκείνος περιμένει τα χρήματα γιατί οι 

άνθρωποι «είναι πτοχοί και ζιτούν την ημερομίσθηάν τους». 

 

- Χρισό, 25 Φεβρουαρίου 1830 

Συμβουλεύτηκε τους ειδήμονες των κατοίκων και, επειδή στα μέσα του 

Απριλίου ο ελαιώνας ανθίζει, είναι ανάγκη να οργωθεί πριν, ενώ 

χρειάζεται και ένα ακόμα πότισμα. 

 

- Χρισό, 9  Μαρτίου 1830 

Ενημερώνει για τη διαταγή της Επιτροπής Οικονομίας προς το 

Δασμοτελωνείο Σαλώνων να πληρωθούν 2.000 γρόσια για τις ανάγκες 

καλλιέργειας του ελαιώνα. Εσωκλείει αντίγραφο εγγράφου του (ημερ. 6 

/3) προς την Επιτροπή Οικονομίας σχετικό με τις δυσκολίες και την 

ανάγκη  πληρωμής των εξόδων της καλλιέργειας. 

 

- Χρισό, 16  Μαρτίου 1830 

Εσωκλείει ενημερωτικό έγγραφο της Επαρχιακής Δημογεροντίας για την 

ισοτιμία φράγκων και γροσίων,  γενικό ισολογισμό εξόδων και εσόδων, 

κατάλογο μισθοδοσίας των εργατών και των όσων διέκριναν/αναγνώριζαν 

σε ποιόν ανήκαν τα ελαιόδενδρα για τον μήνα Φεβρουάριο και τις 

αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμής, επεξηγώντας στην επιστολή του τις 

οικονομικές συναλλαγές του. 

 

- Χρισό, 26  Μαρτίου 1830 

Ενημερώνει ότι οι ζευγίτες δεν μπορούν να οργώσουν γιατί έσφιξε το 

χώμα ενώ πότισμα δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν υπάρχει νερό. 

Οργώθηκαν συνολικά 12.000 ρίζες ενώ έλαβε τα υπόλοιπα χρήματα που 

συμπληρώνουν το ποσό των  6.000 γροσίων που είχε ζητήσει. 

Προγραμματίζει το κέντρισμα των άγριων ελαιόδεντρων, το καθάρισμά 



τους από άγρια χόρτα (αγριλίδια) για να δώσουν καρπό και το κλάδεμα 

πολλών καμένων δένδρων από διάφορες πυρκαγιές. 

[Βλέπε και υποφάκελο 1, επιστολές Έκτακτου Επιτρόπου Ανατολικής 

Ελλάδος, Κωνσταντίνου Μεταξά,  20 Ιουλίου  και 2 Αυγούστου 1830 

σχετικές με τον διορισμό έξι φυλάκων στον εθνικό ελαιώνα]. 

 

 

 


