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

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

4 - Αρχείο Κυριάκου Βαρβαρέσου
1 - Ζητήματα οικονομικής και νομισματικής πολιτικής
1 - Οικονομία του πολέμου
Πλήθος φακέλων:

Α/α

Ακραίες
Χρονολογίες

Τίτλος

Περιγραφή

1

Γενική αλληλογραφία (1941-1942)

2

Γενική αλληλογραφία (1943)

3

Γενική αλληλογραφία (1944-1945)

4

Νομισματικά ζητήματα (1943)

5

Νομισματικά ζητήματα (1944)

6

Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (1941)

7

Προϋπολογισμός Υπουργείου Στρατιωτικών (1941-1942)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη
1941
χρηματοδότηση για την ίδρυση ελληνικού διδασκαλείου στις
ΗΠΑ, τη μισθοδοσία του ελληνικού ναυτικού, στρατού και
αεροπορίας στη Μέση Ανατολή, την κατάσταση της κατοχικής
Ελλάδας, τη διοίκηση των υποκαταστημάτων της Τράπεζας
Αθηνών στο εξωτερικό, τα διεθνή οικονομικά προβλήματα, την
έκδοση αναγκαστικών νόμων, την αποστολή διαφόρων ειδών
προς την Ελλάδα, την εγκατάσταση της εξόριστης ελληνικής
κυβέρνησης, κ.ά. διοικητικά ζητήματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις ελληνικές
1943
δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, την αποστολή προϊόντων και
οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα, τη Διάσκεψη Τροφών
και Γεωργίας, τη Διασυμμαχική Επιτροπή Αρωγής και
Αποκαταστάσεως, την ελληνική αντιπροσωπεία στην UNRRA,
τη Μόνιμη Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, την παραχώρηση
πλοίων προς την Ελλάδα και τη διαχείρισή τους και τις ελλείψεις
που αντιμετωπίζει η χώρα σε βασικά είδη.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις ελληνικές
1944
δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, την αποστολή προϊόντων και
οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα, τη Διάσκεψη Τροφών
και Γεωργίας, τη Διασυμμαχική Επιτροπή Αρωγής και
Αποκαταστάσεως, την ελληνική αντιπροσωπεία στην UNRRA,
τη Μόνιμη Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, την παραχώρηση
πλοίων προς την Ελλάδα και τη διαχείρισή τους και τις ελλείψεις
που αντιμετωπίζει η χώρα σε βασικά είδη.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη νομισματική
1943
κυκλοφορία στην κατοχική Ελλάδα, την ισοτιμία της δραχμής
με τη στερλίνα και το δολάριο, τη μεταπολεμική δραχμή,
τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας, την κυκλοφορία
τραπεζογραμματίων ειδικού τύπου, το νόμισμα που θα
χρησιμοποιούν οι βρετανικές στρατιωτικές αρχές και
τον καθορισμό των αμοιβών των ναυτικών υπαλλήλων.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με νομισματικά
1944
ζητήματα, όπως η έκδοση ειδικών μέσων πληρωμής για τις
συμμαχικές δυνάμεις, η έκδοση συμμαχικής στρατιωτικής λίρας,
η κυκλοφορία των BΜA νομισμάτων, η ισοτιμία της δραχμής
με τη στερλίνα και το δολάριο, η τιμή του χρυσού, η αύξηση του
πληθωρισμού, ο αντιπληθωρισμός, η κυκλοφορία συμμαχικού
νομίσματος Απελευθέρωσης, η υποτίμηση της δραχμής, η
μείωση της παραγωγής και του εθνικού εισοδήματος,
η κερδοσκοπία της ελεύθερης αγοράς, η κυκλοφορία της
προπολεμικής και της νέας δραχμής, η χρήση καλυμμάτων,
η έλλειψη τροφίμων και η επισιτιστική κατάσταση της Ελλάδας.
Ο φάκελος περιέχει την Έκθεση του Διοικητή για το έτος 1940 1941
και τεκμήρια σχετικά με τις καταθέσεις των ταμιευτηρίων και των
εμπορικών τραπεζών στην Ελλάδα, τα διαθέσιμα της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ), τη μεταφορά χρυσού από την ΤτΕ στο
εξωτερικό (Γιοχάνεσμπουργκ) και τα έσοδα του Δημοσίου.
Ο φάκελος περιέχει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου
1941
Στρατιωτικών για το β΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους
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Σελίδα: 1

8

Προϋπολογισμοί Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου
Εσωτερικών (1942-1943)

9

Προϋπολογισμοί πολεμικών υπουργείων (1942-1943)

10

Δημοσιονομική διαχείριση (1941)

11

Δημοσιονομική διαχείριση (1942)

12

Δημοσιονομική διαχείριση (1943-1944)

13

Εμπορική ναυτιλία (1939-1940)

14

Εμπορική ναυτιλία (1941)

15

Εμπορική ναυτιλία (1942) [1]

16

Εμπορική ναυτιλία (1942) [2], (1944)

17

Εμπορική ναυτιλία (αχρονολόγητα)

18

Εμπορική ναυτιλία: νόμοι, ΦΕΚ, διατάγματα (1941)

19

Εμπορική ναυτιλία: νόμοι, ΦΕΚ, διατάγματα (1942)

20

Εμπορική ναυτιλία: υπόθεση Υφυπουργού Εμπορικής
Ναυτιλίας Σταύρου Θεοφανίδη

21

Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (1941)

22

Greek War Relief (1941-1944)

23

Επισιτισμός (1941)
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1941-1942 σχετικά με τα έξοδα αποδοχών, τροφοδοσίας,
αποζημιώσεων, οδοιπορικών, θέρμανσης, υγειονομικής
υπηρεσίας, εκπαίδευσης, αναλωσίμων και τις λοιπές δαπάνες.
Ο φάκελος περιέχει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου
1942
Οικονομικών σχετικά με συντάξεις, αποδοχές προσωπικού,
οδοιπορικά έξοδα, αναλώσιμα και αποζημιώσεις, καθώς και
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά
με τις αποδοχές δύο ιδιωτικών γραφέων του Υφυπουργείου
Δημοσίας Ασφαλείας.
Ο φάκελος περιέχει τους προϋπολογισμούς των πολεμικών
1942
υπουργείων και τεκμήρια σχετικά με την εφαρμογή του
Ελληνοβρετανικού Συμφώνου και τις δαπάνες.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα διαθέσιμα του
1941
Ελληνικού Δημοσίου, την οικονομική ενίσχυση προς την
Ελλάδα, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αεροπορίας,
τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα της Τράπεζας της
Ελλάδος, τις δαπάνες ναυτικού, στρατού, αεροπορίας και
τις αποδοχές υπουργών και δημοσίων υπαλλήλων.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα διαθέσιμα του
1942
Ελληνικού Δημοσίου, την οικονομική ενίσχυση και την παροχή
πίστωσης προς την Ελλάδα, τις δαπάνες των ενόπλων δυνάμεων
και των υπουργείων και τα διαθέσιμα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
1943
βοήθεια προς την Ελλάδα, τη μεταφορά τροφίμων, τη
συντήρηση προσφύγων, την ελληνοβρετανική συμφωνία της
09/03/1942, την οικονομική κατάσταση της κυβέρνησης και
τις δαπάνες των υπουργείων.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις αποδοχές και
1939
τα πολεμικά επιδόματα των πληρωμάτων των πλοίων.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την ελληνοβρετανική 1941
συμφωνία για την εκμετάλλευση των πλοίων, την ελληνική
ναυτιλία, την εγκατάσταση της ελληνικής κυβέρνησης στο
εξωτερικό, την κατάσταση της Ελλάδας, την αγορά νέων πλοίων,
την καθιέρωση ελεύθερου μισθολογίου, τη ναυτολόγηση
πληρωμάτων και ζητήματα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις επαφές με την
1942
τουρκική κυβέρνηση για τη διάθεση πλοίων, το νόμο για την
καταβολή έκτακτου φόρου στα φορτηγά πλοία, τη χρονοναύλωση,
ζητήματα των ναυτιλιακών εταιρειών, τη φορολόγηση
εισοδημάτων των συμμαχικών υπηκόων στο Ηνωμένο
Βασίλειο, την επένδυση πόρων στη ναυτιλία, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη διευθέτηση του
1942
ζητήματος για τη ρήτρα της διαιτησίας, την τακτοποίηση
διαφόρων θεμάτων, τη συμφωνία μεταξύ νορβηγικής και
αμερικανικής κυβέρνησης, την παραγωγή βάμβακος, λιναριού
κ.ά. στην Ελλάδα, τις αποδοχές των αξιωματικών του ναυτικού,
τις δαπάνες της ελληνικής κυβέρνησης, τη φορολογική
πολιτική, την τροποίηση νόμων, τα τραστ, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ελληνικό ναυτικό,
τη σύσταση επιτροπής και τη συντήρηση και ναυτασφάλιση
ελληνικών και βρετανικών πλοίων.
Ο φάκελος περιέχει νόμους και διατάγματα σχετικά με την
1941
επιβολή φόρων στα ελληνικά πλοία, τη ναυτολόγηση ή
επιστράτευση των ναυτεργατών, την επίταξη πλοίων, τη
μισθολογική κατάταξη και την παρασημοφορία αξιωματικών.
Ο φάκελος περιέχει εγκυκλίους, νόμους, νομοσχέδια και
1942
διατάγματα σχετικά με την επιβολή φόρων στα ελληνικά πλοία,
τη ναυτολόγηση ή επιστράτευση των ναυτεργατών, την επίταξη
πλοίων, τη σύσταση Ειδικού Δικαστηρίου και τη διοίκηση
του Εμπορικού Ναυτικού.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την αντικατάσταση του 1941
Υφυπουργού Ναυτιλίας, Σ. Θεοφανίδη, από τον Κ. Βαρβαρέσο
και αλληλογραφία του πρώτου με υπηρεσίες της ελληνικής
ναυτιλίας σχετική με προϋπολογισμούς, δαπάνες, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την ιστορία του
1941
Εμπορικού Ναυτικού, τη διοίκηση, την ιεραρχία, τη διαβάθμιση
των αξιωματικών και θέματα προσωπικού.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη διαχείριση
1941
κονδυλίων της Greek War Relief από τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό, τη συνεργασία της με άλλους φορείς, την αποστολή
τροφίμων από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και την ανακούφιση
προσφύγων και στρατιωτών.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα προβλήματα
1941
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Επισιτισμός (1942)

