ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΙΑΤΕ)

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

3 - Αρχείο Εμμανουήλ Τσουδερού
1 - Τραπεζικά και οικονομικά ζητήματα
1 - Τεκμήρια για την ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος
Πλήθος φακέλων:
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Τίτλος

Περιγραφή

Ακραίες
Χρονολογίες

Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. Έρευνα για την Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα την οικονομική
1927
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας (Μάιος 1927): περίληψη κατάσταση της Ελλάδας και συγκεκριμένα τον χρυσό,
το δημόσιο χρέος, τις συντάξεις και τους πρόσφυγες.
Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. Έρευνα
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα την ταμειακή
1927
για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας (Μάιος 1927):
κατάσταση του ελληνικού κράτους και τον προϋπολογισμό
υπόμνημα 1 - η ταμειακή κατάσταση του ελληνικού κράτους του έτους 1926-1927.
Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. Έρευνα
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με προϋπολογισμούς.
1927
για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας (Μάιος 1927):
υπόμνημα 2 - οι προϋπολογισμοί (1924-1930)
Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. Έρευνα
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα την Εθνική Τράπεζα
1927
για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας (Μάιος 1927):
(ΕΤΕ). Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ιστορική αναδρομή από
υπόμνημα 3 - η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
την ίδρυση της τράπεζας, το 1841 και γίνεται εκτενής αναφορά
στο εκδοτικό προνόμιο, την οργανωτική δομή και τις αρμοδιότητές
της. Επιπλέον, αναφέρονται το δημόσιο και νομισματικό
χρέος, το συνάλλαγμα, τα κέρδη της τράπεζας, ο ισολογισμός,
τα διαθέσιμα και οι εμπορικές της δραστηριότητες. Ακολουθεί
στατιστική ανάλυση των επενδύσεων των υποκαταστημάτων
σε προϊόντα παραγωγής και στο εμπόριο. Τέλος, γίνεται
αναφορά στη σχέση της ΕΤΕ με άλλες ελληνικές τράπεζες και
παρουσιάζονται στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση.
Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. Έρευνα
Ο φάκελος περιέχει εμπιστευτική αναφορά με θέμα την
1927
για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας (Μάιος 1927):
οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται στοιχεία
υπόμνημα 4 - η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας
για το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τον πληθυσμό της
χώρας και την πυκνότητά του, τον αναλφαβητισμό, το εμπορικό
ισοζύγιο και τη βιομηχανία. Επίσης, δίνονται στοιχεία
για τις εισαγωγές-εξαγωγές των ετών 1919-1925, την αξία
σε λίρες στερλίνες των εξαγόμενων προϊόντων και τις νέες
βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιόδου 1921-1926.
Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. 27η Σύνοδος
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
1927
(Ιούνιος 1927): πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεις σχετικά κατάσταση της Ελλάδας, τον προϋπολογισμό και την κατά
με την οικονομική κατάσταση και την ενίσχυση της Ελλάδας κεφαλήν φορολογική επιβάρυνση, τα ποσά και τη χρήση
εισοδήματος για το έτος 1926, την εγκατάσταση των
προσφύγων, τη νομισματική κατάσταση της χώρας και την
αναδιοργάνωση της Εθνικής Τράπεζας.
Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. Υποεπιτροπή
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το καταστατικό της
1927
Strackosh-Jansen-Dubois: πρόταση σχεδίου καταστατικού
Τράπεζας της Ελλάδος, τον ιδρυτικό νόμο, το νομισματικό
της Τράπεζας της Ελλάδος (1927)
νόμο και τη σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής
Τράπεζας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τα άρθρα που
αφορούν την επωνυμία, την έδρα, τις υποχρεώσεις, τις
αρμοδιότητες, την εκλογή διοικητή και υποδιοικητή και τις
αρμοδιότητές τους, το προσωπικό, τις σχέσεις με το Ελληνικό
Δημόσιο, την έκδοση χαρτονομίσματος και την εκκαθάρισή της.
Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. 28η Σύνοδος
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τον δανεισμό για την 1927
(Σεπτέμβριος 1927): πρακτικά συζητήσεων και τελική
εγκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων, την έγκριση σχεδίου
έγκριση σχεδίου καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος
σύμβασης μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Εθνικής Τράπεζας,
καθώς και το σχέδιο της νομισματικής νομοθεσίας και του
καταστατικού ίδρυσης της Τράπεζας της Ελλάδος. Παρουσιάζονται
στοιχεία για το ενεργητικό και το παθητικό των δύο τραπεζών
και για τους ισολογισμούς τους.
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Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. 29η Σύνοδος
(Δεκέμβριος 1927): πρακτικά συζητήσεων σχετικά με
την αποκατάσταση των προσφύγων και τη νομισματική
σταθεροποίηση στην Ελλάδα

Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά συνεδρίασης της Οικονομικής 1927
Επιτροπής με θέμα τη χορήγηση δανείου για τους Έλληνες
πρόσφυγες και τη νομισματική σταθεροποίηση της Ελλάδας,
καθώς και το ψήφισμα της Οικονομικής Επιτροπής για την
εγκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων και για το δάνειο
της νομισματικής σταθεροποίησης της χώρας.
Πρωτόκολλο της Γενεύης για την έγκριση ομολογιακού
Ο φάκελος περιέχει το Πρωτόκολλο της Γενεύης για την
1927
δανείου £ 9.000.000 (1927)
έκδοση από την Ελλάδα δανείου στο εξωτερικό για τη
σταθεροποίηση του ελληνικού νομίσματος, τον
προϋπολογισμό και την αποκατάσταση των προσφύγων.
Επίσης, περιλαμβάνει αντίτυπο ΦΕΚ με τα άρθρα του
Πρωτοκόλλου και τη σύμβαση «περί παραίτησης της Εθνικής
Τραπέζης της Ελλάδος από του προνομίου εκδόσεως
τραπεζικών γραμματίων και περί συστάσεως νέας Τραπέζης».
Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή: συμφωνία
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εκχώρηση των
1928
για τις σχέσεις ελληνικού κράτους, Εθνικής Τράπεζας
αρμοδιοτήτων της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) στην Τράπεζα
και Τράπεζας της Ελλάδος και για την ίδρυση Αγροτικής
της Ελλάδος, τους όρους λειτουργίας της νέας τράπεζας και
Τράπεζας (1928)
τη συμφωνία μεταξύ ΕΤΕ και ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά
με την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας.
Τροποποίηση του καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας
Ο φάκελος περιέχει την τροποποίηση του καταστατικού
1928
και συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο σχετικές με την
λειτουργίας της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) και τις συμβάσεις
εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Γενεύης (1928-1929)
μεταξύ ΕΤΕ και Ελληνικού Δημοσίου, όσον αφορά τις
υποχρεώσεις της τράπεζας και τη σύσταση Γεωργικής Τράπεζας
και Αγροτικής Τράπεζας.
Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα οποία
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα μεταβιβασθέντα
1923
μεταβιβάστηκαν από την Εθνική Τράπεζα στην Τράπεζα
στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) (χρυσό, εξωτερικό συνάλλαγμα,
της Ελλάδος (1928)
treasury bills, ομολογίες δανείων, χρυσά νομίσματα και δάνεια),
τη συναλλαγματική ισοτιμία ξένων τραπεζικών γραμματίων
με τις καταθέσεις Δημοσίου και δημοσίων επιχειρήσεων,
την κατάσταση κεφαλαίων που βρίσκονται στο εξωτερικό,
την κατάσταση με τα εισπραχθέντα ποσά από γερμανικές
και αυστριακές τράπεζες, τα δικαστικά έξοδα και τα τραπεζικά
γραμμάτια της Εθνικής Τράπεζας(ΕΤΕ), τα εμπορικά γραμμάτια
της ΤτΕ, τις καταθέσεις Δημοσίου και δημοσίων επιχειρήσεων,
τις καταθέσεις σε τουρκικό και ελβετικό συνάλλαγμα και σε
χρυσό, τη διαφορά της τιμής σταθεροποίησης και του κόστους
διαθέσιμων ν.δ. 23/4/1923, καθώς και την απόφαση του Γενικού
Συμβουλίου για τον καθορισμό των σχέσεων μεταξύ ΤτΕ και ΕΤΕ
και το πρακτικό της συμφωνίας.
Εγκαίνια της Τράπεζας της Ελλάδος (Μάιος 1928) [1]
Ο φάκελος περιέχει την προσφώνηση του Διοικητή της
1928
Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
στα εγκαίνια της τράπεζας και την αντιφώνηση του δεύτερου.
Εγκαίνια της Τράπεζας της Ελλάδος (Μάιος 1928) [2]
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τους όρους, τους
1928
οποίους έθεσε ο H. C. F. Finlayson στον Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, Αλέξανδρο Διομήδη, ώστε να
εργαστεί ως σύμβουλος στην Τράπεζα, την απάντηση του
δεύτερου και το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ των δύο ανδρών.
Δημοσιεύματα για το Πρωτόκολλο της Γενεύης και τη
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
1927
νομισματική σταθεροποίηση στην Ελλάδα (1927-1928)
κατάσταση της Ελλάδας, τη νομισματική σταθεροποίηση, τις
συμφωνίες της Γενεύης και την αποτυχία της ελληνικής
αντιπροσωπείας να φέρει εις πέρας το έργο της, τη
φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, τα καλύμματα
τραπεζικών γραμματίων της Εθνικής Τράπεζας και τα
δικαιώματά της σε καλύμματα σε χρυσό.
Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. 31η Σύνοδος
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά της συνεδρίασης με θέμα
1928
(Μάιος - Ιούνιος 1928): πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεις τους πρόσφυγες, τη σταθεροποίηση της δραχμής και τις
σχετικά με τη νομισματική σταθεροποίηση και την Τράπεζα δικαιοδοσίες της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), όσον αφορά
της Ελλάδος
την οικονομική κατάσταση και το ελληνοβουλγαρικό ζήτημα, το
δημόσιο χρέος και την οικονομική κατάσταση της ΤτΕ, την
αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα και την
προσφερθείσα ξένη οικονομική ενίσχυση.
Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. 32η Σύνοδος
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά της συνεδρίασης με θέμα την 1928
(Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1928): πρακτικά συζητήσεων
αποκατάσταση των προσφύγων, την κοινωνική και οικονομική
και αποφάσεις σχετικά με τη νομισματική σταθεροποίηση
κατάσταση της Ελλάδας, το ελληνοβουλγαρικό ζήτημα και τη
και την Τράπεζα της Ελλάδος
μετανάστευση.
Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. 33η Σύνοδος
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά της συνεδρίασης με θέμα την 1928
(Δεκέμβριος 1928): πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεις
οικονομική κατάσταση και την αποκατάσταση των προσφύγων
σχετικά με τη νομισματική σταθεροποίηση και την Τράπεζα στην Ελλάδα, την εξέταση του οικονομικού ζητήματος της
της Ελλάδος
χώρας από την Κοινωνία των Εθνών, καθώς και τις αποφάσεις
επίλυσης των οικονομικών ζητημάτων.
Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. 34η Σύνοδος
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά της συνεδρίασης με θέμα την 1929
(Φεβρουάριος - Μάρτιος 1929): πρακτικά συζητήσεων
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, την αποκατάσταση των
και αποφάσεις σχετικά με τη νομισματική σταθεροποίηση
προσφύγων, τις εργασίες της Οικονομικής Επιτροπής, όσον
και την Τράπεζα της Ελλάδος
αφορά τα ζητήματα Ελλάδας και Βουλγαρίας και την αγορά χρυσού.
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Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. 35η Σύνοδος
(Ιούνιος 1929): πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεις
σχετικά με τη νομισματική σταθεροποίηση και την
Τράπεζα της Ελλάδος

22

Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. 36η Σύνοδος
(Σεπτέμβριος 1929): πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεις
σχετικά με τη νομισματική σταθεροποίηση και την Τράπεζα
της Ελλάδος

23

Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. 37η Σύνοδος
(Ιανουάριος 1930): πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεις
σχετικά με τη νομισματική σταθεροποίηση και την Τράπεζα
της Ελλάδος [1]

24

Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. 37η Σύνοδος
(Ιανουάριος 1930): πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεις
σχετικά με τη νομισματική σταθεροποίηση και την Τράπεζα
της Ελλάδος [2]
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Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. 38η Σύνοδος
(Μάιος 1930): πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεις σχετικά
με τη νομισματική σταθεροποίηση και την Τράπεζα της
Ελλάδος
Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. 39η Σύνοδος
(Σεπτέμβριος 1930): πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεις
σχετικά με τη νομισματική σταθεροποίηση και την Τράπεζα
της Ελλάδος
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Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. 40η Σύνοδος
(Ιανουάριος 1931): πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεις
σχετικά με τη νομισματική σταθεροποίηση και την Τράπεζα
της Ελλάδος

28

Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. 41η Σύνοδος
(Μάιος 1931): πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεις σχετικά
με τη νομισματική σταθεροποίηση και την Τράπεζα της
Ελλάδος
Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή. 42η Σύνοδος
(Σεπτέμβριος 1931): πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεις
σχετικά με τη νομισματική σταθεροποίηση και την Τράπεζα
της Ελλάδος
Αλληλογραφία σχετική με τη νομισματική πολιτική και την
Τράπεζα της Ελλάδος (Σεπτέμβριος 1931)

29

30

31

Τηλεγραφήματα σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της
Τράπεζας της Ελλάδος και τη νομισματική σταθεροποίηση
(Μάιος 1928)

32

Αλληλογραφία με τον Κυριάκο Βαρβαρέσο (Μάιος 1928)

33

Αλληλογραφία με τον Sir Otto Niemeyer (Μάρτιος - Μάιος
1928)

34

Αλληλογραφία με τον Sir Arthur Soulter (1924-1928)

35

Αλληλογραφία με τον Αθανάσιο Αγνίδη (1924-1928)
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Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά της συνεδρίασης με θέμα την 1929
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και την αποκατάσταση
των προσφύγων, την εξέταση του ζητήματος της συγκέντρωσης
μετρητών από το ελληνικό κράτος και τις εργασίες της
Οικονομικής Επιτροπής για το ελληνοβουλγαρικό ζήτημα.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά της συνεδρίασης με θέμα
1929
την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, τη μετανάστευση, την υποδοχή
και αποκατάσταση των προσφύγων, την οικονομική κατάσταση
της Τράπεζας της Ελλάδος και της χώρας, αλλά και τις σχέσεις
της Επιτροπής με την Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια που αφορούν την οικονομική
1930
κατάσταση της Τράπεζας της Ελλάδας και τα πρακτικά της
συνεδρίασης με θέμα τη συμφωνία μεταξύ Επιτροπής Προσφύγων
και ελληνικής κυβέρνησης για το προσφυγικό και την αναφορά
του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας για τον προϋπολογισμό
των ετών 1930-1931.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά της συνεδρίασης με θέμα
1930
τις ενέργειες και τις συμφωνίες για την εγκατάσταση των
προσφύγων στην Ελλάδα, τη νομισματική και οικονομική
κατάσταση της χώρας, τα άρθρα της συμφωνίας για την
οικονομική βοήθεια, την κατάσταση της Τράπεζας της
Ελλάδος και την ελληνική και βουλγαρική μετανάστευση.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά της συνεδρίασης με θέμα
1930
την εγκατάσταση προσφύγων σε Ελλάδα και Βουλγαρία,
την οικονομική κατάσταση και τον προϋπολογισμό της Ελλάδας
και την κατάσταση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά της συνεδρίασης με θέμα
1930
την εγκατάσταση προσφύγων σε Ελλάδα και Βουλγαρία, την
οικονομική κατάσταση και τον προϋπολογισμό της Ελλάδας, την
κατάσταση της Τράπεζας της Ελλάδος, την κατανάλωση χρυσού,
καθώς και το έργο και τις λειτουργίες της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά της συνεδρίασης με θέμα τις 1931
πιστώσεις στη γεωργία (κυβερνητική πολιτική, εγγυήσεις, κ.ά.),
την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, την κατάσταση της
Τράπεζας της Ελλάδος, την αγορά χρυσού, τις προετοιμασίες
για τις διεθνείς συμβάσεις και τη διερεύνηση της τρέχουσας
οικονομικής ύφεσης.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά της συνεδρίασης με θέμα
1931
την Τράπεζα της Ελλάδος και τη νομισματική σταθεροποίηση.

