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

Ευρετήριο φακέλων
Αρχείο:

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου

Σειρά:

1 - Υπουργείο Συντονισμού

Υποσειρά:

1 - Διοίκηση και οργάνωση
Πλήθος φακέλων:

11

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Υπουργείο Συντονισμού: αρμοδιότητες, οργάνωση και
προσωπικό

2

Υπουργείο Συντονισμού: υπουργός Γεώργιος Παπανδρέου
(Οκτώβριος 1950 - Ιούνιος 1951)
Υπουργείο Συντονισμού: υπουργός Εμμανουήλ Τσουδερός
(Ιούλιος 1951 - Σεπτέμβριος 1951)

3

4

Υπουργείο Συντονισμού: υπουργός Γεώργιος Μαύρος
(1951)

5

Υπουργείο Συντονισμού: υπουργός Ξενοφών Ζολώτας
(Σεπτέμβριος 1952)
Υπουργείο Συντονισμού: υπουργός Σπυρίδων Μαρκεζίνης
(Νοέμβριος 1952 - Μάρτιος 1953) [1]

6

7

Υπουργείο Συντονισμού: υπουργός Σπυρίδων Μαρκεζίνης
(Απρίλιος 1953 - Μάρτιος 1954) [2]

8

Υπουργείο Συντονισμού: υπουργός Θάνος Καψάλης
(Μάρτιος 1954)

9

Είσοδος Ελλάδας στο ΝΑΤΟ (Λισσαβώνα, Φεβρουάριος
1952)

10

Αναδιοργάνωση κοινωνικής ασφαλίσεως (1952-1954) [1]

11

Αναδιοργάνωση κοινωνικής ασφαλίσεως (1952-1954) [2]

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
1951

Ο φάκελος περιέχει την οργανωτική δομή του Υπουργείου
Συντονισμού κατά το 1951 και το ελληνικό πρόγραμμα
οικονομικής ανάπτυξης του 1953.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα με τις ομιλίες του υπουργού 1950
Γ. Παπανδρέου με θέμα την οικονομική κατάσταση της χώρας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με την Economic
1951
Cooperation Administration (ECA) σχετική με την αμερικανική
οικονομική ενίσχυση προς την Ελλάδα μέσω σχεδίου Μάρσαλ
για την ανάπτυξη της χώρας, ραδιοφωνική ανακοίνωση για το
Πρόγραμμα Ανασυγκροτήσεως, τον λόγο του υπουργού που
εκφωνήθηκε στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου Φιλελευθέρων
Πειραιά, καθώς και επιστολή (07/07/1951) του Σοφοκλή
Βενιζέλου προς τον J. E. Peurifoy, πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει πρόποση του Σοφοκλή Βενιζέλου προς τα 1951
μέλη της Foreign Relations Committee και ανακοίνωση του Γ.
Μαύρου στην Steering Committee (09/10/1951).
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και ανακοινώσεις του
1952
υπουργού σχετικά με το πρόγραμμα εισαγωγών.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις του υπουργού για την
1952
οικονομική πολιτική της χώρας και την εξυγίανση του
τραπεζικού συστήματος και τεκμήρια σχετικά με τη συμφωνία
μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Mutual Security Agency
(MSA) [Οργανισμός Αμοιβαίας Ασφάλειας των ΗΠΑ] για τη
χρηματοδότηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
1952-1953 και ιδιωτικών επιχειρήσεων (μέσω ΚΕΔ).
Ο φάκελος περιέχει απόρρητη έκθεση με τα συμπεράσματα
1953
των συζητήσεις του Σ. Μαρκεζίνη στην Ουάσιγκτον με την
κυβέρνηση των ΗΠΑ και το ελληνικό οικονομικό πρόγραμμα,
ραδιοφωνικούς λόγους του υπουργού με θέμα τον καθορισμό
της ισοτιμίας δολαρίου-δραχμής (09/04/1953) και τον σκοπό
της αποστολής του στην Αμερική (20/06/1953), την τραπεζική
αναδιοργάνωση και τη συγχώνευση των τραπεζών Εθνικής
και Αθηνών (Οκτώβριος 1953), καθώς και υπηρεσιακά
σημειώματα/προτάσεις σχετικά με τον κρατικό
προϋπολογισμό, τον δημόσιο εσωτερικό δανεισμό και την
αγροτική παραγωγή (1953-1954).
Ο φάκελος περιέχει ομιλία του Θ. Καψάλη στο Εμπορικό και 1954
Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Πάτρας (09/05/1954) και
σχέδιο/απολογισμό σχετικό με το πρόγραμμα οικονομικής
ανάπτυξης της κυβέρνησης (Ιούλιος - Αύγουστος 1954).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα εφημερίδων, αναφορά και 1952
δελτίο τύπου της North Atlantic Council σχετικά με την έγκριση
εισόδου Ελλάδας και Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα με θέμα την οργάνωση της
1952
υγειονομικής περίθαλψης του πληθυσμού και σχέδια νόμου
σχετικά με την αναδιοργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης
(Μάρτιος 1954).
Ο φάκελος περιέχει το βιβλίο του Sir William Beveridge "Social 1952
Insurance and allied services" (Λονδίνο, 1945), εισηγητική
έκθεση και σχέδια νόμου σχετικά με την αναδιοργάνωση της
κοινωνικής ασφάλισης (Μάρτιος 1954).