25

Επισιτισμός (1941-1942): αναφορές ελληνικής πρεσβείας
Βέρνης - Ερυθρός Σταυρός

26

Επισιτισμός (1943)

27

Επισιτισμός (1944) [1]

28

Επισιτισμός (1944) [2]

29

Εκτιμήσεις μεταπολεμικών αναγκών (1942-1943)

30

Εκτιμήσεις μεταπολεμικών αναγκών (1943)

31

Εκτιμήσεις μεταπολεμικών αναγκών (1943-1944)

32

Διαλέξεις Κυριάκου Βαρβαρέσου για την Ελλάδα
(1941-1943)

33

Ομιλίες Κυριάκου Βαρβαρέσου από το BBC (1941-1942)

34

Αναφορές ελληνικής πρεσβείας Άγκυρας (1941-1944)
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επισιτισμού της Ελλάδας, την παραγωγή και αποστολή σιτηρών.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις δαπάνες ναύλων 1942
σουηδικών πλοίων με προορισμό την Ελλάδα, τα συναφή
ναυλοσύμφωνα, το κόστος ασφαλίστρων πολέμου και την
αποστολή τροφίμων και άλλων ειδών προς την Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την κατάσταση της
1941
Ελλάδας, τον υποσιτισμό, τη θνησιμότητα, τον λιμό, τις
ελλείψεις τροφίμων, τις αποστολές βοήθειας και την αρπαγή
τροφίμων από τις κατοχικές δυνάμεις.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την κατάσταση της
1942
Ελλάδας, τον υποσιτισμό, τη θνησιμότητα, τις ελλείψεις
τροφίμων, τις αποστολές βοήθειας και την ανακούφιση
των προσφύγων στη Μέση και Εγγύς Ανατολή.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη δεινή επισιτιστική 1944
κατάσταση της Ελλάδας, την κάλυψη των προσφυγικών
δαπανών, τη συνδρομή της αμερικανικής, σουηδικής και
καναδικής κυβέρνησης και τη ναύλωση πλοίων για τη
μεταφορά τροφίμων και άλλων ειδών στην Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την επισιτιστική
1944
κατάσταση σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, την κάλυψη
των προσφυγικών δαπανών, τη συνδρομή ξένων
κυβερνήσεων και τη ναύλωση πλοίων για τη μεταφορά
και διανομή τροφίμων και άλλων ειδών στην Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις εκτιμήσεις των
1942
μεταπολεμικών αναγκών των χωρών της Ευρώπης. Πιο
συγκεκριμένα, ορίζεται το πεδίο δράσης της Υποεπιτροπής
Γεωργίας (Agricultural Sub-Committee) και παρουσιάζεται
η αγροτική μεταπολεμική κατάσταση των ευρωπαϊκών χωρών.
Παρουσιάζονται, επίσης, έρευνα για τις εμπορικές σχέσεις και
συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας-Αγγλίας κατά την προπολεμική
περίοδο και εκτιμήσεις των ελάχιστων εισαγωγικών αναγκών
για διατροφή, πρώτες ύλες, εγχώρια παραγωγή κ.ά. κατά
τους πρώτους μήνες μετά την Απελευθέρωση.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το πλαίσιο της
1943
συμφωνίας μεταξύ των συμμαχικών κυβερνήσεων για το
πρόγραμμα των μεταπολεμικών αναγκών της Ευρώπης. Πιο
συγκεκριμένα, αναφέρονται στις εκτιμήσεις για την
αποκατάσταση της γεωργίας και γενικότερα του πρωτογενούς
τομέα, στην αναγκαία κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης και της αποκατάστασης των μετακινηθέντων
πληθυσμών, στο πρόβλημα του επισιτισμού του ελληνικού
λαού, στην αποκατάσταση της ελληνικής οικονομίας, στη
χάραξη κοινής πολιτικής για το μεταπολεμικό εμπόριο και στη
σταθεροποίηση των τιμών των συναλλαγμάτων.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τον προσδιορισμό
1943
των μεταπολεμικών αναγκών της Ελλάδας για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται στο
επισιτιστικό πρόβλημα της χώρας, στη στέγαση προσφύγων
και στην επισκευή κατεστραμμένων οικιών, στις επείγουσες
ανάγκες των Δωδεκανήσων, στις εκτιμήσεις για την
αποκατάσταση της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, στην
στην προμήθεια χερσαίων μεταφορικών μέσων, στην κάλυψη
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στην αποκατάσταση
της ελληνικής οικονομίας, στη σταθεροποίηση των τιμών των
συναλλαγμάτων και στη βελτίωση της διατροφής στην Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει διαλέξεις και ανακοινώσεις με θέμα την
1941
αντίσταση των Ελλήνων εναντίον των Δυνάμεων του Άξονα και
τα κίνητρά της, την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας κατά
τη διάρκεια της Κατοχής και το ελληνικό και βρετανικό ναυτικό.
Ο φάκελος περιέχει ραδιοφωνικές ομιλίες με θέμα το
1941
επισιτιστικό πρόβλημα της χώρας, τις καταστροφές που
υπέστη από τις δυνάμεις κατοχής, την άμεση ανάγκη
για τρόφιμα και τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση. Επίσης,
εκθειάζονται ο πατριωτισμός και οι αγώνες των Ελλήνων.
Ο φάκελος περιέχει αναφορές με θέμα την επιρροή των
1941
γερμανικών τραπεζών στη βαλκανική χερσόνησο, τις
τουρκογερμανικές και τουρκοαγγλικές εμπορικές συναλλαγές,
τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Τουρκίας,
Σουκρού Σαράτσογλου, για το οικονομικό και επισιτιστικό
πρόβλημα της χώρας και τις ενέργειές του για την επίλυση των
προβλημάτων. Παρουσιάζονται, επίσης, το επισιτιστικό ζήτημα
της Ελλάδας και ο τρόπος αντιμετώπισής του (σχέδιο βοήθειας
της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, αποστολή τροφίμων
από την Τουρκία προς την Ελλάδα, κ.ά.) και η δυσχερής
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Υποδοχή Ελλήνων προσφύγων σε βρετανικές κτήσεις
(1941)
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Εφημερίδα Κυβερνήσεως: έκδοση Λονδίνου
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Διεθνής Οικονομική Επιτροπή
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Οικονομική κατάσταση στην κατεχόμενη Ελλάδα
(1941-1942)
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Κρίση Μέσης Ανατολής (1943)
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Διαχείριση ελληνικών περιουσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο
κατά τη διάρκεια του πολέμου (1944)
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Όροι ανακωχής με τη Γερμανία: Λονδίνο (1944)

42

Το σχέδιο για το «Ταμείο Σταθεροποίησης των Ηνωμένων
και Συνεργαζόμενων Εθνών»: η ελληνική πρόταση (1943)

43

Διεθνής Διάσκεψη Bretton Woods (1944)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