1929

Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά της συνεδρίασης με θέμα
1931
την Τράπεζα της Ελλάδος και τη νομισματική σταθεροποίηση.

1931

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη
1931
συναλλαγματική και προεξοφλητική πολιτική, τις καταθέσεις,
τα δάνεια και τις ομολογίες της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο φάκελος περιέχει τηλεγραφήματα σχετικά με την έναρξη
1928
λειτουργίας και την ενίσχυση της Τράπεζας της Ελλάδος, τη
νομισματική σταθεροποίηση και τη μεταβίβαση χρηματικού
ποσού προς την τράπεζα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις πρώτες
1928
μέρες λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος και τα μεταβιβασθέντα
από την Εθνική Τράπεζα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την ίδρυση της 1928
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), την παρασχεθείσα οικονομική
βοήθεια, τη λειτουργία της, τα τραπεζογραμμάτια και τον
διακανονισμό της διαχείρισης των λογαριασμών των νομικών
προσώπων, την εικόνα της Ελλάδας προς το εξωτερικό,
την οικονομική και κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας,
τη μεταβίβαση χρηματικών ποσών και το άνοιγμα λογαριασμών,
τη σταθεροποίηση της δραχμής, την Οικονομική Επιτροπή, την
ίδρυση και λειτουργία της Αγροτικής Τράπεζας, τη συμφωνία μεταξύ
κράτους και Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) αναφορικά με την ίδρυση
της ΤτΕ, το παρασχεθέν δάνειο προς κάλυψη των αναγκών των
προσφύγων και, τέλος, την παρακράτηση καλύμματος από την ΕΤΕ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την πρόσκληση 1924
του Εμμανουήλ Τσουδερού στη συνεδρίαση της Κοινωνίας
των Εθνών (ΚτΕ), την κατάσταση της Ελλάδας και τη συνάντηση
των μελών της ΚτΕ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις βουλγαρικές 1924
μειονότητες στην Ελλάδα, την κατάσταση της χώρας και τις
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Νομισματική σταθεροποίηση και ίδρυση της Τράπεζας
της Ελλάδος [1]

37

Νομισματική σταθεροποίηση και ίδρυση της Τράπεζας
της Ελλάδος [2]
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Νομισματική σταθεροποίηση και ίδρυση της Τράπεζας
της Ελλάδος [3]
Νομισματική σταθεροποίηση και ίδρυση της Τράπεζας
της Ελλάδος [4]
Νομισματική σταθεροποίηση και ίδρυση της Τράπεζας
της Ελλάδος [5]
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Νομισματική σταθεροποίηση και ίδρυση της Τράπεζας
της Ελλάδος [6]

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

σχέσεις της με Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Σερβία,
την πρωθυπουργία του Θ. Πάγκαλου, την έγκριση δανείου,
την επίσκεψη στην Ελλάδα του Γενικού Γραμματέα του Foreign
Office, τη διεξαγωγή εκλογών και τα αποτελέσματά τους,
καθώς και την κατάσταση στην Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη σταθεροποίηση
1925
της δραχμής, τις παρατηρήσεις επί του σχεδίου νομισματικής
σταθεροποίησης της χώρας, το οποίο δόθηκε στην Τράπεζα
της Αγγλίας, την εξόφληση χρυσών νομισμάτων με ελληνικά
τραπεζογραμμάτια, τα κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ),
τα διαθέσιμα του Δημοσίου, τη σύμβαση που αφορά μερίσματα,
τον ισολογισμό (ενεργητικό-παθητικό) της ΕΤΕ, τον πληθυσμό
της Ελλάδας και τις μετακινήσεις του, τις ανταλλαγές πληθυσμών,
την κυκλοφορία και διαχείριση των καλυμμάτων της κυκλοφορίας
τραπεζικών γραμματίων και την πίστωση των 5.000.000 λιρών
από την Τράπεζα της Αγγλίας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη νομισματική
1927
σταθεροποίηση της Ελλάδας και στοιχεία για τις οφειλές του
Ελληνικού Δημοσίου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την αναλογία
1927
καλυμμάτων και κυκλοφορίας δραχμών.
Ο φάκελος περιέχει τα επίσημα πρακτικά των συζητήσεων
1928
της Βουλής με θέμα την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις συζητήσεις και
1927
τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας
των Εθνών, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Εθνική Τράπεζα.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά συνεδρίασης της Βουλής
1928
των Ελλήνων με θέμα το σχέδιο νόμου για την κύρωση
σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας
και την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος.

1927

1927
1928
1933

1928

3 - Αρχείο Εμμανουήλ Τσουδερού
1 - Τραπεζικά και οικονομικά ζητήματα
2 - Φάκελοι οικονομικών υποθέσεων
Πλήθος φακέλων:

Α/α

1928

Ακραίες
Χρονολογίες

Τίτλος

Περιγραφή

1

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών

2

Αποστολή του Εμμανουήλ Τσουδερού στη Δημοσιονομική
Επιτροπή (Μάρτιος 1932)

3

Διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία για τα πολεμικά χρέη.
Αποστολή του Εμμανουήλ Τσουδερού στο Παρίσι,
το 1927 [1]

4

Διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία για τα πολεμικά χρέη.
Αποστολή του Εμμανουήλ Τσουδερού στο Παρίσι,
το 1927 [2]

5

Διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία για τα πολεμικά χρέη.
Αποστολή του Εμμανουήλ Τσουδερού στο Παρίσι,
το 1927 [3]

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με κυβερνητικά θέματα, 1931
την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, τραπεζικά ζητήματα,
την αγορά χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες και τη νομισματική
πολιτική διαφόρων χωρών.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις συναντήσεις του
1932
Εμ. Τσουδερού με μέλη της Δημοσιονομικής Επιτροπής της
Κοινωνίας των Εθνών στο Παρίσι, τις αποφάσεις της Επιτροπής,
τη χορήγηση δανείου, οικονομικά ζητήματα που απασχολούν
την Επιτροπή και τη χορήγηση πιστώσεων.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις ζημιές που
1915
προξένησαν τα συμμαχικά στρατεύματα στην Ελλάδα,
την υπογραφή συμφωνιών, τις Δυνάμεις της Αντάντ,
τις υποχρεώσεις της Εθνικής Τράπεζας, τις προκαταβολές
που ζητούν οι κυβερνήσεις Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας
για τις ανάγκες των στρατευμάτων τους και τις πολεμικές
αποζημιώσεις των συμμάχων προς την Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις ζημιές που
1915
προξένησαν τα συμμαχικά στρατεύματα στην Ελλάδα,
τους γαλλοελληνικούς λογαριασμούς, τις συναφείς συμφωνίες,
τις Δυνάμεις της Αντάντ, τις προκαταβολές που ζητούν οι
κυβερνήσεις Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας για τις ανάγκες
των στρατευμάτων τους και τις πολεμικές αποζημιώσεις των
συμμάχων προς την Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις ζημιές που
1927
προξένησαν τα συμμαχικά στρατεύματα στην Ελλάδα,
τους γαλλοελληνικούς λογαριασμούς, τις συναφείς συμφωνίες,
τις Δυνάμεις της Αντάντ, τις διαπραγματεύσεις, τις προκαταβολές
που ζητούν οι κυβερνήσεις Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας για
τις ανάγκες των στρατευμάτων τους και τις πολεμικές
αποζημιώσεις των συμμάχων προς την Ελλάδα.

Ημερομηνία εκτύπωσης: 10/10/2019

232

1931

1932

1928

1927

1927

Σελίδα: 4

6

Διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία για τα πολεμικά χρέη.
Αποστολή του Εμμανουήλ Τσουδερού στο Παρίσι,
το 1927 [4]

7

Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων

8

Ελληνικοί σιδηρόδρομοι

9

Συνάλλαγμα

10

Διεθνής Αγροτική Τράπεζα [1]

11

Διεθνής Αγροτική Τράπεζα [2]

12

Δημόσιο ελληνικό εξωτερικό χρέος. Συμφωνία του
Λονδίνου μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης, Συμβουλίου
Ξένων Ομολογιούχων και Επιτροπής Δανείων της
Κοινωνίας των Εθνών

13

14

Memorandum remis par le President du Conseil aux
Gouvernements Anglais, Francais et Italien au mois de
Janvier
Δημόσιο χρέος

15

Ελληνικό δημόσιο χρέος (καταστάσεις)

16

Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος [1]

17

Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος [2]

18

Προσφυγικό ζήτημα 1924 [1]

