Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
1 - Τράπεζα της Ελλάδος
1 - Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος
Πλήθος φακέλων: 182

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος µε ξένες
Τράπεζες και Οργανισµούς [Ξενόγλωσση] (1974 -1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1974
Τράπεζες και ξένους Οργανισµούς σχετική µε οικονοµικά,
τραπεζικά και νοµισµατικά θέµατα ευρύτερης συνεργασίας, µε
τη χρηµατοδότηση προς την ΤτΕ και τη χορήγηση δανείου
προς την Ελλάδα, το ενεργειακό πρόβληµα της χώρας και
λοιπά θέµατα.

1975

2

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος [Ξενόγλωσση]
(1976 - 1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
ξένους οργανισµούς και τράπεζες σχετική µε υπηρεσιακά
ζητήµατα, τις δραστηριότητες ξένων φορέων, τις συναντήσεις
του ∆ιοικητή, µε θέµατα της ελληνικής οικονοµίας κ.ά.

1977

3

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος µε ξένες
Τράπεζες και Οργανισµούς [Ξενόγλωσση] (1978 - 1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1978
ξένες τράπεζες και οργανισµούς σχετική µε θέµατα
οικονοµικής συνεργασίας, τη σύσταση φορέων, την Κοινή
Αγορά, επενδυτικά σχέδια, την κατάσταση της ελληνικής
οικονοµίας κ.ά.

1981

4

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος µε ποικίλο
περιεχόµενο [Ξενόγλωσση] (αχρονολόγητα)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε
εκπροσώπους ξένων οργανισµών για θέµατα επενδύσεων,
εκδηλώσεις, τη σύµβαση µεταξύ της ΤτΕ και της Credit
National, τη λειτουργία του American Hellenic Institute κ.ά.

5

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος µε φορείς και
ιδιώτες για οικονοµικά και ευρύτερα ζητήµατα [Ελληνική]
(1974)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε ζητήµατα που
αφορούν τις εξαγωγές, την ανακήρυξη του Ξ. Ζολώτα ως
µέλους σε Συλλόγους, τη διεθνή οικονοµική κατάσταση, τη
βιοµηχανία κ.ά.

1974

1974

6

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος [Ελληνική] (1975) Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
φορείς, επιχειρηµατίες, κ.ά. σχετική µε το ενεργειακό
πρόβληµα της Ελλάδας, τις εξαγωγές, τη χορήγηση δανείων,
την ελληνική οικονοµία, το φορολογικά µέτρα της ελ.
κυβέρνησης, θέµατα που αφορούν στην περιοχή των
Μεγάρων και λοιπά ζητήµατα.

1975

7

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος [Ελληνική] (1975) Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
φορείς, οργανισµούς, Συνδέσµους, Επιµελητήρια,
επιχειρηµατίες, εκδότες εφηµερίδων, καθηγητές,
εκπροσώπους τραπεζικών συλλόγων, αγροτικούς
συνεταιρισµούς, βιοµηχάνους κ.ά. σχετική µε υπηρεσιακά
ζητήµατα, αιτήµατα προς τον ∆ιοικητή, αγροτικά θέµατα
(γεωργική παραγωγή), υπόγειο πλούτο της Ελλάδας και
ποικίλα ακόµη θέµατα.

1975

8

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος [Ελληνική] (1976) Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
Συνδέσµους, τοπικούς φορείς, βιοµηχάνους, Επιµελητήρια,
ιδιώτες, βουλευτές, την Αρχιεπισκοπή Αθηνών κ.ά. σχετική µε
υπηρεσιακά ζητήµατα, τη σχέση Ελλάδος - ΕΟΚ, θέµατα του
τουριστικού κλάδου, το µονοπώλιο προϊόντων, τις εισαγωγές
και εξαγωγές, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, οµιλίες του
∆ιοικητή σε διάφορους φορείς και λοιπά ποικίλα θέµατα.

1976

9

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος [Ελληνική] (1976) Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
τον ΕΟΤ, τον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδος, εκδότες
εφηµερίδων, Επιµελητήρια, την Ένωση Τραπεζών, τη Βουλή
των Ελλήνων, την Ένωση Εφοπλιστών, βιοµηχάνους, ιδιώτες
κ.ά. σχετική µε θέµατα του τουριστικού κλάδου,
σιδηροδροµικού δικτύου, σχέση Ελλάδος-ΕΟΚ, εξαγωγές,
λαθρεµπόριο, υπηρεσιακά ζητήµατα, χρηµατοδοτήσεις και
λοιπά θέµατα.

1976

10

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος [Ελληνική] (1977) Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1977
τον Υποδιοικητή Ν. Κυριαζίδη, Υπουργούς της κυβέρνησης,
το Τυπογραφείο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, πρέσβεις, το
Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος, τον πρόεδρο Μετόχων
και µε ιδιώτες σχετική µε υπηρεσιακά ζητήµατα, µε θέµατα
τουρισµού, την ελληνική οικονοµία κ.ά.

1977

11

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος [Ελληνική] (1978, Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1978
Υπουργούς της κυβέρνησης, ιδιώτες, καθηγητές
1980)
πανεπιστηµίου, τον Υποδιοικητή της Εθνικής Κτηµατικής
Τράπεζας, εκδότες εφηµερίδων, τον Υποδιοικητή της ΤτΕ

1980
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Ευαγ. ∆εβλέτογλου, µε εκπροσώπους του ΣΥΤΕ κ.ά. σχετική
µε υπηρεσιακά θέµατα, µε οµιλίες του ∆ιοικητή σε
οικονοµικούς συντάκτες, µε τη διοργάνωση σεµιναρίων και
προσωπικά ζητήµατα.
12

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος [Ελληνική]
(αχρονολόγητα)

Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητα τεκµήρια (αλληλογραφία,
ψήφισµα και υπόµνηµα) από τη ∆ιασυµµαχική
Συνοµοσπονδία Εφέδρων Αξιωµατικών, δηµοσιογράφους και
ιδιώτες σχετικά µε τη λαθραία εξαγωγή κεφαλαίων, την
κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδροµίου Αθηνών, την
ελληνική οικονοµία και µε ποίηµα αφιερωµένο στον
πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραµανλή.

13

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Ad Hoc
Committee for the International Year of the Child (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µε την Επιτροπή «Ad hoc
Committee for the International Year of the Child» σχετική µε
την καθιέρωση του Έτους Παιδιού.

1976

1976

14

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: American
Express (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
την American Express International Banking Corporation
σχετική µε την αποστολή και τον καθορισµό ορίου εµβάσµατος
τραπεζών.

1976

15

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Aniel - Quiropa, Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1978
Jose Manuel (1978 -1979)
τον Πρέσβη της Ισπανίας Jose M. Aniel - Quiropa σχετική µε
φιλικά και προσωπικά ζητήµατα.

1979

16

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Baffi, Paolo
(1976 -1980)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
τον ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ιταλίας Paolo Baffi σχετική µε
την επίσκεψη στελεχών της ΤτΕ στις εγκαταστάσεις της
Τράπεζας της Ιταλίας, υπηρεσιακά θέµατα, τις κατηγορίες
εναντίον του P. Baffi και την παραίτηση αυτού από τη θέση
του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ιταλίας.

1980

17

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Noel - Baker,
Francis (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τους Philip και Francis Noel - Baker για προσωπικά ζητήµατα.

1975

18

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Banca D' Italia
(1975 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
την Banca D' Italia σχετική µε την επίσκεψη κλιµακίου της ΤτΕ
στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας της Ιταλίας και διάφορα άλλα
υπηρεσιακά ζητήµατα.

1976

19

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Banque
Cantonale de Berne (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
την Banque Cantonale de Berne σχετική µε τη χορήγηση
δανείου.

1975

20

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Bank of America Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
(1975 - 1976)
την Bank of America σχετική µε τη σύσφιξη σχέσεων και τη
συνεργασία ανάµεσα στις δύο τράπεζες.

1976

21

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Bank of
England (1974 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1974
την Τράπεζα της Αγγλίας σχετική µε τις πράξεις
συναλλάγµατος, υπηρεσιακά θέµατα και τις συναντήσεις
ανάµεσα στις δύο τράπεζες.

1976

22

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Bank of Japan
(1974 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1974
την Τράπεζα της Ιαπωνίας σχετική µε τη µείωση του
προεξοφλητικού επιτοκίου και µε την Τράπεζα του Μόντρεαλ
σχετική µε τη συνάντηση του προέδρου της µε τον ∆ιοικητή Ξ.
Ζολώτα.

1976

23

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Bankers Trust
Company (1975 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα
σχετική µε τη χρηµατοδότηση της ΤτΕ για την εισαγωγή
προϊόντων, την επίσκεψη εκπροσώπων της Bankers Trust
Company στην Τράπεζα της Ελλάδος και την ίδρυση
υποκαταστήµατός της στην Αθήνα.

1975

1976

24

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Banque
Bruxeles Lambert (1974 - 1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1974
την Banque Bruxeles Lambert σχετική µε υπηρεσιακά
ζητήµατα και τη συγχώνευση της Banque Lambert µε την
Banque de Bruxelles.

1975

25

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Banque de
France (1975 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
την Τράπεζα της Γαλλίας σχετική µε υπηρεσιακά ζητήµατα, το
σύστηµα προώθησης εξαγωγών και την αποστολή

1976
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προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος στην Τράπεζα της
Γαλλίας για εκπαιδευτικούς λόγους.
26

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Banque de la
Societe Financiere Europeenne (1974 - 1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1974
την Banque de la Societe Financiere Europeenne σχετική µε
τα Ελληνικά ∆ιϋλιστήρια Πετρελαίου.

1975

27

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Banque
Europeenne d' Investissement (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
την Banque Europeenne d' Investissement σχετική µε την
συνεργασία των δύο τραπεζών και τη διοργάνωση
συνεδρίασης της δεύτερης στην Αθήνα.

1975

28

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Barclays Bank
International Limited (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
την Barclays Bank International Limited σχετική µε το
ενδεχόµενο ίδρυσης υποκαταστήµατος της δεύτερης στην
Αθήνα.

1976

29

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Jean - Rene,
Bernard (1975 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον Jean - Rene Bernard σχετική µε την αποστολή
επιστηµονικών άρθρων και την επίσκεψη του δεύτερου στην
Αθήνα.

1976

30

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Blackman,
Courtney N. (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
τον Courtney N. Blackman, ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας
των Barbados, σχετική µε την επίσκεψη του τελευταίου στην
Αθήνα,

1976

31

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : British Aircraft
Corporation Limited (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
την British Aircraft Corporation Limited για την αγορά
αεροσκαφών.

1976

32

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Brunner, Karl
(1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1981
τον καθηγητή Karl Brunner σχετική µε την αποστολή
οικονοµικών εκθέσεων και τη διεξαγωγή σεµιναρίων
νοµισµατικής πολιτικής στην Τράπεζα της Ελλάδος.

1981

33

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Bursky, Leo C.
F. (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον Leo C.F. Bursky σχετική µε την διάθεση στατιστικών
στοιχείων που αφορούν στη γεωργική παραγωγή της
Ελλάδας, τη βιοµηχανία, το οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο,
τον αριθµό οχηµάτων, πλοίων κ.ά.

1975

34

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Casey, William
J. (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον πρόεδρο της Export - Import Bank William J. Casey
σχετική µε ζητήµατα οικονοµικής συνεργασίας και το
πρόγραµµα «Cooperative Financial Facility Program» (CFF).

1975

35

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Catroux, D.
(1977 - 1979)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1977
τον D. Catroux σχετική µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ιεθνούς
Συνεργασίας, τις δηλώσεις του ∆ιοικητή για τον πληθωρισµό
και τις αγορές συναλλάγµατος.

1979

36

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Chapman, P. F. Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
(1976)
τον P. F. Chapman σχετική µε τις καταθέσεις του τελευταίου.

1976

37

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Chase
Manhattan Bank (1975 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα
σχετική µε τα προγράµµατα της Chase Manhattan Bank, τη
χρηµατοδότηση για την κατασκευή του ξενοδοχείου Athens
Holiday Inn, τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα, τη χορήγηση
δανείου προς την ΤτΕ και την εφαρµογή ενός ελληνικού
προγράµµατος βιοµηχανικής ανάπτυξης.

1975

1976

38

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Chase World
Information Corporation (1975 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
την Chase World Information Corporation σχετική µε θέµατα
που άπτονται της συνεργασίας των δύο φορέων.

1976

39

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Credit Lyonnais Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
την Credit Lyonnais S. A. σχετική µε την κατασκευή
S. A. (1976)
µηχανογραφικού κέντρου στην Τράπεζα της Ελλάδος και την
επίσκεψη υπαλλήλων της τράπεζας στις εγκαταστάσεις της
Credit Lyonnais για το σκοπό αυτό.

1976

40

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Douteau, Robert Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
(1975)
τον Robert Douteau σχετική µε τη µεταφορά ποσού στη

1975
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Γαλλία και µε την ελληνογαλλική συνεργασία εν γένει.
41

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Fagen, Melvin
M. (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον Melvin M. Fagen σχετική µε την ανάπτυξη της ηλεκτρικής
ενέργειας και το ενεργειακό πρόβληµα στην Ελλάδα.

1975

42

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Federal
Reserve Bank of New York (1974 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1974
την Federal Reserve Bank of New York σχετική µε τη µείωση
του προεξοφλητικού επιτοκίου από αµερικανικές τράπεζες, την
απόσπαση του Μ. Βρανόπουλου (στελέχους της ΤτΕ) στην
Federal Reseve Bank για εκπαίδευση, τη διεξαγωγή
σεµιναρίων και την επίσκεψη εκπροσώπων της ίδιας τράπεζας
στην Αθήνα.

1976

43

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Fekete, Janos
(1975 - 1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον Janos Fekete σχετική µε την επίσκεψη του δεύτερου στην
Αθήνα και τις συναντήσεις τους για θέµατα κοινού
ενδιαφέροντος.

1981

44

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: First Arab European Business Cooperation Symposium (1976)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το Συµπόσιο που
1976
πραγµατοποιήθηκε στην Ελβετία µε τίτλο «First Arab European Business Cooperation Symposium» (αλληλογραφία,
ενηµερωτικό υλικό, πρόγραµµα κ.ά).

1976

45

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Grubel, Herbert Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1978
G. (1978)
τον καθηγητή Herbert G. Grubel σχετική µε την οργάνωση
σεµιναρίων σε στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος και την
πρόταση εκ µέρους του H. Grubel για τη σύσταση ενός
διεθνούς φορέα µε τίτλο «International Deposit Insurance
Corporation».

1978

46

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Hayes, Alfred
(1975 - 1983)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον Alfred Hayes για προσωπικές τους υποθέσεις.

1983

47

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Hellenic Fashion Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
Center. Ελληνική Έκθεση Καΐρου (1975 - 1976)
τους Οργανισµούς «Hellenic Fashion Center» και «Ελληνική
Έκθεση Καΐρου» σχετική µε την διοργάνωση εκθέσεων για την
προώθηση ελληνικών προϊόντων.

1976

48

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Jeanty, Paul
(1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον Paul Jeanty για θέµατα συνεργασίας τους.

1975

49

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Kontos, Steve E. Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
(1975)
τον Steve Kontos για επαγγελµατικά ζητήµατα.

1975

50

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Moyas, Miltiadis Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
C. (1975-1976)
τον Miltiadis C. Moyas για επαγγελµατικά και προσωπικά
ζητήµατα.

1976

51

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Mehran, Hassan Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
Ali (1975-1976)
τον ∆ιοικητή της Τράπεζας του Ιραν Hassan Ali Mehran µε
θέµα το επαγγελµατικό ταξίδι της ανηψιάς του Ξ. Ζολώτα στο
Ιράν.

1976

52

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Modigliani,
Franco (1978-1979)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1978
τον Franco Μodigliani σχετική µε το επερχόµενο συνέδριο στο
Κίελο της Γερµανίας µε θέµα «Macroeconomic Policies for
Growth and Stability - The European Perspective».

1979

53

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Nordal,
Johannes (1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1978
τον Johannes Nordal µε θέµα την επίσκεψη του τελευταίου
στην Ελλάδα.

1978

54

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Pandolfi, Filippo Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1980
Maria (1980)
τον Filippo M. Pandolfi σχετική µε την πολιτική της Ιταλίας σε
νοµισµατικά ζητήµατα και µε θέµατα συνεργασίας τους.

1980

55

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Pendias,
Stephen P. (1963-1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1963
τον Stephen P. Pendias για τη βιοµηχανία-µεταλλουργία S.
Pitsos, την επίσκεψη στελεχών της Irving Trust Company στην
Αθήνα και τη διοργάνωση Ενηµέρωσης σε στελέχη ελληνικών
τραπεζών για την κατάσταση και τις προοπτικές της
οικονοµίας των ΗΠΑ.

1976

56

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Pohl, Karl Otto

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1977
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1977

1981

57

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Reuss, Henry S. Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1977
τον Henry S. Reuss για οικονοµικά θέµατα και επαγγελµατικές
(1977-1978)
υποχρεώσεις.

1978

58

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Richardson,
Gordon (1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1978
τον Gordon Richardson σχετική το ταξίδι του Ξ. Ζολώτα στο
Λονδίνο και την επίσκεψή του στην Τράπεζα της Αγγλίας.

1978

59

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Rosen, Martin
M. (1975-1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον Martin M. Rosen σχετική µε δηµοσιεύµατα της Chase
Manhattan Bank, την αξιοποίηση γεωθερµικής ενέργειας που
παράγει το νησί της Μήλου και την πρόταση του ∆ιοικητή για
τη δηµιουργία του International Loan Insurance Fund.

1981

60

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Sturc, Ernest
(1978-1980)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1978
τον Ernest Sturc σχετική µε την έκδοση µεταναστευτικής βίζας
στην οικογένεια του M. Medek Jr και το ταξίδι του E. Sturc
στην Ελλάδα.

1980

61

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Swiss National
Bank (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
την Swiss National Bank σχετική µε τη µείωση
προεξοφλητικού επιτοκίου.

1975

62

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Sygra Fund
(1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
το Sygra Fund σχετική µε τη χορήγηση δανείου προς την
Ελλάδα.

1975

63

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: The Conference Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
Board (1975-1976)
τo «Conference Board» σχετική µε τη διοργάνωση
ενηµέρωσης (briefing) για τους Ευρωπαίους Εταίρους στην
Φρανκφούρτη για το εµπόριο, τις ξένες ιδιωτικές επενδύσεις
και τις ευρωπαϊκές οικονοµικές και χρηµατοπιστωτικές
προοπτικές και τη σύσταση Υπηρεσίας µε αντικείµενο την
καταγραφή, συγκριτικά µεταξύ κρατών, του κόστους
διαβίωσης για τους διεθνείς οµογενείς το έτος 1975.

1976

64

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: The Economist
Intelligence Unit Ltd (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τo Economist Intelligence Unit Ltd για την εκπόνηση
διαγνωστικής µελέτης.

1975

65

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: The Financial
Times (1975-1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
στέλεχος των Financial Times σχετική µε το πρόγραµµα
Συνδιασκέψεων.

1976

66

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: The First
National Bank of Chicago (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
την First National Bank of Chicago για θέµατα που άπτονται
της συνεργασίας τους.

1975

67

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: The General
Bank of the Middle East (1975-1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του ∆ιοικητή της Τράπεζας 1975
της Ελλάδος µε την General Bank of the Middle East σχετική
µε τη χορήγηση δανείου προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

1976

68

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Wallich, Henry
C. (1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1977
τον H. Wallich σχετική µε το ταξίδι του ζεύγους David Eastburn
στην Ελλάδα και την επίσκεψή τους στην Τράπεζα της
Ελλάδος.

1977

69

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Zinn, Eberhard
(1967)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
τον Ε. Zinn σχετική µε τη συνάντησή τους και τα θέµατα προς
συζήτηση.

1976

70

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Zombanakis,
Minos A. (1976 - 1978)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη χορήγηση δανείου 1976
προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τις εκθέσεις του Μinos
Zombanakis για τις ευρωπαϊκές αγορές, την Κοινή Αγορά και
τα ενεργειακά αποθέµατα.

1978

71

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Αβραµίδης,
Γεώργιος (1975 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγέων
Γεώργιο Αβραµίδη σχετική µε τις οικονοµικές εισφορές που
εξήγγειλε η ελληνική κυβέρνηση και την οργάνωση του 1ου
Πανελληνίου Εξαγωγικού Συνεδρίου.

1976
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72

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Αύξηση µισθών Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
ξενοδοχοϋπαλλήλων (1975)
Συλλόγους Ξενοδόχων, Σωµατεία, Ενώσεις και Συνδέσµους
σχετική µε την προτεινόµενη µισθολογική αύξηση των
ξενοδοχοϋπαλλήλων.

1975

73

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Βαΐτσος,
Κωνσταντίνος (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον Κ. Βαΐτσο σχετική µε θέµατα συνεργασίας τους.

1975

74

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Βαµβακάς,
Ιωάννης ∆. (1974 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα και 1975
δηµοσιεύµατα σχετικά µε την αντιπληθωριστική µελέτη που
εκπόνησε ο Ιω. Βαµβακάς.

1976

75

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Βαράγκης, Θ.

Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητη αλληλογραφία του
Ξενοφώντα Ζολώτα µε τον Θ. Βαράγκη σχετική µε τα
πρσφερόµενα έπιπλα εργασίας της εταιρείας ΒΑΡΑΓΚΗΣ
ΑΒΕΠΕ ΑΕ.

76

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Βελερής,
Γεώργιος (1963 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
τον Γεώργιο Βελερή σχετική µε την πορεία της ελληνικής
βιοµηχανίας και συγκεκριµένα της φαρµακευτικής βιοµηχανίας.

1976

77

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Βουβουλίκας,
Σωκράτης Μ.

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του του Ξενοφώντα Ζολώτα 1976
µε τον Σ. Βουβουλίκα σχετική µε την παρέµβαση του ∆ιοικητή
σε προσωπικό θέµα του Σ. Βουβουλίκα.

1976

78

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Βουρλούµης,
Παναγής Α. (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον Παναγή Βουρλούµη σχετική µε την πρόταση -εκ µέρους
του ∆ιοικητή - τοποθέτησης του Π. Βουρλούµηµε στη θέση του
Γενικού ∆ιευθυντή της Κοινοπραξίας (Consortium).

1975

79

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Γερακάρης,
Κωνσταντίνος (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον καθηγητή Κωνσταντίνο Γερακάρη σχετική µε τη
διευθέτηση προσωπικού ζητήµατος του τελευταίου.

1975

80

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Γρηγοριάδης, Ν. Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1974
Γ. (1974 - 1975)
τον Ν. Γ. Γρηγοριάδη σχετική µε τον εφοδιασµό της χώρας µε
υγρά καύσιµα και την παραγωγή πετρελαιοειδών προϊόντων
από τα ελληνικά ∆ιυλιστήρια.

1975

81

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: ∆εβλέτογλου,
Νικόλαος Ευδ. (1975 - 1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον καθηγητή Νικόλαο ∆εβλέτογλου σχετική µε τη διευθέτηση
προσωπικών ζητηµάτων αµφοτέρων και τη θέση της Ελλάδος
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

1977

82

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: ∆ιάφορες
Πρεσβείες (1976 - 1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
ξένους πρέσβεις σχετική µε τραπεζικά ζητήµατα, κοινωνικές
εκδηλώσεις, διατραπεζικές συµφωνίες και την προσχώρηση
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

1981

83

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: ∆οξιάδης,
Σπύρος (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
τον Σπύρο ∆οξιάδη που αφορά τη συνεργασία τους στο
ζήτηµα της καταγραφής των Ελλήνων µετεκπαιδευοµένων στο
εξωτερικό.

1976

84

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Ελληνικά
∆ιυλιστήρια ΣΤΡΑΝ Α.Ε. (1974 - 1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1974
στελέχη της εταιρείας «Ελληνικά ∆ιϋλιστήρια ΣΤΡΑΝ Α.Ε.»
σχετική µε υποθεσεις της εταιρείας και τη χορήγηση δανείου.

1975

85

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Ελληνικά
Ναυπηγεία Α.Ε. (1974 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1974
τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α. Ε. για την ασφάλιση του εργατικού
τους δυναµικού.

1976

86

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Ελληνικός
Οργανισµός Τουρισµού (1975 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού για τη λήψη µέτρων που
αφορούν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

1976

87

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Εµπορική
Αντιπροσωπεία ΕΣΣ∆ (1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1977
την Εµπορική Αντιπροσωπεία της ΕΣΣ∆ σχετική µε το
κλήρινγκ Ελλάδος - ΕΣΣ∆..

1977

88

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Εφετείο Αθηνών Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
το Εφετείο Αθηνών σχετική µε τη διενεργούµενη ανάκριση
- ανάκριση περί ευθύνης µελών Κυβερνήσεως (περίοδο
περί ευθύνης µελών Κυβερνήσεως κατά την περίοδο της
δικτατορίας 1967 - 1974)
δικτατορίας. Συγκεκριµένα, ζητούνται στοιχεία από την
Τράπεζα της Ελλάδος που αφορούν ατασθαλίες στις οποίες

1975

Σελίδα : 7
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
1 - Τράπεζα της Ελλάδος
1 - Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος
Πλήθος φακέλων: 182

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

εµπλέκονται υπουργοί και µέλη των πραξικοπηµατικών
κυβερνήσεων.
89

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος:
Καλλιµανόπουλος, Γρηγόριος (1975 - 1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον Γρηγόρη Καλλιµανόπουλο σχετική µε τα ναυπηγεία
Καλαµατας και άρθρα του δεύτερου που έχουν δηµοσιευτεί
στον τύπο.

1978

90

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Καραµανλής,
Κωνσταντίνος (1977 - 1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1977
τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωνσταντίνο Καραµανλή,
σχετική µε τις οικονοµικές εξελίξεις της χώρας, τις οµιλίες και
µελέτες του ∆ιοικητή και την Έκθεση της Τράπεζας της
Ελλάδος για το έτος 1977.

1978

91

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Καρανικόλας, Γ. Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
Ν. (1975 - 1976)
τον Γ. Ν. Καρανικόλα σχετική µε την οικονοµική πορεία της
Ελλάδος, την πτώση της τιµής του χρυσού και τα ληφθέντα
µέτρα για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

1976

92

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Καρράς, Ι.
(1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον Ι. Καρρά για διάφορα ζητήµατα που αφορούν στο
τουριστικό συγκρότηµα «Πόρτο Καρρά».

1975

93

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Λεβέντης,
Παναγιώτης (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον Π. Λεβέντη σχετική µε την απώλεια οµολογιών του
τελευταίου.

1975

94

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Μπήτρος,
Γεώργιος (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του ∆ιοικητή της Τράπεζας 1976
της Ελλάδος µε τον Γ. Μπήτρο για το θέµα πρόσληψής του
στην Τράπεζα της Ελλάδος ως Βοηθού Οικονοµικού
Συµβούλου.

1976

95

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Μπιτσαξής,
Ευάγγελος (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον Ε. Μπιτσαξή σχετική µε την ΕΟΚ, τις αναπτυσσόµενες
χώρες και τη συµµετοχή της Ελλάδας.

1975

96

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Οµοσπονδία
Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.)
(1975 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του ∆ιοικητή της Τράπεζας 1975
της Ελλάδος µε την Οµοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών
Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.) για διάφορα επαγγελµατικά
θέµατα.

1976

97

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Οργανισµός
Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
τον Οργανισµό Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού σχετική
µε στοιχεία που αφορούν στους Έλληνες εργαζόµενους στο
εξωτερικό και την προσέλκυση των αποταµιεύσεων τους.

1976

98

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος:
Παναγιωτόπουλος, ∆ηµήτριος (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον ∆ηµήτριο Παναγιωτόπουλο σχετική µε την πρόσληψη του
δεύτερου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

1975

99

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Πανελλήνια
Οµοσπονδία Συνδέσµων Γεωπόνων (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του ∆ιοικητή της Τράπεζας 1976
της Ελλάδος µε τους Βασίλειο Πλουπίδη και Κίµωνα
Κωνσταντινίδη σχετική µε ζητήµατα του γεωργικού κλάδου.

1976

100

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Πεσµαζόγλου,
Μιχαήλ (1976 - 1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του ∆ιοικητή της Τράπεζας 1976
της Ελλάδος µε τον Μιχαήλ Πεσµαζόγλου σχετική µε
προσωπικό ζήτηµα του τελευταίου.

1977

101

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Πρεσβεία
Γαλλίας (1975-1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
την Πρεσβεία της Γαλλίας σχετική µε τη µεταφορά προϊόντων
ανάµεσα στις δύο χώρες Ελλάδα-Γαλλία, την οικονοµική
ενίσχυση -από την Γαλλία - προς τους πυρόπληκτους της
περιοχής της Ολυµπίας και τη διοργάνωση κοινωνικών
εκδηλώσεων.

1981

102

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Πρεσβεία Η.Π.Α. Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
(1975-1981)
την Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα σχετική µε την πρόταση
σύστασης ειδικού ταµείου για την ενίσχυση αναπτυσσόµενων
χωρών, το ∆ΝΤ, την επίσκεψη αµερικανών αξιωµατούχων
στην Τράπεζα της Ελλάδος, τις οικονοµικές εκκρεµότητες της
Ελλάδος προς τις ΗΠΑ και µε διάφορες κοινωνικές
εκδηλώσεις.

1981

103

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Πρεσβεία

1981

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1977
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1977

1981

Ιαπωνίας (1977-1981)

την Πρεσβεία της Ιαπωνίας και το Υπουργείο Οικονοµικών της
Ιαπωνίας σχετική µε τις δωρεές νοµισµατικών συλλογών από
και προς την Τράπεζα της Ελλάδος και το ιαπωνικό
Υπουργείο Οικονοµικών και µε κοινωνικές εκδηλώσεις.

104

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Πρεσβεία
Ισπανίας (1975-1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του ∆ιοικητή της Τράπεζας 1975
της Ελλάδος µε την Πρεσβεία της Ισπανίας για διάφορα
κοινωνικά θέµατα.

1981

105

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Πρεσβεία της
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας (1976-1980)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
τον πρέσβη της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας στην Αθήνα
σχετική µε το θάνατο του προέδρου (Mao Che - tung) και του
πρωθυπουργού (Chou En- lai) της Κίνας και κοινωνικές
εκδηλώσεις.

1980

106

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Πρεσβεία
Μεγάλης Βρετανίας (1980-1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1980
τον πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα σχετική µε τις
εµπορικές σχέσεις των δύο χωρών, τραπεζικά ζητήµατα,
κοινωνικές εκδηλώσεις και µε τα οικονοµικά προβλήµατα της
Μεγάλης Βρετανίας.

1981

107

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Πρεσβεία
Σουηδίας (1977-1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του ∆ιοικητή της Τράπεζας 1977
της Ελλάδος µε την Πρεσβεία της Σουηδίας στην Αθήνα
σχετική µε την εξαγωγή συναλλάγµατος, την αποστολή
φοιτητικού συναλλάγµατος σε Έλληνες σπουδαστές στη
Σουηδία, τη χορήγηση δανείου στην Εκκλησία της Σουηδίας
και µε κοινωνικές εκδηλώσεις.

1981

108

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Ρεγγούκος,
Κωνσταντίνος (1970/1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1970
τoν Κ. Ρεγγούκο σχετική µε ζητήµατα που αφορούν την
Εµπορική Τράπεζα, υπηρεσιακά και προσωπικά ζητήµατα.

1976

109

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Σύµβαση
ΣΤΑΓΙΕΡ (1976)

Ο φάκελος περιέχει επιστολέςτου Συνδέσµου Κατασκευαστών 1976
Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων σχετική µε την
προµήθεια 3500 στρατιωτικών οχηµάτων για τις Ελληνικές
Ένοπλες ∆υνάµεις από την εταιρεία ΣΤΑΓΙΕΡ. Περιέχονται
επίσης συγκριτικά οικονοµικά στοιχεία σχετικά µε την ανωτέρω
προµήθεια από διαφορετικές κατασκευαστικές εταιρείες.

1976

110

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Σωµατείο
«Ελληνική Ιδιοκτησία» (1975-1976)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές και τηλεγραφήµατα της
1975
∆ιοίκησης του Σωµατείου «Ελληνική Ιδιοκτησία» σχετικά µε το
ζήτηµα φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, τις συµβάσεις
µίσθωσης καταστηµάτων και την «επαγγελµατική στέγη».

1976

111

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Ενώσεις
Εµπόρων Κρέατος Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης
(1975-1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τις Ενώσεις Εµπόρων Κρέατος Αθηνών, Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης σχετική µε τη δέσµευση ποσότητας κρεάτων, τη
συντήρηση κατεψυγµένων προϊόντων και το κατατεθέν
νοµοσχέδιο για την επιβολή έκτακτης εισφοράς στις
τραπεζικές πιστώσεις των επιχειρήσεων.

1976

112

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Τσουδερός,
Ιωάννης Ε. (1975-1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον βουλευτή Επικρατείας της Νέας ∆ηµοκρατίας, Ιωάννη Ε.
Τσουδερό, σχετική µε τη δραστηριότητα ελληνικών
εργοληπτικών εταιρειών στο εξωτερικό, τα πρόσωπα µε
εξουσία στην Σαουδική Αραβία και τις ευκαιρίες ανάπτυξης
σχέσεων µε την Ελλάδα, τους Έλληνες της διασποράς και την
είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ.

1976

113

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Απασχόλησης (1975)

Ο φάκελος περιέχει επιστολή από το Γραφείο του ∆ιοικητή Ξ.
Ζολώτα προς τον Υπουργό Απασχόλησης σχετική µε την
προώθηση εγγράφου του Ηλ. Κουρεντή.

1975

1975

114

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Βιοµηχανίας (1975 - 1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του ∆ιοικητή Ξενοφώντα
Ζολώτα µε το Υπουργείο Βιοµηχανίας σχετική µε τις άδειες
ίδρυσης βιοµηχανικών επιχειρήσεων, στοιχεία για την
κατανάλωση ενέργειας, το 5ετές πρόγραµµα βιοµηχανικής
ανάπτυξης, τις αιτήσεις ξένων εταιρειών, τις βιοµηχανικές
επενδύσεις και την εξαγωγική δραστηριότητα.

1975

1978

115

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Βορείου Ελλάδος (1976-1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος Ν. Μάρτη σχετική µε τη
χρηµατοδότηση επιχειρήσεων στη Βόρειο Ελλάδα και τη

1978
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σύνδεση Ελλάδος - ΕΟΚ.
116

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος: Υπουργείο
Γεωργίας (1975 - 1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
το Υπουργείο Γεωργίας σχετική µε το γεωργικό πρόβληµα, τη
συγκρότηση Ειδικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής Κοστολόγησης
Λιπασµάτων, τη συγκέντρωση σταφίδας και τα σταφιδικά
µέτρα, τις εξελίξεις στην αγροτική πίστη, τις σχέσεις
Ελλάδος-ΕΟΚ και το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.

1978

117

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
∆ηµοσίων Έργων (1975 - 1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων σχετική µε την ανέγερση του
ξενοδοχείου «Holiday Inn» επί της λεωφόρου Ανδρ. Συγγρού
και τις ενστάσεις του Υπουργείου, την ολοκλήρωση των έργων
του υδραγωγείου Μόρνου και τη διαµόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου του Υποκαταστήµατος της ΤτΕ στην
Κέρκυρα (επισυνάπτεται φωτογραφία του κτηρίου).

1978

118

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
∆ηµοσίας Τάξεως (1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1978
το Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως σχετική µε την πρόσληψη
υπαλλήλου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

1978

119

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Εσωτερικών (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του ∆ιοικητή της Τράπεζας 1976
της Ελλάδος µε τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο
Στεφανόπουλο σχετική µε το γεύµα που παρέθεσε ο Ξ.
Ζολώτας προς τιµήν του Βούλγαρου Υπουργού Εµπορίου
Καραµάνεφ.

1976

120

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας (1975 - 1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του ∆ιοικητή της Τράπεζας 1975
της Ελλάδος µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας σχετική µε
προσωπικά ζητήµατα, τη χορήγηση δανείου στην ΥΕΝΕ∆ από
τη Γενική Τράπεζα, το αίτηµα του Ταµείου Αεροπορικής
Άµυνας για αποδέσµευση µέρους των κεφαλαίων του και την
έγκριση πληρωµών για τις ανάγκες του Γραφείου Έρευνας και
Εφαρµογής Τεχνολογικών Εξελίξεων στο Ναυτικό.

1978

121

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (1974 - 1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1974
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκ/των σχετική µε την
πρόθεση Ελλήνων Επιστηµόνων του Εξωτερικού
(Professional Resources for Greece) να ενισχύσουν
διάφορους κλάδους στην Ελλάδα, τον προσδιορισµό
επιστηµονικών πόρων για την εκπαίδευση, τη σύσταση ειδικού
φορέα και την πιθανή αξιοποίηση ακινήτων της ΤτΕ προς
χρήση ως διδακτήρια.

1978

122

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Εµπορίου (1974 - 1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1974
το Υπουργείο Εµπορίου σχετική µε τον προϋπολογισµό
τρέχοντος λογαριασµού χρηµατοδότησης προµηθειών
καταναλωτικών αγαθών, την προµήθεια ζάχαρης, κριθής και
λοιπών ειδών από το εξωτερικό, εγκρίσεις δανειοδοτήσεων,
την εφαρµογή ενιαίου προγράµµατος κρατικών προµηθειών,
το συνεταιρισµό επεξεργασίας και πωλήσεως καπνών Burley
Γιαννιτσών, τη συγκρότηση Επιτροπής διάθεσης σουλτανίνας,
τη συγκρότηση Επιτροπής στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά
το άρθρο 3 Ν. ∆. 3562/1956, τις διαπραγµατευσεις Ελλάδος
-Σουδάν, την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ και ποικίλα ακόµα
ζητήµατα εµπορικής φύσης.

1978

123

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας (1974)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του ∆ιοικητή της Τράπεζας 1974
της Ελλάδος µε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετική
µε την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου ∆ιεθνών
Ναυλώσεων.

1974

124

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Εξωτερικών (1974 - 1975), [1]

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1974
στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών σχετική µε επισκέψεις
εκπροσώπων ξένων χωρών στην Ελλάδα, την ελληνική
πρεσβεία στη Βηρυττό, την πετρελαϊκή πολιτική των αραβικών
χωρών, την πολιτική της Γαλλίας στο ενεργειακό ζήτηµα, τη
Σύνοδο του ΟPEC, την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ, τη
σύναψη δανείων και διάφορα ακόµη ζητήµατα.

1975

125

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975

1976
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1975

1976

Εξωτερικών (1975 - 1976), [2]

στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών σχετική µε τη σύναψη
οµολογιακού δανείου µε τις ΗΠΑ, την Ελληνο-Γιουγκοσλαβική
∆ιυπουργική Επιτροπή, τις απφάσεις του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, τις επισκέψεις του ∆ιοικητή στο
εξωτερικό, τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών και ποικίλα
ακόµη ζητήµατα.

126

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Εξωτερικών (1977), [3]

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1977
το Υπουργείο Εξωτερικών για διάφορα θέµατα της
αρµοδιότητάς τους.

1977

127

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Εξωτερικών (1978), [4]

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώτνα Ζολώτα µε 1978
το Υπουργείο Εξωτερικών σχετική µε τις αποφάσεις του ∆ΝΤ,
τις επισκέψεις εκπροσώπων ξένων κρατών, τις εκθέσεις του
∆ΝΤ για την Ελλάδα, τις Συνόδους, το δάνειο προς το
ελληνικό ∆ηµόσιο και την Αγροτική Τράπεζα και µε ποικίλα
ακόµη θέµατα.

1978

128

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Εργασίας

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1977
το Υπουργείο Εργασίας σχετική µε υπηρεσιακό ζήτηµα.

1977

129

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Κοινωνικών Υπηρεσιών (1976 - 1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών σχετική µε το σχέδιο
νόµου «περί απλούστευσης της διαδικασίας αναγνώρισης
χρόνου προϋπηρεσίας και απονοµής παροχών» και την
απόφαση για τη συγκρότηση Οµάδας Εργασίας για τη µελέτη
θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης.

1978

130

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Μεταφορών και Επικοινωνιών (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα µε το 1975
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετική µε την
καταβαλλόµενη προµήθεια των Αεροπορικών Εταιρειών προς
τους πράκτορες.

1975

131

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Οικονοµικών (1974 - 1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1974
τον Υπουργό Οικονοµικών και στελέχη του Υπουργείου
σχετική µε την κεφαλαιουχική βοήθεια από τη ∆υτική
Γερµανία, πιστώσεις, τη σύναψη και χορηγήσεις δανείων,
ισολογισµούς, υπηρεσιακά ζητήµατα που αφορούν το ΙΕΤΑ
και την Τράπεζα της Ελλάδος (εκτυπώσεις, παραχώρηση στο
υποκαταστηµα της Κέρκυρας παράπλευρου χώρου), την
τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της ΤτΕ, το
χρηµατοδοτικό σύστηµα, τη χορήγηση στρατιωτικής
οικονοµικής βοήθειας από την αµερικανική κυβέρνηση, το
διορισµό Υποδιοικητή της ΤτΕ, τις αρµοδιότητες εµπορικών
τραπεζών, τη συµµετοχή του Υπουργείου Οικονοµικών στην
άσκηση ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ, τη δανειοδότηση του ΟΣΕ από
τράπεζα της ∆υτικής Γερµανίας, τη διακοπή εξωτερικών
πληρωµών της Τουρκίας και την οικονοµική κατάσταση της
Ελλάδας.

1978

132

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Πολιτισµού και Επιστηµών (1975 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
το Υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών σχετική µε την
επιχορήγηση του πολιτιστικού σωµατείου Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ, το
άνοιγµα πίστωσης για την προµήθεια συσκευής
ραδιογράφησης µαρµάρου και την αποστολή βιβλίων του Ξ.
Ζολώτα στη βιβλιοθήκη του Υπουργείου.

1976

133

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Προεδρίας Κυβερνήσεως (1975 - 1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
το Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως σχετική µε οδηγίες
προς τα στελέχη Τραπεζών και ΝΠ∆∆ για τις υπηρεσιακές
τους µετακινήσεις, την προσέλκυση κεφαλαίων στην Ελλάδα,
την καταχώρηση διαφηµίσεων για την Ελλάδα σε ξένα έντυπα
και µε αίτηµα του Συνδέσµου Ελληνικών Γυµναστικών
Αθλητικών Σωµατείων (ΣΕΓΑΣ).

1978

134

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Συγκοινωνιών (1977 - 1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1977
το Υπουργείο Συγκοινωνιών σχετική µε τη λειτουργία
ανταλλακτηρίου στον κρατικό Αερολιµένα Αθηνών και την
πρόταση τοποθέτησης του Υποδιοικητή Ν. Χαρισσόπουλου
ως προέδρου του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου.

1978

135

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο

Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε το Υπουργείο

1974

1975
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1974

1975

Συντονισµού και Προγραµµατισµού (1974 - 1975)

Συντονισµού και Προγραµµατισµού σχετική µε την πολιτική
επιδοτήσεων στο γεωργικό τοµέα, τα µέτρα για την κρατική
συγκέντρωση ελαιολάδου, την οµάδα εµπειρογνωµόνων
πετροδολλαρίων, το διορισµό διοικητή για την Ελλάδα στη
∆ιεθνή Τράπεζα και το ∆ΝΤ, το σύστηµα Ειδικών Εξαγωγικών
Επιτοκίων, ζητήµατα που αφορούν το ελληνικό ∆ηµόσιο, τη
σύναψη δανείων και ποικίλα ζητήµατα.

136

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Συντονισµού και Προγραµµατισµού (1976), [1]

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
το Υπουργείο Συντονισµού και Προγραµµατισµού σχετική µε
τη ∆ιαβαλκανική ∆ιάσκεψη, τη χορήγηση δανείου προς τη
∆ΕΗ, θέµατα του βιοτεχνικού κλάδου, του εµπορίου, του
τουρισµού, κατοικίας και πολεοδοµίας, τα δηµόσια οικονοµικά,
την έµµεση φορολογία, τη συγκέντρωση ελαιολάδου, τη
σύσταση Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας µε διάφορα έργα,
θέµατα που αφορούν την ΕΟΚ και λοιπά υπηρεσιακά
ζητήµατα.

1976

137

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Συντονισµού και Προγραµµατισµού (1976), [2]

Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε το Υπουργείο
1976
Συντονισµού και Προγραµµατισµού σχετική µε το σύστηµα
προώθησης ελληνικών εξαγωγών, τις αποφάσεις της
Νοµισµατικής Επιτροπής, τη χρηµατοδότηση της Ελλάδας
από επενδυτικούς οίκους, τη χορήγηση επιδοµάτων σε
τραπεζοϋπαλλήλους, τη λειτουργία της Εµπορικής Τράπεζας
στη Γερµανία, τη σύσταση Επιτροπών, τους εκπροσώπους σε
µεικτές Επιτροπές Ελλάδος-Ζαΐρ και λοιπά υπηρεσιακά
ζητήµατα.

1976

138

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Συντονισµού (1977), [1]

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε
το Υπουργείο Συντονισµού και Προγραµµατισµού σχετική µε
τη Σύνοδο του ΟΟΣΑ, διάφορες υπουργικές αποφάσεις, τη
σύναψη ευρωδανείου της ΕΤΒΑ, τη σύσταση Επιτροπών για
θέµατα εµπορίου και βιοµηχανίας και λοιπά υπηρεσιακά
ζητήµατα.

1977

139

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Yπουργείο
Συντονισµού (1977), [2]

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1977
το Υπουργείο Συντονισµού σχετική µε την οργάνωση
σχεδιασµού Ευρωλιµένος Θεσσαλονίκης, διάφορες
υπουργικές αποφάσεις, τις χρηµατοδοτήσεις στα Ελληνικά
Ναυπηγεία και σε αλευροβιοµηχανίες, ζήτηµατα ένταξης της
Ελλάδος στην ΕΟΚ, την εκπροσώπηση της χώρας σε ∆ιεθνείς
Οργανισµούς και λοιπά υπηρεσιακά ζητήµατα.

1977

140

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Yπουργείο
Συντονισµού (1978), [1]

Ο φάκελος περιέχει την αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα 1978
µε το Υπουργείο Συντονισµού σχετική µε τις διαβουλεύσεις της
Ελλάδας µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, τις εξελίξεις της
ελληνικής οικονοµίας, τις υπουργικές αποφάσεις για ποικίλα
θέµατα, τη σύσταση Οµάδων Εργασίας, το πρόγραµµα
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και λοιπά υπηρεσιακά
ζητήµατα.

1978

141

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Συντονισµού (1978), [2]

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1978
το Υπουργείο Συντονισµού σχετική µε διάφορες υπουργικές
αποφάσεις, την αγροτική πολιτική της ΕΟΚ, τις εξελίξεις της
ελληνικής οικονοµίας, τις ιδιωτικές καταθέσεις, τις
δανειοδοτήσεις, την εκπροσώπηση της Ελλάδος σε ∆ιεθνείς
Οργανισµούς, τις επιπτώσεις από την εφαρµογή του ΦΠΑ,
θέµατα πιστωτικής και τραπεζικής πολιτικής και λοιπά
τραπεζικά ζητήµατα.

1978

142

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Υπουργείο
Συντονισµού (1978), [3]

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1978
το Υπουργείο Συντονισµού σχετική µε υπουργικές αποφάσεις,
την αγορά συναλλάγµατος,την ισοτιµία της πράσινης δραχµής,
δανειοδοτήσεις, Συνόδους του ΟΟΣΑ, τις εξελίξεις στον τοµέα
των εξαγωγών, την πιστωτική πολιτική, θέµατα ελληνικού και
κοινοτικού δικαίου στο νοµισµατικό και συναλλαγµατικό τοµέα
και λοιπά ζητήµατα συνεργασιών.

1978

143

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Φουντουλάκης,
Νικόλαος Χ. (1975-1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον Νικόλαο Χ. Φουντουλάκη σχετική µε προσωπικό ζήτηµα
του τελευταίου και µε µελέτες και άρθρα του σχετική µε την

1976
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οικονοµία και τον πληθωρισµό.
144

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος [Ξενόγλωσση]
(1963)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξ. Ζολώτα σχετική µε
τη φιλοξενία του στο Σαν Φρανσίσκο και την Νέα Υόρκη και
την ακύρωση ταξιδίου του στη Γενεύη.

1963

1963

145

1975
Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Βalatsos, Dimitri Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε τον Dimitri N.
N. (1975-1977)
Balatsos σχετική µε την επίσκεψη του τελευταίου στην Αθήνα,
την οµιλία του σε στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος και την
δυνατότητα εργασίας του σε αυτήν.

1977

146

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Clarke, W. M.
(1977)

1977

1977

147

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Helbank (1975) Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
την Helbank σχετική µε οικονοµικά ζητήµατα.

1975

148

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Hoxter, Curtis J. Αλληλογραφία του Υποδιοικητή Ευστάθιου Πανά µε τον Curtis 1972
(1972-1974)
Hoxter σχετική µε τη δραστηριότητα της εταιρείας Curtis
Hoxter Inc. ως εντολοδόχου της Τράπεζας της Ελλάδος και τις
σχετικές αποσαφηνίσεις εκ µέρους της εταιρείας.

1974

149

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Karpf, Rudolf
(1975)

Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε τον Rudolf Karpf
σχετική µε το ζήτηµα χορήγησης δανείου στην Ελλάδα.

1975

1975

150

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Kobbe, Werner Αλληλογραφία µε τον Werner Kobbe σχετική µε υπογραφή
(1975)
συµφωνίας για την προσφορά κάποιων ποσών προς την
Τράπεζα της Ελλάδος.

1975

1975

151

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : KRAUSS
MAFFEY AG (1975)

Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε την εταιρεία
KRAUSS MAFFEY AG για την προµήθεια πολεµικού
εξοπλισµού (200 combat tanks) για τις ένοπλες δυνάµεις.

1975

1975

152

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Laenen, Geert
(1975)

Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε τον Geert Laenen
σχετική µε την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ και την πιθανή
ένταξη της Τουρκίας.

1975

1975

153

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : McGrath,
Robert R. Jr. (1975)

Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε τον Robert R.
McGrath Jr. σχετική µε το προτεινόµενο νοµισµατικό
πρόγραµµα (coin program) για την Ελλάδα και την έκδοση
νέων κερµάτων των Φιλιππινών.

1975

1975

154

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Merrill Lynch
International (1975-1976)

1975
Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε την Merrill Lynch
International σχετική µε τη διοργάνωση Συµποσίου στη Ζυρίχη
και διάφορα επιµορφωτικά θέµατα.

1976

155

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : P. Murray Jones Ltd (1975-1976)

Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε την εταιρεία P.
Murray - Jones Ltd σχετική µε τη διακοπή των
δραστηριοτήτων της ανωτέρω εταιρείας στην Ελλάδα.

1975

1976

156

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Patel, Surendra Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε τον Surendra J.
1975
J. (1975-1976)
Patel σχετική µε την έκθεση του T. Ganiatsos µε θέµα
«Incentives and Foreign Investment Policy» και τη συµµετοχή
της Ελλάδος στις Συνόδους της UNCTAD .

1976

157

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Petit, J. (1975)

1975

158

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Pizzorni, Mario Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε τον Mario Pizzorni
(1975-1976)
σχετική µε την έκδοση νοµισµατικών σειρών, τη διανοµή
χρυσών κερµάτων Καµπότζης στις ΗΠΑ και τον εξοπλισµό
ενός σύγχρονου νοµισµατικοπείου.

1975

1976

159

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Schmidt, Dr.
Helmut (1975)

1975

1975

160

1975
Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Selden, Andrew Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε τον Andrew K.
K. (1975)
Selden σχετική µε τους εναλλακτικούς τρόπους
χρηµατοδότησης της Τράπεζας της Ελλάδος και την ενίσχυσή
της από τις ΗΠΑ.

1975

161

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Skoumal, S.

1975

1975

Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε τον W. M. Clarke
σχετική µε τη συνέντευξη του ∆ιοικητή για το περιοδικό
«Euromoney».

Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε την J. Petit σχετική 1975
µε τους όρους χορήγησης δανείου ύψους 500 εκατοµµυρίων
δολλαρίων προς την Ελλάδα.

Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε τον Helmut
Schmidt, σχετική µε δύο κείµενα του ∆ιοικητή µε τα οποία
απευθύνθηκε στο ∆.Ν.Τ. µιλώντας στα ελληνικά και
χρησιµοποιώντας την αγγλική γλώσσα.

Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε τον S. Skoumal
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Α/α
161

Τίτλος

Περιγραφή

(1975)

σχετική µε την πρόταση σύστασης Οργανισµού ανάπτυξης και
προώθησης ελληνικών προϊόντων.

162

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Swiss Bank
Corporation (1976)

163

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

1975

1975

Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε την Swiss Bank
Corporation για θέµατα συνεργασίας τους.

1976

1976

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Tome,
Giuseppe B. (1976)

Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώταµε τον Giuseppe B.
Tome σχετική µε θέµατα οικονοµικής συνεργασίας τους.

1976

1976

164

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Union Bank of
Switzerland (1975-1976)

Αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε την Union Bank of
Switzerland σχετική µε την πορεία της εν λόγω ελβετικής
τράπεζας και την επίσκεψη κλιµακίου της ΤτΕ στις
εγκαταστάσεις της µε σκοπό να ενηµερωθούν για το
µηχανογραφικό κέντρο της Union Bnak of Switzerland.

1975

1976

165

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος [Eλληνική] (1963 Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1963
διάφορα πρόσωπα και οργανισµούς σχετική µε αποστολή
- 1975)
άρθρων, τη µεταγραφή του Αστικού Κώδικα στη δηµοτική
γλώσσα, την οικονοµική στήριξη της Ελλάδας από το
εξωτερικό, την Τράπεζα Εργασίας, τη θέση της εργαζόµενης
γυναίκας στην Τράπεζα της Ελλάδος και ποικίλα ακόµη
θέµατα.

1975

166

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Αγγελόπουλος, Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1965
Άγγελος (1965 -1977)
τον Άγγελο Αγγελόπουλο σχετική µε την εξεύρεση κεφαλαίων
από την Αµερική και λοιπά προσωπικά θέµατα.

1977

167

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος Α. Ε. (1975 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος σχετική µε το
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της ΑΤΕ.

1976

168

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Ανδρής,
Νικόλαος (1965)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1965
τον Νίκο Ανδρή σχετική µε την έκθεση Φιλιππίδη και την
αντέκθεση Μπόνη.

1965

169

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Ανδρουλιδάκης, Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
τον Ευάγγελο Ανδρουλιδάκη σχετική µε άρθρα του ∆ιοικητή,
Ευάγγελος (1975 -1976)
την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ και τη νοµισµατική και
πιστωτική πολιτική.

1976

170

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : ∆εβλέτογλου,
Ευάγγελος Α. (1949 - 1964)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1949
τον Ευάγγελο ∆εβλέτογλου σχετική µε τη χορήγηση
υποτροφίας του δεύτερου, την εκπόνηση της διδακτορικής του
διατριβής, την επαγγελµατική απασχόληση, τα πτυχία και τις
διακρίσεις του Ε. ∆εβλέτογλου.

1964

171

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Εθνική
Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος Α. Ε. (1974 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1974
την Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος σχετική µε το
δανειοδοτικό πρόγραµµα του Στεγαστικού Ταµιευτηρίου, τη
χρηµατοδότηση προγραµµάτων της ελ. κυβέρνησης, τη
χρηµατοδότηση εργατικής κατοικίας, τους όρους
χρηµατοδότησης από το Ταµείο Αποκατάστασης του
Συµβουλίου της Ευρώπης και µε διάφορα στοιχεία για την
Εθνική Κτηµατική Τράπεζα.

1976

172

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Εθνική Τράπεζα Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
την Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιοµηχανικής Αναπτύξεως
Επενδύσεων Βιοµηχανικής Αναπτύξεως Α. Ε. (1975)
Α. Ε. σχετική µε την αίτηση της εταιρείας Αφοι Λαµπρόπουλοι
για χρηµατοδότηση και την έγκριση δανείου προς την ΕΤΕΒΑ.

1975

173

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Εθνική Τράπεζα Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
της Ελλάδος Α. Ε. (1975 - 1976)
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σχετική µε τις τραπεζικές
σχέσεις Ελλάδος -Λιβανου, την επέκταση του δικτύου
υποκαταστηµάτων της ΕΤΕ, τη λήψη οικονοµικών µέτρων
στην περιοχή της Θράκης, την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ,
τη χορήγηση δανείου από τις ΗΠΑ, τη σύναψη δανείου της
ΕΤΕ µε ξένες τράπεζες και λοιπά οικονοµικά ζητήµατα.

1976

174

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Ελληνική
Τράπεζα Βιοµηχανικής Αναπτύξεως Α. Ε. (1975 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
την Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Αναπτύξεως Α. Ε.
σχετική µε υποµνήµατα τραπεζών (ΕΤΒΑ, ΕΤΕΒΑ, Τράπεζα
Επενδύσεων) προς την Τράπεζα της Ελλάδος για το κόστος
αναχρηµατοδότησης επενδυτικών προγραµµάτων,

1976
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οικονοµικές µελέτες για την αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών
πόρων της Ελλάδας, την ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητή, το
επενδυτικό έργο αµιαντορυχείου Ζιδανίου -Κοζάνης, τη
ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία στην Ελλάδα, την
ανάπτυξη του κλάδου αλουµίνας και αλουµινίου, µελέτες για τα
βωξίτη-αλουµινίο-αλουµίνα, την ελληνική βιοτεχνία και
διάφορα τραπεζικά ζητήµατα.
175

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Ελληνική
Πρεσβεία Βόννης (1974 - 1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1974
την Ελληνική Πρεσβεία της Βόννης σχετική µε γερµανικά
δηµοσιεύµατα που αφορούν στην ελληνική οικονοµία και τη
δυσχέρεια της Ελλάδας στον τοµέα των εισαγωγών.

1975

176

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Μόνιµη
Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στη Γενεύη (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
τη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Γενεύη σχετική
µε τη αποστολή τευχών του εντύπου «Οικονοµικό ∆ελτίο για
την Ευρώπη» για το εξωτερικό εµπόριο και την καταπολέµηση
των τεχνολογικών απορριµάτων στη βιοµηχανία ανόργανης
χηµείας και σχετική µε το πρόγραµµα συναντήσεων της
Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη.

1976

177

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Eµπορική
Τράπεζα της Ελλάδος Α. Ε. (1974 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1974
την Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. σχετική µε τη
λειτουργία υποκαταστηµάτων της δεύτερης στην Γερµανία, τις
οφειλές της εταιρείας ΣΤΡΑΝ και µε θέµατα που άπτονται της
Εµπορικής Τράπεζας.

1976

178

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Ηλιάδης, Ε. Α.
(1959 - 1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1959
τον Ε. Α. Ηλιάδη σχετική µε τραπεζικά ζητήµατα, το ρόλο του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και τη σύµβαση εργασίας του
Ε. Ηλιάδη µε την Τράπεζα της Ελλάδος.

1977

179

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Πρεσβεία
Καναδά (1976 - 1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
την Πρεσβεία του Καναδά στην Αθήνα σχετική µε κοινωνικές
εκδηλώσεις.

1978

180

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Ιονική και Λαϊκή Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
Τράπεζα της Ελλάδος Α. Ε. (1975 - 1976)
την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος σχετική µε τη
δυνατότητα προχρηµατοδότησης, εκ µέρους της Ιονικής και
Λαϊκής Τράπεζας, των εξαγωγών και τα πιστωτικά της όρια,
την ανέγερση κτηρίου για τη στέγαση παραρτήµατος της
Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας και διάφορα τραπεζικά θέµατα.

1976

181

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Τράπεζα
Εργασίας Α. Ε. (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα
σχετική µε την ίδρυση της Τράπεζας Εργασίας Α.Ε.

1975

1975

182

Αλληλογραφία ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος : Τράπεζα
Πίστεως Α. Ε. (1974 - 1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα
σχετική µε τη διακοπή λειτουργίας ανταλλακτηρίου της
Τράπεζας Πίστεως στον Ανατολικό Αερολιµένα Αθηνών, την
πορεία των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, οικονοµικά
θέµατα και τη συµβολή της Manufacturers Hanover Trust
Company στην ελληνική οικονοµία.

1974

1975
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Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
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Τίτλος

Περιγραφή

1

Υποµνήµατα προς την Κυβέρνηση (1956)

Ο φάκελος περιέχει υπόµνηµα προς τον Υπουργό Α.
Αποστολίδη, σχετικό µε το εξωτερικό δηµόσιο χρέος της
Ελλάδας.

1956

1956

2

Υποµνήµατα προς την Κυβέρνηση (1958)

Ο φάκελος περιέχει υπόµνηµα προς τον Υπουργό
Συντονισµού, σχετικό µε τη Συνέλευση του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και της ∆ιεθνούς Τράπεζας στο Νέο
∆ελχί.

1958

1958

3

Υποµνήµατα προς την Κυβέρνηση (1959)

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα επιστολών του Ξ. Ζολώτα προς 1959
τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Συντονισµού και
Οικονοµικών, αναφορικά µε τις διαβουλεύσεις για τον
διακανονισµό του εξωτερικού δηµόσιου χρέους.

1959

4

Υποµνήµατα προς την Κυβέρνηση (1974)

Ο φάκελος περιέχει υποµνήµατα και αλληλογραφία που
αφορούν σε φορολογικά και οικονοµικά ζητήµατα (περί
ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας, εισοδηµάτων κτλ.).

1974

1974

5

Υποµνήµατα προς την Κυβέρνηση (1975)

Ο φάκελος περιέχει υποµνήµατα και αλληλογραφία που
1975
αφορούν σε επενδυτικά και οικονοµικά ζητήµατα. Τα τεκµήρια
αφορούν σε προτάσεις µέτρων για τον περιορισµό του
ελλείµµατος του ισοζυγίου πληρωµών και την ενίσχυση της
οικονοµικής δραστηριότητας, σε σχέδια ανάπτυξης
επενδύσεων χηµικών και µεταλλευτικών βιοµηχανιών και στα
πεπραγµένα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του 1974.
Περιέχονται επίσης πίνακες για τη βιοµηχανική παραγωγή, τις
επενδύσεις, την κατανάλωση, τις τιµές και το ισοζύγιο
πληρωµών.

1975

6

Υποµνήµατα προς την Κυβέρνηση (1976)

Ο φάκελος περιέχει υποµνήµατα, σηµειώµατα και επιστολές 1976
που αφορούν σε επενδυτικά και οικονοµικά ζητήµατα.
Ειδικότερα, τα τεκµήρια αφορούν στη ρύθµιση οικονοµικών
ζητηµάτων, στην οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης και στο
κυπριακό ζήτηµα.

1976

7

Υποµνήµατα προς την Κυβέρνηση (1977)

Ο φάκελος περιέχει υποµνήµατα και επιστολές που αφορούν 1977
σε οικονοµικά ζητήµατα. Τα τεκµήρια αφορούν σε προτάσεις
αντιπληθωριστικών µέτρων, σε δύο εκθέσεις του ∆ιοικητή για
προβλήµατα και προτάσεις επί της οικονοµικής, νοµισµατικής
και πιστωτικής πολιτικής, καθώς και στο ζήτηµα της µερικής
διακοπής των εξωτερικών πληρωµών της Τουρκίας.

1977

8

Υποµνήµατα προς την Κυβέρνηση (1978)

Ο φάκελος περιέχει υποµνήµατα και επιστολές που αφορούν
σε οικονοµικά ζητήµατα. Τα τεκµήρια αφορούν στις
οικονοµικές εξελίξεις από τη Μεταπολίτευση, στην ιδιωτική
κατανάλωση το διάστηµα 1974-1977, στις συζητήσεις του
Εκτελεστικού Συµβουλίου του ∆ΝΤ για την οικονοµία και σε
παρατηρήσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα στις εξαγγελίες νέων
φορολογικών µέτρων.

1978

1978

9

Υποµνήµατα προς την Κυβέρνηση (1979)

Ο φάκελος περιέχει υποµνήµατα, σηµειώµατα και επιστολές 1979
που αφορούν σε οικονοµικά ζητήµατα. Τα τεκµήρια
σχετίζονται µε την πολιτική τιµών και εισοδηµάτων για το
1979, µε τα µέτρα οικονοµικής σταθεροποίησης, µε προτάσεις
δηµοσιονοµικής πολιτικής, αντιπληθωριστικών µέτρων και
βελτίωσης του ισοζυγίου πληρωµών, καθώς και µε την
αναδιοργάνωση ειδικής υπηρεσίας της ΕΤΒΑ για την
παρακολούθηση και εξυπηρέτηση των επενδύσεων.

1979

10

Υποµνήµατα προς την Κυβέρνηση (1980)

Ο φάκελος περιέχει υποµνήµατα, σηµειώµατα και επιστολές 1980
που αφορούν στην οικονοµική πολιτική και το νοµισµατικό
πρόγραµµα του 1980, στο έλλειµµα και τη χρηµατοδότηση του
ισοζυγίου εξωτερικών πληρωµών, στους δείκτες
ανταγωνιστικότητας του 1979, στην αντιπληθωριστική,
συναλλαγµατική και πιστωτική πολιτική, στη χρηµατοδότηση
παραγωγικών επενδύσεων, στις οικονοµικές εξελίξεις και
προοπτικές για το 1980 και στον κρατικό προϋπολογισµό του
1981.

1980

11

Υποµνήµατα προς την Κυβέρνηση (1981)

Ο φάκελος περιέχει υποµνήµατα και επιστολές που αφορούν
στις οικονοµικές εξελίξεις και προοπτικές για το 1981, στην
επανεκτίµηση των αναγκών σε εξωτερικό δανεισµό, σε

1981

1981
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1

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος: Ο φάκελος περιέχει περιλήψεις των εκθέσεων του ∆ιοικητή
1961
Εκθέσεις ∆ιοικητή (περιλήψεις 1961-1967)
Ξενοφώντα Ζολώτα επί του ισολογισµού των ετών 1961-1967.

1967

2

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος
(24/4/1975)

Ο φάκελος περιέχει περιλήψεις της έκθεσης του ∆ιοικητή
Ξενοφώντα Ζολώτα κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
για τον ισολογισµό του έτους 1974, καθώς και οµιλίες στην
τηλεόραση και το ραδιόφωνο µε τα κύρια σηµεία της έκθεσης
αυτής.

1975

1975

3

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος
(29/4/1976)

Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακή αλληλογραφία της Τράπεζας 1976
της Ελλάδος και σηµειώµατα για την προετοιµασία της Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων του 1976, την ετήσια έκθεση του
∆ιοικητή για τον ισολογισµό του 1975 και περιλήψεις της
έκθεσης αυτής, την ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης,
τα ονόµατα των οµιλητών και των δηµοσιογράφων, καθώς και
συγκριτικά οικονοµικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, της
Εθνικής Τράπεζας και της Εµπορικής Τράπεζας.

1976

4

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος
(28/4/1977)

1977
Ο φάκελος περιέχει σηµειώµατα για την προετοιµασία της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος
του 1977, την ετήσια έκθεση του ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα
επί του ισολογισµού του 1976, καθώς και περίληψη της
έκθεσης αυτής.

1977

5

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος
(20/4/1978)

Ο φάκελος περιέχει σηµειώµατα για την προετοιµασία της
1978
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος
του 1978, καταλόγους των συµµετεχόντων, των οµιλητών και
των δηµοσιογράφων, περίληψη της έκθεσης του ∆ιοικητή επί
του ισολογισµού του 1977, αποµαγνητοφώνηση των
απαντήσεων του Ξενοφώντα Ζολώτα στις ερωτήσεις των
µετόχων, καθώς και πίνακα τιµών των µετοχών διαφόρων
τραπεζών κατά τα έτη 1976-1978.

1978

6

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος
(30/4/1979)

Ο φάκελος περιέχει σηµειώµατα σχετικά µε την προετοιµασία 1979
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της
Ελλάδος του έτους 1979, καθώς και περιλήψεις της ετήσιας
έκθεσης του ∆ιοικητή επί του ισολογισµού του 1978.

1979

7

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος
(30/4/1980)

Ο φάκελος περιέχει περιλήψεις της έκθεσης του ∆ιοικητή
1980
Ξενοφώντα Ζολώτα προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
του έτους 1980 επί του ισολογισµού του προηγούµενου έτους,
καθώς και σηµειώµατα που αφορούν στην προετοιµασία της
Γενικής Συνέλευσης, την επικοινωνία µε φορείς του ηµερήσιου
Τύπου, περιλήψεις οµιλιών και τα αποτελέσµατα της
ψηφοφορίας των µετόχων.

1980

8

Προσωπικό: Προαγωγές - Αποτελέσµατα ψηφοφορίας για
την επιλογή Εντεταλµένων Τµηµαταρχών (1963)

Ο φάκελος περιέχει εισηγήσεις των ∆ιευθυντών για την
προαγωγή προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος στο
βαθµό του Εντεταλµένου Τµηµατάρχη-Προϊστάµενου, καθώς
και κατάλογο των προαχθέντων.

1963

1963

9

Προσωπικό: Προαγωγές - Αποτελέσµατα ψηφοφορίας για
την επιλογή ∆ιευθυντών (1964)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την προαγωγή
προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος στο βαθµό του
∆ιευθυντή, καθώς και τα αποτελέσµατα της σχετικής
ψηφοφορίας.

1964

1964

10

Προσωπικό: Προαγωγές - Αποτελέσµατα ψηφοφορίας για
την επιλογή Υποδιευθυντών (1964)

Ο φάκελος περιέχει εισηγήσεις ∆ιευθυντών για την προαγωγή 1964
προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος στο βαθµό του
Υποδιευθυντή, καθώς και τα αποτελέσµατα της σχετικής
ψηφοφορίας.

1964

11

Προσωπικό: Προαγωγές - Αποτελέσµατα ψηφοφορίας για
την επιλογή Εντεταλµένων Τµηµαταρχών (1965)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την καθιέρωση του
βαθµού του Εντεταλµένου Τµηµατάρχη στην ιεραρχία της
Τράπεζας της Ελλάδος, εισηγήσεις µε τα ονόµατα των
υποψηφίων, καθώς και πίνακες υποψηφίων, µειοψηφούντων
και πλειοψηφούντων κατά τη σχετική ψηφοφορία.

1965

1965

12

Προσωπικό: Προαγωγές - Αποτελέσµατα ψηφοφορίας για
την επιλογή Εντεταλµένων Τµηµαταρχών (1966)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την προαγωγή
Τµηµαταρχών του Ταµιακού Κλάδου στο βαθµό του
Εντεταλµένου Τµηµατάρχη-Προϊσταµένου της Τράπεζας της
Ελλάδος.

1966

1966

13

Προσωπικό: Προαγωγές - Αποτελέσµατα ψηφοφορίας για

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την προαγωγή

1966

1966
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1966

1966

την επιλογή ∆ιευθυντών και Υποδιευθυντών (1966)

Εντεταλµένων Τµηµαταρχών Προϊσταµένων και
Υποδιευθυντών στους βαθµούς του Υποδιευθυντή και του
∆ιευθυντή.

14

Προσωπικό: Προαγωγές - Αποτελέσµατα ψηφοφορίας για
την επιλογή Εντεταλµένων Τµηµαταρχών (1966)

1966
Ο φάκελος περιέχει εισηγήσεις του ∆ιοικητή Ξ. Ζολώτα, των
Υποδιοικητών και των ∆ιευθυντών, σχετικές µε την προαγωγή
Τµηµαταρχών στο βαθµό του Εντεταλµένου Τµηµατάρχη
Προϊσταµένου, καθώς και τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
που ακολούθησε.

1966

15

Προσωπικό: Προαγωγές - Αποτελέσµατα ψηφοφορίας για
την επιλογή Εντεταλµένων Τµηµαταρχών - Προϊσταµένων

Ο φάκελος περιέχει πίνακες Τµηµαταρχών της Τράπεζας της
Ελλάδος, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τον απαιτούµενο
χρόνο προς προαγωγή στο βαθµό του Εντεταλµένου
Τµηµατάρχη Προϊσταµένου.

1966

1966

16

Προσωπικό: Πίνακες αποσπασµένων υπαλλήλων στο
Υπουργείο Συντονισµού και σε Υπηρεσίες εκτός Τραπέζης
(1965)

Ο φάκελος περιέχει καταστάσεις µε τα στοιχεία των
υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος που αποσπάστηκαν
στο Υπουργείο Συντονισµού και σε άλλες Υπηρεσίες εκτός
Τραπέζης.

1965

1965

17

Προσωπικό: Προσλήψεις υπαλλήλων στην Τράπεζας της
Ελλάδος, Αλληλογραφία (1979)

Ο φάκελος περιέχει την αλληλογραφία µε τη Γραµµατεία του 1979
Υπουργικού Συµβουλίου, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
και τους Υπουργούς Οικονοµικών και Συντονισµού, σχετική µε
το αίτηµα της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διενέργεια
διαγωνισµού πρόσληψης προσωπικού εξ αποφοίτων
ανωτάτων σχολών.

1979

18

Προσωπικό: Απεργία Ι.Ε.Τ.Α. - Έγγραφα (1978)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις απεργιακές
1978
κινητοποιήσεις του προσωπικού του ΙΕΤΑ, µετά από εργατικό
ατύχηµα του υπαλλήλου Βασιλείου Ρούτσου. Πρόκειται για
πρακτικά, πορίσµατα και εκθέσεις της Επιτροπής Εξέτασης
Θεµάτων του ΙΕΤΑ, ανακοινώσεις του ΣΥΤΕ και της ∆ιοίκησης
της Τράπεζας της Ελλάδος, επιστολές και οµιλίες του Ξ.
Ζολώτα προς τους υπαλλήλους του ΙΕΤΑ, τηλεγράφηµα της
Federation Internationale des Employes et des Techniciens
(FIET), και εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης για
τον κανονισµό εργασιών του Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαχείρισης
του ΙΕΤΑ.

1978

19

Προσωπικό: Απεργία Ι.Ε.Τ.Α. - Έγγραφα (1979 - 1980)

1979
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία της ∆ιοίκησης της
Τράπεζας της Ελλάδος µε διάφορους εγχώριους και ξένους
συνδικαλιστικούς φορείς, δηµοσιογράφους και τράπεζες, µε
θέµα τις απεργιακές κινητοποιήσεις των υπαλλήλων του ΙΕΤΑ.

1980

20

Προσωπικό: Απεργία Ι.Ε.Τ.Α. - Τύπος (1978 - 1979)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο µε θέµα τις
απεργιακές κινητοποιήσεις των υπαλλήλων του Ιδρύµατος
Εκτύπωσης Τραπεζογραµµατίων και Αξιών.

1978

1979

21

Προσωπικό: Ακροάσεις υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος Παρακολούθηση Εξελίξεις Θεµάτων (1979-1981)

Ο φάκελος περιέχει σηµειώµατα, αιτήσεις και υποµνήµατα
υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος για προσωπικές
ακροάσεις µε τη ∆ιοίκηση.

1979

1981

22

Προσωπικό: Αιτήµατα υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος
(1974-1981)

1974
Ο φάκελος περιέχει επιστολές και αιτήσεις του προσωπικού
της Τράπεζας της Ελλάδος προς τη ∆ιοίκηση, σχετικές µε
διάφορα υπηρεσιακά ζητήµατα. Περιλαµβάνονται επίσης,
καταγγελίες, διαµαρτυρίες και εξώδικες προσκλήσεις εναντίον
της Τράπεζας, για την αποκατάσταση αδικιών εις βάρος
υπαλλήλων.

1981

23

Προσωπικό: Σύλλογος των Υπαλλήλων της Τράπεζας
Ελλάδος - Αλληλογραφία µε τη ∆ιοίκηση (1978-1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ της ∆ιοίκησης της 1978
Τράπεζας της Ελλάδος µε συνδικαλιστικούς φορείς των
τραπεζοϋπαλλήλων (ΣΥΤΕ, ΟΤΟΕ, Σύλλογος Συνταξιούχων),
σχετική µε αιτήµατα των υπαλλήλων σε υπηρεσιακά,
µισθολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά ζητήµατα, διαµαρτυρίες,
απαιτήσεις για επιδόµατα και προαγωγές, καθώς και τη
χρηµατοδότηση της αθλητικής ένωσης του συλλόγου.

1981

24

Προσωπικό: Παιδικός Σταθµός Τράπεζας Ελλάδος

Έγγραφο που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία παιδικού
σταθµού για τα τέκνα του προσωπικού του Κεντρικού
Καταστήµατος της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Υποκαταστήµατος Πειραιά και του Ιδρύµατος Χολαργού.

25

Προσωπικό: Οµιλίες ∆ιοικητή προς το Προσωπικό της

Ο φάκελος περιέχει οµιλίες του ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα

1967

1976
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1967

1976

Τράπεζας Ελλάδος (1967-1976)

και του Υποδιοικητή Ιωάννη Στ. Πεσµαζόγλου προς το
προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος µε αφορµή την
αποχώρησή τους το 1967, οµιλία του Ξ. Ζολώτα µε την
επιστροφή του στο αξίωµα του ∆ιοικητή το 1974, οµιλία για τις
αυθαιρεσίες επί Επταετίας και προσφώνηση για τους
νεοδιορισθέντες υπαλλήλους.

26

Οργάνωση: Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών Τράπεζας (1955)

Ο φάκελος περιέχει σηµειώµατα της Τράπεζας της Ελλάδος
1955
σχετικά µε την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών της, µε το
ενδεχόµενο συγχώνευσης του Νοµισµατοκοπείου µε το Εθνικό
Τυπογραφείο, καθώς και µε το έργο και την αποστολή της
Επιθεώρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

1955

27

Οργάνωση: Ινστιτούτο Τραπεζικών Μελετών: Προτάσεις
Οργάνωσης (1961-1962)

Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις, υποµνήµατα, επιστολές, έντυπα, 1961
εισηγήσεις, εγκυκλίους, ηµερήσιες διαταγές και σχέδια
προγραµµάτων αναφορικά µε την ίδρυση και λειτουργία του
Ινστιτούτου Τραπεζικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος,
καθώς και την παρουσίαση της δράσης και της οργάνωσης
αντίστοιχων ιδρυµάτων του εξωτερικού, όπως το Ινστιτούτο
Πιστωτικού Συστήµατος της Φρανκφούρτης, το Economic
Development Institute της ∆ιεθνούς Τράπεζας, το Αυστριακό
Ινστιτούτο Οικονοµικών Μελετών και το Institut d'etude du
developpement economique et sociale στο Παρίσι.

1962

28

Οργάνωση: Επιτροπή Οργάνωσης - Υπόµνηµα Phelps
(1977)

Ο φάκελος περιέχει το υπόµνηµα του καθηγητή C.E. Phelps
προς τον Ξενοφώντα Ζολώτα και διάφορα εισηγητικά
σηµειώµατα της Γενικής Επιθεώρησης, µε θέµα την
αναδιάρθρωση υπηρεσιακών µονάδων της Τράπεζας της
Ελλάδος και δη του Τµήµατος Μηχανοργάνωσης. Περιέχεται
επίσης το καταστατικό του σωµατείου «Ελληνική Εταιρεία
Επιστηµόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής».

1977

1977

29

Επιτροπή έρευνας καταγγελίας Βουλευτή Χανίων Πολ.
Πολυχρονίδη (1966)

1966
Ο φάκελος περιέχει α) έγγραφο του ∆ιευθυντή Εµµανουήλ
Στεφανίδη, ως απάντηση σε κατηγορίες εναντίον του και β)
έκθεση και πόρισµα επιτροπής που ερεύνησε την καταγγελία
του Βουλευτή Πολυχρόνη Πολυχρονίδη εναντίον της ∆ιοίκησης
της Τράπεζας Ελλάδος, για το ζήτηµα του διορισµού
∆ιευθυντή στο Υποκατάστηµα Χανίων.

1966

30

Ακροάσεις (1974-1977)

1974
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών και διαφόρων
ελληνικών και ξένων φορέων µε τις οποίες προγραµµατίζονται
επίσηµες συναντήσεις µε τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα ή
αιτούνται ακρόαση από αυτόν για υπηρεσιακές υποθέσεις.

1977

31

Χορηγίες: Ινστιτούτο - Στοκχόλµη - Επιχορήγηση (1980)

Ο φάκελος περιέχει επιστολή σχετική µε την ίδρυση Ελληνικού 1980
Ινστιτούτου στη Στοκχόλµη και υπόµνηµα που αφορά στις
εκδηλώσεις για την προβολή της ιστορίας και της πολιτιστικής
ανάπτυξης της Σουηδίας.

1980

32

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών: Σεµινάρια (1962-1963)

Ο φάκελος περιέχει εισηγήσεις οικονοµικών θεµάτων που
παρουσιάστηκαν σε σεµινάρια της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι εισηγήσεις
αφορούσαν στον εξωτερικό δανεισµό, τις τιµές, την
παραγωγικότητα, τα εισοδήµατα και σε µεθόδους
νοµισµατικής ανάλυσης.

1962

1963

33

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών: Νοµισµατικές και
Οικονοµικές Εξελίξεις (1960-1966)

Ο φάκελος περιέχει δύο υποµνήµατα της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλαδος για τις
νοµισµατικές και οικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα κατά την
περίοδο 1960-1966.

1960

1966

34

∆ιοίκηση: Απολαβές ∆ιοικητών και µελών ∆ιοικητικών
Συµβουλίων Τραπεζών (1962)

Ο φάκελος περιέχει επιστολή του Ξενοφώντα Ζολώτα προς
τον Υπουργό Εµπορίου Παναγιώτη Πιπινέλη µε θέµα τις
απολαβές των ∆ιοικητών και των µελών των ∆ιοικητικών
Συµβουλίων των Τραπεζών.

1962

1962

35

∆ιοίκηση: Απολαβές ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος
(1963-1965)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις απολαβές
παράστασης του Ξενοφώντα Ζολώτα σε Συµβούλια και
Επιτροπές, µε την εκκαθάριση οµολογιών, τοκοµεριδίων και
µερισµάτων, καθώς και µε εκκρεµείς λογαριασµούς του
∆ιοικητή.

1963

1965

Σελίδα : 4
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016
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Τίτλος
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36

∆ιοίκηση: Απολαβές ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος (1966)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις απολαβές
παράστασης του Ξενοφώντα Ζολώτα σε Συµβούλια και
Επιτροπές, µε την εκκαθάριση οµολογιών, τοκοµεριδίων και
µερισµάτων, καθώς και µε εκκρεµείς λογαριασµούς του
∆ιοικητή.

1966

1966

37

∆ελτία Τύπου - Ανακοινώσεις (1962-1981)

1962
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και ανακοινώσεις που
αφορούν σε συναντήσεις του ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα µε
εκπροσώπους ελληνικών και διεθνών οργανισµών, σε
χορηγήσεις δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε
δηλώσεις του ∆ιοικητή για ποικίλα ζητήµατα (ένταξη της
Ελλάδος στην ΕΟΚ, οικονοµικά θέµατα κ.ά.).