ελληνική πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση κατά
τη διάρκεια της Κατοχής.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την παραχώρηση
1941
ασύλου σε Έλληνες πρόσφυγες στις κτήσεις της Μεγάλης
Βρετανίας, την οικονομική επιβάρυνση των προσφύγων και
το ζήτημα του τόπου και του τρόπου μεταφοράς τους.
Ο φάκελος περιέχει βασιλικά διατάγματα και αναγκαστικούς
1941
νόμους σχετικά με την οργάνωση στρατού, ναυτικού και
αεροπορίας, τις κρίσεις αξιωματικών και υπαξιωματικών,
την απονομή αριστείων ανδρείας, τη σύσταση και λειτουργία
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και διοικητικά θέματα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη στάση της Διεθνούς 1941
Οικονομικής Επιτροπής στην Ελλάδα την περίοδο της Κατοχής
και τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για κατάργησή της.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τραπεζικά και
1941
νομισματικά θέματα στην κατεχόμενη Ελλάδα, την κυκλοφορία
χαρτονομίσματος, τις δαπάνες των δυνάμεων κατοχής εις βάρος
της ελληνικής οικονομίας και την οργάνωση και λειτουργία
γερμανικής εταιρείας εισαγωγής-εξαγωγής εμπορευμάτων
μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την κρίση στους
1943
κόλπους των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων της Μέσης Ανατολής,
τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης Τσουδερού, τον Μάρτιο
του 1943 και τις πρώτες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις
Ελλήνων εκπροσώπων με τις συμμαχικές κυβερνήσεις για
τη μεταπολεμική οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη συμφωνία για τη
1944
διαχείριση ελληνικών περιουσιών που βρίσκονται στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Περιγράφονται η πορεία και η πρόοδος των
διαπραγματεύσεων και παρατίθεται, μεταφρασμένο στα ελληνικά,
αντίγραφο του σχεδίου για τη διαχείριση των περιουσιών που
υποβλήθηκε από τη βρετανική υπηρεσία, καθώς και οι
προτεινόμενες από την ελληνική κυβέρνηση παρατηρήσεις
και τροποποιήσεις κάποιων παραγράφων του σχεδίου.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις προτάσεις και 1944
τα ειδικά αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης που επιδιώκεται
να περιληφθούν στους όρους ανακωχής με τη Γερμανία.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με το πλαίσιο του 1943
σχεδίου για το «Ταμείο Σταθεροποίησης των Ηνωμένων και
Συνεργαζόμενων Εθνών» και την ελληνική πρόταση επί του
σχεδίου αυτού. Η προετοιμασία που οδήγησε στη συνδιάσκεψη
του Bretton Woods και κατέληξε στην ίδρυση του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (IMF) και της Διεθνούς Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα πρόσωπα της
1944
ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διασυμμαχική Νομισματική
Διάσκεψη (Διεθνής Διάσκεψη Bretton Woods) και τα
αποτελέσματα της διάσκεψης.
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4 - Αρχείο Κυριάκου Βαρβαρέσου
1 - Ζητήματα οικονομικής και νομισματικής πολιτικής
2 - United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA)
Πλήθος φακέλων:

Α/α

1941

Ακραίες
Χρονολογίες

Τίτλος

Περιγραφή

1

Υπόμνημα Κυριάκου Βαρβαρέσου προς τη διοίκηση της
UNRRA (1943)

2

Έκθεση Κυριάκου Βαρβαρέσου με θέμα τη συμφωνία
ίδρυσης της UNRRA (Μάιος 1944)

Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα την οικονομικο1943
κοινωνική κατάσταση της Ελλάδας πριν και μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναλύονται ο πρωτογενής παραγωγικός
τομέας της χώρας και οι επιπτώσεις στην οικονομία, οι συνθήκες
διαβίωσης και το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων κατά τη
διάρκεια της Κατοχής. Τέλος, αναζητείται βοήθεια για
την αποκατάσταση των καταστροφών που υπέστη η χώρα.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση με θέμα τη συμφωνία ίδρυσης της 1944
UNRRA. Περιγράφονται ο σκοπός, η λειτουργία και η αποστολή
της UNRRA, καθώς και τα υπεύθυνα για την οργάνωση και
χρηματοδότησή της διοικητικά όργανα. Αναφέρονται τα κύρια
σημεία και η σημασία της διάσκεψης στην Atlantic City και οι
προτάσεις και οι ενέργειες της ελληνικής αντιπροσωπείας.
Περιγράφονται, επίσης, η μέθοδος υπολογισμού των αναγκών
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1943

1944

Σελίδα: 4

3

Υπόμνημα Κυριάκου Βαρβαρέσου προς τον Υπουργό
Ανασυγκροτήσεως με θέμα την UNRRA

4

Αίτηση της ελληνικής κυβέρνησης προς την UNRRA
(Αύγουστος 1944)

5

Υπόμνημα ελληνικής κυβέρνησης προς την UNRRA (1945)

6

Υπόμνημα UNRRA με θέμα τον επισιτισμό στην Ελλάδα
(1946)

7

UNRRA: ελληνική αντιπροσωπεία (1943-1946)

8

UNRRA: οικονομική συμμετοχή Ελλάδας (1943-1944)

9

UNRRA: διαχείριση βοήθειας (1944)

10

UNRRA: διαχείριση βοήθειας (1946)

11

UNRRA (1943)

12

UNRRA (1944)

13

UNRRA (1945)

14

UNRRA (1946)

15

Υπόμνημα Κυριάκου Βαρβαρέσου προς την ελληνική
κυβέρνηση με θέμα την UNRRA (1946)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 15/06/2020

και ο τρόπος παροχής και η μορφή της βοήθειας για την
αποκατάσταση των καταστροφών του πολέμου.
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα την υποβολή στην
1944
UNRRA ενός γενικού προγράμματος μεταπολεμικών αναγκών
της Ελλάδας, με σκοπό την αποκατάσταση και ανασυγκρότησή
της. Δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την επιτυχία των
προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης και παρουσιάζονται
τα όρια δράσης της UNRRA και η έκταση της ενίσχυσης που
μπορεί να παράσχει σε κάθε χώρα.
Ο φάκελος περιέχει αίτημα για την παροχή οικονομικής
1944
βοήθειας, ώστε να καλυφθούν οι μεταπολεμικές ανάγκες
για την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση της χώρας.
Παρατίθενται το γενικό πλαίσιο της ελληνικής οικονομίας, οι
επιδράσεις του πολέμου σε αυτή, οι μεταπολεμικές ανάγκες
της χώρας και οι διαθέσιμοι πόροι.
Ο φάκελος περιέχει εμπιστευτικό υπόμνημα με θέμα την κακή 1945
οικονομικοχρηματοπιστωτική κατάσταση της χώρας, το α΄
εξάμηνο του 1945 και την παράταση της παροχής βοήθειας.
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα τις ποσότητες
1946
τροφίμων που διατίθενται στον ελληνικό πληθυσμό προς
κατανάλωση. Αναλύονται, επίσης, οι διατροφικές ανάγκες
του πληθυσμού σε σιτηρά, ελαιόλαδο και τυροκομικά.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την επιλογή και 1943
τον ορισμό αντιπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης στην
UNRRA και στις ειδικές επιτροπές της.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την οικονομική 1943
συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης στις διοικητικές δαπάνες
της UNRRA.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη διαχείριση
1944
της βοήθειας της UNRRA από την ελληνική κυβέρνηση.
Αναφέρονται οι ποσότητες και το είδος της βοήθειας που
απαιτούνται για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς και
δευτερογενούς τομέα της χώρας και την κάλυψη των
επειγουσών αναγκών.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη διαχείριση
1946
της βοήθειας της UNRRA από την ελληνική κυβέρνηση.
Αναφέρονται οι ποσότητες και το είδος της βοήθειας που
απαιτούνται για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς και
δευτερογενούς τομέα της χώρας και την κάλυψη των
επειγουσών αναγκών, καθώς και οι ενέργειες και συνεδριάσεις
που πραγματοποιήθηκαν για την αποτροπή της απόφασης της
UNRRA να περικόψει την αποστολή βοήθειας προς την Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη συμφωνία ίδρυσης 1943
της Οργάνωσης Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως των
Ηνωμένων Εθνών και την αποστολή βοήθειας προς την Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την 1η και 2η
1944
συνεδρίαση της UNRRA στην Atlantic City και το Μόντρεαλ
αντίστοιχα και την αποστολή ενημερωτικών στοιχείων για τα
άμεσα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.
Επίσης, περιέχονται τεκμήρια σχετικά με την αποδοχή από την
ελληνική κυβέρνηση της συμφωνίας περί ιδρύσεως της UNRRA
και την υποβολή σε αυτή πλήρους προγράμματος αναγκών για
την ανασυγκρότηση και αποκατάσταση της χώρας. Δίνονται
οδηγίες για τον τρόπο κατάρτισης του προγράμματος και τον
υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη σύμβαση μεταξύ
1945
ελληνικής κυβέρνησης και UNRRA για την αποστολή βοήθειας
για την ανασυγκρότηση και αποκατάσταση της Ελλάδας, τον
καθορισμό της οικονομικής πολιτικής για την αποπληρωμή
των προμηθειών και τη διαδικασία λήψης των προμηθειών.
Ο φάκελος περιέχει ψήφισμα της UNRRA εγκεκριμένο κατά
1946
την 21η συνεδρίαση της ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ, καθώς και τεκμήρια σχετικά με την 4η και 5η
συνεδρίαση της Δημοσιονομικής Επιτροπής, την πρόθεση της
UNRRA για μείωση της αποστολής προμηθειών προς την
Ελλάδα, τις οικονομικές συνθήκες στη χώρα και την
αναγκαιότητα συνέχισης της αποστολής προμηθειών, τις
διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και UNRRA για τις μειώσεις
των προμηθειών και την αποχώρηση του Herbert Lehman
από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της UNRRA.
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα τη βοήθεια της
1946
UNRRA προς την Ελλάδα και την εξέλιξη της βοήθειας αυτής
κατά το έτος 1946. Παρατίθενται στοιχεία για τις προμήθειες
που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα και εκτιμήσεις των αναγκών
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Σελίδα: 5

της χώρας για το ίδιο έτος.