19

Προσφυγικό ζήτημα 1924 [2]
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Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις ζημιές που
1922
προξένησαν τα συμμαχικά στρατεύματα στην Ελλάδα,
τους γαλλοελληνικούς λογαριασμούς, τις συναφείς συμφωνίες,
τις Δυνάμεις της Αντάντ, τις προκαταβολές που ζητούν οι
κυβερνήσεις Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας για τις ανάγκες
των στρατευμάτων τους, τις διαπραγματεύσεις και τις
πολεμικές αποζημιώσεις των συμμάχων προς την Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει έγγραφα, χάρτες, τοπογραφικά περιοχών 1929
και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αποκατάσταση των
προσφύγων στην Ελλάδα και τον ρόλο της Επιτροπής
Αποκαταστάσεως Προσφύγων.
Ο φάκελος περιέχει την αναφορά του Albert Regnoul με θέμα 1932
την κατάσταση των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα και άρθρο
εφημερίδας, όπου παρουσιάζεται και σχολιάζεται το πρόγραμμα
αναδιοργάνωσης των σιδηροδρόμων.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την αγορά και
1921
πώληση συναλλάγματος και το νομισματικό σύστημα των
ΗΠΑ, νόμους, βασιλικά και νομοθετικά διατάγματα σχετικά με
τη συναλλαγματική πολιτική της χώρας και άρθρα εφημερίδων
για τα νομοθετικά μέτρα που ελήφθησαν με σκοπό τον έλεγχο
του συναλλάγματος.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη δημιουργία ενός
1931
διεθνούς οργανισμού για την ανάπτυξη της γεωργίας (Διεθνής
Αγροτική Τράπεζα). Περιλαμβάνονται τα άρθρα της σύμβασης
για τη δημιουργία του οργανισμού, ο Καταστατικός Χάρτης
Σύστασης και το καθεστώς του οργανισμού. Συζητούνται,
επίσης, άρθρα του καταστατικού και αναφορές-προτάσεις της
Υποεπιτροπής Αγροτικής Πίστης για την Ανάπτυξη της
Γεωργίας (Sous - Commission pour le credit agricole) της
Επιτροπής Μελέτης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission
d' etude pour l' Union Europeenne).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη δημιουργία ενός
1931
διεθνούς οργανισμού (Διεθνής Αγροτική Τράπεζα) για την
παροχή πιστώσεων και την αγροτική ανάπτυξη των χωρών-μελών.
Περιλαμβάνονται τα θέματα συζήτησης της αρμόδιας
Υποεπιτροπής, όπως ο σκοπός των χορηγουμένων δανείων,
οι φορολογικές απαλλαγές, ο τόκος των δανείων, η σύνθεση
του διοικητικού συμβουλίου του νέου οργανισμού, τα μέτρα
βελτίωσης της νομοθεσίας περί υποθηκών και το εγγυητικό
ειδικό κεφάλαιο.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
1932
κατάσταση της χώρας, το ελληνικό εξωτερικό χρέος και τη
συμφωνία διακανονισμού του μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης,
Συμβουλίου Ξένων Ομολογιούχων και Επιτροπής Δανείων
της Κοινωνίας των Εθνών.
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητο υπόμνημα με θέμα τα ελληνικά
δάνεια, το εξωτερικό χρέος, την οικονομική κατάσταση της
χώρας, τη στάση των συμμάχων και την Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το δημόσιο χρέος,
1932
τη ρύθμισή του, τα εθνικά δάνεια και τις οφειλές του Ελληνικού
Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα.
Ο φάκελος περιέχει καταστάσεις σχετικά με το δημόσιο χρέος 1932
και το ονομαστικό κεφάλαιο, τα εξωτερικά δάνεια της Ελλάδας,
τα χρέη προς ελληνικές τράπεζες, τους προϋπολογισμούς της
περιόδου 1926-1932, την ανταλλάξιμη περιουσία και τα έσοδα
και τα έξοδα της κυβέρνησης.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
1919
κατάσταση της Ελλάδας, τη Διεθνή Οικονομική Επιτροπή, τη
μεταβίβαση ποσών στην Εθνική Τράπεζα, το νόμο περί
διεθνούς ελέγχου και την προκαταβολή της Ελλάδας για τα
συμμαχικά στρατεύματα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
1928
κατάσταση της Ελλάδας, την πολιτική της Διεθνούς Οικονομικής
Επιτροπής και την παροχή ξένης βοήθειας προς τη χώρα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το προσφυγικό
1923
ζήτημα, το προσφυγικό δάνειο, το Πρωτόκολλο της Γενεύης,
την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων και την έκθεσή
της για την κατάσταση της Ελλάδας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το προσφυγικό
1923
ζήτημα, το προσφυγικό δάνειο, το Πρωτόκολλο της Γενεύης,
την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, την οικονομική
κατάσταση της Ελλάδας, το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων,
την ανταλλαγή πληθυσμών και τις περιοχές, όπου θα
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εγκατασταθούν οι πρόσφυγες.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
1923
κατάσταση της Ελλάδας, την έκδοση προσφυγικού δανείου, το
δημόσιο χρέος, το νόμο Ελέγχου, το Πρωτόκολλο της Γενεύης
και το οθωμανικό χρέος.
Πρώτο προσφυγικό δάνειο. Τροποποίηση Πρωτοκόλλου
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εγκατάσταση των 1923
Γενεύης. Αποστολή του Εμμανουήλ Τσουδερού, το 1924
προσφύγων στην Ελλάδα. Περιλαμβάνονται το Πρωτόκολλο
της Γενεύης και η απόφαση ίδρυσης της Επιτροπής
Αποκαταστάσεως Προσφύγων, η συμφωνία δανεισμού της
ελληνικής κυβέρνησης για την επίλυση του προσφυγικού
ζητήματος και οι εργασίες της Επιτροπής για την εγκατάσταση
των προσφύγων κατά τους τρεις πρώτους μήνες της ίδρυσής της.
Πρώτο προσφυγικό δάνειο. Τροποποίηση Πρωτοκόλλου
Ο φάκελος περιέχει τις τροπολογίες του Πρωτοκόλλου της
1924
Γενεύης. Αποστολή του Εμμανουήλ Τσουδερού, το 1924
Γενεύης και του καταστατικού της Επιτροπής Αποκαταστάσεως
Προσφύγων. Επίσης, περιλαμβάνονται τεκμήρια σχετικά με την
αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, τον δανεισμό
της ελληνικής κυβέρνησης και το ελληνικό δημόσιο χρέος.
Τριμερές δάνειο 1928: διαπραγματεύσεις, συμβόλαια κ.λπ.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το δάνειο 6% 1928
1928
[1]
που αποσκοπεί στην οικονομική σταθεροποίηση της χώρας
και την αποκατάσταση των προσφύγων. Πιο συγκεκριμένα,
περιέχονται οι διαπραγματεύσεις και το τελικό κείμενο της
δανειακής συμφωνίας, οι διαδικασίες για την έκδοση ομολογιών
σε στερλίνες και δολάρια και έγγραφα σχετικά με την υπογραφή
των συμβολαίων του δανείου με τους Hambro, Erlangers,
Speyer, National City Company και National City Bank.
Τριμερές δάνειο 1928: διαπραγματεύσεις, συμβόλαια κ.λπ.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ελληνικό δάνειο
1924
[2]
6% 1928 που αποσκοπεί στην οικονομική σταθεροποίηση της
χώρας και την αποκατάσταση των προσφύγων και την έκδοση
των σχετικών ομολογιών. Πιο συγκεκριμένα, περιέχονται
πληροφορίες για τα οικονομικά στοιχεία του ελληνικού κράτους,
τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Hambros
Bank Limited, τις διαδικασίες και τους όρους έκδοσης ομολογιών,
καθώς και έγγραφα σχετικά με το δάνειο της ελληνικής
κυβέρνησης του 1924 για την αποκατάσταση των προσφύγων
(Greek Government 7% Refugee Loan of1924). Ο φάκελος
περιλαμβάνει την ομολογία Νο 011541, αξίας £ 100, έτους 1924.
Αλληλογραφία με τον Αλέξανδρο Διομήδη σχετική με τις
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την πορεία των
1927
διαπραγματεύσεις του τριμερούς δανείου σταθεροποίησης
διαπραγματεύσεων για τους όρους έκδοσης του ελληνικού
1928
δανείου σταθεροποίησης του 1928, την οικονομική κατάσταση
της Ελλάδας και τις διαπραγματεύσεις και συνομιλίες για την
ίδρυση της νέας Εκδοτικής Τράπεζας (Τράπεζα της Ελλάδος).
Παρουσιάζονται, επίσης, οι προτάσεις της Hambros Bank
Limited και οι απόψεις της Εθνικής Τράπεζας και της
ελληνικής αντιπροσωπείας κατά τις διαπραγματεύσεις.
League of Nations. Financial Committee (Extraordinary
Ο φάκελος περιέχει έκθεση προς το Συμβούλιο της Κοινωνίας 1933
session held in London, June 6-14th 1933). Report to the
των Εθνών με θέμα την Ελλάδα (οικονομική κατάσταση,
Council on Greece
νομισματικό και τραπεζικό σύστημα, δημόσια οικονομία).
Η γενική οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και η
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα την παρουσίαση
1932
προοπτική επί του προϋπολογισμού (1932)
των οικονομικών πόρων της Ελλάδας, την εξέταση του
εκτελούμενου προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους και
την εκτίμηση της οικονομικής ικανότητας της χώρας.
Δεύτερη έρευνα για την οικονομική ικανότητα της Ελλάδας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τους
1929
Δεδομένα που συγκεντρώθηκαν για την Επιτροπή Ερευνών: προϋπολογισμούς διαφόρων ετών, τις εισαγωγές και εξαγωγές
φάκελος A΄
προϊόντων, τους λογαριασμούς νομικών προσώπων, το δημόσιο
χρέος και τα έσοδα και τα έξοδα του ελληνικού κράτους.
Δεύτερη έρευνα για την οικονομική ικανότητα της Ελλάδας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το κόστος διαβίωσης, 1930
Δεδομένα που συγκεντρώθηκαν για την Επιτροπή Ερευνών: τις τιμές χονδρικής και λιανικής των προϊόντων και στοιχεία για
φάκελος Β΄
την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών. Επιπλέον, περιέχονται
τεκμήρια σχετικά με το ενεργητικό και το παθητικό της Τράπεζας
της Ελλάδος, το συνάλλαγμα και την κυκλοφορία του καλύμματος.
Αλληλογραφία Εμμανουήλ Τσουδερού. Λονδίνο, Ιούνιος
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις
1933
1933. Διαπραγματεύσεις για το δημόσιο χρέος (ρύθμιση
διαπραγματεύσεις μεταξύ ελληνικής αντιπροσωπείας, Επιτροπής
Λοβέρδου)
Δανείων της Κοινωνίας των Εθνών και Συμβουλίου Ξένων
Ομολογιούχων για το εξωτερικό δημόσιο χρέος της Ελλάδας.
Τηλεγραφήματα Εμμανουήλ Τσουδερού (Ιούνιος Ο φάκελος περιέχει τηλεγραφήματα σχετικά με το νομισματικό 1933
Αύγουστος 1933) από το Λονδίνο και το Παρίσι
ζήτημα, τη μεταφορά χρυσού, τις διαπραγματεύσεις ρύθμισης
του ελληνικού χρέους, το αποθεματικό και το συνάλλαγμα.
Μελέτες της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών
Ο φάκελος περιέχει μελέτες με θέμα το νομισματικό διεθνισμό, 1932
τη νομισματική σταθερότητα και τους περιορισμούς στις συναλλαγές.
Υπόμνημα του Γ. Λ. Μπαίλυ για το τεθέν ερώτημα από
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα την εκμετάλλευση
1932
το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο που αφορά την
εκτάσεων στη Μακεδονία και υπόμνημα με θέμα τη δράση του
εκμετάλλευση των εκτάσεων στη Μακεδονία (Αλίαρτος,
Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου, κατά το οικονομικό έτος
30 Νοεμβρίου 1932)
1933-1934, όσον αφορά την αναδιοργάνωση των σιδηροδρόμων
Πρωτόκολλο Γενεύης. Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο.
Σύμβαση προσφυγικού δανείου. Σύμβαση πρώτης
προκαταβολής
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Ισοζύγιο πληρωμών
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Διάσκεψη «Stresa»
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Διεθνής Διάσκεψη Λονδίνου, Ιούνιος - Ιούλιος 1933.
Δημοσιεύματα Διεθνούς Οικονομικής Συνδιάσκεψης
Λονδίνου. Λονδίνο, 12/06/1933 [1]
Διεθνής Διάσκεψη Λονδίνου, Ιούνιος - Ιούλιος 1933.
Δημοσιεύματα Διεθνούς Οικονομικής Συνδιάσκεψης
Λονδίνου. Λονδίνο, 12/06/1933 [2]
Διεθνής Διάσκεψη Λονδίνου, Ιούνιος - Ιούλιος 1933.
Δημοσιεύματα Διεθνούς Οικονομικής Συνδιάσκεψης
Λονδίνου. Λονδίνο, 12/06/1933 [3]
Οικονομική εξυγίανση. Αποστολή Εμμανουήλ Τσουδερού
σε Γενεύη, Παρίσι και Λονδίνο (06/06/1927 - 09/07/1927)
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Διαπραγματεύσεις εκδόσεως τριμερούς δανείου (Δάνειο
σταθεροποιήσεως £ 9.000.000 ), Λονδίνο, 09/12/1927 31/01/1928
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Διακανονισμός γαλλικών χρεών, Παρίσι, 03/10/1927 09/12/1927

42

Αποστολή Εμμανουήλ Τσουδερού σε Γενεύη, Παρίσι και
Λονδίνο για την οικονομική εξυγίανση, το δάνειο
σταθεροποιήσεως και την τραπεζική μεταρρύθμιση
(06/06/1927 - 09/07/1927)
Αποστολή Διοικητή Αλέξανδρου Διομήδη στο Λονδίνο
(01/02/1927 -14/04/1927): 1. συμφωνία πολεμικών χρεών,
2. γενική οικονομική εξυγίανση, 3. συμπληρωματικό
προσφυγικό δάνειο
Αποστολή Εμμανουήλ Τσουδερού σε Γενεύη, Παρίσι και
Λονδίνο, Οκτώβριος 1927 - Ιανουάριος 1928) [1]:
διακανονισμός γαλλικών χρεών

43

44

45

Αποστολή Εμμανουήλ Τσουδερού σε Γενεύη, Παρίσι και
Λονδίνο, Οκτώβριος 1927 - Ιανουάριος 1928) [2]:
διαπραγματεύσεις έκδοσης τριμερούς δανείου
σταθεροποίησης
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Τηλεγραφήματα σχετικά με τη σταθεροποίηση και την
έναρξη λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος
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Υπόμνημα του Θ. Γ. Λεκατζά με θέμα τη σταθεροποίηση
του ελληνικού συναλλάγματος
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Σχεδιάσματα προ της 14ης Μαϊου 1928 που εμφαίνουν τις
προβλέψεις των παρά της Εθνικής Τράπεζας καταστάσεων
των δύο Τραπεζών κατά τον χωρισμό
Πρόγραμμα ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας
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και τα μέτρα για την αύξηση της εγχώριας σιτοπαραγωγής,
την οργάνωση των ταχυδρομικών ταμιευτηρίων,
την ανέγερση σιταποθηκών, την ανάμειξη βενζίνης με
οινόπνευμα, την κατάργηση παντός είδους φορολογικών
ατελειών, τον τιμάριθμο χονδρικής πώλησης στην Ελλάδα,
την κατάρτιση δείκτη χρηματιστηριακών διακυμάνσεων
και τη φορολογική επιβάρυνση ειδών πρώτης ανάγκης.
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα με θέμα την εξέλιξη της
1934
παγκόσμιας κρίσης, τη διεθνή νομισματική κατάσταση και
την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. Περιέχονται, επίσης,
πίνακες με στοιχεία σχετικά με τα μεταναστευτικά εμβάσματα
της περιόδου 1914-1933, τα υπόλοιπα αποθέματος, την
κίνηση συναλλάγματος και χρυσού, το εξωτερικό εμπόριο,
την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων και το εμπορικό ισοζύγιο.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη Διάσκεψη της
1932
Stresa (Ιταλία) για την οικονομική ανασυγκρότηση της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης και τα θέματα που συζητήθηκαν.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα θέματα της
1933
Διεθνούς Οικονομικής Συνδιάσκεψης στο Λονδίνο, τις προτάσεις
των αντιπροσωπειών των χωρών-μελών και τα ψηφίσματά τους.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα θέματα της
1933
Διεθνούς Οικονομικής Συνδιάσκεψης στο Λονδίνο, τις προτάσεις
των αντιπροσωπειών των χωρών-μελών και τα ψηφίσματά τους.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα θέματα της
1933
Διεθνούς Οικονομικής Συνδιάσκεψης στο Λονδίνο, τις προτάσεις
των αντιπροσωπειών των χωρών-μελών και τα ψηφίσματά τους.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
1927
εξυγίανση της Ελλάδας και τις συναντήσεις του Εμ. Τσουδερού
στο εξωτερικό για τη χορήγηση δανείου και τις οικονομικές
μεταρρυθμίσεις.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την έκδοση του
1927
τριμερούς δανείου, την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος και
τις αρμοδιότητές της και, τέλος, τις υποχρεώσεις της Εθνικής
Τράπεζας και τη μεταβίβαση του εκδοτικού της προνομίου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 1927
για τα γαλλικά χρέη, την πρόταση περί διαιτησίας, το ζήτημα
κυριότητας των καλυμμάτων κυκλοφορίας, την υπογραφή του
Πρωτοκόλλου της Γενεύης και την πρόταση ίδρυσης
Γεωργικής Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις
1927
διαπραγματεύσεις για την οικονομική σταθεροποίηση της χώρας,
τη νέα παραγωγική κυκλοφορία, τη σύσταση εκδοτικής τράπεζας,
τον καθορισμό του δανείου και τον διορισμό ξένου συμβούλου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη σύναψη νέου
1926
δανείου, τη συμφωνία πληρωμής πολεμικών χρεών, τη
νομισματική σταθεροποίηση της Ελλάδας, την έκδοση
προσφυγικού δανείου και την οικονομική εξυγίανση της χώρας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία των Εμ.Τσουδερού και
1927
Αλέξανδρου Διομήδη σχετική με τις ελληνογαλλικές
διαπραγματεύσεις, τις γαλλικές και ελληνικές προτάσεις, την
υπογραφή συμφωνίας για τη σύσταση νέας εκδοτικής τράπεζας,
την επικύρωση της Συμφωνίας της Γενεύης με νομοθετικό
διάταγμα, την ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας και τον διορισμό
του Horace Finlayson ως συμβούλου στη νέα εκδοτική τράπεζα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 1927
για την έκδοση του τριμερούς δανείου σταθεροποίησης, τα
ελληνικά χρεόγραφα στις αγορές του εξωτερικού, την ίδρυση
εκδοτικής τράπεζας, το δημόσιο ελληνικό και οθωμανικό χρέος
και τα πολεμικά χρέη της Ελλάδας.
Ο φάκελος περιέχει τηλεγραφήματα σχετικά με την έναρξη
1927
εργασιών της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), τη μεταφορά
κεφαλαίων σε λογαριασμό της, τα άρθρα της σύμβασης του
δανείου σταθεροποίησης και τον διορισμό του Horace
Finlayson ως συμβούλου στην ΤτΕ.
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητο υπόμνημα με θέμα τη
βελτίωση της συναλλαγματικής θέσης της Ελλάδας και τη
σταθεροποίηση του συναλλάγματος.
Ο φάκελος περιέχει καταστάσεις με οικονομικά στοιχεία της
1927
Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο φάκελος περιέχει την ομιλία του Paul Boyer στη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Comptoir National d' Escompte
de Paris.
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Σύσταση νέας τράπεζας με την επωνυμία «Τράπεζα της
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Αλληλογραφία Εμμανουήλ Τσουδερού σχετική με τη
νομισματική σταθεροποίηση (1927-1928)
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Τράπεζα της Ελλάδος. Διάφορα [1]
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Τράπεζα της Ελλάδος. Διάφορα [2]
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Τράπεζα της Ελλάδος. Διάφορα [3]