1981

38

Απάντηση Ξενοφώντα Ζολώτα στα ∆ηµοσιεύµατα Θ. Π.
Λιανού (1979)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα, στα οποία δηµοσιεύονται αφενός
σχόλια του Θ. Π. Λιανού αναφορικά µε τις δηλώσεις του
Ξενοφώντα Ζολώτα για τον πληθωρισµό και την ελληνική
οικονοµία και, αφετέρου, η απάντηση του Ξ. Ζολώτα στα
σχόλια αυτά.

1979

1979

39

Κέντρο Έρευνας Τιµών και Εισοδηµάτων (1975)

Ο φάκελος περιέχει εισηγητική έκθεση και το σχέδιο νόµου για 1975
την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ερεύνης Τιµών και
Εισοδηµάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

1975

40

Προσωπικό: Σηµειώµατα ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα για
την υπηρεσιακή απόδοση υπαλλήλων (1981)

1981
Ο φάκελος περιέχει σηµειώµατα του Ξενοφώντα Ζολώτα,
σχετικά µε την υπηρεσιακή απόδοση ορισµένων υπαλλήλων.

1981

41

Οργάνωση: Θέση Γενικού ∆ιευθυντή (1974)

Ο φάκελος περιέχει σηµείωµα προς τον Ξενοφώντα Ζολώτα,
σχετικό µε τη δηµιουργία θέσης Γενικού ∆ιευθυντή στην
Τράπεζα της Ελλάδος.

1974

1974

42

∆ιοίκηση: Απολαβές ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος (1974) Ο φάκελος περιέχει υπόµνηµα σχετικό µε τις απολαβές των
κυβερνητικών στελεχών, γνωµάτευση του Νοµικού
Συµβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος για τις απολαβές του
∆ιοικητή και, τέλος, έγγραφο του Ξενοφώντα Ζολώτα, µε το
οποίο παραιτείται από τον µισθό και τις απολαβές του
∆ιοικητή.

1974

1974

43

Χρηµατοδότηση της οικονοµίας: Ο ρόλος των Κεντρικών
Τραπεζών (1948-1957)

Ο φάκελος περιέχει νοµοθετικό διάταγµα, άρθρο εφηµερίδας
και σηµείωµα της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικά µε τον
έλεγχο της πιστωτικής λειτουργίας και τη χρηµατοδότηση της
οικονοµίας από τις κεντρικές-εκδοτικές τράπεζες.

1948

1957

44

Οργάνωση: Σχολή Τραπεζικών Σπουδών (1957-1960)

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα, σηµειώµατα και άρθρα σχετικά 1957
µε την ίδρυση, τη λειτουργία, τους σκοπούς, το πρόγραµµα
σπουδών και το ωριαίο πρόγραµµα διδασκαλίας της Σχολής
Τραπεζικών Σπουδών της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και
τις αντιδράσεις από τον Σύλλογο διπλωµατούχων οικονοµικών
και εµπορικών επιστηµών της ΑΣΟΕΕ.

1960

45

Εκκαθαρίσεις λογαριασµών αποστολών ∆ιοικητή (1965)

Ο φάκελος περιέχει εκκαθαρίσεις αποδείξεων και
παραστατικών συναλλάγµατος στο όνοµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα για τις υπηρεσιακές µεταβάσεις του στο εξωτερικό.

1965

1965

46

Εκκαθαρίσεις λογαριασµών αποστολών ∆ιοικητή (1966)

Ο φάκελος περιέχει κατάσταση οδοιπορικών και γραµµάτιο
είσπραξης στο όνοµα του Ξενοφώντα Ζολώτα για τις
υπηρεσιακές µεταβάσεις του στο εξωτερικό.

1966

1966

47

Οµιλίες Ξενοφώντα Ζολώτα (1955-1956)

Ο φάκελος περιέχει οµιλίες του Ξενοφώντα Ζολώτα κατά τον
εορτασµό των επετείων της 25ης Μαρτίου 1821 και 28ης
Οκτωβρίου 1940 στην Τράπεζα της Ελλάδος, προσφώνηση
επ' αφορµή της αποχώρησης του G. Costanzo από τα
καθήκοντά του και επικήδειο λόγο για τον Γεώργιο
Μαντζαβίνο.

1955

1956

48

Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος: Ε' έκδοση (1961)

Ο φάκελος περιέχει επιστολή του Κ. Γ. Πολυζώη προς τον
Ξενοφώντα Ζολώτα µε παρατηρήσεις για τη νέα έκδοση του
Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και ένα
αντίγραφο της 5ης έκδοσης του Καταστατικού αυτού.

1961

1961

49

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών: Νοµισµατικές και
οικονοµικές εξελίξεις (1957-1958)

Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις, σηµειώµατα και υποµνήµατα της 1957
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος
αναφορικά µε την εξέλιξη της νοµισµατικής κυκλοφορίας και
τις κατευθύνσεις της οικονοµικής πολιτικής κατά τα έτη

1958
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1957-1958, το πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας 1958-1959,
καθώς και την παραγωγή και τις εξαγωγές ελαιολάδου και
σίτου.
50

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών: Προτάσεις µελετών και
ερευνών (1961)

Ο φάκελος περιέχει σχέδια µελετών που εκπονούνται από το 1961
προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Μελετών της
Τράπεζας της Ελλάδος. Αφορούν στον ρόλο των τιµών στις
εξαγωγές, στην αστική κατανάλωση, στον τουρισµό και τα
συναλλαγµατικά έσοδα, στη µακροπρόθεσµη τραπεζική πίστη,
στην ιδιωτική ασφάλιση, στις κεφαλαιουχικές εισαγωγές, στη
φορολογική επιβάρυνση και τις δηµόσιες δαπάνες, στο
οικιστικό πρόβληµα, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στο
γεωργικό εισόδηµα και τη βιοµηχανική παραγωγή, στους
όρους εµπορίου, στο κόστος τραπεζικού χρήµατος, στην
αγορά κεφαλαίου και στη
νοµισµατική-πιστωτική-δηµοσιονοµική πολιτική.

1961

51

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών: Μελέτες (1950-1967)

Ο φάκελος περιέχει µελέτες που εκπονήθηκαν στη ∆ιεύθυνση 1950
Οικονοµικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφορικά
µε το πρόβληµα του εξωτερικού δανεισµού και της αύξησης
των τιµών, τις νοµισµατικές και οικονοµικές εξελίξεις, την
οικονοµική ανάπτυξη και τη σταθερότητα, τη νοµισµατική
πολιτική, καθώς και το θεώρηµα του εξισωµένου
προϋπολογισµού.

1967
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1

Εξωτερικό ∆ηµόσιο Χρέος: Αλληλογραφία Ξενοφώντα
Ζολώτα και Νικόλαου Γαζή (1956-1962)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1956
τον Νικόλαο Γαζή, νοµικό σύµβουλο και διαπραγµατευτή της
ελληνικής πλευράς στις διαπραγµατεύσεις µε τους
οµολογιούχους, για τη ρύθµιση του ελληνικού δηµοσίου
χρέους.

1962

2

Εξωτερικό ∆ηµόσιο Χρέος: Αλληλογραφία Ξενοφώντα
Ζολώτα µε την Ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον
(1956-1959)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1956
την ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, σχετική µε τις
διαπραγµατεύσεις µε τους οµολογιούχους για τη ρύθµιση του
ελληνικού δηµοσίου χρέους.

1959

3

Εξωτερικό ∆ηµόσιο Χρέος: Αλληλογραφία (1955-1964)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1955
τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Συντονισµού, τη ∆ιεθνή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και το Foreign
Bondholders Protective Council, σχετική µε τις
διαπραγµατεύσεις µε τους οµολογιούχους για τη ρύθµιση του
ελληνικού εξωτερικού δηµοσίου χρέους.

1964

4

Εξωτερικό ∆ηµόσιο Χρέος: Εκθέσεις Νικόλαου Γαζή προς
την Κυβέρνηση και τον ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος
(1956-1963)

Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις, σηµειώµατα και αλληλογραφία
µεταξύ του Νικολάου Γαζή και των Ξενοφώντα Ζολώτα,
Αριστείδη Πρωτοπαπαδάκη, Κωνσταντίνο Καραµανλή,
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτη Πιπινέλη και
Κωνσταντίνο Αρλίωτη, αναφορικά µε τον διακανονισµό του
εξωτερικού δηµοσίου χρέους της Ελλάδας.

1956

1963

5

Εξωτερικό ∆ηµόσιο Χρέος: Προτάσεις ξένων οµολογιούχων
και αντιπροτάσεις Νικόλαου Γαζή (1958-1962)

Ο φάκελος περιέχει προτάσεις των ξένων οµολογιούχων και
τις αντιπροτάσεις του Νικόλαου Γαζή, αναφορικά µε τις
διαπραγµατεύσεις για τη ρύθµιση του ελληνικού δηµοσίου
χρέους.

1958

1962

6

Εξωτερικό ∆ηµόσιο Χρέος: Υποµνήµατα - σηµειώµατα
(1954-1963)

Ο φάκελος περιέχει υποµνήµατα, σηµειώµατα, εκθέσεις και
1954
καταστάσεις για τη ρύθµιση του εξωτερικού δηµοσίου δανείου
της Ελλάδας, καθώς και σχετική αλληλογραφία µε τους
οικονοµικούς συµβούλους του Υπουργείου Εξωτερικών, Κ. Π.
Καρανίκα και Θ. Λ. Χρυσανθόπουλο.

1963

7

Εξωτερικό ∆ηµόσιο Χρέος: Οµολογίες εθνικών δανείων
(1959)

Ο φάκελος περιέχει πίνακες και σηµειώµατα σχετικά µε την
εξέλιξη των τιµών των οµολογιών εθνικών δανείων στα
Χρηµατιστήρια Αθηνών και Λονδίνου, καθώς και σχετική
αλληλογραφία µεταξύ του Κ. ∆ρακάτου και του Ξενοφώντα
Ζολώτα.

1959

1959

8

Εξωτερικό ∆ηµόσιο Χρέος: Τύπος (1955-1964)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια από τον ελληνικό και διεθνή
Τύπο, σχετικά µε τη διευθέτηση του ελληνικού εξωτερικού
δηµόσιου χρέους.

1955

1964

9

Εξωτερικό ∆ηµόσιο Χρέος : Πανελλήνιος Σύνδεσµος
Κατόχων Οµολογιών Ελληνικού ∆ηµόσιου Χρέους
(1962-1963)

Ο φάκελος περιέχει δύο επιστολές του Πανελληνίου
1962
Συνδέσµου Κατόχων Οµολογιών Ελληνικού ∆ηµοσίου Χρέους
προς τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικές µε το προπολεµικό
δηµόσιο χρέος της Ελλάδας.

1963

10

Ο φάκελος περιέχει έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος,
Ελληνικά κατοχικά δάνεια προς τη Γερµανία και την Ιταλία:
Έκθεση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Μελετών της Τράπεζας σχετική µε τις απαιτήσεις της Ελλάδας από τα χορηγηθέντα
της Ελλάδος (1963) - Αντίτυπο 4∆
πολεµικά δάνεια προς τη Γερµανία και την Ιταλία.

1941

1963

11

Ελληνικά κατοχικά δάνεια προς τη Γερµανία και την Ιταλία:
Ο φάκελος περιέχει έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος,
Έκθεση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Μελετών της Τράπεζας σχετική µε τις απαιτήσεις της Ελλάδας από τα χορηγηθέντα
πολεµικά δάνεια προς τη Γερµανία και την Ιταλία.
της Ελλάδος (1963) - Αντίτυπο 6∆

1941

1963

12

Ελληνικά κατοχικά δάνεια προς τη Γερµανία και την Ιταλία :
Εκθέσεις (1963, 1975) - Πρακτικά της Βουλής (1976)

Ο φάκελος περιέχει εκθεσεις, σηµείωµα και πρακτικά της
1963
Βουλής, σχετικά µε τις ελληνικές απαιτήσεις που προκύπτουν
από τα κατοχικά δάνεια προς τη Γερµανία και την Ιταλία.

1976

13

Ελληνικά κατοχικά δάνεια προς την Γερµανία: Έκθεση
Καθηγητή Άγγελου Θ. Αγγελόπουλου (1964)

Ο φάκελος περιέχει έκθεση σχετική µε τα ελληνικά κατοχικά
δάνεια προς τη Γερµανία.

1964

1964

14

Γερµανικές επανορθώσεις προς το Βέλγιο (1963)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις γερµανικές
1945
αποζηµιώσεις από τον Β΄ Παγκόσµιο Πολέµο, και τις εξελίξεις
στην οικονοµία του Βελγίου.

1963

15

Αµερικανική οικονοµική βοήθεια προς την Ελλάδα
(1953-1963)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την εξέλιξη του
προγράµµατος οικονοµικής βοήθειας των Ηνωµένων
Πολιτειών προς την Ελλάδα, κατά το διάστηµα 1953-1963.

1963

1953
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16

Εξωτερική οικονοµική βοήθεια: OECD Consortium για την
Ελλάδα (1964-1965)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την οικονοµική
1964
βοήθεια προς την Ελλάδα, µέσω του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

1965

17

Ενίσχυση Κύπρου (1964-1965)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το ζήτηµα της
διάθεσης χρηµάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος προς την
Ελληνική Κυβέρνηση, για την εξυπηρέτηση σηµαντικού
εθνικού σκοπού αναφορικού µε το κυπριακό ζήτηµα.

1964

1965

18

Αγορά χρυσού - Συναλλαγµατική ισοτιµία δραχµής
(1960-1965): Έγγραφα

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την αγοραπωλησία
χρυσών λιρών και ζητήµατα που αφορούν τη δραχµή.

1960

1965

19

Αγορά χρυσού - Συναλλαγµατική ισοτιµία δραχµής
(1960-1966): Τύπος

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την τιµή του χρυσού, 1960
την παγκόσµια οικονοµία, το διεθνές εµπόριο, την
αγοραπωλησία χρυσών λιρών από την Τράπεζα της Ελλάδος,
την πολιτική διαµάχη ανάµεσα στην Ένωση Κέντρου και την
ΕΡΕ, καθώς και τα µέτρα που έλαβε η Νοµισµατική Επιτροπή
για την περιστολή της διόγκωσης της νοµισµατικής
κυκλοφορίας.

1966

20

Ελληνική Αγορά Συναλλάγµατος - Συγκρότηση (1979-1980): Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε τη δοµή, την
Εισηγήσεις John T. Arnold
οργάνωση και τη λειτουργία της ελληνικής αγοράς
συναλλάγµατος.

1979

1980

21

Ελληνική Αγορά Συναλλάγµατος - Συγκρότηση (1979-1980): Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε τη οργάνωση και 1979
Έγγραφα - Τύπος
τη λειτουργία της ελληνικής αγοράς Συναλλάγµατος.

1980

22

Επιτροπή Μελέτης Εφαρµογής της Απελευθερώσεως των
Επιτοκίων (1980-1981)

1980

1981

23

Έκθεση Επιτροπής Μελέτης Πιστωτικού Συστήµατος (1965) Ο φάκελος περιέχει έκθεση σχετική µε πιστωτικούς κανόνες
και προτάσεις τροποποίησής τους.

1965

1965

24

Κεφαλαιαγορά: Εισηγήσεις (1965-1967)

Ο φάκελος περιέχει εισηγήσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής 1965
κεφαλαιαγοράς και σηµείωµα σχετικό µε το ενδεχόµενο
έκδοσης οµολογιακού δανείου.

1967

25

Κεφαλαιαγορά: Μέτρα ανάπτυξης - Εισήγηση Ιωάννη
Πεσµαζόγλου (1966)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε φορολογικές
διατάξεις, τις Ανώνυµες Εταιρίες, την ανάπτυξη της
κεφαλαιαγοράς και την προστασία του εθνικού νοµίσµατος.

1966

1966

26

Κεφαλαιαγορά: Μελέτες OECD και EEC (1966)

1966
Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας, σχετικές µε την ανάπτυξη και τη βελτίωση των
κεφαλαιαγορών.

1966

27

Επιτροπή Πίστεως (1977-1979)

Ο φάκελος περιέχει µνηµόνια συζητήσεων µεταξύ της
Τράπεζας της Ελλάδος και της Εθνικής Τράπεζας που
αφορούν σε χρηµατοπιστωτικές εξελίξεις.

1977

1979

28

Τραπεζική Πίστη: Εποπτεία - έλεγχος (1955)

Ο φάκελος περιλαµβάνει έγγραφα σχετικά µε την «Κεντρική
Υπηρεσία Κινδύνων» και τον πιστωτικό έλεγχο των
Τραπεζών.

1955

1955

29

Εξαγωγές: «Συµπληρωµατική έκθεσις επί της οργανώσεως
της εξαγωγικής προσπάθειας» (1960)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια που αφορούν σε µέτρα για την
προώθηση και την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών.

1960

1960

30

Οικονοµική κατάσταση βιοµηχανικών επιχειρήσεων: Μελέτη
Εµµανουήλ Ζώνα (1960)

Ο φάκελος περιέχει µελέτη του Εµµανουήλ Ζώνα, σχετική µε
την ανάλυση της οικονοµικής κατάστασης 70 βιοµηχανικών
επιχειρήσεων που χρηµατοδοτούνται από τις Εµπορικές
Τράπεζες.

1960

1960

31

Επένδυση IFC στην τσιµεντοβιοµηχανία ΤΙΤΑΝ (1964-1965) Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές µε την επένδυση που
σχεδιάζει να πραγµατοποιήσει ο International Finance
Corporation (IFC) στην τσιµεντοβιοµηχανία «ΤΙΤΑΝ».

1964

1965

32

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (1978-1981)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ένταξη της
Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και την κάλυψη του
συναλλαγµατικού κινδύνου των δανειζοµένων από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

1978

1981

33

Ιδιωτική ασφάλιση (1962)

Ο φάκελος περιέχει έγγραφο, προς τον ∆ιοικητή της Τράπεζας 1962
της Ελλάδος, σχετικό µε την τροποποίηση της νοµοθεσίας

1962

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις µεταβολές των
επιτοκίων, τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τη σύσταση
Επιτροπής Μελέτης Εφαρµογής της Απελευθέρωσης των
Επιτοκίων.
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περί ιδιωτικής ασφάλισης.
34

Οικονοµικές σχέσεις Ελλάδας-Γερµανίας: Ενηµερωτικό
σηµείωµα Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1965)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Α. Παπανδρέου, σχετικές µε 1965
τις επαφές και τις συζητήσεις που είχε στη διάρκεια ταξιδιού
του στη Γερµανία µε θέµα τις ελληνογερµανικές σχέσεις.

1965

35

Ισοζύγιο Πληρωµών: Απόρρητη έκθεση ∆ιοικητή (1963)

Ο φάκελος περιέχει έκθεση του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική 1963
µε το ισοζύγιο πληρωµών, τα συναλλαγµατικά αποθέµατα και
τους εσωτερικούς πόρους της Ελλάδας.

1963

36

Ισοζύγιο Πληρωµών (1965-1967)

1965
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον εξωτερικό
δανεισµό των αναπτυσσόµενων χωρών, τον φιλελευθερισµό,
τις προοπτικές της οικονοµίας των επιχειρήσεων και το
τεχνολογικό και επιστηµονικό χάσµα µεταξύ των ΗΠΑ και των
ευρωπαϊκών χωρών.

1967

37

Τράπεζα της Ελλάδος και Νοµισµατική Επιτροπή:
Αρµοδιότητες (1960-1965)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την κριτική που
1960
ασκείται επί των άµεσων χορηγήσεων των κεντρικών
τραπεζών σε υπανάπτυκτες χώρες, τη θέση της Τράπεζας της
Ελλάδος στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, καθώς και τον
ρόλο και τις αρµοδιότητες της Νοµισµατικής Επιτροπής.

1965

38

Νοµισµατική Πολιτική και Οικονοµική Ανάπτυξη: Εισήγηση Ι. Ο φάκελος περιέχει εισήγηση των Ι. Πεσµαζόγλου, Ε.
∆εβλέτογλου και ∆. Καλοδούκα, σχετική µε τη νοµισµατική
Πεσµαζόγλου - Ε. ∆εβλέτογλου - ∆. Καλοδούκα (1966)
πολιτική και την οικονοµική ανάπτυξη.

39

1966

1966

Βασιλική περιουσία (1976)

Ο φάκελος περιέχει επιστολή σχετική µε τις αποζηµιώσεις από 1976
την απαλλοτρίωση της βασιλικής περιουσίας.

1976

40

Φόρος επιτηδεύµατος (1977)

Ο φάκελος περιέχει µελέτη και πίνακες της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, που
αφορούν τον φόρο επιτηδεύµατος.

1977

1977

41

Ενεργειακό πρόβληµα: Εξαγωγή πετρελαίου από άνθρακα
(1979)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1979
τους J. H. Selfe, A. J. A. Woudstra, Μ. Έβερτ και Κ.
Μητσοτάκη, σχετική µε το ζήτηµα της εξόρυξης πετρελαίου
από άνθρακα, υπόµνηµα του Γ. Γαλλιανού για το ενεργειακό
πρόβληµα και τον ελληνικό λιγνίτη, καθώς και αρθρογραφία
από τον ελληνικό και ξένο Τύπο.

1979

42

Πετροχηµικό Συγκρότηµα ΕΛΕΒΜΕ (1975-1978)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια (σχέδιο καταστατικού, υπόµνηµα 1975
κ.ά.) σχετικά µε την ίδρυση Πετροχηµικού Συγκροτήµατος της
Ελληνικής Εταιρείας Βιοµηχανικών και Μεταλλευτικών
Επενδύσεων (ΕΛΕΒΜΕ ΑΕ).

1978

43

Επιτροπή Αντικινήτρων (1977-1979)

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα σχετικά µε την επιτροπή
επισήµανσης αντικινήτρων οικονοµικής ανάπτυξης της
Τράπεζας της Ελλάδος.

1978

1979

44

Εµπορική Τράπεζα: Λιπάσµατα - Τύπος (1962)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων σχετικά µε την ίδρυση 1962
της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων ΑΕ από την
Εµπορική Τράπεζα Ελλάδος του Οµίλου Στρατή Ανδρεάδη,
καθώς και µε τον ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος ως προς τη
χρηµατοδότηση της επένδυσης.

1962

45

Εµπορική Τράπεζα: ∆ίκη Εµπορικής και Ελευθερίας - Τύπος Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων σχετικά µε την εξέλιξη 1962
της δίκης, µετά από µήνυση του Στρατή Ανδρεάδη, ιδιοκτήτη
(1962) [1]
της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, για συκοφαντική
δυσφήµιση εναντίον του Πάνου Κόκκα, εκδότη της εφηµερίδας
«Ελευθερία».

1962

46

Εµπορική Τράπεζα: ∆ίκη Εµπορικής και Ελευθερίας - Τύπος Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων σχετικά µε τη δίωξη
(1962-1963) [2]
των τραπεζών του οµίλου Στρατή Ανδρεάδη (Εµπορικής και
Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας), ως αποτέλεσµα εξέτασης κατά τη
µήνυση της Εµπορικής Τράπεζας εναντίον της εφηµερίδας
«Ελευθερία».

1962

1963

47

Εµπορική Τράπεζα - Ιονική Τράπεζα: Έγγραφα (1959-1963) Ο φάκελος περιέχει έγγραφα της Νοµισµατικής Επιτροπής και 1957
της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά µε την υπόθεση
οικονοµικών ατασθαλιών των τραπεζών του οµίλου Στρατή
Ανδρεάδη.

1963

48

Εµπορική Τράπεζα - Ιονική Τράπεζα: Τύπος (1962-1963)

1963

Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων σχετικά µε την
υπόθεση οικονοµικών παραβάσεων της Εµπορικής και της

1962
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Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας.
49

Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ: Παραβάσεις νόµων και Ο φάκελος περιέχει έγγραφο σχετικό µε την υπόθεση
αποφάσεων Νοµισµατικής Επιτροπής (1963)
παραβάσεων της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος.

1963

1963

50

Εµπορική Τράπεζα (1975-1976): Έγγραφα

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον έλεγχο των
οικονοµικών σχέσεων και συναλλαγών του συγκροτήµατος
των εταιρειών της Εµπορικής Τράπεζας.

1975

1976

51

Εµπορική Τράπεζα (1975-1976): Τύπος

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον προκαταρκτικό
1975
έλεγχο που διενεργήθηκε από την Νοµισµατική Επιτροπή στις
τράπεζες του οµίλου Ανδρεάδη και την απορρόφησή τους από
το ελληνικό δηµόσιο.

1976

52

Εµπορική Τράπεζα: Αγωγές Στρατή Ανδρεάδη (1979-1980) - O φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την αγωγή Στρατή
Έγγραφα
Ανδρεάδη κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και των µελών της
Νοµισµατικής Επιτροπής.

1979

1980

53

Εµπορική Τράπεζα: Κατάθεση Ξενοφώντα Ζολώτα κατά της Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την έκθεση των
1979
αγωγής του Στρατή Ανδρεάδη (1975-1979): Έγγραφα ∆ιευθυντών της Τράπεζας της Ελλάδος για τις οικονοµικές
Τύπος
σχέσεις εντός του συγκροτήµατος εταιριών της Εµπορικής
Τράπεζας και τη µήνυση που κατέθεσε ο Στρατής Ανδρεάδης
εναντίον του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1979

54

Εµπορική Τράπεζα: Προσφυγή Στρατή Ανδρεάδη και
υπόµνηµα Ξενοφώντα Ζολώτα (1979) - Έγγραφα

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διεκδίκαση της
προσφυγής του Στρατή Ανδρεάδη εναντίον του Ξενοφώντα
Ζολώτα.

1979

1979

55

Εµπορική Τράπεζα (1975-1979): Έγγραφα - Τύπος

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την έκθεση του
1975
νοµικού συµβούλου της Τράπεζας της Ελλάδος για τις
οικονοµικές σχέσεις εντός του συγκροτήµατος Ανδρεάδη, την
εξώδικη δήλωση του Στρατή Ανδρεάδη κατά των µελών της
Νοµισµατικής Επιτροπής, το εισαγγελικό πόρισµα για τη
µήνυση εναντίον του Ξ. Ζολώτα και, γενικότερα, δηµοσιεύµατα
στον Τύπο για την υπόθεση Ανδρεάδη.

1979

56

Εξωτερικό ∆ηµόσιο Χρέος: ∆άνειο 300 εκατοµµυρίων
δολλαρίων (1978)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη σύναψη δανείου
300 εκατοµµυρίων δολλαρίων ΗΠΑ, µεταξύ του ∆ιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος και εκπροσώπων οµίλου µεγάλων
διεθνών τραπεζών.

1978

1978

57

Αγορά χρυσού - Συναλλαγµατική ισοτιµία δραχµής (1960):
Έγγραφα - Τύπος

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις παγκόσµιες
1960
χρηµατο-οικονοµικές και νοµισµατικές εξελίξεις, την τιµή του
χρυσού, την αγορά χρυσού και τη συναλλαγµατική ισοτιµία της
δραχµής.

1960

58

Αγορά χρυσού - Συναλλαγµατική ισοτιµία δραχµής
(1960-1961): Έγγραφα - Τύπος

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την αγορά χρυσού, τις 1960
προθεσµιακές καταθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και τα
µέτρα προστασίας του δολλαρίου.

1961

59

Αγορά χρυσού - Συναλλαγµατική ισοτιµία δραχµής (1962):
Έγγραφα - Τύπος

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις συναλλαγές της
Τράπεζας της Ελλάδος σε χρυσές λίρες, τη σύνθεση του
συναλλαγµατικού αποθέµατος και τη σύνθεση των διεθνών
αποθεµατικών διαφόρων χωρών σε χρυσό.

1962

1962

60

Αγορά χρυσού - Συναλλαγµατική ισοτιµία δραχµής (1963):
Έγγραφα - Τύπος

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τα διαθέσιµα σε
συνάλλαγµα και χρυσό της Τράπεζας της Ελλάδος.

1963

1963

61

Αγορά χρυσού - Συναλλαγµατική ισοτιµία δραχµής
(1964-1965): Έγγραφα - Τύπος

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την αγορά χρυσού, µε 1964
την απόφαση της Νοµισµατικής Επιτροπής για την προµήθεια
χρυσών λιρών από την Τράπεζα της Ελλάδος, τη χορήγηση
ξένου συναλλάγµατος σε Έλληνες ταξιδιώτες, τη διεθνή
ρευστότητα και τις εκλογές στις 16/02/1964.

1965

62

Αγορά χρυσού - Συναλλαγµατική ισοτιµία δραχµής (1966):
Έγγραφα - Τύπος

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε ζητήµατα κίνησης
χρυσών λιρών, χρυσού και συναλλάγµατος.

1966

1966

63

Αγορά χρυσού - Συναλλαγµατική ισοτιµία δραχµής (1967):
Έγγραφα - Τύπος

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε πληροφορίες για την 1967
κίνηση χρυσού, χρυσών λιρών και συναλλάγµατος, για τους
παραβάτες του νόµου περί προστασίας του εθνικού
νοµίσµατος, καθώς και µε την υπόθεση των κίβδηλων χρυσών
λιρών.

1967

64

Κεφαλαιαγορά (1960-1961)

Ο φάκελος περιέχει υποµνήµατα, εισηγήσεις και άρθρα
εφηµερίδων σχετικά µε την ανάγκη µεταρρύθµισης της

1960

1961
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ελληνικής κεφαλαιαγοράς.
65

Κεφαλαιαγορά (1965)

Ο φάκελος περιέχει σηµειώµατα, µελέτες και άρθρα
εφηµερίδων σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της ελληνικής
κεφαλαιαγοράς.

1965

1965

66

Νοµισµατική πολιτική (1964-1967)

Ο φάκελος περιέχει σηµειώµατα σχετικά µε την ελληνική
νοµισµατική και πιστωτική πολιτική.

1964

1967

67

Περιφερειακός προγραµµατισµός - Οικονοµική ανάπτυξη
(1960-1961)

Ο φάκελος περιέχει µελέτες και υποµνήµατα σχετικά µε τον
περιφερειακό προγραµµατισµό και την ανάπτυξη της
ελληνικής αγροτικής οικονοµίας.

1960

1961

68

Περιφερειακός προγραµµατισµός - Οικονοµική ανάπτυξη:
Υπουργείο Γεωργίας (1961)

1961
Ο φάκελος περιέχει υπόµνηµα-λίβελλο του Γενικού
Γραµµατέως του Υπουργείου Γεωργίας, Φ. Α. Λαµπρόπουλου,
εναντίον µελέτης του Ξενοφώντα Ζολώτα για τον περιφερειακό
προγραµµατισµό και την αγροτική ανάπτυξη, υλικό σχετικό µε
την απάντηση του Ξ. Ζολώτα και δηµοσιεύµατα από τον Τύπο.

1961

69

Ισοζύγιο Πληρωµών (1957-1959) [1]

Ο φάκελος περιέχει σηµειώµατα και εκθέσεις που αφορούν το 1957
ισοζύγιο πληρωµών και τρεχουσών συναλλαγών.

1959

70

Ισοζύγιο Πληρωµών (1957-1959) [2]

Ο φάκελος περιέχει σηµειώµατα, πίνακες και άρθρα
1957
εφηµερίδων σχετικά µε το ισοζύγιο πληρωµών και τρεχουσών
συναλλαγών.

1959

71

Εµπορική Τράπεζα: Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων
(1964-1967)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος στη Βιοµηχανία
Φωσφορικών Λιπασµάτων και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

1964

1967

72

Απασχόληση: Εισήγηση Υπουργού Κωνσταντίνου Λάσκαρη
(1975)

Ο φάκελος περιέχει εισήγηση, σχετική µε την υφιστάµενη
κατάσταση της απασχόλησης στην Ελλάδα και τα
προτεινόµενα µέτρα για τη βελτίωσή της.

1975

1975

73

Κέντρο Έρευνας Τιµών και Εισοδηµάτων (1975)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα, εισηγήσεις και νοµοσχέδιο
αναφορικά µε την ίδρυση Κέντρου Έρευνας για τη µελέτη της
σχέσης µεταξύ τιµών και εισοδηµάτων.

1975

1975

74

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα - ΕΖΕΣ (1957-1959) [1]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις 1957
για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων
Συναλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων παρατηρήσεων και
προτάσεων της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργανισµό
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας.

1959

75

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα - ΕΖΕΣ (1957-1959) [2]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις 1957
για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική
Κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών, καθώς και την πρόταση της ελληνικής
αντιπροσωπείας για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής
Ανάπτυξης.

1959

76

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα - ΕΖΕΣ: Εκτίµηση
επιπτώσεων ένταξης (1957)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την εκτίµηση των
επιπτώσεων στην ελληνική οικονοµία από την ενδεχόµενη
ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών.

1957

1957

77

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα - ΕΖΕΣ: Υπόµνηµα
Ξενοφώντα Ζολώτα προς τον Λούντβιχ Έρχαρτ (1959)

1959
Ο φάκελος περιέχει σχέδια και αντίγραφο του τελικού
υποµνήµατος που έστειλε ο Ξενοφών Ζολώτας στον Ludwig
Erhard, Αντικαγκελάριο της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γερµανίας, σχετικά µε τις προτάσεις της Ελλάδας για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.

1959

78

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα - ΕΖΕΣ: Εκθέσεις I. H.
Ergas (1957)

Ο φάκελος περιέχει προκαταρκτικό σχέδιο αναφοράς σχετικής 1957
µε την ενδεχόµενη ένταξη της Ελλάδας στην Κοινή Αγορά και
την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.

1957

79

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα - ΕΖΕΣ: Σηµειώµατα
Ιωάννη Πεσµαζόγλου (1957-1961)

1957
Ο φάκελος περιέχει αναφορές του Ιωάννη Πεσµαζόγλου
σχετικές µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων για την ένταξη
της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα και την
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.

1961

80

Κεφαλαιαγορά: Εισηγήσεις - Τύπος (1955-1958) [1]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε θέµατα
1955
κεφαλαιαγοράς. Μεταξύ άλλων, περιέχονται υποµνήµατα των
Theodore Gregory, Ι. Ζερβού και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου µε προτάσεις για τη δηµιουργία αγοράς τραπεζικών

1958
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οµολόγων, αναφορά της Economic Commission for Europe
για τη χρηµατοδότηση ξένων επενδύσεων στη νότια Ευρώπη,
νοµοσχέδια για την έκδοση εντόκων γραµµατίων και τη
σύναψη οµολογιακών δανείων µε ρήτρα χρυσού, λίρας,
δολλαρίου, ειδικευµένης τιµαριθµικής ή σταθερής αγοραστικής
δύναµης, σηµείωµα του Οργανισµού Χρηµατοδότησης
Οικονοµικής Ανάπτυξης σχετικό µε την αύξηση της
µακροπρόθεσµης βιοµηχανικής πίστης και, τέλος, πίνακες
οικονοµικών δεικτών.
81

Κεφαλαιαγορά: Εισηγήσεις - Τύπος (1955-1958) [2]

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε ζητήµατα της
κεφαλαιαγοράς και της χρηµατοδότησης επενδύσεων µέσω
των αγορών κεφαλαίου, της έκδοσης οµολόγων και της
προσέλκυσης ιδιωτικών καταθέσεων.

1955

1958

82

Τουρκία - Ελλάδα: Πρόγραµµα οικονοµικής συνεργασίας
(1965-1966) [1]

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα σχετικά µε το Πρόγραµµα
Ελληνοτουρκικής Οικονοµικής Συνεργασίας που προωθούσε
η Ειδική Επιτροπή για τις υπό ανάπτυξη χώρες του NATO.
Περιλαµβάνονται σχέδια για τους υπό ίδρυση θεσµούς
Eastern Mediterranean Development Institute και Eastern
Mediterranean Investment Corporation.

1965

1966

83

Τουρκία - Ελλάδα: Πρόγραµµα οικονοµικής συνεργασίας
(1966-1967) [2]

1966
Ο φάκελος περιέχει έγγραφα σχετικά µε το Πρόγραµµα
Ελληνοτουρκικής Οικονοµικής Συνεργασίας που προωθούσε
η Ειδική Επιτροπή για τις υπό ανάπτυξη χώρες του NATO.
Περιλαµβάνεται υλικό σχετικό µε την αγροτική ανάπτυξη στην
κοιλάδα του ποταµού Έβρου-Meric.

1967

84

Εξωτερικό ∆ηµόσιο Χρέος - ∆ιακανονισµός (1954-1961):
∆ιακανονισµοί χρεών άλλων κρατών

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα και σηµειώµατα σχετικά µε τις
1954
διαπραγµατεύσεις για τη ρύθµιση του δηµόσιου εξωτερικού
χρέους διαφόρων κρατών της Βαλκανικής χερσονήσου, µε τον
διακανονισµό του χρέους της Socobelge, καθώς και πίνακες
για την οικονοµική κατάσταση της Αυστρίας, Γερµανίας,
Ιταλίας, Ιαπωνίας και των χωρών της Λατινικής Αµερικής.

1961
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1

Αποστολή του ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος στη
Γιουγκοσλαβία (1975)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την επίσκεψη του Ξ.
Ζολώτα στη Γιουγκοσλαβία ως προσκεκληµένου της Εθνικής
Τράπεζας της Γιουγκοσλαβίας.

1975

1976

2

Αποστολή του ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος στη Βόννη (1975) Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την επίσκεψη του Ξ. 1975
Ζολώτα στη Βόννη και το θέµα παροχής οικονοµικής βοήθειας
στην Ελλάδα από τη Γερµανία.

1975

3

Αποστολή του ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος στη Βουλγαρία
(1976)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την επίσκεψη του
Ξενοφώντα Ζολώτα στη Βουλγαρία, τις λεπτοµέρειες του
ταξιδιού, το πρόγραµµα των συναντήσεων και τις συζητήσεις
για τα κοινά προβλήµατα Ελλάδας- Βουλγαρίας.

1976

1977

4

Αποστολή του ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Deutche
Bundesbank (1979)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την επίσκεψη του
1979
Ξενοφώντα Ζολώτα και της συζύγου του στην Φρανκφούρτη
(22-25/11/1979), τις λεπτοµέρειες του ταξιδιού, το πρόγραµµα
των ηµερήσιων συναντήσεων, καθώς και το πρόγραµµα της
συνεδρίασης της Νοµισµατικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού
Συνδέσµου για την οικονοµική συνεργασία στο Schloss
Kronberg.

1979

5

Αποστολή του ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος: Nτύσελντορφ Μόναχο - Βρυξέλλες (1980)

1980
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την επίσκεψη των
Ξενοφώντα Ζολώτα, Παπαευστρατίου και Καλλιµόπουλου σε
Ντύσελντορφ-Μόναχο-Βρυξέλλες (1980), τις λεπτοµέρειες του
ταξιδιού, τα ηµερήσια προγράµµατα συναντήσεων, τη
χορήγηση δανείου προς την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και
τη δηµιουργία και σύνθεση του Νέου Κοινοτικού Οργάνου
(NIC).

1980

6

Επίσκεψη στην Ελλάδα του ∆ιοικητή της Εθνικής Τράπεζας
της Βουλγαρίας V. Nikiforov (1977)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την επίσκεψη στην
Ελλάδα του ∆ιοικητή της Εθνικής Τράπεζας Βουλγαρίας V.
Nikiforov, τις λεπτοµέρειες του ταξιδιού και της διαµονής του
καθώς και τα ηµερήσια προγράµµατα συναντήσεων και
συζητήσεων.

1977

1977

7

Επίσκεψη Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας της ∆.
Γερµανίας Dr. Otto Schlecht (1978)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την επίσκεψη του
Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας της ∆. Γερµανίας Dr. Otto
Schlecht, τις λεπτοµέρειες της διαµονής του, τη διάλεξη που
έδωσε στην Τράπεζα της Ελλάδος, το πρόγραµµα
συναντήσεων καθώς και ευχαριστήριες επιστολές.

1977

1978

8

Επίσκεψη µελών του C. P. A. (1978)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την επίσκεψη στην
Ελλάδα των µελών του Centre de Perfectionnement dans
l'administration des Affaires (C.P.A.), υπόµνηµα για τις
οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα το 1977-78, τις
λεπτοµέρειες της επίσκεψης καθώς και το πρόγραµµα του
Συνεδρίου του C.P.A.

1978

1978

9

∆ιάλεξη Emile James στην Τράπεζα της Ελλάδος (1978)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την επίσκεψη στην
1978
Ελλάδα του Γάλλου Ακαδηµαϊκού Emile James,τις λετοµέρειες
του ταξιδιού, της διαµονής καθώς και της διάλεξης που έδωσε
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

1978

10

∆ιαλέξεις Sir John Hicks και Lady Ursula Hicks στην Τράπεζα Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις διαλέξεις των Sir 1977
της Ελλάδος (1977)
John Hicks και Lady Ursula Hicks στην Τράπεζα της Ελλάδος,
τις λεπτοµέρειες του ταξιδιού και της διαµονής τους, το
πρόγραµµα συναντήσεων, επισκέψεων και διαλέξεων καθώς
και ευχαριστήριες επιστολές.

1977

11

∆ιάλεξη Henry S. Reuss στην Τράπεζα της Ελλάδος
(1977-1978)

1977
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την επίσκεψη του
Henry S. Reuss στην Ελλάδα και τη διάλεξή του στην Τράπεζα
της Ελλάδος, τις λεπτοµέρειες του ταξιδιού και της διαµονής
του, το πρόγραµµα της διάλεξης, τα ηµερήσια προγράµµατα
συναντήσεων, ευχαριστήριες επιστολές καθώς και την
πρόσκληση του Ξενοφώντα Ζολώτα σε συνεδρίαση του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Ουάσινγκτον.

1978

12

Επίσκεψη Αµερικανών Επιχειρηµατιών (23/10/1979)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την επίσκεψη στην
Αθήνα της αποστολής της Overseas Private Investment
Corporation (OPIC), το πρόγραµµα των Αµερικανών
Επενδυτών καθώς και στοιχεία των µελών της αποστολής.

1979

1979

13

Συνέδριο: «Το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα στη

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το συνέδριο «Το

1989

1989
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1989

1989

∆εκαετία του 1990»

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα στη δεκαετία του 1990»
που διοργανώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, το
πρόγραµµα του συνεδρίου, τους συµµετέχοντες καθώς και την
οµιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα στο πλαίσιο αυτού.

14

Συνέδριο : «Ελληνοβρεταννικοί Οικονοµικοί ∆εσµοί στη
∆εκαετία 1980 - 1990» - Αλληλογραφία (1979-1980)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διεξαγωγή του
1979
συνεδρίου «Ελληνοβρεταννικοί Οικονοµικοί ∆εσµοί στη
δεκαετία 1980-1990», το πρόγραµµα του συνεδρίου καθώς και
τα στοιχεία των οµιλητών και συµµετεχόντων σε αυτό.

1980

15

Συνέδριο : «Ελληνοβρεταννικοί Οικονοµικοί ∆εσµοί στη
∆εκαετία 1980 - 1990» - Προετοιµασία συνεδρίου
(1979-1980)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διεξαγωγή του
συνεδρίου «Ελληνοβρεττανικοί Οικονοµικοί ∆εσµοί στη
∆εκαετία 1980-1990», το πρόγραµµα, τις λεπτοµέρειες της
διαµονής καθώς και τα στοιχεία των συµµετεχόντων.

1979

1980

16

Συνέδριο : «Ελληνοβρεταννικοί Οικονοµικοί ∆εσµοί στη
∆εκαετία 1980 - 1990» - Οµιλίες

Ο φάκελος περιέχει οµιλίες του Συνεδρίου Ελληνοβρετανικών 1980
οικονοµικών δεσµών στη δεκαετία 1980-1990.

1980

17

Συνέδριο : «Ελληνοβρεταννικοί Οικονοµικοί ∆εσµοί στη
∆εκαετία 1980 - 1990» - ∆ελτία Τύπου και ∆ηµοσιεύµατα

Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων σχετικά µε τις εργασίες 1980
του Συνεδρίου για τις ελληνοβρετανικές οικονοµικές σχέσεις
κατά την δεκαετία 1980-1990.

1980

18

Συνέδριο : «Ελληνοβρεταννικοί Οικονοµικοί ∆εσµοί στη
∆εκαετία 1980 - 1990» - Φάκελος Συνεδρίου

Ο φάκελος περιέχει διάφορα έντυπα σχετικά µε το πρόγραµµα 1980
και τους συµµετέχοντες του Συνεδρίου των Ελληνοβρετανικών
οικονοµικών σχέσεων.

1980

19

Συνέδριο : «Ελληνοβρεταννικοί Οικονοµικοί ∆εσµοί στη
∆εκαετία 1980 - 1990» - Φάκελος Ε.Τ.Β.Α.

Ο φάκελος περιέχει αναλύσεις νοµοθετικών διαταγµάτων,
1980
νόµων και µελετών της Ελληνικής Τράπεζας Βιοµηχανικής
Ανάπτυξης σχετικά µε την οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας.

1980

20

Πρόσκληση στο Λονδίνο από την «Επιτροπή Άδηλων
Εξαγωγών» (1980 - 1981)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές µεταξύ του Ξενοφώντα Ζολώτα 1980
και του Francis Sandilands, προέδρου της Επιτροπής Άδηλων
Εξαγωγών του Λονδίνου σχετικά µε την σύσταση κοινών
επιτροπών για την προώθηση των ελληνοβρετανικών
οικονοµικών σχέσεων.

1981

21

Επίσκεψη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στο
Ντύσελντορφ (1957 - 1958)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές και σηµειώµατα σχετικά µε την 1957
επίσκεψη του Ξενοφώντα Ζολώτα στο Ντύσελντορφ της
Γερµανίας προκειµένου να δώσει διάλεξη στην Επιτροπή
ελληνογερµανικής συνεργασίας. Γίνεται αναφορά και σε
επισκέψεις του ∆ιοικητή και σε άλλες γερµανικές πόλεις.

1958

22

∆ιαβαλκανική ∆ιάσκεψη Εµπειρογνωµόνων στην Αθήνα
(1976)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα και οµιλίες από τη συνάντηση
1976
εµπειρογνωµόνων της διαβαλκανικής οικονοµικής και τεχνικής
συνεργασίας στην Αθήνα.

1976

23

Συνέδριο: «Purchasing Power Parity Conference» (1977)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το Συνέδριο
«Purchasing Power Parity» που έγινε στην Αθήνα τον Ιούνιο
του 1977, όπως οµιλίες και καταλόγους συµµετεχόντων.

1977

1977

24

Συνέδριο: «The Political Economy of Inflation and
Unemployment in Open Economies» (1976)

1976
Ο φάκελος περιέχει το πρόγραµµα, τα ονόµατα και τις
ιδιότητες των συµµετεχόντων του Συνεδρίου «The political
economy of inflation and unemployment in open economies».

1976
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1

∆ηµοσιεύσεις στον Tύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1955)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύσεις Τύπου σχετικές την εκλογή 1955
του Ξενοφώντα Ζολώτα ως ∆ιοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος, το ρόλο της ΤτΕ στην άσκηση οικονοµικής πολιτικής,
την προστασία και χρηµατοδότηση της ελληνικής βιοµηχανίας
και τις δραστηριότητες της Νοµισµατικής Επιτροπής, την
άνοδο της τιµής της χρυσής λίρας.

1955

2

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1956)

Ο φάκελος περιλαµβάνει δηµοσιεύσεις στον Τύπο σχετικά µε
την πορεία της αγροτικής οικονοµίας, τον εκσυγχρονισµό και
χρηµατοδότηση της βιοτεχνίας, τη Νοµισµατική Επιτροπή, το
νοµισµατικό και πιστωτικό ζήτηµα της χώρας, καθώς και τη
γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονοµίας.

1956

1956

3

∆ηµοσιεύσεις στον Tύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1957)

Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα και αποκόµµατα Τύπου
1957
σχετικά µε 1) το σχέδιο του ∆ιοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος για την έκδοση οµολογιακών δανείων από ιδιωτικές
επιχειρήσεις και δηµόσιους οργανισµούς µε ρήτρα χρυσού, 2)
το ∆.Ν.Τ., 3) τη Νοµισµατική Επιτροπή, 4) την εκλογή του Ηλία
Βενέζη ως µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών, 5) τη κοσµική ζωή
του Ξ. Ζολώτα, 6) την πιστωτική πολιτική και 7) την οικονοµική
ανάπτυξη της Ελλάδας.

1957

4

∆ηµοσιεύσεις στον Tύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1958)

1958
Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα Τύπου σχετικά µε
εκδηλώσεις που παρέθεσε ο Ξ. Ζολώτας, τη νοµισµατική
σταθερότητα και την οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδος, τις
παραβάσεις της Εµπορικής Τράπεζας του Οµίλου Σ.
Ανδρεάδη, την οµιλία του Ξ. Ζολώτα σε Θεσσαλονίκη και
Ντύσσελντορφ για την οικονοµική ανάπτυξη και τους
παράγοντες της νοµισµατικής πολιτικής, την ετήσια συνέλευση
του ∆ΝΤ κ.ά.

1958

5

∆ηµοσιεύσεις στον Tύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1959)

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα Τύπου σχετικά µε το γάµο
1959
του Ξ. Ζολώτα, την οικονοµική ανάπτυξη, την νοµισµατική
σταθερότητα, τη δηµιουργία αγοράς χρήµατος, τα διοικητικά
όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος, τη µείωση των επιτοκίων,
τις παραγωγικές επενδύσεις, την οµιλία του Ξ. Ζολώτα στην
ετήσια συνέλευση της ∆ιεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης
στην Ουάσιγκτον, κ.ά.

1959

6

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1960)

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα Τύπου σχετικά µε την έκθεση 1960
του Ξ. Ζολώτα προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Τράπεζας της Ελλάδας, την αγροτική πολιτική, την προώθηση
των εξαγωγών, τη σύσταση του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης, την ένταξη της Ελλάδας στη
ΕΟΚ, κ.ά.

1960

7

∆ηµοσιεύσεις στον Tύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1961)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων σχετικά µε τις
1961
προτάσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα για διάφορα οικονοµικά
θέµατα (κανόνας συναλλάγµατος χρυσού, τη λειτουργία και
αναδιοργάνωση του ∆ΝΤ, τον περιφερειακό προγραµµατισµό
και οικονοµική ανάπτυξη, την ισοτιµία της δραχµής, την ένταξη
της Ελλάδας στην ΕΟΚ, κ.ά.).

1961

8

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1962)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων σχετικά µε τις
1962
προτάσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα για διάφορα οικονοµικά
θέµατα (αναδιάρθρωση του διεθνούς νοµισµατικού
συστήµατος, το ζήτηµα της διεθνούς ρευστότητας, κανόνας
συναλλάγµατος χρυσού, κ.ά.), την οικονοµική και
δηµοσιονοµική δραστηριότητα της χώρας, την οικονοµική
πολιτική, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τη ∆ιεθνή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και τη λειτουργία της Τράπεζας της
Ελλάδος, κ.ά.

1962

9

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1963)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων σχετικά µε την
1963
οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας, την πιστωτική πολιτική, την
ίδρυση της Τράπεζας Επενδύσεων, τη συµβολή της Τράπεζας
της Ελλάδος στην οικονοµική κατάσταση της χώρας, το
ζήτηµα της διεθνούς ρευστότητας, τη βιοµηχανική ανάπτυξη,
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την παραµονή του Ξ. Ζολώτα
στη θέση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

1963
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10

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1964)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα Τύπου σχετικά µε την
1964
οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας, τη νοµισµατική
σταθερότητα, τη δηµοσιονοµική πολιτική, τη αγροτική πολιτική,
τον περιφερειακό προγραµµατισµό, τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας
της Ελλάδος, τη διεθνή ρευστότητα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο και την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ.

1964

11

∆ηµοσιεύσεις στον Tύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1965)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την τη βιοµηχανική
1965
δραστηριότητα στην Ελλάδα, το πιστωτικό σύστηµα, το θέµα
της ανατίµησης του χρυσού, τη νοµισµατική σταθερότητα, κ.ά.

1965

12

∆ηµοσιεύσεις στον Tύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1966) [1]

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε τις
ανακοινώσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα για τις οικονοµικές και
νοµισµατικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τις αντιδράσεις που
προκλήθηκαν.

1966

1966

13

∆ηµοσιεύσεις στον Tύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1966) [2]

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε τις
ανακοινώσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα για τις οικονοµικές,
νοµισµατικές και δηµοσιονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

1966

1966

14

∆ηµοσιεύσεις στον Tύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1966) [3]

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο που αφορούν
την οικονοµική κατάσταση και ανάπτυξη της χώρας, τη
βιοµηχανική δραστηριότητα, τις πολιτικές εξελίξεις της
περιόδου και το ζήτηµα της διεθνούς ρευστότητας.

1966

1966

15

∆ηµοσιεύσεις στον Tύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1967)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα Τύπου που αφορούν στη
1967
Σύνοδο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στο Ρίο, τις
εξελίξεις στο διεθνές νοµισµατικό σύστηµα, την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας, την παράταση της θητείας του Ξ.
Ζολώτα στη ∆ιοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλα
διοικητικά θέµατα της ΤτΕ.

1967

16

∆ηµοσιεύσεις στον Tύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1974)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύσεις στον Τύπο που αφορούν
στην οικονοµική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, την
ένταξή της στην ΕΟΚ, το διορισµό του Ξ. Ζολώτα εκ νέου
∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ.ά.

1974

1974

17

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύσεις στον Τύπο που αφορούν
1975
∆ηµοσιεύσεις στον Tύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1 Ιανουαρίου - 24 Απριλίου στην οικονοµική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Πιο
συγκεκριµένα, αναφέρονται στις σχέσεις Ελλάδας- ΕΟΚ, στο
1975)
ενεργειακό πρόβληµα, στον κρατικό προϋπολογισµό, στο
ισοζύγιο πληρωµών, στην αποδέσµευση της δραχµής από το
δολλάριο, στην εισοδηµατική και πιστωτική πολιτική καθώς και
στο ενδεχόµενο χρηµατοδότησης έργων της Ελληνικής
Κυβέρνησης από την Αµερικανική Τράπεζα Εισαγωγών Εξαγωγών.

1975

18

∆ηµοσιεύσεις στον Tύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1962 - 30 Απριλίου 1975)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε την 1962
έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Ξ. Ζολώτα,
για την οικονοµική κατάσταση της χώρας και τα αποτελέσµατα
χρήσεως του έτους 1974.

1975

19

∆ηµοσιεύσεις στον Tύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Μάιος - Ιούλιος 1975)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε την ετήσια
έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατάσταση της
ελληνικής οικονοµίας το έτος 1974, την ελληνική βιοµηχανία,
τις ιδιωτικές επενδύσεις, την προσχώρηση της Ελλάδος στην
ΕΟΚ, τις διαπραγµατεύσεις του ∆ιοικητή για τη χορήγηση
οικονοµικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα και τη
συναλλαγµατική πολιτική της χώρας.

1975

1975

20

∆ηµοσιεύσεις στον Tύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Αύγουστος - Σεπτέµβριος
1975)

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα Τύπου σχετικά µε τη δίκη της 1975
Χούντας και τη µαρτυρία του κατηγορουµένου για τις επαφές
του ∆. Ιωαννίδη µε τον Ξ. Ζολώτα, την ένταξη της Ελλάδος
στην ΕΟΚ, το Ισοζύγιο Πληρωµών, τη σύναψη δανείων και
τους όρους δανεισµού, την ετήσια σύνοδο του ∆ΝΤ και της
∆ιεθνούς Τράπεζας και την κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών
µε στόχο την υλοποίηση και χρηµατοδότηση παραγωγικών
επενδύσεων.

1975

21

∆ηµοσιεύσεις στον Tύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (2 Οκτωβρίου - 15
Νοεµβρίου 1975)

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα Τύπου σχετικά µε 1) το
∆ιεθνές Συνέδριο των εµπειρογνωµόνων για το εµπόριο
µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης, 2) τη χρηµατοδότηση

1975

1975
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παραγωγικών επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και την Import Export Bank, 3) την επίσκεψη του
γεν. γραµµατέα του ΟΟΣΑ κ. E. Van Lennep στην Αθήνα, 4)
τη δηµιουργία του κονσόρτσιουµ των ελληνικών τραπεζών και
την αντίδραση των επιχειρηµατικών κύκλων, 5) τα αποθέµατα
λιγνίτη στην Ελλάδα, 6) την πορεία της ελληνικής οικονοµίας,
καθώς και 7) την επίσκεψη του Ξ. Ζολώτα στο Βελιγράδι
έπειτα από πρόσκληση της Οµοσπονδιακής Τράπεζας της
Γιουγκοσλαβίας.
22

∆ηµοσιεύσεις στον Tύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (16 Νοεµβρίου - 31
∆εκεµβρίου 1975)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις οµιλίες του Ξ.
1975
Ζολώτα σε Ξένους Ανταποκριτές και στο Σ.Ε.Β. για την πορεία
της ελληνικής οικονοµίας, τον κίνδυνο ανόδου του
πληθωρισµού και την ανάγκη εκβιοµηχάνισης της χώρας.
Επίσης, περιλαµβάνονται τεκµήρια σχετικά µε την ένταξη της
Ελλάδος στην Ε.Ο.Κ., τη µείωση των φορολογικών
συντελεστών στις καπνοβιοµηχανίες, την εισοδηµατική
πολιτική της Κυβέρνησης, καθώς και τις γερµανικές
επενδύσεις στην ελληνική βιοµηχανία.

1975
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Ιανουάριος - Μάρτιος
1976)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε την 1976
οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας, τον κρατικό
προϋπολογισµό, τη φορολογική πολιτική, την ανάγκη
εκβιοµηχάνισης της χώρας, την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ
και τη συναλλαγµατική πολιτική.

1976
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Απρίλιος 1976)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε την
ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, τη δηµοσιονοµική και
πιστωτική πολιτική καθώς και σχόλια για την ετήσια έκθεση
του ∆ιοικητή Ξ. Ζολώτα για το έτος 1975 προς τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδας.

1976

1976
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Μάϊος - Ιούνιος 1976)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε την 1976
ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, τον πληθωρισµό, τη
συµµετοχή του Ξ. Ζολώτα στην ετήσια γενική συνέλευση της
Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών και σχόλια για την ετήσια
έκθεση του ∆ιοικητή Ξ. Ζολώτα προς τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδας.

1976
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Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε τη
∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Ιούνιος - ∆εκέµβριος 1976) συµµετοχή του Ξ. Ζολώτα στην ετήσια σύνοδο του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, τις δηλώσεις του για την ένταξη της
Ελλάδας στην ΕΟΚ, τη χρηµατοδότηση της ελληνικής
οικονοµίας, τις επενδύσεις, την αγροτική πολιτική, κ.ά.

27

1976

1976

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Ιανουάριος 1977)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά την
1977
ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, τις σχετικές διαπραγµατεύσεις
και τις παραιτήσεις των Ν. Κυριαζίδη και Γρ. Βάρφη από την
Κεντρική Επιτροπή ∆ιαπραγµατεύσεων για την ένταξη της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα.

1977
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Φεβρουάριος 1977)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε την 1977
πορεία της ελληνικής οικονοµίας, την κατανάλωση, τις
παραγωγικές επενδύσεις, την οικονοµική και εισοδηµατική
πολιτική της Κυβέρνησης Καραµανλή, τις δηλώσεις του Ξ.
Ζολώτα σχετικά µε την απεργία των υπαλλήλων της ΤτΕ, κ.ά.

1977
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Μάρτιος - Απρίλιος 1977)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε τον 1977
αντίκτυπο της υιοθέτησης µέτρων λιτότητας από την
Κυβέρνηση Καραµανλή, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας
της Ελλάδος, την πορεία των διαπραγµατεύσεων για την
ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ και σχόλια για την ετήσια έκθεση
του ∆ιοικητή Ξ. Ζολώτα για το έτος 1976 προς τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδας.

1977
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Μάϊος - Ιούνιος 1977)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε την 1977
ετήσια έκθεση του ∆ιοικητή Ξ. Ζολώτα για το έτος 1976 προς
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της
Ελλάδας, την επίσκεψη του Β. Νικηφόρωφ, ∆ιοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας στην Αθήνα µε σκοπό
ελληνοβουλγαρική οικονοµική συνεργασία, την οικονοµική και

1977
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φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης, τις επενδύσεις, κ.ά.
31

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε το
∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Ιούλιος-Σεπτέµβριος 1977) Μακάριο Γ΄, Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον οικονοµική πολιτική
της Κυβέρνησης Καραµανλή, την ένταξη της Ελλάδας στην
ΕΟΚ, την τακτική γενική συνέλευση της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, την χρηµατοδότηση της
οικονοµίας, κ.ά.

1977

1977
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Οκτώβριος - ∆εκέµβριος
1977)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε το
1977
ενδεχόµενο υποτίµησης της δραχµής, την ένταξη της Ελλάδας
στην ΕΟΚ, την ετήσια συνέλευση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου, την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, την οικονοµική
και κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης Καραµανλή, κ.ά.

1977
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Ιανουάριος - Απρίλιος
1978)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε την
ετήσια έκθεση του ∆ιοικητή Ξ. Ζολώτα για το έτος 1977 προς
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της
Ελλάδας, την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, τον
πληθωρισµό, την οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης, την
επέκταση των παραγωγικών επενδύσεων, την κρίση του
δολλαρίου, κ.ά.

1978

1978
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Μάιος - ∆εκέµβριος 1978)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε την
ετήσια έκθεση του ∆ιοικητή Ξ. Ζολώτα, την πορεία και την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την αντιµετώπιση του
πληθωρισµού και την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ.

1978

1978
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Ιανουάριος - 20 Μαρτίου
1979)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε την
πορεία της ελληνικής οικονοµίας, τον πληθωρισµό, τις
απεργιακές κινητοποιήσεις των υπαλλήλων στο Εθνικό
Νοµισµατοκοπείο, την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, τη
σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Τιµών και Εισοδηµάτων, κ.ά.

1979

1979
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (21 Μαρτίου - 31 Μαρτίου
1979)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύσεις στον Τύπο σχετικά µε την
πορεία της ελληνικής οικονοµίας, τον πληθωρισµό, τις
παραγωγικές επενδύσεις, τη φορολογική πολιτική, κ.ά.

1979

1979
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Απρίλιος - 2 Μαΐου 1979)

1979
Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύσεις στον Τύπο σχετικά µε την
πορεία της ελληνικής οικονοµίας και τη βιοµηχανική ανάπτυξη
της χώρας, τον πληθωρισµό και τα αντιπληθωριστικά µέτρα
της Κυβέρνησης Καραµανλή, θεσµικά και µισθολογικά θέµατα
τραπεζοϋπαλλήλων, την ενεργειακή κρίση, την ένταξη της
Ελλάδας στην ΕΟΚ, την ετήσια έκθεση του ∆ιοικητή Ξ. Ζολώτα
για το έτος 1979 προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Τράπεζας της Ελλάδας, κ.ά.

1979
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (3 Μαΐου - Ιούνιος 1979)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύσεις στον Τύπο σχετικά µε την
ετήσια έκθεση του ∆ιοικητή Ξ. Ζολώτα προς τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδας, την
πορεία της ελληνικής οικονοµίας και τα αντιπληθωριστικά
µέτρα της Κυβέρνησης Καραµανλή, τις προτάσεις και
δηλώσεις της Ειδικής Επιτροπής Αντικινήτρων για την
ανάπτυξη παραγωγικών επενδύσεων και εξαγωγών, κ.ά.

1979

1979
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύσεις στον Τύπο σχετικά µε την
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Ιούλιος - Οκτώβριος 1979) ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, τον ισοζύγιο πληρωµών, την
πορεία των επενδύσεων, την οµιλία του Ξ. Ζολώτα στην
ετήσια σύνοδο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της
∆ιεθνούς Τραπέζης, την παγκόσµια νοµισµατική κρίση και το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα.

1979

1979
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Νοέµβριος - ∆εκέµβριος
1979)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύσεις στον Τύπο σχετικά µε τον
εξωτερικό δανεισµό της Ελλάδας, τον πληθωρισµό, το
ισοζύγιο πληρωµών, την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ καθώς
και τα κυβερνητικά µέτρα για την περιστολή των εισαγωγών.

1979

1979
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Ιανουάριος - Απρίλιος
1980)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύσεις στον Τύπο σχετικά µε τον
1980
πληθωρισµό, τη νοµισµατική πολιτική και το ενδεχόµενο
υποτίµησης της δραχµής, την ένταξη στην ΕΟΚ, το φαινόµενο
της έξαρσης ζήτησης χρυσού, τις απεργιακές κινητοποιήσεις
τραπεζικών υπαλλήλων, τον εξωτερικό δανεισµό της χώρας,

1980
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την αναγόρευση του Ξενοφώντα Ζολώτα ως Επίτιµο
∆ιδάκτορα της Σχολής Νοµικών και Οικονοµικών Επιστηµών
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, καθώς και
την ετήσια έκθεση του ∆ιοικητή για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας στη διάρκεια του έτους 1979.
42

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Μάϊος - Ιούλιος 1980)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύσεις στον Τύπο σχετικά µε την
ετήσια έκθεση του ∆ιοικητή Ξ. Ζολώτα για το έτος 1979 προς
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της
Ελλάδας. Επιπλέον, περιέχει δηµοσιεύσεις στον Τύπο που
αφορούν τον εξωτερικό δανεισµό της Ελλάδος, την
προσχώρησή της στην ΕΟΚ, τη συναλλαγµατική ισοτιµία της
∆ραχµής, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, την παράνοµη
εξαγωγή συναλλάγµατος, το 1ο Πανοµµογενειακό Συνέδριο
Επενδύσεων στην Ελλάδα, την αύξηση των επιτοκίων
καταθέσεων και χορηγήσεων, το Ι.Ε.Τ.Α., καθώς και την
φηµολογία περί παραίτησης του Ξενοφώντα Ζολώτα από τη
θέση του ∆ιοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος.

1980

1980
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Αύγουστος - ∆εκέµβριος
1980)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύσεις στον Τύπο σχετικά µε τις
οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις, την συναλλαγµατική
ισοτιµία της ∆ραχµής, την προσχώρηση της Ελλάδος στην
ΕΟΚ, τον εξωτερικό δανεισµό, τη συναλλαγµατική και
οικονοµική πολιτική καθώς και σχόλια για τις καθηµερινές
συνήθειες και τη διασκέδαση του Ξ. Ζολώτα.

1980

1980
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (Ιανουάριος - 2 Μαΐου
1981)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύσεις στον Τύπο σχετικά µε την
ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, τον πληθωρισµό και την
ανατίµηση βασικών ειδών, το σκάνδαλο της εξόφλησης
τοκοµεριδίων από την Τράπεζα της Ελλάδας καθώς και την
ετήσια έκθεση του ∆ιοικητή για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας.

1981

1981
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (3 Μαΐου - ∆εκέµβριος
1981)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύσεις στον Τύπο σχετικά µε α) την 1981
ετήσια έκθεση του ∆ιοικητή για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, β) τα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων, γ) τη
χρηµατοδότηση δηµοσίων επιχειρήσεων, δ) τις παραβάσεις
του τραπεζικού κλάδου, ε) την επικείµενη ένταξη της δραχµής
στο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα, στ) τη συναλλαγµατική
πολιτική, ζ) τη διάρρηξη του γραφείου του Ξ. Ζολώτα στην
ΤτΕ, η) την παραίτηση του Ξ. Ζολώτα από τη θέση του
∆ιοικητή της ΤτΕ και την απονοµή σε αυτόν του τίτλου του
Επίτιµου ∆ιοικητή, κ.ά.

1981
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∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1982 - 1991)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύσεις στον Τύπο σχετικά µε α) την 1982
πιθανή συµµετοχή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Σύστηµα, β) την απονοµή του τίτλου του Επίτιµου ∆ιοικητή
στον Ξ. Ζολώτα, γ) τις απόψεις του Ξ. Ζολώτα για την
υποτίµηση της δραχµής, την παραγωγικότητα, τη νοµισµατική
σταθερότητα, κ.ά. και δ) την εγχώρια πολιτική κατάσταση, κ.ά.

1991

47

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για την Τράπεζα της Ελλάδος και
τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα: Συνάντηση Ζολώτα - Ισίκ
(1965)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύσεις στον Τύπο σχετικά µε τις
συναντήσεις και διαπραγµατεύσεις του Ξ. Ζολώτα, του
Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ' και του Hasan Esat Izik
για την επίλυση του Κυπριακού ζητήµατος.

1965

1965
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1

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Έγγραφα (1961-1964)

Ο φάκελος περιέχει αναφορές και έγγραφα του ∆ιεθνούς
1961
Νοµισµατικού Ταµείου που αφορούν στην ελληνική οικονοµία,
τη σύσταση ιδρύµατος για τη µελέτη οικονοµικών θεµάτων και
στο σύστηµα συναλλαγµατικών ισοτιµιών της Γερµανίας.

1964

2

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Έγγραφα (1966-1967)

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα, αναφορές και επιστολές σχετικά 1965
µε την ανανέωση της θητείας του Ξ. Ζολώτα, ως εκπροσώπου
της Ελλάδας στο ∆ΝΤ, καθώς και µε θέµατα της ελληνικής
οικονοµίας.

1967

3

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Έγγραφα (1974)

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα, επιστολές, τηλέτυπα και
1974
τηλεγραφήµατα, σχετικά µε τις δραστηριότητες και τις
αποφάσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, τα ειδικά
τραβηκτικά δικαιώµατα των χωρών-µελών, διεθνή νοµισµατικά
ζητήµατα και τη χορήγηση δανείου προς την Ελλάδα.

1974

4

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Έγγραφα (1975) [1]

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα, αναφορές, πίνακες οικονοµικών 1975
στοιχείων, τηλέτυπα και επιστολές µεταξύ του Ξενοφώντα
Ζολώτα και διαφόρων αξιωµατούχων του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου σχετικά µε διεθνή οικονοµικά και
νοµισµατικά ζητήµατα.

1975

5

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Έγγραφα (1975) [2]

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα, αναφορές, επιστολές και
τηλέτυπα σχετικά µε τις ενέργειες της Τράπεζας της Ελλάδος
αναφορικά µε την υποβολή ελληνικού αιτήµατος
χρηµατοδότησης από πόρους του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου.

1975

1975

6

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Έγγραφα (1975-1976)

1975
Ο φάκελος περιέχει έγγραφα µεταξύ του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και της Τράπεζας της Ελλάδος
αναφορικά µε διάφορα οικονοµικά ζητήµατα, σχετικά, αφενός
µε τη λειτουργία του ∆ΝΤ, αφετέρου µε τη χρηµατοδότηση
διαφόρων κρατών-µελών.

1976

7

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Έγγραφα (1977) [1]

Ο φάκελος περιέχει εµπιστευτική αλληλογραφία µεταξύ του
1977
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Τράπεζας της
Ελλάδος αναφορικά µε διάφορα οικονοµικά ζητήµατα, όπως
τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα και την πολιτική
χρηµατοδοτήσεων του ∆ΝΤ, τις χρηµατοδοτικές αγορές στην
Ελλάδα, την οικονοµική συνεισφορά της Ελλάδας στο Ταµείο,
τα αποτελέσµατα της συνόδου του ∆ΝΤ το 1977, καθώς και
ανάλυση πληρωµών του ελληνικού χρέους προς τις Ηνωµένες
Πολιτείες.

1977

8

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Έγγραφα (1977) [2]

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και της Τράπεζας της Ελλάδος
αναφορικά µε διάφορα οικονοµικά ζητήµατα. Μεταξύ άλλων,
γίνεται αναφορά στο ενδεχόµενο εξέλιξης της Ελλάδας σε
διεθνές χρηµατοπιστωτικό κέντρο, στον ρόλο της ∆ιεθνούς
Τραπέζης επί των κεφαλαιαγορών, στην πολιτική
χρηµατοδοτήσεων του ∆ΝΤ, στα νέα χρηµατοδοτικά µέρα
αναπτυξιακής δράσης, στην αύξηση της οικονοµικής
συνεισφοράς της Ελλάδας στο Ταµείο, στη σύνοδο του
Ταµείου το 1977 και στην επίσκεψη της αντιπροσωπείας του
∆ΝΤ στην Αθήνα.

1977

1977

9

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Έγγραφα (1978) [1]

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα σχετικά µε διοικητικά θέµατα του 1978
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, οικονοµικές µελέτες-εκθέσεις
του Οργανισµού και τεκµήρια που αφορούν στη χορήγηση
δανείων από τη ∆ιεθνή Τράπεζα και το ∆ΝΤ προς την Ελλάδα
και την Τουρκία.

1978

10

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Έγγραφα (1978) [2]

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα για διοικητικά θέµατα του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της ∆ιεθνούς Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, καθώς και οικονοµικές
εκθέσεις-µελέτες του ∆ΝΤ για την Ελλάδα και την Τουρκία.

1978

1978

11

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Έγγραφα (1978) [3]

1978
Ο φάκελος περιέχει έγγραφα για διοικητικά θέµατα του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και θέµατα παροχής τεχνικής
και εκπαιδευτικής υποστήριξης σε µέλη του.

1978

12

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Έγγραφα (1979)

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα µεταξύ του ∆ιεθνούς

1980

1979

Σελίδα : 2
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
2 - ∆ιεθνείς Οργανισµοί
1 - ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο - ∆ιεθνής Τράπεζα
Πλήθος φακέλων: 63

Α/α
12

Τίτλος
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Έγγραφα (1979)

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

1979

1980

Νοµισµατικού Ταµείου και της Τράπεζας της Ελλάδος
αναφορικά µε διάφορα οικονοµικά ζητήµατα. Μεταξύ άλλων
περιέχονται, αλληλογραφία µε τον Κώστα Καρανίκα και
αξιωµατούχους του ∆ΝΤ για την πρόταση Ζολώτα για το
δολλάριο, για την ελληνική οικονοµία το 1979, για τη
λειτουργία, το καταστατικό και τη δραστηριότητα του Ταµείου,
για την ένταξη της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, για τις
επιπτώσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα από την ένταξη
της χώρας στην ΕΟΚ, για το αίτηµα χρηµατοδότησης της
Ελλάδας, για την αγοραπωλησία χρυσού, για τα
αντιπληθωριστικά µέτρα της κυβέρνησης Κ. Καραµανλή, για
τους διεθνείς δείκτες συναλλαγµατικών ισοτιµιών και για την
επίσκεψη αντιπροσωπείας του ∆ΝΤ στην Αθήνα.
13

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Έγγραφα (1980) [1]

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του ∆ιεθνούς
1979
Νοµισµατικού Ταµείου και της Τράπεζας της Ελλάδος
αναφορικά µε διάφορα οικονοµικά ζητήµατα. Περιέχονται
τεκµήρια σχετικά µε την απόρριψη συµµετοχής της
Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLD)
στη σύνοδο του ∆ΝΤ, µε οικονοµικά ζητήµατα της Αιγύπτου,
της Τουρκίας και της Ζιµπάµπουε, την ένταξη της Λαϊκής
∆ηµοκρατίας της Κίνας στον διεθνή οργανισµό, το ελληνικό
αίτηµα χρηµατοδότησης από το ∆ΝΤ και τη Γενική Συµφωνία
∆ασµών και Εµπορίου (GATT), την ελληνική οικονοµία και την
επίσκεψη αντιπροσωπείας του ∆ΝΤ στην Αθήνα.

1980

14

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Έγγραφα (1980) [2]

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα, υποµνήµατα και αλληλογραφία 1980
µεταξύ του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Τράπεζας
της Ελλάδος για διάφορα οικονοµικά ζητήµατα. Τα τεκµήρια
αναφέρονται στις διαπραγµατεύσεις του ∆ΝΤ για τη
συµµετοχή της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της
Παλαιστίνης (PLD) µε καθεστώς Παρατηρητή, στο διεθνές
νοµισµατικό σύστηµα, στο ελληνικό αίτηµα χρηµατοδότησης
από το ∆ΝΤ, στην κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας το
1980, στο ζήτηµα χρηµατοδότησης της ∆ηµοκρατίας του
Μαυρικίου, και, τέλος, στην οικονοµική συνεισφορά και τα
ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα των κρατών-µελών του Ταµείου.

1980

15

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιαβουλεύσεις αρθρου XIV για
την Ελλάδα (1964). Greece - 1964 Article XIV Consulations

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου αναφορικά µε την εξέταση ελληνικού αιτήµατος
χρηµατοδότησης από τους πόρους του Ταµείου.

1965

1965

16

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσιες
Συνελεύσεις ∆ιοικητών (1947-1957)

Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων του ∆ιεθνούς
1947
Νοµισµατικού Ταµείου και της ∆ιεθνούς Τράπεζας, καθώς και
οµιλίες και δηλώσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα κατά τη διάρκεια
συνεδριάσεων του Ταµείου.

1957

17

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσιες
Συνελεύσεις ∆ιοικητών (1958-1962)

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα των ανακοινώσεων του
Ξενοφώντα Ζολώτα στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.

1958

1962

18

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1960-1964)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την εκπροσώπηση
της Ελλάδας στις ετήσιες συνελεύσεις των ∆ιοικητών του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου κατά τα έτη 1960 και 1964.

1960

1964

19

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1965)

Φάκελος που περιέχει αποδείξεις και άλλα έγγραφα σχετικά µε 1965
τις δαπάνες µετακίνησης και διαµονής του Ξενοφώντα
Ζολώτα, ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη
συµµετοχή του στην ετήσια συνέλευση του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου στην Washington το έτος 1965.

1965

20

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1966)

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες (έξοδα
1966
µετακίνησης, διαµονής, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων) του
Ξενοφώντα Ζολώτα, κατά την επίσκεψή του στην Washington
D.C. για τη συµµετοχή του στη Σύνοδο του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου του 1966. Στον φάκελο
συµπεριλαµβάνεται δακτυλόγραφο σχέδιο της ανακοίνωσης
του Ξ. Ζολώτα στην αναφερθείσα σύνοδο, σε ελληνική
γλώσσα.

1966

21

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1974)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές του Ξενοφώντα 1974
Ζολώτα προς στελέχη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, τα

1974

Σελίδα : 3
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
2 - ∆ιεθνείς Οργανισµοί
1 - ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο - ∆ιεθνής Τράπεζα
Πλήθος φακέλων: 63

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

οποία τον συνεχάρησαν για την ανάληψη των καθηκόντων του
στο Υπουργείο Συντονισµού και Προγραµµατισµού
[Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του 1974 υπό τον
Κωνσταντίνο Γ. Καραµανλή]. Επιπλέον στον φάκελο
περιέχονται προσκλήσεις σε εκδηλώσεις που θα
πραγµατοποιούνταν στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Washington D.C. το
1974 και προγράµµατα συναντήσεων του Ξεν. Ζολώτα µε
διάφορους αντιπροσώπους των κρατών µελών του Ταµείου
και διεθνείς οικονοµικούς παράγοντες.
22

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1975) - Προετοιµασία αποστολής

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα µε πληροφορίες για κρατήσεις
1975
ξενοδοχείων, αεροπορικές πτήσεις, προγράµµατα
συναντήσεων και σηµειώµατα προς υπενθύµιση, σχετικά µε τη
µετάβαση του Ξενοφώντα Ζολώτα στις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής, για να παραστεί στην ετήσια σύνοδο του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (1975).

1975

23

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1975) - Οµιλίες Ξενοφώντα Ζολώτα
και δηµοσιεύµατα Τύπου

Ο φάκελος περιλαµβάνει σχέδια, µεταφράσεις και αντίγραφα
της ανακοίνωσης του ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα που
εκφώνησε στην ετήσια σύνοδο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου και του Οµίλου της Παγκόσµιας Τράπεζας στην
Washington D.C. το 1975, την οµιλία του στο Αµερικανικό
Ελληνικό Ινστιτούτο (American Hellenic Institute) κατά το ίδιο
ταξίδι του στις Ηνωµένες Πολιτείες, καθώς και δηµοσιεύµατα
από τον ελληνικό και διεθνή Τύπο, σχετικά µε τις παραπάνω
οµιλίες.

1975

1975

24

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1975) - Έγγραφα σχετικά µε την
συνέλευση

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ετήσια Σύνοδο
του οµίλου της Παγκόσµιας Τράπεζας και του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου (Washington D.C., 1975).
Περιλαµβάνονται έντυπες φόρµες για τη συµµετοχή στη
Σύνοδο, φυλλάδια µε πληροφορίες-οδηγίες για τη µετάβαση
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, προγράµµατα της
Συνόδου, καθώς και κατάλογοι µε τις αντιπροσωπείες των
κρατών-µελών που συµµετέχουν.

1975

1975

25

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1975) - ∆εξιώσεις και συναντήσεις

Ο φάκελος περιέχει επιστολές και τηλεγραφήµατα µε αιτήµατα 1975
συναντήσεων, καθώς και προσκλήσεις δεξιώσεων προς τον
Ξενοφώντα Ζολώτα ενόψει της επίσκεψης του στις ΗΠΑ επ'
αφορµή της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου.

1975

26

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1976) - Προετοιµασία αποστολής

Ο φάκελος περιέχει διάφορα έγγραφα, σηµειώµατα και
1975
τηλεγραφήµατα µε πληροφοριακό υλικό, καθώς και
προσκλήσεις για συναντήσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα, ενόψει
της ετήσιας συνάντησης του Συµβουλίου ∆ιοικητών του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της ∆ιεθνούς Τράπεζας
στη Μανίλα το έτος 1976.

1976

27

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1976) - Οµιλίες Ξενοφώντα Ζολώτα
και δηµοσιεύµατα Τύπου

Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων και οµιλίες σχετικά µε 1976
τις δραστηριότητες της ελληνικής αντιπροσωπείας, κατά τη
διάρκεια των εργασιών της ετήσιας συνάντησης του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και της ∆ιεθνούς Τράπεζας στις
Φιλιππίνες.

1976

28

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1976) - Έγγραφα σχετικά µε τη
Συνέλευση

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα, σηµειώµατα και τηλεγραφήµατα 1976
σχετικά µε τη δραστηριότητα της ελληνικής αντιπροσωπείας,
κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης του Συµβουλίου
∆ιοικητών του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της
∆ιεθνούς Τράπεζας, στη Μανίλα των Φιλιππινών το έτος
1976.

1976

29

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1976) - ∆εξιώσεις και συναντήσεις

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα, επιστολές και προσκλήσεις σε 1976
δεξιώσεις προς τον ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα στο πλαίσιο
της ετήσιας συνάντησης του Συµβουλίου ∆ιοικητών του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της ∆ιεθνούς Τράπεζας
στη Μανίλα Φιλιππινων, το έτος 1976.