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

4 - Αρχείο Κυριάκου Βαρβαρέσου
1 - Ζητήματα οικονομικής και νομισματικής πολιτικής
3 - Οικονομική ανασυγκρότηση
Πλήθος φακέλων:

Α/α

28

Ακραίες
Χρονολογίες

Τίτλος

Περιγραφή

1

Εκτιμήσεις ελληνικών αναγκών (1943-1944): εξέλιξη
πληθυσμού

1944

2

Εκτιμήσεις ελληνικών αναγκών (1943-1944): συνθήκες
υγείας

3

Εκτιμήσεις ελληνικών αναγκών (1943-1944): αγροτική
παραγωγή, κτηνοτροφία, αλιεία

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις αλλαγές στο
1943
μέγεθος, την ηλικιακή κατανομή και το φύλο του ελληνικού
πληθυσμού κατά την προπολεμική περίοδο και κατά τη
διάρκεια της Κατοχής.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις συνθήκες υγείας 1943
στην Ελλάδα κατά την προπολεμική περίοδο και κατά τη διάρκεια
της Κατοχής και τις μεταπολεμικές ανάγκες σε ιατρικά είδη.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τον υπολογισμό των 1943
αναγκών στον πρωτογενή τομέα παραγωγής της Ελλάδας
(γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία). Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται
στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας και στις
μεταπολεμικές της ανάγκες σε προμήθειες για την ανάπτυξη
της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας (λιπάσματα,
γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός, άλογα, εντομοκτόνα,
μυκητοκτόνα, κ.ά.). Γίνεται αναφορά, επίσης, στο θέμα των
εκτοπισθέντων αγροτών κατά τη διάρκεια της Κατοχής και στα
αποξηραντικά και εγγειοβελτιωτικά έργα στη Μακεδονία για την
ανάπτυξη της γεωργίας και τη βελτίωση της υγείας των κατοίκων.

4

Εκτιμήσεις ελληνικών αναγκών (1943-1944): είδη διατροφής Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις μεταπολεμικές
1943
ανάγκες της Ελλάδας σε τρόφιμα και βασικά είδη διατροφής,
τον υπολογισμό των απαραίτητων θερμίδων ανά άτομο και
τον τρόπο κάλυψης των αναγκών αυτών.
Εκτιμήσεις ελληνικών αναγκών (1943-1944): είδη
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις μεταπολεμικές
1943
υφαντουργίας και ένδυσης
ανάγκες της Ελλάδας σε πρώτες ύλες και προϊόντα κάλυψης
βασικών αναγκών ένδυσης, υπόδησης και κλωστοϋφαντουργίας.
Εκτιμήσεις ελληνικών αναγκών (1943-1944): πρώτες ύλες
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα με θέμα τις εισαγωγικές
1943
μεταπολεμικές ανάγκες της Ελλάδας σε πρώτες ύλες (καουτσούκ,
ξυλεία, σίδερο, κ.ά.) και ημικατεργασμένα και επεξεργασμένα
προϊόντα (μαχαίρια, καλώδια, χημικές ουσίες, κάνναβι,
ξυλοπολτό, κ.ά.).
Εκτιμήσεις ελληνικών αναγκών (1943-1944): μέσα
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα με θέμα τις εισαγωγικές
1943
μεταφοράς, μηχανήματα και καύσιμα
ανάγκες της Ελλάδας σε μηχανοκίνητα οχήματα, καύσιμα και
παράγωγα του πετρελαίου, καύσιμες ύλες και βιομηχανικά
μηχανήματα με στόχο την ανάπτυξη της βιομηχανίας και των
άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας.
Εμπορική ναυτιλία (1945)
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις ανάγκες της
1945
εμπορικής ναυτιλίας στην Ελλάδα με στόχο την ανάπτυξη, την
ανασυγκρότηση και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.
Παρουσιάζονται τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι Έλληνες
πλοιοκτήτες κατά τη διάρκεια της Κατοχής, η ανάγκη καταβολής
ασφαλιστικών αποζημιώσεων για τις απώλειες των πλοίων τους
και θέματα συναφή με τη διανομή προμηθειών, τις θαλάσσιες
επικοινωνίες και τη χάραξη ναυτιλιακής πολιτικής (παροχή
πιστώσεων για λιμενικά έργα, ρύθμιση ασφαλειών πλοίων,
αναγκαίες επισκευές πλοίων, προγραμματισμένα δρομολόγια, κ.ά.).
Υπομνήματα τραπεζών (1945)
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τραπεζικά ζητήματα, 1945
όπως η έλλειψη ρευστότητας, η συγχώνευση τραπεζών, η
δραστηριοποίηση τραπεζών κατά την Κατοχή, η νομισματική
σταθεροποίηση, ο χρηματικός εφοδιασμός του επαρχιακού
δικτύου υποκαταστημάτων των ελληνικών τραπεζών, η
χρηματοδότηση του εσωτερικού εμπορίου, κ.ά. θέματα.
Υπόμνημα της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διανομή
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα τα έσοδα και τη
1945
του εισοδήματος στην Ελλάδα (1945)
διανομή εισοδήματος του ελληνικού πληθυσμού.
Νομισματική και συναλλαγματική ανασυγκρότηση
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την προσπάθεια της 1944
(1944-1945)
ελληνικής κυβέρνησης να συμβάλλει στη σταθεροποίηση
(νομισματική και συναλλαγματική) της ελληνικής οικονομίας.
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται στην οικονομική πολιτική της
χώρας, όπως η αποπληρωμή των προκαταβολών λιρών BMA
που δόθηκαν από τη βρετανική κυβέρνηση, στη διαχείριση
καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της
Ελλάδος (ΤτΕ) και των Ελλήνων ιδιωτών στην Αγγλία, στην
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Σελίδα: 6

12

Δημοσιονομικά (1945)

13

Μεικτή Επιτροπή Συντονισμού (1945)

14

Τιμές ειδών πρώτης ανάγκης (1945)

15

Εφοδιασμός ελληνικών ενόπλων δυνάμεων (1945)

16

Ανακοινώσεις Κυριάκου Βαρβαρέσου ως Αντιπροέδρου
της κυβέρνησης (1945)

17

Ελληνική αντιπροσωπεία στη «Foreign Economic
Administration» των ΗΠΑ (1945)

18

Αλληλογραφία Λονδίνου (1946)

19

Γερμανικές επανορθώσεις (1944-1946)

20

Διάφορα για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας (1944-1951)

21

Αμερικανική Οικονομική Αποστολή στην Ελλάδα: έκθεση
Paul A. Porter (1947)

22

Ρυθμίσεις εισαγωγών-εξαγωγών (1945)

23

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή (Economic Advisory
Committee) (1945)

24

Παραγωγικές τάξεις (1945)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 15/06/2020

αποστολή εμβασμάτων στην Ελλάδα, στη σχέση χρυσής λίρας
και δραχμής, στην προσπάθεια συγκέντρωσης του χρυσού
στην ΤτΕ, στην προσπάθεια συγκράτησης τιμών (διανομή
εισαγόμενων προμηθειών σε χαμηλές τιμές) και ημερομισθίων
(αναστολή αύξησης ημερομισθίων), κ.ά. ζητήματα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη δημοσιονομική
1945
πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και τα οικονομικά
προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει για την οικονομική
ανασυγκρότηση και αποκατάσταση της χώρας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εφαρμογή του
1945
Προγράμματος Αποκαταστάσεως στην Ελλάδα. Αναφέρονται
στην οργάνωση των μεταφορών, στη σημασία της ναυτιλίας
και αλιείας στην ελληνική επικράτεια, στο εμπόριο, στις άλλες
οικονομικές δραστηριότητες και στη μηνιαία τιμή πώλησης
μερίδων τροφίμων.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την πολιτική
1945
σταθεροποίησης των τιμών πώλησης διαφόρων προϊόντων
και τη μισθοδοσία.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τον εφοδιασμό και
1945
εξοπλισμό των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων. Πιο
συγκεκριμένα, αναφέρονται οι διεκδικήσεις της ελληνικής από
τη βρετανική κυβέρνηση, ως συνέπεια της ελληνοβρετανικής
συμφωνίας, στις 09/03/1942, το περιεχόμενο του συσσιτίου
των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων και η ποσότητα των
αναγκαίων προμηθειών για τον ανεφοδιασμό, τη συντήρηση
και οργάνωσή τους.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις με θέμα την οικονομική
1945
κατάσταση της χώρας και την οικονομική πολιτική της ελληνικής
κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις συνομιλίες της
1945
ελληνικής αντιπροσωπείας με την Foreign Economic
Administration για τις μεταπολεμικές ανάγκες της Ελλάδας και
τον τρόπο ενίσχυσης της ναυτιλίας, του ιδιωτικού εμπορίου, κ.ά.
Συζητούνται επίσης, η αποδέσμευση ελληνικών τραπεζικών
καταθέσεων και κεφαλαίων στις ΗΠΑ, ο ενοικιοδανεισμός
(lend-lease) και η ρύθμιση των εισαγωγών από τις ΗΠΑ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με το αγγλικό
1946
σχέδιο οικονομικής συμφωνίας Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας,
τους όρους της συμφωνίας για τις επανορθώσεις και τα
αποτελέσματα της απόφασης της Διάσκεψης επί των
Επανορθώσεων, την ελληνική αντιπροσώπευση στη συνέλευση
των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλες επιτροπές και το
επισιτιστικό ζήτημα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη Διάσκεψη επί των 1944
Επανορθώσεων που διεξήχθη στο Παρίσι για την κατανομή
των γερμανικών επανορθώσεων. Αναφέρονται στις αποφάσεις
της Διάσκεψης, στη διαμαρτυρία και επιχειρηματολογία της
ελληνικής κυβέρνησης για την ανατροπή των αποφάσεων
αυτών και στις συναφείς απόψεις των κυβερνήσεων ΗΠΑ και
Μεγάλης Βρετανίας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
1944
ενίσχυση άπορων οπλιτών, την ανάληψη παραγωγικών έργων
στην Ελλάδα από αμερικανικό τεχνικό οίκο, τις εισαγωγές και
εξαγωγές προϊόντων, την αγορά πλοίων, τη βιομηχανική
παραγωγή, τις εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις της
χώρας και τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει ο Τύπος
για την ενημέρωση του ελληνικού λαού και την οικονομική
ενίσχυση της Ελλάδας μέσω ξένης βοήθειας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις συστάσεις της
1947
Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα για το συνάλλαγμα, τις
πιστώσεις, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, τη διοίκηση του
κράτους, την ανάπτυξη, την αναδιοργάνωση, τη βιομηχανία,
την αγροτική παραγωγή, την αλιεία, την πλοιοκτησία και την
ξένη βοήθεια.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις 1945
Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, τις εισαγωγές και εξαγωγές
εμπορευμάτων και πρώτων υλών, την οικονομική και εμπορική
συνεργασία με τις ΗΠΑ και την παροχή πιστώσεων.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
1945
κατάσταση της Ελλάδας, την ανασυγκρότηση και την
αναδιοργάνωση του κράτους, την παραγωγή, τη φορολογία,
το εμπόριο, τη βιομηχανία και τον ανεφοδιασμό της χώρας
από την UNRRA.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα προβλήματα που 1945
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25