55

Τράπεζα της Ελλάδος. Διάφορα [4]
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Τράπεζα της Ελλάδος. Διάφορα [5]
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Τράπεζα της Ελλάδος. Διάφορα [6]
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Υπόμνημα για τις εργασίες της Τράπεζας της Ελλάδος
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Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 1927
που οδήγησαν στην ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
το Πρωτόκολλο της Γενεύης, τα ζητήματα νομισματικής
σταθεροποίησης και τραπεζικής μεταρρύθμισης, τα καθήκοντα
της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) και την αφαίρεση του εκδοτικού
της προνομίου, τα προγενέστερα νομισματικά συστήματα, τη
Λατινική Νομισματική Ένωση και, τέλος, τα στοιχεία ενεργητικού
και παθητικού που μεταβιβάσθηκαν από την ΕΤΕ στην ΤτΕ.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με οικονομικά ζητήματα, 1927
όπως η σταθεροποίηση της δραχμής, το εξωτερικό συνάλλαγμα,
ο προϋπολογισμός, τα καλύμματα, η σύναψη συμφωνίας
μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και Ελληνικού Δημοσίου, η συμφωνία
για τη χορήγηση δανείου από την αμερικανική προς την
ελληνική κυβέρνηση, η επικύρωση του Πρωτοκόλλου της Γενεύης,
το καταστατικό και η έναρξη λειτουργίας της Τράπεζας της
Ελλάδος και, τέλος, ο διορισμός του Horace Finlayson σε αυτήν.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τραπεζικά ζητήματα, 1928
την ίδρυση και τις εργασίες της Τράπεζας της Ελλάδος, την
κυκλοφορία κερματικών δραχμών, το σχέδιο νόμου περί Ανωνύμων
Εταιρειών και Τραπεζών, την έκδοση τραπεζογραμματίων,
την κατάσταση των τραπεζών και την προοπτική συγχώνευσης.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τραπεζικά ζητήματα, 1928
την ίδρυση και τις εργασίες της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
την κυκλοφορία κερματικών δραχμών, το σχέδιο νόμου περί
Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών, τις ομολογίες καλύμματος
σε χρυσό, τη νομισματική πολιτική, το νομοσχέδιο περί
αναγκαστικής κατάθεσης 7% εκ μέρους των ελληνικών τραπεζών,
τις συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου με την Εθνική
Τράπεζα και την ΤτΕ, την εφαρμογή παραρτήματος του
Πρωτοκόλλου της Γενεύης και τον Οργανισμό Αγροτικής Πίστεως.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την κρίση στον
1929
τραπεζικό τομέα, την κυκλοφορία χρήματος, τη νομισματική
ανεπάρκεια της Ελλάδας, την πολιτική της Τράπεζας της
Ελλάδος, την ανέγερση του κεντρικού καταστήματός της, κ.ά.
θέματα (καταστατικό, αποδοχές κ.λπ.).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την ίδρυση Τράπεζας 1928
Εκδόσεως, τις επαφές και συζητήσεις με τον Ελευθέριο
Βενιζέλο, την πρόταση συγχώνευσης της Τράπεζας της
Ελλάδος (ΤτΕ) με την Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ), το σχέδιο νόμου
για τις ανώνυμες εταιρείες, τις επαφές με την Τράπεζα της Αγγλίας
για υπηρεσιακά ζητήματα, το εξωτερικό δημόσιο χρέος, την
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, την πολιτική της ΤτΕ, το νέο
και παλαιό νομισματικό σύστημα, τα καλύμματα κυκλοφορίας
της ΕΤΕ, τον Οργανισμό Αγροτικής Πίστεως, την κίνηση
στο κεντρικό κατάστημα της ΤτΕ, την πολιτική συναλλάγματος,
τη σύμβαση (23/02/1928) μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΤΕ,
το Πρωτοκόλλο της Γενεύης και τη Δημοσιονομική Επιτροπή.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την ίδρυση και τους 1928
σκοπούς της Γεωργικής Τράπεζας, τις εργασίες του Οργανισμού
Αγροτικής Πίστεως, τη σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου
και Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και το σχέδιο κανονισμού
για τη διενέργεια εισπράξεων του Δημοσίου από την ΤτΕ.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική και
1932
δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδας (δραχμοποίηση
υποχρεώσεων της χώρας, διακυμάνσεις τιμαρίθμου, υποτίμηση
νομίσματος, δάνεια, παραγωγικά έργα, κ.ά.), την Τράπεζα
της Ελλάδος (αποθεματικά, κάλυμμα, κ.ά.), τον Διεθνή
Οικονομικό Έλεγχο και τη διεθνή νομισματική πολιτική (χρυσός
κανόνας, σταθερότητα συναλλαγών, εξόφληση δανείων, κ.ά.).
Ο φάκελος περιέχει έκθεση με θέμα την οικονομική κατάσταση 1931
της Τράπεζας της Ελλάδος και την εξέλιξη του καλύμματός της.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την 9η Συνεδρίαση
1931
της Δημοσιονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών με
θέμα την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και την Τράπεζα
της Ελλάδος (ΤτΕ). Περιλαμβάνονται η συναφής έκθεση του
Διοικητή της ΤτΕ, Εμ.Τσουδερού και η έκθεση του H. C. F.
Finlayson με θέμα τις ενέργειές του ως τεχνικού συμβούλου, καθώς
και τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν στην ΤτΕ.
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα την ερμηνευτική
1930
προσέγγιση της οικονομικής κατάστασης και των εργασιών
της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά το πρώτο εξάμηνο του 1930.
Περιγράφεται η κατάσταση της βιομηχανίας και του εμπορίου
στην Ελλάδα, η ανάπτυξη της γεωργίας και η πολιτική που
υιοθετήθηκε για την αντιμετώπιση των αναγκών της χώρας
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στη βιομηχανία και τη γεωργία από την ελληνική κυβέρνηση
και τον τραπεζικό τομέα.
Η εξέλιξη της σταθεροποίησης του ελληνικού νομίσματος
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητο τεκμήριο σχετικό με τη
νομισματική σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας.
Αναφέρονται οι τραπεζικές συνθήκες της χώρας πριν τη λήψη
νομοθετικών μέτρων, οι προϋποθέσεις για την επιτυχία της
προσπάθειας σταθεροποίησης και η οικονομική κατάσταση
της Τράπεζας της Ελλάδος.
Σχέδιο νομοθετήματος που αφορά τη συγχώνευση των
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την ανασυγκρότηση 1931
τραπεζών από τον Θ. Γ. Λεκατζά
του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας και τη συγχώνευση
των Τραπεζών Ελλάδος και Εθνικής.
Διαχείριση του εξωτερικού συναλλάγματος της Τράπεζας
Ο φάκελος περιέχει έκθεση με θέμα τη διαχείριση του
1932
της Ελλάδος. Έκθεση του Ο. Κυριακόπουλου (29/02/1932)
εξωτερικού συναλλάγματος από την Τράπεζα της Ελλάδος
κατά το α΄ τετράμηνο της εφαρμογής του σχετικού
αναγκαστικού νόμου.
Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή: συζήτηση
Ο φάκελος περιέχει αποσπάσματα πρακτικών της 45ης
1932
για την Ελλάδα (Παρίσι, Μάρτιος 1932)
Συνεδρίας της Οικονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των
Εθνών με θέμα την οικονομική και χρηματοπιστωτική
κατάσταση στην Ελλάδα. Αναφέρονται οι δυσκολίες που
συνάντησε η χώρα κατά την προσπάθεια της νομισματικής
σταθεροποίησης, η οικονομική κατάσταση (οικονομική κρίση,
εξαγωγές, ναυτιλία, κ.ά.) και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης
ώστε να αποκατασταθεί και να ενδυναμωθεί ο κρατικός
προϋπολογισμός. Συζητούνται, επίσης, οι προτάσεις της ελληνικής
κυβέρνησης για την επιτυχή οικονομική ανασυγκρότηση (αναστολή
πληρωμών, απόσβεση δανείων, αναστολή τόκων μεταβίβασης, κ.ά.).
Έκθεση του Κυριάκου Βαρβαρέσου προς την Οικονομική
Ο φάκελος περιέχει απόσπασμα πρακτικών της 44ης
1932
Επιτροπή της Κοινωνίας των Εθνών με θέμα την οικονομική Συνεδρίας της Οικονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των
κατάσταση της Τράπεζας της Ελλάδος (11/01/1932)
Εθνών με θέμα την οικονομική κατάσταση της Τράπεζας της
Ελλάδος (μείωση των αποθεματικών της τράπεζας, δανεισμός
και όροι δανεισμού της ελληνικής κυβέρνησης, έλεγχος εμπορικού
ισοζυγίου, εξωτερικού εμπορίου και συναλλάγματος, πιθανότητα
συγχώνευσης των Τραπεζών Ελλάδος και Εθνικής, κ.ά.).
Αλληλογραφία Εμμανουήλ Τσουδερού με τον Otto Niemeyer Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την οικονομική 1932
(Παρίσι, Μάρτιος 1932)
κατάσταση της Ελλάδας, τις καταθέσεις σε δολάρια της
Εθνικής Τράπεζας στη Νέα Υόρκη, το θέμα της συγχώνευσης
των Τραπεζών Ελλάδος και Εθνικής ή την κατάργηση της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), το ενεργητικό-παθητικό της ΤτΕ,
τις αλλαγές του Καταστατικού της ΤτΕ (άρθρα 61, 62 και 74),
το ποσό του καλύμματός της, τη δυνατότητα πώλησης
προθεσμιακού ξένου συναλλάγματος, τις ρυθμίσεις περί
συναλλάγματος και την προμήθεια σιτηρών από τον Καναδά.
Λόγοι του Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Μάρη ενώπιον Ο φάκελος περιέχει δύο λόγους με θέμα την οικονομική
1932
της ολομέλειας της Οικονομικής Επιτροπής (19/03/1932)
κατάσταση της Ελλάδας και τον τρόπο αντιμετώπισης των
προβλημάτων της.
Έκθεση Δημοσιονομικής Επιτροπής: οικονομικές και
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητη έκθεση με θέμα τις οικονομικές
δημοσιονομικές συνθήκες που αφορούν Αυστρία, Ουγγαρία, και δημοσιονομικές συνθήκες Αυστρίας, Ουγγαρίας, Βουλγαρίας
Βουλγαρία και Ελλάδα
και Ελλάδας. Αναφέρονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι παραπάνω χώρες, τα μέτρα που κάθε χώρα υποχρεώθηκε
να λάβει και τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση
της κατάστασης και τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.
Έκθεση Δημοσιονομικής Επιτροπής: οικονομικές και
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητη έκθεση με θέμα τη
δημοσιονομικές συνθήκες στην Ελλάδα
δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και
παραρτήματα με τις τροποποιήσεις του Καταστατικού
της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορούν το κάλυμμα και
διοικητικές διατάξεις.
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Εισηγήσεις ελληνικών τραπεζών για τη σταθεροποίηση
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Σύστημα ελέγχου συναλλάγματος (υπόμνημα του
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συγχώνευση της Τράπεζας της Ελλάδος με την Εθνική
Τράπεζα

Ημερομηνία εκτύπωσης: 10/10/2019

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια με θέμα την οικονομική πολιτική
της Εθνικής Τράπεζας, τις ενέργειες της Ιονικής Τράπεζας,
τη νομισματική πολιτική της Λαϊκής Τράπεζας, την
οικονομικοπολιτική κατάσταση της Τράπεζας Ανατολής,
την αγορά συναλλάγματος και τον χρυσό κανόνα.
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα το σύστημα ελέγχου
συναλλάγματος και τις προτεινόμενες λύσεις.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τον χρυσό κανόνα,
την απομάκρυνση της Ελλάδας από αυτόν, την οικονομική
κατάσταση της χώρας, τις αγοραπωλησίες, τον έλεγχο
συναλλάγματος, τους νόμους για την οικονομική πολιτική
του κράτους και το συνάλλαγμα, τον περιορισμό εισαγωγής
εμπορευμάτων και τη Δημοσιονομική Επιτροπή στη Γενεύη.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
κατάσταση της χώρας, τη συγχώνευση της Τράπεζας της
Ελλάδος με την Εθνική Τράπεζα, την ξένη βοήθεια και
τη δραχμοποίηση.
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Υπόμνημα του Horace C. F. Finlayson επί των
πεπραγμένων της Τράπεζας της Ελλάδος

75
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των Εθνών (Ιανουάριος 1933): πρακτικά
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Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας
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Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα τις κυριότερες πράξεις 1930
(εξωτερικό συνάλλαγμα και απόθεμα σε χρυσό) της Τράπεζας
της Ελλάδος.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη δραχμοποίηση του 1931
Απριλίου του 1931, τη σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου
και Τράπεζας της Ελλάδος, το όριο κυκλοφορίας, τον
προϋπολογισμό και τις καταθέσεις τραπεζών, τη χορήγηση
άδειας, το κάλυμμα κυκλοφορίας, τις αγοραπωλησίες, τα
δάνεια σε συνάλλαγμα και τη Διεθνή Οικονομική Επιτροπή.
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα τη νομισματική
1933
πολιτική της Ελλάδας και τις εισαγωγές - εξαγωγές. Επίσης,
παρατίθενται οικονομικά στοιχεία για την Τράπεζα της Ελλάδος.
Πιθανή χρονολογία παραγωγής του τεκμηρίου είναι το 1933.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά συνεδρίασης της Οικονομικής 1933
Επιτροπής για τη νομισματική πολιτική της Τράπεζας της
Ελλάδος και την κατάσταση της χώρας.
Ο φάκελος περιέχει απόσπασμα πρακτικών της Οικονομικής 1932
Επιτροπής επί των οικονομικών θεμάτων που απασχολούν
την Ελλάδα (προϋπολογισμός και συγχώνευση των Τραπεζών
Εθνικής και Ελλάδος).
Ο φάκελος περιέχει τους ισολογισμούς της Τράπεζας της
1933
Ελλάδος της περιόδου 1928-1932.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα με θέμα τις συμφωνίες
1932
clearing της Ελλάδας με ξένα κράτη (Γαλλία, Αυστρία,
Σουηδία, Τσεχοσλοβακία, Γερμανία, Γιουγκοσλαβία) και τη
συναφή έκθεση του Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη νομισματική και
1930
πιστωτική πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), πίνακες
με ισολογισμούς, το ενεργητικό, το παθητικό και τις καταστάσεις
της ΤτΕ και λοιπών ιδιωτικών τραπεζών, αλληλογραφία του
Εμ.Τσουδερού με τον διευθυντή της εφημερίδας «Εστία»,
Κύρο Αχιλλέα, την οικονομική κρίση της Ελλάδας, κατά την
περίοδο 1932-1933, τους παράγοντες και τις συνέπειές της,
το ζήτημα της ελεύθερης αγοράς και της ενιαίας τιμής, την
κατάργηση του χρυσού κανόνα, την υποτίμηση της δραχμής
και τις συνεδριάσεις Οικονομικών Επιτροπών της Κοινωνίας
των Εθνών με θέμα τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τους αναγκαστικούς 1932
νόμους συναλλάγματος, τους υπολογισμούς των τραπεζών
για τις συναλλαγματικές διαφορές και τις ζημιές που
υπέστησαν λόγω των νόμων, τη μεταβολή του συναλλάγματος
position, τις ομολογίες εθνικών δανείων και τα χρεόγραφα.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση με θέμα την κατάσταση και τις
1933
δραστηριότητες των εμπορικών τραπεζών στην Ελλάδα,
τον Αύγουστο του 1932. Περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι έξι
πίνακες: «All Banks oprerating in Greece», «The big four»
(National, Athens, Commercial & Popular Banks), «Foreign
exchange items», «Bank of Greece», «Liquidity of commercial
Banks» (all Banks), «Liquidity of the big four».