1977

30

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1977) - Προετοιµασία Αποστολής

Ο φάκελος περιέχει διάφορα έγγραφα του Ξενοφώντα Ζολώτα 1977
και της ελληνικής αντιπροσωπείας, ενόψει της ετήσιας

1977

Σελίδα : 4
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
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2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
2 - ∆ιεθνείς Οργανισµοί
1 - ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο - ∆ιεθνής Τράπεζα
Πλήθος φακέλων: 63
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Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

συνάντησης του Συµβουλίου ∆ιοικητών του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και της ∆ιεθνούς Τράπεζας στις ΗΠΑ,
το έτος 1977.
31

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1977) - Οµιλίες Ξενοφώντα Ζολώτα
και δηµοσιεύµατα Τύπου

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε την οµιλία του Ξ. 1977
Ζολώτα στην ετήσια συνέλευση του ∆ΝΤ και της ∆ιεθνούς
Τραπέζης στην Ουάσιγκτον, το νέο δάνειο που σύναψε η
Ελλάδα µε τη ∆ιεθνή Τράπεζα, καθώς και την οµιλία του
∆ιοικητή προς τα µέλη του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού
Επιµελητηρίου στη Ν. Υόρκη για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας.

1977

32

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1977) - Έγγραφα σχετικά µε τη
συνέλευση

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις επαφές του
Ξενοφώντα Ζολώτα και της ελληνικής αντιπροσωπείας στην
Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ετήσιας
συνέλευσης του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της
∆ιεθνούς Τραπέζης. Επιπλέον, ο φάκελος περιέχει τεκµήρια
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των αναπτυσσοµένων χωρών
από τη ∆ιεθνή Τράπεζα και τα διακρατικά δάνεια της
Ελλάδας.

1977

1977

33

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1977) - ∆εξιώσεις και συναντήσεις

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις επαφές του
Ξενοφώντα Ζολώτα και της ελληνικής αντιπροσωπείας στην
Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ετήσιας
συνέλευσης του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της
∆ιεθνούς Τραπέζης, το έτος 1977.

1977

1977

34

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1978) - Προετοιµασία αποστολής

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την προετοιµασία του 1978
ταξιδιού του Ξενοφώντα Ζολώτα στην Ουάσιγκτον,
προκειµένου να συµµετάσχει στην ετήσια συνέλευση του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, καθώς και µε τις εκεί
προγραµµατισµένες συναντήσεις του.

1978

35

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1978) - Οµιλίες Ξενοφώντα Ζολώτα
και δηµοσιεύµατα Τύπου

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα, δελτία τύπου και δηµοσιεύµατα 1978
σχετικά µε τη συµµετοχή του Ξενοφώντα Ζολώτα στις
εργασίες της ετήσιας Συνέλευσης του Συµβουλίου ∆ιοικητών
στις ΗΠΑ, την πρότασή του για στήριξη του δολλαρίου, καθώς
και την οικονοµική δραστηριότητα και την ανάπτυξη της
Ελλάδας.

1978

36

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1978) - Έγγραφα σχετικά µε τη
συνέλευση

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ετήσια συνέλευση 1978
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της ∆ιεθνούς
Τράπεζας στις ΗΠΑ για το 1978. Τα τεκµήρια αφορούν σε
πληροφορίες για το πρόγραµµα της συνόδου, στις εκδηλώσεις
στο περιθώριο της συνόδου, στην οµιλία του Ξενοφώντα
Ζολώτα και την πρότασή του για έκδοση οµολογιών και
γραµµατίων στο εξής σε δολλάρια, στην ελληνική οικονοµία,
την ανάπτυξη τη νοµισµατική κατάσταση και την οικονοµική
δραστηριότητα, στην πορεία των εξωτερικών συναλλαγών
Ελλάδας-ΗΠΑ, στην ισοτιµία της δραχµής µε το γερµανικό
µάρκο και το δολλάριο ΗΠΑ, καθώς και στη δανειοδότηση της
Ελλάδας από τους διεθνείς οργανισµούς.

1978

37

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1978) - ∆εξιώσεις και συναντήσεις

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε προσκλήσεις σε
1978
δεξιώσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις, που πραγµατοποιούνται
στο περιθώριο των εργασιών της ετήσιας Συνέλευσης του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της ∆ιεθνούς Τράπεζας
στις ΗΠΑ.

1978

38

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1979) - Προετοιµασία αποστολής

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την προετοιµασία της 1979
ελληνικής αποστολής που συµµετέχει στην ετήσια Συνέλευση
του Συµβουλίου ∆ιοικητών στη Γιουγκοσλαβία για το 1979. Τα
τεκµήρια αφορούν στο ταξίδι της ελληνικής αντιπροσωπείας,
το πρόγραµµα εργασιών της Συνέλευσης, τις κοινωνικές
εκδηλώσεις και στις συναντήσεις του ∆ιοικητή Ξενοφώντα
Ζολώτα.

1979

39

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την οµιλία του
Συνέλευση ∆ιοικητών (1979) - Οµιλία Ξενοφώντα Ζολώτα και Ξενοφώντα Ζολώτα στην Ετήσια Συνέλευση του ∆ιεθνούς
δηµοσιεύµατα Τύπου
Νοµισµατικού Ταµείου στο Βελιγράδι και τις εργασίες της
Συνέλευσης των ∆ιοικητών.

1979

1979

Σελίδα : 5
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
2 - ∆ιεθνείς Οργανισµοί
1 - ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο - ∆ιεθνής Τράπεζα
Πλήθος φακέλων: 63
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Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

40

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1979) - Έγγραφα σχετικά µε τη
συνέλευση

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ετήσια Συνέλευση 1979
του Συµβουλίου ∆ιοικητών του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου και της ∆ιεθνούς Τραπέζης, που πραγµατοποιήθηκε
στο Βελιγράδι της Γιουγκοσλαβίας. Περιλαµβάνονται
αναφορές, εκθέσεις, έγγραφα για τις εργασίες της συνόδου,
για τις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις και προοπτικές, καθώς
και για τις εξωτερικές συναλλαγές µεταξύ Ελλάδας και
Γιουγκοσλαβίας.

1979

41

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1979) - ∆εξιώσεις και συναντήσεις

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε προσκλήσεις προς
1979
τον Ξενοφώντα Ζολώτα και συναντήσεις της ελληνικής
αποστολής στο πλαίσιο της ετήσιας συνέλευσης ∆ιοικητών του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στο Βελιγράδι.

1979

42

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1980) - Προετοιµασία αποστολής
(1979)

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
1979
Ταµείου, τηλεγραφήµατα, προσκλήσεις προς τον Ξενοφώντα
Ζολώτα, καθώς και το πρόγραµµα συναντήσεων, εκδηλώσεων
και ταξιδίου της ελληνικής αποστολής στο πλαίσιο της ετήσιας
Συνέλευσης ∆ιοικητών στην Ουάσινγκτον.

1980

43

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1980) - Οµιλίες Ξενοφώντα Ζολώτα
και δηµοσιεύµατα Τύπου

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε έκθεση του ∆ιεθνούς 1980
Νοµισµατικού Ταµείου για την ελληνική οικονοµία, την οµιλία
µε τις προτάσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα για την παγκόσµια
οικονοµία και άρθρα σχετικά µε τις συναντήσεις της ελληνικής
αποστολής στο πλαίσιο της ετήσιας Συνόδου στην
Ουάσινγκτον.

1980

44

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1980) - Έγγραφα σχετικά µε τη
συνέλευση

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το σύστηµα
1980
εθελοντικών εισφορών του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου,
εκθέσεις για τις εµπορικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωµένων
Πολιτειών και την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, καθώς και
οµιλίες για την παγκόσµια οικονοµία, στο πλαίσιο της ετήσιας
συνέλευσης των ∆ιοικητών στην Ουάσινγκτον.

1980

45

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1980) - ∆εξιώσεις και συναντήσεις

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις προσκλήσεις που 1980
έλαβε ο Ξενοφών Ζολώτας σε κοινωνικές εκδηλώσεις, στο
πλαίσιο της ετήσιας Συνόδου του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου στην Ουάσινγκτον.

1980

46

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1981) - Οµιλία Ξενοφώντα Ζολώτα

∆ελτίο Τύπου Νο 19 του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
∆ηµοσιεύεται η οµιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα όπως
εκφωνήθηκε στην ετήσια Συνέλευση των ∆ιοικητών.

1981

1981

47

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1981) - Έγγραφα σχετικά µε τη
συνέλευση

Ο φάκελος περιέχει δελτία Τύπου µε εισηγήσεις εκπροσώπων 1981
στην ετήσια Συνέλευση του Συµβουλίου ∆ιοικητών του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και του Οµίλου Παγκόσµιας
Τράπεζας, στην Washington το 1981.

1981

48

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1983)

Ο φάκελος περιέχει κυρίως προσκλήσεις προς τον επίτιµο
1983
∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα για συµµετοχή του σε
εκδηλώσεις στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και του οµίλου της Παγκόσµιας
Τράπεζας και απαντητικά δελτάρια για τις εκδηλώσεις αυτές.

1983

49

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1984)

Ο φάκελος περιέχει υλικό σχετικό µε την επίσκεψη του
1984
Ξενοφώντα Ζολώτα στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής για
να συµµετάσχει στην ετήσια Σύνοδο του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου το 1984. Περιλαµβάνονται έντυπα
συµµετοχής, προσκλήσεις σε διαλέξεις, ηµερίδες, δεξιώσεις,
απαντητικά δελτάρια στις προσκλήσεις, προγράµµατα
ταξιδίου, επαγγελµατικές κάρτες και έγγραφα µε χρήσιµες
πληροφορίες και τηλεφωνικούς αριθµούς.

1984

50

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1985)

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα σχετικά µε πρόσκληση
συµµετοχής του Ξενοφώντα Ζολώτα στην ετήσια σύνοδο του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και του οµίλου της
Παγκόσµιας Τράπεζας (Σεούλ 1985), καθώς και τη σχετική
απαντητική επιστολή του Ξ. Ζολώτα.

1985

1985

51

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1986)

Ο φάκελος περιέχει υλικό σχετικό µε την ετήσια σύνοδο του
1986
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας
(Ουάσινγκτον 1986), προγράµµατα ταξιδίου, προσκλήσεις σε

1986

Σελίδα : 6
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2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
2 - ∆ιεθνείς Οργανισµοί
1 - ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο - ∆ιεθνής Τράπεζα
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Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

κοινωνικές εκδηλώσεις και καταλόγους διευθύνσεων και
τηλεφωνικών αριθµών διαφόρων προσώπων.
52

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1987)

Ο φάκελος περιέχει υλικό σχετικό µε την ετήσια σύνοδο του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και του οµίλου της
Παγκόσµιας Τράπεζας (Washington 1987) και µε κοινωνικές
εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο περιθώριο της
συνόδου.

1987

1987

53

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1988)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ετήσια Σύνοδο
1988
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της ∆ιεθνούς
Τράπεζας (∆υτικό Βερολίνο 1988). Σταχυολογούνται
αντίγραφα προσκλήσεων σε κοινωνικές εκδηλώσεις και τα
σχετικά απαντητικά δελτάρια του Ξενοφώντα Ζολώτα, έντυπα
συµµετοχής του στη Σύνοδο, πρόγραµµα ταξιδίου και πίνακας
της σύνθεσης της ελληνικής αντιπροσωπείας.

1988

54

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1989)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη συµµετοχή του
Ξενοφώντα Ζολώτα στην ετήσια Σύνοδο του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και της ∆ιεθνούς Τράπεζας
(Washington 1989), καθώς και µε κοινωνικές εκδηλώσεις ή
διαλέξεις που πραγµατοποιήθηκαν στο περιθώριο της
Συνόδου.

1989

1989

55

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1990)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη συµµετοχή του
1990
Ξενοφώντα Ζολώτα στην ετήσια Σύνοδο του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και της ∆ιεθνούς Τράπεζας
(Washington 1990), καθώς και µε κοινωνικές εκδηλώσεις στο
περιθώριο της Συνόδου.

1990

56

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1991)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ετήσια σύνοδο
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας
Τράπεζας (Bangkok 1991), στην οποία κλήθηκε να
συµµετάσχει ο Ξενοφών Ζολώτας. Σηµειώνεται ότι ο Ξ.
Ζολώτας δεν συµµετείχε τελικώς στη σύνοδο.

1991

1991

57

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1992)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη συµµετοχή του
Ξενοφώντα Ζολώτα στην ετήσια Σύνοδο του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και του οµίλου Παγκόσµιας Τράπεζας
(Washington 1992).

1992

1992

58

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1993)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη συµµετοχή του
Ξενοφώντα Ζολώτα στην ετήσια Σύνοδο του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας
(Washington 1993).

1993

1993

59

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1994)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη συµµετοχή του
Ξενοφώντα Ζολώτα στην ετήσια Σύνοδο του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας
(Μαδρίτη 1994) και σε παράλληλες εκδηλώσεις.

1993

1994

60

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ιεθνής Τράπεζα: Ετήσια
Συνέλευση ∆ιοικητών (1996)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη συµµετοχή του
Ξενοφώντα Ζολώτα στην ετήσια σύνοδο του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας
(Washington 1996), καθώς και την ετήσια διάλεξη του Per
Jacobsson Foundation.

1996

1996

61

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Ενδιάµεση Επιτροπή ∆ιοικητών Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη σύγκληση και τα
πορίσµατα της 14ης Ενδιάµεσης Επιτροπής του ∆ιεθνούς
για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα (1980)
Νοµισµατικού Ταµείου (Αµβούργο 1980), αναφορικά µε την
εξέλιξη του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος.

1980

1980

62

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Αλληλογραφία Ξενοφώντα
Ζολώτα µε τον Κώστα Καρανίκα (1964-1977)

1964
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του ∆ιοικητή Ξενοφώντα
Ζολώτα µε τον Κωνσταντίνο Π. Καρανίκα, οικονοµικό
αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Πρεσβεία της Washington και
τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς που εδρεύουν στις Ηνωµένες
Πολιτείες, σχετική µε εµπιστευτικά υπηρεσιακά και προσωπικά
θέµατα.

1977

63

∆ιεθνής Τράπεζα : Έγγραφα (1974-1976)

Φάκελος µε αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε
αξιωµατούχους της ∆ιεθνούς Τραπέζης Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης.

1974

1976

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
2 - ∆ιεθνείς Οργανισµοί
2 - Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών
Πλήθος φακέλων: 11

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

1

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε τις επαφές του 1975
Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών: Έγγραφα (1975 - 1981)
Bank for International Settlements (B. I. S. ) : ∆ιάφορα (1975 Ξενοφώντα Ζολώτα µε φορείς από την Τράπεζα ∆ιεθνών
∆ιακανονισµών αναφορικά µε τις συνελεύσεις του Συµβουλίου
- 1981)
της Τράπεζας, την αποστολή και παραλαβή αναφορών κ.ά.

1981

2

Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών: Ετήσια Γενική Συνέλευση Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις δαπάνες του Ξ.
(1964)
Ζολώτα κατά τη συµµετοχή του στην ετήσια συνέλευση της
Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών.

1964

1964

3

Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών: Ετήσια Γενική Συνέλευση Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τα έξοδα του
Ξενοφώντα Ζολώτα κατά τη συµµετοχή του στην Ετήσια
(1965)
Γενική Συνέλευση της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών.

1965

1965

4

Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών: Ετήσια Γενική Συνέλευση Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις ταξιδιωτικές
1966
(1967)
δαπάνες του Ξενοφώντα Ζολώτα, κατά τη συµµετοχή του στην
ετήσια γενική συνέλευση της Τράπεζας ∆ιεθνών
∆ιακανονισµών.

1967

5

Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών: Ετήσια Γενική Συνέλευση Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ετήσια γενική
(1975)
συνέλευση της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών και την
έκτακτη γενική συνέλευση για την αναθεώρηση του
καταστατικού της.

1975

1975

6

1976
Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών: Ετήσια Γενική Συνέλευση Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διεξαγωγή της
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας ∆ιεθνών
(1976)
∆ιακανονισµών, τη διαµονή της ελληνικής αντιπροσωπείας,
συναντήσεις του Ξ. Ζολώτα, καθώς και προσκλήσεις προς τον
Ξ. Ζολώτα.

1976

7

Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών: Ετήσια Γενική Συνέλευση Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το πρόγραµµα, τους 1977
(1977)
συµµετέχοντες, τους κανονισµούς της ετήσιας γενικής
συνέλευσης της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών, καθώς και
απολογιστικά στοιχεία για την Τράπεζα κατά το λήξαν
οικονοµικό έτος.

1977

8

Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών: Ετήσια Γενική Συνέλευση Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις ηµεροµηνίες
1977
(1978)
διεξαγωγής, τους συµµετέχοντες και τα πρακτικά της 48ης
ετήσιας γενικής συνέλευσης της Τράπεζας ∆ιεθνών
∆ιακανονισµων, καθώς και επιστολές σχετικές µε τη µετάβαση
και τη διαµονή του Ξ. Ζολώτα στην Ελβετία.

1978

9

1979
Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών: Ετήσια Γενική Συνέλευση Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διοργάνωση, το
(1979)
πρόγραµµα και τους συµµετέχοντες της 49ης Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών στη
Βασιλεία, καθώς και τα πρακτικά της έκτακτης συνέλευσης
που την ακολούθησε.

1979

10

Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών: Ετήσια Γενική Συνέλευση Ο φάκελος περιέχει έγγραφα της Τράπεζας ∆ιεθνών
(1980)
∆ιακανονισµών, προσκλήσεις και προγράµµατα της 50ής
ετήσιας γενικής συνέλευσης, καθώς και τεκµήρια σχετικά µε
την ελληνική αντιπροσωπεία στη συνέλευση.

1979

1980

11

1981
Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών: Ετήσια Γενική Συνέλευση Ο φάκελος περιέχει έγγραφα της Τράπεζας ∆ιεθνών
(1981)
∆ιακανονισµών, καθώς και οµιλίες, πρακτικά και ευχαριστήριες
επιστολές σχετικά µε την 51η ετήσια γενική συνέλευση της
Τράπεζας.

1981

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
2 - ∆ιεθνείς Οργανισµοί
3 - Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Πλήθος φακέλων: 6

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1

Αναδιοργάνωση ΟΕΟΣ: Επιτροπή «Τεσσάρων Σοφών»
(1960-1971)

Ο φάκελος περιέχει ψήφισµα, διακήρυξη, απόρρητη έκθεση
1960
και αλληλογραφία µεταξύ διεθνών οργανισµών και της
Επιτροπής των «Τεσσάρων Σοφών», σχετικά µε την
αναδιοργάνωση του Οργανισµού Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Συνεργασίας, την πρόταση του Ξενοφώντα Ζολώτα για την
υιοθέτηση µιας διεθνούς µονάδας πιστωτικών εγγυήσεων για
εξαγωγές, την πορεία της ευρωπαϊκής οικονοµίας, την
κατάσταση των αναπτυσσοµένων και υπαναπτύκτων χωρών,
καθώς και σχετικά άρθρα από τον διεθνή Τύπο.

2

Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως:
Ο φάκελος περιέχει υπόµνηµα προς την Επιτροπή
Υπόµνηµα προς την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής (1962) Οικονοµικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ, σχετικό µε προτεινόµενα
µέτρα για τη σταθεροποίηση του διεθνούς νοµισµατικού
συστήµατος.

3

1971

1962

1962

Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης:
Έγγραφα (1975-1977)

1975
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, µνηµόνια και άρθρα,
σχετικά µε την πρόταση του Ξενοφώντα Ζολώτα στον ΟΟΣΑ
περί υιοθέτησης µιας διεθνούς µονάδας πιστωτικών
εγγυήσεων για εξαγωγές, µε την ενίσχυση των ελλειµµατικών
στο εµπορικό ισοζύγιο χωρών, µε την κίνηση των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, µε την προώθηση
της έκδοσης οµολογιακών δανείων, µε την κατάσταση της
ελληνικής οικονοµίας, µε τη σύνοδο του Οµίλου Βραχυχρόνιων
Οικονοµικών Προβλέψεων, µε την επίσκεψη του Γενικού
Γραµµατέως του ΟΟΣΑ, Emiel van Lennep, στην Αθήνα, µε το
Consortium για την Τουρκία, µε την Επιτροπή Οικονοµικής
Πολιτικής, µε τους διεθνείς µηχανισµούς χρηµατοδότησης και
µε την Επιτροπή Χρηµατοδοτικών Αγορών.

1977

4

Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης:
Έγγραφα (1978-1981)

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα σχετικά µε τις εργασίες της
1978
συνόδου της Επιτροπής Χρηµατοδοτικών Αγορών του ΟΟΣΑ,
την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Οµάδα Χρηµατοδοτικών
Στατιστικών, τη συµφωνία πολιτικής επί των εξαγωγικών
πιστώσεων, τις εξελίξεις στην αγορά ευρωδολλαρίων και
ευρωπιστώσεων, το άνοιγµα των επιτοκίων και το κόστος των
τραπεζιτικών πράξεων, τα οικονοµικά µέτρα της Ιταλίας και
την οικονοµία της Πορτογαλίας. Περιέχει επίσης ένα
ερωτηµατολόγιο για τη µελέτη της κεφαλαιαγοράς, καθώς και
επιστολή του Emiel van Lennep προς τον Γεώργιο ∆ράκο
αναφορικά µε την ελληνική οικονοµία.

1981

5

Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης:
Επετειακό Συνέδριο για το Σχέδιο Μάρσαλ (1977)

1977
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ιδιαίτερου
Γραφείου του Ξενοφώντα Ζολώτα µε τους διοργανωτές του
επετειακού συνεδρίου του ΟΟΣΑ για το Σχέδιο Μάρσαλ, το
πρόγραµµα των εορταστικών εκδηλώσεων και τις οµιλίες των
R. Boulin, E. van Lennep, W. Christopher, O. S. Franks, A.
Lindbeck, M. Crozier, Ch. P. Kindleberger, P. Knirsch και S.
Hoffmann στο συνέδριο αυτό. Ας σηµειωθεί ότι ο Ξ. Ζολώτας
δεν παρευρέθη στο συνέδριο.

1977

6

Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης:
Επέτειος 20 ετών (1980)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1980
τον Γενικό Γραµµατέα του ΟΟΣΑ, Emiel van Lennep, για τη
διοργάνωση συνεδρίου µε αφορµή την επέτειο των 20 χρόνων
του Οργανισµού, στο οποίο τιµήθηκαν οι λεγόµενοι «Τέσσερις
Σοφοί» του ΟΟΣΑ. Περιέχει επίσης, αλληλογραφία του
Ξενοφώντα Ζολώτα µε τον Paul Gore-Booth, προσκλήσεις σε
κοινωνικές εκδηλώσεις στο περιθώριο του συνεδρίου, τις
οµιλίες των Valery Giscard d'Estaing και Kjeld Olesen, καθώς
και άρθρα από τον ελληνικό Τύπο.

1980

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
2 - ∆ιεθνείς Οργανισµοί
4 - Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα
Πλήθος φακέλων: 7

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα: Επιτροπή ∆ιοικητών
Κεντρικών Τραπεζών - ∆ιάφορα έγγραφα (1979 - 1983)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το ευρωπαϊκό
1979
νοµισµατικό σύστηµα, τις προϋποθέσεις ένταξης της Ελλάδας
σε αυτό, τις Κεντρικές Τράπεζες και τις οικονοµικές εξελίξεις
στην Ελλάδα.

1983

2

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα: Επιτροπή ∆ιοικητών
Κεντρικών Τραπεζών - Έγγραφα Τράπεζας ∆ιεθνών
∆ιακανονισµών (1979 - 1981)

Ο φάκελος περιέχει κυρίως δελτία Τύπου της Τράπεζας
∆ιεθνών ∆ιακανονισµών για την Ευρωπαϊκή Οικονοµική
Κοινότητα, το ευρωπαϊκό νοµισµατικό σύστηµα και το
ευρωπαϊκό νοµισµατικό ταµείο.

1979

1981

3

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα: Επιτροπή ∆ιοικητών
Κεντρικών Τραπεζών - Έγγραφα Επιτροπής (1980 - 1983)

Ο φάκελος περιέχει κυρίως εµπιστευτικά έγγραφα της
1980
Επιτροπής των ∆ιοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της
Ευρωπαικής Οικονοµικής Κοινότητας σχετικά µε το ευρωπαϊκό
νοµισµατικό σύστηµα και το ευρωπαϊκό νοµισµατικό ταµείο.

1983

4

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα: Επιτροπή ∆ιοικητών
Κεντρικών Τραπεζών (1979 - 1982)

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα της Επιτροπής των ∆ιοικητών
των Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωπαικής Οικονοµικής
Κοινότητας και άλλα τεκµήρια σχετικά µε το ευρωπαϊκό
νοµισµατικό σύστηµα και τη νοµισµατική πολιτική, καθώς και
επιστολές σχετικές µε το ταξίδι του Ξ. Ζολώτα στην Ελβετία.

1979

1982

5

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα: Επιτροπή ∆ιοικητών
Κεντρικών Τραπεζών - ∆ηµοσιεύµατα Τύπου

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα Τύπου και µελέτες
αναφορικά µε την ίδρυση, τη λειτουργία και την εξέλιξη του
Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος.

1978

1982

6

Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Οικονοµικών Ε . Ο . Κ . : Breda Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την άτυπη συνάντηση 1981
- Ολλανδίας (1981)
των Υπουργών Οικονοµικών της Ε. Ο. Κ. στη Breda της
Ολλανδίας. Περιλαµβάνονται πληροφορίες για το ταξίδι, τις
συναντήσεις, τα θέµατα συζήτησης και προσκλήσεις.

1981

7

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων : Σύνοδος ∆ιοικητικού
Συµβουλίου (1975) - Οµιλία Ξενοφώντα Ζολώτα

1975

Ο φάκελος περιέχει την προσφώνηση (στα Αγγλικά και στα
Ελληνικά) του Ξενοφώντα Ζολώτα στο πλαίσιο της συνόδου
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων στην Αθήνα το 1975.

1975

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
2 - ∆ιεθνείς Οργανισµοί
5 - Οικονοµική Επιτροπή της Ευρώπης
Πλήθος φακέλων: 2

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1

Οικονοµική Επιτροπή της Ευρώπης: Παρεµβάσεις
Ξενοφώντα Ζολώτα (1950-1954)

Ο φάκελος περιέχει οµιλίες του Ξενοφώντα Ζολώτα ενώπιον 1949
της Οικονοµικής Επιτροπής της Ευρώπης στη Γενεύη, κατά το
διάστηµα 1950-1954. Στις οµιλίες του ο καθηγητής
πραγµατεύθηκε ζητήµατα όπως, τη βιοµηχανική παραγωγή,
την απασχόληση και την ανεργία στη Νότια Ευρώπη, το
ισοζύγιο πληρωµών και τις πληθωριστικές πιέσεις, την
ευρωπαϊκή οικονοµία και την επίδραση του πολέµου της
Κορέας στη νοµισµατική κατάσταση της Ευρώπης, το
λεγόµενο «χάσµα του δολλαρίου» και την οικονοµική
ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών, τον ρόλο του
πληθωρισµού στην οικονοµική ανάπτυξη της µεταπολεµικής
Ευρώπης, καθώς και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του
ευρωπαϊκού πληθυσµού.

1954

2

Οικονοµική Επιτροπή της Ευρώπης: Υλικά 9ης συνάντησης
(1954)

Ο φάκελος περιέχει περιλήψεις πρακτικών από την 9η
1954
συνάντηση της Οικονοµικής Επιτροπής της Ευρώπης στη
Γενεύη το 1954. Περιέχονται οι δηλώσεις των ευρωπαίων
εκπροσώπων για την οικονοµική κατάσταση της Ευρώπης και
ψηφίσµατα για τα γεωργικά προβλήµατα και την οικονοµική
ανάπτυξη των χωρών της νοτίου Ευρώπης.

1954
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1

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Εναρκτήρια Συνάντηση Βρυξελλών (18/12/1986)

Φάκελος που περιέχει υλικό σχετικό µε τη θέσπιση της
Επιτροπής για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης, καθώς
και για την πρώτη της σύνοδο (Βρυξέλλες 1986). Στην
επιτροπή συµπροέδρευαν οι Valery Giscard d'Estaing και
Helmut Schmidt, ενώ ως αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα
µόνιµα µέλη της συµµετείχε ο Ξενοφών Ζολώτας.

1986

1986

2

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση Βόννης (18/3/1987)

Φάκελος που περιέχει υλικό σχετικό µε τη δεύτερη σύνοδο της 1987
Επιτροπής για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης (Βόννη
1987), κατά την οποία ορίστηκαν οµάδες εργασίας για το
ιδιωτικό και το δηµόσιο ECU. Στα µόνιµα µέλη της Επιτροπής
συγκατελέγετο ο Ξενοφών Ζολώτας.

1987

3

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση Βρυξελλών (15/6/1987)

Ο φάκελος περιέχει υλικό σχετικό µε τη σύνοδο της Επιτροπής 1987
για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης στις Βρυξέλλες
(15/6/1987), στα µόνιµα µέλη της οποίας συγκατελέγετο και
επίτιµος ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Ξενοφών
Ζολώτας. Μεταξύ άλλων περιέχονται αλληλογραφία του Ξ.
Ζολώτα µε την Εκτελεστική Γραµµατεία της Επιτροπής,
περιλήψεις των πρακτικών, πόρισµα του Tommaso
Padoa-Schioppa για τις επιπτώσεις της ένταξης Ισπανίας και
Πορτογαλίας στην ΕΟΚ και για την ελεύθερη εσωτερική
αγορά, έκθεση του Renaud de La Geniere για τεχνικά
ζητήµατα της Νοµισµατικής Ένωσης και έκθεση σχετική µε τον
ρόλο του ECU.

1987

4

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση Ρώµης (9/11/1987)

Ο φάκελος περιέχει υλικό σχετικό µε τη σύνοδο της Επιτροπής 1987
για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης στη Ρώµη
(9/11/1987), στα µόνιµα µέλη της οποίας συγκατελέγετο και ο
Ξενοφών Ζολώτας. Μεταξύ άλλων περιέχονται αλληλογραφία
του Ξ. Ζολώτα µε την Εκτελεστική Γραµµατεία της Επιτροπής
για τη διοργάνωση της συνόδου, µελέτη του Mario Schimberni
για το ιδιωτικό ECU, έκθεση µε τους άξονες δράσης για τη
δηµιουργία Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος και
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και αντίγραφα των
πρακτικών της συνόδου.

1987

5

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση Παρισίων (22/2/1988)

Ο φάκελος περιέχει υλικό σχετικό µε τη σύνοδο της Επιτροπής 1988
για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης στο Παρίσι
(22/2/1988), στα µόνιµα µέλη της οποίας συγκατελέγετο ο
Ξενοφών Ζολώτας. Μεταξύ άλλων, περιέχονται επιστολές και
ηµερήσια διάταξη για τη διοργάνωση της συνόδου, εκθέσεις
για την πρώτη δεκαετία του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού
Συστήµατος (απολογισµός και προοπτικές), προτάσεις για τη
σύνδεση του επίσηµου και του ιδιωτικού ECU, για την
ανάπτυξη ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ECU, για την κοινή
αγροτική πολιτική, για την αποστολή και το καταστατικό της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αντίγραφα των πρακτικών
των συνεδριάσεων, καθώς και η πρόταση του Ξ. Ζολώτα για
την ενδυνάµωση του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος.

1988

6

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Πρόγραµµα ∆ράσης (τελικό κείµενο 31/3/1988)

Ο φάκελος περιέχει το τελικό κείµενο του προγράµµατος
1988
δράσης (agenda) της Επιτροπής για τη Νοµισµατική Ένωση
της Ευρώπης (31/3/1988) µε τα παραρτήµατά του. Ειδικότερα,
περιέχονται προτάσεις για την αποστολή και το καταστατικό
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για τη σύνδεση του
επίσηµου µε το ιδιωτικό ECU, για την ανάπτυξη ιδιωτικών
επιχειρήσεων σε ECU, απολογισµός της πρώτης δεκαετίας
του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, τα
χαρακτηριστικά του Ευρωσυστήµατος, πρόταση για την Κοινή
Αγροτική Πολιτική και πίνακες µε οικονοµικά στοιχεία.

1988

7

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση Μαδρίτης (5/7/1988)

Ο φάκελος περιέχει υλικό σχετικό µε τη σύνοδο της Επιτροπής 1988
για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης στη Μαδρίτη
(5/7/1988). Μεταξύ άλλων, περιλαµβάνεται αλληλογραφία
σχετική µε τη διοργάνωση της συνόδου, η προσφώνηση του
∆ιοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας, M. R. Jimenez
(αναφορικά µε τη συµµετοχή της Ισπανίας στο Ευρωπαϊκό
Νοµισµατικό Σύστηµα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα),
δελτία Τύπου, οι δέκα προτάσεις-κλειδιά που κατέθεσαν τα

1988
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µέλη της Επιτροπής, καθώς και σχεδιάγραµµα για την έκδοση
τόµου σχετικού µε το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα.
8

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση Αθηνών (5/12/1988) - Οργάνωση

Ο φάκελος περιέχει υλικό σχετικό µε τη διοργάνωση, από
1988
µέρους της Τράπεζας της Ελλάδος, της συνόδου της
Επιτροπής για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης (Αθήνα,
5/12/1988). Περιλαµβάνονται έγγραφα της Εκτελεστικής
Γραµµατείας και της Οργανωτικής Επιτροπής σχετικά µε την
οργάνωση της συνόδου και άλλων εκδηλώσεων, καταστάσεις
συµµετεχόντων, µεταφραστών, οδηγών, οικονοµικών
συντακτών, δελτία Τύπου, έγγραφα για την ασφάλεια και τις
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, και σχέδια για τη διάταξη της
στρογγυλής τράπεζας.

1988

9

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση Αθηνών (5/12/1988) - Αλληλογραφία

Φάκελος µε αλληλογραφία σχετική µε τη διοργάνωση της
συνόδου της Επιτροπής για τη Νοµισµατική Ένωση της
Ευρώπης που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα (5/12/1988).
Ειδικότερα, η αλληλογραφία αφορά στην οργάνωση της
συνόδου, στην επιβεβαίωση (ή µη) της συµµετοχής των
προσκεκληµένων προσώπων, καθώς και στις ηµεροµηνίες
άφιξης και αναχώρησής τους.

1988

1988

10

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης :
Συνάντηση Αθηνών (5/12/1988) - Υλικά - Οµιλίες

1988
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη συνάντηση της
Επιτροπής για την Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης στην
Αθήνα (5/12/1988). Περιλαµβάνονται οµιλία του Παναγιώτη
Ρουµελιώτη στην ετήσια σύνοδο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου (1988), ηµερήσια διάταξη της συνάντησης,
αποτελέσµατα έρευνας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και το
ECU, υπόµνηµα του J. Silva Lopes για τη θέση της
Πορτογαλίας στο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα, µελέτη
των Patrick και Sylviane Guillaumont για τα ευρωπαϊκά και
αφρικανικά νοµίσµατα, έκθεση του Mario Schimberni για τη
χρήση του ECU, οµιλία του ∆ηµητρίου Χαλικιά για την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη θέση της Ελλάδας, οµιλία
του Π. Ρουµελιώτη για το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα
και την ελληνική οικονοµία, ανακοινώσεις Τύπου µε τα
πρακτικά της συνάντησης, καθώς και ενηµερωτικό έντυπο µε
το έργο και τους στόχους της Επιτροπής.

1989

11

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση Παρισίων (25/4/1989)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη σύνοδο της
1989
Επιτροπής για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης (Παρίσι
25/4/1989) και την πορεία των συζητήσεων για την επίτευξη
της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης. Ειδικότερα,
περιέχονται αλληλογραφία της Εκτελεστικής Γραµµατείας για
τη διεξαγωγή της συνόδου, άρθρο του V. Giscard d'Estaing για
το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (ΕΝΣ) και το ECU,
άρθρο του Ξ. Ζολώτα για τη δραχµή και το ΕΝΣ, έκθεση για
την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, πρακτικά των
συνεδριάσεων µε τις παρεµβάσεις του Ξ. Ζολώτα, δελτία
Τύπου, έκθεση της Επιτροπής περί Ευρωσυστήµατος και
ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και
έκδοση της Επιτροπής µε τίτλο «The Monetary Union of
Europe».

1989

12

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση Άµστερνταµ (5/10/1989)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια µε τις εργασίες και τα πορίσµατα 1989
της συνόδου της Επιτροπής για τη Νοµισµατική Ένωση της
Ευρώπης (Άµστερνταµ, 5/10/1989), αναφορικά µε το
ευρωπαϊκό νόµισµα και τα προβλήµατα των κεντρικών
τραπεζών. Σηµειώνεται ότι ο Ξενοφών Ζολώτας απουσίασε
από τη σύνοδο λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων. Μεταξύ
άλλων περιλαµβάνονται σχέδιο έκδοσης της Επιτροπής µε
τίτλο «La monnaie europeene, monnaie optionnelle»,
προτάσεις του V. Giscard d'Estaing για επιτάχυνση της
διαδικασίας νοµισµατικής ενοποίησης, οµιλίες των W. F.
Duisenberg και Alexandre Lamfalussy και σύνοψη των
πρακτικών της συνόδου.

1989

13

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση Φρανκφούρτης (15/2/1990)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διεξαγωγή της
συνόδου της Επιτροπής για τη Νοµισµατική Ένωση της
Ευρώπης. Περιλαµβάνεται αλληλογραφία της Εκτελεστικής

1989

1990
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Γραµµατείας µε τα µέλη της Επιτροπής, συνοπτικά πρακτικά,
εισήγηση της Gisela Kurtz για τις οικονοµικές εξελίξεις στην
Ανατολική Ευρώπη, εισήγηση του Alfonso Jozzo για τον ρόλο
του ιδιωτικού ECU στις νοµισµατικές σχέσεις
ΕΟΚ-COMECON, οδηγίες για την εφαρµογή του σχεδίου
Delors, ανακοίνωση Τύπου µε τα πορίσµατα της συνόδου για
νοµισµατική ενοποίηση της επανενωµένης Γερµανίας.
Σηµειώνεται ότι ο Ξενοφών Ζολώτας δεν συµµετείχε στη
σύνοδο αυτή.
14

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση Λονδίνου (7/6/1990)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διοργάνωση της
συνόδου της Επιτροπής για τη Νοµισµατική Ένωση της
Ευρώπης στο Λονδίνο, κείµενα οµιλιών για το ευρωπαϊκό
νοµισµατικό σύστηµα (των E. A. J. George, Gisela Kurtz,
Michael Butler και John Major), καθώς και σχέδια για την
έκδοση συλλογικού τόµου µε τα πορίσµατα της Επιτροπής.

1990

1990

15

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση Ρώµης (7/12/1990)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διεξαγωγή, τις
1990
λεπτοµέρειες και τα θέµατα της συνάντησης της Επιτροπής για
τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης στη Ρώµη το 1990.
Περιλαµβάνονται αλληλογραφία της Εκτελεστικής Γραµµατείας
µε τα µέλη της Επιτροπής, δελτία Τύπου, σύνοψη των
πρακτικών, η οµιλία του Carlo Ciampi, οι θέσεις του
βρετανικού κόµµατος των Εργατικών για την Οικονοµική και
Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) και για την Ευρωπαϊκή Οικονοµική
Κοινότητα (ΕΟΚ), καθώς και το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα
της ΕΟΚ για την ΟΝΕ.

1991

16

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση Λουξεµβούργου (23/5/1991)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την οργάνωση, τις
λεπτοµέρειες και, τελικά, την αναβολή της συνάντησης της
Επιτροπής για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης στο
Λουξεµβούργο το Μάιο του 1991

1991

1991

17

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση Βρυξελλών (13/11/1991)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διεξαγωγή και τα 1991
θέµατα συζήτησης της συνόδου της Επιτροπής για τη
Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης στις Βρυξέλλες τον
Νοέµβριο του 1991. Περιλαµβάνονται αλληλογραφία της
Εκτελεστικής Γραµµατείας προς τα µέλη της Επιτροπής,
ηµερήσια διάταξη της συνόδου, υπόµνηµα του Alfonso Jozzo
για το ECU, σηµείωµα για τις τροποποιήσεις της Συνθήκης της
ΟΝΕ, δελτία Τύπου, σύνοψη πρακτικών, χρονοδιάγραµµα του
Paul Mentre για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ, καθώς και
χειρόγραφο σηµείωµα του Ξ. Ζολώτα για τα αναµενόµενα
πλεονεκτήµατα από την υιοθέτηση ενός κοινού νοµίσµατος.

1991

18

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση Λισαβώνας (6/4/1992)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη σύνοδο της
1991
Επιτροπής για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης στη
Λισαβώνα τον Απρίλιο 1992. Περιλαµβάνεται αλληλογραφία
της Εκτελεστικής Γραµµατείας, έγγραφο µε τη δραστηριότητα
της Association pour l'Union Monetaire de l'Europe, οµιλία του
J. A. Tavares Moreira για τη συµµετοχή της Πορτογαλίας στο
πρόγραµµα της νοµισµατικής ένωσης, δελτία Τύπου και
πρακτικά της συνόδου, καθώς και πρόγραµµα ηµερίδας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

1992

19

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση Βιέννης (5/10/1992)

1992
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις εργασίες
διοργάνωσης και την ακύρωση της συνόδου της Επιτροπής
για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης στη Βιέννη το 1992,
καθώς και άρθρα για την οικονοµική πορεία της Ευρώπης.

1992

20

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση Φρανκφούρτης (12/12/1995)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε τη διοργάνωση
της συνόδου της Επιτροπής για τη Νοµισµατική Ένωση της
Ευρώπης στη Φρανκφούρτη το ∆εκέµβριο 1992 και την
αδυναµία συµµετοχής του Ξ. Ζολώτα, λόγω προβλήµατος
υγείας.

1995

1995

21

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Προτάσεις Ξ. Ζολώτα για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού
Νοµισµατικού Συστήµατος (1987)

Ο φάκελος περιέχει έκθεση του Ξενοφώντα Ζολώτα µε τις
1987
προτάσεις του για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκόυ
Νοµισµατικού Συστήµατος στην ελληνική γλώσσα και σε
αγγλική µετάφραση. Περιέχει επίσης αντίγραφα των
διαβιβαστικών επιστολών µε τις οποίες ο ∆ιοικητής απέστειλε

1987

Σελίδα : 4
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
2 - ∆ιεθνείς Οργανισµοί
6 - Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης
Πλήθος φακέλων: 27

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

την ανωτέρω έκθεση στους V. Giscard d'Estaing, H. Schmidt,
E. Balladur, U. Plachetka και P. Mentre.
22

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση - Σχέδιο συνθήκης
(1991)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις προσπάθειες
1984
δηµιουργίας της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης της
Ευρώπης. Περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων άρθρα για τα
διεθνή οικονοµικά προβλήµατα, για την επανευθυγράµµιση
των νοµισµάτων του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος,
για την κρίση του δολλαρίου και εν γένει την οικονοµία των
ΗΠΑ, για την ανάγκη δηµιουργίας οικονοµικής, νοµισµατικής
και πολιτικής ένωσης της Ευρώπης, άρθρο του Ξενοφώντα
Ζολώτα µε προβλέψεις για το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Σύστηµα στη δεκαετία του 1990, υπόµνηµα της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη µετάβαση στην ΟΝΕ,
πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, έρευνα για την
αντικατάσταση των εθνικών νοµισµάτων µε το ECU, σχέδιο
συνθήκης για την ΟΝΕ και προσφώνηση του Wayne D. Angell
για τη νοµισµατική πολιτική των ΗΠΑ.

1991

23

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνάντηση επιχειρηµατιών και ευρωβουλευτών
(Στρασβούργο, 18/1/1989)

1988
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διεξαγωγή της
συνάντησης επιχειρηµατιών και ευρωβουλευτών για τη
Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο (Στρασβούργο 1989). Περιλαµβάνεται σχετική
αλληλογραφία, προσκλήσεις, το πρόγραµµα και τα πρακτικά.

1989

24

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Συνέδριο EURO 92

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διεξαγωγή του
1987
συνεδρίου EURO 92 στο Παρίσι το ∆εκέµβριο 1987.
Αποτελείται από επιστολή του Valery Giscard d'Estaing προς
τον Ξενοφώντα Ζολώτα και χειρόγραφο σηµείωµα µε τα
προσωπικά στοιχεία του Ιωάννη Πεσµαζόγλου.

1987

25

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης:
Ενηµέρωση Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (1988)

Ο φάκελος περιέχει ενηµερωτικά έγγραφα της Association
1988
pour l'Union Monetaire de l'Europe προς το Σύνδεσµο
Ελληνικών Βιοµηχανιών και επιστολή του εκπροσώπου της,
Bertrand de Maigret προς τον Ξενοφώντα Ζολώτα, αναφορικά
µε τη δραστηριότητα της Association στην Ελλάδα.

1988

26

Επιτροπή για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης: ∆ιάφορα Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την Επιτροπή για τη
Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης, την πορεία προς την
ευρωπαϊκή νοµισµατική ολοκλήρωση και το Ευρωπαϊκό
Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών.

27

Ευρωπαϊκή νοµισµατική ολοκλήρωση (1988-1989)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την έκθεση της
Επιτροπής Οικονοµικών και Νοµισµατικών Ζητηµάτων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε θέµα την ευρωπαϊκή
νοµισµατική ολοκλήρωση.

1988

1990

1988

1989

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
2 - ∆ιεθνείς Οργανισµοί
7 - Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών
Πλήθος φακέλων: 2

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών - Ελληνική Αντιπροσωπεία
(1949 - 1953)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις συνεδριάσεις της 1949
Οικονοµικής και Χρηµατοδοτικής Επιτροπής του Οικονοµικού
και Κοινωνικού Συµβουλίου του ΟΗΕ, καθώς και οµιλίες του
Ξενοφώντα Ζολώτα σχετικές µε την κατάσταση της
παγκόσµιας οικονοµίας και προτάσεις για την οικονοµική
ανάπτυξη στις υποανάπτυκτες χώρες.

1953

2

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών - UNCTAD: Συνάντηση
Οµάδος Υψηλού Επιπέδου για τη Χρηµατοδότηση της
Ανάπτυξης (1978)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη ∆ιάσκεψη
Εµπορίου και Ανάπτυξης του ΟΗΕ στη Γενεύη (UNCTAD
1978) και τις προτάσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα κατά τη
συµµετοχή του σε αυτή.

1978

1978

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
2 - ∆ιεθνείς Οργανισµοί
8 - ∆ιεθνείς δράσεις - προτάσεις
Πλήθος φακέλων: 10

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

1

Σχέδιο Ζολώτα Ι: Γενικές Ρυθµίσεις ∆ανεισµού (1957 - 1961) Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διάσκεψη της
Βιέννης για τη µεταρρύθµιση του διεθνούς νοµισµατικού
συστήµατος και τις προτάσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα για τη
διεύρυνση του ρόλου του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.

1957

1961

2

Σχέδιο Ζολώτα ΙΙ : Πολυνοµισµατικός Κανόνας (1961 - 1967) Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα σχετικά µε τις προτάσεις
1961
των Edward Bernstein, Robert Triffin, Maxwell Stamp και
Ξενοφώντα Ζολώτα, αναφορικά µε τη µεταρρύθµιση του
διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος, τη διεθνή ρευστότητα και
τον πολυνοµισµατικό συναλλαγµατικό κανόνα.

1967

3

Πρόταση Ξενοφώντα Ζολώτα: Αποσύνδεση διεθνούς
νοµισµατικού συστήµατος από το χρυσό (1972)

1972

1975

4

Συµµετοχή Ξενοφώντα Ζολώτα στη διεθνή διάσκεψη της
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια από τον Τύπο που αφορούν
Σιένας για την κρίση του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος στην αναχώρηση του Ξενοφώντα Ζολώτα για τη Σιένα της
(1973)
Ιταλίας, προκειµένου να συµµετάσχει στην διεθνή διάσκεψη
για την κρίση του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος.

1973

1973

5

Πρόταση Ξενοφώντα Ζολώτα: ∆ιεθνές Ταµείο Εγγυοδοσιών - Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη πρόταση του
Αλληλογραφία (1977 - 1979)
Ξενοφώντα Ζολώτα για την ίδρυση ενός ∆ιεθνούς Ταµείου
Εγγυοδοσιών.

1977

1979

6

Πρόταση Ξενοφώντα Ζολώτα : ∆ιεθνές Ταµείο Εγγυοδοσιών Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την πρόταση του
Ξενοφώντα Ζολώτα για την ίδρυση ενός ∆ιεθνούς Ταµείου
- Κείµενα προτάσεων (1978)
Εγγυοδοσιών, την οποία κατέθεσε στη ∆ιάσκεψη των
Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη
(UNCTAD).

1978

1978

7

Πρόταση Ξενοφώντα Ζολώτα: ∆ιεθνές Ταµείο Εγγυοδοσιών - Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις και οµιλίες σχετικές µε το
1975
ενδεχόµενο ίδρυσης οργανισµού πολυµερών εγγυοδοσιών για
∆ιάφορα Κείµενα (1975 - 1978)
τον δανεισµό των αναπτυσσοµένων χωρών.

1978

8

Η Κρίση του ∆ολλαρίου: Πρόταση Ξενοφώντα Ζολώτα στο
∆.Ν.Τ. - Αλληλογραφία µε τον Γερουσιαστή Henry S. Reuss
(1978-1979)

1978
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη συζήτηση στις
ΗΠΑ για την υιοθέτηση της πρότασης του Ξενοφώντα Ζολώτα
περί διάσωσης του δολλαρίου.

1979

9

∆ιεθνής πρόταση Ξενοφώντα Ζολώτα: Ανακύκλωση
πλεονασµατικών κεφαλαίων πετρελαίου - ∆ιεθνές Ταµείο
Εγγυοδοσιών

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την επανάληψη της
πρότασης του Ξενοφώντα Ζολώτα περί ίδρυσης ενός
∆ιεθνούς Ταµείου Ασφάλισης Πιστώσεων, το οποίο θα
αναλάβει την επίλυση του ζητήµατος ανακύκλωσης των
πετρελαϊκών πλεονασµάτων των χωρών του OPEC προς τις
ελλειµµατικές χώρες.

1979

1980

10

Οικονοµική συνεργασία στην Αφρική (1966 - 1967)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την οικονοµική
κατάσταση των χωρών της Αφρικής και πρόταση διεθνούς
οικονοµικής συνεργασίας για την αφρικανική ανάπτυξη.

1966

1967

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την πρόταση του
Ξενοφώντα Ζολώτα για την αποδέσµευση του διεθνούς
νοµισµατικού συστήµατος από το χρυσό.

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
3 - Συµµετοχή σε Κυβερνήσεις και Κυβερνητικά Όργανα
1 - Υπουργείο Συντονισµού (1952)
Πλήθος φακέλων: 2

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

1

Υπουργείο Συντονισµού 1952: Έγγραφα - ∆ηµοσιεύσεις στον Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον τύπο και σηµειώµατα 1952
τύπο
σχετικά µε την οικονοµική και αγροτική πολιτική της
υπηρεσιακής κυβέρνησης ∆ηµητρίου Κιουσόπουλου, καθώς
και για το πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας από τις ΗΠΑ,
µέσω του Υπουργού Συντονισµού και προσωρινώς Γεωργίας,
Ξενοφώντα Ζολώτα.

2

Υπουργείο Συντονισµού 1952: ∆ηµοσιεύσεις στον τύπο

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον τύπο σχετικά µε τη
θητεία του Ξενοφώντα Ζολώτα στο Υπουργείο Συντονισµού
(και προσωρινώς Γεωργίας) της υπηρεσιακής κυβέρνησης
∆ηµητρίου Κιουσοπούλου (1952). Πιο συγκεκριµένα,
αναφέρεται στην οικονοµική πολιτική, στο πρόγραµµα
ανασυγκρότησης της χώρας, στην αµερικανική οικονοµική
βοήθεια, την βιοµηχανική ανάπτυξη, κ.ά.

1952

1952

1953

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
3 - Συµµετοχή σε Κυβερνήσεις και Κυβερνητικά Όργανα
2 - Υπουργείο Συντονισµού και Προγραµµατισµού (1974)
Πλήθος φακέλων: 22

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1

Υπουργός Συντονισµού και Προγραµµατισµού:
Αλληλογραφία (1974)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον επικείµενο
1974
διορισµό και παραίτηση µέλους της ελληνικής αντιπροσωπείας
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Επιτροπή Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας αντίστοιχα, τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, την
οικονοµική βοήθεια προς την Ελλάδα, την οικονοµική πολιτική,
τις ελληνοϊαπωνικές σχέσεις, κ.ά.

1974

2

Υπουργός Συντονισµού και Προγραµµατισµού: Προσωπική
αλληλογραφία [Ξενόγλωσση] (1974)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια µε προσωπική αλληλογραφία
του Ξενοφώντα Ζολώτα σχετική µε την ανάληψη του
Υπουργείου Συντονισµού και Προγραµµατισµού το 1974.

1974

1974

3

Υπουργός Συντονισµού και Προγραµµατισµού: Προσωπική
αλληλογραφία [Ελληνική] (1974)

Ο φάκελος περιέχει προσωπική αλληλογραφία του Ξενοφώντα 1974
Ζολώτα σχετική µε την ανάληψη καθηκόντων στο Υπουργείο
Συντονισµού και Προγραµµατισµού το 1974.

1974

4

Υπουργός Συντονισµού και Προγραµµατισµού: Κυβερνητικές Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε κυβερνητικές
δηλώσεις και ανακοινώσεις του Υπουργείου Συντονισµού και
δηλώσεις - ανακοινώσεις (1974)
Προγραµµατισµού το 1974.

1974

1974

5

Υπουργείο Συντονισµού και Προγραµµατισµού: Υπόθεση
Lockheed (1974)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη σύµβαση µε την
εταιρεία Lockheed για την ίδρυση της Βιοµηχανίας
Αεροπορικού Υλικού.

1974

1974

6

Υπουργός Συντονισµού και Προγραµµατισµού: Ακροάσεις
(1974)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε αιτήµατα ακρόασης
προς το Υπουργείο Συντονισµού και Προγραµµατισµού το
1974.

1974

1974

7

Υπουργός Συντονισµού και Προγραµµατισµού: Προσκλήσεις Ο φάκελος περιέχει προσκλήσεις προς τον το Υπουργό
Συντονισµού και Προγραµµατισµού Ξενοφώντα Ζολώτα
(1974)
πολιτιστικών και κοινωνικών κυρίως εκδηλώσεων.

1974

1974

8

Υπουργός Συντονισµού και Προγραµµατισµού: ∆ελτίο
συναντήσεων - τηλεφωνηµάτων (1974)

1974

1974

9

Φάκελος που περιέχει αποκόµµατα από τον ηµερήσιο Τύπο
∆ηµοσιεύσεις στον τύπο για τον Υπουργό Συντονισµού και
Προγραµµατισµού Ξενοφώντα Ζολώτα (Ιούλιος - Αύγουστος σχετικά µε τον διορισµό και τους δύο πρώτους µήνες θητείας
του Ξενοφώντα Ζολώτα στο Υπουργείο Συντονισµού και
1974)
Προγραµµατισµού. Σχολιάζονται επίσης, τις εξαγγελίες της
Κυβέρνησης Καραµανλή για την οικονοµική πολιτική, τη
σύνδεση της χώρας µε την Κοινή Αγορά, το πρόγραµµα
δηµοσίων επενδύσεων, το κυπριακό ζήτηµα, κ.ά.

1974

1974

10

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Υπουργό Συντονισµού και
Προγραµµατισµού Ξενοφώντα Ζολώτα (Σεπτέµβριος 1974)

Φάκελος που περιέχει αποκόµµατα από τον ηµερήσιο Τύπο 1974
σχετικά µε το έργο του Υπουργού Συντονισµού και
Προγραµµατισµού, Ξενοφώντα Ζολώτα, τα οποία αφορούν
κυρίως α) στην οµιλία του Ξ. Ζολώτα στη ∆ιεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, β) στην επίσκεψή του στη Βόννη για
διαπραγµατεύσεις µε τη γερµανική κυβέρνηση περί
οικονοµικής βοήθειας και επανασύνδεσης της Ελλάδας µε την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, γ) σε σχέδια και αποφάσεις
του Υπουργείου για την ελληνική οικονοµία και βιοµηχανία και
δ) στη συµµετοχή της Ελλάδας στην ετήσια σύνοδο του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της ∆ιεθνούς Τραπέζης.

1974

11

∆ηµοσιεύσεις στον τύπο για τον Υπουργό Συντονισµού και
Προγραµµατισµού Ξενοφώντα Ζολώτα (Οκτώβριος 1974)

Φάκελος ο οποίος περιέχει αποδελτιώσεις από τον ηµερήσιο 1974
Τύπο σχετικά µε το έργο του Ξενοφώντα Ζολώτα στο
Υπουργείο Συντονισµού και Προγραµµατισµού κατά τον µήνα
Οκτώβριο 1974. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρονται στη
συµµετοχή του Ξ. Ζολώτα στην ετήσια σύνοδο του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και της ∆ιεθνούς Τραπέζης, στις
επαφές και συζητήσεις του Ξ. Ζολώτα και Π. Παπαληγούρα
στις ΗΠΑ για την οικονοµική και πολιτική κατάσταση στην
Ελλάδα, στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, στη
χρηµατοδότηση της χώρας, στη λήψη µέτρων για την τόνωση
της ελληνικής οικονοµίας και των επενδύσεων, κ.ά.

1974

12

∆ηµοσιεύσεις στον τύπο για τον Υπουργό Συντονισµού και
Προγραµµατισµού Ξενοφώντα Ζολώτα (Νοέµβριος 1974)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε άρθρα, δηλώσεις και 1974
δηµοσιεύσεις του Υπουργού Συντονισµού και
Προγραµµατισµού Ξενοφώντα Ζολώτα. Πιο συγκεκριµένα,
αναφέρεται στο ενδεχόµενο αύξησης των αποδοχών των

1974

Φάκελος που περιέχει δελτία σχετικά µε συναντήσεις και
τηλεφωνήµατα διαφόρων προσώπων που επιθυµούσαν να
έλθουν σε ακρόαση του Υπουργού Συντονισµού και
Προγραµµατισµού Ξενοφώντα Ζολώτα.
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εργαζοµένων, στη χορήγηση στεγαστικών δανείων, στη
διερεύνηση δυνατοτήτων πραγµατοποίησης ξένων
επενδύσεων στη χώρα, στο Κέντρο Προγραµµατισµού και
Οικονοµικών Ερευνών, στην παραίτηση µελών της
υπηρεσιακής κυβέρνησης και στην ανάληψη της ∆ιοίκησης της
Τράπεζας της Ελλάδος από τον Ξ. Ζολώτα.
13

∆ηµοσιεύσεις στον τύπο για τον Υπουργό Συντονισµού και
Προγραµµατισµού Ξενοφώντα Ζολώτα (Ιούλιος Σεπτέµβριος 1974)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια µε δηµοσιεύµατα στον Τύπο για 1974
τον Υπουργό Συντονισµού και Προγραµµατισµού Ξενοφώντα
Ζολώτα, κατά τη διάρκεια της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας,
από τον Ιούλιο µέχρι τον Σεπτέµβριο του 1974. Πιο
συγκεκριµένα, αναφέρονται στην άρση των περιορισµών στις
αναλήψεις καταθέσεων, την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, στην
οµιλία του Ξ. Ζολώτα στα εγκαίνια της ∆ιεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, την κατάργηση των αντικινήτρων της
οικονοµικής πολιτικής, την παροχή οικονοµικής βοήθειας προς
την Ελλάδα, την ανάπτυξη επενδυτικών δραστηριοτήτων στη
χώρα, κ.ά.

1974

14

∆ηµοσιεύσεις στον τύπο για τον Υπουργό Συντονισµού και
Προγραµµατισµού Ξενοφώντα Ζολώτα (Οκτώβριος Νοέµβριος 1974)

1974
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την οµιλία του
Ξενοφώντα Ζολώτα και τα αποτελέσµατα των συνοµιλιών της
ελληνικής αντιπροσωπείας στην ετήσια σύνοδο του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και της ∆ιεθνούς Τραπέζης, τη
χρηµατοδότηση των δηµοσίων έργων, το ελληνικό δηµόσιο
χρέος, τον επαναδιορισµό του Ξ. Ζολώτα στη ∆ιοίκηση της
Τράπεζας της Ελλάδος, την ίδρυση χαλυβουργείου και
εργοστασίου αλουµίνας στην Ελλάδα, τα αποτελέσµατα
εκλογών, κ.ά.

1974

15

Αποδελτιώσεις Τύπου Υπουργείου Συντονισµού και
Προγραµµατισµού (25 Ιουλίου - 24 Αυγούστου 1974)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις διπλωµατικές
σχέσεις της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα µετά την
αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας, την οικονοµική πολιτική της
χώρας και τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας, τη νοµισµατική
και πιστωτική πολιτική, τις επενδύσεις, τα αίτια του
πληθωρισµού, τον τουρισµό, κ.ά.

1974

1974

16

Αποδελτιώσεις Τύπου Υπουργείου Συντονισµού και
Προγραµµατισµού ( 25 Αυγούστου - 7 Σεπτεµβρίου 1974)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά την οικονοµική πορεία
1974
της χώρας, την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την έκδοση του
∆ιεθνούς ∆ανείου από την ΕΟΚ, τη δανειοδότηση
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, το Χρηµατιστήριο, καθώς και το
ενδιαφέρον ξένων κεφαλαίων για σηµαντικές επενδύσεις στην
Ελλάδα, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κ.ά.

1974

17

Αποδελτιώσεις Τύπου Υπουργείου Συντονισµού και
Προγραµµατισµού (8 - 17 Σεπτεµβρίου 1974)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την κατάσταση της
1974
χώρας πριν και µετά το δικτατορικό καθεστώς, την ένταξη της
Ελλάδας στην ΕΟΚ, τις επενδύσεις στη χώρα, τη βιοµηχανική
ανάπτυξη, το πρόβληµα του πληθωρισµού, την οικονοµική
πολιτική της Κυβέρνησης Καραµανλή, κ.ά.

1974

18

Αποδελτιώσεις Τύπου Υπουργείου Συντονισµού και
Προγραµµατισµού (18 - 25 Σεπτεµβρίου 1974)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την οικονοµική πολιτική 1974
της χώρας, την ένταξή της στην ΕΟΚ, τον πληθωρισµό και την
αντιπληθωριστική πολιτική, τις δηµόσιες επενδύσεις και τη
δανειοδότηση της χώρας, τη βιοµηχανική ανάπτυξη, το
Χρηµατιστήριο, κ.ά.

1974

19

Αποδελτιώσεις Τύπου Υπουργείου Συντονισµού και
Προγραµµατισµού (26 Σεπτεµβρίου - 10 Οκτωβρίου 1974)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την οικονοµική
κατάσταση της χώρας, την ένταξή της στην ΕΟΚ, τις
επενδύσεις και βιοµηχανική ανάπτυξη της χώρας, τη
φορολογική πολιτική, κ.ά.

1974

1974

20

Αποδελτιώσεις Τύπου Υπουργείου Συντονισµού και
Προγραµµατισµού (11 - 26 Οκτωβρίου 1974)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο που αφορούν
στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, τη χρηµατοδότηση
έργων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, την
αγροτική πολιτική, την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, τη
νοµισµατική κυκλοφορία, τη χρηµατοδότηση των
ξενοδοχειακών και εµπορικών επιχειρήσεων, κ.ά.

1974

1974

21

Αποδελτιώσεις Τύπου Υπουργείου Συντονισµού και
Προγραµµατισµού (27 Οκτωβρίου - 22 ∆εκεµβρίου 1974)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα στον Τύπο που αφορούν
1974
στην αντιµετώπιση του πληθωρισµού, τη χρηµατοδότηση των
ξενοδοχειακών και εµπορικών επιχειρήσεων, την αγροτική
οικονοµία και πολιτική, την ίδρυση βιοµηχανιών χαλυβουργίας

1974
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και αλουµίνας, τον επαναδιορισµό και ορκωµοσία του Ξ.
Ζολώτα στη ∆ιοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, την
ενεργειακή πολιτική και το ενεργειακό πρόβληµα της Ελλάδας,
την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, τις δηµόσιες επενδύσεις, κ.ά.
22

Επιτροπή Τιµών και Εισοδηµάτων (1974)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την αναδιοργάνωση
της Επιτροπής Τιµών και Εισοδηµάτων το 1974 καθώς και
άρθρα για την εισοδηµατική πολιτική και τα οικονοµικά µέτρα
της Κυβέρνησης.

1974

1974
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Τίτλος

Περιγραφή

1

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Αλληλογραφία

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1989
διάφορα θεσµικά, νοµικά και φυσικά πρόσωπα. Μεταξύ άλλων
περιλαµβάνονται συγχαρητήριες επιστολές για την ανάληψη
της Οικουµενικής Κυβέρνησης, αιτήµατα για ακρόαση ή τη
µεσολάβηση του Πρωθυπουργού για διάφορα προσωπικά
θέµατα, τεκµήρια για τη συµµετοχή γυναικών στην Κυβέρνηση,
για το ζήτηµα της ονοµασίας της ΠΓ∆Μ, για την ΑΣΟΕΕ,
πρόταση για ίδρυση Γραφείου παρά τω Πρωθυπουργώ,
επιστολή του George Bush µε τις θέσεις του NATO αναφορικά
µε τα στρατεύµατα σε χώρες της Ευρώπης, καθώς και
αντίγραφο της επιστολής του Ξ. Ζολώτα προς τον Πρόεδρο
της ∆ηµοκρατίας, µε την οποία υπέβαλε την παραίτηση της
Οικουµενικής Κυβέρνησης.

1990

2

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Αλληλογραφία (µεταγενέστερη)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε τη θητεία του
1990
Ξενοφώντα Ζολώτα στην Οικουµενική Κυβέρνηση, µετά την
παραίτηση της κυβέρνησης αυτής. Η αλληλογραφία αφορά α)
διάψευση πληροφοριών σε άρθρο του «Οικονοµικού
Ταχυδρόµου», β) ευχαριστίες του Helmut Kohl για τις ευχές
του Ξ. Ζολώτα επί της ενοποίησης των δύο Γερµανιών και γ)
έκφραση δυσαρέσκειας για τη χρήση παλαιότερης
συνέντευξης του Ξ. Ζολώτα από τον τηλεοπτικό σταθµό
Antenna.

1993

3

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Προγραµµατικές δηλώσεις-υλικά προετοιµασίας

Ο φάκελος περιέχει υποµνήµατα Υπουργών προς τον
Πρωθυπουργό Ξενοφώντα Ζολώτα, ως υλικό για τη σύνταξη
των προγραµµατικών δηλώσεων της Οικουµενικής
Κυβέρνησης, καθώς και το τελικό κείµενο των
προγραµµατικών δηλώσεων.

1989

1989

4

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Βουλή

Ο φάκελος περιέχει Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής 1989
των Ελλήνων κατά τη θητεία της Οικουµενικής Κυβέρνησης
Ξενοφώντα Ζολώτα, καθώς και το Προεδρικό ∆ιάταγµα µε το
οποίο διαλύθηκε η Βουλή και προκηρύχθηκαν γενικές εκλογές.

1990

5

Ο φάκελος περιέχει προτάσεις µέτρων της Οικουµενικής
Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Προτάσεις µέτρων προς τους τρεις Αρχηγούς των Κοµµάτων Κυβέρνησης προς τους αρχηγούς των τριών κοµµάτων,
αναφορικά µε την οικονοµική και δηµοσιονοµική πολιτική και
την αντιµετώπιση του βλαβερού για το ισοζύγιο πληρωµών
δηµόσιου ελλείµµατος.

6

1990

1990

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µε τον αρχηγό του
1990
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, Ανδρέα Παπανδρέου,
αναφορικά µε τις κρίσεις της Ηγεσίας των Ενόπλων
∆υνάµεων, την εκλογή του νέου Προέδρου της ∆ηµοκρατίας,
την προκήρυξη γενικών εκλογών και το φορολογικό
νοµοσχέδιο.

1990

7

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Ελληνικό Ριζοσπαστικό Κίνηµα

Ο φάκελος περιλαµβάνει αλληλογραφία του πρωθυπουργού
Ξενοφώντα Ζολώτα µε το Ελληνικό Ριζοσπαστικό Κίνηµα.
Περιέχονται µία επιστολή-υπόµνηµα του αρχηγού του
κινήµατος Αντώνη Τρίτση, σχετική µε τις οικοδοµικές άδειες,
τις µεταφορές και το περιβάλλον, καθώς και αντίγραφο της
απάντησης του Ξ. Ζολώτα.

1990

1990

8

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Πρωθυπουργού 1990
Ξενοφώντα Ζολώτα και του Συνασπισµού της Αριστεράς και
της Προόδου. Περιλαµβάνει ένα αντίγραφο επιστολής του
Χαριλάου Φλωράκη, Προέδρου του Συνασπισµού, σχετικής µε
τις αγροτικές συντάξεις.

1990

9

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Συνεδριάσεις Υπουργικού Συµβουλίου

Ο φάκελος περιέχει προσκλήσεις στις συνεδριάσεις του
Υπουργικού Συµβουλίου της Οικουµενικής Κυβέρνησης
Ξενοφώντα Ζολώτα (1989-1990), καθώς και τα θέµατα
ηµερήσιας διάταξης κάθε συνεδρίασης.

1989

1990

10

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Συντονισµός Κυβερνητικού έργου

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µε τα µέλη της
Οικουµενικής Κυβέρνησης και των κοµµάτων που
συµµετέχουν σε αυτήν, σχετικά µε τον συντονισµό του
κυβερνητικού έργου. Τα τεκµήρια του φακέλου αναφέρονται,
µεταξύ άλλων, στο πρόγραµµα έργων υποδοµής, στην

1989

1990
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απορρόφηση κονδυλίων της ΕΟΚ, στη χρηµατοδότηση
παραγωγικών επενδύσεων, στο νοµοθετικό έργο, στην
απογραφή των εκτάκτων υπαλλήλων και τις µετατάξεις στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στην αγορά στρατιωτικού υλικού
από τις ΗΠΑ, σε αιτήµατα της Α∆Ε∆Υ και στην υποψηφιότητα
της Αθήνας για τη φιλοξενία των Ολυµπιακών Αγώνων του
1996. Τέλος, περιλαµβάνεται συνοπτικός απολογισµός του
κυβερνητικού έργου.
11

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Κυβερνητικό έργο-Νοµοσχέδια

Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις σχετικές µε α) σχέδιο νόµου για
τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και β) σχέδιο
νόµου για τροποποίηση του Ν. 1622/1986 αναφορικά µε τις
νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Τα νοµοσχέδια αυτά
επεξεργάστηκε η Οικουµενική Κυβέρνηση Ξενοφώντα
Ζολώτα.

1989

1990

12

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Οικονοµική Πολιτική

Ο φάκελος περιέχει σηµειώµατα, εκθέσεις και υποµνήµατα
1989
σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Οικουµενικής
Κυβέρνησης Ξενοφώντα Ζολώτα. Περιλαµβάνονται
υποµνήµατα αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση των δηµοσίων
ελλειµµάτων, µε τις νοµισµατικές εξελίξεις του 1989 και τους
στόχους του 1990, µε το γενικό πλαίσιο αρχών οικονοµικής
πολιτικής της Οικουµενικής Κυβέρνησης, µε το ισοζύγιο
πληρωµών και την κερδοσκοπία, µε τα δάνεια σε ECU, έκθεση
για µέτρα εξισορρόπησης της οικονοµίας, καθώς και πίνακες
µε οικονοµικά στοιχεία.

1990

13

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Πρόγραµµα για τη Σταθεροποίηση και Ανάπτυξη της
Ελληνικής Οικονοµίας

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα για τη σύσταση της Επιτροπής
Προγράµµατος οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης
(Επιτροπή Ά. Αγγελόπουλου) και την έκθεση της Επιτροπής
Εµπειρογνωµόνων για τη σταθεροποίηση και ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας.

1989

1990

14

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Πρόγραµµα Αναβάθµισης Ανθρώπινου Παράγοντα

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη σύσταση, τις
συνεδριάσεις, τις εισηγήσεις και την τελική έκθεση της
Επιτροπής για την κατάρτιση προγράµµατος για την
αναβάθµιση του ανθρώπινου παράγοντα (Επιτροπή
Σακελλαρίδη ή Επιτροπή Ανθρώπινου Παράγοντα).

1989

1990

15

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Ο φάκελος περιέχει προτάσεις και σχέδια νόµου για την
Φορολογικό νοµοσχέδιο - Προτάσεις Υπουργού Οικονοµικών αναθεώρηση του φορολογικού συστήµατος.
Γεώργιου Σουφλιά

1990

1990

16

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Ο φάκελος περιέχει προτάσεις του Υπουργού Οικονοµικών Γ. 1990
Φορολογικό νοµοσχέδιο - Προτάσεις Υπουργού Οικονοµικών Αγαπητού προς τον Πρωθυπουργό Ξενοφώντα Ζολώτα για το
νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, καθώς και σύντοµο σηµείωµα
Γεώργιου Αγαπητού
του Γ. Προβόπουλου που συγκρίνει τις προτάσεις αυτές µε το
νοµοσχέδιο του τέως Υπουργού Γ. Σουφλιά.

1990

17

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Φορολογικό νοµοσχέδιο - Προτάσεις Σ.Ε.Β.

Ο φάκελος περιέχει επιστολές µε τις προτάσεις του
Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών επί του φορολογικού
νοµοσχεδίου της Οικουµενικής Κυβέρνησης Ξ. Ζολώτα.

1990

1990

18

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Φορολογικό νοµοσχέδιο - Προτάσεις τροποποιήσεων

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα µε παρατηρήσεις και προτάσεις
της ΚΕ∆ΚΕ, του δηµοσιογράφου Ι.Π. Μαρίνου και των
οργανώσεων των παραγωγικών τάξεων, αναφορικά µε το
φορολογικό νοµοσχέδιο της Οικουµενικής Κυβέρνησης.

1990

1990

19

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Φορολογικό νοµοσχέδιο - Τροποποιήσεις σχεδίων

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διαδικασία
σύνταξης του φορολογικού νοµοσχεδίου της Οικουµενικής
Κυβέρνησης.

1990

1990

20

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Ο φάκελος περιέχει εισηγητική έκθεση και σχέδιο νόµου για
1989
Φορολογικό νοµοσχέδιο - κείµενο που κατατέθηκε στη Βουλή την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθµίσεις στη
φορολογία και τροποποίηση διατάξεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη.

1990

21

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Φορολογικό νοµοσχέδιο - µεταγενέστερο χειρόγραφο Ξ.
Ζολώτα

Ο φάκελος περιέχει σχέδιο εκτενούς άρθρου, σχετικού µε την
έκθεση του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης για το φορολογικό νοµοσχέδιο της Οικουµενικής
Κυβέρνησης.

22

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Πρωθυπουργού Ξ.

1990

1990

Σελίδα : 3
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
3 - Συµµετοχή σε Κυβερνήσεις και Κυβερνητικά Όργανα
3 - Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990)
Πλήθος φακέλων: 33

Α/α
22

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1990

1990

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ζολώτα µε τους αρχηγούς των κοµµάτων που στήριζαν την
Οικουµενική Κυβέρνηση και µε την Ευρωπαϊκή Επίτροπο Β.
Παπανδρέου, για θέµατα αναφορικά µε την Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την απόρρητη έκθεση για την
κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και την οµιλία του Ξ.
Ζολώτα για τον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην
οικονοµική ανάπτυξη.

23

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Μακεδονία-Θράκη

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα σχετικά µε εθνικά και οικονοµικά 1990
ζητήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει το Υπουργείο
Μακεδονίας-Θράκης. Περιλαµβάνονται έγγραφο του
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας µε προτάσεις ανάπτυξης της
∆υτικής Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και επιστολή του
Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης σχετική µε τον τακτικό
προϋπολογισµό και τον προϋπολογισµό δηµοσίων
επενδύσεων στην περιοχή αρµοδιότητάς του.

1990

24

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Οργανισµός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων

Ο φάκελος περιέχει υποµνήµατα σχετικά µε τη βιωσιµότητα
των επιχειρήσεων του Οργανισµού Οικονοµικής
Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων και τη διαδικασία
ιδωτικοποίησής τους.

1990

1990

25

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ της Τηλέτυπος ΑΕ 1990
και του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε την άδεια λειτουργίας
του τηλεοπτικού σταθµού Mega Channel και την άδεια
µετάδοσης των εκλογικών αποτελεσµάτων του Απριλίου 1990.

1990

26

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Μέγαρο Μουσικής

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Πρωθυπουργού 1990
Ξενοφώντα Ζολώτα και του Χρήστου ∆. Λαµπράκη, σχετική µε
τις εργασίες περάτωσης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

1990

27

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Εργασιακά ζητήµατα

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Πρωθυπουργού 1989
Ξενοφώντα Ζολώτα µε την Οµοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών
Οργανώσεων Ελλάδος και τη Συνοµοσπονδία Εργατών
Ελλάδος, αναφορικά µε τα εργασιακά δικαιώµατα.

1990

28

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Κινητοποιήσεις διαµαρτυρίας

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα σχετικά µε τις απεργιακές
1990
κινητοποιήσεις, τις πορείες διαµαρτυρίας και τις καταλήψεις
πανεπιστηµιακών κτιρίων, που πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό
να υπονοµευθεί το έργο της Οικουµενικής Κυβέρνησης.

1990

29

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
Επικοινωνία-ενηµέρωση

Ο φάκελος περιέχει δελτία Τύπου, δηλώσεις, οµιλίες και
συνεντεύξεις του Ξενοφώντα Ζολώτα, αναφορικά µε το έργο
της Οικουµενικής Κυβέρνησης.

1989

1990

30

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
∆ηµοσιεύµατα Τύπου - Ανάληψη καθηκόντων Κυβέρνησης
(23/11/1989)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων σχετικά µε την
ορκωµοσία της Οικουµενικής Κυβέρνησης και την πρώτη
συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου.

1989

1989

31

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης (1989-1990):
∆ηµοσιεύµατα Τύπου

Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων και περιοδικών που
αναφέρονται στη διακυβέρνηση της Οικουµενικής
Κυβέρνησης.

1989

1990

32

Υπόθεση Παναγιώτη Ρουµελιώτη (1989)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την υπόθεση περί
ευθύνης του Παναγιώτη Ρουµελιώτη, πρώην Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας, στο σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης.

1989

1989

33

Πρωθυπουργία Οικουµενικής Κυβέρνησης: Λειψυδρία (1990) Ο φάκελος περιέχει έγγραφα σχετικά µε το πρόβληµα
1990
λειψυδρίας των µεγάλων αστικών κέντρων και τη λήψη µέτρων
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.

1990

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
3 - Συµµετοχή σε Κυβερνήσεις και Κυβερνητικά Όργανα
4 - Νοµισµατική Επιτροπή
Πλήθος φακέλων: 5

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1

Νοµισµατική Επιτροπή: Εκθέσεις Ξ. Ζολώτα - Μ. Γουδή - Ι.
Κούλη - Γ. Χαλκιόπουλου (1951-1954)

Ο φάκελος περιέχει δεκαπέντε εκθέσεις των Ξ. Ζολώτα, Μ.
1951
Γουδή, Ι. Κούλη και Γ. Χαλκιόπουλου προς τη Νοµισµατική
Επιτροπή. Σε σύγκριση µε τον πίνακα περιεχοµένων λείπουν
οι εκθέσεις αρ. 6, 12 και 13.

2

Νοµισµατική Επιτροπή: Εισηγήσεις-Εκθέσεις του Ξενοφώντα Ο φάκελος περιέχει µεταφράσεις στην αγγλική γλώσσα
εισηγήσεων και εκθέσεων του Ξενοφώντα Ζολώτα προς τη
Ζολώτα (1951-1954)
Νοµισµατική Επιτροπή, που υπεβλήθησαν κατά τα έτη
1951-1954. Ορισµένες από τις εκθέσεις αυτές στην ελληνική
γλώσσα βλ. στον φάκελο A2S3Y4F1.

1951

1954

3

Έκθεση Ξενοφώντα Ζολώτα προς τον Στρατάρχη Αλέξανδρο Ο φάκελος περιέχει α) έκθεση του Ξενοφώντα Ζολώτα για τα 1954
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση
Παπάγο (1954)
αναφορικά µε την οικονοµική σταθερότητα και την ανάπτυξη,
β) µετάφραση της έκθεσης αυτής στην αγγλική γλώσσα και γ)
επιστολή του Στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου που συνοδεύει
σηµειώµατα µε τις απόψεις των Υπουργών Συντονισµού και
Οικονοµικών.

1954

4

Νοµισµατική Επιτροπή: ΕΠΕΤΕΕ - «Συµβούλιο Ερεύνης
Τιµών» (1976-1981)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη σύσταση και το
1976
έργο των υπαγόµενων στη Νοµισµατική Επιτροπή θεσµών: α)
Επιτροπή Παρακολούθησης και Έρευνας Τιµών Εισαγόµενων
και Εξαγόµενων Ειδών (ΕΠΕΤΕΕ) και β) Συµβούλιο Έρευνας
Τιµών (ΣΕΤ).

1981

5

Νοµισµατική Επιτροπή: Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (1979-1980)

1979
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και γνωµοδότηση του
Ξενοφώντα Ζολώτα προς τη Νοµισµατική Επιτροπή µε θέµα
το αίτηµα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για την αύξηση
του µετοχικού της κεφαλαίου.

1980

1954

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
3 - Συµµετοχή σε Κυβερνήσεις και Κυβερνητικά Όργανα
5 - Προεδρία Γενικής Συνέλευσης ΕΡΤ
Πλήθος φακέλων: 6

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1

Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΡΤ (1976): Έγγραφα

Έγγραφα µε θέµα τη συγκρότηση της Τακτικής Γενικής
1976
Συνέλευσης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας-Τηλεοράσεως (ΕΡΤ),
στην οποία προέδρευε ex officio ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος Ξενοφών Ζολώτας.

1976

2

Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΡΤ (1976): Πρακτικά

1976
Έγγραφα µε θέµα την έκτακτη συνεδρίαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας-Τηλεοράσεως στις 7/12/1976 µε θέµα
«Έκφρασις γνώµης δια την πολιτικήν και το πρόγραµµα της
ΕΡΤ». Στη Γενική Συνέλευση προέδρευε ex officio ο ∆ιοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος Ξενοφών Ζολώτας.
Περιλαµβάνονται το ΦΕΚ ίδρυσης της ΕΡΤ ΑΕ, πρόσκληση
στα µέλη για την έκτακτη συνεδρίαση, σχέδια των πρακτικών
και τα πρακτικά της συνεδρίασης, κατάλογοι των στελεχών της
ΕΡΤ, των µελών της ΓΣ και των δηµοσιογράφων που
κλήθηκαν να καλύψουν το θέµα.