Ύδρευση Αθηνών (1945)

26

Ελαιόλαδο (1945-1947)

27

Mutual Security Agency: αποστολή στην Ελλάδα (1952)

28

Διακανονισμός ελληνικού εξωτερικού χρέους (1956)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

αντιμετωπίζουν οι έμποροι και η εργατική τάξη μέσα στην
τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Επιπλέον,
καταδικάζεται η κομμουνιστική προπαγάνδα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την κατασκευή
υδρευτικών έργων στον Μαραθώνα και σε άλλες περιοχές με
σκοπό την ύδρευση της Αθήνας. Περιέχεται, επίσης, μελέτη
κατασκευής γέφυρας στον Ισθμό της Κορίνθου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εισαγωγή
σπορέλαιου και την ξένη βοήθεια προς την Ελλάδα για
την αντιμετώπιση της έλλειψης τροφίμων και ελαιόλαδου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
κατάσταση της Ελλάδας και το ασταθές συνάλλαγμα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ελληνικό
δημόσιο χρέος.

1945

1945

1945

1947

1952

1952

1956

1956

4 - Αρχείο Κυριάκου Βαρβαρέσου
1 - Ζητήματα οικονομικής και νομισματικής πολιτικής
4 - Διεθνής Τράπεζα
Πλήθος φακέλων:

Α/α

Ακραίες
Χρονολογίες

Τίτλος

Περιγραφή

1

Διεθνής Τράπεζα (1946-1948): ενημέρωση κυβερνήσεων
Αιγύπτου, Ελλάδας, Ιράν, Ιράκ και Αιθιοπίας

2

Διεθνής Τράπεζα: υπομνήματα εκτελεστικών διευθυντών
και Επιτροπών (1946-1947)

3

Διεθνής Τράπεζα: υπομνήματα εκτελεστικών διευθυντών
(1947)

4

Διεθνής Τράπεζα: υπομνήματα εκτελεστικών διευθυντών
(1948)

5

Διεθνής Τράπεζα: ελληνικά ζητήματα (1946-1948)

6

Ελληνικά οικονομικά ζητήματα (1952 - 1954)

7

Αποστολή εμπειρογνωμόνων της Διεθνούς Τράπεζας
στην Ελλάδα (1952)

8

Διεθνής Τράπεζα: μελέτες Κυριάκου Βαρβαρέσου και
Ρένας Ζαφειρίου (1)

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την ενημέρωση των 1946
κυβερνήσεων Αιγύπτου, Ελλάδας, Ιράν, Ιράκ και Αιθιοπίας για
τις δραστηριότητες και τα προβλήματα γενικότερης πολιτικής
που αντιμετώπισε η Διεθνής Τράπεζα κατά τα πρώτα χρόνια
λειτουργίας της.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τους όρους και τις
1946
συνθήκες κάτω από τις οποίες η Διεθνής Τράπεζα θα συμβάλλει
στη μεταπολεμική οικονομική αποκατάσταση και ανασυγκρότηση
(διαχείριση κεφαλαίων, δράσεις, συνεργασίες, κ.ά.), το
πρόβλημα του επισιτισμού, τις διατάξεις για τα δάνεια που
χορηγούνται από τη Διεθνή Τράπεζα, τις έννομες σχέσεις
μεταξύ αυτής και Ηνωμένων Εθνών στα ζητήματα του
προϋπολογισμού, την ανασκόπηση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η τράπεζα, τις σχέσεις της με τους ξένους
ομολογιούχους, τη σύσταση των επιτροπών της και τις
αρμοδιότητές τους και τέλος, το ανεξόφλητο χρέος της Χιλής.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια με θέμα την οικονομική πολιτική 1947
της Διεθνούς Τράπεζας για τη μεταπολεμική οικονομική
αποκατάσταση και ανασυγκρότηση, τη συνεργασία της με τα
Ηνωμένα Έθνη και το Σχέδιο Μάρσαλ.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια με θέμα την κινητοποίηση των
1948
ξένων περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ που εξακολουθούν
να υπόκεινται σε εξωτερικό έλεγχο κεφαλαίων, την ανάπτυξη
του εμπορίου στις χώρες που έλαβαν τη βοήθεια του Σχεδίου
Μάρσαλ και τις προοπτικές των δραστηριοτήτων της Διεθνούς
Τράπεζας στη Λατινική Αμερική.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη μεταπολεμική
1946
προσπάθεια για ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Ελλάδας
μέσω δανείου της Διεθνούς Τράπεζας και της αμερικανικής
βοήθειας. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται η αίτηση της
ελληνικής κυβέρνησης προς τη Διεθνή Τράπεζα για χορήγηση
δανείου, διατάξεις, όροι και συνθήκες που θα κάνουν εφικτή τη
χορήγηση του δανείου, η αμερικανική βοήθεια προς την Ελλάδα
για τη μεταπολεμική αποκατάσταση της οικονομίας της, το
ελληνικό εξωτερικό δημόσιο χρέος και οι προσλήψεις υπαλλήλων
στη Διεθνή Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη δημοσιονομική
1952
πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και τις προοπτικές ανάπτυξης
της οικονομίας της χώρας. Παρουσιάζονται επίσης, η αμερικανική
παρέμβαση στην οικονομική, στρατιωτική και πολιτική ζωή της
Ελλάδας, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την αποστολή
1952
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Διεθνούς Τράπεζας στην
Ελλάδα με σκοπό να μελετήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης
της χώρας, ώστε να καταστρωθεί ένα ορθολογικό πρόγραμμα
επενδύσεων.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την αξία χρυσού του 1947
ενεργητικού της Διεθνούς Τράπεζας και τον ρόλο της, τις
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9
10

Διεθνής Τράπεζα: μελέτες Κυριάκου Βαρβαρέσου και
Ρένας Ζαφειρίου (2)
Διεθνής Τράπεζα: μελέτες Κυριάκου Βαρβαρέσου και
Ρένας Ζαφειρίου (3)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

προοπτικές της ευρωπαϊκής ανάκαμψης υπό το σχέδιο Μάρσαλ,
το πρόβλημα της βρετανικής λίρας, τη θέση της διεθνούς
οικονομίας λόγω του πολέμου της Κορέας και την αμερικανική
οικονομία. Περιλαμβάνεται αντίγραφο χρονολογικού καταλόγου
υπομνημάτων των ετών 1947-1957.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση με τίτλο «The reports of the
1955
Bank's general survey missions».
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με έρευνες και
1956
πορίσματα της Διεθνούς Τράπεζας και την οικονομική
ανάπτυξη του Καναδά.