1930

Ο φάκελος περιέχει έκθεση με θέμα την αποχώρηση της
1932
Ελλάδας από τον κανόνα του χρυσού, την παρουσίαση
στο Επιμελητήριο του προσχεδίου νόμου της αποχώρησης,
το νόμο 5422, περί αναστολής της υποχρεωτικής μετατροπής
γραμματίων της Τράπεζας της Ελλάδος σε χρυσό και περί
αναστολής του κανονισμού αγοραπωλησίας με ξένα νομίσματα,
το νόμο 5426, περί περιορισμού εισαγωγής αγαθών, στοιχεία
για τον βαθμό εκτέλεσης του νόμου και τα αποτελέσματα
του νέου συστήματος. Επισυνάπτονται επτά παραρτήματα.
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα προς τον Υπουργό
1935
Οικονομικών, Ελευθέριο Βενιζέλο. Επισυνάπτονται εννιά πίνακες.
Ο φάκελος περιέχει ελληνική και ξένη αλληλογραφία σχετική 1935
με την παραίτηση του Εμ. Τσουδερού, το κίνημα της 1ης
Μαρτίου 1935, τη στάση της Διοίκησης της Τράπεζας της
Ελλάδος και τα γεγονότα στην Κρήτη.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις χρηματαποστολές, 1935
τον ανεφοδιασμό των υποκαταστημάτων της Τράπεζας της
Ελλάδος και το Κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια με οικονομικά στοιχεία σχετικά
1937
με την έκπτωση και τις προκαταβολές.

1932

Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα την ανάγκη θέσπισης
νέων νόμων για τα τραπεζικά ζητήματα.
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Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη νομισματική
1841
πολιτική, την κατάσχεση πλαστών χαρτονομισμάτων δραχμών
στην Ιταλία, τη δημιουργία νέων τραπεζογραμματίων, καθώς
και τα προσχέδιά τους.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια 1880
της Εθνικής Τράπεζας, τα υλικά κατασκευής και τη μεταφορά
τους, τα πλαστά τραπεζογραμμάτια που βρέθηκαν στην Ιταλία
και τις νομικές κινήσεις Ελλάδας και Ιταλίας, την απόφαση του
δικαστηρίου των Συνέδρων στη Σύρο και του Πλημμελειοδικείου
Αθηνών, την πώληση ομολογιών δανείου Δημοσίου, καθώς και
επιταγές και συναλλαγματικές για πελάτες.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα πλαστά
1841
τραπεζογραμμάτια που βρέθηκαν στην Ιταλία, τα προσχέδια
τραπεζογραμματίων και τα δείγματα τραπεζογραμματίων και
επιταγών.
Ο φάκελος περιέχει δείγματα τραπεζογραμματίων της Εθνικής 1884
Τράπεζας (ΕΤΕ) και ξένων τραπεζών, δείγματα μετοχών και
αλληλογραφία σχετική με την παραχάραξη και κυκλοφορία
πλαστών τραπεζογραμματίων της ΕΤΕ.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ζήτημα των
1918
αμερικανικών πιστώσεων και τις διαπραγματεύσεις της
ελληνικής αντιπροσωπείας στο εξωτερικό.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την πολιτική της
1930
Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής, όσον αφορά τη διαχείριση
των προσόδων για τα δάνεια προς την Ελλάδα, το εξωτερικό
συνάλλαγμα και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης.
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα με θέμα τις διαφορές μεταξύ 1929
Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας και τις ομολογίες
διαφόρων δανείων.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την 1η διαφορά
1928
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη 2η διαφορά
1928
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας και τον
διακανονισμό της.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την 3η διαφορά
1928
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας και τον
διακανονισμό της.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις διαφορές μεταξύ 1929
Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας, τη γνωμοδότηση
του Νομικού Συμβουλίου και την προσφυγή σε διαιτησία.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις διαφορές
1928
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας και τον
διακανονισμό τους.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την 5η διαφορά
1930
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας και τις
χρηματικές εγγυήσεις που οφείλει η τράπεζα στο Δημόσιο.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την 6η και 7η διαφορά 1929
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας, καθώς και
το νόμο ΓΧΜΒ.
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητα τεκμήρια σχετικά με την 8η
διαφορά μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας,
προερχόμενη από χρηματικές εγγυήσεις και συναλλαγματικές
διαφορές. Στο ένα εκ των δύο τεκμηρίων σημειώνονται οι
χρονολογίες 1930 και 1931.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την 9η διαφορά
1929
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας για τη
διαχείριση κρατικού συναλλάγματος.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με οικονομικά ζητήματα 1927
της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), καθώς και με τη 10η διαφορά
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΤΕ που αφορά ποσό δραχμών.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη γνώμη του Νομικού 1923
Συμβουλίου για το άρθρο 6 του νόμου 2749 «περί συνάψεως
εσωτερικού αναγκαστικού δανείου», το άρθρο 3 του νόμου
2749 Β. Δ. «περί καθορισμού προθεσμίας προς ανταλλαγήν
των προσωρινών τίτλων (στεμμάτων) και των προσωρινώς
τεθέντων εν κυκλοφορία τραπεζογραμματίων», τις μη
διατεθείσες ομολογίες του β' αναγκαστικού δανείου 6% 1926,
τους μη προσκομισθέντες προσωρινούς τίτλους 6½ % 1922
και την 11η διαφορά μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής
Τράπεζας που αφορά τα α' και β' αναγκαστικά δάνεια.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το συνυποσχετικό
1935
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), τη
δίκη περί δραχμοποιήσεως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
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καθώς και τις διαφορές μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΤΕ
αναφοριικά με τη διαιτησία.
Ο φάκελος περιέχει έντυπο με τίτλο «Υπομνήματα Εθνικής
1938
Τραπέζης της Ελλάδος και προσαγόμενα στοιχεία επί της
μεταξύ αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου διαιτησίας».
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις
1936
διαπραγματεύσεις για τον οριστικό διακανονισμό του
εξωτερικού δημόσιου χρέους.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το εξωτερικό χρέος
1937
της Ελλάδας, τις διαπραγματεύσεις και το Συμβούλιο των
Ομολογιούχων στο Λονδίνο, την οικονομική κατάσταση της
χώρας, τις εξελίξεις σε Λονδίνο και Παρίσι, την αγοραπωλησία
συναλλάγματος, την κατάσταση της Τράπεζας της Ελλάδος,
την πληρωμή τόκων και το απόθεμα συναλλάγματος και χρυσού.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το δημόσιο χρέος,
1932
τους τόκους δανείων και την αναστολή χρεολυσίου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το αυστριακό και
1927
ουγγρικό τραπεζικό σύστημα και την ίδρυση του Γεωργικού
Υποθηκευτικού Οργανισμού.