1976

3

Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΡΤ (1976): ∆ηµοσιεύµατα Τύπου Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα από τον ηµερήσιο Τύπο
σχετικά µε τις συγκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης της
Ελληνικής Ραδιοφωνίας-Τηλεοράσεως (ΕΡΤ) υπό την ex
officio προεδρεία του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
Ξενοφώντα Ζολώτα.

4

1976

1976

Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΡΤ (1977)

Ο φάκελος περιέχει υλικό σχετικό µε την τακτική Γενική
1977
Συνέλευση της ΕΡΤ του έτους 1977. Περιλαµβάνονται µεταξύ
άλλων η έκθεση πεπραγµένων, τα πρακτικά της συνεδρίασης
και αποκόµµατα από τον ηµερήσιο Τύπο σχετικά µε την ΕΡΤ.

1977

5

Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΡΤ (1978)

Ο φάκελος αφορά την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΡΤ της 1978
5.6.1978. Περιλαµβάνονται: α) ενηµερωτικό σηµείωµα για τις
δαπάνες του περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση», β) πρόσκληση
στη ΓΣ, γ) κατάλογοι των µελών του ∆Σ και της ΓΣ, καθώς και
των δηµοσιογράφων και φωτογράφων που κάλυψαν τη
συνεδρίαση, δ) έκθεση πεπραγµένων της ΕΡΤ του 1977, ε)
πρακτικά της συνέλευσης και στ) δηµοσιεύµατα από τον
ελληνικό Τύπο αναφορικά µε τη συνεδρίαση της ΓΣ της ΕΡΤ.

1978

6

Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΡΤ (1981)

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα άρθρων από τον ηµερήσιο 1981
Τύπο σχετικά µε την τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας-Τηλεοράσεως της 8.7.1981.

1981

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
3 - Συµµετοχή σε Κυβερνήσεις και Κυβερνητικά Όργανα
6 - Κυβερνητικά όργανα - επιτροπές
Πλήθος φακέλων: 6

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1

Ανώτατο Οικονοµικό Συµβούλιο (1931)

Ο φάκελος περιέχει ιδιόχειρο σχέδιο επιστολής του
Ξενοφώντα Ζολώτα προς τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο
Βενιζέλο, µε την οποία αρνείται τη θέση του Γενικού
Γραµµατέα στο Ανώτατο Οικονοµικό Συµβούλιο.

1931

1931

2

Επιτροπή µελέτης για την ανάµειξη οινοπνεύµατος µε
βενζίνη (1931)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον διορισµό του
Ξενοφώντα Ζολώτα στην Επιτροπή µελέτης για την ανάµειξη
οινοπνεύµατος µε βενζίνη, καθώς και µε πρόσκληση σε
συνεδρία της επιτροπής αυτής.

1931

1931

3

Επιτροπή µελέτης ζητηµάτων εφαρµογής του Α.Ν. της 29ης
Ιουλίου 1932

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη συµµετοχή του
1932
Ξενοφώντα Ζολώτα στην Επιτροπή µελέτης του Αναγκαστικού
Νόµου περί δραχµοποίησης.

1932

4

Επιτροπή µελέτης βελτιώσεων και αναπροσαρµογών
πιστωτικού συστήµατος (1965)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετική µε την έκθεση της
Επιτροπής µε προτάσεις για βελτίωση και προσαρµογή του
πιστωτικού συστήµατος.

1965

1965

5

Επιτροπή Αξιοποίησης ∆ωρεάς Ιωάννη Λάτση (1989-1990)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διαχείριση της
δωρεάς του Ιωάννη Λάτση για την ανακούφιση των απόρων
πολύτεκνων µητέρων.

1989

1990

6

Επιτροπή Κατάρτισης Προγράµµατος Αναβάθµισης
Ανθρώπινου Παράγοντα (1990)

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφο των πρακτικών της δεύτερης
1990
συνεδρίασης της Επιτροπής για την κατάρτιση προγράµµατος
για την αναβάθµιση του Ανθρώπινου Παράγοντα.

1990

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
4 - Επιστηµονικό έργο
1 - Ακαδηµαϊκό - Πανεπιστηµιακό έργο
Πλήθος φακέλων: 34
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Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1

Ακαδηµία Αθηνών: Αλληλογραφία

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1963
την Ακαδηµία Αθηνών και το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών. Πιο συγκεκριµένα, αφορούν στην ακαδηµαϊκή
δραστηριότητα του Ξ. Ζολώτα, στην ενηµέρωση για αδυναµία
παρεύρεσής του σε συνεδριάσεις της Ακαδηµίας Αθηνών, τη
συµµετοχή του ή µη σε Επιτροπή Κρίσης προκήρυξης έδρας,
κ.ά.

2002

2

Ακαδηµία Αθηνών - Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών: Έγγραφα Ο φάκελος περιέχει έγγραφα σχετικά µε την ίδρυση στην
- Αλληλογραφία
Ακαδηµία Αθηνών του Κέντρου Οικονοµικών Ερευνών, την
ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονοµικών και
Κοινωνικών Ερευνών και την ίδρυση Συµβουλίου
Μεσογειακών Ερευνών Κοινωνικών Επιστηµών.

1959

1961

3

Ακαδηµία Αθηνών - Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών: Θεσµικό Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο
(εισηγητικές εκθέσεις, σχέδια νόµου, βασιλικά διατάγµατα,
πλαίσιο
ΦΕΚ) του υπό ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Οικονοµικών
Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών.

1960

1961

4

Ακαδηµία Αθηνών - Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών: ∆ιάφορα Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ίδρυση του
1959
υλικά - Τύπος
Κέντρου Οικονοµικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, την
καταστατική συνέλευση του Συµβουλίου Μεσογειακών
Ερευνών Κοινωνικών Επιστηµών και το Αυστριακό Ινστιτούτο
Οικονοµικών Ερευνών.

1962

5

Ακαδηµία Αθηνών - Πανεπιστήµιο Αθηνών: Η συµµετοχή του Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και δηµοσιεύµατα από τον 1960
Ανδρέα Γ. Παπανδρέου (1960-1967)
Τύπο σχετικά µε τη συνεργασία του Ανδρέα Παπανδρέου µε
την Ακαδηµία Αθηνών, το Πανεπιστήµιο Αθηνών και την
Τράπεζα της Ελλάδος, αναφορικά µε την ίδρυση και
χρηµατοδότηση του Κέντρου Οικονοµικών Ερευνών της
Ακαδηµίας Αθηνών, την πρόταση αναδιοργάνωσης της
ανώτατης εκπαίδευσης οικονοµικών επιστηµών, καθώς και τις
αντιδράσεις στην είδηση των παχυλών αποδοχών για τις
υπηρεσίες του.

1967

6

Ακαδηµία Αθηνών: Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Κοινωνίας Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ίδρυση του
Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδηµίας
(KEEK)
Αθηνών, τον ορισµό των µελών της Εφορευτικής Επιτροπής,
τη χρηµατοδότησή του και προτάσεις για την εκπόνηση
ερευνών.

1978

1990

7

Ακαδηµία Αθηνών: Εισηγητικές εκθέσεις σχετικές µε
ακαδηµαϊκές έδρες

Ο φάκελος περιέχει εισηγητικές εκθέσεις σχετικές µε τις
1975
υποψηφιότητες των Άγγελου Αγγελόπουλου, Λάζαρου
Χουµανίδη, Κωνσταντίνου ∆ρακάτου, Κωνσταντίνου Βαΐτσου,
Ιωάννη Πεσµαζόγλου, ∆ηµήτριου ∆ελιβάνη και Ξενοφώντα
Ζολώτα, για έδρες της Ακαδηµίας Αθηνών στον τοµέα των
οικονοµικών επιστηµών. Επίσης περιέχει προτάσεις για την
εκλογή των Κωνσταντίνου Καραµανλή και Richard von
Weizsaecker, ως επίτιµων µελών της Ακαδηµίας.

1997

8

Ακαδηµία Αθηνών: Υποψηφιότητα Gabriel Ollivier

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Μονακό, Gabriel Ollivier,
σχετική µε την εκλογή του τελευταίου ως αντεπιστέλλοντος
µέλους της Ακαδηµίας Αθηνών.

1978

9

Ακαδηµία Αθηνών: Υποδοχή Ακαδηµαϊκών-λόγοι-διαλέξεις

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα από τα πρακτικά της
1952
Ακαδηµίας Αθηνών µε προσφωνήσεις για τις αναγορεύσεις
των Ξενοφώντα Ζολώτα, Άγγελου Θ. Αγγελόπουλου,
Γεωργίου Βλάχου, Ιωάννη Γεωργάκη και Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσµαζόγλου, ακόµη, τον λόγο του Ι. Πεσµαζόγλου σε
εκδήλωση προς τιµήν του Ξ. Ζολώτα και τέλος, τον επικήδειο
λόγο του Ξ. Ζολώτα προς τον Ά.Θ. Αγγελόπουλο.

1998

10

Ακαδηµία Αθηνών: Εισηγητικές εκθέσεις βραβείων

Ο φάκελος περιέχει α) αντίγραφα εισηγητικών εκθέσεων επί
υποψηφιοτήτων για κάλυψη έδρας εντεπιστέλοντος µέλους ή
για βράβευση από την Ακαδηµία Αθηνών, β) επιστολές του
Προέδρου της Τάξης Ηθικών και Πολιτικών Επιστηµών (Γ΄
Τάξης) της Ακαδηµίας µε τις οποίες γνωστοποιούνται οι
διορισµοί επιτροπών κρίσης µελετών προς βράβευση (στις
επιτροπές αυτές συµµετέχει ο Ξενοφών Ζολώτας) και γ)
πίνακες εργασιών που υποβλήθηκαν στην Ακαδηµία προς

1997

1984

Σελίδα : 2
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Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:
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4 - Επιστηµονικό έργο
1 - Ακαδηµαϊκό - Πανεπιστηµιακό έργο
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Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

βράβευση ή προτάσεων για απονοµή τιµητικής διάκρισης σε
διάφορα πρόσωπα.
11

Ακαδηµία Αθηνών: Ανάπτυξη Θράκης

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα σχετικά µε την πρόταση του
Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδηµίας
Αθηνών, για την οικονοµική και πληθυσµιακή ανάπτυξη της
περιοχής της Θράκης.

1993

1993

12

Ακαδηµία Αθηνών: Οικονοµική διαχείριση

Φάκελος που περιέχει υλικό σχετικό µε την υπόθεση
1987
ελλείµµατος στον προϋπολογισµό της Ακαδηµίας Αθηνών του
1987 και τη σύσταση της Εταιρείας Αξιοποίησης και
∆ιαχείρισης της Περιουσίας της Ακαδηµίας Αθηνών.

1993

13

Πανεπιστήµιο Αθηνών: Αλληλογραφία

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1931
το Πανεπιστήµιο Αθηνών.

1996

14

Πανεπιστήµιο Αθηνών: Εκλογή Ξ. Ζολώτα ως Τακτικού
Καθηγητή Πολιτικής Οικονοµίας (1931)

Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο τµήµατος της εισηγητικής 1931
έκθεσης των Κωνσταντίνου Βαρβαρέσου και Αλέξανδρου
Σβώλου για την εκλογή του Ξενοφώντα Ζολώτα στην έδρα
Τακτικού Καθηγητή της Πολιτικής Οικονοµίας.

1931

15

Πανεπιστήµιο Αθηνών - Νοµική Σχολή: Αναδιοργάνωση
οικονοµικών σπουδών (1964-1967)

Ο φάκελος περιέχει υλικό σχετικό µε την αναδιοργάνωση της 1962
Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και ιδιαίτερα
όσον αφορά τις οικονοµικές σπουδές στο Τµήµα Πολιτικών και
Οικονοµικών Επιστηµών.

1967

16

Πανεπιστήµιο Αθηνών - Αναδιοργάνωση οικονοµικών
σπουδών: Προτάσεις για την ίδρυση Οικονοµικής Σχολής

Ο φάκελος περιέχει επιστολές και υποµνήµατα σχετικά µε
προτάσεις για την ίδρυση Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.

1954

1976

17

Πανεπιστήµιο Αθηνών - Αναδιοργάνωση Οικονοµικών
Σπουδών: Υποδείγµατα συναφών σπουδών εξωτερικού
(1961-1965)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την οργάνωση και τα 1961
προγράµµατα σπουδών των Οικονοµικών Σχολών των
Πανεπιστηµίων Harvard, Radclifle College, Louvain, του
Κέντρου Οικονοµικής Ανάπτυξης του Yale, του Παγκόσµιου
Πανεπιστηµίου, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων, του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Εκπαιδευτικού
Προγραµµατισµού, των Ινστιτούτων της ∆ιεθνούς Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, καθώς και του Αφρικανικού Ινστιτούτου
Οικονοµικής Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού.

1965

18

Πανεπιστήµιο Αθηνών - Αναδιοργάνωση Οικονοµικών
Σπουδών: Εκθέσεις για το εκπαιδευτικό σύστηµα
(1960-1967)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το σύστηµα ανώτατης 1960
διοικητικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης των Ηνωµένων
Πολιτειών, καθώς και µε την κατάσταση και τις ανάγκες
αναδιοργάνωσης της ανώτατης παιδείας στην Ελλάδα.

1967

19

Πανεπιστήµιο Αθηνών - Αναδιοργάνωση Οικονοµικών
Σπουδών: Θέσεις φοιτητικών συλλόγων (1961-1963)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις θέσεις των
φοιτητικών συλλόγων στο ζήτηµα της αναδιοργάνωσης των
ανώτατων οικονοµικών σπουδών.

1961

1963

20

Πανεπιστήµιο Αθηνών - Αναδιοργάνωση Οικονοµικών
Σπουδών: ∆ηµοσιεύµατα Τύπου - Άρθρα

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τις ενέργειες
αναδιοργάνωσης της ανώτατης οικονοµικής παιδείας, την
ίδρυση νέων πανεπιστηµίων και το ζήτηµα διαχωρισµού της
Νοµικής Σχολής Αθηνών σε Νοµικό Τµήµα και Τµήµα
Πολιτικών και Οικονοµικών Πολιτισµών.

1959

1967

21

Πανεπιστήµιο Αθηνών: Παραδόσεις Θεωρητικής Οικονοµικής Ο φάκελος περιέχει κείµενα από τις παραδόσεις µαθηµάτων
(1965-1968)
θεωρητικής οικονοµικής του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1965

1968

22

1967
Πανεπιστήµιο Αθηνών - ∆ιδασκαλία: Μελέτες φροντιστηρίου Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις των σπουδαστών του
φροντιστηρίου του Πολιτικού και Οικονοµικού Τµήµατος της
(1967-1968)
Νοµικής Αθηνών, αναφορικά µε οικονοµικές θεωρίες α) για το
προϊόν των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων, β) για τον ρόλο της
µετανάστευσης στην οικονοµική ανάπτυξη, γ) για τη θεωρητική
οικονοµική κατά τον Μεσοπόλεµο, δ) για την «ισχυρή ώθηση»
στην ισόρροπη ανάπτυξη και ε) για τη σύνθεση του
«πολλαπλασιαστή» και της «αρχής της επιτάχυνσης».

1968

23

Πανεπιστήµιο Αθηνών - ∆ιδασκαλία: Οικονοµική Ανάπτυξη
(διδαχθείσα ύλη 1968)

∆ακτυλόγραφο κείµενο µε τη διδαχθείσα ύλη του ακαδηµαϊκού 1968
µαθήµατος του Ξενοφώντα Ζολώτα «Οικονοµική Ανάπτυξη»
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών κατά το έτος 1968.

1968

24

Πανεπιστήµιο Αθηνών - ∆ιδασκαλία: Θεωρητική Οικονοµική
(διδαχθείσα ύλη 1967-1968)

∆ιδαχθείσα ύλη του µαθήµατος του Ξενοφώντα Ζολώτα
«Θεωρητική Οικονοµική» στο Πανεπιστήµιο Αθηνών κατά το

1967

1968

Σελίδα : 3
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ακαδηµαϊκό έτος 1967-1968.
25

Πανεπιστήµιο Αθηνών: Υποψηφιότητα Ιωάννη Κούλη

Ο φάκελος περιέχει εισηγητικές εκθέσεις των ∆.Σ. Στεφανίδη,
Ξ. Ζολώτα και Μ. ∆ένδια σχετικές µε την υποψηφιότητα του
Ιωάννη Κούλη στην έδρα του τακτικού καθηγητή ∆ηµόσιας
Οικονοµίας και ∆ηµοσιονοµικής Νοµοθεσίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Περιλαµβάνεται επιστολή του
υποψηφίου προς τον Ξ. Ζολώτα κατόπιν της ανακοίνωσης
των εισηγήσεων.

1957

1958

26

ΑΣΟΕΕ: Εκλογή καθηγητή Πολιτικής Οικονοµίας (1962)

Ο φάκελος περιέχει υλικό σχετικό α) µε την υποψηφιότητα του 1962
Βασιλείου ∆αµαλά στην έδρα της Πολιτικής Οικονοµίας στην
Ανώτατη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών
(ΑΣΟΕΕ) και β) µε γνωµοδοτήσεις για τον αριθµό και τη θητεία
των εντεταλµένων υφηγητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα.

1962

27

Εφηµερίδα «Το Βήµα»: ∆ιαγωνισµός ∆οκιµίου για τη
∆ηµοκρατία (1992-1993)

Ο φάκελος περιέχει υλικό σχετικό µε τον διαγωνισµό δοκιµίου 1992
της εφηµερίδας «Το Βήµα» µε αφορµή την επέτειο 2.500
χρόνων από τη γένεση της ∆ηµοκρατίας. Περιλαµβάνονται
δηµοσιεύµατα από τον Τύπο σχετικά µε τον διαγωνισµό,
έγγραφα σχετικά µε την επιτροπή κρίσεως στην οποία
προέδρευε ο ακαδηµαϊκός Ξενοφών Ζολώτας και πέντε
αντίγραφα από τα υποψήφια δοκίµια µε τις βαθµολογίες τους.

1993

28

Πρόταση Ίδρυσης Ινστιτούτου Οικονοµικών Ερευνών (1931) Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και υπόµνηµα του
Ξενοφώντα Ζολώτα, έκτακτου καθηγητή του Πανεπιστηµίου
Αθηνών προς τη ∆ιοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος, µε την πρόταση ίδρυσης Ινστιτούτου Οικονοµικών
Ερευνών.

1931

1931

29

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης: Εκλογή Ξενοφώντα Ζολώτα ως Ο φάκελος περιέχει το Φύλλο της Εφηµερίδας της
1928
Τακτικού Καθηγητή Πολιτικής Οικονοµίας (1928)
Κυβερνήσεως, στο οποίο εκδίδεται η απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων Θεολ. Νικολούδη για τον
διορισµό τακτικών καθηγητών στο Τµήµα Οικονοµικών και
Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Μεταξύ άλλων διορίζεται και ο Ξενοφών Ζολώτας στην τακτική
Α΄ έδρα της Πολιτικής Οικονοµίας (θεωρία).

1928

30

Ακαδηµία Αθηνών - Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής
Κοινωνίας (ΚΕΕΚ)

1988
Ο φάκελος περιέχει υλικό σχετικό µε το Κέντρο Ερεύνης της
Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδηµίας Αθηνών. Περιλαµβάνεται
αλληλογραφία σχετική µε προβλήµατα υλικοτεχνικής
υποδοµής και οικονοµικής διαχείρισης του Κέντρου, προτάσεις
για ερευνητικά προγράµµατα, οδηγίες αναφορικά µε τις
αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών κ.ά.

1993

31

Ακαδηµία Αθηνών: Φάκελος ένταξης [1]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διαδικασία
πλήρωσης της προκηρυχθείσας τακτικής έδρας Οικονοµικών
Επιστηµών στην Ακαδηµία Αθηνών.

1951

1951

32

Ακαδηµία Αθηνών: Φάκελος ένταξης [2]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διαδικασία
πλήρωσης της προκηρυχθείσας τακτικής έδρας Οικονοµικών
Επιστηµών στην Ακαδηµία Αθηνών και την εκλογή του
Ξενοφώντα Ζολώτα.

1952

1952

33

Ακαδηµία Αθηνών: Ατοµικά και διοικητικά έγγραφα [1]

Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων, ατοµικά και διοικητικά 1952
έγγραφα του Ξενοφώντα Ζολώτα σχετικά, κυρίως, µε την
υποδοχή του στην Ακαδηµία Αθηνών στην τακτική έδρα των
Οικονοµικών Επιστηµών.

1968

34

Ακαδηµία Αθηνών: Ατοµικά και διοικητικά έγγραφα (2)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων, ατοµικά και διοικητικά 1968
έγγραφα του Ξενοφώντα Ζολώτα σχετικά, κυρίως, µε την
υποδοχή του στην Ακαδηµία Αθηνών στην τακτική έδρα των
Οικονοµικών Επιστηµών, την έκδοση µελέτης για το λεγόµενο
«Σχέδιο Ζολώτα» και το έργο της Οικουµενικής Κυβέρνησης.

2005

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
4 - Επιστηµονικό έργο
2 - Συγγραφικό έργο Ξενοφώντα Ζολώτα
Πλήθος φακέλων: 141

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Griechenland auf dem
Wege zuer Industrialisierung», (1926)

Ο φάκελος περιέχει αντίτυπο της διδακτορικής διατριβής του
Ξενοφώντα Ζολώτα.

1926

1926

2

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Η Ελλάς εις το στάδιον
τής εκβιοµηχανίσεως» , (1926)

Έκδοση της διδακτορικής διατριβής του Ξενοφώντα Ζολώτα
στην ελληνική γλώσσα.

1926

1926

3

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Νοµισµατικά και
συναλλαγµατικά φαινόµενα εν Ελλάδι, 1910-1927», (1928)

Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο της σελίδας τίτλου του
πρώτου τόµου.

1928

1928

4

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Νοµισµατική
Σταθεροποίησις», (1929)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1929

1929

5

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Η φορολογική
επιβάρυνσις εν Ελλάδι», (1930)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1930

1930

6

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Η δανειακή επιβάρυνσις
της Ελλάδος», (1931)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1931

1931

7

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «L'etalon-or en theorie et
en pratique», (1933)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1933

1933

8

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Αγροτική Πολιτική»,
(1934)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1934

1934

9

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Κατευθύνσεις της
οικονοµικής µας πολιτικής», (1936)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1936

1936

10

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «∆ηµιουργικός
Σοσιαλισµός», (1944)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1944

1944

11

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Νοµισµατικόν πρόβληµα Ο φάκελος περιέχει µονογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα.
και ελληνική οικονοµία», (1950)

1950

1950

12

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Οικονοµική ανάπτυξις και Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.
τεχνική εκπαίδευσις», (1959)

1959

1959

13

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Economic Development
and Technical Education», (1960)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1960

1960

14

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Η Ελλάς εις το στάδιον
της εκβιοµηχανίσεως», (1964)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1964

1964

15

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Νοµισµατική ισορροπία
καί οικονοµική ανάπτυξις», (1964)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1964

1964

16

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Monetary Equilibrium and Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.
Economic Development», (1965)

1965

1965

17

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Economic Growth and
Declining Social Welfare», (1981)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1981

1981

18

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Ekonomika kapitalizma
protiv obsestvennogo blagosostoania», (1985)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1985

1985

19

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Οικονοµική µεγέθυνση
και φθίνουσα κοινωνική ευηµερία», (1982)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1982

1982

20

Πανεπιστηµιακό εγχειρίδιο Ξενοφώντα Ζολώτα: «Μαθήµατα
Θεωρητικής Οικονοµικής», (1941 - 1942)

Ο φάκελος περιέχει πανεπιστηµιακό σύγγραµµα του
Ξενοφώντα Ζολώτα.

1941

1942

21

Πανεπιστηµιακό εγχειρίδιο Ξενοφώντα Ζολώτα: «Θεωρητική Ο φάκελος περιέχει πανεπιστηµιακό σύγγραµµα του
Οικονοµική», (1942)
Ξενοφώντα Ζολώτα.

1942

1942

22

Πανεπιστηµιακό εγχειρίδιο Ξενοφώντα Ζολώτα: «Θεωρητική Ο φάκελος περιέχει πανεπιστηµιακό σύγγραµµα του
Οικονοµική», (1944)
Ξενοφώντα Ζολώτα.

1944

1944

23

Πανεπιστηµιακό εγχειρίδιο Ξενοφώντα Ζολώτα: «Παραδόσεις Ο φάκελος περιέχει πανεπιστηµιακό σύγγραµµα του
Θεωρητικής Οικονοµικής», [1955]
Ξενοφώντα Ζολώτα.

1955

1955

24

Πανεπιστηµιακό εγχειρίδιο Ξενοφώντα Ζολώτα: «Παραδόσεις Ο φάκελος περιέχει πανεπιστηµιακό σύγγραµµα του
θεωρητικής οικονοµικής», [1957]
Ξενοφώντα Ζολώτα.

1957

1957

25

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Η ποσοτική θεωρία του
χρήµατος και αι διακυµάνσεις των τιµών», (1927)

Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1927

1927

26

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Αι συναλλαγµατικαί
θεωρίαι», (1927)

Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1927

1927

27

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Αι νεώτεραι τάσεις της
θεωρητικής κοινωνικής οικονοµικής», (1929)

Ο φάκελος περιέχει έκδοση λόγου του Ξενοφώντα Ζολώτα στο 1929
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

1929

Σελίδα : 2
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
4 - Επιστηµονικό έργο
2 - Συγγραφικό έργο Ξενοφώντα Ζολώτα
Πλήθος φακέλων: 141

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

28

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Η θεωρία του Βuecher
περί οικονοµικών σταδίων και η παγκόσµιος οικονοµία»,
(1930)

Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1930

1930

29

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Wirtschaftsstruktur und
Wirtschaftsbeziehungen Griechenlands», (1931)

Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1931

1931

30

Συλλογή δηµοσιευµάτων Ξενοφώντα Ζολώτα : «Νοµισµατικαί Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.
µελέται», (1932)

31

1932

1932

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «∆ιέρχεται κρίσιν η
θεωρητική οικονοµική;», (1934)

Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1934

1934

32

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «La question de l'or et le
probleme monetaire», (1937)

Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο ανακοίνωσης του Ξενοφώντα
Ζολώτα σε διεθνές συνέδριο οικονοµικών.

1937

1937

33

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «La theorie economique
traverse-t-elle une crise?», (1938)

Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1938

1938

34

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Φορολογία, αποταµίευσις Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1939
και επένδυσις», (1939)

1939

35

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Προβλήµατα εργασίας και Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1940
κεφαλαίου εις περίοδον πολεµικών ανωµαλιών», (1940)

1940

36

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Η κρίσις της οικονοµικής
οργανώσεως», (1943)

Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1943

1943

37

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Αι οικονοµικαί
διακυµάνσεις», (1944)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1944

1944

38

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Η πολιτική της Τραπέζης
της Ελλάδος», (1945)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1945

1945

39

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Η Ελλάς πρέπει να γίνη
βιώσιµος», (1945)

Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο συγγράµµατος του
Ξενοφώντα Ζολώτα.

1945

1945

40

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Οι συντελεσταί της
κοινωνικής ευηµερίας», (1946)

Ο φάκελος περιέχει έκδοση ανακοίνωσης του Ξενοφώντα
Ζολώτα στην Εταιρεία Σοσιαλιστικών Μελετών.

1946

1946

41

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Ανασυγκρότησις και
βιωσιµότης», (1948)

Ο φάκελος περιέχει τεύχος µε ανατυπώσεις άρθρων του
Ξενοφώντα Ζολώτα από τον ηµερήσιο Τύπο.

1948

1948

42

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Αι πληθωρικαί πιέσεις εις Ο φάκελος περιέχει έκδοση ανακοίνωσης του Ξενοφώντα
την ελληνικήν οικονοµίαν», (1951)
Ζολώτα στην Ελληνική Εταιρεία Οικονοµικών Επιστηµών.

1951

1951

43

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Η έκθεσις του κ.
Βαρβαρέσου καί η οικονοµική ανάπτυξις», (1952)

Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο άρθρου του Ξενοφώντα
Ζολώτα.

1952

1952

44

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Το πρόβληµα
αναπτύξεως της ελληνικής οικονοµίας», (1952)

Ο φάκελος περιέχει έκδοση ανακοίνωσης του Ξενοφώντα
Ζολώτα στην Ελληνική Εταιρία Οικονοµικών Επιστηµών.

1952

1952

45

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Η µεταµόρφωσις τής
κεφαλαιοκρατίας», (1953)

Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο από τα Πρακτικά της Ακαδηµίας 1953
Αθηνών, µε την εισητήρια οµιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1953

46

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «La transformation du
capitalisme», (1953)

Ο φάκελος περιέχει άρθρο του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1953

1953

47

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Πλήρης απασχόλησις και Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου του
πληθωρικαί πιέσεις», (1954)
ανατύπου.

1954

1954

48

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Παραγωγικαί επενδύσεις
και ασφαλιστικαί ρήτραι εις οµολογιακά δάνεια», (1957)

Ο φάκελος περιέχει έκδοση οµιλίας του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1957

1957

49

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Βασικές έννοιες περί
χρήµατος και πίστεως», (1957)

Ο φάκελος περιέχει έκδοση µαθήµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα στη Σχολή Εθνικής Άµυνας.

1957

1957

50

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Οι πρώτοι ∆ιοικηταί της
Τραπέζης της Ελλάδος, 1928-1954», (1957)

Ο φάκελος περιέχει τιµητικό τεύχος για τους τέσσερις πρώτους 1957
∆ιοικητές της Τράπεζας της Ελλάδος.

1957

51

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Νοµισµατική σταθερότης
και οικονοµική ανάπτυξις», (1958)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1958

1958

52

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Monetary stability and
economic development», (1958)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1958

1958

53

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Οικονοµική ανάπτυξις και Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.
τεχνική εκπαίδευσις», (1960)

1960

1960

Σελίδα : 3
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Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
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Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
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Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

54

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Περιφερειακός
προγραµµατισµός καί οικονοµική ανάπτυξις», (1961)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1961

1961

55

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Το πρόβληµα της
διεθνούς νοµισµατικής ρευστότητας», (1961)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1961

1961

56

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «The problem of the
International Monetary Liquidity», (1961)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1961

1961

57

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Προς ένα ενισχυµένον
κανόνα συναλλάγµατος χρυσού», (1961)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1961

1961

58

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Towards a Reinforced
Gold Exchange Standard», (1961)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1961

1961

59

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Οικονοµική ανάπτυξις καί Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου
ιδιωτική επιχείρησις», (1962)
συγγράµµατος του Ξ. Ζολώτα.

1962

1962

60

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Economic Development
and Private Enterprise», (1962)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1962

1962

61

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Η διεθνής νοµισµατική
τάξις. Προβλήµατα καί πολιτική», (1962)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1962

1962

62

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «International Monetary
Order», (1962)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1962

1962

63

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «The Role of the Banks in
a Developing Country», (1963)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1963

1963

64

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «The Multicurrency
Standard and the International Monetary Fund», (1963)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1963

1963

65

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα [et al.]: «Η µετεκπαίδευσις
του προσωπικού εις τους συγχρόνους ιδιωτικούς και
δηµοσίους οργανισµούς», (1964)

Φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου συγγράµµατος των
1964
Ξενοφώντα Ζολώτα, Ε. Π. Παπανούτσου, G. Gutenschwager
και Μιχαήλ Α. Στάµου.

1964

66

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Η αναµόρφωσις του
διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος», (1965)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1965

1965

67

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Remodeling the
International Monetary System», (1965)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1965

1965

68

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Alternative Systems for
International Monetary Reform. A Comparative Appraisal»,
(1965)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1965

1965

69

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Νοµισµατικαί καί
οικονοµικαί εξελίξεις», (1966)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1966

1966

70

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Current Monetary and
Economic Developments in Greece», (1966)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1966

1966

71

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Μετανάστευσις καί
οικονοµική ανάπτυξις», (1966)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1966

1966

72

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «International Labor
Migration and Economic Development», (1966)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1966

1966

73

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Divers Systemes de
Reforme du Systeme Monetaire International», (1966)

Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1966

1966

74

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Monetary Planning»,
(1967)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1967

1967

75

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «La migration
internationale des travailleurs et le developpement
economique», (1967)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1967

1967

76

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «The Gold Trap and the
Dollar», (1968)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1968

1968

77

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Ανθρώπινον κεφάλαιον
καί οικονοµική ανάπτυξις», (1968)

Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1968

1968

78

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Human Capital and
Economic Development», (1968)

Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1968

1968

79

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Le capital humain et le

Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1968

1968

Α/α
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Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1968

1968

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

developpement economique» (1968)
80

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Speculocracy and the
International Monetary System», (1969)

1969

1969

81

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Αι κινήσεις κεφαλαίων καί Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1971
τό διεθνές νοµισµατικόν σύστηµα» (1971)

1971

82

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «The International Money
Mess», (1973)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1973

1973

83

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «From Anarchy to
International Monetary Order», (1973)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1973

1973

84

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Νόµισµα και Οικονοµία.
Το Πρόβληµα της Ισορροπίας», (1973)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1973

1973

85

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Ο προσανατολισµός τής
οικονοµίας», (1975)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1973

1973

86

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Οικονοµική ανάπτυξις καί Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.
ιδιωτική επιχείρησις», (1975)

1975

1975

87

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Το ενεργειακόν πρόβληµα Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.
της Ελλάδος», (1975)

1975

1975

88

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «The Energy Problem in
Greece», (1975)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1975

1975

89

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Το οικονοµικό µας
πρόβληµα», (1975)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1975

1975

90

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Recession and Reflation
in the Greek Economy», (1975)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1975

1975

91

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Developments and
Prospects of the Greek Economy», (1975)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1975

1975

92

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Πλαίσια και κατευθύνσεις Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.
της βιοµηχανικής αναπτύξεως», (1976)

1976

1976

93

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Guidelines for Industrial
Development in Greece» (1976)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1976

1976

94

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Η Ελλάς στήν Ευρωπαϊκή Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.
Κοινότητα» (1976)

1976

1976

95

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «La Grece dans la
Communaute Europeenne» (1976)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1976

1976

96

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Η Συµβολή των
Εξαγωγών στην Οικονοµική Ανάπτυξι» (1976)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1976

1976

97

Συλλογή ∆ηµοσιευµάτων Ξενοφώντα Ζολώτα: «International Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.
Monetary Vacillations» (1976)

1976

1976

98

Συλλογή ∆ηµοσιευµάτων Ξενοφώντα Ζολώτα: «Errements
Monetaires Internationaux», (1976)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1976

1976

99

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Κοινωνική ευηµερία και
οικονοµική οργάνωσις», (1976)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1976

1976

100

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Κατανάλωσις, επενδύσεις Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.
και νοµισµατική ισορροπία», (1977)

1977

1977

101

Συλλογή δηµοσιευµάτων Ξενοφώντα Ζολώτα: «International Ο φάκελος περιέχει σύµµικτο τόµο µε δηµοσίευση άρθρων και 1977
Monetary Issues and Development Policies» (1977)
οµιλιών του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1977

102

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Πληθωρισµός και
νοµισµατικός στόχος» (1978)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1978

1978

103

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Inflation and the Monetary Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.
Target in Greece», (1978)

1978

1978

104

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «An International Loan
Insurance Scheme», (1978)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1978

1978

105

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Η Συµβολή της Ελλάδος
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», (1978)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1978

1978
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106

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «The Positive Contribution Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.
of Greece to the European Community», (1978)

1978

1978

107

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα : «L'Apport de la Grece a la Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.
Communaute Europeenne», (1978)

1978

1978

108

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Τα πενήντα χρόνια της
Τραπέζης της Ελλάδος», (1978)

1978

1978

109

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα : «The Fifty Years of the
Bank of Greece», (1978)

1978

1978

110

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Οικονοµικοί και
νοµισµατικοί προβληµατισµοί στην Ελλάδα», (1979)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1979

1979

111

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «The Dollar Crisis and
Other Papers», (1979)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1979

1979

112

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «On the Issue of a Stable
International Monetary Standard», (1981)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1981

1981

113

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «The Unruly International
Monetary System», (1985)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1985

1985

114

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «The Enigma of the U.S.
Trade Deficit», (1986)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1986

1986

115

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «The Dollar and the New
Form of International Monetary Cooperation», (1986)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1986

1986

116

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Το Ευρωπαϊκό
Νοµισµατικό Σύστηµα, το δολλάριο και η ανάγκη
µεταρρυθµίσεως», (1987)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1987

1987

117

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «The European Monetary
System, the Dollar and the Need for Reform», (1987)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1987

1987

118

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Cooperation and
Discoordination in International Monetary Policies, the Need
for Rules of Conduct», (1988)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1988

1988

119

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «The European Monetary
System and the Challenge of 1992», (1988)

1988

1988

120

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Τέσσερις συνεντεύξεις του Ο φάκελος περιέχει αναδηµοσίευση συνεντεύξεων του
Ξενοφώντα Ζολώτα στον Οικονοµικό Ταχυδρόµο», (1988)
Ξενοφώντα Ζολώτα από το περιοδικό «Οικονοµικός
Ταχυδρόµος».

1988

1988

121

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Η ευρωπαϊκή ενοποίηση
και η ελληνική οικονοµία», (1991)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1991

1991

122

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Progress Towards
European Union», (1991)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1991

1991

123

Συλλογή δηµοσιευµάτων Ξενοφώντα Ζολώτα: «Νοµισµατικές Ο φάκελος περιέχει τόµο µε ανατύπωση δηµοσιευµάτων του
και Οικονοµικές Μελέτες 1945-1996», (τ. Α΄), (1997)
Ξενοφώντα Ζολώτα.

1997

1997

124

Συλλογή δηµοσιευµάτων Ξενοφώντα Ζολώτα: «Νοµισµατικές Ο φάκελος περιέχει τόµο µε ανατύπωση δηµοσιευµάτων του
και Οικονοµικές Μελέτες 1945-1996», (τ. Β΄), (1997)
Ξενοφώντα Ζολώτα.

1997

1997

125

Συλλογή δηµοσιευµάτων Ξενοφώντα Ζολώτα: «Monetary
and Economic Essays 1961-1991», (1997)

Ο φάκελος περιέχει τόµο µε ανατύπωση δηµοσιευµάτων του
Ξενοφώντα Ζολώτα.

1997

1997

126

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Εξελίξεις και Προοπτικές
της Ελληνικής Οικονοµίας και της Εξωτερικής Πολιτικής»,
(1996)

Ο φάκελος περιέχει σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1996

1996

127

∆ηµοσίευµα Ξενοφώντα Ζολώτα: «Οικονοµικη ανάπτυξις και Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1961
τεχνική εκπαίδευσις», (1961)

1961

128

Οµιλία Ξενοφώντα Ζολώτα στην Ακαδηµία Αθηνών: «Η
µεταµόρφωσις της κεφαλαιοκρατίας»

Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο της εισητήριας οµιλίας του 1953
Ξενοφώντα Ζολώτα στην Ακαδηµία Αθηνών.

1953

129

Οµιλία Ξενοφώντα Ζολώτα στην Ακαδηµία Αθηνών:«Πλήρης Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο οµιλίας του Ξενοφώντα
απασχόλησις και πληθωρικαί πιέσεις»
Ζολώτα.

1954

1954

130

Οµιλία Ξενοφώντα Ζολώτα στην Ακαδηµία
Αθηνών:«Οικονοµική ανάπτυξις και τεχνική εκπαίδευσις»

1959

1959

Περιγραφή

Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο των χαιρετισµών και
προσφωνήσεων επετειακής εκδήλωσης της Τράπεζας της
Ελλάδος για τα πενήντα χρόνια από την ίδρυσή της.

Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο οµιλίας του Ξενοφώντα
Ζολώτα.
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Περιγραφή

131

Οµιλία Ξενοφώντα Ζολώτα στην Ακαδηµία Αθηνών:«Το
πρόβληµα της διεθνούς νοµισµατικής ρευστότητος»

Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο οµιλίας του Ξενοφώντα
Ζολώτα.

1961

1961

132

Οµιλία Ξενοφώντα Ζολώτα στην Ακαδηµία Αθηνών:
«Οικονοµική ανάπτυξις και ιδιωτική επιχείρησις. Μία
πρότασις»

Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο οµιλίας του Ξενοφώντα
Ζολώτα.

1962

1962

133

Οµιλία Ξενοφώντα Ζολώτα στην Ακαδηµία Αθηνών: «Το
ενεργειακόν πρόβληµα της Ελλάδος»

Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο οµιλίας του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1974

1974

134

Οµιλία Ξενοφώντα Ζολώτα στην Ακαδηµία Αθηνών: «Η
Ελλάς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα»

Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο οµιλίας του Ξενοφώντα
Ζολώτα.

1976

1976

135

Οµιλία Ξενοφώντα Ζολώτα στην Ακαδηµία Αθηνών: «Οι
προοπτικές της ευρωπαϊκής ενοποιήσεως και η ελληνική
οικονοµία»

Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο οµιλίας του Ξενοφώντα Ζολώτα. 1991

1991

136

Οµιλία στην Ακαδηµία Αθηνών: «Η ανάπτυξη της Θράκης.
Σύγχρονες προκλήσεις - Νέες Προοπτικές»

Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο οµιλίας των Ξενοφώντα
Ζολώτα, Άγγελου Αγγελόπουλου και Ιωάννη Πεσµαζόγλου.

1993

1993

137

Παρουσίαση βιβλίου από τον Ξενοφώντα Ζολώτα στην
Ακαδηµία Αθηνών (1964)

Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο βιβλιοπαρουσίασης από
τον Ξενοφώντα Ζολώτα.

1964

1964

138

Παρουσίαση βιβλίου από τον Ξενοφώντα Ζολώτα στην
Ακαδηµία Αθηνών (1975)

Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο βιβλιοπαρουσίασης από
τον Ξενοφώντα Ζολώτα.

1975

1975

139

Προσφώνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα προς τον ακαδηµαϊκό Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο της προσφώνησης του
Ξενοφώντα Ζολώτα προς τον νεοεκλεγέντα ακαδηµαϊκό
[Γρηγόριο Κασιµάτη] στην Ακαδηµία Αθηνών (1970)
Γρηγόριο Κασιµάτη.

1970

1971

140

Προσφώνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα προς τον ακαδηµαϊκό Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο της προσφώνησης του
Άγγελο Θ. Αγγελόπουλο στην Ακαδηµία Αθηνών (1976)
Ξενοφώντα Ζολώτα προς τον νεοεκλεγέντα ακαδηµαϊκό
Άγγελο Θ. Αγγελόπουλο.

1976

1977

141

Μονογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Οικονοµική µεγέθυνση
και φθίνουσα κοινωνική ευηµερία» [Αδηµοσίευτη γαλλική
µετάφραση]

Ο φάκελος περιέχει δοκίµιο µετάφρασης συγγράµµατος του
Ξενοφώντα Ζολώτα στη γαλλική γλώσσα.

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
4 - Επιστηµονικό έργο
3 - Αλληλογραφία και δηµοσιεύσεις σχετικά µε το συγγραφικό έργο του Ξενοφώντα Ζολώτα
Πλήθος φακέλων: 83

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1

Αλληλογραφία σχετική µε τη µονογραφία: «L'etalon-or, en
theorie et en pratique» (1933)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές προς τον
1933
Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικές µε την αποστολή του έργου του
«L'etalon or, en theorie et en pratique».

1933

2

∆ηµοσιεύσεις Τύπου σχετικά µε τη µονογραφία του
Ξενοφώντα Ζολώτα «Η Ελλάς εις το στάδιον της
εκβιοµηχανίσεως» (1926)

Ο φάκελος περιέχει βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις που 1926
αφορούν τη µονογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα «Η Ελλάς εις
το στάδιον της εκβιοµηχανίσεως».

1926

3

Αλληλογραφία και δηµοσιεύσεις σχετικά µε το δηµοσίευµα
του Ξενοφώντα Ζολώτα: «Remodelling the International
Monetary System» (1965-1966)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1965
εταιρείες διανοµής συγγραµµάτων, για την προώθηση του
έργου του «Remodelling the International Monetary System»,
καθώς και βιβλιοκριτικές αυτού.

1966

4

Αλληλογραφία και δηµοσιεύσεις σχετικά µε το δηµοσίευµα
του Ξενοφώντα Ζολώτα, «Alternative Systems for
International Monetary Reform. A Comparative Appraisal»
(1966)

Ο φάκελος περιέχει βιβλιοπαρουσιάσεις και βιβλιοκριτικές για 1966
το σύγγραµµα του Ξενοφώντα Ζολώτα «Alternative Systems
for International Monetary Reform. A Comparative Appraisal».

1966

5

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ο φάκελος περιέχει επιστολή του Veniero Del Punta, εκδότη 1966
Ζολώτα: «Current Monetary and Economic Developments in του περιοδικού «Politica Economica» που αφορά το έργο του
Greece» (1966)
Ξενοφώντα Ζολώτα «Current Monetary and Economic
Developments in Greece»

1966

6

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «International Labor Migration and Economic
Development» (1967)

Ο φάκελος περιέχει βιβλιοπαρουσιάσεις συγγράµµατος του
Ξενοφώντα Ζολώτα.

1967

1967

7

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Τό ενεργειακόν πρόβληµα τής Ελλάδος»
[Ξενόγλωσση] (1975)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες,
σχετικές µε την παραλαβή της µελέτης του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «Το ενεργειακόν πρόβληµα της Ελλάδος».

1975

1975

8

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήρια σηµειώµατα και επιστολές
Ζολώτα: «Τό ενεργειακόν πρόβληµα τής Ελλάδος» [Ελληνική διαφόρων προσώπων προς τον Ξενοφώντα Ζολώτα, για την
- 1] (1975)
παραλαβή συγγράµµατός του περί του ενεργειακού
ζητήµατος.

1975

1975

9

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήρια σηµειώµατα σχετικά µε την
Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Τό ενεργειακόν πρόβληµα τής Ελλάδος» [Ελληνική παραλαβή µελέτης του Ξενοφώντα Ζολώτα για το ενεργειακό
πρόβληµα της Ελλάδας.
- 2] (1975)

1975

1975

10

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Το οικονοµικόν µας πρόβληµα» [Ξενόγλωσση]
(1975)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και σηµειώµατα, 1975
σχετικά µε την παραλαβή συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα µε τίτλο «Recession and Reflation in the Greek
Economy».

1976

11

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα:«Το οικονοµικόν µας πρόβληµα» [Ελληνική] (1975)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και σηµειώµατα
σχετικά µε την παραλαβή συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα, µε τίτλο «Το οικονοµικόν µας πρόβληµα».

1975

1975

12

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Οικονοµική ανάπτυξις καί ιδιωτική επιχείρησις»
[Ξενόγλωσση] (1975)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήρια επιστολή της Irene Vournas, 1975
σχετική µε την παραλαβή συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα.

1975

13

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Οικονοµική ανάπτυξις καί ιδιωτική επιχείρησις»
[Ελληνική] (1975-1986)

1975
Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές, κάρτες και
σηµειώµατα σχετικά µε την παραλαβή του συγγράµµατος του
Ξενοφώντα Ζολώτα «Οικονοµική ανάπτυξις και ιδιωτική
επιχείρησις».

1986

14

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Developments and Prospects of the Greek
Economy» [Ξενόγλωσση] (1975)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και σηµειώµατα
σχετικά µε την παραλαβή του συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα «Developments and Prospects of the Greek
Economy».

1975

1975

15

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Developments and Prospects of the Greek
Economy» [Ελληνική] (1975)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες για
την παραλαβή του συγγράµµατος του Ξενοφώντα Ζολώτα,
«Developments and Prospects of the Greek Economy».

1975

1975

16

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Η Ελλάς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα»
[Ξενόγλωσση] (1976)

Ο φάκελος περιλαµβάνει δελτία βιβλιοθηκών και
ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες, αναφορικά µε την
παραλαβή του συγγράµµατος του Ξενοφώντα Ζολώτα,
«Greece in the European Community».

1976

1976

17

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Η Ελλάς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» [Ελληνική 1] (1976)

Ο φάκελος περιέχει βεβαιώση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και
ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες, αναφορικά µε την
παραλαβή του συγγράµµατος του Ξενοφώντα Ζολώτα, «Η

1976

1976

Σελίδα : 2
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Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
4 - Επιστηµονικό έργο
3 - Αλληλογραφία και δηµοσιεύσεις σχετικά µε το συγγραφικό έργο του Ξενοφώντα Ζολώτα
Πλήθος φακέλων: 83
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Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Ελλάς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα».
18

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Η Ελλάς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» [Ελληνική 2] (1976)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες,
1976
σχετικές µε την παραλαβή του συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «Η Ελλάς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα».

1976

19

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Πλαίσια και Κατευθύνσεις της βιοµηχανικής
αναπτύξεως» [Ξενόγλωσση] (1976)

Ο φάκελος περιλαµβάνει δελτία βιβλιοθηκών και
ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες, αναφορικά µε την
παραλαβή του συγγράµµατος του Ξενοφώντα Ζολώτα,
«Guidelines for Industrial Development in Greece».

1976

1976

20

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Πλαίσια και Κατευθύνσεις της βιοµηχανικής
αναπτύξεως» [Ελληνική] (1976)

Ο αρχειακός φάκελος περιέχει βεβαίωση της Εθνικής
1976
Βιβλιοθήκης και ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες,
αναφορικά µε την παραλαβή των συγγραµµάτων του
Ξενοφώντα Ζολώτα, «Πλαίσια και κατευθύνσεις της
βιοµηχανικής αναπτύξεως», «Developments and Prospects of
the Greek Economy» και «Οικονοµική ανάπτυξις και ιδιωτική
επιχείρησις».

1976

21

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Η συµβολή των εξαγωγών στην οικονοµική
ανάπτυξη» (1976)

Ο φάκελος περιέχει βεβαίωση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και
1976
ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες, αναφορικά µε την
παραλαβή των συγγραµµάτων του Ξενοφώντα Ζολώτα, «Η
συµβολή των εξαγωγών στην οικονοµική ανάπτυξι: µία οµιλία»
και «Η Ελλάς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα».

1976

22

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες ξένων 1976
Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «International Monetary Vacilations» [Ξενόγλωσση] βιβλιοθηκών και προσώπων, σχετικές µε την παραλαβή των
συγγραµµάτων του Ξενοφώντα Ζολώτα «International
(1976 - 1977)
Monetary Vacillations» και «La Grece dans la Communaute
Europeenne».

1977

23

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «International Monetary Vacillations» [Ελληνική]
(1976-1977)

1976
Ο φάκελος περιέχει βεβαίωση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και
ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες, σχετικά µε την παραλαβή
των συγγραµµάτων του Ξενοφώντα Ζολώτα, «International
Monetary Vacillations» και «Η Ελλάς στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα».

1977

24

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Κοινωνική ευηµερία καί οικονοµική οργάνωση»
[Ξενόγλωσση] (1977)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήρια επιστολή του Πρέσβεως των 1977
ΗΠΑ, Jack B. Kubisch, σχετική µε την παραλαβή οµιλίας του
Ξενοφώντα Ζολώτα µε τίτλο «Social Well-being and Εconomic
Organization».

1977

25

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Κοινωνική ευηµερία και οικονοµική οργάνωσι»
[Ελληνική - 1 ] (1976-1977)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες,
σχετικές µε την παραλαβή της οµιλίας του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «Κοινωνική ευηµερία και οικονοµική οργάνωσι» και
άλλων έργων, όπως «Η Ελλάς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα»
και «International Monetary Vacillations».

1976

1977

26

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Κοινωνική ευηµερία και οικονοµική οργάνωσι»
[Ελληνική - 2 ] (1977)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες κάρτες σχετικές µε την
παραλαβή των συγγραµµάτων του Ξενοφώντα Ζολώτα,
«Κοινωνική ευηµερία και οικονοµική οργάνωσι» και
«International Monetary Vacillations».

1977

1977

27

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Κατανάλωσις, επενδύσεις και νοµισµατική
ισορροπία» [Ξενόγλωσση] (1977)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές σχετικές µε την 1977
παραλαβή του έργου του Ξενοφώντα Ζολώτα «Κατανάλωσις,
επενδύσεις και νοµισµατική ισορροπία».

1977

28

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Κατανάλωσις, επενδύσεις και νοµισµατική
ισσορροπία» [Ελληνική] (1977)

Ο φάκελος περιέχει βεβαίωση παραλαβής της Εθνικής
1977
Βιβλιοθήκης, καθώς και ευχαριστήριες κάρτες και επιστολές,
σχετικές µε την παραλαβή των συγγραµµάτων του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «Κατανάλωσις, επενδύσεις και νοµισµατική
ισσορροπία», «International Monetary Vacillations» και
«Κοινωνική ευηµερία και οικονοµική οργάνωσι».

1977

29

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Πληθωρισµός και νοµισµατικός στόχος στην
Ελλάδα» [Ξενόγλωσση] (1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1978
τους πανεπιστηµιακούς Craig McIvor και David Riesman,
σχετική µε το σύγγραµµα «Πληθωρισµός και νοµισµατικός
στόχος: µία οµιλία».

1978

30

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Πληθωρισµός και νοµισµατικός στόχος στην
Ελλάδα» [Ελληνική] (1978)

Ο φάκελος περιέχει βεβαίωση εισαγωγής της Εθνικής
1978
Βιβλιοθήκης, καθώς και ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες,
αναφορικά µε την παραλαβή του δηµοσιεύµατος του
Ξενοφώντα Ζολώτα, «Πληθωρισµός και νοµισµατικός στόχος:

1978

Σελίδα : 3
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
4 - Επιστηµονικό έργο
3 - Αλληλογραφία και δηµοσιεύσεις σχετικά µε το συγγραφικό έργο του Ξενοφώντα Ζολώτα
Πλήθος φακέλων: 83

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

µία οµιλία».
31

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Η συµβολή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα» [Ξενόγλωσση] (1974-1978)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες,
1974
σχετικές µε την παραλαβή των συγγραµµάτων του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «The Positive Contribution of Greece to the
European Community», «From Anarchy to International
Monetary Order: Two Papers», «L'apport de la Grece a la
Communaute Europeenne», «An International Loan Insurance
Scheme: A Proposal» και «Inflation and the Monetary Target
in Greece: An Adress».

1978

32

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Η συµβολή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα» [Ελληνική] (1978)

1978
Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες,
σχετικές µε την παραλαβή του συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «Η συµβολή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα».

1978

33

Αλληλογραφία σχετική µε διάφορα δηµοσιεύµατα του
Ξενοφώντα Ζολώτα (1960-1988)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήρια αλληλογραφία προς τον
1960
Ξενοφώντα Ζολώτα για την αποστολή διαφόρων
δηµοσιευµάτων του. Οι επιστολές και κάρτες αφορούν στα
συγγράµµατα «Towards a Reinforced Gold Exchange
Standard», «Monetary Equilibrium and Economic
Development», «Inflation and the Monetary Target in Greece»,
«An International Loan Insurance Scheme: a proposal», «The
positive contribution of Greece to the European Community»,
«L'apport de la Grece a la Communaute Europeenne», «The
Dollar Crisis and Other Papers», «The Enigma of the U.S.
Trade Deficit», «The European Monetary System, the Dollar
and the Need for Reform», «The European Monetary System
and the Challenge of 1992», «Cooperation and
Discoordination in International Monetary Policies», σε άλλες
εκδόσεις της εκδοτικής σειράς «Papers and Lectures» της
Τράπεζας της Ελλάδος, σε µια βιβλιοπαρουσίαση στο
περιοδικό «Revue International de Travail», σε συνεντεύξεις
του Ξ. Ζολώτα στο περιοδικό «Ο Οικονοµικός Ταχυδρόµος»
και στο κείµενο της οµιλίας του Ξ. Ζολώτα στην ετήσια Γενική
Συνέλευση των Μετόχων (20/04/1978).

1988

34

Αλληλογραφία σχετική µε τη συλλογή δηµοσιευµάτων του
Ξενοφώντα Ζολώτα: «International Monetary Issues and
Development Policies» [New York University Press] (1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ των ∆έσποινας
Παπάζογλου, Φρόσως Στεφανίτση και Γεωργίου
Καλαµοτουσάκη, σχετική µε τη δηµοσίευση του τόµου του
Ξενοφώντα Ζολώτα µε τίτλο «International Monetary Issues
and Development Policies. Περιλαµβάνεται αντίγραφο του
συµφωνητικού του Ξ. Ζολώτα µε τον εκδοτικό οίκο του
Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης.

1977

1977

35

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «International Monetary Issues and Development
Policies» [Ξενόγλωσση - 1] (1977)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες
1977
σχετικές µε την παραλαβή του συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «International Monetary Issues and Development
Policies».

1977

36

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «International Monetary Issues and Development
Policies» [Ξενόγλωσση - 2] (1977)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες,
1977
σχετικές µε την παραλαβή του συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «International Monetary Issues and Development
Policies».

1977

37

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «International Monetary Issues and Development
Policies» [Ξενόγλωσση - 3] (1977)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες, προς 1977
τον Ξενοφώντα Ζολώτα και τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικές µε την
παραλαβή του συγγράµµατος «International Monetary Issues
and Development Policies».

1977

38

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «International Monetary Issues and Development
Policies» [Ξενόγλωσση - 4] (1977-1984)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες κάρτες και επιστολές προς 1977
τον Ξενοφώντα Ζολώτα και τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικές µε την
παραλαβή του συγγράµµατος «International Monetary Issues
and Development Policies».

1977

39

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «International Monetary Issues and Development
Policies» [Ελληνική - 1] (1977)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες των
Ελλήνων αποδεκτών αντιτύπων του συγγράµµατος του
Ξενοφώντα Ζολώτα, «International Monetary Issues and
Development Policies».

1977

1977

Σελίδα : 4
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
4 - Επιστηµονικό έργο
3 - Αλληλογραφία και δηµοσιεύσεις σχετικά µε το συγγραφικό έργο του Ξενοφώντα Ζολώτα
Πλήθος φακέλων: 83

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

40

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «International Monetary Issues and Development
Policies» [Ελληνική - 2] (1977)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές προς τον
Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικές µε την αποστολή του βιβλίου
«International Monetary Issues and Development Policies».

1977

1984

41

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα:«International Monetary Issues and Development
Policies» [Ξενόγλωσση] (1977)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και σηµειώµατα, 1977
σχετικά µε την παραλαβή του συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «International Monetary Issues and Development
Policies».

1977

42

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «The Dollar Crisis and Other Papers» [Ελληνική]
(1979)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και σηµειώµατα, 1979
σχετικά µε την παραλαβή του συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «The Dollar Crisis and Other Papers».
Περιλαµβάνεται επίσης κατάλογος των παραληπτών του
συγγράµµατος.

1979

43

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «The Dollar Crisis and Other Papers»
[Ξενόγλωσση] (1979)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες,
1979
σχετικές µε την παραλαβή του συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «The Dollar Crisis and Other Papers».

1979

44

Αλληλογραφία σχετική µε τη συλλογή δηµοσιευµάτων του
Ξενοφώντα Ζολώτα:«Οικονοµικοί και νοµισµατικοί
προβληµατισµοί στην Ελλάδα» [Ελληνική] (1979)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες κάρτες και επιστολές,
1979
σχετικές µε την παραλαβή των συγγραµµάτων του Ξενοφώντα
Ζολώτα «Οικονοµικοί και Νοµισµατικοί Προβληµατισµοί στην
Ελλάδα» και «The Dollar Crisis and Other Papers», καθώς και
για την έκδοση «Τα 50 Χρόνια της Τραπέζης της Ελλάδος».

1979

45

Αλληλογραφία σχετική µε τη συλλογή δηµοσιευµάτων του
Ξενοφώντα Ζολώτα: «On the Issue of a Stable International
Monetary Standard» [Ξενόγλωσση] (1981)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες κάρτες και επιστολές,
1981
σχετικές µε την παραλαβή του συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «On the Issue of a Stable International Monetary
Standard and Other Papers».

1981

46

Αλληλογραφία σχετική µε τη συλλογή δηµοσιευµάτων του
Ξενοφώντα Ζολώτα: «On the Issue of a Stable International
Monetary Standard» [Ελληνική] (1981)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές, κάρτες και
τηλεγραφήµατα, αναφορικά µε την παραλαβή του
συγγράµµατος του Ξενοφώντα Ζολώτα, «On the Issue of a
Stable International Monetary Standard, and Other Papers».

1981

1981

47

Αλληλογραφία σχετική µε τη µονογραφία του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Economic Growth and Declining Social Welfare»
[Επιστηµονικές θεωρήσεις δοκιµίων] (1980-1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1980
διεθνείς οικονοµολόγους, σχετική µε παρατηρήσεις στα
δοκίµια της µελέτης του, «Economic Growth and Declining
Social Welfare».

1981

48

Αλληλογραφία σχετική µε τη µονογραφία του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Economic Growth and declining Social Welfare»
[Επιστηµονικές θεωρήσεις δοκιµίων] (1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1981
το Τµήµα Νοµισµάτων και Μεταλλίων του Βρετανικού
Μουσείου, σχετική µε την αποστολή διαφανειών νοµισµάτων
(Istros).

1981

49

Αλληλογραφία σχετική µε τη µονογραφία του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Economic Growth and Declining Social Welfare»
[New York University Press] (1981-1982)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα,
σχετική µε την εκτύπωση του βιβλίου του «Economic Growth
and Declining Social Welfare», καθώς και ευχαριστήριες
επιστολές για την παραλαβή αντιτύπων.

1981

1982

50

Αλληλογραφία σχετική µε τη µονογραφία του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Economic Growth and Declining Social Welfare»
[Ξενόγλωσση - 1] (1981)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές, σχετικές µε την 1981
παραλαβή του συγγράµµατος του Ξενοφώτα Ζολώτα,
«Economic Growth and Declining Social Welfare», καθώς και
το εξώφυλλο του βιβλίου του Earl Cook, «Limits to Exploitation
of Nonrenewable Resources».

1981

51

Αλληλογραφία σχετική µε τη µονογραφία του Ξενοφώντα
Ζολώτα:«Economic Growth and Declining Social Welfare»
[Ξενόγλωσση - 2] (1981-1989)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες κάρτες και επιστολές,
1981
σχετικές µε την παραλαβή των συγγραµµάτων του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «Economic Growth and Declining Social Welfare» και
«The Unruly International Monetary System», καθώς και της
οµιλίας του στην ετήσια σύνοδο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας το 1977.

1989

52

Αλληλογραφία σχετική µε τη µονογραφία του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Economic Growth and Declining Social Welfare»
[Ελληνική] (1979-1990)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες κάρτες και επιστολές
1979
σχετικές µε την παραλαβή του συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «Economic Growth and Declining Social Welfare»,
βεβαίωση εισαγωγής στην Εθνική Βιβλιοθήκη, καθώς και
έγγραφα εκτελωνισµού των αντιτύπων από την Εκτελωνιστική
Νοτίου Ελλάδος.

1990

53

Αλληλογραφία σχετική µε τη µονογραφία του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Economic Growth and Declining Social Welfare»
[Ρωσική έκδοση] (1982-1990)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές για την
παραλαβή του βιβλίου του Ξενοφώντα Ζολώτα, «Economic
Growth and Declining Social Welfare», σχόλια του ρώσου

1990

1982

Σελίδα : 5
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
4 - Επιστηµονικό έργο
3 - Αλληλογραφία και δηµοσιεύσεις σχετικά µε το συγγραφικό έργο του Ξενοφώντα Ζολώτα
Πλήθος φακέλων: 83

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

οικονοµολόγου G. G. Matuchin για τη µετάφραση του βιβλίου
στη ρωσική γλώσσα, το κείµενο της εισαγωγής του G. G.
Matuchin στη ρωσική έκδοση, συµφωνητικό µεταξύ του Ξ.
Ζολώτα και του ρωσικού εκδοτικού οίκου Mysl, βεβαίωση
αγοράς συναλλάγµατος και εκτελωνισµού αντιτύπων, καθώς
και συνέντευξη του Ξ. Ζολώτα στο ρωσικό πρακτορείο Τύπου
«Novosti».
54

Αλληλογραφία σχετική µε τη µονογραφία του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Economic Growth and Declining Social Welfare»
[Πρόταση γερµανικής έκδοσης] (1982)

1982
Ο φάκελος περιέχει δελτία παραλαβής του βιβλίου του
Ξενοφώντα Ζολώτα, «Economic Growth and Declining Social
Welfare» από τον Christian Heinze και αλληλογραφία του Ξ.
Ζολώτα µε τους Ch. Heinze και Werner A. Muller, σχετική µε
τις συζητήσεις για τη µετάφραση και την έκδοσή του στη
γερµανική γλώσσα.

1982

55

∆ηµοσιεύσεις Tύπου σχετικές µε τη µονογραφία του
Ο φάκελος που περιέχει κριτικές και παρουσιάσεις στον
Ξενοφώντα Ζολώτα: «Economic Growth and Declining Social ελληνικό και ξένο Τύπο, του βιβλίου του Ξενοφώντα Ζολώτα,
Welfare» (1981-1986)
«Οικονοµική µεγέθυνση και φθίνουσα κοινωνική ευηµερία»,
καθώς και της ρωσικής µετάφρασης αυτού.

1981

1986

56

Αποδείξεις πωλήσεων της µονογραφίας του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Economic Growth and Declining Social Welfare»

1981

1990

57

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες,
Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Εξελίξεις και προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας σχετικές µε την παραλαβή αντιτύπου της συνέντευξης του
Ξενοφώντα Ζολώτα, «Εξελίξεις και προοπτικές της ελληνικής
και της εξωτερικής πολιτικής» (1996)
οικονοµίας και της εξωτερικής πολιτικής».

1996

1996

58

∆ηµοσιεύσεις σχετικές µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «The Gold Trap and the Dollar» (1968)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων σχετικά µε τη µελέτη
του Ξενοφώντα Ζολώτα για την παγίδα του χρυσού και το
δολλάριο.

1968

1968

59

Αλληλογραφία σχετική µε τη µονογραφία του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Monetary Equilibrium and Economic
Development» [ Princeton University Press] (1964, 1965,
1993)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1964
τον εκδοτικό οίκο του Πανεπιστηµίου Princeton, σχετική µε την
έκδοση, βιβλιοδεσία, κυκλοφορία, διανοµή, προώθηση και
πώληση του βιβλίου, «Monetary Equilibrium and Economic
Development», τα πνευµατικά δικαιώµατα, καθώς και
οικονοµικά θέµατα που αφορούν σε τιµολόγια και εκτυπωτικά
έξοδα.

1993

60

Αλληλογραφία σχετική µε τη µονογραφία του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Monetary Equilibrium and Economic
Development» [ Χουρµούζης Γεωργιάδης] (1964-1965)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ των Ξενοφώντα
1964
Ζολώτα και Χουρµούζη Γεωργιάδη, σχετική µε την αµερικανική
έκδοση του βιβλίου «Monetary Equilibrium and Economic
Development», από το Princeton University Press.

1965

61

Αλληλογραφία σχετική µε τη µονογραφία του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Monetary Equilibrium and Economic
Development» [McGraw-Hill Book Company] (1964)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ξενοφώντα
Ζολώτα και του εκδοτικού οίκου «McGraw-Hill Book
Company», σχετική µε το ενδεχόµενο έκδοσης του βιβλίου
«Monetary Equilibrium and Economic Development».

1964

1964

62

Αλληλογραφία σχετική µε τη µονογραφία του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Monetary Equilibrium and Economic
Development» [Κωνσταντίνος Καλόγρης] (1965)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ των Ξενοφώντα
Ζολώτα και Κωνσταντίνου Καλόγρη, σχετική µε την έκδοση
του βιβλίου «Monetary Equilibrium and Economic
Development», βιβλιοκρισίες αυτού, καθώς και τη µελέτη
«Remodelling the International Monetary System».

1965

1965

63

∆ηµοσιεύσεις Τύπου σχετικά µε τη µονογραφία του
Ξενοφώντα Ζολώτα: «Monetary Equilibrium and Economic
Development» (1965-1966)

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα από τον ξένο Τύπο, µε
1965
παρουσιάσεις και κριτικές του συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα «Monetary Equilibrium and Economic Development»,
ενηµερωτικό φυλλάδιο των εκδόσεων του Princeton University
Press, απόκοµµα του «∆ελτίου Ελληνικής Βιβλιογραφίας» του
Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών και παρουσίαση του
συγγράµµατος «Alternative Systems for International
Monetary Reform».

1966

64

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «International Monetary Issues and Development
Policies» [Ξενόγλωσση - 5]

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα επιστολών σχετικών µε την
παραλαβή του συγγράµµατος του Ξενοφώντα Ζολώτα,
«International Monetary Issues and Development Policies».

1978

Ο φάκελος περιέχει αποδείξεις πληρωµών, καταθέσεων και
παραλαβής βιβλίων, τιµολόγια αγοράς επί πιστώσει/τοις
µετρητοίς, δελτίο παρακαταθήκης και δήλωση δικαιώµατος
πωλήσεων από ελληνικά και ξένα βιβλιοπωλεία, για τις
πωλήσεις του βιβλίου του Ξενοφώντα Ζολώτα, «Economic
Growth and Declining Social Welfare».

1976

Σελίδα : 6
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
4 - Επιστηµονικό έργο
3 - Αλληλογραφία και δηµοσιεύσεις σχετικά µε το συγγραφικό έργο του Ξενοφώντα Ζολώτα
Πλήθος φακέλων: 83

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

65

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «International Monetary Issues and Development
Policies» [καθηγητής Howard S. Ellis] (1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1960
τον Howard S. Ellis, αντίγραφα άρθρων, αποσπάσµατων
βιβλίων και λοιπών συγγραµµάτων του Ξ. Ζολώτα, τα οποία
πρόκειται να τυπωθούν στον σύµµικτο τόµο «International
Monetary Issues and Development Policies».
Περιλαµβάνονται επίσης, ο πίνακας των περιεχοµένων του
τόµου, η εργογραφία του Ξ. Ζολώτα και το κείµενο της
εισαγωγής που συνέταξε ο H. S. Ellis.

1977

66

Αλληλογραφία σχετική µε τη συλλογή δηµοσιευµάτων του
Ξενοφώντα Ζολώτα: «International Monetary Issues and
Development Policies» [Princeton University Press] (1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Παύλου Κουτσογιάννη 1977
(∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος)
µε το Princeton University Press, σχετική µε την παροχή
άδειας επανέκδοσης ορισµένων δηµοσιευµάτων του
Ξενοφώντα Ζολώτα στον σύµµικτο τόµο, «Interantional
Monetary Issues and Development Policies».

1977

67

∆ηµοσιεύσεις Τύπου σχετικά µε τη συλλογή δηµοσιευµάτων Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές των εκδοτών
του Ξενοφώντα Ζολώτα: «International Monetary Issues and Gian Franco Calaresi (περιοδικό «Bancaria Rassegna
Development Policies» (1977-1979)
dell'Associazione Bancaria Italiana») και Lucy Edwards
Despard (περιοδικό «Foreign Affairs»), σχετικές µε την
παραλαβή του σύµµικτου τόµου του Ξενοφώντα Ζολώτα,
«International Monetary Issues and Development Policies»,
καθώς και αποκόµµατα από τον ελληνικό και ξένο Τύπο µε
παρουσιάσεις του βιβλίου.

1977

1979

68

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές και σηµειώµατα, 1998
Αλληλογραφία σχετική µε τη συλλογή δηµοσιευµάτων του
Ξενοφώντα Ζολώτα: «Νοµισµατικές και Οικονοµικές Μελέτες σχετικά µε την παραλαβή αντιτύπου της συλλογής
δηµοσιευµάτων του Ξενοφώντα Ζολώτα, «Νοµισµατικές και
(1945-1996)» (1998-1999)
Οικονοµικές Μελέτες (1945-1996)».

1999

69

Αλληλογραφία και δηµοσιεύσεις σχετικά µε το δηµοσίευµα
Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες κάρτες και επιστολές,
1985
του Ξενοφώντα Ζολώτα: «The Unruly International Monetary σχετικές µε την παραλαβή του συγγράµµατος του Ξενοφώντα
System» (1985)
Ζολώτα, «The Unruly International Monetary System», καθώς
και παρουσίαση αυτού στο περιοδικό «Bulletin Europeen».

1985

70

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές, σχετικές µε την
Ζολώτα: «The Enigma of the U.S. Trade Deficit» (1986-1987) παραλαβή αντιτύπου του συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «The Enigma of the U.S. Trade Deficit».

1986

1987

71

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «The Dollar and the New Form of International
Monetary Cooperation» (1986)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές, σχετικές µε την
παραλαβή αντιτύπου του συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «The Dollar and the New Form of International
Monetary Cooperation».

1986

1986

72

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα, το ∆ολάριο
και η Ανάγκη Μεταρρυθµίσεως» (1987)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές, σχετικές µε την 1987
παραλαβή αντιτύπου του συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «The European Monetary System, the Dollar and the
Need for Reform».

1987

73

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «The European Monetary System and the
Challenge of 1992» (1988)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές, σχετικές µε την 1988
παραλαβή αντιτύπου του συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «The European Monetary System and the Challenge
of 1992».

1988

74

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Cooperation and Discoordination in International
Monetary Policies, the Need for Rules of Conduct» (1988)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές, σχετικές µε την
παραλαβή αντιτύπου του συγγράµµατος του Ξενοφώντα
Ζολώτα, «Cooperation and Discoordination in International
Monetary Policies, the Need for Rules of Conduct».

1988

1988

75

Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Progress towards European Unity» (1991)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες κάρτες και επιστολές,
σχετικές µε την παραλαβή αντιτύπου του συγγράµµατος του
Ξενοφώντα Ζολώτα, «Progress towards European Unity».

1991

1991

76

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες κάρτες και επιστολές,
1991
Αλληλογραφία σχετική µε το δηµοσίευµα του Ξενοφώντα
Ζολώτα: «Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η ελληνική οικονοµία» σχετικές µε την παραλαβή αντιτύπου του συγγράµµατος του
Ξενοφώντα Ζολώτα, «Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η ελληνική
(1991)
οικονοµία».

1991

77

1929
∆ηµοσιεύσεις Τύπου σχετικές µε διάφορα δηµοσιεύµατα του Ο φάκελος περιέχει άρθρα του γερµανικού και ελληνικού
Τύπου, σχετικά µε το επιστηµονικό και συγγραφικό έργο του
Ξενοφώντα Ζολώτα (1929-1944)
Ξενοφώντα Ζολώτα, καθώς και κριτικές/παρουσιάσεις
διαφόρων συγγραµµάτων του, όπως τα «Νοµισµατική
σταθεροποίησις», «Η φορολογική επιβάρυνσις εν Ελλάδι», «Η

1944
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2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
4 - Επιστηµονικό έργο
3 - Αλληλογραφία και δηµοσιεύσεις σχετικά µε το συγγραφικό έργο του Ξενοφώντα Ζολώτα
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Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
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δανειακή επιβάρυνσις της Ελλάδος» και «Θεωρητική
οικονοµική».
78

Αλληλογραφία σχετική µε σχέδιο έκδοσης συλλογής
δηµοσιευµάτων του Ξενοφώντα Ζολώτα [Χουρµούζης
Γεωργιάδης] (1966)

1966

1966

79

Αναδηµοσιεύσεις οµιλιών και δηµοσιευµάτων του Ξενοφώντα Ο φάκελος περιέχει αναδηµοσιεύσεις άρθρων του Ξενοφώντα 1987
Ζολώτα στο «BIS Review» (1987- 1991)
Ζολώτα, στην επισκόπηση Τύπου της Τράπεζας ∆ιεθνών
∆ιακανονισµών.

1991

80

Αποδέκτες του δηµοσιεύµατος του Ξενοφώντα Ζολώτα
«Εξελίξεις και Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας και της
Εξωτερικής Πολιτικής» (1996)

Ο φάκελος περιέχει καταλόγους µε ονόµατα και διευθύνσεις
αποδεκτών του συγγράµµατος του Ξενοφώντα Ζολώτα,
«Εξελίξεις και Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας και της
Εξωτερικής Πολιτικής».

1996

1996

81

Αποδέκτες του δηµοσιεύµατος του Ξενοφώντα Ζολώτα «Η
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και η Ελληνική Οικονοµία» (1991)

Ο φάκελος περιέχει καταλόγους ονοµάτων και διευθύνσεων
1991
των ακαδηµαϊκών, καθηγητών πανεπιστηµίου, πρέσβεων και
προξένων, µελών του Αρείου Πάγου, υπαλλήλων της ∆ΟΜ και
ερευνητών του ΚΕΠΕ, ∆ιευθυντών των υποκαταστηµάτων της
ΤτΕ, ∆ιοικητών ελληνικών και ξένων τραπεζών, ελλήνων και
ξένων δηµοσιογράφων, βουλευτών, υπουργών, υφυπουργών
και γενικών γραµµατέων, οι οποίοι ήταν αποδέκτες
συγγράµµατος του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1991

82

Αποδέκτες του δηµοσιεύµατος του Ξενοφώντα Ζολώτα
«Progress towards European Union» (1990-1991)

Ο φάκελος περιέχει κυρίως καταλόγους µε ονόµατα και
1990
διευθύνσεις των συµµετεχόντων στην Επιτροπή για τη
Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης, ανώτερων υπαλλήλων της
Federal Reserve Bank of New York, του Federal Reserve
System, της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών, του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
∆ιοικητών των Κεντρικών Τραπεζών, µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, προσωπικοτήτων του διεθνούς χώρου, ξένων
εφηµερίδων και περιοδικών, πρέσβεων, αρχηγών κρατών και
άλλων πολιτικών προσώπων και µελών του Coordination
Group. Περιλαµβάνονται επίσης δελτία Τύπου της Τράπεζας
∆ιεθνών ∆ιακανονισµών και πρακτικά συνεδριάσεων της
Επιτροπής για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης.

1991

83

Άρθρο του Γεωργίου Καλαµοτουσάκη σχετικό µε τη συµβολή Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Γεωργίου
1977
του Ξενοφώντα Ζολώτα στη θεωρία της «ισοτιµίας
Καλαµοτουσάκη µε τον επιµελητή William H. Branson, σχετική
αγοραστικής δύναµης»
µε την έκδοση επιστηµονικού άρθρου, καθώς και το τυπωµένο
άρθρο του µε τίτλο «Exchange Rates and Prices: The
Historical Evidence» στο περιοδικό «Journal of International
Economics».

1978

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ξενοφώντα
Ζολώτα και του Χουρµούζη Γεωργιάδη, σχετική µε το σχέδιο
έκδοσης συλλογής δηµοσιευµάτων του Ξ. Ζολώτα.
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Αρχείο:
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2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
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Τίτλος

Περιγραφή

1

Επιστηµονικές εταιρείες : ∆ιεθνής Εταιρεία Οικονοµικών
Επιστηµών

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια αναφορικά µε την εκλογή
1980
του Ξενοφώντα Ζολώτα ως Επίτιµου Προέδρου της ∆ιεθνούς
Εταιρείας Οικονοµικών Επιστηµών (International Economic
Association).

1980

2

1982
Επιστηµονικές εταιρείες : Academy of Independent Scholars Ο φάκελος περιλαµβάνει αλληλογραφία του Ξενοφώντα
Ζολώτα µε την Academy of Independent Scholars, καθώς και
έγγραφα σχετικά µε τον Οργανισµό και τη διοργάνωση
συµποσίου στην Αθήνα.

1982

3

Επιστηµονικές εταιρείες : Committee for Monetary Research Ο φάκελος περιλαµβάνει αλληλογραφία µεταξύ Ξ. Ζολώτα και 1975
and Education Inc .
Committee for Monetary Research and Education Inc. σχετικά
µε την συµµετοχή του Ξ. Ζολώτα στα επικείµενα συνέδρια της
Επιτροπής και την ανανέωση της κάρτας µέλους.

1976

4

Επιστηµονικά περιοδικά :«Επιθεώρησις Κοινωνικής και
∆ηµόσιας Οικονοµικής»

Ο φάκελος περιλαµβάνει επιστολές από και προς τους
1931
Ξενοφώντα Ζολώτα και Άγγελο Θ. Αγγελόπουλο αναφορικά µε
την έκδοση του επιστηµονικού περιοδικού «Επιθεώρησις
Κοινωνικής και ∆ηµόσιας Οικονοµικής».

1932
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Τίτλος

Περιγραφή

1

Γενική αλληλογραφία: ξενόγλωσση (1927-1964)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές, χειρόγραφα και κάρτες από και 1927
προς τον Ξ. Ζολώτα που αφορούν κυρίως εκδόσεις του ιδίου.

1964

2

Γενική αλληλογραφία: ξενόγλωσση (1974-1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µε θεµατολογία κυρίως τη
συµµετοχή του Ξ. Ζολώτα σε συνέδρια, προσκλήσεις σε
κοινωνικές εκδηλώσεις, συναντήσεις, παραλαβή/αποστολή
δηµοσιευµάτων κ.ά.

1974

1976

3

Γενική αλληλογραφία: ξενόγλωσση (1977-1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µε θεµατολογία κυρίως τη
συµµετοχή του Ξ. Ζολώτα σε σεµινάρια, συναντήσεις,
παραλαβή/αποστολή δηµοσιευµάτων κ.ά.

1977

1981

4

Γενική αλληλογραφία: ξενόγλωσση (1982-1985)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µε θεµατολογία που αφορά 1982
κυρίως προσκλήσεις για συµµετοχή του Ξ. Ζολώτα σε
κοινωνικές εκδηλώσεις, για συναντήσεις, παραλαβή/αποστολή
δηµοσιευµάτων κ.ά.

1985

5

Γενική αλληλογραφία: ξενόγλωσση (1986-1989)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µε θεµατολογία που αφορά 1986
κυρίως σε συναντήσεις του Ξ. Ζολώτα, προσκλήσεις σε
κοινωνικές εκδηλώσεις, κρατήσεις ξενοδοχείων,
παραλαβή/αποστολή δηµοσιευµάτων κ.ά.

1989

6

Γενική αλληλογραφία: ξενόγλωσση (1990-1997)

Ο φάκελος περιέχει ξενόγλωσση γενική αλληλογραφία του Ξ.
Ζολώτα κατά τα έτη 1990-1997.

1990

1997

7

Γενική αλληλογραφία: ξενόγλωσση (αχρονολόγητα)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µε θεµατολογία κυρίως την
παραλαβή/αποστολή δηµοσιευµάτων και οµιλιών του Ξ.
Ζολώτα, κ.ά.

8

Γενική αλληλογραφία: ελληνική (1930-1935)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µε θεµατολογία που αφορά 1930
κυρίως στην πανεπιστηµιακή ιδιότητα του Ξ. Ζολώτα, την
παραλαβή/αποστολή δηµοσιευµάτων, τις συναντήσεις του Ξ.
Ζολώτα, τα αιτήµατα µεσολάβησης του ιδίου για επίλυση
διαφόρων θεµάτων, κ.ά.