1957

4 - Αρχείο Κυριάκου Βαρβαρέσου
1 - Ζητήματα οικονομικής και νομισματικής πολιτικής
5 - Εκθέσεις-υπομνήματα
Πλήθος φακέλων:

Α/α

1955

Τίτλος

1

Ρήτρα του πλέον ευνοούμενου κράτους: υπόμνημα
Κυριάκου Βαρβαρέσου (1928)

2

Νομισματική σταθεροποίηση (1932)

3

Οικονομικά και νομισματικά προβλήματα του πολέμου:
σχέδια εισηγήσεων Κυριάκου Βαρβαρέσου

4

Υπόμνημα δημοσιονομικής διαχείρισης (1941-1943)

5

Έκθεση Κυριάκου Βαρβαρέσου προς την κυβέρνηση των
ΗΠΑ (1942)

6

Έκθεση Κωνσταντίνου Βεναρδή (1943)

7

Επισιτισμός (1941-1944)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 15/06/2020

Περιγραφή

24

Ακραίες
Χρονολογίες

Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα τις γενικές αρχές
1928
που θα μπορούσαν να ισχύουν όσον αφορά την έννοια και
την ερμηνεία της ρήτρας του πλέον ευνοούμενου κράτους.
Ο φάκελος περιέχει το αναγκαστικό διάταγμα «Περί
1932
μετατροπής εις δραχμάς των εις ξένον συνάλλαγμα ή νόμισμα
οφειλών», καθώς και τεκμήρια σχετικά με το νομοσχέδιο «Περί
αναστολής της υποχρεώσεως της Τράπεζας της Ελλάδος
προς εξαργύρωσιν των τραπεζιτικών γραμματίων και περί
ρυθμίσεως της αγοράς και πωλήσεως συναλλάγματος»,
τη σταθερότητα του νομίσματος, την εγκατάλειψη του χρυσού
κανόνα, την ισοτιμία της δραχμής, τις συναλλαγές με ξένο
νόμισμα και το συνάλλαγμα, τις καταθέσεις σε ξένο νόμισμα,
τα κεφάλαια από το εξωτερικό, την αποσταθεροποίηση και
τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανισότητας.
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητα τεκμήρια σχετικά με τη
νομισματική κατάσταση, το δημοσιονομικό πρόβλημα, τη λήψη
μέτρων και τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητο υπόμνημα με θέμα τη
δημοσιονομική διαχείριση. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται
η εγκατάσταση της ελληνικής κυβέρνησης στην Κρήτη και
το Λονδίνο, η αντιμετώπιση των δημοσίων δαπανών και κυρίως
αυτών της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, οι ένοπλες
δυνάμεις, η περίθαλψη, ο επισιτισμός της χώρας, η οικονομική
ενίσχυση από τη βρετανική κυβέρνηση για τη διεξαγωγή του
πολέμου, οι ανάγκες καταβολής πληρωμών στο εξωτερικό,
οι πολεμικές δαπάνες και οι διαφωνίες μεταξύ ελληνικής και
βρετανικής κυβέρνησης.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση με θέμα τα διαθέσιμα της
1942
ελληνικής κυβέρνησης, τις δαπάνες, τις προβλέψεις εσόδων
του έτους 1942-1943, τα διαθέσιμα και τον ρόλο της Τράπεζας
της Ελλάδος και το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για
οικονομική ενίσχυση από τις ΗΠΑ.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την κατάσταση στην 1942
Ελλάδα, την αναχώρηση του Κ. Βερναρδή για το Κάιρο, και
τη φυλάκισή του από την κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου, τα έξοδα
κατοχής, τη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, το νομισματικό
ζήτημα, την επαναλειτουργία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τις
καταβολές προς τις αρχές κατοχής, τις δαπάνες των ελληνικών
δημοσίων υπηρεσιών, τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες
και τους προϋπολογισμούς των ετών 1941-1942, 1942-1943
και 1943-1944. Επίσης, περιέχονται τεκμήρια σχετικά με τη
συμφωνία της κυβέρνησης της Αθήνας (κυβέρνηση Κ.
Λογοθετόπουλου) με τις αρχές του Άξονα για την κάλυψη των
εξόδων κατοχής και τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης του Ράιχ
και ιταλικής κυβέρνησης.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το επισιτιστικό
1941
πρόβλημα της Ελλάδας. Αναλύονται οι επισιτιστικές ανάγκες
της χώρας, κατά την περίοδο 1942-1944. Αναφέρονται εκτενώς
οι ελλείψεις βασικών ειδών διατροφής, η μειωμένη εγχώρια
παραγωγή, η έλλειψη κρατικής οργάνωσης, η μεταφορά και
επάρκεια τροφίμων και η κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών
από την εγχώρια παραγωγή. Παρατίθενται στοιχεία για την
καλλιέργεια, παραγωγή, εισαγωγή και κατανάλωση σιτηρών,
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Σελίδα: 9

8

Υπόμνημα Κυριάκου Βαρβαρέσου με θέμα τις ανάγκες
εισαγωγών στην Ελλάδα (1944)

9

Υπόμνημα προς τον Edward Stettinius (1944)

10

Υπόμνημα με θέμα τα άμεσα οικονομικά προβλήματα
της Ελλάδας (1944)

11

Το ελληνικό νομισματικό πρόβλημα (1944)

12

Ενημερωτικό σημείωμα Κυριάκου Βαρβαρέσου με θέμα
τις ανάγκες των βρετανικών στρατιωτικών αρχών
στην Ελλάδα (1945)

13

Υπόμνημα Κυριάκου Βαρβαρέσου με θέμα τη δυσμενή
οικονομική θέση της Ελλάδας (1945)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 15/06/2020