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την κατάργηση
1926
άρθρου της από 29/10/1922 σύμβασης και την κυκλοφορία
τραπεζογραμματίων.
Αποζημίωση συμμαχικών γαλλικών στρατευμάτων
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 1926
Μακεδονίας
για τη χορήγηση συμμαχικών δανείων, την αποζημίωση των
γαλλικών στρατευμάτων στη Μακεδονία, την τρέχουσα
οικονομική κατάσταση και το χρέος.
Ταξίδι Εμμανουήλ Τσουδερού στο Βερολίνο (Νοέμβριος Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 1934
Δεκέμβριος 1936). Πιστώσεις 30.000.000 μάρκων για
για τη χορήγηση γερμανικών πιστώσεων, τη συμφωνία μεταξύ
εξοπλισμούς
Ελλάδας και Γερμανίας για τις εμπορικές συναλλαγές και την
εισαγωγή και εξαγωγή διαφόρων ειδών.
Ε' Συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών (Σεπτέμβριος 1924). Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη συμμετοχή του Εμ. 1923
Προσφυγικό δάνειο. Αποστολή Εμμανουήλ Τσουδερού [1]
Τσουδερού ως αντιπροσώπου στη σύνοδο της Κοινωνίας των
Εθνών, την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου της Γενεύης και
το προσφυγικό δάνειο.
Ε' Συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών (Σεπτέμβριος 1924). Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη συμμετοχή του Εμ. 1924
Προσφυγικό δάνειο. Αποστολή Εμμανουήλ Τσουδερού [2]
Τσουδερού ως αντιπροσώπου στη σύνοδο της Κοινωνίας των
Εθνών, την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου της Γενεύης και
το προσφυγικό δάνειο.
Ε' Συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών (Σεπτέμβριος 1924). Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη συμμετοχή του Εμ. 1924
Προσφυγικό δάνειο. Αποστολή Εμμανουήλ Τσουδερού [3]
Τσουδερού ως αντιπροσώπου στη σύνοδο της Κοινωνίας των
Εθνών, την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου της Γενεύης και
το προσφυγικό δάνειο.
Διαπραγματεύσεις διακανονισμού πολεμικών πιστώσεων
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 1916
με την Αγγλία (1919-1925) [1]
μεταξύ ελληνικής και αγγλικής κυβέρνησης αναφοριικά με τα
πολεμικά χρέη, την οικονομική οφειλή της αγγλικής
κυβέρνησης στην ελληνική (επανορθώσεις) και τον τρόπο που
προτίθεται να την εξοφλήσει, καθώς και το τελικό κείμενο της
συμφωνίας για τον διακανονισμό των πολεμικών χρεών.
Διαπραγματεύσεις διακανονισμού πολεμικών πιστώσεων
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 1925
με την Αγγλία (1925-1926) [2]
μεταξύ ελληνικής και αγγλικής κυβέρνησης αναφοριικά με τα
πολεμικά χρέη, τις απαιτήσεις της αγγλικής κυβέρνησης από
την ελληνική για πολεμικό χρέος προερχόμενο από τις
παρεχόμενες υπηρεσίες και προμήθειες προς την Ελλάδα και
τις απαιτήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για αποζημίωση
λόγω καταστροφών που υπέστη η χώρα από τα συμμαχικά
στρατεύματα κατά τον πόλεμο.
Διαπραγματεύσεις διακανονισμού πολεμικών πιστώσεων
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την πορεία των
1926
με την Αγγλία (1926) [3]
διαπραγματεύσεων για τους οριστικούς όρους της συμφωνίας
που αφορά το πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία
και την ερμηνεία άρθρων της συμφωνίας για τον οριστικό
διακανονισμό της οφειλής. Περιέχονται, επίσης, τεκμήρια
σχετικά με τη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας κατά το
τέλος του 1925 και τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τον
προϋπολογισμό των ετών 1915 και 1925, τα ποσά που
διατέθηκαν για την αποκατάσταση των προσφύγων και το ποσό
της ετήσιας τοκοχρεολυτικής δόσης του προσφυγικού δανείου.
Διαπραγματεύσεις διακανονισμού πολεμικών πιστώσεων
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την πορεία των
1925
με την Αγγλία (1925-1926) [4]
διαπραγματεύσεων για τους οριστικούς όρους της συμφωνίας
που αφορά το πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία
και την ερμηνεία άρθρων της συμφωνίας για τον οριστικό
διακανονισμό της οφειλής. Περιέχονται, επίσης, τεκμήρια
σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση της
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Ελλάδας, το ιταλικό πολεμικό χρέος, τις δαπάνες των
προσφύγων και τις ζημιές που υπέστη η ελληνική εμπορική
ναυτιλία λόγω των αναγκαστικών ναυλώσεων ελληνικών
ατμοπλοίων από την αγγλική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τον διακανονισμό των 1925
πολεμικών χρεών της Ελλάδας προς την Αγγλία, τη χορήγηση
νέου συμπληρωματικού δανείου και την αποκατάσταση των
προσφύγων στην Ελλάδα. Περιέχονται, επίσης, τεκμήρια
σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση της
χώρας, το εμπορικό ισοζύγιο και την προσπάθεια ισοσκελισμού
του προϋπολογισμού της ελληνικής κυβέρνησης.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τον διακανονισμό των 1919
πολεμικών χρεών της Ελλάδας προς την Αγγλία, τη χορήγηση
νέου συμπληρωματικού δανείου και την εγκατάσταση και
αποκατάσταση των προσφύγων. Περιέχονται, επίσης, τεκμήρια
σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας,
την προσπάθεια ισοσκελισμού του προϋπολογισμού της
ελληνικής κυβέρνησης και τα έσοδα από τις γερμανικές και
βουλγαρικές επανορθώσεις.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη δημοσιονομική
1926
κατάσταση της Ελλάδας, το πολεμικό χρέος Ελλάδας, Ιταλίας
και Γαλλίας προς την Αγγλία, τις διαπραγματεύσεις
διακανονισμού των πολεμικών πιστώσεων και τη συμφωνία
μεταξύ ελληνικής και αγγλικής κυβέρνησης.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη Συνδιάσκεψη των 1925
Υπουργών Οικονομικών στο Παρίσι, τους συμμετέχοντες, τις
εργασίες της συνδιάσκεψης και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητα τεκμήρια σχετικά με το
σχέδιο Dawes (14/01/1925) και τη Συνδιάσκεψη των
Υπουργών Οικονομικών στις 07/01/1925.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική και
1931
χρηματιστηριακή κατάσταση της χώρας, την αγορά ελληνικών
χρεογράφων από ξένες τράπεζες, την παροχή συμβουλών
στους ομολογιούχους λόγω κρίσης, τον αντίκτυπο της
αγγλικής οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία, την
εξυπηρέτηση των δανείων, τις υποχρεώσεις της Ελλάδας σε
λίρες, την ισοτιμία στερλίνας - χρυσού, τη σταθεροποίηση
της δραχμής, τα ελληνικά χρεόγραφα, την ισοτιμία δραχμής δολαρίου, την παγκόσμια οικονομική κρίση, την παραίτηση
του Αλέξανδρου Διομήδη, την κατάργηση της χρυσής βάσης,
την εύρεση αντικαταστάτη για τη διοίκηση της Εκδοτικής
Τράπεζας, τη στάση του Τύπου, την εκλογή νέου Διοικητή
της Εκδοτικής Τράπεζας, τη συγχώνευση της Εκδοτικής με την
Εθνική Τράπεζα, την ανάληψη των καθηκόντων του Διοικητή
της Εκδοτικής Τράπεζας από τον κ. Μιχαλακόπουλο, τη διάσωση
της Εκδοτικής Τράπεζας και την αύξηση του προεξοφλητικού
τόκου, την εύρεση νέου Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ) στο πρόσωπο του Α. Κορυζή, την οικογενειοκρατεία,
τις αμοιβές των υπαλλήλων της ΤτΕ και των άλλων τραπεζών
και τη θητεία του Εμ. Τσουδερού ως Διοικητή της ΤτΕ.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το εμπόριο, τη
1931
βιομηχανία, την εκλογή του Εμ.Τσουδερού ως νέου Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), την εκλογή υποδιοικητή,
την πορεία των τιμών του Χρηματιστηρίου, την οικονομική
κατάσταση της Ελλάδας, την απόσυρση χαρτονομισμάτων
δραχμών, τη λειτουργία και την πολιτική της διοίκησης της ΤτΕ,
τα έξοδα, τις πιστώσεις και τη σχετική πολιτική που ακολουθείται
από τη διοίκηση της ΤτΕ, την πτώχευση, τις αγορές της ΤτΕ,
τα δικαιώματα των μετόχων, την πολιτική του Ελ. Βενιζέλου,
την αγορά δολαρίων, την ανεπάρκεια των συμβούλων του
πρωθυπουργού στα οικονομικά ζητήματα, τα φιλανθρωπικά
ιδρύματα της Αθήνας, την αύξηση του καλύμματος και
τις δαπάνες της διοίκησης της ΤτΕ.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εκλογή του Εμ.
1931
Τσουδερού στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), την αγορά δολαρίων της ΤτΕ από την Εθνική Τράπεζα,
την καταλληλότητα του Γ. Μαντζαβίνου για τη θέση του
Διοικητή της ΤτΕ, την ανάκληση του εκδοτικού προνομίου,
τη διάλυση της ΤτΕ, τη μείωση των τραπεζικών τόκων και
τις σπατάλες της ΤτΕ επί πρωθυπουργίας Ελ. Βενιζέλου.
Ο φάκελος περιέχει τηλεγραφήματα σχετικά με τις
1928
συνεννοήσεις, τη διευθέτηση ζητημάτων και τις
διαπραγματεύσεις με την Οικονομική Επιτροπή.
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Χαρτονόμισμα 1925. Επιστολή και υπόμνημα προς τον
Διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την αύξηση της
1925
έκδοσης χαρτονομίσματος, τις συναφείς διαπραγματεύσεις
με τη Διεθνή Οικονομική Επιτροπή και την εν γένει οικονομική
κατάσταση στην Ελλάδα.
Horace C. F. Finlayson: η άποψη του Ελευθέριου Βενιζέλου Ο φάκελος περιέχει σημείωμα του H. C. F. Finlayson, στο
1928
για την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).
οποίο παρουσιάζονται η άποψη του Ε. Βενιζέλου για τη σύσταση
Μελέτη του Εμμανουήλ Τσουδερού με θέμα την ΤτΕ
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και μελέτη του Εμ. Τσουδερού
και τη σταθεροποίηση της δραχμής
με θέμα τη δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση της
χώρας, τη δραχμή, τις λειτουργίες της ΤτΕ κ.λπ.
Τράπεζα της Ελλάδος. Ιστορικό σημείωμα
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητα σημειώματα με θέμα το
ιστορικό ίδρυσης της Τράπεζας της Ελλάδος, τα καθήκοντά της,
το καταστατικό, τη σύσταση της διοίκησης, την εξέλιξη του
καλύμματος κυκλοφορίας και την εγκατάλειψη του χρυσού κανόνα.
Επιστολή του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον Γ. Καφαντάρη, Ο φάκελος περιέχει επιστολή με την οποία ο Ελ. Βενιζέλος
1928
27/06/1928
εκφράζει την αντίθεσή του για την αφαίρεση του εκδοτικού
προνομίου από την Εθνική Τράπεζα και τη σύσταση της
Τράπεζας της Ελλάδος.
Σχέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος με την Εθνική Τράπεζα Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη ρύθμιση των
1928
σχέσεων μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας της
Ελλάδος, όπως αυτές προκύπτουν από το Πρακτικό
Συμφωνίας της 10/05/1928 και τη Σύμβαση της 27/10/1927.
Μεταρρύθμιση της Τράπεζας της Ελλάδος: συνάλλαγμα,
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις συμβάσεις μεταξύ 1927
καλύμματα, κ.λπ.
Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας, το ζήτημα των
καλυμμάτων, τη σταθεροποίηση της δραχμής, την αναγκαστική
κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και την ίδρυση εκδοτικής τράπεζας.
Μουσουλμανικά
Ο φάκελος περιέχει κατόψεις περιοχών (1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 1924
5ου τομέα) στην πόλη της Θεσσαλονίκης με τα νέα οικόπεδα.
Ευρετήριο νόμων, διαταγμάτων και συμβάσεων που
Ο φάκελος περιέχει αντίγραφο ευρετηρίου νόμων, συμβάσεων 1914
δημοσιεύθηκαν στο παράρτημα των ετήσιων απολογισμών και διαταγμάτων που αφορούν τη χορήγηση δανείων, την
της Εθνικής Τραπέζας (1914-1924)
κυκλοφορία τραπεζογραμματίων, τις συμβάσεις μεταξύ
Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας, κ.ά. θέματα.
Εξοφλήσεις του κεντρικού καταστήματος της Τράπεζας
Ο φάκελος περιέχει πίνακες με στοιχεία για τις εμπορικές
1935
της Ελλάδος (01/03/1935)
προεξοφλήσεις, τις καθυστερήσεις προεξοφλήσεων εμπορικών
συναλλαγμάτων, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή.
Οι πρόσφατες τάσεις των κεντρικών τραπεζών
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα τις τάσεις των
1927
κεντρικών τραπεζών, όσον αφορά τις καταθέσεις όψεως και τη
ζήτηση κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων για αποθεματικούς
σκοπούς, την άδεια κατοχής μέρους του αποθεματικού
μετρητών με τη μορφή των ταμειακών υπολοίπων τραπεζικών
λογαριασμών, τη φορολόγηση ελλειμματικών αποθεματικών
και τον περιορισμό του δανεισμού των κυβερνήσεων από
κεντρικές τράπεζες.
Κοινωνία των Εθνών. Τραπεζική μεταρρύθμιση
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις
1927
στην Ελλάδα [1]: επιστολές του Bordes
διαπραγματεύσεις με τη Δημοσιονομική Επιτροπή της
Κοινωνίας των Εθνών για την ίδρυση νέας εκδοτικής τράπεζας
και τον ρόλο της Εθνικής Τράπεζας.
Κοινωνία των Εθνών. Τραπεζική μεταρρύθμιση
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Εμ. Τσουδερού με
1927
στην Ελλάδα [2]: επιστολές του Αθανάσιου Αγνίδη
τον Α. Αγνίδη σχετική με την τραπεζική μεταρρύθμιση και τον
διακανονισμό των πολεμικών χρεών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.
Κοινωνία των Εθνών. Τραπεζική μεταρρύθμιση
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητα τεκμήρια με παρατηρήσεις
στην Ελλάδα [3]: παρατηρήσεις επί των σχεδίων
για το σχέδιο του νομισματικού νόμου, το σχέδιο των
του νομισματικού νόμου και του καταστατικού
συμβάσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας
της Τραπέζας της Ελλάδος
και το σχέδιο του καταστατικού της νέας εκδοτικής τράπεζας.
Κοινωνία των Εθνών. Τραπεζική μεταρρύθμιση
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την τραπεζική
1928
στην Ελλάδα [4]: επιστολές του Sir Arthur Salter
μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, τη σύμβαση μεταξύ Ελληνικού
Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας και την ίδρυση της Τράπεζας
της Ελλάδος.
Έκθεση με θέμα την κίνηση των εντόκων γραμματείων
Ο φάκελος περιέχει νόμους και νομοθετικά διατάγματα
1925
Εθνικής Αμύνης κατά το 1925: πίνακες
σχετικά με την έκδοση εντόκων γραμματίων Εθνικής Αμύνης
και τη σύναψη αναγκαστικού δανείου. Παρουσιάζονται,
επίσης, οικονομικά στοιχεία και η κίνηση των γραμματίων.
Ίδρυση Διαβαλκανικής Τράπεζας
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία των Εμ. Τσουδερού και
1930
Σπ. Λοβέρδου σχετική με την πρόταση ίδρυσης Διαβαλκανικής
Τράπεζας (ρόλος και δραστηριότητες).
Υπόμνημα της Κοινωνίας των Εθνών με θέμα την έκδοση
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την έκδοση
1928
ομολογιών για την αποκατάσταση αστών προσφύγων
ομολογιών προς αποζημίωση των αστών προσφύγων και
την κύρωση σύμβασης για τη διαχείριση των ανταλλαγέντων
κτημάτων μουσουλμάνων στην Ελλάδα.
Υπόμνημα του Εμμανουήλ Τσουδερού
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα προς τον Σπ. Λοβέρδο με θέμα 1935
το ζήτημα της κυκλοφορίας σε σxέση με τις συναλλακτικές
ανάγκες και τη σταθερότητα του εθνικού νομίσματος. Γίνεται
σύγκριση της τιμαριθμικής κυκλοφορίας, κατά τα έτη 1932-1935
και παρουσιάζονται στοιχεία για τα διαθέσιμα των τραπεζών,
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την αγοραπωλησία συναλλάγματος, το συναλλαγματικό
πρόβλημα και το εσωτερικό και εξωτερικό δημόσιο χρέος.
Διαπραγματεύσεις δανείου 9.000.000 λιρών
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την έκδοση
1927 1928
δανείου, τις διαπραγματεύσεις για το προσφυγικό δάνειο
και το δάνειο ελληνικής σταθεροποίησης και τον διορισμό
του H. Finlayson ως Συμβούλου στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Δημοσιεύματα ελληνικού ημερήσιου Τύπου (1927)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με τη μεταρρύθμιση 1927 1934
της Εθνικής Τράπεζας, τη σύσταση της Τράπεζας της Ελλάδος
και της Γεωργικής Τράπεζας και το ζήτημα των καλυμμάτων.
Υπόμνημα με θέμα τον θεσμό του «Γραφείου
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα το Γραφείο
1928 1928
Συμψηφισμών» (Λονδίνο)
Συμψηφισμών στο Λονδίνο και τους γενικούς κανόνες
λειτουργίας του.
Υπόμνημα με θέμα τα έξοδα διαχείρισης της Εθνικής
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα της Εθνικής Τράπεζας με θέμα 1914 1928
Τράπεζας (1914-1928)
τα έξοδα διαχείρισής της (μισθούς, επιδόματα, ισολογισμούς,
φόρους, κέρδη) σε σχέση με τα αντίστοιχα έξοδα ευρωπαϊκών
τραπεζών (Γαλλίας, Ιταλίας, Βουλγαρίας, Γερμανίας, Ρουμανίας,
Βελγίου και Ισπανίας).
Νόμοι και διατάγματα περί συναλλάγματος
Ο φάκελος περιέχει νόμους, διατάγματα και υπουργικές
1931 1932
αποφάσεις που αφορούν την αγοραπωλησία συναλλάγματος,
την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων, την ανταλλαγή
ελληνικών προϊόντων με ξένα, τη μετατροπή οφειλών από ξένο
νόμισμα σε δραχμές και την προστασία του εθνικού νομίσματος.
Βαλκανικά clearings
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις νομισματικές
1934 1938
διατάξεις συμφωνιών μεταξύ βαλκανικών χωρών, τις συμφωνίες
clearing, τα οικονομικά στοιχεία της Βουλγαρίας, τις ελληνοβουλγαρικές
διαπραγματεύσεις και τις συμβάσεις μεταξύ των δύο χωρών.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ). Σχέσεις με το Ελληνικό Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την ίδρυση και τη
1885 1925
Δημόσιο. Προνόμια ΕΤΕ και αναγκαστική κυκλοφορία
λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ). Περιέχονται, επίσης,
πριν το 1928. Δάνεια ΕΤΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο [1]
οι νόμοι και τα διατάγματα που καθορίζουν τις σχέσεις ΕΤΕ και
Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ), τα προνόμια της ΕΤΕ και τα δάνειά
της προς το ΕΔ.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ). Σχέσεις με το Ελληνικό Ο φάκελος περιέχει νόμους και διατάγματα σχετικά με τις
1923 1925
Δημόσιο. Προνόμια ΕΤΕ και αναγκαστική κυκλοφορία
καταθέσεις σε χρυσό παρά την Εθνική Τράπεζα και τον τρόπο
πριν το 1928. Δάνεια ΕΤΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο [2]:
ρύθμισης της πληρωμής των σχετικών υποχρεώσεων.
καταθέσεις σε χρυσό παρά την ΕΤΕ και ρύθμιση της
πληρωμής αυτών. Δάνειο 2% 1925, £ 1.800.000
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ). Σχέσεις με το Ελληνικό Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την επικύρωση
1926 1926
Δημόσιο. Προνόμια ΕΤΕ και αναγκαστική κυκλοφορία
σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας
πριν το 1928. Δάνεια ΕΤΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο [3]:
για τη χορήγηση από την Εθνική δανείου επ' ενεχύρω
σύμβαση Ελληνικού Δημοσίου και ΕΤΕ περί χορηγήσεως
ομολογιών του Εθνικού Δανείου 6% 1923.
από την ΕΤΕ δανείου επ' ενεχύρω ομολογιών του Εθνικού
Δανείου 6% 1923 (ελληνοβουλγαρικής μεταναστεύσεως)
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ). Σχέσεις με το Ελληνικό Ο φάκελος περιέχει τη σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου 1925 1925
Δημόσιο. Προνόμια ΕΤΕ και αναγκαστική κυκλοφορία
και Εθνικής Τράπεζας σχετικά με την προεξόφληση από την
πριν το 1928. Δάνεια ΕΤΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο [4]:
Εθνική των γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου για την προμήθεια
προεξόφληση από την ΕΤΕ των από το Ελληνικό Δημόσιο
1.300 φορταμαξών για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους.
εκδιδομένων γραμματίων για την προμήθεια 1.300
φορταμαξών για τους σιδηροδρόμους του ελληνικού κράτους
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ). Σχέσεις με το Ελληνικό Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα νόμων που αφορούν την
1920 1924
Δημόσιο. Προνόμια ΕΤΕ και αναγκαστική κυκλοφορία
πληρωμή από την Εθνική Τράπεζα για λογαριασμό του
πριν το 1928. Δάνεια ΕΤΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο [5]:
Ελληνικού Δημοσίου αποζημιώσεων για την απαλλοτρίωση
πληρωμή από την ΕΤΕ για λογαριασμό του Ελληνικού
αγροτικών κτημάτων, τη χορήγηση δανείου για την απαλλοτρίωση
Δημοσίου αποζημίωσης ιδιοκτητών αναγκαστικώς
αγροτικών και αστικών κτημάτων στη Δυτική Θράκη και
απαλλοτριωμένων αγροτικών κτημάτων
την πιστωτική ενίσχυση των συνεταιρισμών καλλιεργητών.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ). Σχέσεις με το Ελληνικό Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα νόμων και νομοθετικών
1919 1920
Δημόσιο. Προνόμια ΕΤΕ και αναγκαστική κυκλοφορία
διαταγμάτων που αφορούν τη χορήγηση δανείων σε
πριν το 1928. Δάνεια ΕΤΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο [6]:
πρόσφυγες από τη Ρωσία με την εγγύηση του κράτους.
δάνεια προς τους πρόσφυγες από τη Ρωσία με εγγύηση
του κράτους
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ). Σχέσεις με το Ελληνικό Ο φάκελος περιέχει αντίγραφο νομοθετικού διατάγματος
1919 1919
Δημόσιο. Προνόμια ΕΤΕ και αναγκαστική κυκλοφορία
που αφορά τη χορήγηση δανείων από την Εθνική Τράπεζα
πριν το 1928. Δάνεια ΕΤΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο [7]:
σε πρόσφυγες από τον Πόντο με την εγγύηση του κράτους.
δάνεια προς τους πρόσφυγες από τον Πόντο με εγγύηση
του κράτους
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ). Σχέσεις με το Ελληνικό Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα νόμων και νομοθετικών
1920 1925
Δημόσιο. Προνόμια ΕΤΕ και αναγκαστική κυκλοφορία
διαταγμάτων που αφορούν τη χορήγηση δανείων σε ομογενείς
πριν το 1928. Δάνεια ΕΤΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο [8]:
πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τη Θράκη με την εγγύηση
δάνεια προς τους καπνοκαλλιεργητές ομογενείς πρόσφυγες του κράτους.
από τη Μικρά Ασία και τη Θράκη με εγγύηση του κράτους
Κοινωνία των Εθνών. Οικονομική Επιτροπή: αποσπάσματα Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα αποσπασμάτων των
1932 1932
των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την 44η
πρακτικών των συζητήσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
συνεδρίαση
Κοινωνίας των Εθνών με θέμα την κατάσταση της Τράπεζας
της Ελλάδος και την οικονομική κατάσταση της χώρας.
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Σύμβαση Αμπατιέλου. Ναυτιλιακό Ζήτημα. Επιτροπή υπό
τον Στ. Παπαφράγκο Πρόεδρο Σ. Ε., μέλος Εμμανουήλ
Τσουδερός. Ακτοπλοΐα [1]