1935

9

Γενική αλληλογραφία: ελληνική (1974-1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µε θεµατολογία που αφορά 1974
κυρίως σε αιτήµατα µεσολάβησης του Ξ. Ζολώτα για επίλυση
διαφόρων θεµάτων, την παραλαβή/αποστολή δηµοσιευµάτων,
την ανάληψη των καθηκόντων του στην Τράπεζα της
Ελλάδος, κ.ά.

1975

10

Γενική αλληλογραφία: ελληνική (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µε θεµατολογία που αφορά 1976
κυρίως στην παραλαβή/αποστολή δηµοσιευµάτων, σε
αιτήµατα µεσολάβησης του Ξ. Ζολώτα για επίλυση διαφόρων
θεµάτων, κ.ά.

1976

11

Γενική αλληλογραφία: ελληνική (1977-1979)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µε θεµατολογία που αφορά 1977
κυρίως στην παραλαβή/αποστολή δηµοσιευµάτων, σε
αιτήµατα µεσολάβησης του Ξ. Ζολώτα για επίλυση διαφόρων
θεµάτων, κ.ά.

1979

12

Γενική αλληλογραφία: ελληνική (1980-1984)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µε θεµατολογία που αφορά 1980
κυρίως στην παραλαβή/αποστολή δηµοσιευµάτων, αποστολή
αναµνηστικών µεταλλίων, κ.ά.

1984

13

Γενική αλληλογραφία: ελληνική (1985-1988)

Ο φάκελος περιέχει ελληνόγλωσση αλληλογραφία του
Ξενοφώντα Ζολώτα µε διάφορα πρόσωπα και θεµατολογία
που αφορά κυρίως στην παραλαβή/αποστολή
δηµοσιευµάτων.

1985

1988

14

Γενική αλληλογραφία: ελληνική (1989-1992)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα
που αφορά κυρίως στην παραλαβή/αποστολή
δηµοσιευµάτων, στις τιµητικές διακρίσεις του, στη συµµετοχή
του σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, κ.ά.

1989

1992

15

Γενική αλληλογραφία: ελληνική (1993-1996)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα
σχετική µε την παραλαβή/αποστολή δηµοσιευµάτων, τη
συµµετοχή του σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, τη
µεσολάβηση του Ξ. Ζολώτα για επίλυση διαφόρων θεµάτων,
κ.ά.

1993

1996

16

Γενική αλληλογραφία: ελληνική (1997)

Ο φάκελος περιέχει δύο επιστολές του 1997, που αφορούν η 1997
µεν την παραχώρηση της δυνατότητας εισόδου του Ξ. Ζολώτα
σε αρχαιολογικό χώρο, η δε την προσφορά καλλιτεχνικού

1997
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έργου µε θέµα την αρπαγή της Ευρώπης.
17

Γενική αλληλογραφία: ελληνική (2003)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µε την Ελληνική Εταιρία
Ορολογίας, σχετική µε την έκδοση εργασίας, που περιέχει
οµιλίες του Ξ. Ζολώτα για την ανάδειξη της ελληνικής
γλώσσας.

2003

2003

18

Γενική αλληλογραφία: ελληνική (αχρονολόγητα)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα
σχετική µε την παραλαβή/αποστολή δηµοσιευµάτων, την
αποστολή δώρων και ευχών προς τον Ξ. Ζολώτα, τη
συµµετοχή του σε κοινωνικές εκδηλώσεις, κ.ά. Τα
περισσότερα τεκµήρια είναι αχρονολόγητα.

1930

1975

19

Αλληλογραφία Επιτίµου ∆ιοικητή µε Πρεσβείες (1981-1986)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε προσκλήσεις
1981
του Ξ. Ζολώτα σε εκδηλώσεις ξένων Πρεσβειών, την
αποστολή δηµοσιευµάτων, το ελληνικό νόµισµα και την ένταξη
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

1986

20

Αλληλογραφία Επιτίµου ∆ιοικητή µε Πρεσβείες (1987-1991)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξ. Ζολώτα µε ξένες
Πρεσβείες στην Αθήνα, σχετική, κυρίως, µε προσκλήσεις σε
εκδηλώσεις και αποστολή/παραλαβή δηµοσιευµάτων.

1987

1991

21

Αλληλογραφία Επιτίµου ∆ιοικητή µε Πρεσβείες (1992-1993)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξ. Ζολώτα µε τις ξένες 1992
Πρεσβείες, σχετική µε προσκλήσεις σε δεξιώσεις και άλλες
εκδηλώσεις.

1993

22

Αλληλογραφία Επιτίµου ∆ιοικητή µε Πρεσβείες (1994-1996)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξ. Ζολώτα µε τις ξένες 1994
Πρεσβείες, σχετική, κυρίως, µε προσκλήσεις σε δεξιώσεις και
άλλες εκδηλώσεις.

1996

23

Αλληλογραφία Επιτίµου ∆ιοικητή µε Πρεσβείες (1997-2002)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξ. Ζολώτα µε τις ξένες 1997
Πρεσβείες, σχετική, κυρίως, µε προσκλήσεις σε δεξιώσεις και
άλλες εκδηλώσεις.

2002

24

Αλληλογραφία Επιτίµου ∆ιοικητή µε Πρεσβείες
(αχρονολόγητα)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές, σχετικές µε
δείπνο που διοργάνωσε ο Ξ. Ζολώτας στο ξενοδοχείο «King
George».

25

Γενική αλληλογραφία: Συµµετοχή σε συλλόγους, ιδρύµατα
κτλ (1930-2002)

Ο φάκελος περιλαµβάνει αλληλογραφία σχετική µε τη
δραστηριότητα και συµµετοχή του Ξ. Ζολώτα σε σωµατεία,
συλλόγους και οργανισµούς.

1930

2002

26

Γενική αλληλογραφία: Συνέδρια και επιστηµονικές
συναντήσεις (1932-1977)

Ο φάκελος περιλαµβάνει αλληλογραφία σχετική µε
προσκλήσεις του Ξ. Ζολώτα για συµµετοχή σε διάφορα
συνέδρια και επιστηµονικές συναντήσεις κατά την χρονική
περίοδο 1932-1977.

1932

1977

27

Γενική αλληλογραφία: Συνέδρια και επιστηµονικές
συναντήσεις (1979-1982)

Ο φάκελος περιλαµβάνει αλληλογραφία σχετική µε
προσκλήσεις για συµµετοχή του Ξ. Ζολώτα σε διάφορα
συνέδρια και επιστηµονικές συναντήσεις κατά τη χρονική
περίοδο 1979-1982.

1979

1982

28

Γενική αλληλογραφία: Συνέδρια και επιστηµονικές
συναντήσεις (1982-1988)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε προσκλήσεις του Ξ.
Ζολώτα για συµµετοχή σε διαλέξεις, σεµινάρια, συνεδριάσεις
∆ιεθνών Οργανισµών.

1982

1988

29

Γενική αλληλογραφία: Συνέδρια και επιστηµονικές
συναντήσεις (1989-1991)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε προσκλήσεις για
συµµετοχή του Ξ. Ζολώτα σε συνέδρια και άλλες
επιστηµονικές εκδηλώσεις, τόσο εντός Ελλάδος όσο και στο
εξωτερικό.

1989

1991

30

Γενική αλληλογραφία: Συνέδρια και επιστηµονικές
συναντήσεις (1991-1998)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε προσκλήσεις για
συµµετοχή του Ξ. Ζολώτα σε συνέδρια, διασκέψεις, οµιλίες
κ.ά.

1991

1998

31

Γενική αλληλογραφία: Συνέδρια και επιστηµονικές
συναντήσεις (αχρονολόγητα)

Ο φάκελος περιέχει επιστολή σχετική µε την έκδοση του
«Χρονικού του 20ού αιώνα» προς τον Ξενοφώντα Ζολώτα.

1990

1990

32

Γενική αλληλογραφία: Abs, Hermann J.

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ Ξ. Ζολώτα και
1975
Hermann J. Abs, σχετική µε: α) τον ενδεχόµενο δανεισµό της
Ελλάδος από τη Γερµανία, β) την αποστολή έργων τέχνης για
έκθεση στη Γερµανία και γ) τον διεθνή οργανισµό «Association
Internationale pour la Promotion et la Protection des
Investissements prives en Territoires Etrangers» (APPI).

1978
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33

Γενική αλληλογραφία: Bela Belassa

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την
αποστολή/παραλαβή µελετών, καθώς και έκθεσης για το
πενταετές αναπτυξιακό πρόγραµµα της Ελλάδας.

1978

1981

34

Γενική αλληλογραφία Berea, Georges de

Ο φάκελος περιέχει προσωπική αλληλογραφία σχετική µε την 1975
ανταλλαγή ευχών και συζήτηση για την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας.

1975

35

Γενική αλληλογραφία: Boesler, K. A.

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την επίσκεψη
των φοιτητών του Ινστιτούτου Οικονοµικής Γεωγραφίας του
Πανεπιστηµίου Βόννης, στην Αθήνα.

1981

1982

36

Γενική αλληλογραφία: Bloch, Henry Simon

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την επιστροφή 1975
του Ξενοφώντα Ζολώτα στην Τράπεζα της Ελλάδος, το 1975.

1975

37

Γενική αλληλογραφία: Brown, Spencer H.

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την αξιολόγηση 1975
άρθρου υπό δηµοσίευση στο περιοδικό «The Journal of
Developing Areas».

1975

38

Γενική αλληλογραφία: Burns, Helen

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µε τη σύζυγο του
1976
οικονοµολόγου Arthur F. Burns που αφορά στις
προσφωνήσεις του Ξ. Ζολώτα και οι οποίες είναι γραµµένες µε
λέξεις ελληνικής προέλευσης.

1976

39

Γενική αλληλογραφία: Camu, Louis

Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές µε σύγγραµµα του Ξ.
Ζολώτα και το ενδεχόµενο αναδηµοσίευσής του σε βελγικό
περιοδικό.

1975

1976

40

Γενική αλληλογραφία: Carruthers, Kenneth D. B.

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε προσωπικά
θέµατα και την ανταλλαγή δηµοσιευµάτων.

1975

1986

41

Γενική αλληλογραφία: Case, Jacques A.

Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές µε επισκέψεις του Ξ.
Ζολώτα στη Νέα Υόρκη και την αφιέρωση άρθρων για τον Ξ.
Ζολώτα στην εφηµερίδα «Hellenic Times».

1977

1977

42

Γενική αλληλογραφία: Chadha, Vijay (1982-1983)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε το ινδικό
περιοδικό «Macedonian Studies».

1982

1983

43

Γενική αλληλογραφία: Clausen, A. W. (1983)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1983
τον Πρόεδρο της Παγκόσµιας Τράπεζας, αναφορικά µε την
πρότασή του για τη δηµιουργία ενός διεθνούς συστήµατος
εγγυοδοσιών.

1983

44

Γενική αλληλογραφία: Coats, A. W. (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την ανταλλαγή
συγγραµµάτων και τον προγραµµατισµό συνάντησης στην
Αθήνα, για συζήτηση που αφορά το ερευνητικό πρόγραµµα
«Ο ρόλος των οικονοµολόγων στην κυβέρνηση».

1975

1975

45

Γενική αλληλογραφία: Cusick, Peter (1967-1979)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε προτάσεις για το 1967
πρόγραµµα οικονοµικής ανάπτυξης των αφρικανικών χωρών.

1979

46

Γενική αλληλογραφία: Economides, Jean (1974-1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και ποιήµατα σχετικά µε το 1974
κυπριακό ζήτηµα.

1975

47

Γενική αλληλογραφία: Ellis, Howard S. (1969-1982)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική κυρίως µε τη
συγγραφή του προλόγου στον τιµητικό τόµο Ξενοφώντα
Ζολώτα.

1969

1982

48

Γενικη αλληλογραφία: Fleury, Jean (1982)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε το 10ο συνέδριο 1982
της Concorde Europeenne Audit στην Αθήνα στις 20 Μαΐου
του 1982 και τη συµµετοχή του Ξ. Ζολώτα σε αυτό.

1982

49

Γενικη αλληλογραφία: Gay, Leslie (1962-1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την επιλογή του 1962
Πέτρου Παπαστάµου, ανεψιού του Ξ. Ζολώτα, για πρακτική
άσκηση σε αµερικανικό νοσοκοµείο, µε την αποστολή
φαρµακευτικών σκευασµάτων από τις ΗΠΑ, µε την ανταλλαγή
δηµοσιευµάτων και µε άλλα προσωπικά θέµατα.

1977

50

Γενική αλληλογραφία: Grossman, Herman (1929-1932)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα και 1929
του κοσµήτορα του Πανεπιστηµίου Handels-Hochschule
Leipzig σχετική µε την ανώτατη εκπαίδευση.

1932

51

Γενική αλληλογραφία: Lord Gore-Booth (1963-1985)

Ο φάκελος περιέχει προσωπική αλληλογραφία του Ξενοφώντα 1963
Ζολώτα µε τον βρετανό διπλωµάτη, Paul Gore-Booth.

1985

52

Γενική αλληλογραφία: Guth, Wilfried (1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξ. Ζολώτα µε τον W.

1978

1978
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1978

1978

Guth, καθώς και αντίγραφα διαλέξεων του δευτέρου, οι οποίες
αφορούν στο διεθνές εµπόριο, το διεθνές χρέος, το πρόβληµα
χρηµατοδότησης, καθώς και σχόλια στην πρόταση του Ξ.
Ζολώτα για τη δηµιουργία ενός ∆ιεθνούς Ταµείου
Εγγυοδοσιών.
53

Γενική αλληλογραφία: Haberler, Gottfried (1933-1991)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την ανταλλαγή 1933
δηµοσιευµάτων και τη συµµετοχή σε συνέδρια και κοινωνικές
εκδηλώσεις.

1991

54

Γενική αλληλογραφία: Gross, Herman (1931-1933)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την ανταλλαγή
δηµοσιευµάτων.

1931

1933

55

Γενική αλληλογραφία: Harriss, C. Lowell (1976-1982)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε αίτηµα
προσωπικής συνάντησης, την οργάνωση διάλεξης του
Stephen Pendias, καθώς και την αποστολή συγγραµµάτων.

1976

1982

56

Γενική αλληλογραφία: Heinrich, Poldi - Heinrich, Ernst
(1978-1982)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την επίσκεψη
των Ernst και Poldi Heinrich στην Αθήνα και την παραλαβή
βιβλίου του Ξ. Ζολώτα.

1978

1982

57

Γενική αλληλογραφία: Heinze, Christian (1974-1992)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε τις
1974
διαπραγµατεύσεις για τη δραστηριοποίηση εταιρείας
κατασκευής ελκυστήρων θαλάσσιου σκι στην Ελλάδα, µε
φιλικές συναντήσεις των Ξ. Ζολώτα και Christian Heinze στην
Ελλάδα ή τη Γερµανία, την ανταλλαγή δηµοσιευµάτων κ.ά.

1992

58

Γενική αλληλογραφία: Hicks, Sir John - Hicks, Lady Ursula
(1977-1985)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική τη συµµετοχή σε
συνέδρια, την ανταλλαγή δώρων, δηµοσιευµάτων και
ευχετήριων καρτών, το υπόµνηµα της lady Ursula Hicks για
την οικονοµία της Κύπρου και, τέλος, για τον θάνατο της lady
Hicks.

1977

1985

59

Γενική αλληλογραφία: Hoxter, Curtis J. (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε τον
προγραµµατισµό συναντήσεων, την ανταλλαγή
δηµοσιευµάτων κ.ά. που αφορούν στις πολιτικές και
οικονοµικές εξελίξεις κατά τη Μεταπολίτευση, καθώς και σε
διεθνή οικονοµικά προβλήµατα.

1975

1975

60

Γενική αλληλογραφία: Hoxter, Curtis J. (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία που αφορά κυρίως στην
1976
αποστολή δηµοσιευµάτων του αµερικανικού Τύπου, σχετικών
µε τα οικονοµικά ζητήµατα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα, την
υπόθεση Στρατή Ανδρεάδη και το αντιαµερικανικό αίσθηµα
των Ελλήνων.

1976

61

Γενική αλληλογραφία: Hoxter, Curtis J. (1977-1987)

Φάκελος που περιέχει αλληλογραφία, η οποία κυρίως
συνοδεύει άρθρα µε θέµα την εικόνα της Ελλάδας στον
Αµερικανικό Τύπο και τις προτάσεις του Ξ. Ζολώτα στους
διεθνείς οικονοµικούς οργανισµούς.

1977

1987

62

Γενική αλληλογραφία: James, Emile (1979-1984)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές µε την παρουσίαση
1979
στη Γαλλική Ακαδηµία Ηθικών και Πολιτικών Επιστηµών του
έργου του Ξ. Ζολώτα, «Economic Growth and Declining Social
Welfare», καθώς και µε την έκδοσή του σε γαλλική
µετάφραση.

1984

63

Γενική αλληλογραφία: Jaudel, M. Jean (1984-1986)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε τη δηµοσίευση
άρθρου στο περιοδικό «Revue des Deux Mondes».

1984

1986

64

Γενική αλληλογραφία: Impriemerie J. Biere (1932-1933)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές µε αποστολή βιβλίου
του Ξενοφώντα Ζολώτα «La Monnaie et les phenomenes
monetaires contemporains».

1932

1933

65

Γενική αλληλογραφία: Kahan, Maurice (1976)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές µε την πιθανή
1976
συνεργασία µε την σύζυγο του Maurise Kahan, Regine Kahan,
στο κατάστηµα της Χρυσοθήκης Ζολώτα στο Παρίσι.

1976

66

Γενική αλληλογραφία: Katz, Samuel I. (1975-1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την ανταλλαγή
δηµοσιευµάτων και µε προσκλήσεις για συµµετοχή στις
συναντήσεις του Georgetown University Bankers Forum.

1975

1977

67

Γενική αλληλογραφία: Klasen, Karl (1975-1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την ανταλλαγή
δηµοσιευµάτων και την επίσκεψη του Karl Klasen στην
Ελλάδα.

1975

1976
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68

Γενική αλληλογραφία: Knapp, J. Burke (1975-1994)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξ. Ζολώτα µε τον J.
1975
Burke Knapp, σχετική µε την πρόσληψη του Πέτρου Καρανίκα
στην Παγκόσµια Τράπεζα, µε την αποστολή των πρακτικών
της πρώτης συνόδου της Παγκόσµιας Τράπεζας και του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου το 1946, µε τη συµµετοχή της
Ελλάδας στην International Development Association και µε
τον προγραµµατισµό συναντήσεων.

1994

69

Γενική αλληλογραφία: Knapp, Elise (1982-1987)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε συναντήσεις της 1982
Elise Knapp µε τον Ξ. Ζολώτα, καθώς και την ανταλλαγή
δηµοσιευµάτων.

1987

70

Γενική αλληλογραφία: Kogon M. (1988)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε τη δηµοσίευση
εισηγήσεων του Ξ. Ζολώτα στην επισκόπηση Τύπου της
Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών.

1988

1988

71

Γενική αλληλογραφία: Krul, Nicolas (1975-1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την παραλαβή
δηµοσιεύµατος, µε ευχές για το έτος 1977 και υπόµνηµα που
αναφέρεται στην πρόταση Ζολώτα περί πολυνοµισµατικού
κανόνα.

1975

1978

72

Γενική αλληλογραφία: Jacques de Larosiere (1982-1983)

1982
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε τη συµµετοχή
του Ξ. Ζολώτα στην ετήσια σύνοδο των Παγκόσµιας
Τράπεζας/∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, την αποστολή
άρθρων του Ξ. Ζολώτα για τη διεθνή κρίση χρέους, την
πρόταση του Ξ. Ζολώτα για την ίδρυση ενός ∆ιεθνούς Ταµείου
Εγγυοδοσιών, καθώς και την ανανέωση της θητείας του
Jacques de Larosiere στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.

1983

73

Γενική αλληλογραφία: Leipert, Christian (1985-1986)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε αποστολή και
παραλαβή δηµοσιευµάτων.

1985

1986

74

Γενική αλληλογραφία: Leontief, Wassily (1979)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε επίσκεψη του W. 1979
Leontief στην Ελλάδα.

1979

75

Γενική αλληλογραφία: Librairie Du Recueil Sirey SA
(1932-1933)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές µε την τυπογραφική
επιµέλεια και την έκδοση του βιβλίου του Ξ. Ζολώτα,
«L'etalon-or en theorie et en pratique».

1932

1933

76

Γενική αλληλογραφία: Machlup, Fritz (1964-1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την αµερικανική 1964
έκδοση έργου του Ξ. Ζολώτα, µε την απουσία του από
συνάντηση οικονοµολόγων και µε συστάσεις για την
πρόσληψη του Γεωργίου Μπίτρου και της Ιφιγένειας
Παπάζογλου στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών της
Τράπεζας της Ελλάδος.

1977

77

Γενική αλληλογραφία: Markovitch, Tihomir (1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την έκδοση του 1978
βιβλίου του T. J. Markovitch, «L'Humanisme».

1978

78

Γενική αλληλογραφία: Massol, Claude (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε ευχές και µε
1975
επαφές µε τον Παναγιώτη Παρασκευόπουλο, ∆ιευθυντή στην
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

1975

79

Γενική αλληλογραφία: McLellan, Lotty (1975-1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την υγεία της
1975
Πηνελόπης (Lotty) McLellan, το ενδεχόµενο µετακόµισης της
ίδιας και του συζύγου της, Geoffrey, στην Αθήνα, καθώς και τη
διευθέτηση του ζητήµατος αποδέσµευσης συναλλάγµατος από
λογαριασµό της στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

1981

80

Γενική αλληλογραφία: Meyer, Denise (1976-1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε τον
προγραµµατισµό συναντήσεων και την παραλαβή/αποστολή
συγγραµµάτων.

1976

1981

81

Γενική αλληλογραφία: Modigliani, Franco (1976-1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε προσκλήσεις σε 1976
συνέδρια.

1978

82

Γενική αλληλογραφία: Mohammed, Azizali (1978-1989)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε σχόλια σε
κείµενο οµιλίας του Ξ. Ζολώτα, µε την αποστολή
δηµοσιευµάτων του Ξ. Ζολώτα και µε την παραλαβή των
εκδόσεων του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.

1978

1989

83

Γενική αλληλογραφία: Moll, Bruno (1930-1933)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την ανταλλαγή
δηµοσιευµάτων και τη σύνταξη βιβλιοκριτικών.

1930

1933

84

Γενική αλληλογραφία: Mudry, Louis M.

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την εκλογή του

1974

1974
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1974

1974

Ξ. Ζολώτα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Banque de Depots
της Γενεύης.
85

Γενική αλληλογραφία: Mundell, Robert (1975-1980)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε τα συνέδρια της 1975
Santa Colomba και µε την πρόταση του Ξ. Ζολώτα για την
υιοθέτηση σταθερού διεθνούς νοµισµατικού κανόνα.

1980

86

Γενική αλληλογραφία: Myrdal, Gunnar - Alva Myrdal
(1972-1982)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την ανταλλαγή 1972
δηµοσιευµάτων, τη φιλοξενία του ζεύγους Myrdal στην Αθήνα
και την απονοµή στην Alva Myrda των βραβείων ειρήνης
Einstein και Nobel.

1982

87

Γενική αλληλογραφία: Nadaroglu, Halil (1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε αίτηµα παροχής 1977
πληροφοριών για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της Ελλάδας, προκειµένου να χρησιµεύσουν σε συνθετική
µελέτη του H. Nadaroglu για την τοπική αυτοδιοίκηση στις
καπιταλιστικές και τις σοσιαλιστικές χώρες.

1977

88

Γενική αλληλογραφία: Ortoli, Francois-Xavier (1979-1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την επίσκεψη
1979
του F.-X. Ortoli στην Αθήνα και µε συστάσεις για διορισµό του
Βασιλείου Πεσµαζόγλου ως λειτουργού της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1981

89

Γενική αλληλογραφία: Ηelmut, Paul (1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε πρόσκληση στο 1977
Βερολίνο και µε συµβουλές για έναρξη επενδυτικής
δραστηριότητας στη δανική τράπεζα Finansbanken.

1977

90

Γενική αλληλογραφία: Reuss, Henry S. (1979)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε έκθεση στις
ΗΠΑ για τον Μ. Αλέξανδρο και µε την οµιλία του Ξ. Ζολώτα
στο Βελιγράδι για τα διεθνή νοµισµατικά προβλήµατα.

1979

1979

91

Γενική αλληλογραφία: Regan, Donald T. (1983)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την παγκόσµια
κρίση χρέους.

1983

1983

92

Γενική αλληλογραφία: Riboud, Jacques (1985)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την ανταλλαγή
δηµοσιευµάτων και την επικείµενη επίσκεψη του Jacques
Riboud στην Ελλάδα.

1985

1985

93

Γενική αλληλογραφία: Richardson, Gordon (1980-1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε συναντήσεις και 1980
συζητήσεις των δύο ανδρών.

1981

94

Γενική αλληλογραφία: Rolfe, Maria (1963-1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε το έργο της
1963
Maria Rolfe για την προώθηση των εθνικών ζητηµάτων της
Ελλάδας στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Περιέχει επίσης ένα επιστολικό δελτάριο της Agda Rossel
προς το ζεύγος Ζολώτα.

1978

95

Γενική αλληλογραφία: Roll, Sir Eric (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε επίσκεψη του Sir 1975
Eric Roll στην Αθήνα.

1975

96

Γενική αλληλογραφία: Rossides, Eugene T. (1975-1995)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε συναντήσεις,
δηµοσιεύσεις, συνέδρια και τις δραστηριότητες του American
Hellenic Institute.

1975

1995

97

Γενική αλληλογραφία: Roussos, Georges (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την υπόθεση
1976
παροχής και αποπληρωµής δανείων του Γεωργίου Ρούσσου.

1976

98

Γενική αλληλογραφία: Schlesinger, Helmut (1978-1986)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ξενοφώντα
1978
Ζολώτα και του Αντιπροέδρου της Deutsche Bundesbank,
Helmut Schlesinger, σχετική µε την ανταλλαγή δηµοσιευµάτων
και συναντήσεις στην Αθήνα.

1986

99

Γενική αλληλογραφία: Schultze, Ernst (1929-1933)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ξενοφώντα
Ζολώτα και του Ernst Schultze, σχετική µε την ανταλλαγή
συγγραµµάτων, την έκδοση του επιστηµονικού περιοδικού
οικονοµίας «Revue des sciences economiques et
financieres», τον διορισµό του Ξ. Ζολώτα στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών και τον προγραµµατισµό ερευνητικής επίσκεψης του
E. Schultze στην Ελλάδα.

1929

1933

100

Γενική αλληλογραφία: Schultze, Joachim (1933)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ των καθηγητών
Ξενοφώντα Ζολώτα και Joachim H. Schultze, σχετική µε την
επίσκεψη του τελευταίου στην Αθήνα και µε τις εξελίξεις των
γεωγραφικών ερευνών στην περιοχή της ανατολικής
Μακεδονίας και της δυτικής Θράκης.

1933

1933
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101

Γενική αλληλογραφία: Societe Belge d'Etudes et d'Expansion Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Προέδρου της
Societe Belge d'Etudes et d'Expansion και του Ξενοφώντα
(1931)
Ζολώτα, σχετική µε τις ελληνικές προσωπικότητες-µέλη της
Comite de Patronage του οργανισµού και το αίτηµα για
οικονοµική ενίσχυση του προϋπολογισµού του.

102

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

1931

1931

Γενική αλληλογραφία: Stark, Virgil (1976)

1976
Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Virgil Stark, σχετικές µε
συγχαρητήρια για την επιστροφή του Ξ. Ζολώτα στη ∆ιοίκηση
της Τράπεζας της Ελλάδος και µε την αποστολή κειµένου για
την Αµερικανική Ανεξαρτησία.

1976

103

Γενική αλληλογραφία: Steinbeisser, Michael (1984-1987)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ των Ξενοφώντα
Ζολώτα και Michael Steinbeisser, µε την οποία
ανταλλάσσονται δηµοσιεύµατα σχετικά µε µελέτες του Ξ.
Ζολώτα, την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού
Συστήµατος, τη διεθνή οικονοµική συνεργασία, το δολλάριο
και το διεθνές νοµισµατικό σύστηµα.

1984

1987

104

Γενική αλληλογραφία: Swoboda, Alexander K. (1975-1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ των Ξενοφώντα
1975
Ζολώτα και Alexander K. Swoboda, σχετική µε
προγραµµατισµό επισκέψεων στην Ελλάδα και πρόσκληση
στο ετήσιο συνέδριο του ∆ιεθνούς Κέντρου Νοµισµατικών και
Τραπεζικών Σπουδών της Γενεύης.

1976

105

Γενική αλληλογραφία: Terrel, Charles Lynn - Terrel, Mary
(1975-1980)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ξενοφώντα
1975
Ζολώτα, του ζεύγους Charles Lynn Terrel και Mary Terrel και
του ζεύγους C. Gordon Tether και Iris Tether, σχετική µε
προσωπικές ειδήσεις, ανταλλαγή δηµοσιευµάτων, αίτηµα
εξαγωγής συναλλάγµατος, την αποστολή βιογραφικών
σηµειωµάτων, καθώς και την ανάληψη της θέσης συµβούλου
στο Ταµείο Βιοµηχανικής Ανάπτυξης της Σαουδικής Αραβίας
από τον C. L. Terrel.

1980

106

Γενική αλληλογραφία: Tether, C. Gordon (1975-1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ξενοφώντα
1975
Ζολώτα και του δηµοσιογράφου C. Gordon Tether, σχετική µε
τη στήλη του Tether στην εφηµερίδα «The Financial Times»
και µε το ζήτηµα της απόλυσής του από την εφηµερίδα αυτή.

1977

107

Γενική αλληλογραφία: Thalheim, Karl C. (1933-1990)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ξενοφώντα
Ζολώτα και του καθηγητή Karl C. Thalheim, σχετική µε την
ανταλλαγή δηµοσιευµάτων και, κυρίως, µε επισκέψεις του
τελευταίου στην Ελλάδα.

1933

1990

108

Γενική αλληλογραφία: Vittas, Dimitri (1983)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ξενοφώντα
Ζολώτα και του Dimitri Vittas, σχετική µε την ανταλλαγή
συγγραµµάτων.

1983

1983

109

Γενική αλληλογραφία: Vries, Margaret G. de (1981)

1981
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ξενοφώντα
Ζολώτα και της ιστορικού Margaret G. de Vries, σχετική µε το
δίτοµο έργο της για την ιστορία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου, 1966-1971.

1981

110

Γενική αλληλογραφία: Wagemann, Ernst - Wayermann, M. R. Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές µε την παραλαβή
αντιτύπων του συγγράµµατος «L'etalon-or en theorie et en
(1933)
pratique».

1933

1933

111

Γενική αλληλογραφία: Whiting, Royal (1976-1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ξενοφώντα
Ζολώτα και του Royal G. Whiting, σχετική µε την αποστολή
συγγραµµάτων και τον προγραµµατισµό συναντήσεων στην
Αθήνα.

1976

1977

112

Γενική αλληλογραφία: Wilson, Thomas (1985)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές µεταξύ του Ξενοφώντα Ζολώτα 1985
και του Thomas Wilson, σχετικές µε την αποστολή
συγγραµµάτων και τον προγραµµατισµό συνάντησης στην
Αθήνα.

1985

113

Γενική αλληλογραφία: Wrinkle, Karen (1987-1992)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές µεταξύ του ζεύγους Ζολώτα και 1987
της Karen Wrinkle, σχετικές µε ιδιωτικές ειδήσεις, διακοπές και
τις φυσικοθεραπείες του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1992

114

Γενική αλληλογραφία: Zagoreos, Alexander E. (1974-1977)

1974
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ξενοφώντα
Ζολώτα και του Αλέξανδρου Ζαγοραίου, σχετική µε την
αποστολή συγγραµµάτων, τον διορισµό του Α. Ζαγοραίου στη

1977
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Reynolds Securities Inc. και το αίτηµα για συνάντηση του Ξ.
Ζολώτα µε τον Pompeo Campello για το ενδεχόµενο
λειτουργίας αµερικανικής επενδυτικής τράπεζας.
115

Γενική αλληλλογραφία: Zames, Emile (1984)

1984

1984

116

Γενική αλληλογραφία: Αλογοσκούφης, Γεώργιος (1986-1995) Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές του Ξενοφώντα
Ζολώτα, σχετικές µε την παραλαβή µελετών του Γεωργίου
Αλογοσκούφη αναφορικά µε την ελληνική οικονοµία.

1986

1995

117

Γενική αλληλογραφία: Βαλτικός, Νικόλαος (1987-1996)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές µεταξύ του Ξενοφώντα Ζολώτα 1987
και του Νικόλαου Μ. Βαλτικού, σχετικές µε την αποστολή
συγγραµµάτων και την εκλογή του τελευταίου στην Ακαδηµία
Αθηνών και στην Ακαδηµία ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

1996

118

Γενική αλληλογραφία: Βαρβιτσιώτης, Ιωάννης (1989-1999)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη µε 1989
τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε την έκδοση της τριµηνιαίας
πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικής επιθεώρησης
«Φιλελεύθερη Έµφαση».

1999

119

Γενική αλληλογραφία: Βιζουκίδης, Περικλής (1929-1932)

Ο φάκελος περιέχει επιστολή και χειρόγραφες κάρτες του
Περικλή Βιζουκίδη προς τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικά µε
διορισµούς προσώπων, ευχές και την αποστολή
συγγραµµάτων.

1929

1933

120

Γενική αλληλογραφία: Βογιατζόγλου, Αλέξανδρος Ι.
(1931-1935)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Αλέξανδρου Ι.
Βογιατζόγλου προς τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικές µε την
ανταλλαγή συγγραµµάτων, µε αίτηµα συγγραφής κριτικής σε
νέο του βιβλίο, µε τη συνεργασία σε επιστηµονικό περιοδικό
και µε το διάγραµµα διερεύνησης της αγροτικής οικονοµίας.

1931

1935

121

Γενική αλληλογραφία: ∆ερτιλής, Γεώργιος (1975-1988)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ των Γεώργιου
1975
∆ερτιλή, C. Duncan Rice και Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε
την αναζήτηση εργασίας του Γ. ∆ερτιλή και µε την τοποθέτηση
του Σπύρου Βρυώνη στη ∆ιεύθυνση του Onassis Center for
Hellenic Studies του New York University.

1988

122

Γενική αλληλογραφία: ∆ιγκαβές, Κωνσταντίνος Ε.
(1991-1992)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Κωνσταντίνου ∆ιγκαβέ
προς τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικές µε την έκδοση των
ετησίων «Αλµανάκ» (έτη 1991-1993).

1991

1992

123

Γενική αλληλογραφία: ∆ιεθνής Όµιλος Ελληνιστών (1976)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Παναγιώτη Ζέπου και του 1976
Ερρίκου Α. Σκάσση προς τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικές µε
την ίδρυση σωµατείου µε την επωνυµία «∆ιεθνής Όµιλος
Ελληνιστών».

1976

124

Γενική αλληλογραφία: Ελύτης, Οδυσσέας (1979)

1979
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ξενοφώντα
Ζολώτα και του Οδυσσέα Ελύτη, σχετική µε την απονοµή του
βραβείου Νόµπελ.

1979

125

Γενική αλληλογραφία: Ελληνικός Αντιαποικιακός Σύνδεσµος
(1974-1975)

Ο φάκελος περιέχει άρθρο, έκθεση-υπόµνηµα και διακηρύξεις, 1974
σχετικά µε το κυπριακό ζήτηµα.

1975

126

Γενική αλληλογραφία: Καρανίκας, Κωνσταντίνος (1964-1967) Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ των Ξενοφώντα
Ζολώτα και Κωνσταντίνου Καρανίκα, σχετική µε ιδιωτικά νέα,
παραγγελίες προσωπικών ειδών, την ελληνική οικονοµική,
νοµισµατική και πολιτική σκηνή και τις διαπραγµατεύσεις της
Ελλάδας µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.

127

Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές µε τη γαλλική
µετάφραση έργου του Ξ. Ζολώτα.

1964

1967

Γενική αλληλογραφία: Κακλαµάνης, Απόστολος Χρ.
(1994-2000)

1994
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ των Ξενοφώντα
Ζολώτα και Απόστολου Κακλαµάνη, σχετική µε τις εορταστικές
εκδηλώσεις και τις εκδόσεις της Βουλής των Ελλήνων, την
αποστολή αντιγράφου ελαιογραφίας, χάρτη, λευκωµάτων,
CD-ROM και πρακτικών της Βουλής των Εφήβων.

2000

128

Γενική αλληλογραφία: Καλιτσουνάκις, ∆. Ε. (1928-1929)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ των Ξενοφώντα
Ζολώτα και ∆. Ε. Καλιτσουνάκη, σχετική µε τις εξελίξεις στη
Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

1928

1929

129

Γενική αλληλογραφία: Καλλιµόπουλος, Γεώργιος (1986)

1986
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Επίτιµου ∆ιοικητή
Ξενοφώντα Ζολώτα και του ∆ικαστικού Συµβούλου της
Τράπεζας της Ελλάδος Γεώργιου Καλλιµόπουλου, σχετική µε
αίτηµα του τελευταίου που αφορά στην αναγνώριση του

1986

Σελίδα : 9
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
1 - Γενική αλληλογραφία
Πλήθος φακέλων: 221

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

χρόνου υπηρεσίας του στην ΕΤΕΒΑ ως συντάξιµου.
130

Γενική αλληλογραφία: Καραµανλής, Κωνσταντίνος
(1975-1990)

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα ευχετηρίων και συγχαρητηρίων 1975
επιστολών και τηλεγραφηµάτων του Ξ. Ζολώτα.

131

Γενική αλληλογραφία: Καραµανλής, Κωνσταντίνος Αλ. (1997) Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την εκλογή του
Κωνσταντίνου Αλ. Καραµανλή στη θέση του Προέδρου του
πολιτικού κόµµατος «Νέα ∆ηµοκρατία».

132

1990

1997

1997

Γενική αλληλογραφία: Κασιµάτης, Γεώργιος (1975-1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Γεώργιου Κασιµάτη µε 1975
τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε αιτήµατα του πρώτου για
την εξυπηρέτηση διορισµού οικείου του προσώπου και
διευθέτησης ζητήµατος πληρωµής φόρου κληρονοµιάς.

1976

133

Γενική αλληλογραφία: Κεχριµπάρη, Ευαγγελία (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
την Ευαγγελία Κεχριµπάρη, που αφορά σε πρόταση εργασίας
σχετικής µε την Κοινή Αγορά.

1976

134

Γενική αλληλογραφία: Κόκαλης, Αλέξανδρος (1932-1933)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Αλέξανδρου Κόκαλη προς
τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικές µε υποθέσεις του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και την ανταλλαγή
δηµοσιευµάτων και επιστηµονικών µελετών.

1932

1933

135

Γενική αλληλογραφία: Φιλανθρωπικό Σωµατείο «Κοινωνική
Μέριµνα Μοσχάτου» (1989-1992)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Φιλανθρωπικού Σωµατείου 1989
«Κοινωνική Μέριµνα Μοσχάτου» προς τον Ξενοφώντα
Ζολώτα, σχετικά µε τις ενέργειές του για την καθιέρωση της
«ηµέρας τρίτης ηλικίας», την προσφορά τιµητικής πλακέτας
και τη διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας µε θέµα την περίοδο
της Κατοχής.

1992

136

Γενική αλληλογραφία: Κωνσταντινίδης, Ι. (1990-1991)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ των Ι.
Κωνσταντινίδη και Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε την
αποστολή συγγραµµάτων και τον προγραµµατισµό
συνάντησης.

1990

1991

137

Γενική αλληλογραφία: Λάτσης, Γιάννης (1985-1990)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Ξενοφώντα Ζολώτα προς 1985
τον Γιάννη Λάτση, σχετικές µε τη σύσταση Ιδρύµατος
Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, καθώς και µε
συγχαρητήρια για το νέο υπό ελληνική σηµαία πετρελαιοφόρο
του Οµίλου Λάτση.

1990

138

Γενική αλληλογραφία: Λάτσης, Σπύρος (1980-1987)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ των Ξενοφώντα
1980
Ζολώτα και Σπύρου Λάτση, σχετική µε συστάσεις για διορισµό
του Κωνσταντίνου Τρ. Παπακωνσταντίνου στην Τράπεζα της
Ελλάδος, µε τη βράβευση της ελληνικής µετάφρασης του
Κορανίου, µε δηµοσιεύµατα για τη διεθνή πιστωτική κρίση, µε
τη σύσταση Ιδρύµατος Οικονοµικών και Κοινωνικών
Επιστηµών και µε την τραπεζιτική εγκατάσταση της εταιρείας
Λάτση στο Λονδίνο.

1987

139

Γενική αλληλογραφία: Μανώλης, Ανδρέας Ι. (1994)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ των Ξενοφώντα
Ζολώτα και Ανδρέα Μανώλη (Προέδρου του ∆Σ του Ταµείου
Υγείας της Τράπεζας της Ελλάδος), σχετική µε το ζήτηµα
διακοπής της λειτουργίας του Αγγειολογικού Ιατρείου του
Ταµείου Υγείας και της συνεργασίας µε τον καθηγητή Πέτρο
Κολιόπουλο.

1994

1994

140

Γενική αλληλογραφία: Μαρίνος, Γιάννης (1988-1990)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές του δηµοσιογράφου Γιάννη
Μαρίνου προς τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικές µε την
βράβευση του πρώτου από την Ακαδηµία Αθηνών και µε την
επίσκεψη του τελευταίου στα γραφεία του «Οικονοµικού
Ταχυδρόµου».

1988

1990

141

Γενική αλληλογραφία: Μπαχάουερ, Τζίνα (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ της Τζίνας
Μπαχάουερ και του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε την
εξυπηρέτηση του αιτήµατος αποδέσµευσης των καταθέσεων
της Μαρίκας Νικολοπούλου από την Εθνική Τράπεζα.

1976

1976

142

Γενική αλληλογραφία: Μπελεγρής, Κωνσταντίνος (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ των Ξενοφώντα
Ζολώτα και Κωνσταντίνου Μπελεγρή, σχετική µε
δηµοσιεύµατα περί προσλήψεων Συµβούλων Πρεσβειών και
µε την ίδρυση νέου Προξενείου στο Βανκούβερ του Καναδά.

1967

1975

143

Γενική αλληλογραφία: Μπουροδήµος, Ευστάθιος Λ. (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ των Ξενοφώντα

1976

1976

Σελίδα : 10
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
1 - Γενική αλληλογραφία
Πλήθος φακέλων: 221

Α/α
143

Τίτλος
Γενική αλληλογραφία: Μπουροδήµος, Ευστάθιος Λ. (1976)

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

1976

1976

Ζολώτα και Ευστάθιου Μπουροδήµου, σχετική µε την
προστασία του περιβάλλοντος.
144

Γενική αλληλογραφία: Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη, Μαρία (1991)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ της Μαρίας
1991
Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη και του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε
το νεοσύστατο Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και µε την
αποστολή συγγράµµατος.

1991

145

Γενική αλληλογραφία: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης (1964)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές του Ξενοφώντα
Ζολώτα προς τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, για την
παραλαβή των συγγραµµάτων του τελευταίου, «Από τον
Μαραθώνα στην Πύδνα» και «Τα χρόνια του νέου πολέµου,
1939-1944».

1964

1964

146

Γενική αλληλογραφία: Παπαϊωάννου, Στρ. Κ. (1964)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του καθηγητή Στρ. 1964
Παπαϊωάννου και του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε το
αίτηµα του πρώτου να λάβει το κείµενο διάλεξης του Άγγελου
Αγγελόπουλου από το Οικονοµικό Φροντιστήριο.

1964

147

Γενική αλληλογραφία: Ξύδης, Στέφανος (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, σχετική µε την εκλογή του 1975
Στέφανου Ξύδη ως αντεπιστέλλοντος µέλους της Ακαδηµίας
Αθηνών και µε το ενδεχόµενο παύσης της αµερικανικής
στρατιωτικής βοήθειας προς την Τουρκία λόγω της εισβολής
στην Κύπρο.

1975

148

Γενική αλληλογραφία: Παπαγιάννης, Ιωάννης (1975-1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ξενοφώντα
1975
Ζολώτα και του Ιωάννη Παπαγιάννη, σχετική µε το αίτηµα του
τελευταίου για αποδέσµευση ποσού προς το εξωτερικό.

1976

149

Γενική αλληλογραφία: Παπαδάκης, Ιωάννης (1992-1994)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ιωάννη
1992
Παπαδάκη και του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε τον
διορισµό του πρώτου στη θέση του Αναπληρωτή Εκτελεστικού
∆ιευθυντή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, καθώς και τη
µετέπειτα παραίτησή του από τη θέση αυτή.

1994

150

Γενική αλληλογραφία: Παπασωτηρίου, Σωτήριος (1993-1996) Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία των Ξενοφώντα Ζολώτα και 1993
Σωτήριου Παπασωτηρίου, Οικονοµολόγου και ∆ιευθύνοντος
Εταίρου της Εταιρείας Κοινωνικών και Οικονοµικών Μελετών
(ΕΚΟΜΕ), σχετική µε την αποστολή µελέτης για τις
ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα.

1996

151

Γενική αλληλογραφία: Παπαδόπουλος, Θεοφάνης ∆.
(1932-1933)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ξενοφώντα
Ζολώτα και του Θεοφάνη Παπαδόπουλου, σχετική µε την
αµερικανική έκδοση του συγγράµµατος, «Η Ελλάς εις το
στάδιον της εκβιοµηχανίσεως».

1932

1933

152

Γενική αλληλογραφία: Πικολόγλου, Φώτιος (1933)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Φωτίου Πικολόγλου προς
τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικές µε δηµοσιεύσεις
βιβλιοκριτικής και άρθρου στο περιοδικό «Επιθεώρησις
κοινωνικής και δηµοσίας οικονοµικής».

1933

1933

153

Γενική αλληλογραφία: Πρεβελάκης, Παντελής (1977-1985)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές του Ξενοφώντα 1977
Ζολώτα προς τον Ακαδηµαϊκό Παντελή Πρεβελάκη, αναφορικά
µε την παραλαβή συγγραµµάτων του.

1985

154

Γενική αλληλογραφία: Πύργος, Μιχαήλ (1974-1982)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ των Ξενοφώντα
1974
Ζολώτα και Μιχαήλ Πύργου, σχετική µε συστάσεις για τον
διορισµό του τελευταίου στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ή την
Παγκόσµια Τράπεζα, µε την ανταλλαγή µελετών για τις
οικονοµικές και νοµισµατικές εξελίξεις, καθώς και µε τις
συστάσεις προς τον Max Stachelin, Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Societe Banque Suisse.

1982

155

Γενική αλληλογραφία: Ρεθύµνης, Νικόλαος (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ξενοφώντα
1976
Ζολώτα και του Νικολάου Ρεθύµνη, σχετική µε τις εξελίξεις στη
ναυτιλία και µε αίτηµα για τον υποψήφιο των εισαγωγικών
εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, Αντώνιο Κουτσιούκη.

1976

156

Γενική αλληλογραφία: Ροταριανός Όµιλος Αθηνών-Βορρά
(1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ, αφενός, του
Ροταριανού Οµίλου Αθηνών-Βορρά και του Ροταριανού
Οµίλου Αθηνών και, αφετέρου, του Ξενοφώντα Ζολώτα,
σχετική µε προσκλήσεις για παράθεση οµιλιών.

1975

1975

Σελίδα : 11
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Περιγραφή

157

Γενική αλληλογραφία: Ρουσσέας, Σταύρος (Rousseas,
Stephen W.) (1976-1991)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ των Ξενοφώντα
Ζολώτα και Σταύρου Ρουσσέα, σχετική µε τον
προγραµµατισµό επίσκεψης στην Τράπεζα της Ελλάδος, τη
διεξαγωγή σεµιναρίου για νοµισµατικά ζητήµατα, τη
συµπλήρωση ερωτηµατολογίου για τη διεθνή και ελληνική
οικονοµία, την ανταλλαγή συγγραµµάτων και την πρόταση
συνεργασίας των Λούκα Παπαευστρατίου και Λουκά
Παπαδήµου µε την Τράπεζα της Ελλάδος.

1976

1991

158

Γενική αλληλογραφία: Σακελλαρόπουλος, Μιχαήλ (Μίκης)
(1996)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Μίκη Σακελλαρόπουλου
προς τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικές µε διένεξη µε τον
Όµιλο Γουλανδρή και µε αίτηµα να λαµβάνει τα συγράµµατά
του.

1996

1996

159

Γενική αλληλογραφία: Σακελλαρόπουλος, Μιχαήλ (Μίκης)
(1975)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Μιχαήλ Σακελλαρόπουλου, 1975
σχετικές µε τη συµµετοχή του στην Ελληνική Αντιπροσωπεία
του Tokyo Round, καθώς και µε διαπραγµατεύσεις που
αφορούν την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική
Κοινότητα.

1975

160

Γενική αλληλογραφία: Σιαφάκας, Αναστάσιος Γ. (1975-1976) Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Αναστασίου Σιαφάκα προς 1975
τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικές µε τις εργασίες του για τις
αναλύσεις ισολογισµών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο
εταιρειών, των ετών 1974 και 1975.

1976

161

Γενική αλληλογραφία: Σισµανίδης, Αριστοτέλης ∆. (1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ξενοφώντα
Ζολώτα και του Αριστοτέλη ∆. Σισµανίδη σχετική µε την
εξυπηρέτηση προσωπικού αιτήµατος.

1977

1977

162

Γενική αλληλογραφία: Σπέντζας, Σάββας Παρ. (1977)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Σάββα Παρ.
1977
Σπέντζα και του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε την αποστολή
ανατύπων δηµοσιευµάτων του Ξ. Ζολώτα, καθώς και µε την
αφιέρωση διάλεξης της Σχολής Ευελπίδων στο έργο και την
προσωπικότητα του Ξ. Ζολώτα.

1977

163

Γενική αλληλογραφία: Σπράος, Ιωάννης (1975-1976)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Ξενοφώντα Ζολώτα προς
τον Ιωάννη Σπράο, σχετικές µε αιτήµατα για την εγγραφή σε
αγγλικό πανεπιστήµιο των Μάρκου Τσακτάνη και Νικολάου
Αποστόλου.

1975

1976

164

Γενική αλληλογραφία: Στρέιτ, Γεώργιος (1932-1933)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές του Γ. Στρέιτ,
σχετικές µε την παραλαβή µελετών του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1932

1933

165

Γενική αλληλογραφία: Σύνδεσµος για τα ∆ικαιώµατα της
Γυναίκας (1932)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ της Αύρας Σ.
1932
Θεοδωροπούλου (Προέδρου του Συνδέσµου για τα
∆ικαιώµατα της Γυναίκας) και του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική
µε πρόσκληση για την εκφώνηση οµιλίας για την πολιτική
αγωγή των γυναικών.

1932

166

Γενική αλληλογραφία: Τεχνικόν Επιµελητήριον της Ελλάδος
(1931-1932)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, σχετική µε την παράθεση
διάλεξης στο Τεχνικό Επιµελητήριο και µε την αποστολή του
περιοδικού «Τεχνικά χρονικά».

1931

1932

167

Γενική αλληλογραφία: Τσιµάρας, Μάριος (1975-1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του Ξενοφώντα
Ζολώτα και του Μάριου Τσιµάρα, σχετική µε την αποστολή
κειµένου, την κριτική του, καθώς και προσωπικές ειδήσεις.

1975

1978

168

Γενική αλληλογραφία: Τσιµπούκης, Κωνσταντίνος (1995)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την παραλαβή
βιβλίου για την ψυχική υγεία και τη δηµοσίευση άρθρου που
εισηγείται την ίδρυση Πανεπιστηµίου Ανθρωπιστικών
Σπουδών στους ∆ελφούς.

1995

1995

169

Γενική αλληλογραφία: Τσουδερού, Βιργινία (1995-2003)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές της Βιργινίας Τσουδερού προς 1995
τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικές µε την ίδρυση του Ιδρύµατος
Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης το 1995, καθώς και τον
απολογισµό και προγραµµατισµό του 2003.

2003

170

Γενική αλληλογραφία: Φιλάρετος, ∆ηµήτριος Ν. (1932)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε την προµήθεια 1932
συγγράµµατος του Ξ. Ζολώτα και µε άρθρο για την οικονοµική
πολιτική κατά την περίοδο της παγκόσµιας οικονοµικής
κρίσης.

1932

171

Γενική αλληλογραφία: Φούγιας, Μεθόδιος (Αρχιεπίσκοπος)
(1991-1992)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές του Ξενοφώντα
Ζολώτα προς τον Αρχιεπίσκοπο Μεθόδιο Φούγια σχετικές µε

1992

1991

Σελίδα : 12
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
1 - Γενική αλληλογραφία
Πλήθος φακέλων: 221

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

την παραλαβή συγγραµµάτων και επιστολή της
Πανσαµοθρακικής Εστίας Αθηνών µε αίτηµα για οικονοµική
ενίσχυση.
172

Γενική αλληλογραφία: Χατζηβασιλείου, Γρηγόριος Π. (1932)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Γρηγόριου Χατζηβασιλείου 1932
σχετικές µε δηµοσίευση εργασίας του στο περιοδικό του Ξ.
Ζολώτα.

1932

173

Γενική αλληλογραφία: Ψυχάρης, Σταύρος (1988-1989)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές µε τη δηµοσίευση
άρθρων στην εφηµερίδα «Το Βήµα».

1988

1989

174

Γενική αλληλογραφία: Εµπορικός Σύλλογος Αθηνών (1931)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές µε προσκλήσεις σε
1931
ειδικές συσκέψεις του Εµπορικού Συλλόγου, µε θέµα τρέχοντα
εµπορικά ζητήµατα, κατόπιν των περιοριστικών µέτρων για
την προστασία του εθνικού νοµίσµατος.

1931

175

Γενική αλληλογραφία: Τριάντης, Στέφανος (1965)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές µε διευθέτηση
1965
προσωπικού οικονοµικού ζητήµατος του Στέφανου Τριάντη µε
τη µεσολάβηση του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1965

176

Γενική αλληλογραφία: Malanos, Alexandra G. (1964-1966)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές µε πρόστιµο που
κλήθηκε να πληρώσει στην Ελλάδα η A. G. Malanos, για
φόρους κληρονοµιάς και ιδιοκτησίας ακινήτου στις Ηνωµένες
Πολιτείες.

1964

1966

177

Γενική αλληλογραφία: Συγχαρητήρια για την ανάληψη του
αξιώµατος του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (1955) Φυσικά πρόσωπα

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξ. Ζολώτα σχετική µε
τον διορισµό του ως ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

1955

1955

178

Γενική αλληλογραφία: Συγχαρητήρια για την ανάληψη του
αξιώµατος του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (1955) Νοµικά Πρόσωπα

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα
σχετική µε ευχές για τον διορισµό του ως ∆ιοικητή στην
Τράπεζα της Ελλάδος.

1955

1955

179

Γενική αλληλογραφία: Συγχαρητήρια για την ανάληψη του
αξιώµατος του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (1955) Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα

1955
Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές του Ξ. Ζολώτα
προς το Πανεπιστήµιο Αθηνών και την Ακαδηµία Αθηνών, ως
απάντηση σε ευχές για τον διορισµό του ως ∆ιοικητή στην
Τράπεζα της Ελλάδος.

1955

180

Γενική αλληλογραφία: Συγχαρητήρια για την ανάληψη του
αξιώµατος του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (1955) Υποκαταστήµατα

Ο φάκελος περιέχει ευχετήρια τηλεγραφήµατα προς τον Ξ.
1955
Ζολώτα από τους ∆ιευθυντές των Υποκαταστηµάτων, σχετικά
µε τον διορισµό του ως ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

1955

181

Γενική αλληλογραφία: Συγχαρητήρια για την ανάληψη του
αξιώµατος του ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος (1955) Τράπεζες

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα
σχετική µε ευχές για την ανάληψη καθηκόντων ∆ιοικητή στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Περιλαµβάνει επίσης αλληλογραφία
σχετική µε συµµετοχή σε συνέδριο.

1955

1977

182

Γενική αλληλογραφία: Συγχαρητήρια για την ανάληψη του
αξιώµατος του Υπουργού Συντονισµού και
Προγραµµατισµού (1974)

Ο φάκελος περιλαµβάνει ευχαριστήριες επιστολές του
Ξενοφώντα Ζολώτα, ως απάντηση σε ευχές για τον διορισµό
του στο αξίωµα του Υπουργού Συντονισµού και
Προγραµµατισµού.

1974

1974

183

Γενική αλληλογραφία: Συγχαρητήρια για την ανάληψη του
αξιώµατος του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (1974 1975)

Ο φάκελος περιλαµβάνει κυρίως ευχαριστήριες επιστολές του 1974
Ξ. Ζολώτα, ως απάντηση σε ευχές για την ανάληψη των
καθηκόντων του ∆ιοικητή στην Τράπεζα της Ελλάδος.

1975

184

Γενική αλληλογραφία: Συγχαρητήρια για την ανάληψη της
Πρωθυπουργίας (1989) - Ξενόγλωσσα

Ο φάκελος περιλαµβάνει κυρίως ευχαριστήριες επιστολές του 1989
Ξ. Ζολώτα ως απάντηση σε ευχές για την ανάληψη
πρωθυπουργικών καθηκόντων, αλλά και συγχαρητήριες
επιστολές του Ξ. Ζολώτα προς ξένους αξιωµατούχους για την
εκλογή τους σε υψηλόβαθµες θέσεις.

1990

185

Γενική αλληλογραφία: Συγχαρητήρια για την ανάληψη της
Πρωθυπουργίας (1989) - Ελληνικά

Ο φάκελος περιλαµβάνει ευχαριστήριες επιστολές και
1989
τηλεγραφήµατα των Ξενοφώντα και Λόλας Ζολώτα, ως
απάντηση σε ευχές για την ανάληψη της Πρωθυπουργίας στην
Οικουµενική Κυβέρνηση.

1990

186

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά - ευχαριστήριες επιστολές
(1965-1967)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήρια αλληλογραφία του Ξ.
1965
Ζολώτα, ως απάντηση σε ευχές και την παραλαβή δώρων και
συγγραµµµάτων.

1967

187

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1971)

Ο φάκελος περιέχει απαντητικές ευχαριστήριες επιστολές για
τη λήψη ευχών και δώρων των Τοµ Πάππας και Α.
Παπαστράτου, µε αφορµή την Πρωτοχρονιά 1971.

1971

1971

Σελίδα : 13
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
1 - Γενική αλληλογραφία
Πλήθος φακέλων: 221
Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

188

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1974)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες, ευχετήριες, συγχαρητήριες 1974
και συλλυπητήριες επιστολές από και προς τον Ξ. Ζολώτα.

1974

189

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1975)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε ευχές για
1975
διορισµούς και εξελίξεις στην καριέρα τραπεζικών προσώπων
και απαντητικές ευχαριστήριες επιστολές.

1975

190

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1976)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε ευχές για
διορισµούς και εξελίξεις στην καριέρα πολιτικών και
τραπεζικών προσώπων, καθώς και συλλυπητήρια
τηλεγραφήµατα.

1976

1976

191

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1977-1978)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε ευχές για
διορισµούς πολιτικών και τραπεζικών προσώπων και άλλα
γεγονότα, απαντητικές ευχαριστήριες επιστολές,
συλλυπητήρια τηλεγραφήµατα κ.ά.

1977

1978

192

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1979)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες και ευχετήριες επιστολές
από και προς τον Ξ. Ζολώτα.

1979

1979

193

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1980)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες, ευχετήριες, συγχαρητήριες 1980
και συλλυπητήριες επιστολές και τηλεγραφήµατα από και
προς τον Ξ. Ζολώτα.

1980

194

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1981)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες, ευχετήριες, συγχαρητήριες 1981
και συλλυπητήριες επιστολές και τηλεγραφήµατα από και
προς τον Ξ. Ζολώτα.

1981

195

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1982)

Ο φάκελος περιέχει ευχετήρια, ευχαριστήρια και συλλυπητήρια 1982
τηλεγραφήµατα και επιστολές.

1982

196

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1983)

Ο φάκελος περιέχει ευχετήρια, ευχαριστήρια και συλλυπητήρια 1983
τηλεγραφήµατα και επιστολές.

1983

197

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1984)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες, ευχετήριες και
συλλυπητήριες επιστολές και τηλεγραφήµατα.

1984

1984

198

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1985)

Ο φάκελος περιέχει ευχετήρια, ευχαριστήρια και συλλυπητήρια 1985
τηλεγραφήµατα και επιστολές.

1985

199

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1986)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες και συλλυπητήριες
επιστολές και τηλεγραφήµατα.

1986

1986

200

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1987)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες και συλλυπητήριες
επιστολές και τηλεγραφήµατα.

1987

1987

201

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1988)

Ο φάκελος περιέχει ευχετήριες, ευχαριστήριες και
συλλυπητήριες επιστολές και τηλεγραφήµατα.

1988

1988

202

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1989)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες, ευχετήριες, συγχαρητήριες 1989
και συλλυπητήριες επιστολές και τηλεγραφήµατα.

1989

203

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1990) [1]

Ο φάκελος περιέχει απαντητικές επιστολές του Ξ. Ζολώτα σε 1990
ευχές για την ονοµαστική του εορτή και άλλους εορτασµούς,
καθώς επίσης επιστολές συγχαρητηρίων ή συλλυπητηρίων σε
διάφορα πρόσωπα.

1998

204

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1990) [2]

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες, ευχετήριες, συγχαρητήριες 1990
και συλλυπητήριες επιστολές και τηλεγραφήµατα.

1990

205

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1991)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες, ευχετήριες, συγχαρητήριες 1991
και συλλυπητήριες επιστολές και τηλεγραφήµατα.

1991

206

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1992)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες, ευχετήριες, συγχαρητήριες 1992
και συλλυπητήριες επιστολές και τηλεγραφήµατα.

1993

207

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1993)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες, ευχετήριες, συγχαρητήριες 1993
και συλλυπητήριες επιστολές και τηλεγραφήµατα.

1993

208

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1994-1995)

1994
Ο φάκελος περιέχει κυρίως ευχαριστήριες επιστολές και
τηλεγραφήµατα σχετικά µε ευχές και δώρα για την ονοµαστική
εορτή του Ξενοφώντα Ζολώτα και τις εορτές των
Χριστουγέννων, καθώς και µερικά συλλυπητήρια
τηλεγραφήµατα.

1995

209

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1995-1996)

Ο φάκελος περιέχει ευχετήριες επιστολές και κάρτες για την
1995
ονοµαστική εορτή του Ξενοφώντα Ζολώτα καθώς και ευχές για

1996

Σελίδα : 14
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
1 - Γενική αλληλογραφία
Πλήθος φακέλων: 221

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

το νέο έτος.
210

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1996)

Ο φάκελος περιέχει ευχετήρια και ευχαριστήρια αλληλογραφία 1996
σχετική κυρίως µε παραλαβή δώρων.

1996

211

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1997)

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές σχετικές µε δώρα 1997
για το νέο έτος, καθώς και για την ονοµαστική εορτή του
Ξενοφώντα Ζολώτα.

1997

212

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1998)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική µε δώρα και ευχές. 1998

1998

213

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (1999)

Ο φάκελος περιέχει ευχετήριες επιστολές και κάρτες για το νέο 1999
έτος.

2000

214

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (2000-2003)

Ο φάκελος περιέχει ευχετήριες επιστολές για το νέο έτος,
2000
συγχαρητήρια επιστολή για την εκλογή του Λουκά Παπαδήµου
ως Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
καθώς και συλλυπητήρια επιστολή για το θάνατο του Γιάννη
Λάτση.

2003

215

Γενική αλληλογραφία: Κοινωνικά (αχρονολόγητα)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε ευχές, προσκλήσεις,
γεύµατα και δεξιώσεις, καθώς και συλλυπητήρια
τηλεγραφήµατα.

216

Γενική αλληλογραφία: Ανάκτορα (1964)

Ο φάκελος περιλαµβάνει αλληλογραφία του Ξενοφώντα
Ζολώτα µε τον Βασιλιά των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Β΄ και τη
∆ιάδοχο Ειρήνη.

1964

1964

217

Γενική αλληλογραφία : Ευχαριστήρια κατά την αποχώρηση
από το αξίωµα του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
(1981-1982) [Ξενόγλωσσα]

Ο φάκελος περιλαµβάνει αλληλογραφία σχετική µε την
παραίτηση του Ξ. Ζολώτα από το αξίωµα του ∆ιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος και την ανάληψη της ιδιότητας του
Επίτιµου ∆ιοικητή.

1981

1982

218

Γενική αλληλογραφία : Ευχαριστήρια κατά την αποχώρηση
από το αξίωµα του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
(1981) [Ελληνικά]

Ο φάκελος περιλαµβάνει αλληλογραφία σχετική µε την
αποχώρηση του Ξ. Ζολώτα από το αξίωµα του ∆ιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος.

1981

1981

219

Γενική αλληλογραφία : Group of Thirty (1981-1984)

Ο φάκελος περιλαµβάνει αλληλογραφία του Ξ. Ζολώτα µε το 1981
Group of Thirty, σχετική µε έρευνα για τις διεθνείς οικονοµικές
εξελίξεις και µε συνδροµή στις εκδόσεις της Οµάδας.

1984

220

Γενική αλληλογραφία : Gorbachev, Michail (1993)

Ο φάκελος περιλαµβάνει επιστολή του Ξενοφώντα Ζολώτα
προς τον Michail Gorbachev.

1993

1993

221

Γενική αλληλογραφία : Παπαδήµος, Λουκάς ∆ιοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος (1998)

Ο φάκελος περιλαµβάνει σηµείωµα σχετικό µε την πορεία της 1998
νοµισµατικής εξισορρόπησης µετά τις υποτιµήσεις της
δραχµής κατά τα έτη 1987-1998.

1998

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
2 - Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα
Πλήθος φακέλων: 51

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1931)

Ο φάκελος περιέχει άρθρο µε τις απόψεις του Ξενοφώντα
Ζολώτα για το σχέδιο του κ. Μαξίµου.

1931

1931

2

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1932)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα µε συνέντευξη του Ξενοφώντα
Ζολώτα για την οικονοµική κρίση στην Ελλάδα.

1932

1932

3

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1937)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα σχετικά µε το διεθνές
συνέδριο των οικονοµικών επιστηµών στο Παρίσι και τη
συµµετοχή του Ξ. Ζολώτα σε αυτό.

1937

1937

4

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1945)

Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ξενοφώντα Ζολώτα
σχετική µε τις εθνικές διεκδικήσεις.

1945

1945

5

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1947)

Ο φάκελος περιέχει συνεντεύξεις του Ξενοφώντα Ζολώτα για
θέµατα που αφορούν στην ελληνική οικονοµία, όπως οι
πλουτοπαραγωγικές δυνάµεις της χώρας, η νοµισµατική
σταθερότητα, το εµπορικό ισοζύγιο, οι συναλλαγµατικές
ισοτιµίες, το ενδεχόµενο παροχής αµερικανικής οικονοµικής
βοήθειας στην Ελλάδα κ.ά.

1947

1947

6

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1948)

1948
Ο φάκελος περιέχει συνεντεύξεις του Ξενοφώντα Ζολώτα
σχετικά µε τα µέτρα ανασυγκρότησης του ελληνικού κράτους.

1948

7

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1949)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα µε τις απόψεις του Ξ. Ζολώτα για
το εξωτερικό εµπόριο.

1949

1949

8

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1950)

Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ξ. Ζολώτα για τη
συµµετοχή του στην ετήσια σύνοδο του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου.

1950

1950

9

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1951)

Ο φάκελος περιέχει οµιλίες του Ξενοφώντα Ζολώτα για τον
πληθωρισµό, την ελληνική οικονοµία, τον έλεγχο της
κατανάλωσης κ.ά.

1951

1951

10

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1952)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ανακοίνωση του 1952
Ξενοφώντα Ζολώτα επί της έκθεσης Βαρβαρέσου, καθώς και
οµιλίες και συνεντεύξεις του Ξ. Ζολώτα για τις συζητήσεις του
µε την Οικονοµική Επιτροπή του ΟΗΕ, την κεφαλαιοκρατία
κ.ά.

1952

11

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1953)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα µε τις οµιλίες του Ξ. Ζολώτα στη
Σύνοδο της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη, στη
∆ιάσκεψη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και στο
Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο του Ο.Η.Ε.

1953

1953

12

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1955)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια µε λόγους του Ξενοφώντα
1955
Ζολώτα για την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου και
συνέντευξή του για την οικονοµική κατάσταση του έτους 1955.

1955

13

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1956)

1956
Ο φάκελος περιέχει οµιλίες του Ξενοφώντα Ζολώτα για τα
ιστορικά γεγονότα της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου.

1956

14

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1957)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιευµένη οµιλία του Ξενοφώντα
Ζολώτα για τους παράγοντες της οικονοµικής ανάπτυξης της
Ελλάδος.

1957

1957

15

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1958)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιευµένη οµιλία του Ξενοφώντα
Ζολώτα στην Θεσσαλονίκη για τους παράγοντες της
οικονοµικής ανάπτυξης της Ελλάδος και δηλώσεις του Γ.
Μαύρου.

1958

1958

16

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1959)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την οµιλία του
1959
Ξενοφώντα Ζολώτα στη ∆ιάσκεψη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου στα αγγλικά µε λέξεις ελληνικής ρίζας.

1959

17

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1961)

1961
Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την οµιλία του Ξ.
Ζολώτα στη ∆ιάσκεψη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και
συνέντευξή του για τη σύνδεση της Ελλάδας µε την Κοινή
Αγορά.

1961

18

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1962)

Ο φάκελος περιέχει οµιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα στη
1962
∆ιάσκεψη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και τον λόγο σε
έγκαινια τραπεζικού καταστήµατος.

1962

19

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1963)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε οµιλίες του
Ξενοφώντα Ζολώτα για το ρόλο των τραπεζών στην

1963

1963

Σελίδα : 2
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
2 - Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα
Πλήθος φακέλων: 51

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

οικονοµική ανάπτυξη και το σχέδιό του για διεθνή νοµισµατική
ρευστότητα.
20

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1964)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε γεύµα στην Τράπεζα 1964
της Ελλάδος προς τιµήν του Βασιλέα Κωνσταντίνου και γεύµα
για την Βρετανικη Βιοµηχανική Αποστολή.

1964

21

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1965)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε πρόγευµα στην
Τράπεζα της Ελλάδος προς τιµήν του J. Rey.

1965

1965

22

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1966)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε οµιλίες του
Ξενοφώντα Ζολώτα για τις νοµισµατικές και οικονοµικές
εξελίξεις και τη διεθνή ρευστότητα.

1966

1966

23

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1967)

Ο φάκελος περιέχει αποµαγνητοφωνηµένη ραδιοφωνική
1967
συνέντευξη του Ξενοφώντα Ζολώτα και οµιλία του στο ετήσιο
βασιλικό πρόγευµα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

1967

24

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1970)

Ο φάκελος περιέχει άρθρο του Ξ. Ζολώτα σχετικό µε τη διεθνή 1970
ρευστότητα και τα αποθέµατα.

1970

25

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1973)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις απόψεις και τις
προτάσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα για την κρίση του
δολλαρίου.

1973

1973

26

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1974)

Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ξενοφώντα Ζολώτα
σχετική µε τη σύνδεση της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Κοινότητα.

1974

1974

27

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1975)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις δηλώσεις του Ξ.
Ζολώτα για τη σχέση δραχµής-δολλαρίου, τη σύνδεση της
Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, τη διεθνή
νοµισµατική κρίση και την ελληνική οικονοµία.

1975

1975

28

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1976)

Ο φάκελος περιέχει κυρίως οµιλίες και συνεντεύξεις του
1976
Ξενοφώντα Ζολώτα σχετικές µε την ένταξη της Ελλάδας στην
ΕΟΚ, την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, τον πληθωρισµό
και την ανεργία.

1976

29

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1977)

Ο φάκελος περιέχει δύο οµιλίες του Ξενοφώντα Ζολώτα,
σχετικές µε την ελληνική οικονοµία από την περίοδο της
µεταπολίτευσης µέχρι το έτος 1977.

1977

1977

30

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1978)

Ο φάκελος περιέχει οµιλίες και συνεντεύξεις του Ξενοφώντα
1978
Ζολώτα σχετικές µε την επέτειο των 50 χρόνων της Τράπεζας
της Ελλάδος, την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και την
ισοτιµία της δραχµής.

1978

31

Συνέντευξη Ξενοφώντα Ζολώτα στο περιοδικό «The
Banker»» (1978 - 1979)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη συνέντευξη του
Ξενοφώντα Ζολώτα στο περιοδικό «The Banker».

1978

1979

32

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1979)

Ο φάκελος περιέχει οµιλίες και συνεντεύξεις του Ξενοφώντα
Ζολώτα αναφορικά µε την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και
διεθνή νοµισµατικά ζητήµατα, καθώς και άρθρο αφιερωµένο
στην ζωή του Ξ. Ζολώτα.

1979

1979

33

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1980)

Ο φάκελος περιέχει οµιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα στο
Ευγενίδειο Ίδρυµα σε συνέδριο µε θέµα «Greek/British
Financial Links in the 1980's».

1980

1980

34

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1981)

Ο φάκελος περιέχει α) οµιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε θέµα 1981
την Παγκόσµια Οικονοµία και το ρόλο του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, από τη συνέλευση του Οργανισµού
στην Ουάσινγκτον, και β) συζήτηση του ∆ιοικητή µε
δηµοσιογράφο για τη συµµετοχή του στον ΟΟΣΑ.

1981

35

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1983)

Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ξενοφώντα Ζολώτα για το 1983
κυβερνητικό έργο και τη βιοµηχανική ανάπτυξη.

1983

36

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1984)

Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ξενοφώντα Ζολώτα µε
θέµα την επενδυτική δραστηριότητα της χώρας.

1984

1984

37

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1985)

Ο φάκελος περιέχει συνεντεύξεις του Ξενοφώντα Ζολώτα για
την ελληνική οικονοµία, το εξωτερικό χρέος, τις εξαγωγές, τη
συναλλαγµατικη ισορροπία κ.ά.

1985

1985

Σελίδα : 3
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
2 - Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα
Πλήθος φακέλων: 51

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

38

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1986)

Ο φάκελος περιέχει άρθρο σχετικό µε µετάφραση στα ρωσικά 1986
βιβλίου του Ξ. Ζολώτα και οµιλίες του Ξ. Ζολώτα για
νοµισµατικά και οικονοµικά ζητήµατα.

1986

39

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1987)

Ο φάκελος περιέχει διάλεξη του Ξενοφώντα Ζολώτα για το
ευρωπαϊκό νοµισµατικό σύστηµα και συνεντεύξεις του
σχετικές µε την οικονοµική κατάσταση της χώρας και άλλα
θέµατα.

1987

1987

40

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1988)

Ο φάκελος περιέχει συνεντεύξεις του Ξενοφώντα Ζολώτα για
τη δραχµή, την ελληνική οικονοµία, τη νοµισµατική
σταθερότητα και την ανάγκη ίδρυσης ευρωπαϊκού
νοµισµατικού ταµείου.

1988

1988

41

Οµιλία Ξενοφώντα Ζολώτα στο «Intergroup European
Currency» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1988)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη συµµετοχή και την 1987
οµιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα στο «Intergroup European
Currency» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε θέµα το
ευρωπαϊκό νοµισµατικό σύστηµα.

1988

42

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1989)

Ο φάκελος περιέχει οµιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε θέµα το 1989
Ευρωπαικό Νοµισµατικό Σύστηµα, (αδηµοσίευτες)
συνεντεύξεις του µε θέµα το δολλάριο και συνέντευξή του για
την ελληνική οικονοµία και τις παραγωγικές επενδύσεις.

1989

43

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1990)

Ο φάκελος περιέχει οµιλία και συνεντεύξεις του Ξενοφώντα
Ζολώτα για ζητήµατα της ελληνικής οικονοµίας.

1990

1990

44

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1991)

Ο φάκελος περιέχει οµιλία και συνεντεύξεις Ξενοφώντα
Ζολώτα για την ελληνική οικονοµία και την ευρωπαϊκή
ενοποίηση.

1991

1991

45

Οµιλία Ξενοφώντα Ζολώτα : «Οι οικονοµικές σχέσεις µεταξύ Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το συνέδριο «Britain
Μεγάλης Βρεταννίας και Ελλάδος» (1991)
and Greece» και την οµιλία του Ξ. Ζολώτα µε τίτλο «Οι
Οικονοµικές Σχέσεις µεταξύ Μ. Βρετανίας και Ελλάδας».

1990

1991

46

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1992)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε συνέντευξη του
Ξενοφώντα Ζολώτα για την ελληνική οικονοµία, καθώς και τη
συµβολή του στην έκδοση εγκυκλοπαιδικού λεξικού.

1992

1992

47

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1993)

Ο φάκελος περιέχει συνεντεύξεις του Ξ. Ζολώτα για την
1993
ελληνική οικονοµία, αλλά και την ελληνική γλώσσα, µε αφορµή
την οµιλία του στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.

1993

48

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1996)

Ο φάκελος περιέχει συνεντεύξεις του Ξ. Ζολώτα για την
ελληνική οικονοµία, την οικονοµική ανάπτυξη κ.ά.

1996

1996

49

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (1997)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την άποψη του Ξ.
Ζολώτα, αλλά και άλλων πρώην διοικητών της Τράπεζας της
Ελλάδος για την ελληνική οικονοµία, την οικονοµική πολιτική
της κυβέρνησης Σηµίτη κ.ά.

1997

1997

50

Οµιλίες - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα (2003)

Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ξ. Ζολώτα για τις εξελίξεις 2003
στην ελληνική οικονοµία 50 χρόνια µετά την υποτίµηση της
δραχµής.

2003

51

Οµιλίες - Άρθρα - Συνεντεύξεις Ξενοφώντα Ζολώτα
(Αχρονολόγητες)

Ο φάκελος περιέχει οµιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις του
Ξενοφώντα Ζολώτα για την ελληνική οικονοµία και τις διεθνείς
οικονοµικές εξελίξεις.

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
3 - Αρθρογραφία Ξενοφώντα Ζολώτα
Πλήθος φακέλων: 47

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1926)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στις
1926
εφηµερίδες «Η Πρωία» και «Η Πρόοδος», σχετικά µε την
ελληνική οικονοµική κρίση, την οικονοµική κατάσταση της
Γερµανίας και την αυξηµένη ανεργία, τις επιπτώσεις της
υποτίµησης του νοµίσµατος και τα αποτελέσµατα της
νοµισµατικής σταθεροποίησης, τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ
ΗΠΑ και Ελλάδας για την εξόφληση των διασυµµαχικών
χρεών του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, την οικονοµική δράση της
Κοινωνίας των Εθνών, τους διορισµούς Υπουργών
Εξωτερικών και Οικονοµικών σε Γαλλία, Γερµανία και
Τσεχοσλοβακία µετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και τα
πορίσµατα των επιτροπών εµπειρογνωµόνων για την
οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας.

1926

2

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1928)

Ο φάκελος περιέχει τεύχος του ολλανδικού περιοδικού
1928
«Economisch-Statistische Berichten», στο οποίο δηµοσιεύεται
άρθρο του Ξενοφώντα Ζολώτα µε θέµα τη νοµισµατική
σταθεροποίηση στην Ελλάδα.

1928

3

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1930)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στο
περιοδικό «Η Πειθαρχία», σχετικά µε την φορολογική
ικανότητα της Ελλάδας για την αποπληρωµή του δηµόσιου
χρέους, µε το ισοζύγιο προϋπολογισµού και τον κίνδυνο
νοµισµατικής αποσταθεροποίησης, καθώς και µε την
παρουσίαση του βιβλίου οικονοµικής επιστήµης του Bruno
Moll.

1930

1930

4

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1931)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στο
περιοδικό «Η Πειθαρχία» και στην εφηµερίδα «Ελεύθερον
Βήµα», τα οποία αναφέρονται στην κατανοµή του
εισοδήµατος, στους συντελεστές της παραγωγής, στον
αντίκτυπο της οικονοµικής κρίσης της Μεγάλης Βρετανίας
στην ελληνική οικονοµία, στη σταθερότητα της δραχµής και
άλλων νοµισµάτων και στην κατανοµή του χρυσού.

1931

1931

5

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1932)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στις
1932
εφηµερίδες «Η Πρωία» και «Ελεύθερον Βήµα», σχετικά µε την
ανάγκη αλλαγής της νοµισµατικής πολιτικής, τα µέτρα για την
σταθεροποίηση της αγοραστικής δύναµης της δραχµής, το
έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, την κυκλοφοριακή πολιτική
της Τράπεζας της Ελλάδος και την αύξηση της τιµής του
συναλλάγµατος.

1932

6

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1933)

Ο φάκελος περιέχει άρθρο του Ξενοφώντα Ζολώτα στην
1933
εφηµερίδα «L'information», σχετικό µε την αύξηση του χρυσού
στην Τράπεζα της Γαλλίας.

1933

7

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1935)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στην
εφηµερίδα «Ελεύθερον Βήµα», σχετικά µε την αδυναµία της
Ελλάδας να αποπληρώσει τα εξωτερικά της δάνεια.

1935

1935

8

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1936)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στην
1936
εφηµερίδα «Ελεύθερον Βήµα», σχετικά µε την κατάσταση της
ελληνικής οικονοµίας, την απορρόφηση του συναλλαγµατικού
αποθέµατος της Τράπεζας της Ελλάδος, την ανάγκη
αναπροσαρµογής της εµπορικής πολιτικής, τις δηλώσεις του
Ιωάννη Μεταξά για το ζήτηµα της υποτίµησης της δραχµής,
καθώς και µε την απάντηση του Ξ. Ζολώτα στις παρερµηνείες
προηγούµενων άρθρων του.

1936

9

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1945)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στις
1945
εφηµερίδες «Έθνος», «Καθηµερινά νέα», «Η Καθηµερινή» και
«Το Βήµα», σχετικά µε απάντηση στις κατηγορίες που
δέχθηκε από τους Γ. Κοφινά και Παναγιώτη Βουρλούµη, µε το
ζήτηµα της εξόφλησης των αναγκαστικών δανείων της Ιταλίας
και της Γερµανίας, µε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία
από την υπερτίµηση της λίρας, µε την πρόταση
ανασυγκρότησης της οικονοµίας µέσω της σταθεροποίησης
της δραχµής, καθώς και µε την πρόταση χάραξης
νοµισµατικής και οικονοµικής πολιτικής για την επίλυση του
νοµισµατικού προβλήµατος της Ελλάδας.

1945
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10

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1946)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στην
1946
εφηµερίδα «Το Βήµα», σχετικά µε την ανάγκη οικονοµικής
βοήθειας για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονοµίας και
την αποκατάσταση της πολιτικής ισορροπίας, µε τη συµφωνία
µεταξύ Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας για χρηµατοδότηση,
µε την πρόταση συνεργασίας κράτους και ιδιωτών, µε το
ζήτηµα της αστάθειας της δραχµής και µε απάντηση σε
κατηγορίες της εφηµερίδας «Εστία».