τις ελλείψεις και την κτηνοτροφική παραγωγή. Τονίζονται η
αδυναμία κατανομής τροφίμων λόγω έλλειψης μεταφορικών
μέσων και καύσιμης ύλης και η ανάγκη συγκέντρωσης
τροφίμων και εφοδιασμού των περιφερειών. Γίνεται αναφορά
στις διατιμήσεις, στο φαινόμενο της μαύρης αγοράς, στην ανάγκη
λήψης μέτρων για την υποχώρηση των τιμών, στην οργάνωση
υπηρεσίας ελέγχου της νοθείας τροφίμων και στην οργάνωση
γεωργικής παραγωγής.
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα την ανάγκη εισαγωγής 1944
τροφίμων, την κατανάλωση, την αποστολή προμηθειών από
τους συμμάχους προς την Ελλάδα και τις θερμίδες που πρέπει
να λαμβάνει ο πληθυσμός. Παρατίθενται συγκριτικοί πίνακες
κατανάλωσης θερμίδων σε διάφορες χώρες και ανάμεσα
σε πληθυσμιακές ομάδες (άνδρες, γυναίκες) στην Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
1944
κατάσταση της ελληνικής κυβέρνησης. Περιλαμβάνονται
στοιχεία για την παροχή οικονομικής βοήθειας για τη διεξαγωγή
του πολέμου από τις κυβερνήσεις Μεγάλης Βρετανίας, ΗΠΑ,
Καναδά και την Greek War Relief Association, καθώς και
για τις δαπάνες που πρέπει να καλύψει η ελληνική κυβέρνηση.
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα τα άμεσα οικονομικά 1944
προβλήματα της Ελλάδας κατά την Απελευθέρωση και τα
μέσα για την επίλυσή τους. Αναφέρονται η έλλειψη τροφίμων,
η μειωμένη γεωργική παραγωγή, η διακοπή εισαγωγών και
τα προβλήματα που προκύπτουν, η διανομή τροφίμων στην
περιφέρεια και η θερμιδομετρική κατανάλωση. Αναλύονται
τα ζητήματα της αύξησης του πληθωρισμού, της νομισματικής
κυκλοφορίας, την περίοδο 1941-1943 και οι τιμές των αγαθών.
Περιγράφονται ο τρόπος με τον οποίο ο πληθωρισμός
επηρεάζει τις αποδοχές, η ανεξέλεγκτη άνοδος των τιμών και
οι διαφοροποιήσεις των μισθών. Παρουσιάζεται το ζήτημα
της αποδιοργάνωσης τόσο της ελληνικής οικονομίας όσο και
της καθημερινής ζωής του πληθυσμού κατά την Κατοχή, ενώ
επισημαίνεται η ανάγκη συνεργασίας με έμπειρους Έλληνες
για την επίλυση των προβλημάτων. Γίνεται αναφορά
στη σύσταση της UNRRA ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση
στην ανάγκη εισαγωγής μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων,
στον έλεγχο της διανομής τους, στον καθορισμό πολιτικής
για τις τιμές πώλησης, στην περίθαλψη των απόρων, στην
καθιέρωση μέσου πληρωμών (δραχμή ή έκδοση ειδικών
χαρτονομισμάτων) και στην ισοτιμία συναλλάγματος.
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα τη λύση του ελληνικού 1944
νομισματικού προβλήματος. Αναλύονται τα δεδομένα της
περιόδου 4 - 5/1944 (τιμές χρεογράφων, μετοχών, χρυσής
λίρας, αποδοχές υπαλλήλων, εργατών και συνταξιούχων), η
κατά κεφαλήν κατανάλωση διαφόρων προϊόντων (ζυμαρικών,
σιτηρών, λαχανικών, γαλακτοκομικών), το εισόδημα διαφόρων
πληθυσμιακών/κοινωνικών τάξεων, η αγοραστική δύναμη του
νομίσματος και η τιμή συναλλάγματος. Αναλύονται, επίσης, η
αύξηση του πληθωρισμού και οι εκτιμήσεις για τη νομισματική
και δημοσιονομική πολιτική κατά το πρώτο μεταπολεμικό έτος.
Προτείνονται λύσεις και τρόποι εξασφάλισης ισορροπίας μεταξύ
χρηματικής ζήτησης και διαθεσιμότητας αγαθών. Αναφέρονται
η οικονομική ενίσχυση και η χορήγηση καταναλωτικών αλλά
και παραγωγικών αγαθών από την UNRRA και αναλύονται το
έλλειμμα και το πλεόνασμα του προϋπολογισμού. Προβλέπονται
τα δημοσιονομικά φαινόμενα που θα παρουσιαστούν το πρώτο
μεταπολεμικό έτος(δαπάνες, έσοδα) και εκτιμώνται τα
προβλήματα που θα παρουσιαστούν τη μεταπολεμική περίοδο,
κυρίως από τη δήμευση των περιουσιών που δημιουργήθηκαν
κατά την Κατοχή.
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικό σημείωμα με θέμα τις
1945
ανάγκες των βρετανικών στρατιωτικών αρχών στην Ελλάδα
και τη δεινή κατάσταση της χώρας. Παρατίθενται στοιχεία για
το ύψος των αποδοχών, τα έξοδα, τα έσοδα και το έλλειμμα
που αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση. Γίνεται αναφορά στα
υπερβολικά έξοδα των βρετανικών στρατιωτικών αρχών που
βαραίνουν τη χώρα και στην απροθυμία τους να συμβάλλουν
στην οικονομική ανόρθωσή της.
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα την οικονομική
1945
κατάσταση της χώρας. Αναλύονται η έλλειψη μέσων μεταφοράς,
οι καταστροφές στο δίκτυο από την εχθρική εισβολή και
οι επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφία.
Τονίζεται η ανάγκη εισαγωγής τροφίμων σε μεγάλες ποσότητες
και προμήθειας φαρμάκων και παράλληλα παρουσιάζονται
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στοιχεία για τις υψηλές τιμές στα είδη ρουχισμού.
Επισημαίνεται η ανάγκη πρόβλεψης για την αποκατάσταση
της γεωργίας, των μεταφορών, των δημοσίων υπηρεσιών και
των κατεστραμμένων περιοχών. Αναφέρονται οι καταστροφές
των κατοχικών στρατευμάτων, οι σπατάλες και ο αντίκτυπος
στις τιμές των αγαθών, τη νομισματική κυκλοφορία, τον χρυσό,
τις χρυσές λίρες, τη δραχμή και τους μισθούς. Τέλος,
παρατίθενται οι ελληνικές απαιτήσεις που περιλαμβάνουν την
επάρκεια σε τρόφιμα, είδη ρουχισμού, καύσιμα, μεταφορικά
μέσα, πρώτες ύλες και φαρμακευτικά είδη και την ενίσχυση της
κλωστοϋφαντουργίας και άλλων βιομηχανικών μονάδων με
σκοπό την αποκατάσταση της οικονομικής ζωής του πληθυσμού.
Έκθεση με θέμα το ελληνικό νομισματικό πρόβλημα (1945) Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα το νομισματικό
1945
πρόβλημα της Ελλάδας και τη σχέση του με την οικονομική
ανόρθωση της χώρας. Συγκεκριμένα, αναλύονται η θέση της
Ελλάδας, οι περιορισμένες δυνατότητες και ο πλούτος της,
το χαμηλό εθνικό εισόδημα, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές.
Εκτιμάται η αστάθεια των οικονομικών συνθηκών, γίνεται
ιστορική αναδρομή στις οικονομικές δυσχέρειες της χώρας
και περιγράφεται η νομισματική κατάσταση κατά τη διάρκεια
της Κατοχής και μετά την Απελευθέρωση. Παρουσιάζονται
ζητήματα, όπως οι πόροι εσόδων, η εσωτερική σταθεροποίηση
και η κατοχύρωση της αξίας του νομίσματος. Γίνεται αναφορά
στον κανόνα χρυσού και στα συμμαχικά στρατιωτικά νομίσματα.
Τέλος, τονίζεται η άποψη ότι προϋπόθεση για την εξασφάλιση
της νομισματικής σταθερότητας είναι η αποσύνδεση των
τιμών των αγαθών από τη βάση της τιμής της χρυσής λίρας.
Υπόμνημα προς τον Buell F. Maben με θέμα τις οικονομικές Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα τις οικονομικές και
1945
και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1945)
χρηματοπιστωτικές εξελίξεις στην Ελλάδα κατά το πρώτο
χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του πολέμου.
Υπόμνημα Κυριάκου Βαρβαρέσου με θέμα την οικονομική
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα την οικονομική
1946
κατάσταση της Ελλάδας (1946)
κατάσταση της Ελλάδας κατά το πρώτο χρονικό διάστημα
μετά τη λήξη του πολέμου και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει
η χώρα για την ανασυγκρότηση και αποκατάστασή της.
Υπόμνημα Κυριάκου Βαρβαρέσου προς τον Dean Acheson Ο φάκελος περιέχει εμπιστευτικό υπόμνημα με θέμα την
1946
(1946)
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και τις προσωπικές
απόψεις και προτάσεις του Κ. Βαρβαρέσου για τη μελλοντική
αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Υπόμνημα Κυριάκου Βαρβαρέσου προς τον Dean Acheson: Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη συγγραφή
1946
αλληλογραφία (1946)
εμπιστευτικού υπομνήματος για την ελληνική οικονομική
κατάσταση.
Ενημερωτικά σημειώματα Κυριάκου Βαρβαρέσου προς
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την ελληνική
1947
τον Dean Acheson: αλληλογραφία (1947-1952)
οικονομική κατάσταση, τη διακοπή της βρετανικής βοήθειας
προς την Ελλάδα και τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας.
Έκθεση προς την ελληνική κυβέρνηση (1952):
Ο φάκελος περιέχει έκθεση με θέμα την οικονομική κατάσταση 1952
κείμενο έκθεσης
της Ελλάδας και τις προοπτικές ανάπτυξής της. Αναφέρονται
η εξάρτησή της από την αμερικανική βοήθεια, η νομισματική
αστάθεια και οι συνέπειές της, το έλλειμμα του εξωτερικού
ισοζυγίου, η ανάγκη διοικητικής αναδιοργάνωσης, το βιωτικό
επίπεδο του πληθυσμού και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει,
καθώς και οι τρόποι επίτευξης της οικονομικής ανάπτυξης
της χώρας.
Έκθεση προς την ελληνική κυβέρνηση (1952):
Ο φάκελος περιέχει εμπιστευτική έκθεση με θέμα την
1952
εμπιστευτικό τμήμα
αναπροσαρμογή της δραχμής με σκοπό την επίλυση του
οικονομικού προβλήματος της Ελλάδας και τη νομισματική
σταθεροποίηση.
Έκθεση προς την ελληνική κυβέρνηση (1952):
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την έκθεση
1951
αλληλογραφία (1951-1953)
Βαρβαρέσου με θέμα την οικονομική κατάσταση και ανάπτυξη
της Ελλάδας και τις προτάσεις για την επίλυση των οικονομικών
της προβλημάτων. Περιλαμβάνονται συγχαρητήριες επιστολές
και σχόλια επί της έκθεσης.
Έκθεση προς την ελληνική κυβέρνηση (1952): οι απόψεις
Ο φάκελος περιέχει τις δημοσιευμένες απόψεις της «Ελληνικής 1952
της «Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικών Επιστημών»
Εταιρείας Οικονομικών Επιστημών» σχετικά με την έκθεση
Κ. Βαρβαρέσου.
Έκθεση προς την ελληνική κυβέρνηση (1952): υπόμνημα
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία μεταξύ του Τεχνικού
1952
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (1952)
Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Κ. Βαρβαρέσου σχετική
με την έκθεση Βαρβαρέσου.
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Περιγραφή
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Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη δράση του
1943
Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ελλάδα, την ακαταλληλότητα
του Π. Κανελλόπουλου για τη θέση του πρωθυπουργού, τις
βουλγαροκρατούμενες περιοχές της χώρας, την αύξηση της
νομισματικής κυκλοφορίας, την Τράπεζα της Ελλάδος υπό τον
Διοικητή, Θεόδωρο Τουρκοβασίλη, την οικονομική κατάσταση,
τη δεινή επισιτιστική κατάσταση και την εξαθλίωση του
πληθυσμού, τη δράση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου
(ΕΑΜ), τα δημόσια οικονομικά, το έλλειμμα και τις δαπάνες.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές με την επικρατούσα
1943
οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και τις
προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών.
Ο φάκελος περιέχει τηλεγράφημα με θέμα την οικονομική
1944
κατάσταση της Ελλάδας, την αύξηση του πληθωρισμού, την
έκδοση νέου χαρτονομίσματος για την κάλυψη των δαπανών,
την έλλειψη τροφίμων, την άνοδο των τιμών, την ανάγκη
παροχής βοήθειας από τους συμμάχους και τη χρήση ποσού
καλύμματος για την αγορά τροφίμων.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη σύσταση
1945
ελληνικής αντιπροσωπείας προκειμένου να συμμετάσχει
στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών.
Διατυπώνονται η άρνηση του Κ. Βαρβαρέσου να συμμετάσχει
και οι απόψεις του για το έργο της ελληνικής κυβέρνησης και
την επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την οικονομική 1946
κατάσταση της Ελλάδας, την ανάγκη συνεχούς παροχής
οικονομικής βοήθειας και τον τρόπο διαχείρισης των
προβλημάτων της χώρας.
Ο φάκελος περιέχει επιστολή σχετική με την ασκηθείσα
1947
οικονομική πολιτική στην Ελλάδα, τις καναδικές εμπορικές
πιστώσεις, τη διαχείριση της παρασχεθείσας βοήθειας από
την UNRRA, την υπόθεση του συναλλάγματος και τη λαθραία
εξαγωγή χρυσού. Αναφέρεται, επίσης, στις κατηγορίες εναντίον
του και στη δράση του στο εξωτερικό με σκοπό να συμβάλλει
στην οικονομική ανόρθωση της χώρας.
Ο φάκελος περιέχει επιστολή με την οποία ο Βαρβαρέσος
1947
απαντά στις κατηγορίες εναντίον του και αναφέρεται στη δράση
του και την πολιτική που ακολούθησε. Τεκμηριώνει τις θέσεις
του και αντικρούει τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για
διάφορα ζητήματα, όπως η εισροή ρευστού κεφαλαίου από το
εξωτερικό, η έκδοση νέου νομίσματος, οι γερμανικές
επανορθώσεις, η οικονομική ενίσχυση από την UNRRA, οι
σπατάλες συναλλάγματος από την ελληνική κυβέρνηση για
προμήθεια ειδών πολυτελείας, η χορήγηση δανείου από την
Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών και η μη αξιοποίηση πρώτων
υλών και διαφόρων ειδών από τις κυβερνήσεις ΗΠΑ και
Καναδά. Τέλος, σχολιάζει τη νομισματική και συναλλαγματική
πολιτική της κυβέρνησης.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την πρόταση προς
1951
τον Κ. Βαρβαρέσο να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του κόμματος
ΕΠΕΚ του Ν. Πλαστήρα και την άρνησή του, την οικονομική και
πολιτική κατάσταση της χώρας και την προσπάθεια επιβολής
οικονομικών μέτρων.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την απονομή
1952
του Μεγαλόσταυρου του Βασιλικού του Τάγματος του Φοίνικος
στον Κ. Βαρβαρέσο και τη συνδρομή του στην υπηρεσιακή
κυβέρνηση.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την ανάπτυξη
1952
της ελληνικής οικονομίας, την ανασυγκρότηση της δημόσιας
διοίκησης και τις προτάσεις του Κ. Βαρβαρέσου για
τροποποιήσεις διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και τη
σύσταση νέου οργάνου με τίτλο Ανώτατο Συμβούλιο Πολιτικής
Διοικήσεως.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την αποστολή
1952
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα, εκ μέρους της
Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, για τη
μελέτη και ανάπτυξη έργων (στη βιομηχανία, γεωργία, κ.λπ.),
τον διορισμό του Κ. Βαρβαρέσου ως Οικονομικού Συμβούλου
της ελληνικής κυβέρνησης και την υλοποίηση εγγειοβελτιωτικού -
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12