Ημερομηνία εκτύπωσης: 10/10/2019

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα αποσπασμάτων των
1932
πρακτικών των συζητήσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Κοινωνίας των Εθνών με θέμα την οικονομική και
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την προοπτική
1932
συγχώνευσης των Τραπεζών Εθνικής και Ελλάδος και τις
συναφείς αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική,
1932
συναλλαγματική και νομισματική κατάσταση στην Ελλάδα και
την επάρκεια της νομισματικής κυκλοφορίας.
Ο φάκελος περιέχει συμβάσεις, νόμους και διατάγματα που
1920
αφορούν την αναγκαστική κυκλοφορία και τα δάνεια μεταξύ
Εθνικής Τράπεζας και Ελληνικού Δημοσίου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική και
1932
νομισματική κατάσταση της Ελλάδας, τα διαθέσιμα σε χρυσό
και συνάλλαγμα, τις ανάγκες για εισαγωγή κυρίως σιτηρών και
γαιανθράκων και τη διάθεση συναλλάγματος για την εξόφληση
παλαιών χρεών προς χώρες του εξωτερικού βάσει του νόμου 5422.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη σύμβαση της 5ης 1925
Μαΐου 1925, περί διαχείρισης των ανταλλαγέντων
μουσουλμανικών κτημάτων, την κύρωση της σύμβασης της
3ης Οκτωβρίου 1925 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής
Τράπεζας, το νόμο 3166/03.08.1924 «περί συνοπτικών μέτρων
στεγάσεως και ελέγχου αστικών κτημάτων Μουσουλμάνων
πόλεως Θεσσαλονίκης» και τα αντιπλημμυρικά και
αποξηραντικά έργα στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης.
Ο φάκελος περιέχει σχέδιο μελέτης με θέμα τα καλύμματα
1928
της κυκλοφορίας τραπεζικών γραμματίων για λογαριασμό
της Εθνικής Τράπεζας, σε αυτούσιο χρυσό και σε ομολογίες
εθνικών δανείων και τις βραχυπρόθεσμες εμπορικές χορηγήσεις.
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητο υπόμνημα με θέμα τη
νομισματική σταθεροποίηση και την ανάλυση των συνθηκών
για την επίτευξή της.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα χρέη του
1928
Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ), τα
καλύμματα της ΕΤΕ και την κυριότητά τους, την υποχρέωση
διατήρησής τους, ιστορική αναδρομή της επιβολής και της
χρήσης τους για κυκλοφορία τραπεζογραμματίων, για εθνικά
δάνεια και εμπορικές χορηγήσεις και την προέλευση του
χρυσού που αποτελούσε κάλυμμα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την παραίτηση του
1935
Εμ.Τσουδερού από τη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος, τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την
απόφαση, τα επιτήδεια σχέδια των αντιπάλων του, τη
συγχώνευση Εθνικής και Εκδοτικής Τράπεζας, τον μετέπειτα
επαναδιορισμό του, την αναγνώριση της αξίας του από την
κοινή γνώμη και τα θετικά και αρνητικά σχόλια του Τύπου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 1946
μεταξύ ελληνικής και βρετανικής κυβέρνησης στο Λονδίνο που
κατέληξαν στην Οικονομική Συμφωνία. Η συμφωνία προβλέπει
παροχή οικονομικής βοήθειας εκ μέρους της Μ. Βρετανίας προς
την Ελλάδα (χορήγηση πιστώσεων και παροχή διάφορων
ειδών και υλικού στο πλαίσιο της οικονομικής ανασυγκρότησης
της χώρας και της αποκατάστασης δημοσίων έργων κ.λπ.),
ενώ από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται
για την εφαρμογή μέτρων και την υλοποίηση προγράμματος
για τη νομισματική σταθεροποίηση και την αποκατάσταση
της βιομηχανικής και γεωργικής παραγωγής.

1932

Ο φάκελος περιέχει τηλεγραφήματα σχετικά με τις
1944
διαπραγματεύσεις μεταξύ ελληνικής και βρετανικής κυβέρνησης
στο Λονδίνο που κατέληξαν στην Οικονομική Συμφωνία.
Η συμφωνία προβλέπει παροχή οικονομικής βοήθειας εκ μέρους
της Μ. Βρετανίας προς την Ελλάδα(χορήγηση πιστώσεων και
παροχή ειδών και υλικού στο πλαίσιο της οικονομικής
ανασυγκρότησης της χώρας και της αποκατάστασης δημοσίων
έργων κ.λπ.) ενώ από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση
δεσμεύεται για την εφαρμογή μέτρων και την υλοποίηση
προγράμματος για τη νομισματική σταθεροποίηση και την
αποκατάσταση της βιομηχανικής και γεωργικής παραγωγής.
Ο φάκελος περιέχει το κείμενο της σύμβασης και
1937
παρατηρήσεις σχετικά με την εξυπηρέτηση των θαλάσσιων
ελληνικών συγκοινωνιών και μεταφορών και την οργάνωση
συναφών επιχειρήσεων.
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Σύμβαση Αμπατιέλου. Ναυτιλιακό Ζήτημα. Επιτροπή υπό
τον Στ. Παπαφράγκο Πρόεδρο Σ. Ε., μέλος Εμμανουήλ
Τσουδερός. Ακτοπλοΐα [2]: πρακτικά Επιτροπής Ναυτιλίας
και απόφαση επί της συμβάσεως
Σύμβαση Αμπατιέλου. Ναυτιλιακό Ζήτημα. Επιτροπή υπό
τον Στ. Παπαφράγκο Πρόεδρο Σ. Ε., μέλος Εμμανουήλ
Τσουδερός. Ακτοπλοΐα [3]
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Σύμβαση Αμπατιέλου. Ναυτιλιακό Ζήτημα. Επιτροπή υπό
τον Στ. Παπαφράγκο Πρόεδρο Σ. Ε., μέλος Εμμανουήλ
Τσουδερός. Ακτοπλοΐα [4]
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Σύμβαση Αμπατιέλου. Ναυτιλιακό Ζήτημα. Επιτροπή υπό
τον Στ. Παπαφράγκο Πρόεδρο Σ. Ε., μέλος Εμμανουήλ
Τσουδερός. Ακτοπλοΐα [5]
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Αλέξανδρου Διομήδη με τον Υποδιοικητή Εμμανουήλ
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σχετική με το προσφυγικό δάνειο
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Δάνειο Τραπέζης Εισαγωγών-Εξαγωγών $ 25.000.000 [1]
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Δάνειο Τραπέζης Εισαγωγών-Εξαγωγών $ 25.000.000 [2]:
πίνακες Α΄ τμήματος δανείου Αμερικής $ 25.000.000.
Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Ανάλυση των κονδυλίων
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του συγκεφαλαιωτικού πίνακα

187

Δάνειο Τραπέζης Εισαγωγών-Εξαγωγών $ 25.000.000 [3]:
Α΄ τμήμα δανείου Αμερικής $ 25.000.000.
Ανάλυση κονδυλίων - συγκεφαλαιωτικός πίνακας
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Δάνειο Τραπέζης Εισαγωγών-Εξαγωγών $ 25.000.000 [4]:
Α΄ τμήμα δανείου Αμερικής $ 25.000.000.
Υπουργείο Γεωργίας. Ανάλυση των κονδυλίων 15 και 16
του συγκεφαλαιωτικού πίνακα
Δάνειο Τραπέζης Εισαγωγών-Εξαγωγών $ 25.000.000 [5]:
Α΄ τμήμα δανείου Αμερικής $ 25.000.000. Υπουργείο
Εμπορικής Ναυτιλίας. Ανάλυση των κονδυλίων 17 και 18
του συγκεφαλαιωτικού πίνακα
Δάνειο Τραπέζης Εισαγωγών-Εξαγωγών $ 25.000.000 [6]:
Α΄ τμήμα δανείου Αμερικής $ 25.000.000.
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ανάλυση κονδυλίου 19
του συγκεφαλαιωτικού πίνακα
Δάνειο Τραπέζης Εισαγωγών-Εξαγωγών $ 25.000.000 [6]:
Α΄ τμήμα δανείου Αμερικής $ 25.000.000. Υπουργείο
Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων. Ανάλυση
κονδυλίου 22 του συγκεφαλαιωτικού πίνακα
Διαπραγματεύσεις με τη Μεγάλη Βρετανία για το Σύμφωνο
του Ιανουαρίου του 1946 [1]
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Διαπραγματεύσεις με τη Μεγάλη Βρετανία για το Σύμφωνο
του Ιανουαρίου του1946 [2]: αλληλογραφία του
Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως Εμμανουήλ Τσουδερού

Ημερομηνία εκτύπωσης: 10/10/2019

Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής 1937
Μελέτης επί του σχεδίου σύμβασης και την έκθεση που
υπεβλήθη στο Υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

1938

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη σύμβαση
Αμπατιέλου, τις εισηγήσεις των μελών της Επιτροπής που
αφορούν τις προβλέψεις των διατάξεων και ζητήματα της
ελληνικής ακτοπλοΐας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με ζητήματα της
ελληνικής ακτοπλοΐας (πλοιοκτήτες, ακτοπλοϊκές εταιρείες,
επιβατηγά ατμόπλοια, χωρητικότητα, οικονομικά
αποτελέσματα, ναυτιλιακή κίνηση, κ.ά.).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με ζητήματα της
ελληνικής ακτοπλοΐας και τη σύμβαση Αμπατιέλου.
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Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις τρέχουσες
1922
οικονομικοπολιτικές συνθήκες, την εκλογή του Εμ. Τσουδερού
στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, την αποστολή
πρακτικών, τραπεζικά ζητήματα, την είσπραξη δανείου, τις
οικονομικοπολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, τις διαπραγματεύσεις
με την Αγγλία, τη χορήγηση χρηματικού ποσού ως κάλυμμα
από την Αγγλία, τις βαλκανικές διαπραγματεύσεις, τα πολεμικά
χρέη, το ταξίδι του Α. Διομήδη στην Αμερική για διαπραγματεύσεις
με τον Norman και την παραίτησή του, τις πιστώσεις και τη
νομισματική πολιτική, τη νομισματική σταθεροποίηση,
τα έντοκα γραμμάτια και τις μεταρρυθμίσεις.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη συνάντηση
1918
των Εμ.Τσουδερού και Δ. Κακλαμάνου, τις διαπραγματεύσεις
για το προσφυγικό δάνειο, την είσπραξη ποσού λιρών από
επιταγή, την τοποθέτηση του Λούτση στην πρεσβεία της Ελλάδας
στο Λονδίνο και τις τρέχουσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες.
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητο συγκεφαλαιωτικό πίνακα
που παρουσιάζει την κατανομή του από Αμερικής δανείου στις
διάφορες ανάγκες της Ελλάδας.
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητους πίνακες με στοιχεία
σχετικά με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την αποκατάσταση
των έργων υποδομής από το δάνειο Αμερικής και συγκεκριμένα
για ανακατασκευή κατεστραμμένων λιμένων, οδοποιία,
υδρευτικά και αρδευτικά έργα, εργοστάσιο καθαρισμού νερού
και αντιπλημμυρικά έργα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την προμήθεια
1946
εξοπλισμού για την αποκατάσταση του ελληνικού σιδηροδρομικού
δικτύου, την ηλεκτρική ενέργεια, τα μηχανοκίνητα οχήματα
και την επισκευή και συντήρηση έργων φυσικού αερίου.
Ο φάκελος περιέχει κατάλογο προμήθειας μηχανημάτων από
τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο χορήγησης δανείου από την αμερικανική
κυβέρνηση. Πιθανή χρονολογία παραγωγής του φακέλου είναι
το έτος 1945.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την προμήθεια
1946
εξοπλισμού για τις ανάγκες του ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού.
Πιθανή χρονολογία παραγωγής του φακέλου είναι το έτος 1946.

1931

Ο φάκελος περιέχει τεκμήριο σχετικό με την προμήθεια
μηχανημάτων, εξοπλισμού και ανταλλακτικών για βιομηχανικές
εγκαταστάσεις. Πιθανή χρονολογία παραγωγής του φακέλου
είναι το έτος 1945.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την προμήθεια υλικών 1946
και μηχανημάτων για την επέκταση και συντήρηση του
τηλεγραφικού και τηλεφωνικού δικτύου και την ενίσχυση των
εγκαταστάσεων ραδιοφωνίας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη συμφωνία στο
1945
Λονδίνο μεταξύ αγγλικής και ελληνικής κυβέρνησης για την
ανασυγκρότηση και οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.
Περιέχει, επίσης, τεκμήρια σχετικά με τα οικονομικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα (αποσταθεροποίηση
νομίσματος, κερδοσκοπία, πληθωρισμός, μείωση εισαγωγικού
και εξαγωγικού εμπορίου, κ.ά.), την έκκληση προς τις ΗΠΑ για
βοήθεια, τις Εταιρείες Κοινής Ωφελείας και τις ξένες εταιρείες
που εδρεύουν στην Ελλάδα, καθώς και την ίδρυση και τις
αρμοδιότητες της Νομισματικής Επιτροπής.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 1945
στο Λονδίνο για τη συμφωνία μεταξύ αγγλικής και ελληνικής
κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση και οικονομική ανάκαμψη
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Διαπραγματεύσεις με τη Μεγάλη Βρετανία για το Σύμφωνο
του Ιανουαρίου του 1946 [4]
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του Ιανουαρίου του 1946 [5]: υπόμνημα 02/01/1945

197

Διαπραγματεύσεις με τη Μεγάλη Βρετανία για το Σύμφωνο
του Ιανουαρίου του 1946 [6]: διάφορα ληφθέντα
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Αλληλογραφία Εμμανουήλ Τσουδερού, Αντιπροέδρου της
ελληνικής κυβέρνησης. Διαχείριση 100.000 χρυσών λιρών
[1]: πώληση χρυσού

200
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[2]
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Ημερομηνία εκτύπωσης: 10/10/2019