1946

11

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1947)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στην
1947
εφηµερίδα «Το Βήµα», σχετικά µε προτάσεις για την επίλυση
των οικονοµικών και πολιτικών προβληµάτων της Ελλάδας, µε
προτεινόµενα µέτρα για την οικονοµική και νοµισµατική
σταθερότητα (αύξηση του κοινωνικού προϊόντος, εκτέλεση
παραγωγικών έργων, επίλυση των συνοριακών διαφορών,
συστηµατικές γαιοκαλλιέργειες και τεχνική εκπαίδευση των
αγροτών), µε το ζήτηµα της ανασυγκρότησης της ελληνικής
οικονοµίας, το Σχέδιο Μάρσαλ και την αµερικανική οικονοµική
βοήθεια, µε την προσφυγή της Ελλάδας στο ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο και τη ∆ιεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης, µε τα προβλήµατα εξαγωγών και εµπορικού
ισοζυγίου και µε την κατάσταση πριν την παγκόσµια
οικονοµική κρίση. Περιλαµβάνεται επίσης, δηµοσιευµένη
επιστολή του Ξ. Ζολώτα στην εφηµερίδα «Εστία», στην οποία
απαντά σε κατηγορίες εναντίον του δηµοσιεύµατός του για το
πρόβληµα της οικονοµικής αστάθειας και τον ρόλο της
Τράπεζας της Ελλάδος.

1947

12

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1948)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στην
1948
εφηµερίδα «Το Βήµα», σχετικά µε το πρόγραµµα οικονοµικής
ανασυγκρότησης της Ευρώπης, µε τα αποτελέσµατά του στην
ελληνική οικονοµία, µε τους κινδύνους για τη βιωσιµότητα της
Ελλάδας, και µε την έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος, Γεωργίου Μαντζαβίνου.

1948

13

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1949)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στην
εφηµερίδα «Το Βήµα» και το περιοδικό «Οικονοµικός
Παρατηρητής», σχετικά µε την οικονοµική και την τεχνική
πλευρά του προγράµµατος ανασυγκρότησης της ελληνικής
οικονοµίας, την οικονοµική ενίσχυση από τις Ηνωµένες
Πολιτείες και την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης.

1949

1949
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Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1950)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στις
1950
εφηµερίδες «Το Βήµα» και «Ελευθερία» και στα περιοδικά
«Επιθεώρηση Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών» και
«Επιθεώρηση της Ελληνικής Οικονοµίας», τα οποία αφορούν
στο σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονοµίας, σε
προτάσεις του Ξ. Ζολώτα για την ανασυγκρότηση, στις πιέσεις
των Ηνωµένων Πολιτειών για την οικονοµική ενοποίηση της
Ευρώπης, στην απόφαση του Οικονοµικού και Κοινωνικού
Συµβουλίου των Ηνωµένων Εθνών περί πλήρους
απασχόλησης, στην οικονοµική και βιοµηχανική ανάπτυξη των
καθυστερηµένων χωρών και στη ∆ιεθνή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Περιλαµβάνεται, επίσης,
σειρά άρθρων µε τη διχογνωµία µεταξύ των Ξ. Ζολώτα και Κ.
∆οξιάδη.

1950

15

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1951)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στην
εφηµερίδα «Το Βήµα», σχετικά µε προτάσεις για τη σύναψη
µακροπρόθεσµου δανείου και την έκδοση εντόκων
γραµµατίων, για τη χρηµατοδότηση των υπό ανάπτυξη
χωρών, και για την ίδρυση ∆ιεθνούς Οργανισµού
Χρηµατοδότησης και ∆ιεθνούς Οργανισµού Ανάπτυξης.

1951

1951
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Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1952)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στις
εφηµερίδες «Ελευθερία», «Το Βήµα» και «Η Μάχη», σχετικά
µε την έκθεση του Κυριάκου Βαρβαρέσου, µε τις
πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσµια οικονοµία, µε τα
προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας από τη διακοπή της

1952

1952
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αµερικανικής βοήθειας, καθώς και µε απάντηση στις κριτικές
του Αλ. Σβώλου για το ζήτηµα του οµαδισµού και του
κοµµατισµού. Περιλαµβάνεται επίσης αναδηµοσίευση του
κειµένου της εισητήριας οµιλίας του Ξ. Ζολώτα στην Ακαδηµία
Αθηνών, µε τίτλο «Η µεταµόρφωσις της κεφαλαιοκρατίας», το
οποίο αναδηµοσιεύθηκε σε συνέχειες στην εφηµερίδα «Το
Βήµα».
17

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1953)

Ο φάκελος περιέχει δύο οµιλίες του Ξενοφώντα Ζολώτα,
δηµοσιευµένες στην εφηµερίδα «Το Βήµα», στις οποίες
παρουσιάζει την πρότασή του για την αναπροσαρµογή της
δραχµής και το µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας µέσω εγγειοβελτιωτικών, ενεργειακών
και βιοµηχανικών έργων.

1953

1953

18

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1954)

1954
Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στις
εφηµερίδες «Το Βήµα», «Η Καθηµερινή» και «Ταχυδρόµος»,
σχετικά µε την έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής της
Ευρώπης, µε προτάσεις για την ανασυγκρότηση της ελληνικής
οικονοµίας, µε την εισήγησή του για τις δυνατότητες
οικονοµικής ανάπτυξης των νοτιοευρωπαϊκών χωρών, καθώς
και µε τις οµιλίες του στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για τη
µετατρεψιµότητα των νοµισµάτων, τις εύκαµπτες ισοτιµίες και
την κίνηση κεφαλαίων.

1954

19

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1955)

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα µε α) αναδηµοσίευση του
πρώτου µέρους της εισητήριας οµιλίας του Ξενοφώντα
Ζολώτα στην Ακαδηµία Αθηνών για τη µεταµόρφωση της
κεφαλαιοκρατίας, στην εφηµερίδα «Ειρήνη» και β) τον
επικήδειο λόγο του στη µνήµη του Α. Ανδρεάδη, που
δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό «Νέα Εστία».

1955

1955
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Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1961)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στην
1961
εφηµερίδα «Το Βήµα», σχετικά µε τον κανόνα συναλλάγµατος
χρυσού, καθώς και µε προτεινόµενα µέτρα για τη βελτίωση
του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος και της διεθνούς
ρευστότητας.

1961

21

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1962)

Ο φάκελος περιέχει σειρά άρθρων του Ξενοφώντα Ζολώτα,
δηµοσιευµένα στην εφηµερίδα «Βήµα» υπό τον τίτλο
«Οικονοµική ανάπτυξις και ιδιωτική επιχείρησις», τα οποία
αφορούν στην οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική, τον
ρόλο των ιδιωτικών ξένων παραγωγικών επενδύσεων στις
οικονοµίες των υπό ανάπτυξη χωρών και στις αρχές
λειτουργίας των Οργανισµών Βιοµηχανικής Ανάπτυξης.

1962

1962

22

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1964)

Ο φάκελος περιέχει αναδηµοσίευση στην εφηµερίδα «Ειρήνη» 1964
µέρους της εισητήριας οµιλίας του Ξενοφώντα Ζολώτα στην
Ακαδηµία Αθηνών, µε θέµα τις µεταβολές της κεφαλαιοκρατίας
και άρθρο του Ξ. Ζολώτα στην εφηµερίδα «Το Βήµα», σχετικό
µε τη δηµιουργία βιοµηχανικών ζωνών.

1964

23

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1965)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στο
1965
περιοδικό «Hellenic Review» και τις εφηµερίδες «Το Βήµα»
και «The Journal of Commerce», σχετικά µε την ετήσια έκθεση
της Τράπεζας της Ελλάδος, τη µεταρρύθµιση του διεθνούς
νοµισµατικού συστήµατος, τα προβλήµατα της διεθνούς
ρευστότητας και του κανόνα συναλλάγµατος χρυσού, τη σχέση
ρευστότητας και ανάπτυξης, καθώς και την πρότασή του για
την υιοθέτηση περισσότερων νοµισµάτων-κλειδιών στο
διεθνές συναλλαγµατικό σύστηµα.

1965

24

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1966)

Ο φάκελος περιέχει άρθρο του Ξενοφώντα Ζολώτα στον
«Οικονοµικό Ταχυδρόµο», σχετικό µε τα προβλήµατα του
προγραµµατισµού και µε προτάσεις για την προσέλκυση
παραγωγικών επενδύσεων µε στόχο την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας.

1966

1966
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Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1967)

1967
Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στις
εφηµερίδες «The Financial Times», «Το Βήµα», «The Banker»
και «Οικονοµικός Ταχυδρόµος», σχετικά, αφενός, µε το

1967
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πρόβληµα της αποθησαύρισης χρυσού και προτάσεις µέτρων
για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στο διεθνές
νοµισµατικό σύστηµα και, αφετέρου, µε τον ρόλο της
νοµισµατικής σταθερότητας στην οικονοµική ανάπτυξη.
26

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1969)

Ο φάκελος περιέχει άρθρο του Ξενοφώντα Ζολώτα στην
εφηµερίδα «Οικονοµικός Ταχυδρόµος», σχετικό µε τον ρόλο
του ανθρώπινου παράγοντα και της τεχνικής εκπαίδευσης
στην οικονοµική ανάπτυξη.

1969

1969

27

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1972)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στις
1972
εφηµερίδες «Οικονοµικός Ταχυδρόµος», «Το Βήµα» και «The
Times», σχετικά µε την εκβιοµηχάνιση της Ελλάδας
(απάντηση σε κριτική του Λ. Νικολαΐδη), καθώς και µε το
πρόβληµα του χρυσού και την κρίση του διεθνούς
νοµισµατικού συστήµατος.

1972

28

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1973)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικά µε 1973
τη διεθνή νοµισµατική κρίση λόγω της καθοδικής πορείας του
δολλαρίου, µε τις προτάσεις για τη µεταρρύθµιση του διεθνούς
νοµισµατικού συστήµατος (κατάργηση της σταθερής ισοτιµίας
και υιοθέτηση ισοτιµιών ελεγχόµενης διακύµανσης), µε τις
οικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα και µε το πρόβληµα της
επενδυτικής πολιτικής.

1973
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Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1974)

1974
Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στις
εφηµερίδες «Το Βήµα», «The Times» και «Athens News»,
σχετικά µε τις επιπτώσεις της µεγάλης ζήτησης του χρυσού
στην παγκόσµια οικονοµία (άνοδος του πληθωρισµού) και µε
προτάσεις για την επίλυση του ενεργειακού προβλήµατος της
Ελλάδας.

1974

30

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1975)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικά µε 1975
την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική
Κοινότητα, µε προτάσεις για την αντιµετώπιση της ύφεσης
(βραχυπρόθεσµα υψηλά φορολογικά µέτρα), µε τις
ελληνογερµανικές οικονοµικές σχέσεις, τις γερµανικές
επενδύσεις στην Ελλάδα και τη µετανάστευση ελλήνων
εργατών στη Γερµανία.

1975

31

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1976)

Ο φάκελος περιέχει σειρά άρθρων του Ξενοφώντα Ζολώτα
1976
που δηµοσιεύθηκαν στην εφηµερίδα «Το Βήµα» υπό τον
γενικό τίτλο «Ευηµερία και οργάνωση», σχετικά µε τους
τύπους οικονοµικής οργάνωσης, την άνιση κατανοµή του
πλούτου και τα σύγχρονα προβλήµατα προγραµµατισµού
στην ελεύθερη οικονοµία (στασιµοπληθωρισµός, ρύπανση).
Το κείµενο αποτελεί επεξεργασία διάλεξης του Ξ. Ζολώτα στη
Σχολή Εθνικής Άµυνας.

1976

32

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1977)

Ο φάκελος περιέχει άρθρο του Ξενοφώντα Ζολώτα στην
1977
εφηµερίδα «Το Βήµα», σχετικό µε προτάσεις για την πολιτική
ρύθµισης των επενδύσεων και της ζήτησης, προκειµένου να
αναζωογονηθεί η οικονοµία.

1977

33

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1978)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικά µε 1978
προτάσεις για την αντιµετώπιση του πληθωρισµού, τον
νοµισµατικό στόχο, τις εξελίξεις, προοπτικές και ιδιοµορφίες
της ελληνικής οικονοµίας, την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταµείου
Ανάπτυξης ή Οργανισµού Εγγυήσεων Ευρωδανείων, την
κρίση του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος και το σχέδιο
στήριξης του δολλαρίου, τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη
λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και, τέλος, τη συµβολή της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα.

1978

34

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1980)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα στην
εφηµερίδα «Το Βήµα» και στο περιοδικό «The Banker»,
σχετικά µε τις προτάσεις του για έναν διεθνή σταθερό
νοµισµατικό κανόνα, για την αντιµετώπιση του
στασιµοπληθωρισµού και για την ίδρυση ενός ∆ιεθνούς
Ταµείου Ασφάλισης ∆ανείων.

1980

1980

35

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1981)

Ο φάκελος περιέχει οµιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα,

1981

1981
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1981

1981

δηµοσιευµένη στο περιοδικό «Οικονοµικός Ταχυδρόµος», η
οποία εκφωνήθηκε στην εορταστική εκδήλωση για την
επίσηµη ένταξη της Ελλάδος στις Ευρωπαικές Κοινότητες το
έτος 1981.
36

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1982)

Ο φάκελος περιέχει άρθρο του Ξενοφώντα Ζολώτα στο
περιοδικό «Ευθύνη», σχετικό µε την θεωρία του για τις
επιπτώσεις της οικονοµικής ανάπτυξης στην κοινωνική
ευηµερία.

1982

1982

37

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1983)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικά µε 1983
προτάσεις του για την ίδρυση ∆ιεθνούς Ταµείου Ασφάλισης
∆ανείων, για την κρίση των διεθνών πληρωµών, για την
ελάφρυνση των αναπτυσσοµένων χωρών από τα χρέη τους
και για την οργάνωση πενταετούς προγράµµατος
βιοµηχανικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

1983

38

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1984)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικά µε 1984
τις διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις, την καθυστέρηση της
ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας, την αύξηση της τιµής
του δολλαρίου και την άνοδο των επιτοκίων, τις διαταραχές
των αγορών συναλλάγµατος και την ανάγκη της Ελλάδας να
προσφύγει σε εξωτερικό δανεισµό.

1984

39

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1985)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικά µε 1985
την ύφεση της ελληνικής οικονοµίας, την πορεία της δραχµής
και τον ρόλο του δολλαρίου στο διεθνές νοµισµατικό σύστηµα.

1985

40

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1986)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικά µε 1986
τις εξελίξεις στην ελληνική και την παγκόσµια οικονοµία το
1986, την πορεία της δραχµής και του δολλαρίου, τη διεθνή
νοµισµατική συνεργασία, το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου
στις Ηνωµένες Πολιτείες, τον χαµηλό δείκτη παραγωγικότητας
στην Ελλάδα και την πρόταση του Ξ. Ζολώτα για την
αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου.

1986

41

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1987)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικά µε 1987
την παγκόσµια οικονοµική κρίση, το εµπορικό έλλειµµα των
Ηνωµένων Πολιτειών και την πτώχευση του Τρίτου Κόσµου,
την ανάγκη µεταρρύθµισης του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Συστήµατος, το δολλάριο, το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Σύστηµα και την πρόταση ίδρυσης Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού
Ταµείου.

1987

42

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1988)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικά µε 1988
τον κίνδυνο επανεµφάνισης παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης,
την ανάγκη για διεθνή οικονοµική συνεργασία και διεθνή
νοµισµατική πολιτική, τους παράγοντες που οδήγησαν στην
προηγούµενη διεθνή νοµισµατική κρίση, την ανάγκη
σταθεροποίησης της νοµισµατικής ισορροπίας στην
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, και τον στόχο του
Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος στην πορεία προς το
1992.

1988

43

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1989)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την Οικονοµική και
1989
Νοµισµατική Ένωση των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας, µε οικονοµικές προβλέψεις για τα έτη
1989-1990 και µε τις µεταβολές του σοσιαλιστικού και του
καπιταλιστικού συστήµατος.

1989

44

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1990)

Ο φάκελος περιέχει σχέδιο άρθρου µε θέµα το φαινόµενο
έλλειψης επενδύσεων στην Ελλάδα που παρακωλύει την
οικονοµική ανάπτυξη.

1990

1990

45

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1991)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικά µε 1991
τις προοπτικές για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και τη θέση της
Ελλάδας, την ευρωπαϊκή νοµισµατική µονάδα (ECU) και το
πώς επηρεάζουν το διεθνές νοµισµατικό σύστηµα οι
διακυµάνσεις του δολλαρίου.

1991

46

Άρθρα του Ξενοφώντα Ζολώτα (1995)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσίευση στο περιοδικό «Νέα Εστία», 1995
του επικηδείου λόγου που εκφώνησε ο Ξενοφών Ζολώτας στη

1995
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µνήµη του Άγγελου Αγγελόπουλου.

47

Εγκυκλοπαιδικά λήµµατα

Ο φάκελος περιέχει λήµµατα που συνέταξε ο Ξενοφών
Ζολώτας στη «Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια» και το
«Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό», για τον αντιπραγµατισµό και τη
βιοµηχανία.
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1

Jacobsson, Per: The Jayne Lectures (1961)

Ο φάκελος περιέχει διαλέξεις του Per Jacobsson µε γενικό
τίτλο «The market Economy in the World of Today» (21, 28
Φεβρουαρίου και 7, 14 Μαρτίου 1961).

1961

1961

2

Bernstein, Edward M.: Αρθρογραφία (1960 - 1978)

Ο φάκελος περιέχει οµιλίες, εκθέσεις και άρθρα του Edward M. 1960
Bernstein σχετικά µε το διεθνές νοµισµατικό σύστηµα και την
πολιτική των Η.Π.Α. και επιστολή του Bernstein προς τον Ξ.
Ζολώτα.

1978

3

Bernstein, Edward M.: Αρθρογραφία (1979 - 1984)

Ο φάκελος περιλαµβάνει εκθέσεις του Edward M. Bernstein
σχετικά µε το διεθνές νοµισµατικό σύστηµα και την πολιτική
των Η.Π.Α.

1979

1984

4

EMB (Ltd.): Ενηµέρωση για τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές
εξελίξεις (Μάιος - Νοέµβριος 1974)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές της εταιρείας EMB (Ltd)
1974
σχετικές µε την οικονοµική κατάσταση των ΗΠΑ, καθώς και
άλλων χωρών (Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Μεξικό,
Καναδάς, Γαλλία) µε αναφορές σε οικονοµικούς δείκτες για την
απασχόληση, τις παραγγελίες, τις κατασκευές, την
αυτοκινητοβιοµηχανία, τις τιµές κατανάλωσης, τον τραπεζικό
δανεισµό, τα επιτόκια, τις εξαγωγές, τις εισαγωγές, τις
ισοτιµίες, τα αποθεµατικά τραπεζών, τις κεφαλαιαγορές, την
βιοµηχανική παραγωγή, τον πληθωρισµό κ.ά. για το έτος
1974.

1974

5

EMB (Ltd.): Ενηµέρωση για τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές
εξελίξεις (Ιανουάριος - Ιούνιος 1975)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές της εταιρείας EMB (Ltd) σχετικά 1975
µε την οικονοµική κατάσταση των Η.Π.Α., καθώς και άλλων
χωρών (Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Μεξικό, Καναδάς,
Γαλλία) µε αναφορές σε οικονοµικούς δείκτες για την
απασχόληση, την αυτοκινητοβιοµηχανία, τις τιµές
κατανάλωσης, τον τραπεζικό δανεισµό, τις εξαγωγές, τις
ισοτιµίες, τα αποθεµατικά τραπεζών, τις κεφαλαιαγορές, την
βιοµηχανική παραγωγή, τον πληθωρισµό κ.ά. για το έτος
1975.

1975

6

EMB (Ltd.): Ενηµέρωση για τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές
εξελίξεις (Ιούλιος - ∆εκέµβριος 1975)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές της εταιρείας EMB (Ltd)
1975
σχετικές µε την οικονοµική κατάσταση των Η.Π.Α., καθώς και
άλλων χωρών (Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Μεξικό,
Καναδάς, Γαλλία) µε αναφορές σε οικονοµικούς δείκτες για την
απασχόληση, την αυτοκινητοβιοµηχανία, τις τιµές
κατανάλωσης, τον τραπεζικό δανεισµό, τα επιτόκια, τις
εξαγωγές, τις εισαγωγές, τις ισοτιµίες, τα αποθεµατικά
τραπεζών, τις κεφαλαιαγορές, την βιοµηχανική παραγωγή, τον
πληθωρισµό κ.ά. για το έτος 1975.

1975

7

EMB (Ltd.): Ενηµέρωση για τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές
εξελίξεις (Ιανουάριος - Ιούνιος 1976)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές της εταιρείας EMB (Ltd)
1976
σχετικές µε την οικονοµική κατάσταση των Η.Π.Α., καθώς και
άλλων χωρών (Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Μεξικό,
Καναδάς, Γαλλία) µε αναφορές σε οικονοµικούς δείκτες για την
απασχόληση, την αυτοκινητοβιοµηχανία, τις τιµές
κατανάλωσης, τον τραπεζικό δανεισµό, τα επιτόκια, τις
εξαγωγές, τις εισαγωγές, τις ισοτιµίες, τα αποθεµατικά
τραπεζών, τις κεφαλαιαγορές, την βιοµηχανική παραγωγή, τον
πληθωρισµό κ.ά. για το έτος 1976.

1976

8

EMB (Ltd.): Ενηµέρωση για τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές
εξελίξεις (Ιούλιος - ∆εκέµβριος 1976)

1976
Ο φάκελος περιέχει επιστολές της εταιρείας EMB (Ltd)
σχετικές µε την οικονοµική κατάσταση των Η.Π.Α., καθώς και
άλλων χωρών (Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Μεξικό,
Καναδάς, Γαλλία) µε αναφορές σε οικονοµικούς δείκτες που
αφορούν την απασχόληση, την αυτοκινητοβιοµηχανία, τις
τιµές κατανάλωσης, τον τραπεζικό δανεισµό, τα επιτόκια, τις
εξαγωγές, τις εισαγωγές, τις ισοτιµίες, τα αποθεµατικά
τραπεζών, τις κεφαλαιαγορές, την βιοµηχανική παραγωγή, τον
πληθωρισµό και λοιπά οικονοµικά ζητήµατα για το έτος 1976.

1976

9

EMB (Ltd.): Ενηµέρωση για τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές
εξελίξεις (Ιανουάριος - Ιούνιος 1977)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές της εταιρείας EMB (Ltd)
1977
σχετικές µε την οικονοµική κατάσταση των Η.Π.Α., καθώς και
άλλων χωρών (Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Μεξικό,
Καναδάς, Γαλλία) µε αναφορές σε οικονοµικούς δείκτες για την
απασχόληση, την αυτοκινητοβιοµηχανία, τις τιµές
κατανάλωσης, τον τραπεζικό δανεισµό, τα επιτόκια, τις
εξαγωγές, τις εισαγωγές, τις ισοτιµίες, τα αποθεµατικά

1977
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τραπεζών, τις κεφαλαιαγορές, την βιοµηχανική παραγωγή, τον
πληθωρισµό και λοιπά οικονοµικά ζητήµατα για το έτος 1977.
10

EMB (Ltd.): Ενηµέρωση για τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές
εξελίξεις (Ιούλιος - ∆εκέµβριος 1977)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές της εταιρείας EMB (Ltd)
1977
σχετικές µε την οικονοµική κατάσταση των Η.Π.Α., καθώς και
άλλων χωρών (Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Μεξικό,
Καναδάς, Γαλλία) µε αναφορές σε οικονοµικούς δείκτες για την
απασχόληση, την αυτοκινητοβιοµηχανία, τις τιµές
κατανάλωσης, τον τραπεζικό δανεισµό, τα επιτόκια, τις
εξαγωγές, τις εισαγωγές, τις ισοτιµίες, τα αποθεµατικά
τραπεζών, τις κεφαλαιαγορές, την βιοµηχανική παραγωγή, τον
πληθωρισµό και λοιπά οικονοµικά ζητήµατα για το έτος 1977.

1977

11

EMB (Ltd.): Ενηµέρωση για τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές
εξελίξεις (Ιανουάριος - Ιούνιος 1978)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές της εταιρείας EMB (Ltd)
1978
σχετικές µε την οικονοµική κατάσταση των Η.Π.Α., καθώς και
άλλων χωρών (Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Μεξικό,
Καναδάς, Γαλλία) µε αναφορές σε οικονοµικούς δείκτες για την
απασχόληση, την αυτοκινητοβιοµηχανία, τις τιµές
κατανάλωσης, τον τραπεζικό δανεισµό, τα επιτόκια, τις
εξαγωγές, τον πληθωρισµό και λοιπά οικονοµικά ζητήµατα για
το έτος 1978.

1978

12

EMB (Ltd.): Ενηµέρωση για τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές
εξελίξεις (Ιούλιος - ∆εκέµβριος 1978)

1978
Ο φάκελος περιέχει αναφορές της εταιρείας EMB (Ltd.),
σχετικές µε την οικονοµική κατάσταση των Η.Π.Α. και άλλων
χωρών (Γερµανία, Καναδάς), οι οποίες περιλαµβάνουν
οικονοµικούς πίνακες για την απασχόληση, τις ναυτιλιακές
µεταφορές, τις καταναλωτικές δαπάνες, τα επιτόκια, τις
εξαγωγές, τις εισαγωγές, τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τα
αποθεµατικά τραπεζών, τη νοµισµατικη πολιτική των
Οµοσπονδιακών Τραπεζών των Η.Π.Α., τις κεφαλαιαγορές, τη
βιοµηχανική παραγωγή, τον πληθωρισµό, και λοιπά
οικονοµικά ζητήµατα για το έτος 1978.

1978

13

EMB (Ltd.): Ενηµέρωση για τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές
εξελίξεις (Ιανουάριος - Ιούλιος 1979)

Ο φάκελος περιέχει αναφορές της EMB (Ltd.) σχετικές µε την 1979
πορεία του δολλαρίου στην αγορά συναλλάγµατος, την
οικονοµική κατάσταση των ΗΠΑ, καθώς και άλλων χωρών
(Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Καναδάς και λοιπά οικονοµικά
ζητήµατα.

1979

14

EMB (Ltd.): Ενηµέρωση για τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές
εξελίξεις (Ιούλιος - ∆εκέµβριος 1979)

Ο φάκελος περιέχει αναφορές της EMB (Ltd.) σχετικές µε την 1979
πορεία του δολλαρίου στην αγορά συναλλάγµατος, τις
διακυµάνσεις οικονοµικών δεικτών στις Η.Π.Α. (απασχόληση,
βιοµηχανική παραγωγή, τιµές καταναλωτή, πωλήσεις,
επιτόκια, εµπορικό ισοζύγιο κ.ά)., καθώς και λοιπά οικονοµικά
ζητήµατα για το έτος 1979.

1979
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EMB (Ltd.): Ενηµέρωση για τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές
εξελίξεις (Ιανουάριος - Ιούνιος 1980)

Ο φάκελος περιέχει αναφορές της EMB (Ltd.) σχετικές µε την
πορεία του δολλαρίου στην αγορά συναλλάγµατος, τις
διακυµάνσεις οικονοµικών δεικτών στις ΗΠΑ (απασχόληση,
βιοµηχανική παραγωγή, τιµές καταναλωτή, πωλήσεις,
ακαθάριστο εθνικό προϊόν, επιτόκια, αποθεµατικά τραπεζών,
εµπορικό ισοζύγιο, χρηµαταγορά) , καθώς και λοιπά
οικονοµικά ζητήµατα για το έτος 1980.

1980

1980
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EMB (Ltd): Ενηµέρωση για τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές
εξελίξεις (1980)

1980
Ο φάκελος περιέχει επιστολές της εταιρείας EMB (Ltd)
σχετικές µε την οικονοµική κατάσταση των ΗΠΑ καθώς και
άλλων χωρών (Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Μεξικό,
Καναδάς, Γαλλία) µε αναφορές σε οικονοµικούς δείκτες για την
απασχόληση, την αυτοκινητοβιοµηχανία, τις τιµές
κατανάλωσης, τον τραπεζικό δανεισµό, τα επιτόκια, τις
εξαγωγές, τις εισαγωγές, τις ισοτιµίες, τα αποθεµατικά
τραπεζών, τις κεφαλαιαγορές, την βιοµηχανική παραγωγή, τον
πληθωρισµό και άλλα οικονοµικά ζητήµατα για το έτος 1980.

1980
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EMB (Ltd): Ενηµέρωση για τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές
εξελίξεις (Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 1981)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές της εταιρείας EMB (Ltd)
σχετικές µε την οικονοµική κατάσταση των Η.Π.Α. καθώς και
άλλων χωρών (Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Μεξικό,
Καναδάς, Γαλλία) µε αναφορές σε οικονοµικούς δείκτες για
την απασχόληση, την αυτοκινητοβιοµηχανία, τις τιµές
κατανάλωσης, τον τραπεζικό δανεισµό, τα επιτόκια, τις
εξαγωγές, τις εισαγωγές, τις ισοτιµίες, τα αποθεµατικά

1981

1981

Σελίδα : 3
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
4 - Πηγές
Πλήθος φακέλων: 416

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

τραπεζών, τις κεφαλαιαγορές, τη βιοµηχανική παραγωγή, τον
πληθωρισµό και λοιπά οικονοµικά ζητήµατα για το έτος 1980.
18

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Οµιλίες - δηµοσιεύµατα (1955 - Ο φάκελος περιέχει 1) εκθέσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
1955
Ταµείου για την Αυστρία, την Αργεντινή και τη νοµισµατική
1960)
πολιτική στις υποανάπτυκτες χώρες, 2) εκθέσεις και διαλέξεις
για τον πληθωρισµό, την εργασία, τη νοµισµατική πολιτική κ.ά.
και 3) επισκοπήσεις Τύπου της Τράπεζας ∆ιεθνών
∆ιακανονισµών και της Deutsche Bundesbank.

1960

19

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Οµιλίες - δηµοσιεύµατα (1958)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις δραστηριότητες,
1958
τους πόρους, το ισοζύγιο πληρωµών και τη µεταρρύθµιση του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, τη διεθνή χρηµατοοικονοµική
πολιτική, το πρόβληµα της διεθνούς ρευστότητας κ.ά.

1958

20

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ηµοσιεύµατα για τη
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την αναδιάρθρωση
1961
µεταρρύθµιση του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος (1961 του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου κατά τα έτη 1957-1962,
- 1962) [1]
καθώς και τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις, τη διεθνή
ρευστότητα, τις κεφαλαιαγορές, το διεθνές νοµισµατικό
σύστηµα κ.ά.

1962

21

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ηµοσιεύµατα για τη
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την αναδιάρθρωση
µεταρρύθµιση του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος (1961 του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, καθώς και τις διεθνείς
- 1962) [2]
χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις, τη νοµισµατική πολιτική, την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοιν΄ότητα κ.ά.

1961

1962

22

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Οµιλίες -δηµοσιεύµατα (1962)
[1]

Ο φάκελος περιέχει επισκοπήσεις Τύπου σχετικές µε τις
διεθνείς νοµισµατικές και οικονοµικές εξελίξεις, καθώς και
τεκµήρια σχετικά µε τις αγορές συναλλάγγµατος, το χρυσό,
τον πληθωρισµό κ.ά.

1962

1962

23

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Οµιλίες - δηµοσιεύµατα (1962)
[2]

Ο φάκελος περιέχει επισκοπήσεις Τύπου σχετικές µε τις
διεθνείς χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις, καθώς και τεκµήρια
σχετικά µε τις ισοτιµίες συναλλάγµατος, το χρυσό, το
δολλάριο, την ρευστότητα κ.ά.

1962

1962

24

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Οµιλίες - δηµοσιεύµατα (1962 - Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις διεθνείς
χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις, καθώς και την αγορά
1963) [1]
συναλλάγµατος, το χρυσό, το πρόβληµα νοµισµατικής
σταθερότητας στις Η.Π.Α., τη σύνδεση της Ελβετίας µε το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο κ.ά.

1962

1963

25

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Οµιλίες - δηµοσιεύµατα (1962 - Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε οµιλίες του Per
1963) [2]
Jacobsson, προέδρου του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου,
καθώς και το πρόβληµα νοµισµατικής σταθερότητας στις
Η.Π.Α., το χρυσό, το ρόλο της Ελβετίας στο ∆.Ν.Τ. κ.ά.

1962

1963

26

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Οµιλίες - δηµοσιεύµατα (1962 - Ο φάκελος περιέχει κυρίως άρθρα και επισκοπήσεις Τύπου
για τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις, την τιµή του
1963) [3]
χρυσού και του δολλαρίου, τη ρευστότητα, την ετήσια
συνάντηση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και άλλων
οργανισµών κ.ά.

1962

1963
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Οµιλίες - δηµοσιεύµατα (1966)

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
1966
Ταµείου, άρθρα και άλλα τεκµήρια, σχετικά µε τα αποθεµατικά,
το πρόβληµα της διεθνούς ρευστότητας, το διεθνές
νοµισµατικό σύστηµα και µία ενδεχόµενη αναδιάρθρωσή του.

1966

28

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ηµοσίευµα µε τίτλο «Policy
Issues in the Evolving International Monetary System»
(1992)

Ο φάκελος περιέχει µελέτη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου για ζητήµατα του διεθνούς και ευρωπαϊκού
νοµισµατικού συστήµατος.

1992

1992

29

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Κείµενα εργασίας (1992)

Ο φάκελος περιέχει µελέτες του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
1992
Ταµείου σχετικές µε νοµισµατικά και οικονοµικά ζητήµατα της
Ανατολικής Ευρώπης και των Η.Π.Α., καθώς και µε τον
δανεισµό και την συναλλαγµατική ισοτιµία µάρκου- δολλαρίου.

1992

30

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: ∆ηµοσιεύµατα για την επέτειο
των 50 ετών από τις συµφωνίες του Bretton Woods (1994)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα, επισκοπήσεις Τύπου και
αναφορές σχετικά µε την επέτειο των πενήντα χρόνων από
την υπογραφή της συµφωνίας Bretton Woods, τον ρόλο του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και την πιθανή
αναδιάρθρωσή του.

1994

1994

31

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: «Special Drawing Rights»

Ο φάκελος περιέχει κυρίως άρθρα, επισκοπήσεις Τύπου και

1966

1969
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(1966 - 1969)

αναφορές σχετικά µε τα ειδικά τραβηχτικά δικαιώµατα (SDR),
το ∆ιεθνές Νοµισµατικά Ταµείο, το διεθνές νοµισµατικό
σύστηµα, το χρυσό κ.ά.

32

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: «Special Drawing Rights»
(1981)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τα Ειδικά Τραβηκτικά
∆ικαιώµατα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.

33

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

1966

1969

1981

1981

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα (1969 - 1972) [1]

1969
Ο φάκελος περιέχει κυρίως δηµοσιεύµατα σχετικά µε τις
εξελίξεις στο διεθνές νοµισµατικό σύστηµα, τα ειδικά
τραβηκτικά δικαιώµατα (SDR), το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
κ.ά.

1972

34

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα (1969 - 1972) [2]

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα και επισκοπήσεις Τύπου
σχετικά µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το διεθνές
νοµισµατικό σύστηµα, τις ισοτιµίες συναλλάγµατος, το χρυσό
σε σχέση µε το δολλάριο, τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα
(SDR) κ.ά.

1969

1971
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα (1969, 1971 - 1973)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα και επισκοπήσεις Τύπου που
1969
αφορούν στις εξελίξεις στο διεθνές νοµισµατικό σύστηµα κατα
την περίοδο 1969-1972, την υποτίµηση του δολλαρίου, τη
σχέση ∆υτικής Ευρώπης µε τις Η.Π.Α., τη νοµισµατική κρίση
σε σχέση µε τις χώρες του Τρίτου Κόσµου κ.ά.

1973

36

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα (1972)

1972
Ο φάκελος περιέχει άρθρα και επισκοπήσεις Τύπου που
αφορούν στις εξελίξεις στο διεθνές νοµισµατικό σύστηµα κατα
το έτος 1972, την κρίση του δολλαρίου κ.ά.

1972
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα (1972 - 1973)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την υποτίµηση του
δολλαρίου, την άνοδο της τιµής του χρυσού, τις ισοτιµίες
συναλλάγµατος στην ΕΟΚ κ.ά.

1972

1973

38

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα (1971, 1973)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα ελληνικού και ξένου Τύπου σχετικά 1971
µε το χρυσό, το δολλάριο, τον πληθωρισµό και άλλα
νοµισµατικά και οικονοµικά ζητήµατα.

1973
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα (1976, 1979 - 1981)

Ο φάκελος περιέχει επισκοπήσεις Τύπου, άρθρα και άλλα
1979
τεκµήρια σχετικά µε το ισοζύγιο πληρωµών, το δολλάριο, το
χρυσό, τον διεθνή τραπεζικό δανεισµό, τα πετροδολλάρια και
άλλα νοµισµατικά ζητήµατα.

1981

40

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα (1983, 1987 - 1993)

Ο φάκελος περιέχει επισκοπήσεις Τύπου, άρθρα και οµιλίες
σχετικές µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα, τη νοµισµατική
και δηµοσιονοµική πολιτική των ΗΠΑ, τον πληθωρισµό, τη
συναλλαγµατική ισοτιµία, τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών,
την παγκόσµια κρίση χρέους κ.ά.

1983

1993

41

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα (1985 - 1988)

1985
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το διεθνές και το
ευρωπαϊκό νοµισµατικό σύστηµα, τη νοµισµατική πολιτική, την
ανάγκη στήριξης του δολλαρίου κ.ά., καθώς και χειρόγραφο
σηµείωµα του Ξ. Ζολώτα.

1988

42

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα (1989 - 1990, 1994 - 1996)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τα προβλήµατα της
1989
αµερικανικής οικονοµίας, το δηµόσιο χρέος της Αµερικής, την
πορεία των οικονοµικών δεικτών, το δολλάριο, τον
πληθωρισµό, τη συνθήκη του Bretton Woods, την αξιολόγηση
του ρόλου του ∆ΝΤ στην πρόληψη και επίλυση οικονοµικών
κρίσεων, τη σταθερότητα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας κ.ά.

1996

43

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (1949-1961)

Ο φάκελος περιέχει έκθεση για την Ελεύθερη Ευρωπαϊκή
1949
Αγορά, ΦΕΚ για την κύρωση των συνθηκών του Οργανισµού
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και του NATO και
άρθρα σχετικά µε την εκβιοµηχάνιση της Ελλάδας, την
εφαρµογή ελέγχων στις συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Αγοράς,
τη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική
Κοινότητα και την Κοινή Αγορά, την αγροτική πολιτική, το
ενδεχόµενο ένταξης της Φιλανδίας, της Ελβετίας, της Αυστρίας
και της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών, την οικονοµική ανάπτυξη της Φρανκφούρτης,
την οικονοµική συνεργασία Ελλάδας και ∆υτικής Γερµανίας,
καθώς και τα προβλήµατα σύνδεσης της Τουρκίας µε την
Κοινή Αγορά.

1961
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Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (1956-1957)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την κοινή ευρωπαϊκή
1956
αγορά, τα αµερικανικά πυρηνικά όπλα, τη ∆ιάσκεψη των
Βρυξελλών, τη διαφωνία του ΟΟΣΑ για την ίδρυση
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και την
ευρωπαϊκή πορεία κάποιων χωρών (Ελλάδα, Ολλανδία,
Αυστρία, Ελβετία, ∆υτική Γερµανία και Σκανδιναβικές χώρες).

1957

45

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (1959-1960)

Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ιωάννη Πεσµαζόγλου,
1958
σχετική µε την Κοινή Αγορά ως πρώτο βήµα προς την
οικονοµική ενοποίηση της Ευρώπης, καθώς και άρθρα σχετικά
µε τη δηµιουργία και τα χαρακτηριστικά της Κοινής
Ευρωπαϊκής Αγοράς, τη δηµιουργία Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελεύθερων Συναλλαγών, το ενδεχόµενο θέσπισης
Ευρωπαϊκής Τελωνειακής Ένωσης, τις διαπραγµατεύσεις για
τη Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου (GATT), την κοινή
αγροτική πολιτική της ευρωπαϊκής κοινότητας και τη σύνδεση
της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα.

1960

46

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα - Μελέτες για τις
επιπτώσεις στην ελληνική γεωργία (1964-1965)

Ο φάκελος περιέχει δύο τεχνικές εκθέσεις για την ελληνική
γεωργία.

1964

1965
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Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (1972-1973)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα, συνέντευξη, γελοιογραφίες και
1972
τηλεγράφηµα, σχετικά µε τις δηλώσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα
για τη σύνδεση της Ελλάδας µε την Κοινή Αγορά και την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα.

1973

48

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (1976)

Ο φάκελος περιέχει τεύχος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σχετικό µε την ελληνική αίτηση για συµµετοχή
στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα.

1976

1976
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Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (1977-1978)

Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 1974
Κοινοτήτων, σχετικές µε τον βαθµό σύγκλισης των
οικονοµικών πολιτικών των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας, την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση
του 1977 και τις µεσοπρόθεσµες προοπτικές, καθώς και το
πρόγραµµα δράσης της Κοινότητας για το έτος 1978.

1978
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Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (1979-1981)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε διεθνείς απόψεις για την 1978
πορεία της Ευρώπης, µε την πρόταση ίδρυσης Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου, µε την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Κοινότητα και τις συνέπειές της στην ελληνική
οικονοµία, το εξωτερικό εµπόριο και τη βιοµηχανική ανάπτυξη,
µε το ελληνοτουρκικό ζήτηµα, µε τους εργασιακούς
κανονισµούς και εν γένει µε τη διεύρυνση της ΕΟΚ. Περιέχει
επίσης συνέντευξη του Κ. Τσάτσου, σχετική µε τον κοινό
πολιτισµό ως βάση για την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

1981

51

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα - Οµιλίες Υπουργού
Γεωργίου Κοντογεώργη (1980)

Ο φάκελος περιέχει οµιλίες και άρθρα του Γ. Κοντογεώργη,
1980
σχετικά µε τις σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας, καθώς και µε τις συνέπειες της
ένταξης στις εµπορικές συναλλαγές µε τις Ηνωµένες Πολιτείες
και στις µικροµεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Περιέχει επίσης
ιδιόχειρες σηµειώσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα για την Ελλάδα
και την ΕΟΚ.

1980
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Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (1980-1981)

Ο φάκελος περιέχει αναφορές της Επιτροπής των
1980
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικές µε την ενεργειακή και
οικονοµική πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας,
την προώθηση των επενδύσεων και την οικονοµική και
κοινωνική κατάσταση της ΕΟΚ. Περιέχει επίσης άρθρα σχετικά
µε τις σχέσεις της ΕΟΚ µε το Ηνωµένο Βασίλειο και µε την
αναγκαιότητα συνεργασίας µεταξύ των υφισταµένων
κρατών-µελών.

1981

53

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (1983-1984)

Ο φάκελος περιέχει περιοδικές εκδόσεις και έντυπα, σχετικά
µε τις εξελίξεις στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και την πορεία
ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ.

1983

1984

54

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (1983-1989)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τη θεωρία του Joseph
Schumpeter περί µη µαρξιστικής επανάστασης, µε το
οικονοµικό παράδειγµα της Ουγγαρίας, µε την άποψη του
ΚΚΕ για την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, µε την

1983

1988
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κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και µε την πρώτη
δεκαετία της ευρωπαϊκής οικονοµικής συνεργασίας. Περιέχει
επίσης περιοδικά έντυπα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, τη συνεργασία των ευρωπαϊκών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης, την ελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, την
Κοινή Αγορά (οικονοµία-απασχόληση) και την κοινωνική
πολιτική της ΕΟΚ. Τέλος, περιέχει µελέτες για την οικονοµία
και την οικονοµική πολιτική της Ανατολικής Γερµανίας, καθώς
και για εναλλακτικά οικονοµικά συστήµατα.
55

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (1984-1986)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την ολοκλήρωση των
1986
µεταβατικών ρυθµίσεων προσχώρησης της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, τη σύσταση της Επιτροπής
Delors και το πρόγραµµα του 1986, την εισαγωγή της δραχµής
στο ECU, την πορεία του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού
Συστήµατος, τα προβλήµατα της ΕΟΚ, την κίνηση κεφαλαίων
µεταξύ Ελλάδας-ΕΟΚ, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό της
Ευρώπης και την ανάπτυξη ηλεκτρονικής βιοµηχανίας, τα
Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, την Κοινή
Αγροτική Πολιτική, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και την αναµόρφωση της Συνθήκης της Ρώµης
(σχέδιο Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).

1986

56

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (1985-1988)

1985
Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα σχετικά µε τη θέση της
Ευρώπης στην παγκόσµια οικονοµία, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Κοινότητα, την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τις προοπτικές της
ευρωπαϊκής οικονοµίας κατά την περίοδο 1986-2000, τις
προτάσεις της ελληνικής Κυβέρνησης για την
κοινωνικο-οικονοµική συνοχή της ΕΟΚ και τις επιπτώσεις της
ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ στις εισαγωγές
αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων.

1986

57

Ευρώπη - Ευρωπαϊκές Κοινότητες (1986-1988)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την κρίση και την
1986
οικονοµική ανάπτυξη της Ευρώπης, την ενίσχυση του ECU
από την υποτίµηση του δολλαρίου, την ανταγωνιστικότητα, τις
οικονοµικές προβλέψεις για ΕΟΚ και Ελλάδα την περίοδο
1986-2000, τις προτάσεις της ελληνικής Κυβέρνησης για την
κοινωνικο-οικονοµική συνοχή της ΕΟΚ, τις επιπτώσεις της
ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ στις εισαγωγές
αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων, το πακέτο Delors, τα
Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα και το πρόγραµµα
«Εύρηκα-Eureka», την Κοινή Αγροτική Πολιτική, καθώς και τα
προβλήµατα της ενδεχόµενης ένταξης της Τουρκίας και των
πόρων των διαρθρωτικών ταµείων.

1988
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Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα - Σχέδιο µελέτης Ε. Α.
Βολουδάκη (1989)

Ο φάκελος περιέχει σχέδιο µελέτης του Ε. Α. Βολουδάκη,
σχετικό µε τις επιτώσεις και προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας.

1989

1989
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Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα - Αφιέρωµα περιοδικού
«Οικονοµικός Ταχυδρόµος» (1990)

Ο φάκελος περιέχει αφιέρωµα περιοδικού, σχετικό µε την
ευρωπαϊκή πολιτική της Ελλάδας στην αναδιαµορφούµενη
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα.

1990

1990
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Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα - ECU (1979-1986)

Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις, µελέτες και άρθρα σχετικά µε το 1982
Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα, µε την Ευρωπαϊκή
Νοµισµατική Μονάδα (ECU) και τα Ειδικά Τραβηκτικά
∆ικαιώµατα (SDRs), µε την αναγκαιότητα δηµιουργίας µιας
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και µε τη διασφάλιση της
σταθερότητας της συναλλαγµατικής ισοτιµίας στις διεθνείς
σχέσεις.

1986

61

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα - ECU (1981, 1985-1988) Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη νοµισµατική
1985
ενοποίηση της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Σύστηµα, την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα (ECU) και τη
συµβολή της στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα, το µέλλον του
γερµανικού µάρκου και το πρόβληµα της ανεργίας στην
Ευρώπη.

1988

62

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα - ECU (1986, 1988)

1986

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις προοπτικές του

1986
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1986

1986

Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, την Ευρωπαϊκή
Νοµισµατική Μονάδα (ECU) και το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Ταµείο (EMF).
63

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα - ECU (1986-1989)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την κατάσταση και τις 1987
προοπτικές της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας (ECU),
το επίσηµο και το ιδιωτικό ECU, τα τραπεζογραµµάτια του
ECU, τη στάση του Ηνωµένου Βασιλείου απένταντι στο ECU
και την πορεία του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος.

1989

64

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα - Κύριες δηµοσιεύσεις [2]
(1976-1979)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του 1976
Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, την ανάγκη
σύγκλισης των οικονοµικών και νοµισµατικών πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, την Ευρωπαϊκή
Νοµισµατική Μονάδα (ECU), το ευρωπαϊκό νοµισµατικό
«φίδι», το ευρωπαϊκό σύστηµα στενότερων περιθωρίων
συναλλαγµατικής ισοτιµίας, την αγορά συναλλάγµατος στην
Ελλάδα, τον περιορισµό του αποθεµατικού ρόλου του
δολλαρίου, τις θέσεις του Ηνωµένου Βασιλείου και των
Ηνωµένων Πολιτειών, καθώς και την άποψη του Ξενοφώντα
Ζολώτα για τον δανεισµό από ευρωπαϊκές τράπεζες.

1979

65

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό σύστηµα - Κύριες δηµοσιεύσεις [1]
(1978-1980)

1978
Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα σχετικά µε τη δηµιουργία
και τις προοπτικές του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος
(ΕΝΣ), την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα (ECU), την πίεση
του δολλαρίου, τη γερµανική νοµισµατική πολιτική, τις απόψεις
του Ηνωµένου Βασιλείου και των Ηνωµένων Πολιτειών για το
ΕΝΣ, καθώς και τις θέσεις της Ελλάδας και της Ιταλίας στην
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα.

1980

66

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1979-1980)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
1979
Νοµισµατικό Σύστηµα και τις ευρωαγορές, µε τις προβλέψεις
της ΕΟΚ για επιβράδυνση της οικονοµικής ανάπτυξης κατά το
1980, καθώς και µε τη νέα νοµισµατική πολιτική των
Ηνωµένων Πολιτειών.

1980

67

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1979, 1984-1987)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε τη νοµισµατική 1979
συνεργασία της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Σύστηµα και τον ηγετικό ρόλο της Γερµανίας, την πορεία της
Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας (ECU), την οικονοµία
των Ηνωµένων Πολιτειών και τη νοµισµατική τους πολιτική, το
δολλάριο, καθώς και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Νοµισµατικής
Συνεργασίας.

1987

68

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1980-1981)

Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα σχετικά µε την πορεία και τις 1980
προοπτικές του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, τη
νοµισµατική πολιτική και το πρόβληµα του πληθωρισµού στην
ΕΟΚ, το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή
Νοµισµατική Μονάδα (ECU), τον ρόλο του γερµανικού µάρκου
ως αποθεµατικού νοµίσµατος, την πορεία του δολλαρίου, του
µάρκου και της στερλίνας, τις ισοτιµίες, τον καθορισµό των
επιτοκίων, τις τιµές πετρελαίου και την αγορά συναλλάγµατος.

1981
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Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1975, 1980-1983)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε το ∆ιεθνές
1975
Νοµισµατικό Σύστηµα, τα προβλήµατα του εµπορίου και της
χρηµατοδότησης της ανάπτυξης, τα επιτόκια, τον πληθωρισµό
και τις κινήσεις κεφαλαίων, τις νοµισµατικές πολιτικές των
κρατών-µελών της ΕΟΚ και την κατάσταση των εξωτερικών
πληρωµών τους, καθώς και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού
Νοµισµατικού Συστήµατος και του µηχανισµού
συναλλαγµατικών ισοτιµιών.

1983

70

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1979-1986)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε την ανάπτυξη
1979
του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος και της
Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας (ECU), τη
συναλλαγµατική πολιτική και την πολιτική επιτοκίων της ΕΟΚ
έναντι του δολλαρίου, τις οικονοµικές προοπτικές των ΗΠΑ, το
εµπορικό τους έλλειµµα, την πορεία του δολλαρίου και τους
στόχους της νοµισµατικής πολιτικής της Οµοσπονδιακής
Τράπεζας της Νέας Υόρκης, καθώς και το σχέδιο
αναµόρφωσης του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Συστήµατος µε

1986
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επέκταση του ρόλου του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για
παροχή βοήθειας προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, βιώσιµη
ανάπτυξη και µείωση του πληθωρισµού.
71

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1980-1981, 1985-1986)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ανάπτυξη του
Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος της της Ευρωπαϊκής
Νοµισµατικής Μονάδας (ECU) και µε τα προβλήµατα της
παγκόσµιας και της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Περιλαµβάνεται
µελέτη του Robert Triffin για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

1980

1985

72

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1975, 1981, 1987)

Ο φάκελος περιέχει αναφορές της EMB (Ltd), σχετικές µε τις 1975
κυµαινόµενες συναλλαγµατικές ισοτιµίες, το δολλάριο και το
ισοζύγιο πληρωµών των Ηνωµένων Πολιτειών, καθώς και
µελέτη του Robert Triffin για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα
και το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα.

1987

73

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα - ∆ολλάριο (1983-1990)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον αντίκτυπο των
1983
διακυµάνσεων του δολλαρίου στα επιτόκια, τη συναλλαγµατική
ισοτιµία, µε τη λειτουργία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου,
µε το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας
για την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, µε την
προώθηση της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας (ECU),
του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης
και της οικονοµικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης.
Περιλαµβάνονται δύο µελέτες του Ξενοφώντα Ζολώτα για το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα, το δολλάριο και τη διεθνή
οικονοµική συνεργασία.

1990

74

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1984-1987)

1984
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την εξυγίανση του
Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, τα χαρακτηριστικά
της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας (ECU), την
οικονοµική πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας
και το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου των Ηνωµένων
Πολιτειών.

1987

75

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1979-1983, 1986-1987)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τα προβλήµατα και τις 1979
προοπτικές του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος και
της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ολοκλήρωσης, τη
συναλλαγµατική πολιτική των υπανάπτυκτων χωρών, τη
συνεργασία των ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών, τον
αντίκτυπο του εµπορικού ελλείµµατος των Ηνωµένων
Πολιτειών στην Ευρώπη, τη νοµισµατική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, καθώς και την πρόταση
της ενοποίησης των κοινοτικών πιστώσεων στο Ευρωπαϊκό
Νοµισµατικό Ταµείο.

1981

76

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1979-1981, 1984-1987)

1985
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις εκτιµήσεις του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την παγκόσµια οικονοµία,
την πτωτική πορεία του δολλαρίου και τη σχέση του
νοµισµατικού συστήµατος των Ηνωµένων Πολιτειών µε την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. Περιέχει επίσης τεκµήρια
σχετικά µε την πρόταση του Valery Giscard d'Estaing για τη
δηµιουργία Επιτροπής για τη Νοµισµατική Ένωση της
Ευρώπης, µε την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού
Συστήµατος και της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας
(ECU), µε την αναµόρφωση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Συστήµατος και µε τον συντονισµό της συναλλαγµατικής
πολιτικής και της πολιτικής επιτοκίων των ευρωπαϊκών
Κεντρικών Τραπεζών. Περιλαµβάνεται, τέλος, τεχνική
αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση
Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ταµείου.

1986

77

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1980, 1985-1987)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
Νοµισµατικό Σύστηµα, την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα
(ECU), την αναµόρφωση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Συστήµατος και τον ρόλο του δολλαρίου.

1980

1987
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Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1979-1987)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
Νοµισµατικό Σύστηµα, την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα
(ECU), το Ευρωπαϊκό Ταµείο Νοµισµατικής Συνεργασίας, τις

1979

1987

Σελίδα : 9
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
4 - Πηγές
Πλήθος φακέλων: 416

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

προοπτικες για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα και την
κατάσταση της λίρας στερλίνας.
79

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1979-1988)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
1979
Νοµισµατικό Σύστηµα, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Νοµισµατικής
Συνεργασίας και τον συντονισµό της συναλλαγµατικής
πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών της ΕΟΚ αναφορικά µε το
δολλάριο.

1987

80

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1988)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια που αναφέρονται στην ανάγκη
1988
συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών των κρατών του
Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, τη δηµιουργία
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την επίτευξη της Κοινής
Αγοράς στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, την πορεία
προς τη νοµισµατική ένωση της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή
Νοµισµατική Μονάδα (ECU), τα επιτόκια, το γερµανικό µάρκο,
το δολλάριο και τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες.

1988

81

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1984-1988)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια που αναφέρονται στο
Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα στην Ευρωπαϊκή
Νοµισµατική Μονάδα (ECU) και το ρόλο της στο διεθνές
τραπεζικό σύστηµα, την οικονοµική και νοµισµατική πολιτική
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, την ολοκλήρωση
της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, τους λόγους ένταξης της
στερλίνας στο ECU, τη δηµιουργία Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, τον µηχανισµό χρηµατοδότησης ισοζυγίων της
ΕΟΚ, την ενδιάµεση φάση της νοµισµατικής ένωσης της
Ευρώπης, τα επιτόκια, το δολλάριο και τις συναλλαγµατικές
ισοτιµίες.

1984

1988
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Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1970, 1973, 1987-1988)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τα στάδια της
1973
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, την Ενιαία Ευρωπαϊκή
Πράξη, το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα, την Ευρωπαϊκή
Νοµισµατική Μονάδα (ECU), τη συγκρότηση Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και τη δηµιουργία κοινού νοµίσµατος, την
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, τον συντονισµό οικονοµικής και
νοµισµατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας, τα επιτόκια, τον πληθωρισµό και το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Σύστηµα.

1988

83

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1978-1988)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Σύστηµα και το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Σύστηµα, τις προτάσεις του Ηνωµένου Βασιλείου, το σχέδιο
για κοινό ευρωπαϊκό νόµισµα, την πρώτη πενταετία
νοµισµατικής συνεργασίας και τον νέο κανόνα δολλαρίου.

1978

1988
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Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1987-1988)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την πορεία της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Σύστηµα, την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα (ECU), το
δολλάριο, τη σταθερότητα συναλλαγµατικής ισοτιµίας των
ευρωπαϊκών νοµισµάτων και τις προτάσεις δηµιουργίας
κοινού ευρωπαϊκού νοµίσµατος και Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.

1987

1988

85

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1985, 1987-1988)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την Ευρωπαϊκή
Νοµισµατική Μονάδα (ECU), το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Σύστηµα και τους µηχανισµούς χρηµατοδότησής του, τη
σύγκλιση του επίσηµου και του ιδιωτικού ECU, τη διεθνή
οικονοµική συνεργασία (ιδίως στο πεδίο της δηµοσιονοµικής
και νοµισµατικής πολιτικής), τη δράση της Επιτροπής για τη
Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης και τις συζητήσεις για τη
δηµιουργία Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1985

1988

86

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα και Ευρωπαϊκή
Ολοκλήρωση (1985-1988)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
1985
Νοµισµατικό Σύστηµα, τη νοµισµατική ολοκλήρωση της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τις διεθνείς νοµισµατικές σχέσεις,
τη νοµισµατική πολιτική της ΕΟΚ για τη σταθερότητα των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και την απελευθέρωση της
κίνησης κεφαλαίων, την κυριαρχία της Deutsche Bundesbank,
τη στερλίνα, τον πληθωρισµό και τη δηµιουργία Ευρωπαϊκής

1988

Σελίδα : 10
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
4 - Πηγές
Πλήθος φακέλων: 416

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Κεντρικής Τράπεζας.
87

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα -Ουσιώδη Α (1986-1989)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη νοµισµατική και
1986
συναλλαγµατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας για την απελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίου,
τις συζητήσεις για δηµιουργία κοινού ευρωπαϊκού νοµίσµατος
και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τη µακροοικονοµική
πολιτική της ΕΟΚ, τις µακροπρόθεσµες προοπτικές του
Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος και τα πρώτα στάδια
της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης.

1989

88

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα - Ουσιώδη Β (1986-1989) Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
1987
Νοµισµατικό Σύστηµα, τη διεθνή και ευρωπαϊκή νοµισµατική
συνεργασία, την απελευθέρωση των χρηµατοπιστωτικών
αγορών, την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας
(ECU) και την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική
Ένωση, καθώς και τη συζήτηση για τη δηµιουργία
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών βασισµένου
στο κεντρικό τραπεζικό σύστηµα των Ηνωµένων Πολιτειών.

1989

89

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1986-1987)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια, σχετικά µε την πορεία της
1986
ευρωπαϊκής νοµισµατικής ολοκλήρωσης και της Οικονοµικής
και Νοµισµατικής Ένωσης, τη µεταρρύθµιση του Ευρωπαϊκού
Νοµισµατικού Συστήµατος, την απελευθέρωση της κίνησης
κεφαλαίων στην ΕΟΚ, τον ρόλο της Ευρωπαϊκής
Νοµισµατικής Μονάδας (ECU), τη νοµισµατική πολιτική της
Γερµανίας, το µάρκο και το δολλάριο.

1987

90

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1984, 1987-1988)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την πρώτη πενταετία 1984
του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, τη νοµισµατική
και δηµοσιονοµική πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας, τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας
(ECU) και την ανάγκη ίδρυσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, τον ηγετικό ρόλο της Γερµανίας, τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τα επιτόκια, τον πληθωρισµό, το
δολλάριο, και τις κινήσεις κεφαλαίων.

1988

91

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1987-1988), [1]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
1987
Νοµισµατικό Σύστηµα, τη νοµισµατική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, τη δηµιουργία
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενιαίου νοµίσµατος και της
Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης, το δολλάριο, τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τη µεταρρύθµιση του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Συστήµατος.

1988

92

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1987-1988), [2]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
Νοµισµατικό Σύστηµα, τη νοµισµατική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, την Ευρωπαϊκή
Νοµισµατική Μονάδα (ECU) στην πορεία προς την
Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση, τη δηµιουργία Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και ενιαίου νοµίσµατος, καθώς και τις
διακυµάνσεις του δολλαρίου.

1987

1988

93

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1988-1989)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
1988
Νοµισµατικό Σύστηµα, τη νοµισµατική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ), την πορεία προς
την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση και τα προβλήµατα που
δηµιουργούν τα ελλείµµατα των χωρών-µελών.

1989

94

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1986-1989)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την εξέλιξη και τη
1986
σταθερότητα του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος,
καθώς και µε την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων στην
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα.

1989

95

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1989-1990)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
Νοµισµατικό Σύστηµα, τη δηµιουργία Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και ενιαίου νοµίσµατος, την πορεία προς την
ευρωπαϊκή νοµισµατική ένωση και τα προβλήµατα των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και των επιτοκίων.

1989

1990

96

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1990)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
Νοµισµατικό Σύστηµα, την πορεία προς την Οικονοµική και

1990

1990

Σελίδα : 11
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
4 - Πηγές
Πλήθος φακέλων: 416

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Νοµισµατική Ένωση, τη δηµιουργία Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και ενιαίου νοµίσµατος, την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά
και τον µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών.
97

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1988)

1988

1988

98

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1988-1990) Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την πορεία της
1988
ευρωπαϊκής οικονοµικής και νοµισµατικής ολοκλήρωσης, τον
συντονισµό των χωρών του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού
Συστήµατος, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας, τη νοµισµατική πολιτική της και την Κοινή Αγορά,
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών, τη
συζήτηση περί δηµιουργίας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και Κεντρικού Υπουργείου Οικονοµικών, την πτώση του
δολλαρίου και την εξέλιξη της ΕΟΚ σε Ηνωµένες Πολιτείες της
Ευρώπης.

1990

99

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση: Έκθεση
Ζακ Ντελόρ (1989-1990)

1989

1990

100

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1989-1990) Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη νοµισµατική
1989
πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, την πορεία
προς την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, τις προοπτικές
της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας (ECU),
την είσοδο της στερλίνας στο ECU, τη διεύρυνση της ΕΟΚ, την
εξέλιξη του ECU σε κοινό νόµισµα, καθώς και την ίδρυση
Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας κατά το πρότυπο της
Οµοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης.

1990

101

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1990)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την πορεία της
ευρωπαϊκής νοµισµατικής ενοποίησης, την εξέλιξη της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας προς την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, τη δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, καθώς και µε τις προτάσεις του Ηνωµένου
Βασιλείου για την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, την
Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα (ECU) και το Ευρωπαϊκό
Νοµισµατικό Ταµείο.

1990

1990
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Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1990)

1990
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το καταστατικό του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και µε τις
προοπτικές του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, της
Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας (ECU), της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας, την πορεία προς την Ευρωπαϊκή
Νοµισµατική Ένωση και την υιοθέτηση κοινού νοµίσµατος.

1990

103

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1990)

Ο φάκελος περιέχει τεχνική έκθεση επί του σχεδίου
καταστατικού για το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών
Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

1990

1990

104

EEU, EMU, Σχέδιο Συνθήκης (1990)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το σχέδιο συνθήκης
για την αναθεώρηση της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας και την υλοποίηση της Οικονοµικής
και Νοµισµατικής Ένωσης.

1990

1990

105

Ευρωπαίκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1987,
1989-1990)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ενδιάµεση φάση
της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης, τον ρόλο της
Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας (ECU) στο νέο
Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα, την πορεία προς τη
νοµισµατική ολοκλήρωση και την υιοθέτηση κοινής
δηµοσιονοµικής πολιτικής των µελών του Ευρωπαϊκού
Νοµισµατικού Συστήµατος.

1987

1990

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, τη δηµιουργία
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την απελευθέρωση των
κινήσεων κεφαλαίου, την πορεία της Γερµανίας στο
Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα και την ενιαία ευρωπαϊκή
αγορά.

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το σχέδιο Jacques
Delors για την πορεία της ευρωπαϊκής νοµισµατικής
ολοκλήρωσης, τη δηµιουργία της Οικονοµικής και
Νοµισµατικής Ένωσης µε τη συνεργασία των µελών του
Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος και έκθεση της
Επιτροπής για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης.

Σελίδα : 12
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016
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Αρχείο:
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Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1983-1991) O φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις προοπτικές και την 1983
ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, τη
νοµισµατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Συναλλαγµατικών
Ισοτιµιών και τη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Νοµισµατική Ένωση.

1989

107

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1989-1991) Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, την κοινή αγορά και τον
ρόλο της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας (ECU).
Περιέχονται επίσης τεκµήρια αναφορικά µε τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών, τα διαρθρωτικά
ταµεία της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, το
καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών
Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς
και το ζήτηµα της ένταξης της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό
Νοµισµατικό Σύστηµα.

1989

1991

108

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1990-1991) Ο φάκελος περιέχει υπόµνηµα της Επιτροπής των
1990
[1]
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την αναθεώρηση της Συνθήκης
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ένωσης προς υλοποίηση της
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, καθώς και το κείµενο
διάλεξης του Wilhelm Nolling για τις διαπραγµατεύσεις της
Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης.

1991

109

1990
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1990-1991) Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την πορεία προς την
ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Νοµισµατικής
[2]
Ένωσης, την υιοθέτηση κοινής νοµισµατικής πολιτικής των
χωρών του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, καθώς
και µε την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα (ECU), το
Ευρωκοινοβούλιο και την ανάγκη µεταρρύθµισης του διεθνούς
νοµισµατικού συστήµατος.

1991
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Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1990-1991) Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την πορεία προς την
1990
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, τον ρόλο του
γερµανικού µάρκου και της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής
Μονάδας (ECU), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την
ενιαία αγορά, τον θεσµό της επικουρικότητας, την
απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, τον µηχανισµό
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, την ένταξη της δραχµής στο
Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα και την ελληνική πρόταση
για ίδρυση διακρατικού ταµείου συνοχής.

1991

111

1990
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1990-1991) Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την πορεία προς την
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση της Ευρωπαϊκής
[2]
Κοινότητας, τη σύσταση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και
την υιοθέτηση κοινού νοµίσµατος, µε το καταστατικό του
Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ταµείου, τις ευρωπαϊκές αγορές
ECU, την είσοδο της στερλίνας στο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Σύστηµα και του Ηνωµένου Βασιλείου στον Μηχανισµό
Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών, καθώς και τα διαρθρωτικά
προβλήµατα των µικρών χωρών.

1991

112

1991
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1991-1992) Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ, την πορεία προς την Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση, την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την
κατάσταση της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας (ECU) και
τη νοµισµατική πολιτική των χωρών-µελών της ευρωπαϊκής
κοινότητας.

1992

113

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1988-1992) Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον συντονισµό
1988
πολιτικών για την οικονοµική και νοµισµατική ολοκλήρωση της
Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα, τη δηµιουργία µιας
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα 40 χρόνια από τη
διακήρυξη Σουµάν και τις σχέσεις Ευρώπης µε NATO.

1992

114

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική 'Ενωση (1991-1992) Ο φάκελος περιέχει οµιλία του Άγγελου Αγγελόπουλου για την 1991
πρώτη δεκαετία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική
Κοινότητα, καθώς και άρθρα σχετικά µε την ευρωπαϊκή
νοµισµατική µονάδα (ECU), την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική

1992

Περιγραφή
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Ένωση, την οικονοµική και νοµισµατική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας µετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, τις
προτάσεις του Jacques Delors, την αγορά συναλλάγµατος, τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, την αποκλιµάκωση του
πληθωρισµού, τις αναπτυσσόµενες οικονοµίες και τη δύναµη
της ενιαίας Γερµανίας, της Bundesbank και του γερµανικού
µάρκου.
115

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1992)

1992
Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ και την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας, µε την απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων για το οικονοµικό Πακέτο «Delors II», µε το
εκπαιδευτικό κοινοτικό πρόγραµµα «Πέτρα II», µε την πρόοδο
και τα προβλήµατα της Οικονοµικής και Νοµισµατικής
Ένωσης, µε τις χρηµατοπιστωτικές και οικονοµικές συνθήκες,
µε το ζήτηµα της ευρωπαϊκής στρατιωτικής συνεργασίας και
ασφάλειας, µε τις απονοµές βραβείων στον Jacques Delors,
µε το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα, το Γεµανικό Μάρκο
και την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα (ECU), µε τον
ηγετικό ρόλο της Deutsche Bundesbank στη νοµισµατική
πολιτική της ΕΟΚ και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών, µε την οικονοµική κρίση της
Γιουργκοσλαβίας, µε την απόρριψη της Συνθήκης του
Μάαστριχτ από τη ∆ανία και µε το ενδεχόµενο διεύρυνσης της
ΕΟΚ.

116

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1989-1993) Ο φάκελος περιέχει αναφορές του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου και της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών, για την
παγκόσµια και ευρωπαϊκή οικονοµία του 1989, καθώς και
δηµοσιευµένες οµιλίες για τη νοµισµατική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης και τον ουσιώδη ρόλο
από την ίδρυση µιας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1989

1993

117

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1991-1993) Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την εξέλιξη του
Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος και το µέλλον της
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, την ευθύνη των
κεντρικών τραπεζών στην ευρωπαϊκή οικονοµία, την πορεία
της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας (ECU) µετά τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ, την κρίση του συστήµατος
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και τον στόχο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για την υιοθέτηση ενιαίου νοµίσµατος.

1991

1993

118

Ευρωπαϊκή και Νοµισµατική Ένωση (1992-1993)

1992

1993

119

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική 'Ενωση (1992-1993) Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη Συνθήκη του
1992
Μάαστριχτ, µε την ίδρυση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών, µε επικρίσεις για την
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, µε τη δύναµη της
Deutsche Bundesbank ενόψει της ένωσης των δύο Γερµανιών,
µε την πορεία της Κοινότητας προς την υιοθέτηση ενιαίου
νοµίσµατος και τη νοµισµατική ολοκλήρωση, µε τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών και µε την
πρόταση της Ισπανίας περί ίδρυσης Ευρωπαϊκού
Νοµισµατικού Ινστιτούτου.

1993

120

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1992-1993) Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις επιπτώσεις της
1992
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης στο ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Σύστηµα και στις οικονοµίες της Ανατολικής
Ευρώπης, µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και την επικύρωσή
της από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την ενιαία
ευρωπαϊκή αγορά, µε την ευρωπαϊκή αµυντική συνεργασία, µε
το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα, τη θέση του γερµανικού
µάρκου, την κυριαρχία της Γερµανίας στην ευρωπαϊκή
οικονοµία, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Συναλλαγµατικών
Ισοτιµιών και την πρόταση του Jacques Delors για µια
Ευρώπη δύο ταχυτήτων, µε το ζήτηµα της αποκλιµάκωσης

1993

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τους τρεις πυλώνες
της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, εξωτερική πολιτική και ασφάλεια, δικαιοσύνη), µε
τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και µε την ίδρυση
Αρχηγείου του Ευρωπαϊκού Σώµατος Στρατού.

1992
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του πληθωρισµού και µε την πρόταση της Ισπανίας για την
ίδρυση Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ινστιτούτου.
121

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση Κερδοσκοπία (1992-1993)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό
1992
Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών, τα οικονοµικά
προβλήµατα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την κερδοσκοπία,
τη στήριξη του γαλλικού φράγκου και την κρίση της γερµανικής
οικονοµίας.

1993

122

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση: ∆ηλώσεις
Ζακ Ντελόρ (1993)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις δηλώσεις του
1993
Jacques Delors για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το
ζήτηµα της σταθεροποίησης των ισοτιµιών και τη δηµιουργία
ενιαίου νοµισµατικού συστήµατος µε την υιοθέτηση ενιαίου
νοµίσµατος για την επίτευξη µιας Ενωµένης Ευρώπης.

1993
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1993
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1993-1994) Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση και την ανάγκη για ενιαία εξωτερική πολιτική, µε τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ, µε την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική
Μονάδα (ECU), µε την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση και
την πορεία προς ενιαίο νόµισµα, µε τη διεύρυνση της ΟΝΕ
προς τη Βόρεια Ευρώπη, µε τις προδιαγραφές οικονοµικής και
νοµισµατικής σύγκλισης για τις υποψήφιες χώρες στην ΟΝΕ
και µε την ίδρυση Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ινστιτούτου.

1994

124

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1991-1994) Ο Φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την Ευρωπαϊκή
1991
Ένωση µετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, την κρίση του
Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος και των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Ινστιτούτο, το µέλλον της Οικονοµικής και Νοµισµατικής
Ένωσης, την οικονοµική πολιτική της ΕΕ, την Κοινή Αγορά, τη
εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας (ECU) σε
ενιαίο νόµισµα, τις απόψεις των Jacques Delors και
Θεόδωρου Πάγκαλου για τη διεύρυνση της ΕΕ και την
οικονοµική σύγκλιση των χωρών-µελών, τη γερµανική
οικονοµία, την ανεργία, τις µειώσεις µισθών και, τέλος, µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ενιαία νοµοθεσία της ΕΕ.

1994

125

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1992-1994) Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη µετάβαση από το 1992
Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα στην Οικονοµική και
[1]
Νοµισµατική Ένωση, µε την ενιαία αγορά και τη νοµισµατική
ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το Ευρωπαϊκό
Νοµισµατικό Ινστιτούτο, µε την τακτική ενηµέρωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ελλείµµατα των χωρών-µελών,
µε τη διεθνή οικονοµική συνεργασία και τη χαλάρωση των
περιορισµών στις κεφαλαιαγορές, µε το σταθερό σύστηµα
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, µε την απόφαση στη Συνθήκη
του Μάαστριχτ για οικονοµική σύγκλιση των µελών της ΟΝΕ
και, τέλος, µε την καθιέρωση ενιαίου νοµίσµατος.

1994

126

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση Ουσιώδη
(1992-1994)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ευρωπαϊκή
1994
νοµισµατική ενοποίηση, την Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση, τη νοµισµατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την κρίση του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, τη
µετάβαση της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας (ECU) σε
ενιαίο νόµισµα, καθώς και µε τα προβλήµατα της βιοµηχανικής
ανάπτυξης και της ανεργίας.

1994

127

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1994)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την Οικονοµική και
1994
Νοµισµατική Ένωση, την εναρµόνιση των νοµισµατικών
πολιτικών, το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ινστιτούτο, την εξέλιξη
της Συνθήκης του Μάαστριχτ και την πορεία προς τη
νοµισµατική ολοκλήρωση.

1994

128

Ευρωπαϊκή και Νοµισµατική Ένωση - Νοµισµατική Πολιτική
(1994)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη νοµισµατική
πολιτική και τη σταθερότητα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών
στις χώρες µέλη της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης,
τη µετάβαση σε ένα κεντρικό τραπεζικό σύστηµα, τις σχέσεις
Ελλάδας-ΠΓ∆Μ, καθώς και αφιέρωµα στην πεντηκοστή
επέτειο από τη Συνθήκη του Bretton Woods.

1994

1994

129

Ευρωπαϊκή και Νοµισµατική Ένωση - Ενιαίο Νόµισµα (1995) Ο φάκελος περιέχει την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής

1995

1995

Σελίδα : 15
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
4 - Πηγές
Πλήθος φακέλων: 416
Έτ. περ. παρ.
Τελ.

Α/α
129

Τίτλος
Περιγραφή
Αρχ.
Ευρωπαϊκή και Νοµισµατική Ένωση - Ενιαίο Νόµισµα (1995)
1995
Επιτροπής, 31/5/1995, αναφορικά µε τη διαδικασία εισαγωγής
του ενιαίου νοµίσµατος τις χώρες της Οικονοµικής και
Νοµισµατικής Ένωσης.

130

1986
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1986-1989, Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
1993, 1996)
Νοµισµατικό Σύστηµα, την κίνηση κεφαλαίων στις Κεντρικές
Τράπεζες, το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, τον
συντονισµό των δηµοσιονοµικών πολιτικών των µελών της
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, την επιρροή της ΟΝΕ
στην πολιτική ενοποίηση, την αντίθεση του Ηνωµένου
Βασιλείου στην ΟΝΕ, το σύστηµα συναλλαγµατικών ισοτιµιών
και τον ελεγχόµενο πληθωρισµό, την ισχυρή θέση του
γερµανικού µάρκου, καθώς και τον εκσυγχρονισµό της
δηµόσιας διοίκησης στην Ελλάδα.

1996

131

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1979, 1988, Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε εκθέσεις της
1992-1996)
Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών για την Οικονοµική και
Νοµισµατική Ένωση, µε τα προγράµµατα οικονοµικής
προσαρµογής της Ελλάδας λόγω του δηµοσιονοµικού
προβλήµατος, µε τη διεθνή οικονοµική σταθερότητα και
συνεργασία, µε την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση, µε τη
νοµισµατική, δηµοσιονοµική και οικονοµική κατάσταση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και µε τις εξελίξεις στη
µεταποίηση και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της
ελληνικής αγοράς.

1979

1996

132

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Ένωση (1991)

1991
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την πορεία της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας, τα πραγµατικά επιτόκια, την εξέλιξη
ενός «σκληρού ECU» σε ενιαίο νόµισµα, την καταπολέµηση
του πληθωρισµού, την απόρριψη της πρότασης περί ίδρυσης
«Ευρώπης δύο ταχυτήτων» και την υιοθέτηση ίσων
απαιτήσεων εισόδου για όλα τα υποψήφια µέλη της ΟΝΕ, την
ένταξη της δραχµής στο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα, τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ, τη συνεργασία ΕΟΚ-ΕΖΕΣ για τη
δηµιουργία ζώνης εµπορίου 19 κρατών, την εµπειρία των ΗΠΑ
για τη διάσωση και επιτήρηση των χρηµατοοικονοµικών
θεσµών, καθώς και τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού
Ινστιτούτου και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1991

133

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1991-1996, Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη Συνθήκη του
1991
1999)
Μάαστριχτ και τις συνέπειές της στη γερµανική οικονοµία και
το µάρκο, µε την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση και τις
προοπτικές της για ένα ενιαίο νόµισµα, µε την
ανταγωνιστικότητα και τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, µε τη
συνεργασία των οικονοµικών πολιτικών των ευρωπαϊκών
χωρών, µε την πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου για
περιορισµών των κινήσεων κεφαλαίου, µε το πρόγραµµα της
ευρωπαϊκής Επιτροπής για µια Ενιαία Αγορά µε κοινωνικό
χαρακτήρα, µε το πρωτόκολλο ίδρυσης Ευρωπαϊκού
Νοµισµατικού Ινστιτούτου και µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Κεντρικών Τραπεζών. Περιέχει επίσης τεκµήρια σχετικά µε την
πορεία της ελληνικής οικονοµίας, την οικονοµική σύγκλιση για
την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και µε το ελληνικό δηµόσιο
χρέος.

1999

134

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση

1944
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
Νοµισµατικό Σύστηµα και τη νοµισµατική ολοκλήρωση της
Ευρώπης µε την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση.
Αναφέρονται στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, τη νοµισµατική
πολιτική, τη µετάβαση στο κοινό νόµισµα, τους κινδύνους των
ευρωπαϊκών αγορών, την υποψηφιότητα του Jacques Delors
στο αξίωµα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις
εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου, τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
και της ΟΝΕ, την ευρωπαϊκή οικονοµία, τη νοµισµατική κρίση,
το πρόγραµµα διαρθρωτικών αλλαγών για την καταπολέµηση
της ανεργίας και το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ινστιτούτο.

1999

135

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση (1980 - 1991)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, την οικονοµική, νοµισµατική και πολιτκή

1991

1980

1995

Σελίδα : 16
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
4 - Πηγές
Πλήθος φακέλων: 416

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

ενοποίηση, το ΝΑΤΟ, το ευρωπαϊκό νοµισµατικό σύστηµα κ.ά.
136

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση (1990 - 1994)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την Οικονοµική και
Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ), τη συνθήκη του Μάαστριχτ, την
πολιτική και νοµισµατική ενοποίηση της Ευρώπης, την
άσκηση κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής κ.ά.

1990

1994

137

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1978 - 1981)

1978
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, εθνικούς εκλογικούς νόµους και την επιλογή και
τον τρόπο εκλογής των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο
Ευρωκοινοβούλιο.

1981

138

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Περιφερειακή Ανάπτυξη:
Πρόταση Έρευνας Αχιλλέα Μήτσου και Αντιγόνης
Λυµπεράκη (1997)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε µελέτη για την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη.

1997

1997

139

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1987)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την Ευρωπαϊκή
1987
Νοµισµατική Ένωση, την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα,
την ισοτιµία συναλλάγµατος, την οικονονοµική και νοµισµατική
πολιτική σε διεθνές επίπεδο, την πτώση και άνοδο του
δολλαρίου κ.ά.

1987

140

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα : Έκθεση «Για την
ανόρθωση της ευρωπαϊκής οικονοµίας κατά τη δεκαετία του
'80» (1983)

Ο φάκελος περιέχει έκθεση σχετική µε την ευρωπαϊκή
οικονοµία.

1983

1983

141

∆ολλάριο Η. Π. Α. (1967 - 1968)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το ευροδολλάριο, τον 1967
πληθωρισµό, τους φόρους, το ισοζύγιο πληρωµών, τις
επενδύσεις των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής κ.ά.

1968

142

∆ολλάριο Η. Π. Α. (1978)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τις ισοτιµίες
συναλλάγµατος, το δολλάριο και τη σχέση του µε τη δραχµή
και την ελληνική οικονοµία.