Αλληλογραφία με τον Γεώργιο Μαντζαβίνο (1953)

13

Αλληλογραφία με τον Γεώργιο Παπαχρυσάνθου
(1945-1956)

14

Αλληλογραφία: διάφορα (1941-1956)

15

Αλληλογραφία με τον Αχιλλέα Βαρβαρέσο

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

υδροηλεκτρικού έργου με την επωνυμία «Μέγδοβας-Λίμνη
Πλαστήρα».
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την τοποθέτηση 1953
και εξέλιξη του Κ. Παπαχρυσάνθου στην Τράπεζα της Ελλάδος,
τις συνέπειες του καταστροφικού σεισμού στα Ιόνια νησιά και
προσωπικά θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη θέση του
1945
Κ. Βαρβαρέσου στη Διεθνή Τράπεζα, την επιστροφή του στην
Ελλάδα ως Οικονομικού Συμβούλου, την πολιτική και οικονομική
κατάσταση της χώρας, το νομισματικό ζήτημα, την ασκούμενη
πολιτική από τις κυβερνήσεις και οικογενειακά ζητήματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με δημοσιεύματα 1941
στον Τύπο, την Απελευθέρωση, την επιστροφή του Κ.
Βαρβαρέσου στην Ελλάδα, την πολιτική και οικονομική
κατάσταση της χώρας και τις συγχωνεύσεις τραπεζών και ταμείων.
Ο φάκελος περιέχει επιστολή του Κ. Βαρβαρέσου προς τον
1944
αδερφό του σχετική με τον ρόλο του και τις αποφάσεις του για
τη διαμόρφωση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών
εξελίξεων του τόπου.

Βιογραφικά σημειώματα Κυριάκου Βαρβαρέσου

2

Τράπεζα της Ελλάδος

3

Πανεπιστήμιο Μονάχου

4

Πανεπιστήμιο Αθηνών

5

Ακαδημία Αθηνών

6

Πιστοποιητικά - συμβόλαια

7

Ακαδημία Αθηνών: φάκελος ένταξης Κυριάκου Βαρβαρέσου

8

Ακαδημία Αθηνών: ατομικά και διοικητικά έγγραφα

Ο φάκελος περιέχει βιογραφικά σημειώματα και παρουσίαση 1920
του έργου του.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το έργο του Κ.
1933
Βαρβαρέσου ως Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), την
παραίτησή του και τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΤτΕ.
Ο φάκελος περιέχει το φοιτητικό βιβλιάριο του Κ. Βαρβαρέσου
από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την παραίτηση του
1949
Κ. Βαρβαρέσου από τη θέση του καθηγητή της Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το έργο και τη δράση 1936
του Κ. Βαρβαρέσου.
Ο φάκελος περιέχει πιστοποιητικό θανάτου του Κ.
1923
Βαρβαρέσου (14/03/1957), καθώς και αντίγραφα του
πιστοποιητικού διορισμού του (1957) και της συμβολαιογραφικής
πράξης δωρεάς της οικίας του (1960). Επιπλέον, το 2016,
προστέθηκαν αντίγραφα της άδειας τέλεσης γάμου και του
πιστοποιητικού του γάμου του με τη Ματθίλδη Ράκοβιτς (1923).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την ένταξή του στην 1936
Ακαδημία.
Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα αλληλογραφίας μεταξύ
1936
Ακαδημίας και Κ. Βαρβαρέσου σχετικής με την εκλογή του ως
τακτικού μέλους της και την ανάληψη της έδρας των Πολιτικών
Επιστημών.

1983
1953

1949

1936
2016

1957
1939

4 - Αρχείο Κυριάκου Βαρβαρέσου
2 - Διάφορα
3 - Επιστημονικό έργο-δημοσιεύσεις
Πλήθος φακέλων:

Α/α

8

Ακραίες
Χρονολογίες

1

Υποσειρά:

1944

2 - Βιογραφικά

Περιγραφή

Σειρά:

1956

2 - Διάφορα

Τίτλος

Αρχείο:

1956

4 - Αρχείο Κυριάκου Βαρβαρέσου

Πλήθος φακέλων:
Α/α

1953

8

Ακραίες
Χρονολογίες

Τίτλος

Περιγραφή

1

Εργογραφία Κυριάκου Βαρβαρέσου

1912

1954

2

Μονογραφία «Αι εμπορικαί συμβάσεις και η ρήτρα
του μάλλον ευνοούμενου κράτους» (1923)
Διάλεξη «Η σημασία των οικονομικών όρων της Συνθήκης
των Βερσαλλιών» (1923)

Ο φάκελος περιέχει καταλόγους άρθρων, διαλέξεων,
δημοσιεύσεων και συγγραμμάτων που αναφέρονται σε
ποικίλα οικονομικά και τραπεζικά θέματα.
Ο φάκελος περιέχει μονογραφία για εμπορικά θέματα.

1923

1923

Ο φάκελος περιέχει διάλεξη για οικονομικά θέματα.

1923

1923

3
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4
5
6
7
8

Δεξίωση του Κυριάκου Βαρβαρέσου στην Ακαδημία
Αθηνών (1937)
Άρθρο «Ιστορία και προβλήματα του ελληνικού
νομισματικού συστήματος» (1939)
Άρθρο «Σκέψεις τινές περί του προβλήματος της αξίας»
(1940)
Διάλεξη «Η εξέλιξις του θεσμού των εκδοτικών τραπεζών
και η σύγχρονος αποστολή αυτών» (1954)
Διαλέξεις - διάφορα

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει χαιρετισμό σε δεξίωση της Ακαδημίας.

1937

1937

Ο φάκελος περιέχει άρθρο για οικονομικά και νομισματικά
θέματα.
Ο φάκελος περιέχει άρθρο για κοινωνικά και οικονομικά
θέματα.
Ο φάκελος περιέχει διάλεξη για τραπεζικά θέματα.

1939

1939

1940

1940

1954

1954

Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητες διαλέξεις και σημειώσεις
για ποικίλα οικονομικά και τραπεζικά θέματα.

4 - Αρχείο Κυριάκου Βαρβαρέσου
2 - Διάφορα
4 - Δημοσιεύματα Τύπου-φωτογραφίες
Πλήθος φακέλων:

Α/α

4

Ακραίες
Χρονολογίες

Τίτλος

Περιγραφή

1

Φωτογραφίες

Ο φάκελος περιέχει φωτογραφίες του Κ. Βαρβαρέσου.

1941

1945

2

Δημοσιεύματα Τύπου [1]

Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα.

1945

1952

3

Δημοσιεύματα Τύπου [2]

Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα.

1969

1997

4

Δημοσίευση τηλεοπτικής εκπομπής για τον Κυριάκο
Βαρβαρέσο (1983)

Ο φάκελος περιέχει δημοσίευση σε περιοδικό της τηλεοπτικής 1983
εκπομπής της ΕΡΤ 2.

1983

Ημερομηνία εκτύπωσης: 15/06/2020
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