της Ελλάδας. Περιέχει, επίσης, τεκμήρια σχετικά με την
οικονομική κατάσταση στη χώρα, την ανάγκη για άμεση
εξωτερική οικονομική και τεχνική βοήθεια και τις πολεμικές
αποζημιώσεις.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 1945
στο Λονδίνο για τη συμφωνία μεταξύ αγγλικής και ελληνικής
κυβέρνησης και τις προτάσεις της αγγλικής κυβέρνησης προς
την ελληνική για την επίτευξη της συμφωνίας με στόχο την
ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
1945
κατάσταση της Ελλάδας και τις διαπραγματεύσεις για την
ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάκαμψή της. Περιέχονται,
επίσης, τεκμήρια σχετικά με την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας
και της νομισματικής αστάθειας και την ανάγκη για άμεση εξωτερική
βοήθεια σε χρήμα και προμήθειες από τις ΗΠΑ και την Αγγλία.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
1946
κατάσταση της Ελλάδας και τις διαπραγματεύσεις για την
ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάκαμψή της.
Περιλαμβάνονται, επίσης, τεκμήρια σχετικά με την κατάργηση
του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στην Ελλάδα και τη
σύσταση του Συμβουλίου Σταθεροποιήσεως.
Ο φάκελος περιέχει τηλεγραφήματα σχετικά με την οικονομική 1945
ανασυγκρότηση της Ελλάδας, τη λήψη τραπεζογραμματίων,
τη διάσκεψη του Παρισιού, τις διαπραγματεύσεις με τη Μεγάλη
Βρετανία και το σύμφωνο του Ιανουαρίου του 1946.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη μεταπολεμική
1946
κατάσταση της Ελλάδας, την αγγλοελληνική συμφωνία της
24ης Ιανουαρίου 1946, τη βρετανική βοήθεια για οικονομική
ανασυγκρότηση της χώρας καθώς και τη σύσταση νομισματικής
επιτροπής Άγγλων και Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τη
ρύθμιση και την επίβλεψη εφαρμογής του μνημονίου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την καταβολή
1945
χρυσών αγγλικών λιρών εκ των αποθεμάτων της Τράπεζας
της Ελλάδος στο Ελληνικό Δημόσιο για την εξυπηρέτηση
του εθνικού συμφέροντος.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη διάθεση χρυσών
1945
αγγλικών λιρών υπέρ του εθνικού συμφέροντος, την εκάστοτε
μεταφορά και διαχείρισή τους από αρμόδιους και την αντιστοιχία
τους σε δραχμές.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων με θέμα τις
1946
εμπορικές δραστηριότητες, τη βιομηχανική αποκατάσταση,
τη φορολογία, την ανάθεση εργασιών, την κίνηση χρυσού και
την περίθαλψη απόρων από την UNRRA.
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα την αδυναμία της
1941
ελληνικής κυβέρνησης να αντεπεξέλθει των μετακατοχικών
δανείων και δαπανών και την οικονομική αρωγή από Αγγλία και ΗΠΑ.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη δυσχερή
1944
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, κυρίως λόγω των
στρατιωτικών δαπανών και το αίτημα για συμμαχική βοήθεια
και αρωγή μέσω δανείου, πιστώσεων και υλικών αγαθών.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη μεταπολεμική
1943
βοήθεια στην Ελλάδα, τη νομισματική σταθεροποίηση, την
κυκλοφορία ειδικών συμμαχικών νομισμάτων, τις συζητήσεις
με το αμερικανικό Θησαυροφυλάκιο για την παροχή
πιστώσεων, τους προϋπολογισμούς των υπουργείων, τις
προσφυγικές δαπάνες, την αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων
και το ζήτημα του πληθωρισμού. Παρουσιάζονται οικονομικά
στοιχεία για την αύξηση της κυκλοφορίας της δραχμής και του
κόστους ζωής και το νομισματικό ζήτημα στη Σάμο.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια και ΦΕΚ με αναγκαστικούς
1945
νόμους σχετικά με τη σύσταση του Υπουργείου Συντονισμού,
την οικονομική ανασυγκρότηση και τη διαχείριση οικονομικών
υποθέσεων της Ελλάδας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την πρόταση της
1941
ελληνικής κυβέρνησης για την κατάργηση του Διεθνούς
Οικονομικού Ελέγχου στην Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τον προϋπολογισμό 1924
και τις δαπάνες ίδρυσης διδασκαλείων και ειδικών ταμείων,
τα σχέδια νόμου για τις αποζημιώσεις μελών επιτροπών, τις
αποδοχές αξιωματικών, τον περιορισμό εξόδων των υπουργείων,
τις εκπαιδευτικές άδειες, τη συντήρηση της Αστυκλινικής
του πανεπιστημίου, την απαγόρευση εξαγωγής κεφαλαίων στο
εξωτερικό και τις αποσπάσεις υπαλλήλων σε υπουργεία.
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Διαχείριση συναλλαγματικού αποθέματος (1924)

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ζήτημα
1924
χρηματισμού εφημερίδων από τον πρωθυπουργό Αλ.
Παπαναστασίου, το συνάλλαγμα που διατέθηκε για τον
εξοπλισμό και τις προμήθειες των Υπουργείων Ναυτικών,
Στρατιωτικών και Συγκοινωνίας και την εν γένει διαχείριση του
συναλλαγματικού αποθέματος.
Εγκύκλιοι, διαταγές, σχέδια νόμων και αλληλογραφία
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, εγκυκλίους, διατάγματα και 1923
του Εμμανουήλ Τσουδερού
σχέδια νόμων σχετικά με τη χορήγηση προσφυγικού δανείου,
τη σύναψη εσωτερικού αναγκαστικού δανείου, την οικονομική
αποκατάσταση της χώρας, τη σύσταση Επιτροπής Οικονομιών,
το οθωμανικό χρέος, τα έσοδα από διάφορα προϊόντα, τις
οδηγίες προς εργαζομένους στις δημόσιες υπηρεσίες για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους και την εφαρμογή των νόμων
και, τέλος, την παραίτηση των Εμ. Τσουδερού και Α. Διομήδη
από την Εθνική Τράπεζα και τον διορισμό τους στην Τράπεζα
της Ελλάδος.
Δημόσια οικονομικά θέματα (1940-1944)
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα δημόσια
1940
οικονομικά. Παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τα
αποτελέσματα χρήσης 1940-1941, 1941-1942 και 1943-1944,
τον προϋπολογισμό 1944-1945, τα δημόσια έσοδα και έξοδα,
την τιμή της χρυσής λίρας Αγγλίας, κατά την περίοδο 1941-1944,
τα ποσά που κατέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος στις γερμανικές
και ιταλικές αρχές κατοχής, το δημόσιο χρέος, το μισθολόγιο
και τις προσλήψεις των δημοσίων υπαλλήλων. Σημειώνεται
η εξέλιξη των τιμών σε διάφορα προϊόντα (ελαιόλαδο,
ζυμαρικά, ψάρια, βοδινό κρέας, αυγά, ρύζι, κ.ά.), κατά την
περίοδο 1943-1944. Περιλαμβάνεται, επίσης, μελέτη με θέμα
τη σύνδεση της δραχμής με τη λίρα, την υποτίμηση
της δραχμής, το κάλυμμα της Τράπεζας, την προώθηση του
εξαγωγικού εμπορίου, την κίνηση του αποθέματος, τη
μεταπολεμική νομισματική πολιτική, τον τιμάριθμο, τις εισαγωγές
και τη σύνδεση της δραχμής με το δολάριο. Τέλος, γίνεται
αναφορά στις δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας και δημόσιας
ασφάλειας, στις τακτικές δαπάνες υπουργείων, στα τεχνικά
έργα, στις πληρωμές και στις εισπράξεις.
Οικονομική Συμφωνία Ρώμης (1942)
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια για την Οικονομική Συμφωνία της 1942
Ρώμης και συγκεκριμένα για τις συμφωνίες μεταξύ της
κυβέρνησης του Ράιχ και της βασιλικής ιταλικής κυβέρνησης
για την ανακούφιση της ελληνικής οικονομίας, τα οικονομικά
μέτρα (περιορισμός των εξόδων κατοχής, καταβολή σε
μηνιαίες δόσεις), τα φορολογικά και επισιτιστικά μέτρα
(ανεφοδιασμός τροφίμων κ.ά) και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ
του πρωθυπουργού, Κων. Λογοθετόπουλου και των
αντιπροσώπων των Δυνάμεων του Άξονα για την κάλυψη των
εξόδων κατοχής. Αναφέρονται, επίσης, το δικαίωμα των
κατοχικών δυνάμεων να επιτάξουν υλικά, το μηνιαίο ποσό που
θα καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση προς το γερμανικό και
ιταλικό σώμα για τα έξοδα κατοχής, ο τρόπος καταβολής και η
υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης να καταβάλλει τις
δαπάνες για οδικές επισκευές, επίπλωση, μίσθωση και επισκευή
ακινήτων, στέγαση των ιταλικών και γερμανικών στρατευμάτων
και μεταφορές μέσω σιδηροδρόμων.
Εκλογή Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (1931)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και δημοσιεύματα σχετικά 1931
με την εκλογή του Εμ. Τσουδερού.
Παραίτηση Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (1939)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την παραίτηση 1939
του Εμ. Τσουδερού, την εκτόπισή του στη Σύρο, τις πολιτικές
εξελίξεις στην Ελλάδα και τον τορπιλισμό του καταδρομικού
ΕΛΛΗ στην Τήνο από τους Ιταλούς.
Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη λειτουργία, τη
1945
Λιπασμάτων (1945)
χρηματοδότηση, τα αποτελέσματα χρήσης και οικονομικά
στοιχεία της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Χημικών
Προϊόντων και Λιπασμάτων.
Διάφορα υπομνήματα και μελέτες επί γενικών ζητημάτων
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια (υπομνήματα, μελέτες,
1937
περιοδικά) σχετικά με το μονοπώλιο των θαλάσσιων
ελληνικών συγκοινωνιών, την οργάνωση της βιομηχανικής
πίστης σε Βέλγιο, Ιταλία και Τουρκία, τον έλεγχο των
τραπεζικών εργασιών σε χώρες του εξωτερικού, τη διάσκεψη
των διοικητών των εκδοτικών τραπεζών της Βαλκανικής
Συνεννόησης, καθώς και άρθρα σχετικά με την Ελλάδα
(ελληνοβρετανικές σχέσεις, εμπόριο, καπνοβιομηχανία,
τηλεπικοινωνίες, ναυτιλία κ.λπ.).
Αλληλογραφία με τον Sir Otto Niemeyer περί των ελληνικών Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Εμ. Τσουδερού
1935
δημοσίων δανείων
με τον Sir O. Niemeyer σχετική με τις διαπραγματεύσεις
με την ελληνική κυβέρνηση για τα ελληνικά δήμοσια δάνεια
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και την αποπληρωμή τους.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τον τρόπο σύστασης 1946 1946
και λειτουργίας του καπνικού οργανισμού, τον αναγκαστικό
νόμο 1053 που αφορά το καπνεμπόριο, την εξαγωγή καπνού,
τις προτάσεις για σύσταση υπουργείου καπνού και τα συναφή
οφέλη, το οικονομικό πλήγμα και τις πιστώσεις της καπνοβιομηχανίας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις απώλειες και
1941 1946
την αντικατάσταση πλοίων, τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις,
το παρακράτημα και τις επενδύσεις αυτού, τη διαχείριση
ζητημάτων του Εμπορικού Ναυτικού, την οργάνωση ναυτεργατών
και την εκμετάλλευσή τους από εφοπλιστές, τα αιτήματα και τις
προτάσεις για τη διοίκηση του Εμπορικού Ναυτικού και την
ιταλική εμπορική ναυτιλία.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την παραγωγή και το 1934 1936
εμπόριο σταφύλου και σταφίδας, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές
σταφυλών και σταφίδας στη διεθνή αγορά, την αξία, τους δασμούς,
τα έξοδα μεταφοράς, τα κέρδη, τις ενστάσεις του Εμ. Τσουδερού
για την εξαγωγή σταφυλών, τη σύσκεψη του Συνδέσμου Ελλήνων
Εξαγωγέων Σταφυλών και Λαχανικών, την εποχή εξαγωγής
κάθε χώρας, την ποιότητα, την εμφάνιση και τη συσκευασία των
προϊόντων και τα ληφθέντα μέτρα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη δοκιμή
1931
αντικατάστασης της βενζίνης με άλλη καύσιμη ύλη, όπως το
οινόπνευμα, την παρασκευή μείγματος βενζίνης με οινόπνευμα
ως καύσιμης ύλης αυτοκινήτων, και γενικά τις εργαστηριακές
δοκιμές διαφόρων μειγμάτων με σκοπό την εύρεση της πιο
συμφέρουσας επιλογής.
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητο τεκμήριο με τίτλο «Σχέδιο
νόμου. Περί εποπτείας και ελέγχου πιστωτικών ιδρυμάτων».
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με τίτλο «Δια την επίλυσιν
1945
των προβλημάτων ανασυγκροτήσεως, αναδιοργανώσεως
και αναπτύξεως της ελληνικής βιομηχανίας».
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εθνικοποίηση
1944
των εναέριων συγκοινωνιών και των εργοστασίων αυτοκινήτων
Renault, τη σύσταση εθνικών ανθρακωρυχείων του Βορρά,
την απογραφή περιουσιακών στοιχείων (χρυσού, ξένου
συναλλάγματος και ξένων κινητών αξιών), το καθεστώς του
χρυσού, τις συναλλαγματικές ενέργειες και το νόμο επί των τιμών.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα οικονομικά μέτρα 1947
της Αγγλίας, την εθνικοποίηση της βιομηχανίας γαιάνθρακα
και το σχέδιο κοινωνικής ασφαλίσεως για ασθενείς, ανέργους,
μητέρες, χήρες, κηδεμόνες και συνταξιούχους.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη ρύθμιση της τιμής 1932
συναλλάγματος για την προμήθεια σίτου, την εισαγωγή,
παραγωγή, κατανάλωση και απογραφή αποθεμάτων σίτου,
κατά τα έτη 1929-1932, τον διακανονισμό σιτοφορτίων και τις
πωλήσεις σιτηρών, αραβοσίτου και κρίθης.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα ελληνικού και ξένου
1941
περιοδικού Τύπου, υπομνήματα, σημειώματα, κείμενα ομιλιών
και ΦΕΚ σχετικά με πολιτικά, οικονομικά και εργατικά ζητήματα
της Ελλάδας, τις ενέργειες της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης
και την κατάσταση της χώρας κατά τη μεταπολεμική περίοδο.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα οικονομικού περιεχομένου στον
1922
ελληνικό και ξένο ημερήσιο Τύπο.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα και μελέτες σχετικά με την
1922
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, τον προϋπολογισμό,
το νομισματικό ζήτημα, το έλλειμμα, την οικονομική εξυγίανση
και την ανάπτυξη του εμπορίου και των παραγωγικών κλάδων
(γεωργίας, κτηνοτροφίας, βιομηχανίας). Αναλύονται, επίσης,
τα ζητήματα οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής,
το προσφυγικό ζήτημα και οι πολεμικές πιστώσεις.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα, συνεντεύξεις και δηλώσεις
1924
σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας,
τον προϋπολογισμό, το συνάλλαγμα, το προσφυγικό δάνειο,
τη φορολογία, την κυβερνητική πολιτική, το έλλειμμα,
την παραγωγή και το εμπόριο, την αποκατάσταση των προσφύγων
και την ανταλλαγή γαιών, τις πολεμικές πιστώσεις, τη σύσταση
Επιτροπής Οικονομιών και την ελληνική παρουσία στην
Κοινωνία των Εθνών.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα με θέμα τη νομισματική
1935
κυκλοφορία στην Ελλάδα και την εξέλιξή της, την οικονομική
πολιτική κατά τη διάρκεια του πολέμου και τις πολεμικές
δαπάνες, τη γεωργική παραγωγή και την εκμετάλλευση του
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Διάγγελμα Εμμανουήλ Τσουδερού προς τον ελληνικό λαό
από τον ραδιοφωνικό σταθμό BBC (1942)
Φωτογραφίες για την ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος
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λιγνίτη για την παραγωγή καύσιμης ύλης και λιπαντικών.
Ο φάκελος περιέχει ψηφιακό ηχητικό αρχείο του BBC
1942
με διάγγελμα για τον εορτασμό του νέου έτους.
Ο φάκελος περιέχει φωτογραφίες από τη θεμελίωση του νέου 1931
κεντρικού κτηρίου της ΤτΕ και του υποκαταστήματος στον
Βόλο, του Εμ. Τσουδερού, του Γενικού Συμβουλίου, καθώς
και το οριστικό σχέδιο της πρόσοψης του κεντρικού κτηρίου.
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