1978

1978

143

∆ολλάριο Η. Π. Α. (1992)

Ο φάκελος περιλαµβάνει δηµοσιεύµατα και επισκοπήσεις
Τύπου αναφορικά µε την οικονοµία των Η.Π.Α, το έλλειµα
προϋπολογισµού,το δολλάριο, τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες
και τις επενδύσεις,

1992

1992

144

∆ολλάριο Η. Π. Α. (1991 - 1994)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την οικονοµία και τη
νοµισµατική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς και µε την οικονοµία
της Ιταλίας και της Γαλλίας.

1991

1994

145

∆ολλάριο Η. Π. Α. (1994 - 1995)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τις συναλλαγµετικές
ισοτιµίες, το δολλάριο, την οικονοµία των ΗΠΑ και το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Σύστηµα.

1994

1995

146

Λίρα Αγγλίας - Υποτίµηση (1967)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την υποτίµηση της
βρετανικής στερλίνας, την οικονοµία της Μεγάλης Βρετανίας
και τις συζητήσεις για την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα.

1967

1969

147

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός (1961)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον κανόνα
1960
συναλλάγµατος χρυσού, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα, το
παράδειγµα του Καναδά ως προς τις συναλλαγµατικές
ισοτιµίες, την εθνική τράπεζα της Ελβετίας και την
οµοσπονδιακή τράπεζα των Η.Π.Α.

1960

148

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός (1962 - 1963)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις συναλλαγµατικές 1962
ισοτιµίες, το χρυσό, το δολλάριο, τη ρευστότητα και το διεθνές
νοµισµατικό σύστηµα.

1963

149

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός (1961 - 1962, 1965) Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον κανόνα
1961
συναλλάγµατος χρυσού και το σχέδιο Ζολώτα, τον Οργανισµό
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το ελληνικό δηµόσιο
χρέος, την ελληνική βιοµηχανία κ.ά.

1965

150

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός (1960 - 1961, 1965, Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την κρίση πληρωµών 1960
στις ΗΠΑ, τον κανόνα συναλλάγµατος χρυσού, την αγορά
1967)
χρυσού και χρυσών λιρών, την ρευστότητα κ.ά.

1967

151

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός (1961 - 1967)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον κανόνα
1961
συναλλάγµατος χρυσού, το σχεδίου «Roosa», τη νοµισµατική
ανασυγκρότηση, το πρόβληµα πληρωµών και την ανεργία
στην Ελλάδα, τη διεθνή νοµισµατική σταθερότητα κ.ά.

1967

Σελίδα : 17
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
4 - Πηγές
Πλήθος φακέλων: 416

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός (1961 - 1967)

Ο φάκελος περιέχει οµιλία του Hnery Fowler σχετική µε το
πρόβληµα δηµιουργίας αποθεµατικού και άρθρα σχετικά µε
την διεθνή ρευστότητα, την νοµισµατική αναµόρφωση, τον
ρόλο του χρυσού και της λίρας, το δολλάριο, την παγκόσµια
οικονοµία και την οικονοµία των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής.

153

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός (1955, 1960 - 1961, Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την αξία του χρυσού
1965 - 1968)
και τον δανεισµό, τη ρευστότητα, το δολλάριο, την στερλίνα,
την παγκόσµια οικονοµία και το ισοζύγιο πληρωµών

154

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

1961

1967

1955

1968

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός (1957 - 1968)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την παγκόσµια αγορά 1957
χρυσού, το δολλάριο, τη διεθνή αγορά, το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, το σύλλογο διεθνούς ανάπτυξης, το
∆ιεθνές Οικονοµικό Σύστηµα, το διεθνές εµπόριο, το ισοζύγιο
πληρωµών κ.ά.

1968

155

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός (1960 - 1968)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το ρόλο του χρυσού, 1960
το δολλάριο, το ισοζύγιο πληρωµών, τη παγκόσµια οικονοµία,
το διεθνές νοµισµατικό σύστηµα κ.ά.

1968

156

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός (1966 - 1968)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον κανόνα
συναλλάγµατος χρυσού, την τιµή και τον έλεγχο της αγοράς
χρυσού, την αµερικανική δηµοσιονοµική πολιτική, τη διεθνή
νοµισµατική κρίση, το δολλάριο, το γαλλικό φράγκο κ.ά.

1966

1968
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός (1967 - 1968)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα και επισκοπήσεις Τύπου
αναφορικά µε την αγορά του χρυσού, το δολλάριο, τη διεθνή
ρευστότητα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµειό (∆.Ν.Τ.), το
ισοζύγιο πληρωµών των Η.Π.Α. κ.ά.

1967

1968
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός (1968)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα, επισκοπήσεις Τύπου, δηλώσεις
και οµιλίες σχετικές µε το χρυσό, το δολλάριο, την ισοτιµία
συναλλάγµατος, τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα, τη διεθνή
οικονοµική και νοµισµατική κρίση κ.ά.

1968

1968

159

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός (1961, 1966 - 1968) Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το χρυσό, το
δολλάριο, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα, τη ρευστότητα
κ.ά.

1961

1968
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα -Χρυσός (1968)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη νοµισµατική κρίση 1968
σε Η.Π.Α. και Ευρώπη, το χρυσό, τις συναλλαγµατικές
ισοτιµίες κ.ά.

1968

161

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός (1968 - 1969)

1968

1969
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός (1972)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων σχετικά µε τη διεθνή 1972
νοµισµατική κρίση, το πρόβληµα της διεθνούς ρευστότητας,
του χρυσού και του δολλαρίου, καθώς και τις ενέργειες για τη
µεταρρύθµιση του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος.

1972

163

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός (1978-1981)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διεθνή νοµισµατική 1978
κρίση, τον κανόνα χρυσού, την τιµή και τα αποθέµατα του
χρυσού, καθώς και τα σχέδια αναµόρφωσης του διεθνούς
νοµισµατικού συστήµατος.

1981

164

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός (1981)

Ο φάκελος περιέχει υπόµνηµα σχετικό µε τον ρόλο του
χρυσού στην οικονοµία των ΗΠΑ, καθώς και άλλα τεκµήρια
σχετικά µε τον κανόνα του χρυσού και τη µεταρρύθµιση του
διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος. Περιέχει, τέλος, δύο
τεκµήρια σχετικά µε την οστεοπόρωση, τη φαρµακευτική
αγωγή και την υγιεινή διατροφή.

1981

1981
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Χρυσός: Χειρόγραφα
Ξενοφώντα Ζολώτα

Ο φάκελος περιέχει ιδιόχειρες και δακτυλογραφηµένες
σηµειώσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικές µε τον ρόλο του
χρυσού στο υπό αναδιαµόρφωση διεθνές νοµισµατικό
σύστηµα.

166

∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα (1980-1987)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις εξελίξεις στο
διεθνές και το ευρωπαϊκό νοµισµατικό σύστηµα, τη
νοµισµατική κρίση και τις προτάσεις για νοµισµατική
µεταρρύθµιση.

1980

1987
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα (1971 - 1973)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε το έλλειµµα των 1971
Η.Π.Α., την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, τον
πληθωρισµό, το δολλάριο, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την
τιµή του χρυσού κ.ά.

1973

168

∆ιεθνές Ταµείο Εγγυοδοσιών : Τύπος (1977 - 1981)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη λειτουργία του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, τον ∆ιεθνή Οργανισµό
Πετρελαιοπαραγωγών, τη βοήθεια προς χώρες του Τρίτου
Κόσµου κ.α.

1977

1981

169

∆ιεθνές Ταµείο Εγγυοδοσιών : Τύπος (1982 - 1983)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε το ρόλο του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, το διεθνές τραπεζικό σύστηµα, την
οικονοµική βοήθεια προς χώρες του Τρίτου Κόσµου κ.ά.

1982

1983

170

∆ιεθνές Ταµείο Εγγυοδοσιών : Άρθρα (1977 - 1981)

Ο φάκελος περιέχει κείµενα, οµιλίες, άρθρα και επισκοπήσεις 1977
Τύπου αναφορικά µε το ∆ιεθνές Ταµείο Εγγυοδοσιών, ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, το εµπόριο, την ανάπτυξη, τα
πετροδολλάρια, το διεθνές τραπεζικό σύστηµα κ.ά.

1981

171

∆ιεθνές Ταµείο Εγγυοδοσιών : Άρθρα (1982)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το διεθνές τραπεζικό
σύστηµα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την παγκόσµια
οικονοµία, το ∆ιεθνές Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα κ.ά.

1982

1982
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∆ιεθνές Ταµείο Εγγυοδοσιών : ∆ιάφορες προτάσεις (1978 1982)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά τα οµόλογα, το ρόλο των 1978
Κεντρικών Τραπεζών, το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα,
την πρόταση για σύσταση της εταιρείας διασφάλισης
τραπεζικών ασφαλίσεων κ.ά.

1982

173

∆ιεθνές Ταµείο Εγγυοδοσιών : ∆ιάφορα υλικά (1975 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει περίληψη σχεδίου και έγγραφα του
1975
∆ιεθνούς Νοµισµατικόυ Ταµείου σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
των εξαγωγών, την πρόσβαση στην αγορά κεφαλαίων, τις
πολυµερείς εγγυήσεις, τα οµολογιακά δάνεια και τις τράπεζες.

1976

174

∆ιεθνές Ταµείο Εγγυοδοσιών : ∆ιάφορα υλικά (1977)

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα, αναφορές και επισκοπήσεις
Τύπου του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου αναφορικά µε τα
οµολογιακά δάνεια, το πετροδολλάριο, τις ξένες επενδύσεις
κ.ά.

1977

1977
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∆ιεθνές Ταµείο Εγγυοδοσιών : ∆ιάφορα υλικά (1978)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τους πολυµερείς
1978
αναπτυξιακούς οργανισµούς, το ∆ιεθνές Ταµείο Εγγυοδοσιών,
το διεθνές εµπόριο, τις κεφαλαιαγορές και τις επενδύσεις.

1978

176

∆ιεθνές Ταµείο Εγγυοδοσιών : ∆ιάφορα υλικά (1980 - 1981)

Ο φάκελος περιέχει αναφορές, έγγραφα και επισκοπήσεις
Τύπου σχετικά µε τις κεφαλαιαγορές, το διεθνές εµπόριο, τις
επενδύσεις και το ∆ιεθνές Ταµείο Εγγυοδοσιών.

1980

1981

177

Κεντρικές Τράπεζες: ∆ηµοσιεύµατα Τύπου (1957-1966)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τον ρόλο και τις
1957
εξουσίες των κεντρικών τραπεζών, µε την πολιτική των
κεντρικών τραπεζών διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, µε τον
συντονισµό της νοµισµατικής και πιστωτικής πολιτικής µεταξύ
κεντρικών τραπεζών, µε τα όργανα πιστωτικής πολιτικής της
Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, µε τα προβλήµατα του
ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, µε το πλεόνασµα
δολλαρίου και εν γένει µε τον τραπεζικό και
χρηµατοοικονοµικό τοµέα.

1966

178

Κεντρικές Τράπεζες: ∆ηµοσιεύµατα Τύπου (1975-1994)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τις κεντρικές τράπεζες 1975
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς και σε προσωπικότητες
∆ιοικητών κεντρικών τραπεζών. Αναφέρονται η νοµισµατική
πολιτική και οι νοµισµατικοί στόχοι των κεντρικών τραπεζών, η
Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, οι µισθοί στις ΗΠΑ, η
πολιτική λιτότητας, τα επιτόκια, ο πληθωρισµός, η εποπτεία
του βρετανικού τραπεζικού συστήµατος και η δραστηριότητα
ξένων τραπεζών στην Ελλάδα.

1994

179

Κεντρικές Τράπεζες: ∆ιάφορα υλικά (1955-1957)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις Κεντρικές
Τράπεζες. Περιέχονται το καταστατικό της Εθνικής Τράπεζας
της Αυστρίας και οµιλίες σχετικές µε τα νέα τραπεζικά
συστήµατα, τη συναλλαγµατική, πιστωτική, νοµισµατική και
αντικυκλική πολιτική διαφόρων ευρωπαϊκών τραπεζών, τον
τοµέα πλήρους απασχόλησης και τη διεθνή οικονοµική
συνεργασία.

1955

1957
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Κεντρικές Τράπεζες: ∆ιάφορα υλικά (1958-1961)

Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις. κείµενα, παρατηρήσεις,
1958
αναφορές, έντυπα και επισκοπήσεις Τύπου, σχετικές µε τις
κεντρικές τράπεζες. Τα τεκµήρια αναφέρονται σε ρυθµίσεις του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για τις κεντρικές τράπεζες και
στη νοµισµατική, µισθολογική, οικονοµική και εσωτερική
πολιτική κεντρικών τραπεζών, όπως των Κεντρικών
Τραπεζών της βόρειας και νότιας Αµερικής, της Τράπεζας της
Αγγλίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας, της
Οµοσπονδιακής Τράπεζας της Γερµανίας, της
Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και της Εµπορικής
Τράπεζας των ΗΠΑ.

1961

181

Κεντρικές Τράπεζες: ∆ιάφορα υλικά (1962-1964)

1962
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις κεντρικές
τράπεζες, την Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών, τη συµβολή
των κεντρικών τραπεζών στην πολιτική οικονοµικής
ανάπτυξης, την αύξηση της ευηµερίας, την καταπολέµηση του
πληθωρισµού και τη διεθνή οικονοµική συνεργασία.
Αναφέρεται το τραπεζικό σύστηµα των ΗΠΑ, η Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου και η Τράπεζα της Γαλλίας.

1964

182

Κεντρικές Τράπεζες (1965-1967)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη σηµασία, τη
1965
λειτουργία και τις εργασίες των κεντρικών τραπεζών, το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα, τους περιορισµούς πιστωτικής
πολιτικής, τον πληθωρισµό, τα οικονοµικά µέτρα του
Ηνωµένου Βασιλείου, τη νοµισµατική κρίση και την προµήθεια
κεφαλαίου. Αναφέρονται οι κεντρικές τράπεζες της Γερµανίας,
Ιταλίας, Αγγλίας, Καναδά, ΗΠΑ και Ελβετίας, καθώς και η
International Credit Bank of Geneva.

1967

183

Κεντρικές Τράπεζες: ∆ιάφορα υλικά (1971-1977)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις κεντρικές
1971
τράπεζες, τη διεθνή συνεργασία για την επίλυση διεθνών
τραπεζικών προβληµάτων, τη νοµισµατική και δηµοσιονοµική
πολιτική, τη λειτουργία τους ως ρυθµιστικών αρχών και
δανειστών έκτακτης ανάγκης, την τραπεζική πολιτική των
λιγότερων ανεπτυγµένων χωρών και µε το διεθνές χρέος.

1977

184

Κεντρικές Τράπεζες: ∆ιάφορα υλικά (1978-1983)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις κεντρικές
τράπεζες, το προτιµητέο αποθεµατικό νόµισµα, την ευθύνη
των τραπεζών για τη νοµισµατική πολιτική, τη φθορά του
κεφαλαίου τους λόγω του πληθωρισµού, τη συµβολή τους
στην παγκόσµια νοµισµατική σταθερότητα και την ανάγκη
δηµιουργίας µιας Κεντρικής Οµοσπονδιακής Τράπεζας.

1978

1983

185

Κεντρικές Τράπεζες: ∆ιάφορα υλικά (1991-1993)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις κεντρικές
τράπεζες, την ανεξαρτησία τους, τον ρόλο τους στη
χρηµατοπιστωτική εποπτεία, τις µεταρρυθµίσεις στον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα, τη νοµισµατική πολιτική και τη
διασφάλιση της οικονοµικής σταθερότητας.

1991

1993

186

Οικονοµική ανάπτυξη: ∆ιεθνές νοµισµατικό σύστηµα και
αναπτυσσόµενες χώρες (1966-1969)

Ο φάκελος περιέχει υποµνήµατα του Οργανισµού Ηνωµένων 1966
Εθνών, σχετικά µε την έκθεση της οµάδας εµπειρογνωµόνων
για διεθνή νοµισµατικά ζητήµατα, τη µεταρρύθµιση του
διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος και τη διεθνή συνεργασία
για την ανάπτυξη.

1969

187

Οικονοµική ανάπτυξη (Αναπτυσσόµενες χώρες - Χρέη Πολυεθνικές): Τύπος (1976-1979)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα σχετικά µε τη λειτουργία και 1976
τον ρόλο των πολυεθνικών εταιρειών για την οικονοµική
ανάπτυξη, µε τα εξωτερικά χρέη των υπανάπτυκτων χωρών
και µε την εξέλιξη της οικονοµικής επιστήµης.

1979

188

Οικονοµική ανάπτυξη (αναπτυσσόµενες χώρες - χρέη πολυεθνικές): ∆ιάφορα υλικά (1973,1975)

Ο φάκελος περιέχει έγγραφο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου για τις συνέπειες της πολιτικής συνεχούς ροής
κεφαλαίου στις υπό ανάπτυξη χώρες και αναφορά του
Πανεπιστηµίου του Reading για τις πολυεθνικές εταιρείες και
την τοπική ανάπτυξη.

1973

1975

189

Οικονοµική ανάπτυξη (αναπτυσσόµενες χώρες - χρέη πολυεθνικές): ∆ιάφορα υλικά (1976)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη δυναµική της
1976
συνεργασίας πολυεθνικών εταιρειών, µε τον δανεισµό των
αναπτυσσοµένων χωρών από ιδιωτικές τράπεζες, µε τον
ρυθµό εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους, µε τη σύνδεση
µεταξύ πολυεθνικών και τοπικής ανάπτυξης και µε τον κώδικα

1976
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του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για
τις πολυεθνικές εταιρείες.
190

Οικονοµική ανάπτυξη (αναπτυσσόµενες χώρες - χρέη πολυεθνικές): ∆ιάφορα υλικά (1976)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διεθνή οικονοµική 1976
συνεργασία, το πλήθος των πολυεθνικών εταιρειών που
εδρεύουν στην ΕΟΚ και δραστηριοποιούνται στη Λατινική
Αµερική, τις δυσκολίες εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους
των αναπτυσσοµένων χωρών, τα προβλήµατα απασχόλησης
και τους µεθόδους ελέγχου των πολυεθνικών στις κατά
τόπους κοινωνίες.

1976

191

Οικονοµική ανάπτυξη (αναπτυσσόµενες χώρες - χρέη πολυεθνικές): ∆ιάφορα υλικά (1977)

1977
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την εφαρµογή στην
Ελλάδα του κώδικα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης για τις πολυεθνικές εταιρείες, µε τα χρέη των
λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών, µε τη διαχείριση των
δηµοσίων κεφαλαίων, µε την αντιµετώπιση της ενεργειακής
κρίσης, µε τη συµβολή του δηµόσιου τοµέα στην οικονοµική
ανάπτυξη, µε τη διεθνή οικονοµική κατάσταση, µε τη διεθνή
οικονοµική συνεργασία και µε το πρόβληµα της υπεραύξησης
του πληθυσµού.

1977
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Οικονοµική ανάπτυξη (αναπτυσσόµενες χώρες - χρέη πολυεθνικές): ∆ιάφορα υλικά (1977)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη συνεργασία
δηµόσιων και ιδιωτών δανειστών για τη χρηµατοδότηση των
αναπτυσσοµένων χωρών, καθώς και µε την οικονοµία στην
ελλάδα και σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο.

1977

1977
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Οικονοµική ανάπτυξη (αναπτυσσόµενες χώρες - χρέη πολυεθνικές): ∆ιάφορα υλικά (1978)

Ο φάκελος περιέχει αναφορές σχετικές µε τις πολυεθνικές
εταιρείες, τη συνεργασία τους µε τα ανεπτυγµένα κράτη για
την τοπική ανάπτυξη, τα προβλήµατα χρέους, την
επιχειρησιακή έρευνα, το διεθνές εµπόριο και την εφαρµογή
εµπορικών περιορισµών στις εισαγωγές.

1978

1978
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Οικονοµική ανάπτυξη (αναπτυσσόµενες χώρες - χρέη πολυεθνικές): ∆ιάφορα υλικά (1978)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την εκβιοµηχάνιση
των αναπτυσσοµένων χωρών, τις βιοµηχανικές εξαγωγές και
τα διεθνή χρέη τους, τη διεθνή ανάπτυξη, το νέο σύστηµα
χρηµατοδότησης για τα καπιταλιστικά κράτη, την παγκόσµια
κατανοµή του πλούτου, τη συναλλαγµατική πολιτική και τις
πολυεθνικές επιχειρήσεις.

1978

1978
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Οικονοµική ανάπτυξη (χρηµατοδότηση αναπτυσσόµενων
χωρών): Τύπος (1979-1982)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διαχείριση των
πλεονασµάτων των πετρελαιοπαραγωγικών χωρών του
OPEC, τις ενέργειες και τα κίνητρα των πολυεθνικών
εταιρειών, το χρέος του Τρίτου Κόσµου και την παροχή
βοήθειας, την παγκόσµια οικονοµία και το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα, την παγκόσµια οικονοµική στρατηγική, τις
ευρωπαϊκές αγορές, τα επιτόκια δανεισµού και την
αποδοτικότητα της χειρονακτικής εργασίας.

1979

1982
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Οικονοµική ανάπτυξη (χρηµατοδότηση αναπτυσσόµενων
χωρών): ∆ιάφορα υλικά (1977)

Ο φάκελος περιέχει έκθεση του καθηγητή Richard N. Cooper, 1977
σχετική µε τη δηµιουργία µιας νέας παγκόσµιας νοµισµατικής
τάξης πραγµάτων.

1977
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Οικονοµική ανάπτυξη (χρηµατοδότηση αναπτυσσόµενων
χωρών): ∆ιάφορα υλικά (1978)

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα του Συµβουλίου Εµπορίου και
1978
Ανάπτυξης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, σχετικά µε τη
δηµιουργία πολυµερούς υπηρεσίας ασφάλισης και
αντασφάλισης, τη χρηµατοδότηση των αναπτυσσοµένων
χωρών και τη ροή κεφαλαιακών πηγών µε δανεισµό σε
ευρωνόµισµα.

1978
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Οικονοµική ανάπτυξη (χρηµατοδότηση αναπτυσσόµενων
χωρών): ∆ιάφορα υλικά (1978)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την οικονοµική
1978
συνεργασία µεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων, για τη
χρηµατοδότηση της ανάπτυξης των αναπτυσσοµένων χωρών.

1978
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Οικονοµική ανάπτυξη (χρηµατοδότηση αναπτυσσόµενων
χωρών): ∆ιάφορα υλικά (1979)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον διεθνή τραπεζικό 1979
δανεισµό, µε την προώθηση του εµπορίου για την οικονοµική
ανάπτυξη και µε την εγκατάσταση χρηµατοοικονοµικών
αγορών κεφαλαιακών προϊόντων.

1979
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Οικονοµική ανάπτυξη (χρηµατοδότηση αναπτυσσόµενων
χωρών): ∆ιάφορα υλικά (1979)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την προσαρµογή των 1979
χρηµατοδοτικών ροών προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, τους
λογαριασµούς υποκατάστασης, τα οικονοµικά κεφάλαια, τη
µεταφορά πόρων και τις µεσοπρόθεσµες διευκολύνσεις εντός

1979
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του πλαισίου του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
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Οικονοµική ανάπτυξη (χρηµατοδότηση αναπτυσσόµενων
χωρών): ∆ιάφορα υλικά (1980)

Ο φάκελος περιέχει µηνιαία έκδοση περιοδικού και αναφορές 1980
των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την οικονοµική ανάπτυξη
και τη χρηµατοδότηση των αναπτυσσόµενων χωρών.
Αναφέρονται η πολιτική πρόσβασης των αναπτυσσοµένων
χωρών στις κεφαλαιαγορές, η δραστηριότητα των αγορών
κεφαλαίου στις αναπτυσσόµενες χώρες, η ανάδυση των
κεφαλαιαγορών της Μέσης Ανατολής, η διεθνής
χρηµατοοικονοµική συνεργασία και η επισκόπηση των
παγκόσµιων χρηµατοδοτικών ροών στο πλαίσιο της τρίτης
δεκαετίας του προγράµµατος ανάπτυξης του ΟΗΕ.

1980
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Οικονοµική ανάπτυξη (χρηµατοδότηση αναπτυσσόµενων
χωρών): ∆ιάφορα υλικά (1980)

Ο φάκελος περιέχει αναφορές των Ηνωµένων Εθνών και
έρευνα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, σχετικές µε την
οικονοµική ανάπτυξη και τη χρηµατοδότηση των
αναπτυσσοµένων χωρών.

1980

1980
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Οικονοµική ανάπτυξη (χρηµατοδότηση αναπτυσσόµενων
χωρών): ∆ιάφορα υλικά (1981-1982)

1981
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την αναπτυξιακή
πολιτική στις αναπτυσσόµενες χώρες. Αναφέρεται η
ανακύκλωση των πλεονασµάτων των πετρελαιοπαραγωγικών
χωρών του OPEC στις ευρωαγορές, η πολιτική του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου για τις πολυνοµισµατικές πρακτικές, τα
προγράµµατα παγκόσµιας επιβίωσης, το αναπτυξιακό
µοντέλο Βορρά-Νότου και η αποκατάσταση της ισορροπίας
της παγκόσµιας οικονοµίας.

1982
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Οικονοµική ανάπτυξη - Ελλάδα : Πενταετές Πρόγραµµα
οικονοµικής ανάπτυξης (1959 - 1963)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το πενταετές
πρόγραµµα οικονοµικής ανάπτυξης (1959 - 1963) για τους
τοµείς της γεωργίας, του τουρισµού, των επενδύσεων κ.ά.

1959

1963
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Οικονοµική ανάπτυξη - Ελλάδα (1962 - 1967)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ελληνική
οικονοµία και το πρόγραµµα ανάπτυξης της χώρας.

1962

1967
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Οικονοµική ανάπτυξη - Ελλάδα : Οικονοµικός
Προγραµµατισµός (1966)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την οικονοµική
ανάπτυξη και τον Οικονοµικό Προγραµµατισµό της Ελλάδας.

1966

1966
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Οικονοµική ανάπτυξη - Ελλάδα (επενδύσεις και ανάπτυξη) :
∆ιάφορα υλικά (1977 - 1983)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας στον τοµέα της βιοµηχανίας και των
επενδύσεων.

1977

1983
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Οικονοµική ανάπτυξη - Ελλάδα (επενδύσεις και ανάπτυξη) :
∆ιάφορα υλικά (1984)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον σοσιαλισµό, την 1984
οικονοµία της Λατινιής Αµερικής, την ελληνική βιοµηχανία, την
ευρωπαϊκη οικονοµική και κοινωνική πολιτική κ.ά.

1984
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Οικονοµική ανάπτυξη - Ελλάδα : Σταθεροποίηση και
ανάπτυξη - ουσιώδη (1991)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε την αναπτυξιακή 1991
δράση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας υπέρ της
Ελλάδας, τον ρυθµό ανάπτυξης των επενδυτικών
δραστηριοτήτων, την βιοµηχανική ανάπτυξη, τη
συναλλαγµατική πολιτική, την ιδιωτικοποίηση της «ΜΑΒΕ», τη
συµβολή του ιδιωτικού τοµέα στην οικονοµική ανάπτυξη κ.ά.

1991
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Οικονοµική ανάπτυξη - Ελλάδα : Αποβιοµηχάνιση (1991)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε διάφορους τοµείς της 1991
ελληνικής βιοµηχανίας, τις αποκρατικοποιήσεις, την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα κ.ά.

1991
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Οικονοµική ανάπτυξη - Ελλάδα : Τύπος (1981 - 1986)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το ισοζύγιο, τις
επενδύσεις, την ανεργία, την οικονοµική και τεχνολογική
ανάπτυξη στην Ελλάδα κ.ά.

1981

1986
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Οικονοµική ανάπτυξη - Ελλάδα : Τύπος (1988 - 1992)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τις ξένες επενδύσεις
στην Ελλάδα, την νοµισµατική, οικονοµική και πολιτική
κατάσταση της χώρας, καθώς και την κατάσταση στην
Ουγγαρία και τη Γαλλία.

1988

1992
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Οικονοµική ανάπτυξη - Ελλάδα : Τύπος (1994)

Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα σχετικά µε τις επενδύσεις και 1994
την εισορή ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα, τις επιχορηγήσεις
βάσει αναπτυξιακού νόµου, την βιοµηχανική ανάπτυξη της
Ελλάδας κ.ά.

1994
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Οικονοµική ανάπτυξη - Εξωτερική βοήθεια : Τύπος (1958 1960)

Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα σχετικά µε την οικονοµική
πολιτική της Παγκόσµιας Τράπεζας, την εξωτερική πιολιτική
των Η.Π.Α. αναφορικά µε δάνεια που χορηγούνται για
ανάπτυξη χωρών, ζητήµατα µε την Ε.Σ.Σ.∆ κ.ά.

1960

1958
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215

Οικονοµική ανάπτυξη - Εξωτερική βοήθεια : ∆ιάφορα υλικά
(1958 - 1959)

Ο φάκελος περιέχει δελτία Τύπου, δηλώσεις, επισκόπηση
τύπου, ενηµερωτικά φυλλάδια, σηµειώµατα, προσχέδια και
άρθρα σχετικά κυρίως µε την οικονοµική ανάπτυξη, τις
ιδιωτικές επενδύσεις και τα δάνεια ανάπτυξης σε λιγότερο
ανεπτυγµένες χώρες.

1958

1959
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Οικονοµική ανάπτυξη: Επενδύσεις και βιοµηχανική ανάπτυξη Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την οικονοµική και
βιοµηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας, τη µεταπολεµική
(1988 - 1990)
οικονοµική ιστορία της χώρας, επενδύσεις στις
αναπτυσσόµενες χώρες κ.ά.

1988

1990
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Οικονοµική ανάπτυξη: ∆ιάφορα υλικά (1954)

Ο φάκελος περιέχει Τετράδια του Ινστιτούτου Εφαρµοσµένων 1954
Οικονοµικών Επιστηµών σχετικά µε την οικονοµική ανάπτυξη
την περίοδο 1954.

1954

218

Οικονοµική Ανάπτυξη: ∆ιάφορα υλικά (1961 - 1964)

Ο φάκελος περιέχει Τετράδιο του Ινστιτούτου Εφαρµοσµένων 1961
Οικονοµικών Επιστηµών, Εκθέσεις, ∆ηλώσεις και ∆ελτία
Τύπου του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σχετικά κυρίως µε
τις πολιτικές και στρατηγικές για οικονοµική ανάπτυξη.

1964
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Οικονοµική ανάπτυξη : ∆ιάφορα υλικά (1965 - 1967)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε νοµισµατικά ζητήµατα 1965
των αναπτυσσόµενων χωρών, τα αποθέµατα χρυσού των
µελών του ∆ΝΤ και επιχειρηµατικά ζητήµατα σε διεθνές
επίπεδο.

1967
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Οικονοµική ανάπτυξη: ∆ιάφορα υλικά (1974, 1976)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το διεθνές εµπόριο,
την πιστωτική πολιτική και το ισοζύγιο πληρωµών των
αναπτυσσόµενων χωρών, τον Καναδά κ.ά.

1974

1976
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Οικονοµική ανάπτυξη : ∆ιάφορα υλικά (1977)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη νοµισµατοποίηση 1977
των αναπτυσσόµενων χωρών, τα ειδικά τραβηχτικά
δικαιώµατα, την νοµισµατική πολιτική της ιαπωνίας, τις
ευέλικτες συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τις επιδιώξεις του ∆ΝΤ
για τα µέλη του.

1977
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Οικονοµική ανάπτυξη : ∆ιάφορα υλικά (1984 - 1995)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε τις οικονοµικές
εξελίξεις στην ΕΟΚ, την ανάπτυξη και το χρέος της Λατινικής
Αµερικής, το ρόλο του ∆ΝΤ στη δηµοσιονοµική
αναδιάρθρωση, την αναπτυξιακή πολιτική της Ισπανίας, την
ανάγκη ξένων επενδύσεων κ.ά.

1984

1995
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Οικονοµική ανάπτυξη - Ελλάδα : Ανθρώπινος παράγοντας Επενδύσεις - Παραγωγικότητα (1983 - 1985)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε την αύξηση της
παραγωγικότητας.

1983

1985
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Οικονοµική ανάπτυξη - Ελλάδα : Ανθρώπινος παράγοντας Επενδύσεις - Παραγωγικότητα (1986)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα Τύπου σχετικά µε την
1986
ελληνική οικονοµία, τον δηµοσιονοµικό τοµέα, τις ιδιωτικές και
δηµόσιες επιχειρήσεις, τα προβλήµατα του συνδικαλισµού και
δηλώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου για την οικονοµική
σταθεροποίηση και το οικονοµικό πρόγραµµα.

1986
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Οικονοµική ανάπτυξη - Ελλάδα : Ανθρώπινος παράγοντας Επενδύσεις - Παραγωγικότητα (1990)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα Τύπου σχετικά µε τη
1990
µέτρηση των επιπέδων της οικονοµίας και της ανάπτυξης, τον
ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, τους βιοµήχανους, τους
εργαζόµενους και την επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο
της ΕΟΚ.

1990
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Παιδεία: Αγροτική εκπαίδευση (1954, 1958)

Ο φάκελος περιέχει έντυπα σχετικά µε την επαγγελµατική
κατάρτιση στον τοµέα της γεωργίας.

1954

1958
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Παιδεία: Τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση (1959)

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα του ΟΗΕ σχετικά µε το εργατικό 1959
δυναµικό στη Λατινική Αµερική και την παροχή βοήθειας σε
χώρες για οικονοµική ανάπτυξη, καθώς και έγγραφα και µία
οµιλία αναφορικά µε τις βιοµηχανικές χώρες, τα εθνικά
προγράµµατα ανάπτυξης στην Ασία και τον τοµέα της έρευνας
και της εκπαίδευσης.

1959
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Παιδεία: Τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση (1960)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε την οικονοµική 1960
ανάπττυξη, την εκπαίδευση στην Σοβιετική Ένωση, τις Η.Π.Α.
και διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, τις επενδύσεις στην
επιστήµη και την εκπαίδευση και το ανθρώπινο δυναµικό στις
αναπτυσσόµενες χώρες.

1960
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Παιδεία: Τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση (1961-1962)

Ο φάκελος περιλαµβάνει έγγραφα της Επιτροπής για την

1962

1961
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Παιδεία: Τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση (1961-1962)

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
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1961

1962

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Συνεργασία σχετικά µε την
εκπαίδευση σε σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη, καθώς και
άρθρο σχετικό µε τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
230

Παιδεία: Τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση (1955-1965)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε την βιοµηχανική 1955
επέκταση σε υπανάπτυκτες χώρες, το εργατικό δυναµικό στην
Ελλάδα, τη σύσταση επιτροπής για την Παιδεία, έρευνα για
την εκπαίδευση στην Κρήτη και την επαγγελµατική
εκπαίδευση στην Ελλάδα.

1965
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Επαγγελµατική και Τεχνική Εκπαίδευση στην Ελλάδα
(1957-1965)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την οργάνωση της
1957
τεχνικής, επαγγελµατικής και βιοµηχανικής εκπαίδευσης στην
Ελλάδα, κατά τα έτη 1957-1965, σύµφωνα µε διεθνή
πρότυπα.

1965
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Παιδεία-Ελλάδα (1960-1964)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την οργάνωση της
1960
επιστηµονικής, τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην
Ελλάδα, κατά τα έτη 1960-1964.

1964
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Παιδεία: Τεχνική Εκπαίδευση (1976)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την τεχνική και
1976
επαγγελµατική εκπαίδευση στην Ελλάδα, κατά το έτος 1976.
Μεταξύ άλλων εµπεριέχεται σύγγραµµα του Γ. ∆. Γεωργιάδη
µε µεταφυσικές προβλέψεις για το µέλλον της ανθρωπότητας
(σχετίζεται µε τον φάκελο A2/S5/Y4/F415).

1976

234

Παιδεία-Ελλάδα: Άρθρα (1959-1963)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε το εκπαιδευτικό
1959
σύστηµα στην Ελλάδα, τη σύνδεση της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης µε την οικονοµική ανάπτυξη, τις απόψεις του Ξ.
Ζολώτα για το παραπάνω ζήτηµα και την εκπαιδευτική
πολιτική της κυβέρνησης, καθώς και το εκπαιδευτικό σύστηµα
της Αµερικής και της Σοβιετικής Ένωσης.

1963
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Παιδεία-Ελλάδα: Έκθεση Επιτροπής Παιδείας (1964)

Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις και αποφάσεις της Επιτροπής
1964
Παιδείας σχετικές µε τα προβλήµατα απασχόλησης, τη
λειτουργία των Νυκτερινών Γυµνασίων, την επιµόρφωση του
διδακτικού προσωπικού της Μέσης Εκπαίδευσης και ζητήµατα
για όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, από την προσχολική
ηλικία ως την ανώτατη εκπαίδευση.

1964
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Παιδεία-Ελλάδα: Νοµοσχέδια (1965-1966)

Ο φάκελος περιέχει Εισηγητικές Εκθέσεις και Σχέδιο Νόµου
1965
αναφορικά µε την τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση στην
Ελλάδα και την οργάνωση της Ανώτατης Παιδείας.

1966
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Παιδεία-Ελλάδα: Γλωσσικό (1983)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την αλλοίωση της
ελληνικής γλώσσας.

1983

1983
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Παιδεία: ∆ιάφορα (1958-1965)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα, οµιλίες και έντυπα καθώς και
χειρόγραφες σηµειώσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα σχετικά µε
την τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση της Γαλλίας, της
Αγγλίας, της Γερµανίας και της Αυστρίας, τις αναπτυξιακές
προσπάθειες των υπανάπτυκτων χωρών, τη γεωργική
εκπαίδευση στην Ελλάδα και την ελληνική οικονοµία.

1958

1965
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Παιδεία: ∆ιάφορα (1984 - 1990)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε εγρασιακά ζητήµατα, 1984
την οικονοµική ανάπτυξη, τα προβλήµατα του εκπαιδευτικού
συστήµατος, την τεχνική εκπαίδευση και τον τρόπο εισαγωγής
στην ανώτατη εκπαίδευση.

1990

240

Παιδεία: ∆ιάφορα (1991 - 1992)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τη θέση των γυναικών 1991
στη δηµόσια ζωή και τη σχέση τους µε την ανάπτυξη, την
ανάγκη για προσέλκυση επενδύσεων,την αγορά εργασίας και
τη σηµασία της συνεχούς εκπαίδευσης για τις επιχειρήσεις.

1992
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Σοσιαλισµός (1973-1975)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την πορεία του
1973
σοσιαλισµού στον κόσµο, την σοσιαλιστικοποίηση της
ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας, την πορεία του κόµµατος
«ΠΑ.ΣΟ.Κ.», απόψεις εκπροσώπων άλλων κοµµάτων κ.ά.

1975

242

Σοσιαλισµός (1976 -1978)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον σοσιαλισµό, την
ελληνική σοσιαλδηµοκρατία και το ΠΑ.ΣΟ.Κ., την πορεία του
σοσιαλισµού και της αριστεράς στην Ευρώπη κ.ά.

1976

1978

243

Σοσιαλισµός (1977-1978)

Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα σχετικά µε τον καπιταλισµό
και τη Σοβιετική Ένωση, τις διπλωµατικές σχέσεις της

1977

1978

Σελίδα : 24
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
4 - Πηγές
Πλήθος φακέλων: 416

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Ισπανίας µε τη Σοβιετική Ένωση, την πορεία του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος και τον ρόλο των κοµµουνιστών, τις
κρατικοποιήσεις, το ενδεχόµενο συνεργασίας Ελλάδας Τουρκίας για το Αιγαίο, την ελληνική οικονοµία, τον
σοσιαλισµό κ.ά.
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Σοσιαλισµός (1979 - 1982)

Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα σχετικά µε τον κοµµουνισµό 1979
και την εξέλιξη του καπιταλισµού στην Ελλάδα, την
σοσιαλιστικοποίηση της Ουγγαρίας, την πολιτική σκηνή στη
∆υτική Ευρώπη, τον νεοµαρξισµό στην Ανατολική Ευρώπη, τις
αποκρατικοποιήσεις κ.ά.

1982
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Τουρκία (1974-1975)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις ενέργειες της
1974
Τουρκίας επί του κυπριακού ζητήµατος, το συναλλαγµατικό
σύστηµα της Τουρκίας, τη χρηµατοδότησή της, την
κοινοπραξία για την ανάπτυξή της, τις αµυντικές δαπάνες της,
το πετρέλαιο και την τουρκική λίρα, καθώς και την οικονοµική
βοήθεια προς την Κύπρο.

1975

246

Τουρκία (1976) [1]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την κατάσταση της
1976
τουρκικής οικονοµίας, τον ρυθµό ανάπτυξης της Τουρκίας και
τη θέση της χώρας στον πυρηνικό σχεδιασµό του NATO.

1976
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Τουρκία (1976) [2]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον ρυθµό ανάπτυξης 1976
της τουρκικής οικονοµίας, το συναλλαγµατικό σύστηµα της
Τουρκίας, την οικονοµική-βιοµηχανική της ζώνη, τις σχέσεις
της µε την Ελλάδα και τη ∆ύση, την πορεία ένταξής της στην
ΕΟΚ, τη συνεκµετάλλευση των κοιτασµάτων ορυκτού πλούτου
στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, τις τουρκικές προκλήσεις,
την άµυνα της Ελλάδας χωρίς πυρηνικούς εξοπλισµούς και
στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσµό και το κατά κεφαλήν
εθνικό προϊόν της Ελλάδας και της Τουρκίας.

1976
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Τουρκία (1977)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την κατάσταση της
1977
τουρκικής οικονοµίας, τον ρυθµό ανάπτυξης, το σύστηµα
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και τη διακοπή των εξωτερικών
πληρωµών της Τουρκίας, τις συνοµιλίες µε το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, την οικονοµική επιβάρυνση της Ελλάδας
και της Τουρκίας για στρατιωτικούς εξοπλισµούς, τις
απαιτήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την αναζήτηση
υδρογονανθράκων.

1977
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Τουρκία (1978)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την τουρκική
1978
οικονοµία, την πρόσβαση της Τουρκίας στις αγορές
κεφαλαίων, το συναλλαγµατικό της σύστηµα, τον δανεισµό της
από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, τις σχέσεις της µε το
NATO, τις ελληνοτουρκικές συνοµιλίες, το Οικουµενικό
Πατριαρχείο, την αναζήτηση πηγών ενέργειας στο Αιγαίο,
καθώς και προτάσεις για το κυπριακό ζήτηµα και για την
οικονοµική ανάκαµψη της Κύπρου.

1978
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Τουρκία (1979-1980)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις οικονοµικές
1979
εξελίξεις στην Τουρκία, της σχέσεις της χώρας µε το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο και το συναλλαγµατικό-εµπορικό σύστηµά
της. Περιέχει επίσης τεκµήρια σχετικά µε τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις, τις δηλώσεις B. Ecevit για τη µουσουλµανική
µειονότητα της ∆υτικής Θράκης, τις απειλές της Τουρκίας
εναντίον της Ελλάδας για το Αιγαίο Πέλαγος και την
επανεξέταση της αποχώρησης της Ελλάδας από το NATO.

1980
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Τουρκία (1981-1983)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την τουρκική
οικονοµία και την πορεία της Τουρκίας κατά τη δεκαετία του
1980, την τροποποίηση της «Εφεδρικής Συµφωνίας
Τουρκίας» µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την
αναπτυξιακή τράπεζα «Yapi Kredi Bankasi AS».

1981

1983
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Τουρκία (1986-1987)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την πορεία της
1986
τουρκικής οικονοµίας, τις υποδοµές της Τουρκίας, τον
προσανατολισµό της εξωτερικής της πολιτικής, και τις
διεκδικήσεις της για τον έλεγχο των πετρελαϊκών κοιτασµάτων
του βορείου Αιγαίου, την αναλογία στρατιωτικής βοήθειας των

1987

Σελίδα : 25
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
4 - Πηγές
Πλήθος φακέλων: 416

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Ηνωµένων Πολιτειών προς την Τουρκία και την Ελλάδα,
καθώς και τον λόγο του Κ. Καρρά για τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις.
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Τουρκία (1988)

1988
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την εξωτερική
πολιτική των Ηνωµένων Πολιτειών για την Ελλάδα, την
Τουρκία και την Κύπρο, µε τις καθυστερήσεις των
διαπραγµατεύσεων ένταξης της Κύπρου στην ΕΟΚ, µε τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις τουρκικές αιτιάσεις για τη
µουσουλµανική µειονότητα της δυτικής Θράκης, µε τις σχέσεις
Ελλάδας-ΗΠΑ για το θέµα των στρατιωτικών βάσεων, µε τις
αιτιάσεις των Σκοπίων περί µακεδονικής εθνότητας, µε τις
σχέσεις Τουρκίας-ΕΣΣ∆, µε την ενίσχυση της Κύπρου από τον
ελληνικό στρατό, καθώς και µε την τουρκική εισβολή στην
Κύπρο το 1974.

1988
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Τουρκία (1989)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την παροχή
1989
οικονοµικής βοήθειας στην Τουρκία, µε επιστηµονικές
ερµηνείες περί µακεδονικής εθνικής ταυτότητας, µε τις σχέσεις
του NATO µε τα κράτη-µέλη, καθώς και µε την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο το 1975.

1989

255

Τουρκία (1991)

1991
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις επιπτώσεις της
υποτίµησης της τουρκικής λίρας στο εµπορικό ισοζύγιο και το
ισοζύγιο πληρωµών της Τουρκίας, µε την τουρκική απογραφή
του 1904 αναφορικά µε το ζήτηµα ύπαρξης µακεδονικής
εθνότητας, µε τη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης, µε τη
στρατηγική σηµασία του Αιγαίου και τις διµερείς σχέσεις
Ελλάδας-Τουρκίας, µε τα προβλήµατα της Τουρκίας στην
ευρύτερη περιοχή του Ιράκ, καθώς και µε τις πολιτικές
ιδεολογίες του Παντουρκισµού και του Πανισλαµισµού.

1991
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Ελληνοτουρκικές διαφορές (1974-1991)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα και έγγραφα σχετικά µε τις
1974
ελληνοτουρκικές διαφορές, τις στρατηγικές επιδιώξεις της
Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου αναφορικά µε
τη συνεκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του
Αιγαίου, την προσάρτηση ή αποστρατιωτικοποίηση των
∆ωδεκανήσων, τα δικαιώµατα των Τουρκοκυπρίων και τις
έρευνες του ωκεανογραφικού σκάφους «Sismik». Περιέχει
επίσης τεκµήρια σχετικά µε τους όρους συµµετοχής της
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα και µε το
«Σύµφωνο Ελληνοτουρκικής Φιλίας».

1991
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∆ηµόσιος Τοµέας: Φορολογία ξένων επενδύσεων
(1966-1967)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη φορολογία των
Ηνωµένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας, αναφορικά µε τις
προσόδους από επιχειρήσεις, εταιρείες και νοµικά πρόσωπα
του εξωτερικού.

1966

1967
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1975
∆ηµόσιος Τοµέας: ∆ηµόσιες επιχειρήσεις-δηµόσιες δαπάνες Ο φάκελος περιέχει µελέτες και άρθρα σχετικά µε τη
συµµετοχή του κράτους στο εθνικό εισόδηµα, τη συνεχή
(1975-1976)
αύξηση των δηµοσίων δαπανών, την εξέλιξη της κοινωνικής
ασφάλισης και τον τοµέα των δηµοσίων επιχειρήσεων τόσο
στην Ελλάδα όσο και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική
Κοινότητα.

1976
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∆ηµόσιος Τοµέας: ∆ηµοσιονοµική πολιτική (1989)

Ο φάκελος περιέχει µελέτες σχετικές µε τον δηµοσιονοµικό
αντίκτυπο των δηµοσίων επιχειρήσεων και µε τις προτάσεις
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για τη δηµοσιονοµική
πολιτική.

1989

1989
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∆ηµόσιος Τοµέας: ∆ηµόσιο χρέος (1984-1992)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την πορεία του
1984
εξωτερικού δανεισµού της Ελλάδας, την αύξηση του δηµοσίου
χρέους και την άνθιση της παραοικονοµίας, µε το αµυντικό
χρέος, µε την ανάγκη για δηµοσιονοµική πειθαρχία, µε το
µοντέλο τιµαριθµικής αναπροσαρµογής και ωρίµανσης των
κρατικών οµολόγων, µε τα κέρδη της ελληνικής οικονοµίας
από έκδοση οµολόγων µε ρήτρα ECU και µε την αποτυχία
σύγκλισης της ελληνικής οικονοµίας µε τους όρους της
Συνθήκης του Μάαστριχτ.

1992

261

∆ηµόσιος Τοµέας: ∆ηµόσιο χρέος (1993-1996)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τα υψηλά επίπεδα του 1993

1996

Σελίδα : 26
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
4 - Πηγές
Πλήθος φακέλων: 416

Α/α
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Τίτλος
∆ηµόσιος Τοµέας: ∆ηµόσιο χρέος (1993-1996)

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

1993

1996

δηµοσίου χρέους της Ελλάδας και µε τη διαχείρισή του.
262

∆ηµόσιος Τοµέας: ∆ηµόσιο χρέος (αχρονολόγητα)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την εξυπηρέτηση του
εξωτερικού δηµοσίου χρέους της Ελλάδας, την έκδοση
εντόκων γραµµατίων µε ανταγωνιστικό επιτόκιο, την παροχή
δανείων σε ECU και τις πολεµικές αποζηµιώσεις που οφείλει η
Γερµανία στην Ελλάδα.

263

Ελληνική οικονοµία : Επιτροπή Οικονοµικών
Εµπειρογνωµόνων (1925 - 1927)

Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα σχετικά µε τον κρατικό
προϋπολογισµό, το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας και την
ανάγκη περιορισµού των δαπανών των υπουργείων.

1925

1927

264

Ελληνική οικονοµία : Πρακτικά συνεδριάσεων της Βουλής
(1965 - 1966)

Ο φάκελος περιλαµβάνει πρακτικά από Συνεδριάσεις της
Βουλής και άρθρο σχετικό µε έκθεση για την πολιτική του
Ανδρέα Παπανδρέου.

1965

1966
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Ελληνική Οικονοµία (1962 - 1966)

Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα σχετικά µε την αύξηση του
1962
εθνικού κεφαλαίου, τη διακοπή της αµερικανικής βοήθειας
προς την Ελλάδα, την οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας κ.ά.

1966
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Ελληνική οικονοµία : Οικιστικές επενδύσεις (1964 - 1965)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις επενδύσεις
κεφαλαίων εξωτερικού και τη χρηµατοδότηση δανείων για
στεγαστικά και τουριστικά έργα..

1964

1965

267

Ελληνική οικονοµία (1987 - 1989)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τον σοσιαλισµό στην
1987
Ελλάδα, την παραίτηση Σηµίτη από τη θέση του Υπουργού
Οικονοµικών, το ΠΑ.ΣΟ.Κ και τη θέση του απέναντι στην ΕΟΚ,
το πολιτικό σκηνικό της εποχής κ.ά.

1989

268

Ελληνική οικονοµία (1990 -1991)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την δηµοσιονοµική και 1990
οικονοµική πολιτική της Ελλάδας, τις επενδύσεις ξένων
κεφαλαίων, την πτώση των ιδιωτικών καταθέσεων, την
ελληνική οικονοµία, την είσοδο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό
Νοµισµατικό Σύστηµα κ.ά.

1991

269

∆ιάφοραι ∆ηµοσιεύσεις (1952, 1968 - 1974, 1990 - 1993)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα και άλλα τεκµήρια σχετικά µε το
1952
θρακικό ζήτηµα και την εθνική άµυνα της Ελλάδας, τις
ιδιωτικοποιήσεις βιοµηχανικών επιχειρήσεων, την
παραοικονοµία και τη φοροδιαφυγή, την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, τις µικροµεσαίες επενδύσεις, το δηµόσιο χρέος,
την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού, το πρόγραµµα
σύγκλισης µε την ΕΟΚ, το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα
κ.ά.

1993

270

Ελληνική οικονοµία (1996)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το πρόγραµµα
σύγκλισης µε την ΕΟΚ, την ανάπτυξη της ελληνικής
οικονοµίας, την ελληνική βιοµηχανική δραστηριότητα, την
απορρόφηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τις
επενδύσεις, την κυβερνητική οικονοµική και δηµοσιονοµική
πολιτική κ.ά.

1996

1996

271

Ελληνική Οικονοµία (1990)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την αποµάκρυνση των 1990
αµερικανών από τη βάση του Ελληνικού, την πορεία της
ελληνικής οικονοµιάς, τον έλεγχο του συναλλάγµατος, τη
φορολογία,το έλλειµµα του δηµοσίου και τα µέτρα για αύξηση
των δηµόσιων εσόδων κ.ά.

1990

272

Ελληνική οικονοµία (1997)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ανεργία, τον
πληθωρισµό, την οικονοµική πολιτική, το Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης και την εισροή πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
το δηµόσιο χρέος και την αναθεώρηση του ασφαλιστικού
συστήµατος.

1997

1997

273

Παραοικονοµία (1979 - 1997)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την παραοικονοµία
1979
στις Η.Π.Α., τη Μεγάλη Βρεταννία, την Ιταλία και την Ελλάδα,
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, την εισροή παράνοµου εργατικού δυναµικού σε
Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, την απορρόφηση χρηµατοδότησης
από το Κοινοτικό Πλαισιο Στήριξης, τις σχέσεις της Κίνας µε
την Ε.Σ.Σ.∆. κ.ά.

1997

274

Μισθοί - Ευηµερία - Ανεργία (1983 - 1985)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την διεθνή οικονοµία, 1983
την οικονοµία της Σουηδίας, την απασχόληση στην Μ.

1985

Σελίδα : 27
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
4 - Πηγές
Πλήθος φακέλων: 416

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Βρετανία, την Ευρώπη και τις Η.Π.Α., το κόστος διαβίωσης
στην Ιταλία, την Αυτόµατη Τιµαριθµική Αναπροσαρµογή κ.ά.
275

Μισθοί - Ευηµερία - Ανεργία (1986 - 1988)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε τη θέσπιση του
τετραηµέρου εργασίας για την καταπολέµηση της ανεργίας,
την αύξηση της απασχόλησης χωρίς αύξηση του
πληθωρισµού, τη θέση των γυναικών στην εργασία, την
ανεργία στην Ευρώπη, τις εργασιακές συνήθειες των
Ελλήνων, τη σύνδεση της παραγωγικότητας µε την αµοιβή
στον ∆ηµόσιο Τοµέα κ.ά,

1986

1988

276

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1987 - 1988)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε το διεθνές
νοµισµατικό σύστηµα, την ευρωπαϊκή νοµισµατική πολιτική, ,
τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, την ευρωπαϊκή οικονοµική και
νοµισµατική ενοποίηση και τον ρόλο της Οµοσπονδιακής
Τράπεζας της Γερµανίας σε αυτή, την δηµιουργία Κεντρικής
Ευρωπαϊκής Τράπεζας και την δηµοπρασία οµολόγων σε
E.C.U.

1987

1988

277

EMB (Ltd) : Ενηµέρωση για τις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές
εξελίξεις (1962)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές της EMB σχετικές µε την
παραγωγή, τις τιµές, το ισοζύγιο πληρωµών και την
νοµισµατική πολιτκή.

1962

1962

278

Spraos, John Greek Manufacturing in a Macroeconomic
Context: Analysis and Policy (1995)

Ο φάκελος περιλαµβάνει µελέτη σχετική µε τον τοµέα της
µεταποίησης στην Ελλάδα.

1995

1995

279

Οικονοµική ανάπτυξη (αναπτυσσόµενες χώρες πληθωρισµός) : Ουσιώδεις µελέτες (1958 - 1963)

Ο φάκελος περιέχει µελέτες και πρακτικά συνεδριών σχετικά
µε την οικονοµική ανάπτυξη, τη σταθερότητα και τον
πληθωρισµό στην Λατινική Αµερική.

1958

1963

280

Νοµισµατική πολιτική (1957 - 1959)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε την οικονοµική
σταθερότητα στη Γαλλία, την οικονοµική κατάσταση της
Γερµανίας, το Οµοσπονδιακό Αποθεµατικό Σύστηµα των
Η.Π.Α., το πρόβληµα του πληθωρισµού, τη θέση του
γερµανικού µάρκου, της λίρας και του δολλαρίου στην
οικονοµία, την πολιτική για τις εξαγωγές, την πιστωτική
πολιτική κ.ά.

1957

1959

281

Νοµισµατική πολιτική (1960 - 1962)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε την δηµιουργία
Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, το αποθεµατικό της
Ολλανδίας, την εισροή ξένων κεφαλαίων στην Ελβετία, την
συµβολή της Οµοσπονδιακής Τράπεζας της Γερµανίας στην
ανάπτυξη, τους πιστωτικούς ελέγχους της Αυστρίας και την
ευρωπαϊκή οικονοµική συνεργασία.

1960

1962

282

Νοµισµατική πολιτική (1963 - 1964)

Ο φάκελο περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε την πολιτική για 1963
τα επιτόκια, την υποτίµηση και τις επιπτώσεις της στο επίπεδο
τιµών στις αναπτυσσόµενες χώρες, την οικονοµία της
Ελβετίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Μ. Βρετανίας κ.ά.

1964

283

Νοµισµατική πολιτική (1965 - 1967)

Ο φάκεκλος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τους
συναλλαγµατικούς ελέγχους στη Μ. Βρετανία, τα οικονοµικά
προβλήµατα της Ελλάδας και οµιλία του Ξ. Ζολώτα, την
κίνηση κεφαλαίων, τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών στην
παγκόσµια οικονοµία, την ανάγκη για κοινή νοµισµατική
πολιτική κ.ά.

1965

1967

284

Νοµισµατική πολιτική (1975 - 1982)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη νοµισµατική
πολιτική και τις εξελίξεις, τη ρευστότητα, το χρέος, την
οικονοµική ανάπτυξη και τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες.

1975

1982

285

Νοµισµατική πολιτική (1987)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε τη νοµισµατική 1987
πολιτική της Ελβετίας και της Αυστραλίας, τη διεθνή
νοµισµατική πολιτική, την σταθεροποίηση της συναλλγµατικής
ισοτιµίας, την αναµόρφωση του διεθνούς νοµισµατικού
συστήµατος και την ύφεση της δεκαετίας του 1930.

1987

286

Νοµισµατική Πολιτική (1988 - 1989)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε το διεθνές
νοµισµατικό σύστηµα και τις προοπτικές του, τον διεθνή
συντονισµό για φορολογική πολιτική, τα συναλλαγµατικά
συστήµατα.

1988

1989

287

Νοµισµατική πολιτική (1991 - 1993)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις χρηµατοπιστωτικές 1991

1993
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Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
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Τίτλος
Νοµισµατική πολιτική (1991 - 1993)

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

1991

1993

αγορές της Γερµανίας, τη νοµισµατική πολιτική των κεντρικών
τραπεζών, την κυµαινόµενη συναλλαγµατική ισοτιµία, την
οικονοµία και τη νοµισµατική πολιτική του Καναδά.
288

Νοµισµατική πολιτική (1994) [1]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις χρηµατοπιστωτικές 1994
αγορές και το σύστηµα πληρωµών στην Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Κοινότητα.

1994

289

Νοµισµατική πολιτική (1994) [2]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη σταθερότητα των
τιµών το 1990, τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, το ζήτηµα του
Hedge Fund, την ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών και
τη σηµασία της για την οικονοµική σταθερότητα µιας χώρας
κ.ά.

1994

1994

290

∆ραχµή : Κρίση λίρας (1964) [1]

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την κρίση της δραχµής, 1964
την άνοδο και την πώληση της χρυσής λίρας, την µείωση των
καταθέσεων κ.ά.

1964

291

∆ραχµή : Κρίση λίρας (1964) [2]

Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα σχετικά µε την κρίση της
δραχµής, τη χρυσή λίρα,, την οιικονοµική σταθερότητα, την
πολιτική του χρυσού, τις προεκλογικές περιοδείες πολιτικών
και την νοµισµατική και οικονοµική πολιτική της Ένωσης
Κέντρου.

1964

1964

292

∆ραχµή : Κρίση λίρας (1964) [3]

1964
Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα σχετικά µε την ελληνική
οικονοµία, την σχέση της κυβερνητικής πολιτικής µε την
αύξηση του πληθωρισµού, την κρίση της δραχµής, την αγορά
της χρυσής λίρας καθώς και µε την επαναφορά της τιµής της.

1964

293

∆ολάριο Η.Π.Α - Υποτίµηση (1973)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε την παγκόσµια
οικονοµία, το δολλάριο, τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες στη Μ.
Βρετανία, την άνοδο τιµών, και την παραοικονοµία διεθνώς.

1973

1973

294

Συνάλλαγµα : Υποτίµηση Τουρκικής Λίρας (1970)

Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα σχετικά µε την υποτίµηση της 1970
τουρκικής λίρας και τις επιπτώσεις της στην ελληνική
οικονοµία.

1970

295

Συνάλλαγµα : Φράγκο - Μάρκο (1969 - 1971)

Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα σχετικά µε τις οικονοµικές
σχέσεις της Ελλάδας µε τη ∆ύση, την γαλλική οικονοµία, την
υποτίµηση του γαλλικού φράγκου, την ανατίµηση του
γερµανικού µάρκου, τις ισοτιµίες συναλλάγµατος, την κρίση
του δολαρίου και την διεθνή νοµισµατική κατάσταση.

1969

1971

296

Συνάλλαγµα : Φράγκο - Μάρκο (1968)

Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα σχετικά µε τις φορολογικές
αλλαγές στη Γαλλία, την οικονοµία της Μ. Βρετανίας και της
Γαλλίας, την κρίση του φράγκου και του γερµανικού µάρκου,
τη διεθνή οικονοµική κατάσταση και την ελληνική γεωργία.

1968

1968

297

Πληθωρισµός - Συναλλαγµατικές ισοτιµίες : Μελέτες (1975 1976)

Ο φάκελος περιλαµβάνει µελέτες σχετικές µε την θεωριά του
πληθωρισµού και της ανεργίας και τις κυµαινόµενες
συναλλαγµατικές ισοτιµίες.

1975

1976

298

Πληθωρισµός - Συναλλαγµατικές ισοτιµίες: Μελέτες (1975 1977, 1981)

Ο φάκελος περιέχει οικονοµικές µελέτες σχετικές µε τις
1975
κυµαινόµενες συναλλαγµατικές ισοτιµίες, το ισοζύγιο
πληρωµών, το ΑΕΠ διάφορων χωρών, την αξιολόηση των
αποκλίσεων µεταξύ της βραχυπρόθεσµης και
µακροπρόθεσµης συναλλαγµατικής ισοτιµίας και τη διαχείριση
της συναλλαγµατικής ισοτιµίας.

1977

299

Πληθωρισµός - Συναλλαγµατικές ισοτιµίες: Μελέτες (1981)

Ο φάκελος περιέχει µελέτες σχετικές µε την κατάρρευση των
ισοτιµιών της αγοραστικής δύναµης και µε το σύστηµα
Crawling-Peg.

1981

1981

300

Πληθωρισµός - Συναλλαγµατικές ισοτιµίες: Μελέτες (1986 1987)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διαχείριση των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών.

1986

1987

301

Πληθωρισµός - Συναλλαγµατικές ισοτιµίες: Μελέτες (1988 1989)

Ο φάκελος περιέχει οικονοµικές µελέτες και άρθρο σχετικά µε 1988
την νοµισµστική πολιτική και την πολιτική των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών για τη σταθερότητα του διεθνούς
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος.

1989

302

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Οµιλίες - ∆ηµοσιεύµατα (1980 - Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τα συναλλαγµατικά
αποθέµατα, τη διεθνή οικονοµική τάξη, την ανάπτυξη του
1986)
διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος, το έλλειµµα στις

1980

1986

Σελίδα : 29
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Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
4 - Πηγές
Πλήθος φακέλων: 416

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

βιοµηχανικές χώρες, τις διεθνείς νοµισµατικές και
χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις, ζητήµατα που αφορούν την
Ιαπωνία και την Ουρουγουάη κ.ά.
303

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Οµιλίες - δηµοσιεύµατα (1987 - Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε την παγκόσµια 1987
1995)
οικονοµία και την παγκόσµια βιοµηχανία καθώς καιτις κυρίως
οµιλίες από την ετήσια συνάντηση των οργανισµών IDA, IMF
και IFC.

1995

304

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1980, 1986, 1988)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε τα προβλήµατα 1980
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Συστήµατος, την ανάγκη
σύστασης µιας κεντρικής ευρωπαϊκής νοµισµατικής τράπεζας
και το µέλλον της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Μονάδας
(E.C.U.).

1988

305

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα - Έκθεση Ζακ Ντελόρ
(1988 - 1989)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε την Κεντρική
Ευρωπαϊκή Τράπεζα, το µέλλον και την οικονοµική και
νοµισµατική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Κοινοίτητας, και το
ευρωπαϊκό νοµισµατικό σύστηµα.

1988

1989

306

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση:
Επιστηµονικές ανακοινώσεις (1990) [1]

Ο φάκελος περιλαµβάνει µελέτες σχετικές µε την νοµισµατική 1990
ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καιτα οφέλη από αυτή
τη µετάβαση, καθώς και από το κοινό ευρωπαϊκό νόµισµα.

1991

307

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση:
Επιστηµονικές ανακοινώσεις (1990) [2]

Ο φάκελος περιλαµβάνει µελέτες σχετικές µε την µετάβαση
στο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα και την Ευρωπαϊκή
Νοµισµατική Ενοποίηση.

1990

1990

308

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (1992 1994) [2]

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε τις εξελίξεις της 1992
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τις διαδικασίες για την οικονοµική και
νοµισµατική ευρωπαϊκή ενοποίηση, την Κεντρική Τράπεζα της
Γαλλίας και τη συνθήκη του Μάαστριχ.

1994
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Κείµενα εργασίας (1991)

Ο φάκελος περιέχει µελέτες σχετικές µε την αγορά
συναλλάγµατος, τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τη
µακροοικονοµική πολιτική και την νοµισµατική πολιτική για
οικονοµική σταθερότητα.

1991

1991
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∆ραχµή (1997 - 1998)

Ο φάκελος περιλαµβάνει συνέντευξη του Ξ. Ζολώτα για την
πρωθυπουργία του Κ. Σηµίτη και την κυβερνητική οικονοµική
πολιτική, καθώς και άρθρα σχετικά µε την πορειά της
δραχµής.

1997

1998
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - ∆ολλάριο (1987 - 1994;)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διαχείριση των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, τη διεθνή οικονοµική κρίση, το
διεθνές νοµισµατικό σύστηµα, τις κυµαινόµενες
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, κα ιτη σταθεροποίηση του
δολλαρίου.

1987

1994
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Gleske, Leonard (1985 - 1988)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ευρωπαϊκή
1985
νοµισµατική µονάδα, τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό νοµισµατικό
σύστηµα, την κίνηση κεφαλαίου και τη νοµισµατική πολιτική
στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα.

1988
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1961
Περιφερειακός Προγραµµατισµός: Συνέδριο του Ο.Ε.Ο.Σ. για Ο φάκελος περιέχει µελέτες σχετικέςµε τον οικονοµικό και
την περιφερειακή ανάπτυξη (Αθήνα - 1961) [1]
κοινωνικό χάρτη της Ευρώπης, την προσαρµογή των αγροτών
στις βιοµηχανικές εργασίες, την οικονοµική ανάπτυξη στην
Ελλάδα και την περίπτωση της Νότιας Ιταλίας.

1961
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Περιφερειακός Προγραµµατισµός: Συνέδριο του Ο.Ε.Ο.Σ. για Ο φάκελος περιέχει µελέτες σχετικές µε τα αναπτυξιακά
προγράµµατα της Βόρειας Νορβηγίας, του Βελγίου και του
την περιφερειακή ανάπτυξη (Αθήνα - 1961) [2]
Πόρτο Ρίκο, καθώς και µε τον ρόλο του εργατικού κινήµατος
για τα προγράµµατα οικονοµικής ανάπτυξης.

1961

1961
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Περιφερειακός Προγραµµατισµός: Πρώτο συνέδριο του
Ο φάκελος περιέχει µελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
Ο.Ε.Ο.Σ. για τη µελέτη προβληµάτων οικονοµικής ανάπτυξης την Οικονοµική Συνεργασία σχετικές µε την περιφερειακή
(Bellagio - 1960)
ανάπτυξη και οικονοµία, την οικονοµική ανάπτυξη της
Ισπανίας, την περιφερειακό σχεδιασµό της Ιταλίας κ.ά.

1960

1960
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Περιφερειακός Προγραµµατισµός: πρώτο συνέδριο του
Ο φάκελος περιέχει µελέτες του πρώτου συνεδρίου του
1960
Ο.Ε.Ο.Σ. για τη µελέτη προβληµάτων οικονοµικής ανάπτυξης Οργανισµού Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας στο
(Bellagio - 1960)
Bellagio το 1960 σχετικές µε την οικονοµική και περιφερειακή
ανάπτυξη.

1960
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Περιφερειακός προγραµµατισµός (1956 - 1961)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το υδάτινο δυναµικό 1956
της Ελλάδας, την αποκέντρωση των εθνικών κέντρων
παραγωγικότητας, την οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη
και την αγροτική οικονοµία.

1961
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Πολιτικά Κόµµατα: Ένωση Κέντρου - Νέες ∆υνάµεις (1974 1976)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τον Γεώργιο Μαύρο, τις 1974
προεκλογικές του οµιλίες και το κόµµα της Ένωσης Κέντρου
Νέες ∆υνάµεις.

1976
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Πολιτικά Κόµµατα: Ε∆ΗΚ (1977)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε το πολιτικό κόµµα της
Ε∆ΗΚ καθώς και οµιλίες των κκ. Ζίγδη, Μαύρου,
Κανελλόπουλου και Πεσµαζόγλου.

1977

1977
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Πολιτικά Κόµµατα: Νέα ∆ηµοκρατία (1974 - 1978)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις προεκλογικές
οµιλίες του Κωνσταντίνου Καραµανλή και του Ανδρέα
Παπανδρέου σε διάφορες περιοχές, τις προεκλογικές οµιλίες
τους στη Βουλή, καθώς και άλλα θέµατα σχετικά µε τα
πολιτικά κόµµατα.

1974

1978
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Πολιτικά Κόµµατα: ΠΑΣΟΚ (1974 - 1976)

Ο φάκελος περιέχει οµιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς 1974
και άρθρα για την ελληνική οικονοµία, το ΝΑΤΟ, το Κυπριακό,
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την αγροτική οικονοµία.

1976

322

Πολιτικά κόµµατα: ΠΑΣΟΚ (1977)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε την οργάνωση
του κόµµατος ΠΑ.ΣΟ.Κ., τον Ανδρέα Παπανδρέου και την
κυβερνητική πολιτική που σκοπεύει να ακολουθήσει.

1977

1977
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Πολιτικά κόµµατα: ΠΑΣΟΚ (1978)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά τις πολιτικές θέσεις, 1978
την ιδεολογία και την πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ., την
αντιπαράθεση του Π. Παπαληγούρα µε τον Α. Παπανδρέου,
καθώς και συνεντεύξεις του Ανδρέα Παπανδρέου για την
εξωτερική πολιτική και την ελληνική πολιτική κατάσταση.

1978
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Πολιτικά κόµµατα: Ε.Α., Ε.∆.Α., Κ.Κ.Ε. (1974 - 1977)

Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα και οµιλίες σχετικά µε το
Κυπριακό, την ελληνική οικονοµία, το ΝΑΤΟ, την ξένες
εταιρείες και τα πολιτικά προγράµµατα του Κ.Κ.Ε. και της
Ε.∆.Α.

1974

1977
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Πολιτικά κόµµατα: ∆ιάφορα (1974 - 1978)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε την οικονοµία
στην Αµερική, τη Γαλλία και την Τουρκία, καθώς και τις
εντάσεις στο Αιγαίο, τις αµυντικές δαπάνες, την αποχώρηση
στελεχών από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την ελληνική οικονοµική και
πολιτική κατάσταση.

1974

1978
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Rostow, Walt Witman: Economic Growth

Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα σχετικά µε τις απόψεις του W. 1959
Rostow για επίτευξη οικονοµικής ανάπτυξης.

1959
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Πληθωρισµός - Νοµισµατική πολιτική: Μελέτες (1950 - 1957) Ο φάκελος περιλαµβάνει µελέτες του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 1950
Ταµείου σχετικές µε το ζήτηµα του πληθωρισµού στις Η.Π.Α.,
αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία.

1957

328

Ευρωπαϊκή Ένωση: Σχεδιασµός της εκπαίδευσης ξένων
γλωσσών (1996)

1996

1996

329

∆ηµόσιος Τοµέας: Φόρος Επιτηδεύµατος (1931, 1946, 1977 Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε τη νοµοθεσία για 1931
- 1978)
τη φορολογιά και τους φόρους επιτηδεύµατος, ασκήσεως
επαγγέλµατος και εισοδήµατος.

1978
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Οµιλίες - δηµοσιεύµατα (1976 - Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το ισοζύγιο
1978)
πληρωµών, την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, τον έλεγχο
των αποθεµατικών, το εµπορικό τραπεζικό σύστηµα σε
Καναδά, ∆υτική Ευρώπη και Ιαπωνία κ.ά.

1976

1978
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Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα: Η µεσογειακή αγροτική
οικονοµία της Γαλλίας (c. 1977)

Ο φάκελος περιέχει µελέτη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας σχετική µε την αγροτική οικονοµία της Γαλλίας.

1977

1977
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∆ολλάριο Η.Π.Α. (1982 - 1986)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον προϋπολογισµό, 1982
το χρέος, τη νοµισµατική πολιτική, το εµπορικό έλλειµµα και
την οικονοµική πολιτική του James Baker στις Η.Π.Α., καθώς
και την πτώση του δολλαρίου, τη διεθνή οικονοµική πολιτική
κ.ά.

1986
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∆ολλάριο Η.Π.Α. - Πλεόνασµα ισοζυγίου πληρωµών (1967 1969)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το διεθνές
νοµισµατικό σύστηµα, την ελεύθερη αγορά χρυσού στο
Λονδίνο και το πλεόνασµα πληρωµών στις Η.Π.Α.

1969

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε την άποψη της
Βασιλικής ∆ενδρινού για την ξενόγλωσση εκπαίδευση.

1967
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Αγορές κεφαλαίων - Μελέτη Ο.Ο.Σ.Α. (1966)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια του Οργανισµού Οικονοµικής
1966
Συνεργασίας και Ανάπτυξης σχετικά µε τις κεφαλαιαγορές, το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, την αξιοποίηση της
αποταµίευσης και την επιτροπή για την οικονοµική πολιτική
και το ισοζύγιο πληρωµών.

1966
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Συνάλλαγµα - κερδοσκοπία (1981 - 1984)

Ο φάκελος περιέχει Κείµενα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου, αναφορές και άρθρα σχετικά µε την αγορά
συναλλάγµατος και τις τιµές του δολλαρίου.

1981

1984
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Krelle, W.: Μελέτες για τις ισοτιµίες συναλλάγµατος και τη
διεθνή οικονοµία (1985 - 1986)

Ο φάκελος περιέχει µελέτες σχετικές µε την παγκόσµια
1985
οικονοµία, τον προσδιορισµό των συναλλαγµατικών ισοτιµιών
στις αλληλοεξαρτώµενες οικονοµίες και τις ροές κεφαλαίου για
τις χώρες του ΟΟΣΑ.

1986
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∆ιεθνής οικονοµία (1975, 1991 - 1995)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις εξελίξεις στη
1975
διεθνή οικονοµία, το διεθνές εµπόριο, τις πολιτικές των
βιοµηχανικών και αναπτυσσόµενων χωρών, την κατανοµή του
παγκόσµιο πλούτου κ.ά.

1995
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Αναδιάρθρωση (1957-1965) Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις διεθνείς
1957
χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις, τον πληθωρισµό, το πρόβληµα
της διεθνούς νοµισµατικής ρευστότητας, τον κανόνα χρυσού,
το δολλάριο και τις ενέργειες για την αναδιάρθρωση του
διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος κατά το χρονικό διάστηµα
1957-1965.

1965
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Αναδιάρθρωση (1966) [1]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την κατάσταση του
1966
διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος κατά το 1966, την τιµή του
χρυσού, τις προτάσεις για τη διεθνή νοµισµατική
µεταρρύθµιση και το σχέδιο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου για τη δηµιουργία πρόσθετων αποθεµατικών.

1966
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Αναδιάρθρωση (1966) [2]

1966
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις διεθνείς
χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις και τη συνεδρίαση των ∆ιοικητών
της Οµάδας των ∆έκα για τον χρυσό, την κρίση του διεθνούς
νοµισµατικου΄συστήµατος και τη µεταρρύθµισή του.

1966
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Ρευστότητα (1967) [1]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τα προβλήµατα του
διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος και της διεθνούς
ρευστότητας κατά το 1967, την πρόταση του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου για τη δηµιουργία αποθεµατικών
µονάδων, τους διακανονισµούς πληρωµών µεταξύ των
αναπτυσσοµένων χωρών, την τιµή του χρυσού και το
δολλάριο.

1967

1967
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Ρευστότητα (1967) [2]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τα προβλήµατα του
1967
διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος και της διεθνούς
ρευστότητας κατά το 1967, την πρόταση του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου για τη δηµιουργία αποθεµατικών
µονάδων βασισµένων στα τραβητικά δικαιώµατα, την
πρόταση του Otmar Emminger για τα αποθεµατικά ενεργητικά
και τις πιέσεις των Ηνωµένων Πολιτειών για διεθνή
νοµισµατική µεταρρύθµιση.

1967
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Ρευστότητα (1967) [3]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τα προβλήµατα του
διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος και της διεθνούς
ρευστότητας κατά το 1967, την πρόταση του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου για τη δηµιουργία αποθεµατικών
µονάδων βασισµένων στα τραβητικά δικαιώµατα, τις
επιπτώσεις του πληθωρισµού, τη συµφωνία της Οµάδας των
∆έκα για διεθνή νοµισµατική µεταρρύθµιση, καθώς και την
ολλανδική πρόταση στον ΟΗΕ για την αντιµετώπιση της
φτώχειας.

1967

1967
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Ρευστότητα (1967) [4]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τα προβλήµατα του
διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος και της διεθνούς
ρευστότητας κατά το 1967, τη συµφωνία της Οµάδας των
∆έκα για διεθνή νοµισµατική µεταρρύθµιση, τη σύνοδο του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στη Βραζιλία, καθώς και τις
επιπτώσεις από την υποτίµηση της στερλίνας.

1967

1967
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Αναδιάρθρωση (1967) [5]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τα προβλήµατα του
διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος και της διεθνούς
ρευστότητας κατά το 1967, την ανάγκη αναδιάρθρωσής του,
την πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας (τιµή χρυσού,
δολλάριο, έλλειψη ρευστότητας), την πρόταση του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου για τη δηµιουργία ενεργητικού
αποθεµατικού, την εκχώρηση σε αυτό ειδικών τραβηκτικών
δικαιωµάτων, καθώς και την ανάγκη παραχώρησης
επενδυτικών κινήτρων από τις κυβερνήσεις.

1967

1967
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα - Αναδιάρθρωση (1968)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τα προβλήµατα του
1968
διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος και της διεθνούς
ρευστότητας κατά το 1968, την ανάγκη αναδιάρθρωσής του,
την πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας, την πρόταση του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για τη δηµιουργία
αποθεµατικών µονάδων βασισµένων σε ειδικά τραβηκτικά
δικαιώµατα, την ανάδειξη νέων χρηµατιστηρίων, καθώς και το
εµπορικό έλλειµµα των Ηνωµένων Πολιτειών και την πορεία
του δολλαρίου.

1968

347

Ευρωπαϊκή Ένωση: Κοινωνική πολιτική και οικονοµική κρίση Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε την ευρωπαϊκή
(1993 - 1994)
αγορά και οικονοµία, το πρόβληµα της ανεργίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, την κοινωνική πολιτική της ΕΟΚ, τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, την ανάγκη για επενδύσεις κ.ά.

1993

1994
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Οικονοµική θεωρία: Αποδελτιώσεις οικονοµικού τύπου (1984 Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα σχετικά κυρίως µε την
- 1986)
ανάλυση βασικών οικονοµικών θεµάτων, όπως η σχέση
ζήτησης και προσφοράς, η επίδραση των ελλειµµάτων στην
οικονοµία, οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες, το ισοζύγιο
πληρωµών, οι οικονοµικές θεωρίες κ.ά.

1984

1986

349

Ελληνική οικονοµία (1961 - 1962)

Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα σχετικά µε τις προϋποθέσεις 1961
για τον δανεισµό της Ελλάδας από τη ∆ιεθνή Τράπεζα, καθώς
και την οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας, τις αποδοχές των
διοικητικών στελεχών της Αγροτικής Τράπεζας, την ανάγκη
µείωσης των στρατιωτικών δαπανών και την ανάγκη για
ιδιωτικές επενδύσεις.

1962

350

Πληθωρισµός (1991)

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε απόψεις και
προτάσεις για τον περιορισµό του πληθωρισµού.

1991

1991

351

Χαλικιάς, ∆ηµήτρης: Οµιλίες (1990)

Ο φάκελος περιλαµβάνει εκδόσεις της Τράπεζας της Ελλάδος 1990
σχετικές µε το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, την οικονοµική
ανάπτυξη και τη νοµισµατική πολιτική, καθώς και άρθρο του
Π. Γέµτου σχετικό µε τον homo economicus.

1990

352

Γέµπτος, Πέτρος: Άρθρα (1989 - 1993)

Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα σχετικά µε τις οικονοµικές
δραστηριότητες και θεωρίες στην Αρχαία Ελλάδα, καθώς και
µελέτη σχετική µε την διεπιστηµονική σχέση του ∆ικαίου µε
την Οικονοµία.

1989

1993

353

Τράπεζες στην αρχαιότητα (1937-1993)

Ο φάκελος περιέχει άρθρο, εγκυκλοπαιδικά λήµµατα,
1941
συγγράµµατα και χειρόγραφες σηµειώσεις, που αφορούν την
οικονοµία, τον πληθωρισµό και τη γένεση των τραπεζών στην
αρχαιότητα.

1993

354

Τραπεζικό απόρρητο - ∆ίκη Κοσκωτά (1991)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων σχετικά µε τη δίκη που 1991
ακολούθησε το λεγόµενο σκάνδαλο Κοσκωτά, την άρση του
τραπεζικού απορρήτου και την κατάθεση του ∆ιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, ∆ηµητρίου Χαλικιά.

1991

355

∆ιεθνής κίνηση κεφαλαίων (1992-1994)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη διεθνή
χρηµατοπιστωτική ενοποίηση, τα συστήµατα πληρωµών
µεγάλης αξίας, την κινητικότητα κεφαλαίων, καθώς και τον
ρόλο των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και
των αµοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθµισης κινδύνου (hedge
funds) στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.

1992

1994

356

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Εξωτερικά χρέη (1983) [1]

Ο φάκελος περιέχει µελέτες του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
1983
Ταµείου, σχετικές µε τη διεθνή τραπεζική και την επίλυση των
προβληµάτων από τα εξωτερικά χρέη των αναπτυσσοµένων
χωρών.

1983

Σελίδα : 33
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
4 - Πηγές
Πλήθος φακέλων: 416
Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

357

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Εξωτερικά χρέη (1983) [2]

Ο φάκελος περιέχει µελέτες του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου, σχετικές µε τα προβλήµατα πληρωµών και
διαχείρισης των εξωτερικών χρεών των αναπτυσσοµένων
χωρών.

1983

1983

358

Ελληνοτουρκικές διαφορές - Κυπριακό (1963-1986)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων και περιοδικών,
σχετικά µε τις ελληνοτουρκικές διενέξεις και το κυπριακό
ζήτηµα.

1963

1986

359

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Οµιλίες - δηµοσιεύµατα
(1976-1980)

Ο φάκελος περιέχει οµιλίες στις συναντήσεις του ∆ιεθνούς
1976
Νοµισµατικού Ταµείου των ετών 1976-1980, σχετικές --µεταξύ
άλλων-- µε την παγκόσµια προσφορά χρήµατος, το ισοζύγιο
πληρωµών, τις διεθνείς επενδυτικές εισοδηµατικές ροές και
τους δείκτες συναλλαγµατικών ισοτιµιών και σχετικών
µεταβλητών.

1980

360

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: πάγωµα διαθεσίµων Ιράν
(1979)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου σχετικά µε το πάγωµα των διαθεσίµων του Ιράν και
την επιβολή οικονοµικών περιοριστικών µέτρων από τις
Ηνωµένες Πολιτείες.

1979

1979
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Κύπρος (1980)

1980
Μελέτες του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, σχετικές µε το
αίτηµα της Κύπρου για οικονοµικό διακανονισµό, καθώς και µε
ορισµένους δείκτες της κυπριακής οικονοµίας κατά το έτος
1980.

1980

362

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Επιτροπή Ανάπτυξης (1979)

Ο φάκελος περιέχει µελέτες και αναφορές της Επιτροπής
1979
Ανάπτυξης του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, σχετικές µε
το πρόγραµµα δράσης της Επιτροπής για την ανάπτυξη, τη
σταθεροποίηση των κερδών από τις εξαγωγές, τις χρηµατικές
ροές προς τις αναπτυσσόµενες χώρες και την πρόταση του
Μεξικού για την υιοθέτηση µακροπρόθεσµης δραστηριότητας
ανακύκλωσης.

1979

363

Οικονοµική Πολιτική - ∆ιεθνής συντονισµός (1980 - 1988)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά το διεθνή συντονισµό της 1980
οικονοµικής πολιτικής, την σταθερότητα των συναλλαγµατικών
ισοτιµιών και τις µεταρρυθµίσεις στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Σύστηµα. Επίσης, ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις
του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1988

364

Οικονοµικό Σύνταγµα - Πρόταση (1995)

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα σχετικά µε το σχέδιο κατάρτισης 1995
του Οικονοµικού Καταστατικού Χάρτη της Ελλάδας.

1995

365

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Οµιλίες - δηµοσιεύµατα (1968 - Ο φάκελος περιέχει έγγραφα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
1968
1977)
Ταµείου σχετικά µε οικονοµικά ζητήµατα, όπως είναι ο
πληθωρισµός, η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, οι εξαγωγές,
τα συστήµτα προϋπολογισµού των αναπτυσσόµενων χωρών
και οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες.

1977

366

∆ιεθνής Τράπεζα - Μελλοντικός ρόλος και ανάγκες
κεφαλαίων (1977)

Ο φάκελος περιέχει υπόµνηµα-µελέτη της Παγκόσµιας
Τράπεζας σχετικά µε τον µελλοντικό της ρόλο και τις
κεφαλαιακές της απαιτήσεις.

1977

1977

367

Αττική - Λειψυδρία (1992 - 1993)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη λειψυδρία στην
1992
Αθήνα και τις µεθόδους αντιµετώπισής της, καθώς και τις
οικονοµικές σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας στο πλαίσιο της ΕΟΚ.

1993

368

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Οµιλίες - δηµοσιεύµατα (1978 - Ο φάκελος περιέχει οικονοµικές µελέτες του ∆ιεθνούς
1979)
Νοµισµατικού Ταµείου σχετικές µε την πολιτική
σταθεροποίηση, την οικονοµική και δηµοσιονοµική πολιτική,
τη νοµισµατική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία κ.ά.

1978

1979

369

1980
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Οµιλίες - δηµοσιεύµατα (1980 - Ο φάκελος περιέχει µελέτες και αναφορές του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου σχετικές µε τη διεθνή νοµισµατική τάξη,
1986)
τις πολιτικές και τη ρευστότητα του ∆ΝΤ, τη δανειοδότηση από
το ∆ΝΤ και τις πολιτικές για το εµπόριο στις βιοµηχανικές
χώρες.

1986

370

Eλληνική χρυσοχοΐα (1976 - 1992)

1976
Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ελληνική αγορά
του κοσµήµατος και τη συµβολή του Ξ. Ζολώτα στο χώρο της
κοσµηµατοποιϊας.

1992

371

Τύπος - αποκόµµατα (1968 - 1969)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε διεθνή οικονοµικά και 1968
νοµισµατικά ζητήµατα και κυρίως µε τη διεθνή αγορά χρυσού.

1969

Σελίδα : 34
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
4 - Πηγές
Πλήθος φακέλων: 416

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Επίσης, περιλαµβάνονταιι και δύο χειρόγραφες σηµειώσεις
του Ξενοφώντα Ζολώτα.
372

Τύπος - αποκόµµατα (1976)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τον τιµάριθµο, την
1976
πολιτική εισοδηµάτων, την εκβιοµηχάνιση της Ελλάδας σε
σχέση µε την ένταξή της στην ΕΟΚ, την άµυνα της χώρας και
το βελγικό ταµείο εγγυήσεως πιστώσεων.

1976

373

Τύπος - αποκόµµατα (1977) [1]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ένταξη της
1977
Ελλάδας και άλλων χωρών στην ΕΟΚ, το διεθνές νοµισµατικό
σύστηµα, τις γερµανικές αποζηµιώσεις και άλλα οικονοµικά και
νοµισµατικά θέµατα.

1977

374

Τύπος - αποκόµµατα (1977) [2]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την αγροτική πολιτική 1977
στο πλαίσιο της ΕΟΚ, την ενεργειακή πολιτική, την παγκόσµια
νοµισµατική τάξη, το σχέδιο Κάρτερ, τις συναλλαγµατικές
ισοτιµίες κ.ά.

1977

375

Τύπος - αποκόµµατα (1977) [3]

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε το ∆ιεθνές
1977
Νοµισµατικό Ταµείο, το χρέος των χωρών του Τρίτου
Κόσµου, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο πλαίσιο της ένταξης
της Ελλάδας στην ΕΟΚ, τον αγορανοµικό κώδικα για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τις απόψεις του Α. Παπανδρέου για
τη Μεσογειακή Οικονοµική Κοινότητα, το πρόγραµµα
κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης, το νέο σύνταγµα της
Σοβιετικής Ένωσης κ.ά.

1977

376

Τύπος - αποκόµµατα (1977) [4]

Ο φάκελος περιλαµβάνει τεκµήρια σχετικά µε τη νοµισµατική 1977
πολιτική και τη νοµισµατική σταθερότητα, τις διεθνείς
πιστώσεις, τις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, τη σχέση των
τραπεζών και των δηµόσιων επιχειρήσεων µε την ελληνική
οικονοµία, το ελληνικό πρόγραµµα κοινωνικής και οικονοµικής
ανάπτυξης κ.ά.

1977

377

Τύπος - αποκόµµατα (1977) [5]

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το διεθνές
1977
νοµισµατικό σύστηµα, την ανάγκη για εξοικονόµηση ενέργειας,
την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, τον πληθωρισµό και την
ανεργία ως εµπόδιο για οικονοµική ανάπτυξη, το χρέος των
χωρών του Τρίτου Κόσµου κ.ά.

1977

378

Τύπος - αποκόµµατα (1977) [6]

Ο φάκελος περιλαµβάνει άρθρα σχετικά µε την αντιµετώπιση 1977
του πληθωρισµού, την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, τον
γεωργικό τοµέα, τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, το κυπριακό
ζήτηµα και το ζήτηµα του Αιγαίου, δηλώσεις εκπροσώπων των
πολιτικών κοµµάτων κ.ά.

1977

379

Τύπος - αποκόµµατα (1978) [1]

Ο φάκελος περιέχει άρθρα αναφορικά µε την ευρωπαϊκή
οικονοµία, την ένταξη της Ελλαδας στην ΕΟΚ και τις σχετικές
µε αυτή απόψεις των κοµµάτων της αντιπολίτευσης.

1978

1978

380

Τύπος - αποκόµµατα (1978) [2]

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα σχετικά µε το πρόγραµµα 1978
νοµισµατικής συνεργασίας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής και της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας,
την κρίση εµπιστοσύνης στο δολλάριο, την πορεία προς την
ένταξη της Ελλαδας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα
(ΕΟΚ) και τις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία.

1978

381

Τύπος - αποκόµµατα (1978) [3]

Ο φάκελος αποκόµµατα άρθρων σχετικά µε την κρίση του
δολλαρίου, τις εξελίξεις στο κυπριακό ζήτηµα και την ένταξη
της Ελλάδας στην ΕΟΚ.

1978

1978

382

Τύπος - αποκόµµατα (1972, 1978) [4]

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα από τον διεθνή και εγχώριο
Τύπο, σχετικά µε την κρίση του δολλαρίου και τις επιπτώσεις
του στην παγκόσµια οικονοµία, την ένταξη της Ελλάδας στην
ΕΟΚ και τις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία.

1972

1978

383

Τύπος - αποκόµµατα (1978) [5]

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα δηµοσιευµάτων σχετικών µε 1978
τις συζητήσεις της 33ης συνόδου του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, την πορεία ένταξης
της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την οµιλία του Πρωθυπουργού στη
∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το πρόγραµµα δηµοσίων
επενδύσεων και τις απεργιακές κινητοποιήσεις της
Οµοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος.

1978

Σελίδα : 35
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
4 - Πηγές
Πλήθος φακέλων: 416
Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

384

Τύπος - αποκόµµατα (1979) [1]

Ο φάκελος αποκόµµατα από τον Τύπο, σχετικά µε τις εξελίξεις 1979
στην εγχώρια και παγκόσµια οικονοµία κατά το πρώτο τρίµηνο
του 1979. Μεταξύ άλλων, αφορούν στο Ευρωπαϊκό
Νοµισµατικό Σύστηµα, τη λειτουργία αγοράς συναλλάγµατος
στην Ελλάδα και δύο νέων διυλιστηρίων, την ένταξη της
Ελλάδας στην Κοινή Αγορά, την πιστοδοτική πολιτική, τη
διαχείριση των οικονοµικών της ΕΡΤ, τα αντιπληθωριστικά
µέτρα της Κυβέρνησης και τις απεργιακές κινητοποιήσεις που
ακολούθησαν.

1979

385

Τύπος - αποκόµµατα (1979) [2]

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα δηµοσιευµάτων, σχετικών µε 1979
τις εγχώριες και διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις κατά την άνοιξη
του 1979. µεταξύ άλλων αναφέρονται στην πορεία της τιµής
του δολλαρίου και της δραχµής, την οικονοµική και
αντιπληθωριστική πολιτική της ελληνικής Κυβέρνησης, την
αξιοποίηση του ελληνικού πετρελαίου, το ελληνικό τραπεζικό
σύστηµα, την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, το έλλειµµα της
ΕΡΤ και το πιστωτικό σκάνδαλο στην Τράπεζα της Ιταλίας.

1979

386

Τύπος - αποκόµµατα (1979) [3]

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα δηµοσιευµάτων σχετικών µε 1979
τις εγχώριες και διεθνείς χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις κατά το
διάστηµα Μαΐου-Αυγούστου 1979. Αναφέρονται, µεταξύ
άλλων, στα µέτρα αντιµετώπισης του πληθωρισµού, στη
συναλλαγµατική ισοτιµία της δραχµής, στην κυκλοφορία των
νοµισµάτων στο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα, στη διεθνή
οικονοµική ύφεση και στην πορεία ένταξης της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα και την Κοινή Αγορά.

1979

387

Τύπος - αποκόµµατα (1979) [4]

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα δηµοσιευµάτων, σχετικών µε 1979
τις εξελίξεις στην εγχώρια και παγκόσµια οικονοµία κατά το
τελευταίο τετράµηνο του 1979. Αναφέρονται στον
πληθωρισµό, την κρίση της αγοράς χρυσού, τις
κεφαλαιαγορές, την τιµαριθµική αναπροσαρµογή και την τιµή
του πετρελαίου, την πορεία ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ
και την οµιλία του Πρωθυπουργού στη ∆ιεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης.

1979

388

Τύπος - αποκόµµατα (1980) [1]

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα δηµοσιευµάτων από τον
1980
Τύπο, σχετικών µε την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας
κατά το 1980, την οικονοµική ύφεση και την οικονοµική
πολιτική της Κυβέρνησης Γεωργίου Ράλλη, τον χρυσό, τις
βιοµηχανικές κοινοπραξίες, τη νέα αγροτική πολιτική της ΕΟΚ
και την εσωτερική οργάνωση της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΓΣΕΒΕ).

1980

389

Τύπος - δηµοσιεύµατα (1980) [2]

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα από τον Τύπο, σχετικά µε 1980
την ύφεση στην ελληνική οικονοµία κατά το δεύτερο εξάµηνο
του 1980, την προώθηση επενδύσεων, την ένταξη της
Ελλάδας στην ΕΟΚ, την αποταµίευση και τις επενδύσεις στην
ευρωπαϊκή χρηµαταγορά, καθώς και την πρόταση
ανακύκλησης των πλεονασµάτων του Οργανισµού
Πετρελαιοπαραγωγικών Κρατών (OPEC).

1980

390

Τύπος - αποκόµµατα (1981)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα από τον Τύπο, σχετικά µε 1981
την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την ανάκαµψη της
ελληνικής οικονοµίας, τα οικονοµικά µέτρα της Κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ, την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τις δανειοδοτήσεις, τις επενδύσεις
δολλαρίων σε χρυσό, τα προβλήµατα βίας και ατµοσφαιρικής
ρύπανσης στις ΗΠΑ, την οικονοµική πολιτική της Ουγγαρίας,
της ∆υτικής Γερµανίας και της Γαλλίας, καθώς και τον κίνδυνο
που αποτελεί η Τουρκία.

1981

391

Τύπος - αποκόµµατα (1985-1987)

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα από τον εγχώριο και διεθνή
Τύπο, σχετικά µε την παγκόσµια οικονοµική ύφεση λόγω της
κατάρρευσης του δολλαρίου, καθώς και µε την ανάγκη
µεταρρύθµισης τόσο του διεθνούς όσο και του ευρωπαϊκού
νοµισµατικού συστήµατος.

1985

1987

392

Τύπος - αποκόµµατα (1991-1994)

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα από τον Τύπο, σχετικά µε

1991

1994
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1991

1994

την πορεία της ελληνικής οικονοµίας και την οικονοµική
πολιτική της ελληνικής Κυβέρνησης. Αναφέρονται στην
υπερανάπτυξη του δηµόσιου τοµέα, στην πορεία της
ελληνικής βιοµηχανίας, στην αξία του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος, στην προσέλκυση επιχειρηµατικών επενδύσεων,
στην παραγωγικότητα, την ανεργία και την απασχόληση,
καθώς και στην οικονοµική ανάκαµψη των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
393

Τύπος - αποκόµµατα (1995)

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα από τον Τύπο, σχετικά µε
την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας, την αναπτυξιακή
πολιτική, τις δηµόσιες δαπάνες, τη διόγκωση του δηµοσίου
χρέους, την εφαρµογή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
(Πακέτο Delors II) και τον κίνδυνο εξόδου της Ελλάδας από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

1995

1995

394

Τύπος - αποκόµµατα (1927-1934)

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα άρθρων από τον Τύπο,
1927
σχετικών µε την πολιτική και οικονοµική επικαιρότητα κατά το
διάστηµα 1927-1934, τις συζητήσεις επί του προϋπολογισµού,
τις αµερικανικές πιστώσεις και το αναγκαστικό δάνειο.

1934

395

Τύπος - αποκόµµατα (1945-1963)

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα άρθρων από τον Τύπο,
1945
σχετικών µε την αναζήτηση οικονοµικής βοήθειας για την
ανασυγκρότηση της Ελλάδας µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο,
τη διεθνή οικονοµική συνεργασία και το πρόγραµµα
επενδύσεων του ∆ιεθνούς Οργανισµού Χρηµατοδότησης και
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.

1963

396

Τύπος - αποκόµµατα (1990-1994): Γερµανικές
επανορθώσεις Κατοχής 1941-1944

Ο φακέλος περιέχει άρθρα από τον ελληνικό Τύπο, σχετικά µε 1990
τις ελληνικές απαιτήσεις πολεµικών επανορθώσεων από τη
Γερµανία, για την περίοδο κατοχής κατά τον Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο.

1994

397

Τύπος - αποκόµµατα (1975-1977): Γλωσσικό Ζήτηµα

Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφηµερίδων, σχετικά µε το ελληνικό 1975
γλωσσικό ζήτηµα, την έρευνα του Κώστα Τριανταφυλλίδη για
την ελληνική γλώσσα, τις απόψεις του Γεωργίου Μπαµπινιώτη
για την εισαγωγή της ελληνικής δηµοτικής γλώσσας στην
εκπαίδευση, καθώς και την απόφαση της ελληνικής
Κυβέρνησης για τη σύνταξη των δηµοσίων εγγράφων στη
δηµοτική.

1977

398

Παπανδρέου, Ανδρέας (1966-1967)

Ο φάκελος περιέχει οµιλία και άρθρα εφηµερίδων, σχετικά µε
τη δράση του Ανδρέα Παπανδρέου, οικονοµικού συµβούλου
της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφορικά µε την οικονοµική
κατάσταση της Ελλάδας, τις καταγγελίες για διαθφορά στην
Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ), το
φορολογικό νοµοσχέδιο, καθώς και την εµπλοκή του στην
υπόθεση ΑΣΠΙ∆Α.

1966

1967

399

Παπανδρέου, Ανδρέας (1966-1988)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα από τον Τύπο και συνεντεύξεις του 1966
Ανδρέα Παπανδρέου, σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση
της Ελλάδας και την οικονοµική πολιτική της Ελληνικής
Κυβέρνησης.

1988

400

Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ. (1975-1995)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τον καθηγητή και
1975
ακαδηµαϊκό Άγγελο Θ. Αγγελόπουλο, την εισήγησή του για την
εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών και την ανάπτυξη, την
πρότασή του για την ανακύκλωση των πλεονασµάτων
πετρελαίου και χρυσού, την αναγόρευσή του στην Ακαδηµία
Αθηνών, συνεντεύξεις και βιβλιοκριτικές.

1995

401

Κίνα: Μεταρρυθµίσεις (1987-1989)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα από τον Τύπο, σχετικά µε τις
οικονοµικές και πολιτικές µεταρρυθµίσεις στην Κίνα κατά την
περίοδο 1987-1989.

1987

1989

402

Σοβιετική Ένωση: Σχέδιο Συντάγµατος (1977)

Ο φάκελος περιέχει άρθρο, σχετικό µε το σύνταγµα της
Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών του 1977.

1977

1977

403

Σοβιετική Ένωση: Περεστρόϊκα (1987-1989)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την Ένωση
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών (ΕΣΣ∆) και το
πρόγραµµα οικονοµικής και πολιτικής ανασυγκρότησης του
Μιχαήλ Γκορµπατσόφ.

1987

1989

Σελίδα : 37
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
4 - Πηγές
Πλήθος φακέλων: 416
Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

404

Οικονοµική ανάπτυξη: Συνέδριο International Economic
Association (1962) [1]

Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις που εκφωνήθηκαν στο
1962
διεθνές συνέδριο για την οικονοµική ανάπτυξη της
International Economic Association του 1962, οι οποίες
αναφέρονται στην ιστορική εµπειρία της ανάπτυξης, στην
αποταµίευση, τη γεωργία, την εκβιοµηχάνιση, την
παραγωγικότητα, την εργασία και τους µισθούς, σε
αναπτυξιακούς παράγοντες (όπως η εκπαίδευση και η έρευνα)
και σε αναπτυξιακές θεωρίες στις καπιταλιστικές χώρες.

1962

405

Οικονοµική ανάπτυξη: Συνέδριο International Economic
Association (1962) [2]

Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις που εκφωνήθηκαν στο
1962
διεθνές συνέδριο για την οικονοµική ανάπτυξη της
International Economic Association του 1962, οι οποίες
αναφέρονται στη συµβολή της τεχνολογίας και των εργατών
για την παραγωγικότητα, στον περιφερειακό προγραµµατισµό,
στην οργάνωση του κλάδου της εθνικής οικονοµίας, του
χωροταξικού σχεδιασµού και της αστικής ανάπτυξης, καθώς
και στις διεθνείς εµπορικές συµφωνίες.

1962

406

Βασιλική Πρόνοια

Ο φάκελος περιέχει κείµενο (που χρονολογείται πιθανώς
µεταξύ των ετών 1947-1970), σχετικό µε την ίδρυση και τη
δραστηριότητα του Βασιλικού Ιδρύµατος Πρόνοιας.

407

Νοµισµατική πολιτική (1989-1997)

Ο φάκελος περιέχει µελέτες και άρθρα από τον Τύπο, σχετικά 1989
µε τη διεθνή νοµισµατική πολιτική κατά τη χρονική περίοδο
1989-1997. Αναφέρονται στην ανάγκη εξεύρεσης ενός νέου
νοµισµατικού κανόνα για την αναµόρφωση του διεθνούς
νοµισµατικού συστήµατος και την εξασφάλιση της
σταθερότητας των χρηµατοοικονοµικών αγορών, στη
διαχείριση των κινδύνων των εξωτερικών συναλλαγµατικών
επιτοκίων, στην επιτήρηση της δραστηριότητας των
τραπεζικών παραγώγων και στην αποεθνικοποίηση του ευρώ.

1997

408

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (1987-1988)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη λειτουργία του
Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, τον συντονισµό των
ευρωπαϊκών οικονοµικών πολιτικών και τη µετακίνηση των
κεφαλαίων στον ευρωπαϊκό χώρο.

1987

1988

409

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα: 5ο Μεσοπρόθεσµο
Πρόγραµµα Οικονοµικής Πολιτικής

Ο φάκελος περιέχει υπόµνηµα της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε τους όρους του 5ου
µεσοπρόθεσµου προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής των
χωρών της ΕΟΚ (1981).

1981

1981

410

∆ολλάριο ΗΠΑ (1994)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την κρίση του
1994
διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος λόγω της πτώσης του
δολλαρίου, την ανάγκη σταθεροποίησής του και τη δυσκολία
ανάκαµψής του, τις επιπτώσεις στην παγκόσµια οικονοµία και,
τέλος, το µέλλον του ως διεθνούς νοµίσµατος.

1994

411

∆ηµόσιος Τοµέας: Φορολογική επιβάρυνση (1930)

Ο φάκελος περιέχει έκθεση σχετική µε τη φορολογία στην
Ελλάδα.

1930

1930

412

∆ηµοκρατία - πολιτική θεωρία (1991)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το πολίτευµα της
∆ηµοκρατίας, από τη γένεσή του στην αρχαία Ελλάδα ως τις
σύγχρονες κοινωνίες.

1991

1991

413

Κογκρέσο ΗΠΑ: Χρηµατοδότηση ΕΤΕΒΑ (1968)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήριο σχετικό µε συζητήσεις στο
αµερικανικό Κογκρέσο για τη δανειοδότηση της Εθνικής
Τράπεζας Βιοµηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ.

1968

1968

414

Σηµειώσεις για το δηµοσίευµα: «Speculocracy and the
International Monetary System» (1969)

Ο φάκελος περιέχει σηµειώσεις για τη µελέτη του Ξενοφώντα
Ζολώτα αναφορικά µε το µέλλον του διεθνούς νοµισµατικού
συστήµατος.

1969

1969

415

Σύγγραµµα µε τίτλο «Στοιχεία τετραδιαστάτου συνεχούς
δικαίου κατά την Γραφήν και την υµνολογίαν»

Ο φάκελος περιέχει δακτυλογραφηµένο σύγγραµµα του Γ. ∆.
Γεωργιάδη, µε µεταφυσικές προβλέψεις για το µέλλον της
ανθρωπότητας (σχετίζεται µε τον φάκελο A2/S5/Y4/F233).

1976

1976

416

∆ολλάριο ΗΠΑ (1983)

Ο φάκελος περιέχει επισκόπηση Τύπου της Τράπεζας
1983
∆ιεθνών ∆ιακανονισµών, στην οποία αναδηµοσιεύεται άρθρο
σχετικό µε ερµηνεία της αντοχής του δολλαρίου στις
οικονοµικές κρίσεις.

1983
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1

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα
(1929-1951)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιεύµατα σχετικά µε το πρόγραµµα 1929
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για την ανασυγκρότηση
της βιοµηχανίας, µε τη σύνοδο της UNRRA στη Γενεύη και την
οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας, µε τους χρεώστες της
∆ιεθνούς Τραπέζης, µε την αµερικανική οικονοµική βοήθεια,
µε τις δυνατότητες επιτυχίας εσωτερικού δανεισµού, µε τις
πληθωρικές πιέσεις και την πρόταση ανατίµησης των
νοµισµάτων, καθώς και µε τα προτεινόµενα µέτρα ενίσχυσης
του κρατικού προϋπολογισµού.

1951

2

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα
(1945-1951)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την κατάσταση της
1945
ελληνικής οικονοµίας, µε τις συζητήσεις του Οικονοµικού
Συµβουλίου του ΟΗΕ, µε το αίτηµα οικονοµικής βοήθειας και
την αξιοποίησή της για τη σταθεροποίηση της οικονοµίας, µε
το πρόβληµα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, µε την εξαγωγή
καπνών στη δυτική Ευρώπη, µε τους χρεώστες της ∆ιεθνούς
Τραπέζης, µε την οµιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα για µέτρα
ελέγχου διανοµής ειδών, µε την επέµβαση της Ρωσίας στη
σύνοδο της UNRRA και την απόκρουση του Ξ. Ζολώτα,
καθώς και µε τις απόψεις του Ξ. Ζολώτα για την πρόταση
ανατίµησης των ευρωπαϊκών νοµισµάτων και για τα µέτρα
ενίσχυσης του προϋπολογισµού.

1951

3

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα (1952)

1952
Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τις απόψεις του
Ξενοφώντα Ζολώτα για τις παγκόσµιες πληθωριστικές πιέσεις,
για την έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
Κυριάκου Βαρβαρέσου, για το έλλειµµα ισοζυγίου πληρωµών,
για την απόφαση του Οικονοµικού Συµβουλίου του ΟΗΕ περί
τόνωσης των ανταλλαγών µεταξύ ανατολικής και δυτικής
Ευρώπης, για την επανεξέταση της πιστωτικής πολιτικής της
Κυβέρνησης, καθώς και για το αίτηµα δανεισµού της Ελλάδας
από τη ∆ιεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Περιέχει επίσης, άρθρα σχετικά µε την αναγόρευση του Ξ.
Ζολώτα στην Ακαδηµία Αθηνών, την προσφώνηση του
Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου και την εισητήρια οµιλία
για τη µεταµόρφωση της κεφαλαιοκρατίας.

1952

4

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα (1953)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα των εφηµερίδων «Το Βήµα» και
1953
«Έθνος», σχετικά µε την ανάπτυξη εµπορικών σχέσεων
µεταξύ Πολωνίας και Ουγγαρίας, µε το σχέδιο της κυβέρνησης
για τη σύναψη εσωτερικού δανείου που θα χρηµατοδοτήσει το
µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανασυγκρότησης, καθώς και µε
την πρόταση του Ξενοφώντα Ζολώτα για την ίδρυση ενός
διεθνούς οργανισµού βοήθειας των υπο ανάπτυξη χωρών.

1953

5

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα (1954)

1954
Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τη σύνοδο του
Οικονοµικού Συµβουλίου του ΟΗΕ στη Γενεύη µε αντιπρόεδρο
τον Ξενοφώντα Ζολώτα, τις συζητήσεις για τις οικονοµικές
ανάγκες της νότιας Ευρώπης και το εµπόριο, τη βελτίωση του
ισοζυγίου πληρωµών από την υποτίµηση της δραχµής, την
πορεία της οικονοµικής ανασυγκρότησης, τις διαφωνίες του Θ.
Καψάλη στις δηλώσεις Ζολώτα για την οικονοµική πολιτική της
Κυβέρνησης (απορρόφηση της αµερικανικής βοήθειας,
µεταβολή του προγράµµατος ανασυγκρότησης, αποτυχία των
οικονοµικών µέτρων) και, τέλος, τη συµµετοχή του Ξ. Ζολώτα
στη Νοµισµατική Επιτροπή.

1954

6

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα (1967)

Ο φάκελος περιέχει άρθρο του περιοδικού «Εικόνες» σχετικό
µε την οικία Ξενοφώντα Ζολώτα πλησίον του Παρθενώνα,
καθώς και άρθρο της εφηµερίδας «The Financial Times»,
σχετικό µε την απόφαση των Ηνωµένων Πολιτειών για τη
διαχείριση χρυσού και αργύρου.

1967

1967

7

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα (1968)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα και επισκοπήσεις Τύπου, σχετικά
µε την πρόταση του Ξενοφώντα Ζολώτα στην Παγκόσµια
Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για τη
σταθεροποίηση των αγορών χρυσού και του δολλαρίου.
Περιέχει, επίσης, άρθρο σχετικό µε την αποχώρηση
καθηγητών από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.

1968

1968

Σελίδα : 2
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
5 - ∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα
Πλήθος φακέλων: 24

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

8

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα (1969)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα και δελτία Τύπου, σχετικά µε την
πρόταση του Ξενοφώντα Ζολώτα στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο για την καταπολέµηση της διεθνούς κερδοσκοπίας.

1969

1969

9

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα
(1972-1973)

Ο φάκελος περιέχει σηµειώµατα, δελτία Τύπου και άρθρα,
σχετικά µε τη δήλωση του Ξενοφώντα Ζολώτα για το
ενδεχόµενο ανάληψης της Πρωθυπουργίας, τη σύνδεση της
Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα και τις
σχέσεις µε την Κοινή Αγορά, την πρόταση για την
αποδέσµευση της δραχµής από το δολλάριο και εν γένει για
την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης.

1972

1973

10

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα (1973)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τα γεγονότα στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα κατά του δικτατορικού
καθεστώτος, τις προτάσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα για την
ανατίµηση της δραχµής και την αποδέσµευσή της από το
δολλάριο, τη διάψευση της φηµολογίας για την ανάληψη από
τον Ξ. Ζολώτα της πρωθυπουργίας, τον ανασχηµατισµό της
Κυβέρνησης, καθώς και σηµείωµα του πληρεξούσιου
δικηγόρου του Ξ. Ζολώτα.

1973

1973

11

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα (1977)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την προσωπικότητα του 1977
Ξενοφώντα Ζολώτα, τα πενήντα χρόνια ενεργούς δράσης του
και τη φηµολογούµενη πρόταση που δέχθηκε για να αναλάβει
την Πρωθυπουργία. Επιπλέον περιέχει και δύο άρθρα του
Σπύρου Καρατζαφέρη (στην «Ελευθεροτυπία») που
αναφέρονται σε οικονοµικά εγκλήµατα, στα οποία αποδίδονται
ευθύνες στον Ξ. Ζολώτα, καθώς και απάντηση της εφηµερίδας
«Νέοι Άνθρωποι» στις κατηγορίες αυτές.

1977

12

∆ηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «Στόχος» για τον Ξενοφώντα
Ζολώτα (1978-1979)

Ο φάκελος περιέχει δηµοσιευµένες επιστολές του εκδότη
1978
Γεώργιου Καψάλη προς τον Ξενοφώντα Ζολώτα, µε τις οποίες
απαιτεί να ανοιχτεί ο λεγόµενος «Φάκελος Ζολώτα».
Περιέχονται επίσης πρακτικά συνεδριών του Πρωτοβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου της Αγροτικής Τράπεζας της
Ελλάδος.

1979

13

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα (1979)

Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ξενοφώντα Ζολώτα στην 1979
Έλενα Ακρίτα, η οποία δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό
«Ταχυδρόµος».

1979

14

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα
(1983-1987)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την προσωπικότητα του 1983
Ξενοφώντα Ζολώτα, την υποτίµηση της δραχµής το 1953, τη
συµβολή του στην πορεία της ελληνικής οικονοµίας και
παρουσίαση του βιβλίου του, «Οικονοµική ανάπτυξη και
κοινωνική ευηµερία». Περιέχει επίσης άρθρο σχετικό µε τη
µετάφραση και τη διδασκαλία των οικονοµικών θεωριών του
Ξ. Ζολώτα στα σοβιετικά πανεπιστήµια.

1987

15

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα (1987)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την προσωπικότητα του 1987
Ξενοφώντα Ζολώτα και µε το επιστηµονικό και ακαδηµαϊκό
του έργο.

1987

16

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα
(1990-1995)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε την πολιτική κρίση του 1990
1990, την κριτική του Ξενοφώντα Ζολώτα προς τα πολιτικά
κόµµατα και την άρνησή του να αναλάβει το αξίωµα του
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, καθώς και τις απόψεις του για την
επανένωση της Γερµανίας, τη διεκδίκηση των κατοχικών
δανείων και τις συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις εναντίον της
πολιτικής λιτότητας. Περιέχεται επίσης άρθρο σχετικό µε την
οικουµενικότητα της ελληνικής γλώσσας, αντλώντας από τους
γνωστούς λόγους του Ξ. Ζολώτα προς το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, µε λεξιλόγιο ελληνικής ετυµολογίας.

1995

17

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα:
Ο φάκελος περιέχει µία οµιλία και άρθρα που δηµοσιεύθηκαν 1997
Εκδήλωση ∆ηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη (1997) για τον τόµο του ∆ηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη και
την εκδήλωση που ακολούθησε προς τιµήν του Ξενοφώντα
Ζολώτα για την προσφορά του στην Ελλάδα και τη διεθνή
διανόηση, µε πληροφορίες για την ιδιωτική του ζωή, την
επαγγελµατική και ακαδηµαϊκή του πορεία και παρουσιάσεις
του επιστηµονικού του έργου.

1997

Σελίδα : 3
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
5 - Ενηµέρωση - Επικοινωνία
5 - ∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα
Πλήθος φακέλων: 24

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

18

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα
(1997-1999)

Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ξενοφώντα Ζολώτα στον 1997
Γιώργο Αποστολίδη, και άρθρα σχετικά µε την προσωπικότητα
του Ξενοφώντα Ζολώτα, το έργο του, τις σχέσεις του µε τον
Κωνσταντίνο Καραµανλή, τις απόψεις του για την ελληνική
οικονοµία, τα κυβερνητικά µέτρα, αλλά και για την αξιοποίηση
του Σχεδίου Μάρσαλ, την έκθεση P. A. Porter και την UNRRA.

1999

19

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα (2002)

Ο φάκελος περιέχει τεύχος του περιοδικού «Ταχυδρόµος»,
2002
στο οποίο περιλαµβάνεται άρθρο του Άρη Βασιλειάδη για την
προσωπικότητα του Ξενοφώντα Ζολώτα, την ιδιωτική του ζωή,
την ακαδηµαϊκή και την επαγγελµατική του πορεία.

2002

20

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα (2003)

Ο φάκελος περιέχει τεύχος του περιοδικού «Κ», στο οποίο
2003
δηµοσιεύεται άρθρο της Ελένης Μπίστικα για τα πενήντα
χρόνια γάµου των Κωνσταντίνου και Μαρίκας Μητσοτάκη. Το
άρθρο αυτό περιλαµβάνει φωτογραφία που απεικονίζει τη
Μαρίκα Μητσοτάκη και τον Ξενοφώντα Ζολώτα σε χορό.

2003

21

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον θάνατο του Ξενοφώντα
Ζολώτα (12-17/6/2004)

Ο φάκελος περιέχει αποδελτιώσεις του έντυπου και του
ηλεκτρονικού Τύπου για τον θάνατο και την κηδεία του
Ξενοφώντα Ζολώτα.

2004

2004

22

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα (1965)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε το εµπιστευτικό
1965
υπόµνηµα του Ξενοφώντα Ζολώτα προς την Κυβέρνηση για
την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας, την πορεία της
Ελλάδας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική
Κοινότητα, την υιοθέτηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
αποκόµµατα µε φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Ξ.
Ζολώτα, διάφορες απόψεις για την πολιτική κρίση, καθώς και
τη µετάβαση του Ξ. Ζολώτα στις ΗΠΑ για τις συνόδους του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Παγκόσµιας Τράπεζας
και του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, όπου συζητήθηκαν η
µεταρρύθµιση του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος και η
παροχή οικονοµικής βοήθειας από τις Ηνωµένες Πολιτείες.

1965

23

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα
(1971-1972)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τη συµµετοχή του
1971
Ξενοφώντα Ζολώτα στη σύνοδο της Παγκόσµιας Τράπεζας
και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, τις συζητήσεις για τον
χρυσό, το δολλάριο, τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα, το
υπόµνηµα Ζολώτα για την ελληνική οικονοµία, καθώς και
δηµοσίευµα στον ξένο Τύπο για το πραξικόπηµα των
συνταγµαταρχών.

1972

24

∆ηµοσιεύσεις στον Τύπο για τον Ξενοφώντα Ζολώτα (1974)

1974
Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά µε τη δικτατορία των
συνταγµαταρχών, µε το ζήτηµα των χωρικών υδάτων µε την
Τουρκία και µε άρθρο του Ξενοφώντα Ζολώτα στην εφηµερίδα
«The Times» για τον χρυσό.

1974

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
6 - ∆ιάφορα
1 - ∆ηµόσιες διακρίσεις
Πλήθος φακέλων: 10

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1

Απονοµή παρασήµων (1963-1980)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε παρασηµοφορήσεις
και απονοµή µεταλλίων και αναµνηστικών στον Ξ. Ζολώτα.

1963

1980

2

Τράπεζα της Ελλάδος : ∆ιάλεξη του Προέδρου της Deutsche Ο φάκελος περιέχει διάλεξη προς τιµήν του Ξ. Ζολώτα σχετική 1997
µε τις συνέπειες της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ενοποίησης
Bundesbank Hans Tietmeyer προς τιµή του Ξενοφώντα
στο διεθνές νοµισµατικό σύστηµα.
Ζολώτα (1997)

1997

3

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης : Αναγόρευση Ξενοφώντα
Ζολώτα ως επίτιµου διδάκτορα (1979-1980)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την αναγόρευση του
Ξ. Ζολώτα ως επίτιµου διδάκτορα της Σχολής Νοµικών και
Οικονοµικών Επιτηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης.

1979

1980

4

Βραβείο Νόµπελ - Υποψηφιότητα Ξενοφώντα Ζολώτα :
Αλληλογραφία (1976-1983)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την αίτηση
υποψηφιότητας του Ξ. Ζολώτα για το βραβείο Νόµπελ.

1976

1983

5

Βραβείο Νόµπελ - Υποψηφιότητα Ξενοφώντα Ζολώτα :
Πρόταση 1976

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την πρόταση των Γ.
Μπήτρου, ∆. Χαλικιά και Π. Κουτσογιάννη για απονοµή
Βραβείου Νόµπελ στον Ξ. Ζολώτα.

1976

1976

6

Βραβείο Νόµπελ - Υποψηφιότητα Ξενοφώντα Ζολώτα :
Πρόταση 1978

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την πρόταση
υποψηφιότητας του Ξ. Ζολώτα για Βραβείο Νόµπελ.

1978

1978

7

Βραβείο Νόµπελ - Υποψηφιότητα Ξενοφώντα Ζολώτα : Υλικά Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές σχετικές µε την 1976
υποστήριξης - Φάκελος Καρανίκα - ∆ηµόπουλου
παραλαβή της έκδοσης «International Monetary Issues and
(1976-1977)
Development Policies», καθώς και τεκµήρια σχετικά την
πρόταση υποψηφιότητας του Ξ. Ζολώτα για βραβείο Νόµπελ.

1977

8

Βραβείο Νόµπελ - Υποψηφιότητα Ξενοφώντα Ζολώτα : Υλικά Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την υποψηφιότητα
υποστήριξης - Αξιολόγηση επιστηµονικού έργου (1976-1978) του Ξ. Ζολώτα για Βραβείο Νόµπελ.

1976

1978

9

Βραβείο Νόµπελ - Υποψηφιότητα Ξενοφώντα Ζολώτα : Υλικά Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την υποψηφιότητα
υποστήριξης - Προτάσεις για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
του Ξ. Ζολώτα για Βραβείο Νόµπελ Οικονοµικών.
Σύστηµα (1957-1973)

1957

1973

10

Βραβείο Νόµπελ - Υποψηφιότητα Ξενοφώντα Ζολώτα :
∆ηµοσιεύµατα (1971-1985)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την υποψηφιότητα
του Ξ. Ζολώτα για Βραβείο Νόµπελ και την απονοµή του
βραβείου σε αµερικανό οικονοµολόγο.

1971

1985

Σελίδα : 1
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
6 - ∆ιάφορα
2 - Προσωπικά
Πλήθος φακέλων: 110

Α/α

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1

Προσωπική αλληλογραφία - Ξενόγλωσση (1963-1990)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές διαφόρων προσώπων προς τον 1963
Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικές: µε προγραµµατισµό επίσηµων
ή ανεπίσηµων επισκέψεων ξένων προσωπικοτήτων στην
Αθήνα και την Τράπεζα της Ελλάδος· µε θέµατα της
Χρυσοθήκης Ζολώτα· µε µεταφορές συναλλάγµατος· µε
ευχαριστίες για την παραλαβή κοσµηµάτων και άλλων δώρων·
µε την παραίτησή του Ξ. Ζολώτα από διοικητικά συµβούλια
εταιρειών, λόγω της συµµετοχής του στην Κυβέρνηση
Καραµανλή (Υπουργείο Συντονισµού και Προγραµµατισµού)·
µε απαντήσεις σε προσκλήσεις για ιδιωτικές εκδηλώσεις· µε
την εξαίρεση από την απαγόρευση εξαγωγής από τη Γαλλία
ορισµένων ειδών της Καλλιρρόης Ζολώτα· µε την αγορά
αυτοκινήτου από την Πρεσβεία της Γιουγκοσλαβίας· µε την
παραγγελία επιστηµονικών άρθρων. Περιέχει επίσης
τηλεγραφήµατα του Ξενοφώντα Ζολώτα προς τη σύζυγό του
για την καθυστέρηση επιστροφής του από ταξίδι στην Ιταλία.

1990

2

Προσωπική αλληλογραφία - Ελληνική (1932-2003)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα,
1932
σχετική: µε τον προγραµµατισµό προσωπικών συναντήσεων·
µε αιτήµατα γνωστών, φίλων και συγγενών για τη µεσολάβησή
του για την επίλυση προσωπικών ζητηµάτων· µε αιτήµατα
διορισµού στην Τράπεζα της Ελλάδος· µε θέµατα που
αφορούν στην οικία Ζολώτα στην οδό ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου·
µε διορθωµένο δοκίµιο κειµένου του Ζολώτα για τις
ελληνοαµερικανικές οικονοµικές σχέσεις· µε ευχαριστίες για
την παραλαβή δώρων· µε την αποστολή δηµοσιευµάτων· µε
προσκλήσεις σε ιδιωτικές εκδηλώσεις· µε συµµετοχή σε
επιτροπές διδακτορικών διατριβών· και µε ανώνυµη επιστολή
για την υποτιθέµενη δραστηριότητα του Αδαµαντίου Πεπελάση
κατά την περίοδο της ∆ικτατορίας.

2003

3

Προσωπική αλληλογραφία: Cachules, S. N. (1979)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία µεταξύ του S. N. Cachules 1979
και του Ξενοφώντα Ζολώτα σχετική µε την επίσκεψη του
πρώτου στην Αθήνα και µε την αποστολή των απαραίτητων
για την έκδοση του «Money Market Saving Certificate»
πληροφοριών.

1979

4

Προσωπική αλληλογραφία: Rickett, Denis (1966)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1966
τον Denis Rickett, Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου
Οικονοµικών της Αγγλίας, σχετική µε φορολογικά προβλήµατα
του τελευταίου που αφορούν σε ακίνητη περιουσία του στην
Κέρκυρα.

1966

5

Προσωπική αλληλογραφία - Ακίνητα (1964-1966)

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα επιστολών του Ξενοφώντα
Ζολώτα προς τα Υπουργεία ∆ηµοσίων Έργων, ∆ικαιοσύνης
και Συντονισµού, οι οποίες αφορούν στη δήµευση ακίνητης
περιουσίας του Ξ. Ζολώτα και στο νοµοσχέδιο «περί
επαγγελµατικής στέγης».

1964

1966

6

Προσωπική αλληλογραφία: Αποστολόπουλος, Γεώργιος
(1963)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Γεωργίου Ι.
Αποστολόπουλου προς τον εξάδελφό του, Ξενοφώντα
Ζολώτα, σχετικές µε αιτήµατα οικονοµικής αρωγής για τη
νοσηλεία του στο Τζάνειο Νοσοκοµείο.

1963

1963

7

Προσωπική αλληλογραφία: ∆ουφεξοπούλου, Πιπίτσα ∆ουφεξοπούλου, Μαίρη (1986-1975)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές της Πιπίτσας και της Μαρίας
1989
∆ουφεξοπούλου, προς τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικές µε
άρθρο της Μ. ∆ουφεξοπούλου για τους Έλληνες σπουδαστές
στο εξωτερικό, καθώς και µε αιτήµατα διορισµού συγγενών.

1975

8

Προσωπική αλληλογραφία: Ζεγγίνης, Ιωάννης (1966)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιωάννη Ζεγγίνη µε τον 1966
Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε αίτηµα για τον διορισµό
συγγενούς.

1966

9

Προσωπική αλληλογραφία: Ζολώτα, Άννα (1976-1998)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1976
την Annie Ζολώτα από τις Ηνωµένες Πολιτείες, σχετική µε την
κατάσταση της υγείας της, µε αίτηµα δανεισµού χρηµάτων,
καθώς και µε την είδηση του θανάτου της. Περιλαµβάνεται
επίσης φωτοαντίγραφο άρθρου εφηµερίδας, σχετικό µε την
έµνευση των κοσµηµάτων του Ηλία Λαλαούνη.

1998

10

Προσωπική αλληλογραφία: Ζολώτας, Απόστολος

Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Απόστολου Ζολώτα (Paul

1979

1963

Σελίδα : 2
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
6 - ∆ιάφορα
2 - Προσωπικά
Πλήθος φακέλων: 110

Α/α
10

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

Τίτλος

Περιγραφή

1963

1979

(1963-1979)

Zolotas) από το Milledgeville των Ηνωµένων Πολιτειών προς
τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικές µε οικογενειακά νέα,
πληροφορίες για την αγορά αναµνηστικών νοµισµάτων,
αίτηµα µονιµοποίησης της Ελένης Μαρίνας Ρούτσου στο
Νοµισµατοκοπείο, τη δραστηριοποίηση της εταιρείας ποτών
Καµπά στις ΗΠΑ, σχολική αναµνηστική φωτογραφία του Greg
P. Zolotas και δύο επιγράµµατα προς τον Ξ. Ζολώτα.

11

Προσωπική αλληλογραφία: Ζολώτας, Κωνσταντίνος (1966)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Κωνσταντίνου Ζολώτα 1966
µε τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε την εκδίκαση της
υπόθεσης καταβολής σύνταξης ΟΓΑ στη µητέρα του Κ.
Ζολώτα.

1966

12

Προσωπική αλληλογραφία: Καλόγρης, Κωνσταντίνος
(1963-1964)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Κωνσταντίνου Καλόγρη 1963
µε τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε την πορεία των
σπουδών του πρώτου στην Οικονοµική Σχολή του
Μάντσεστερ.

1964

13

Προσωπική αλληλογραφία: Μαντζαβίνος, Αντώνης (1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1981
τον Αντώνιο Μαντζαβίνο, σχετική µε την απονοµή του τίτλου
του Επίτιµου ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και την
πρόταση που δέχθηκε να συµµετάσχει στο γνωµοδοτικό
συµβούλιο της Citibank.

1981

14

Προσωπική αλληλογραφία: Νησιώτης, Ν. Α. - Φιλιππίδης, Λ. Ο φάκελος περιέχει επιστολή του Ν. Α. Νησιώτη προς τον
Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε καταγγελία για ζήτηµα που
Ι. (1965)
προέκυψε κατά την εκλογή του στη Θεολογική Σχολή, καθώς
και αντίγραφο επιστολής του Λ. Ι. Φιλιππίδη προς τον Ν. Α.
Νησιώτη που απαντά στην καταγγελία αυτή.

1965

1965

15

Προσωπική αλληλογραφία: Νικολάου, Γεώργιος (1975-1977) Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1975
το Πανεπιστήµιο Harvard και µε τον Γεώργιο Ν. Νικολάου,
σχετική µε συστάσεις για την εγγραφή του τελευταίου σε
µεταπτυχιακό της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του
Harvard.

1977

16

Προσωπική αλληλογραφία: Νικολάου, Νικόλαος (1963-1988) Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Νικόλαου Νικολάου µε 1963
τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε προσωπικά αιτήµατα,
όπως την εξυπηρέτηση των Ν. Μ. Γιανναγά και Γεώργιου Η.
Ησαΐα, την πρακτική άσκηση του υιού του, Γεώργιου
Νικολάου, στην Τράπεζα της Ελλάδος και έπειτα τις
µεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήµιο Harvard ή
Princeton, καθώς και την εκλογή του Gabriel Ollivier ως
αντεπιστέλλοντος µέλους της Ακαδηµίας Αθηνών. Περιέχει
επίσης επιστολικό δελτάριο από το Μεξικό.

1988

17

Προσωπική αλληλογραφία: Παπαστάµου, Πέτρος (1966)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Πέτρου Παπαστάµου 1966
µε τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε θέµατα υγείας, ιατρικών
εξετάσεων, φαρµακευτικής αγωγής και αγοράς ενδυµάτων
από το εξωτερικό.

1966

18

Προσωπική αλληλογραφία: Στακιάς, Στέφανος (1964)

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφο επιστολής του Στέφανου Στακιά 1964
προς τον Γεώργιο Μαύρο, σχετική µε την επιλογή του
Ξενοφώντα Ζολώτα στη θέση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος. Περιέχει επίσης επιστολές του Στ. Στακιά προς τον
Ξ. Ζολώτα µε αίτηµα προσωπικής ακρόασης.

1964

19

Προσωπική αλληλογραφία:Τζαννής, Κώστας (1963-1985)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Κώστα Τζαννή µε τον 1963
Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε αίτηµα για εξαγωγή
συναλλάγµατος, µε επίσκεψή του στην Αθήνα και, τέλος µε την
είδηση του θανάτου του.

1985

20

Προσωπική αλληλογραφία: Τσάτσος, Θεµιστοκλής (1966)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Θεµιστοκλή Τσάτσου
µε τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε αίτηµα για χορήγηση
συναλλάγµατος.

1966

1966

21

Προσωπική αλληλογραφία: Τσιτσία, Ελένη (1966)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία της Ελένης Γ. Τσιτσία µε
τον Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετική µε αίτηµα για παραχώρηση
αντιπροσωπείας της Βιοµηχανίας Σιγαρέττων στη Λαµία.

1966

1966

22

Βιογραφικά σηµειώµατα τρίτων - Συστατικές επιστολές
(1931-1998)

Ο φάκελος περιέχει συστατικές επιστολές του Ξενοφώντα
Ζολώτα και βιογραφικά σηµειώµατα διαφόρων προσώπων,
για την εύρεση εργασίας, την αποδοχή σε πανεπιστήµια για

1931

1998
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σπουδές, τη χορήγηση υποτροφίας ή βραβείου, την εκλογή
στην Ακαδηµία Αθηνών ή τη συµµετοχή σε επιτροπές.
23

Βιογραφικά σηµειώµατα τρίτων - Συστατικές επιστολές
(αχρονολόγητα)

Ο φάκελος περιέχει συστατικές επιστολές του Ξενοφώντα
Ζολώτα και βιογραφικά σηµειώµατα διαφόρων προσώπων,
για την τοποθέτηση σε θέση εργασίας. Περιέχει επίσης
ευχαριστήριες επιστολές για την παρέµβαση του Ξ. Ζολώτα.

24

Βιογραφικά σηµειώµατα τρίτων - Συστατικές επιστολές:
Βεγλερής, Φαίδων

Ο φάκελος περιέχει συστατικές επιστολές του Ξενοφώντα
1979
Ζολώτα για την αποστολή του Φαίδωνος Βεγλερή, ως δικαστή
στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο
Λουξεµβούργο.

1979

25

Βιογραφικά σηµειώµατα τρίτων - Συστατικές επιστολές:
Βρανόπουλος, Μιχαήλ

Ο φάκελος περιέχει συστατικές επιστολές του Ξενοφώντα
1975
Ζολώτα για τον Μιχαήλ Βρανόπουλο, ώστε να εκπαιδευτεί στη
Federal Reserve Bank of New York. Περιλαµβάνει επίσης
αντίγραφο άρθρου του Μ. Βρανόπουλου για την Ευρωαγορά
εγγράφου µε παρατηρήσεις του Robert Hormats.

1978

26

Βιογραφικά σηµειώµατα τρίτων - Συστατικές επιστολές:
Γιαννόπουλος, Γεώργιος

Ο φάκελος περιέχει βιογραφικό σηµείωµα και συστατικές
επιστολές του Ξενοφώντα Ζολώτα για την υποψηφιότητα του
Γεωργίου Ν. Γιαννόπουλου στο Τµήµα Οικονοµικών του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου.

1980

1980

27

Βιογραφικά σηµειώµατα τρίτων - Συστατικές επιστολές:
Μαντζαβίνος, Αντώνης

Ο φάκελος περιέχει συστατικές επιστολές του Ξενοφώντα
Ζολώτα προς προξενικές και τραπεζικές αρχές του Καναδά,
για τον Αντώνιο Γ. Μαντζαβίνο, νέο Πρόεδρο της Citicorp
Limited.

1975

1975

28

Βιογραφικά σηµειώµατα τρίτων - Συστατικές επιστολές:
Πεταλάς, Περικλής

Ο φάκελος περιέχει συστατικές επιστολές του Ξενοφώντα
1978
Ζολώτα για τον Περικλή Πεταλά, προς τον Guido Hanselmann,
Γενικό ∆ιευθυντή της Union Bank of Switzerland.

1979

29

Συµµετοχή σε επαγγελµατικές ενώσεις

Ο φάκελος περιέχει επιστολή του Ξενοφώντα Ζολώτα σχετική 1963
µε τη συνδροµή του στο ΕΑΡ, καθώς και δίπλωµα της εκλογής
του ως fellow στη ∆ιεθνή Ένωση Τραπεζιτών.

1968

30

1983
Συνδροµές σε επιστηµονικές εταιρείες: International Institute Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα επιταγών και αποδείξεις και
επιστολές, σχετικά µε την καταβολή συνδροµών του
of Public Finance
Ξενοφώντα Ζολώτα στο International Institute of Public
Finance και το Institute for International Economics, καθώς και
την αγορά οικονοµικών βιβλίων.

1990

31

Συνδροµές σε επιστηµονικές εταιρείες: American Economic
Association

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα επιταγών και αποδείξεις,
1987
σχετικά µε την καταβολή συνδροµών του Ξενοφώντα Ζολώτα
στην American Economic Association, για την αγορά
περιοδικών οικονοµικής επιστήµης.

1999

32

Συνδροµές Περιοδικών: «The Economist»

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα επιταγών, αποδείξεις και
επιστολές, σχετικά µε την καταβολή συνδροµών του
Ξενοφώντα Ζολώτα στο περιοδικό «The Economist».

1989

1999

33

Συνδροµές Περιοδικών: «The Banker»

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα επιταγών, αποδείξεις και
επιστολές, σχετικά µε την καταβολή συνδροµών του
Ξενοφώντα Ζολώτα στο περιοδικό «The Banker».

1986

1988

34

Συνδροµές Περιοδικών: «Challenge»

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα επιταγών, αποδείξεις και
επιστολές, σχετικά µε την καταβολή συνδροµών του
Ξενοφώντα Ζολώτα στο περιοδικό «Challenge».

1983

1997

35

Συνδροµές Περιοδικών: «International Economic Insights»

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα επιταγών και αποδείξεις,
σχετικά µε την καταβολή των συνδροµών του Ξενοφώντα
Ζολώτα στο περιοδικό «International Economic Insights».

1990

1993

36

Συνδροµές Περιοδικών: «Goldene Gesundhet»

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα επιταγών και αποδείξεις,
σχετικά µε την καταβολή των συνδροµών του Ξενοφώντα
Ζολώτα στο περιοδικό «Goldene Gesundhet».

1988

2000

37

Συνδροµές Περιοδικών: «Sante Magazine»

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα επιταγών και αποδείξεις,
σχετικά µε την καταβολή των συνδροµών του Ξενοφώντα
Ζολώτα στο περιοδικό «Sante Magazine».

1988

1997

38

Συνδροµές Περιοδικών: «Science Digest»

Ο φάκελος περιέχει επιστολές, αντίγραφα επιταγών και
1982
αποδείξεις, σχετικά µε τις συνδροµές του Ξενοφώντα Ζολώτα
στα έντυπα «Institutional Investor», «The Journal of

2000
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Commerce», «Lloyds Bank Review», «Revue de Presse
etrangere», «Scientific American», «UNU Work in Progress»,
«Science Digest», καθώς και για αγορά οικονοµικών και
ιατρικών βιβλίων και ιατρικής βιντεοκασέτας.
39

Συνδροµές Περιοδικών: «Harvard Health Letter»

Ο φάκελος περιέχει επιστολές, αποδείξεις και αντίγραφα
επιταγών, σχετικά µε τις συνδροµές του Ξενοφώντα Ζολώτα
στο ενηµερωτικό έντυπο «Harvard Medical School Health
Letter» (έπειτα «Harvard Health Letter») και στο περιοδικό
«Sante Magazine».

1988

1999

40

Συνδροµές Περιοδικών: «Executive Health's Good Health
Report»

1989
Ο φάκελος περιέχει επιστολές, αποδείξεις και αντίγραφα
επιταγών, σχετικά µε τις συνδροµές του Ξενοφώντα Ζολώτα
στο έντυπο «Executive Health Report» (έπειτα «Good Health
Report»).

1996

41

Συνδροµές Περιοδικών: «Prevention»

Ο φάκελος περιέχει επιστολές, αποδείξεις και αντίγραφα
επιταγών, σχετικά µε τις συνδροµές του Ξενοφώντα Ζολώτα
στο περιοδικό «Prevention».

1984

1995

42

Συνδροµές Περιοδικών: «American Health»

Ο φάκελος περιέχει επιστολές, αποδείξεις και αντίγραφα
επιταγών, σχετικά µε τις συνδροµές του Ξενοφώντα Ζολώτα
στο περιοδικό «American Health».

1988

1989

43

Συνδροµές Περιοδικών: «Health»

Ο φάκελος περιέχει επιστολή, απόδειξη και αντίγραφο
επιταγής, για τη συνδροµή του Ξενοφώντα Ζολώτα στο
περιοδικό «Health».

1986

1986

44

Συνδροµές περιοδικών µέσω Βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις συνδροµές της
Ελλάδος
Τράπεζας της Ελλάδος σε ελληνικά και ξένα οικονοµικά
περιοδικά και εφηµερίδες.

1986

1996

45

Iδιαίτερο Ταµείο ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος - παραγγελίες
εξωτερικού: Καταστάσεις απόδοσης λογαριασµών

Ο φάκελος περιέχει καταστάσεις απόδοσης λογαριασµών του 1962
ιδιαίτερου ταµείου του ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα.

1980

46

Iδιαίτερο Ταµείο ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος - παραγγελίες
εξωτερικού: Reader's Digest Hi-Fi Record Division

Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Ιδιαίτερου Γραφείου του
Ξενοφώντα Ζολώτα, σχετικές µε την παραγγελία µουσικών
δίσκων από το εξωτερικό.

1961

1963

47

Iδιαίτερο Ταµείο ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος Παραγγελίες εξωτερικού: Πιάτα Ηong Kong

Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Ιδιαίτερου Γραφείου του
1963
∆ιοικητή, σχετικές µε παραγγελίες πιάτων από το Hong Kong.

1964

48

Iδιαίτερο Ταµείο ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος Παραγγελίες εξωτερικού: Bond Street Carpets

Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές µε παραγγελίες
περσικών ταπήτων από το Λονδίνο.

1966

1967

49

Iδιαίτερο Ταµείο ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος Παραγγελίες εξωτερικού: Maison Odiot

Ο φάκελος περιέχει γραµµάτιο είσπραξης και επιστολή σχετικά 1967
µε την εξόφληση ποσού στον οίκο «Maison Odiot» (Παρίσι).

1967

50

Ιδιαίτερο Ταµείο ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος Παραγγελίες εξωτερικού: ∆ιάφορα

Ο φάκελος περιέχει παραγγελίες από το εξωτερικό, σχετικές
µε ενδύµατα, κοσµήµατα, έπιπλα, υφάσµατα, τάπητες,
οχήµατα, σκάφος αναψυχής, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές, φάρµακα και καλλυντικά, βοηθήµατα ψαρέµατος,
µουσικούς δίσκους, βιβλία και περιοδικά.

1960

1967

51

Πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής εξοπλισµού γραφείου
Επίτιµου ∆ιοικητή Ξενοφώντα Ζολώτα

Ο φάκελος περιέχει πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής
επίπλων, µηχανηµάτων, χρηµατοκιβωτίων και έργων τέχνης,
για το γραφείο του Επίτιµου ∆ιοικητή, καθώς και καταστάσεις
απογραφής των ανωτέρω ειδών.

1986

2004

52

Ηµερολόγια συναντήσεων (1966, 1967, 1985)

Ο φάκελος περιέχει τρία ηµερολόγια, στα οποία σηµειώνονταν 1966
οι προγραµµατισµένες συναντήσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1985

53

Γεύµατα : Προσκλήσεις σε επίσηµα γεύµατα

Ο φάκελος περιέχει προσκλήσεις του ζεύγους Ξ. Ζολώτα σε
επίσηµα δείπνα, σχεδιαγράµµατα θέσης τους και το κείµενο
προσφώνησης του Ολλανδού Πρωθυπουργού A. A. M. van
Agt.

1979

1979

54

Γεύµατα : Κατάλογοι προσκεκληµένων (1966)

Ο φάκελος περιέχει καταλόγους προσκεκληµένων και
σχεδιαγράµµατα θέσεων για γεύµατα που διοργάνωνε ο Ξ.
Ζολώτας.

1966

1966

55

Γεύµατα : Κατάλογοι προσκεκληµένων (1983 - 1985)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τους
προσκεκληµένους, τη διάταξη των θέσεων και το µενού σε
γεύµατα που παρέθετε ο Ξ. Ζολώτας.

1983

1985

56

Γεύµατα : Κατάλογοι προσκεκληµένων (1986 - 1988)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τους

1986

1988
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Γεύµατα : Κατάλογοι προσκεκληµένων (1986 - 1988)

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

1986

1988

προσκεκληµένους, τη διάταξη των θέσεων και το µενού σε
γεύµατα που παρέθετε ο Ξ. Ζολώτας.
57

Γεύµατα : Κατάλογοι προσκεκληµένων (1984, 1986 - 2002)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τους
προσκεκληµένους, τη διάταξη των θέσεων και το µενού σε
γεύµατα που παρέθετε ο Ξ. Ζολώτας.

1984

2002

58

Γεύµατα : Μenu

Ο φάκελος περιέχει µενού από γεύµατα.

1966

1986

59

Αγορές βιβλίων (1976 - 1985)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε παραγγελίες βιβλίων 1976
για λογαριασµό του Ξ. Ζολώτα από βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς
οίκους κλπ.

1985

60

Αγορές Βιβλίων (1985 - 1989)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την παραγγελία
βιβλίων για λογαριασµό του Ξ. Ζολώτα.

1985

1989

61

Αγορές βιβλίων (1990 - 1995)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε παραγγελίες βιβλίων 1990
για λογαριασµό του Ξ. Ζολώτα.

1995

62

Αποδείξεις διαφόρων αγορών (1991-1997)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την παραγγελία
1991
βιβλίων και διάφορων προσωπικών ειδών για λογαριασµό του
Ξ. Ζολώτα.

1997

63

Αποδείξεις αγορών προσωπικών ειδών (1959-1982)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε παραγγελίες για
αγορές προσωπικών ειδών για λογαριασµό του Ξ. Ζολώτα.

1959

1982

64

Αποδείξεις πωλήσεων δηµοσιευµάτων Ξενοφώντα Ζολώτα
(1987-1988)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε αγορές βιβλιων για
λογαριασµό του Ξ. Ζολώτα.

1987

1988

65

Φόρος εισοδήµατος Ξενοφώντα Ζολώτα (1978)

Ο φάκελος περιέχει επιστολή του Ξ. Ζολώτα προς πολιτικά
πρόσωπα, καθώς και έγγραφο σχετικά µε τον φόρο που
κατέβαλε για εισοδήµατα του έτους 1977.

1978

1978

66

Φορολογικά Ξενοφώντα Ζολώτα

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε αµοιβή προσωπικού
του Ξ. Ζολώτα και τον φόρο εισοδήµατός του.

1978

1981

67

∆ωρεές Ξενοφώντα Ζολώτα (1966-1974)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε δωρεές του Ξ.
Ζολώτα.

1966

1974

68

Μετοχές Εµπορικής Τράπεζας (1979-1983)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ιδιότητα του Ξ.
Ζολώτα ως µετόχου της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος.

1979

1983

69

Μετοχές Τράπεζας της Ελλάδος (1979-1983)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ιδιότητα του Ξ.
Ζολλωτα ως ε

1979

1983

70

Τοκοµερίδια λαχειοφόρων δανείων (1960-1967)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την αποστολή
τοκοµεριδίων στους Ξενοφώντα και Καλλιρόη Ζολώτα.

1960

1967

71

Πιστωτικές κάρτες (1979-1996)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την έκδοση και χρήση 1979
πιστωτικών καρτών στο όνοµα του Ξ. Ζολώτα

1996

72

Ασφαλιστήρια (1966-2000)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε ασφάλειες κινδύνου
για αντικείµενα του Ξ. Ζολώτα.

1966

2000

73

Ιδιωτικά συµφωνητικά (1982)

Ο φάκελος περιέχει ιδιωτικό συµφωνητικό του Ξ. Ζολώτα για
σύστηµα ασφαλείας.

1982

1982

74

∆ιάφορα προσωπικά (1981-2006)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε κλοπή από το
1981
γραφείο του Ξ. Ζολώτα, την κυκλοφορία εντός δακτυλίου, τον
ρουχισµό του Ξ. Ζολώτα και εγκαίνια κτιρίου.

1983

75

Χρυσοθήκη Ζολώτα: Έγγραφα (1964-1981)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα,
σχετική µε τη Χρυσοθήκη Ζολώτα, τη διαφήµιση της
επιχείρησης στο εξωτερικό, τη συνεργασία µε µουσεία,
επερωτήσεις βουλευτών για το µονοπώλιο κατασκευής
αντιγράφων αρχαίων κοσµηµάτων από τη Χρυσοθήκη,
εκθέσεις κοσµηµάτων, τα υποκαταστήµατα του εξωτερικού,
τον Ηλία Λαλαούνη, τις διακρίσεις της επιχείρησης και τις
έρευνες για την ελληνικη αργυροχρυσοχοΐα. Περιέχει επίσης
αποκόµµατα εφηµερίδων µε τη διαφήµιση του
κοσµηµατοπωλείου.

1964

1981

76

Χρυσοθήκη Ζολώτα: Καταστατικό Εταιρίας (1988)

Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφα από το αρχικό
καταστατικό της Χρυσοθήκης Ζολώτα και από την
τροποποίησή του το 1988.

1988

1988

77

Χρυσοθήκη Ζολώτα: ∆ικαστικές διαφορές (1995-1997)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές, εξώδικες

1995

1997
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Χρυσοθήκη Ζολώτα: ∆ικαστικές διαφορές (1995-1997)

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

1995

1997

προσκλήσεις-δηλώσεις, απαντήσεις, αιτήσεις, αγωγές και
ειδικό πληρεξούσιο, σχετικά µε δικαστική διαφορά µεταξύ της
Χρυσοθήκης Ζολώτα και της Κοσµηµατοποιΐας Ζολώτα.
78

Χρυσοθήκη Ζολώτα: Αγωγή κατά Σταύρου Μιχαλαριά

Ο φάκελος περιέχει αγωγή, εξώδικη πρόσκληση-δήλωση και 1995
εξώδικη απάντηση του Ξενοφώντα Ζολώτα κατά του Σταύρου
Μιχαλαριά, για συκοφαντίες εναντίον του προσώπου του σε
συνεντεύξεις που αφορούσαν την Χρυσοθήκη Ζολώτα.
Περιέχει επίσης αποκόµµατα άρθρων σχετικών τόσο µε την
εταιρεία όσο και µε τη διένεξη των δύο προσώπων.

1997

79

Χρυσοθήκη Ζολώτα: ∆ηµοσιεύµατα Τύπου (1975-1980)

Ο φάκελος περιέχει αποκόµµατα µε διαφηµίσεις και άρθρα
που παρουσιάζουν τη Χρυσοθήκη Ζολώτα και τα κοσµήµατα
που κατασκευάζει.

1975

1980

80

Ιατρικές Εξετάσεις Ξενοφώντα Ζολώτα

Ο φάκελος περιέχει δελτία ιατρικών εξετάσεων του Ξενοφώντα 1962
Ζολώτα από οφθαλµίατρο και αλληλογραφία µε οπτικό για την
κατασκευή φακών όρασης.

1983

81

Ιατρικά: The John's Hopkins Hospital - Dr. Stark

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1987
τον ιατρό Walter J. Stark και τη Chrysoula Ponticas, σχετική µε
την επέµβαση καταρράκτη στο αµερικανικό νοσοκοµείο John's
Hopkins. Περιέχει επίσης αποδείξεις εξόφλησης των ιατρικών
εξόδων, πληροφοριακά έντυπα, ιατρικές άδειες, αποτελέσµατα
οφθαλµολογικών εξετάσεων, καθώς και επιστολή του ιατρού
Μάκη Τσαπόγα σχετική µε συνταγή για την αρθροπάθεια.

1996

82

Ιατρικά: The John's Hopkins Hospital - Good Samaritan

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ξενοφώντα Ζολώτα µε 1996
τα αµερικανικά νοσοκοµεία John's Hopkins και Good
Samaritan, σχετική µε τις ορθοπεδικές του εξετάσεις και τη
διαµονή του στη Βαλτιµόρη. Περιέχει επίσης αποδείξεις
εξόφλησης ιατρικών εξόδων, ερωτηµατολόγια ικανοποίησης
ασθενούς, µετεγχειρητικές οδηγίες φυσικοθεραπειών,
αναφορές εξέτασης ακτινογραφιών και ενηµερωτικό έντυπο
των υπηρεσιών του John's Hopkins Hospital.

1997

83

Συνταξιοδότηση Ξενοφώντα Ζολώτα

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα του Ταµείου Συντάξεων
1932
Νοµικών, της Τράπεζας της Ελλάδος, του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων
και του Ταµείου Αυτασφάλειας του προσωπικού της Τράπεζας
της Ελλάδος, σχετικά µε τη µηνιαία σύνταξη του Ξενοφώντα
Ζολώτα, µε την εφ' άπαξ αποζηµίωσή του, µε το επίδοµα
συζύγου, µε το βοήθηµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε το
µέρισµα του Μετοχικού Ταµείου και µε τη θέσπιση ανώτατου
ορίου σύνταξης. Περιλαµβάνεται επίσης αντίγραφο
πληρεξουσίου του Ξ. Ζολώτα προς τον Ηλία Α. Υφαντή.

1993

84

Θάνατος Ξενοφώντα Ζολώτα: Επιστολές Συλλυπητηρίων

Ο φάκελος περιέχει συλλυπητήριες επιστολές προς την
Καλλιρρόη Ζολώτα για τον θάνατο του συζύγου της.

2004

2004

85

Θάνατος Ξενοφώντα Ζολώτα: Κάρτες και βιβλίο
συλλυπητηρίων

Ο φάκελος περιέχει κάρτες και βιβλίο συλλυπητηρίων για τον
θάνατο του Ξενοφώντα Ζολώτα το έτος 2004.

2004

2004

86

Θάνατος Ξενοφώντα Ζολώτα: Τηλεγραφήµατα
συλλυπητηρίων

Ο φάκελος περιέχει τηλεγραφήµατα συλλυπητηρίων για τον
θάνατο του Ξενοφώντα Ζολώτα.

2004

2004

87

Θάνατος Ξενοφώντα Ζολώτα: ∆ωρεές - Ψηφίσµατα Μνηµόσυνο

Ο φάκελος περιέχει ψηφίσµατα και ευχαριστήριες επιστολές
2003
φιλανθρωπικών ιδρυµάτων για δωρεές εις µνήµην του
Ξενοφώντα Ζολώτα, καθώς και αποκόµµατα Τύπου σχετικά µε
την τέλεση µνηµοσύνου και µε την ονοµασία της νέας
αίθουσας δηµοσιογράφων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών σε «Αίθουσα Ξ. Ζολώτα». Περιέχει επίσης
ευχαριστήρια επιστολή του Μεροπείου Φιλανθρωπικού
Ιδρύµατος για τη δωρεά του ζεύγους Ζολώτα εις µνήµην
Γιάγκου Πεσµαζόγλου.

2004

88

Θάνατος Ξενοφώντα Ζολώτα: Ευχαριστήριες επιστολές
Καλλιρρόης Ζολώτα για τα συλλυπητήρια

Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες επιστολές της Καλλιρρόης
Ζολώτα, ως απαντήσεις στα ψηφίσµατα, τις επιστολές και τις
δωρεές συλλυπητηρίων για τον θάνατο του Ξενοφώντα
Ζολώτα.

2004

2004

89

Θάνατος Ξενοφώντα Ζολώτα: Κατάλογος προσώπων που
έστειλαν συλλυπητήρια

Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφη κατάσταση των προσώπων
που έστειλαν επιστολές συλλυπητηρίων και στεφάνια για τον

2004

2004

Σελίδα : 7
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
6 - ∆ιάφορα
2 - Προσωπικά
Πλήθος φακέλων: 110

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

θάνατο του Ξενοφώντα Ζολώτα.
90

Θάνατος Ξενοφώντα Ζολώτα: Έξοδα τελετής

Ο φάκελος περιέχει αίτηση της Καλλιρρόης Ζολώτα προς το 2004
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, σχετική µε την εξόφληση των
εξόδων κηδείας του Ξενοφώντα Ζολώτα, αποδείξεις των
εξόδων αυτών και κοινή υπουργική απόφαση για τις δαπάνες
και τις τιµές στη µνήµη του αποθανόντος.

91

Βιογραφικά στοιχεία Ξενοφώντα Ζολώτα: Βιογραφικά
σηµειώµατα

Ο φάκελος περιέχει σύντοµα και εκτεταµµένα βιογραφικά
σηµειώµατα του Ξενοφώντα Ζολώτα, καθώς και
αποµαγνητοφώνηση της τηλεοπτικής εκποµπής
«µονόγραµµα», στην οποία φιλοξενήθηκε ο Καθηγητής.

92

Βιογραφικά στοιχεία Ξενοφώντα Ζολώτα: Τράπεζα της
Ελλάδος (1967-1982)

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα άρθρων, αποφάσεων του
1967
Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος, επιστολών,
ανακοινώσεων και εγγράφων, σχετικά µε την παραίτηση του
Ξενοφώντα Ζολώτα
από τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1967, µε τον
επαναδιορισµό του το 1974, µε την εκ νέου παραίτησή του το
1981 και την ανακήρυξή του ως Επίτιµου ∆ιοικητή το 1981.

1982

93

Βιογραφικά στοιχεία Ξενοφώντα Ζολώτα: Πανεπιστήµιο
Αθηνών (1968-1995)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την παραίτηση του
Ξενοφώντα Ζολώτα από την Έδρα Πολιτικής Οικονοµίας της
Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1968, καθώς
και έγγραφο της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, σχετικό µε την απονοµή του τίτλου
του Επίτιµου Καθηγητή στον Ξ. Ζολώτα το 1995.

1968

1995

94

Βιογραφικά στοιχεία Ξενοφώντα Ζολώτα: Υπουργείο
Συντονισµού και Προγραµµατισµού (1974)

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφο του πρωτοκόλλου ορκωµοσίας 1974
της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή, 24 Ιουλίου 1974.

1974

95

Βιογραφικά στοιχεία Ξενοφώντα Ζολώτα: Εκδόσεις
«Καθηµερινής» (1979-1983)

Ο φάκελος περιέχει επιστολές και ερωτηµατολόγια των
εκδόσεων «Καθηµερινής», σχετικά µε το αφιερωµένο στον
Ξενοφώντα Ζολώτα λήµµα του υπό έκδοση «Λεξικού
προσωπικοτήτων».

1979

1983
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Βιογραφικά στοιχεία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Βιογραφικό Λεξικό Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη σύνταξη του
Προσωπικοτήτων Who's Who 1978»
αφιερωµένου στον Ξενοφώντα Ζολώτα λήµµατος στο
βιογραφικό λεξικό «Who's Who 1978».

1978

1978

97

Βιογραφικά στοιχεία Ξενοφώντα Ζολώτα: Εκδόσεις «Μέτρον» Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και σχέδια για τη σύνταξη 1991
(1991-1995)
του αφιερωµένου στον Ξενοφώντα Ζολώτα λήµµατος του
«Επίτοµου βιογραφικού λεξικού Who's Who» των ετών 1991,
1992, 1993 και 1994-1995, καθώς και του διεθνούς «Who's
Who in Greece» του 1995.

1995
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Βιογραφικά στοιχεία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Τhe International
Who's Who» (1976-1996)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και σχέδια για τη σύνταξη
του αφιερωµένου στον Ξενοφώντα Ζολώτα λήµµατος του
βιογραφικού λεξικού «International Who's Who», 1976-1977.

1976

1996
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Βιογραφικά στοιχεία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Τhe International
Υear Book and Statesmen's Who's Who» (1991-1994)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε το αφιερωµένο στον
Ξενοφώντα Ζολώτα λήµµα του βιογραφικού λεξικού «The
International Year Book and Statesmen's Who's Who» των
ετών 1992, 1993, 1994 και 1995-1996

1991

1994
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Βιογραφικά στοιχεία Ξενοφώντα Ζολώτα: «Marquis Who's
Who» (1975-1990)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και άλλα τεκµήρια σχετικά 1975
µε τη σύνταξη του αφιερωµένου στον Ξενοφώντα Ζολώτα
λήµµατος του βιογραφικού λεξικού «Who's Who in the World»,
από τον εκδοτικό οίκο «Marquis Who's Who Incorporated».

1990

101

Βιογραφικά στοιχεία Ξενοφώντα Ζολώτα :«Ιnternational
Biographical Centre» (1975-1978)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε βιογραφικά στοιχεία 1975
του Ξ. Ζολώτα, τα οποία πρόκειται να δηµοσιευθούν σε διεθνή
περιοδικά.

1978

102

Βιογραφικά στοιχεία Ξενοφώντα Ζολώτα : ∆ιάφορα Έντυπα

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε βιογραφικά στοιχεία
του Ξ. Ζολώτα, τα οποία πρόκειται να συµπεριληφθούν στην
έκδοση «Contemporary Author».

103

Βιογραφικά στοιχεία Ξενοφώντα Ζολώτα : Οικογενειακά
πιστοποιητικά (1959-1983)

Ο φάκελος περιέχει πιστοποιητικό δηµοτολογίου και
ληξιαρχική πράξη γάµου των Ξενοφώντα Ζολώτα και
Καλλιρόης Ρίτσου.

1959

1983
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Βιογραφικά στοιχεία Ξενοφώντα Ζολώτα : Έγγραφα Επιστολές - ∆ηµοσιεύµατα (1961-1997)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την παραίτηση του Ξ. 1961
Ζολώτα από την Έδρα του στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, την

1997

2004

Σελίδα : 8
Ηµ/νία Εκτύπωσης : 24/10/2016

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2 - Αρχείο Ξενοφώντα Ζολώτα
6 - ∆ιάφορα
2 - Προσωπικά
Πλήθος φακέλων: 110

Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Έτ. περ. παρ.
Αρχ.
Τελ.

οικογένεια του Ξ. Ζολώτα, την έκδοση τόµου µε βιογραφικά
των µελών της Ακαδηµίας Αθηνών κ.ά.
105

Ευχετήριες κάρτες: Υποδείγµατα (1974 - 1980)

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τις ευχετήριες κάρτες, 1974
τις οποίες έστελνε ο Ξ. Ζολώτας κατά τη διάρκεια των εορτών.

1980

106

Φοιτητική Ιδιότητα Ξενοφώντα Ζολώτα

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την ιδιότητα του Ξ.
Ζολώτα ως φοιτητή στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο
Karl-Marx-Universitat και στη Γαλλία.καθώς και µε την
διδακτορική του διατριβή.

1920

1930

107

Θέµα οδού ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε τη λειτουργία
εµπορικών καταστηµάτων στην οδό ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου
και τον καθορισµό χρήσεων των οικοδοµών της οδού.

1975

1978
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Ηλίας Λαλαούνης: Επιχειρηµατίας

Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την επιχειρηµατική
δράση του Ηλία Λαλαούνη και απόψεις του για διάφορα
θέµατα.

1972

1976
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Εταιρεία Εµπορίας Κοσµηµάτων Ζολώτας (Zolotas) Εταιρεία Ο φάκελος περιέχει τεκµήρια σχετικά µε την Εταιρεία
1969
Περιορισµένης Ευθύνης
Εµπορίας Κοσµηµάτων Ζολώτας (Zolotas) ΕΠΕ (καταστατικό
της Εταιρείας, ισολογισµός, κ.ά.).

1972
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Σκίτσο Ξενοφώντα Ζολώτα

1974

Ο φάκελος περιέχει ένα σκίτσο του Ξενοφώντα Ζολώτα.

1974