Τελ.
1953

1951
1951

1951

1952
1953

1954

1954

1952

1954

1954

Σελίδα: 1

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
1 - Υπουργείο Συντονισμού
2 - Αλληλογραφία
Πλήθος φακέλων:

5

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

1

Αλληλογραφία Γενικού Διευθυντή Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσμαζόγλου (1951)

2

Αλληλογραφία Γενικού Διευθυντή Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσμαζόγλου (1952)

3

Αλληλογραφία Γενικού Διευθυντή Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσμαζόγλου (1953)

4

Αλληλογραφία Γενικού Διευθυντή Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσμαζόγλου (1954) [1]

5

Αλληλογραφία Γενικού Διευθυντή Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσμαζόγλου (1954) [2]

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Γενικού Διευθυντή του
Υπουργείου Συντονισμού, Ιω. Πεσμαζόγλου, κατά το έτος
1951.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Γενικού Διευθυντή του
Υπουργείου Συντονισμού, Ιω. Πεσμαζόγλου, κατά το έτος
1952.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Γενικού Διευθυντή του
Υπουργείου Συντονισμού, Ιω. Πεσμαζόγλου, κατά το έτος
1953.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Γενικού Διευθυντή του
Υπουργείου Συντονισμού, Ιω. Πεσμαζόγλου, κατά το έτος
1954.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Γενικού Διευθυντή του
Υπουργείου Συντονισμού, Ιω. Πεσμαζόγλου, κατά το έτος
1954.

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Αρχ.
1951

Τελ.
1951

1952

1952

1953

1953

1954

1954

1954

1954

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
2 - Τράπεζα της Ελλάδος
1 - Οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα
Πλήθος φακέλων:

41

Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

2

3

4

5

6

7

8

Τίτλος
Διαχείριση καλύμματος - αγοραπωλησία χρυσού
(1949-1960) [1]

Περιγραφή
Αρχ.
1949

Τελ.
1960

1961

1964

1965

1965

1957

1960

1962

1967

1950

1959

1960

1967

1954

1956

Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα του Ξενοφώντος Ζολώτα με
1954
θέμα το ισοζύγιο πληρωμών και την οικονομική ανάπτυξη,
καθώς και υπόμνημα με τίτλο «Οικονομική σταθερότης και
οικονομική ανάπτυξη».
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα σχετικό με τη συγκέντρωση
1955
εσοδείας σίτου, υπόμνημα με θέμα το ελληνικό εξωτερικό
δημόσιο χρέος και τα δημόσια οικονομικά, σημείωμα για τα
διαθέσιμα Δημοσίων Οργανισμών και τις προγραμματικές
δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης, σημείωμα σχετικό με τη
συμπλήρωση της σύμβασης του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως
Οικονομικής Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ) μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης
και αμερικανικής αποστολής και υπόμνημα με θέμα τη
νομισματική ακαμψία και την πιστωτική ανεπάρκεια της Ελλάδας.

1954

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την πολιτική αφανούς
παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος στην ελληνική αγορά
χρυσών λιρών και τη διαχείριση συναλλάγματος.
Διαχείριση καλύμματος - αγοραπωλησία χρυσού
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την πολιτική αφανούς
(1961-1964) [2]
παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος στην ελληνική αγορά
χρυσών λιρών και τη διαχείριση συναλλάγματος.
Διαχείριση καλύμματος - αγοραπωλησία χρυσού (1965) [3]
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την πολιτική αφανούς
παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος στην ελληνική αγορά
χρυσών λιρών και τη διαχείριση συναλλάγματος.
Προϋπολογισμός [1]: Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπτύξεως Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το 5ετές Πρόγραμμα
(1957-1960)
Οικονομικής Αναπτύξεως Ελλάδος 1960-1964, τον
προϋπολογισμό του 1960 και το 5ετές Πρόγραμμα
Επενδύσεων Τουριστικής Αναπτύξεως 1959-1964.
Προϋπολογισμός [2]: Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπτύξεως Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τον προϋπολογισμό
(1962-1967)
1963-1966 και την προσέλκυση γερμανικών κεφαλαίων για
επενδύσεις, καθώς και δημοσιεύματα τύπου.
Πιστωτική πολιτική και τραπεζικό σύστημα (1950-1959) [1]
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την πιστωτική
πολιτική και το τραπεζικό σύστημα την περίοδο που ο Ιω.
Πεσμαζόγλου ήταν Οικονομικός Σύμβουλος της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Πιστωτική πολιτική και τραπεζικό σύστημα (1960-1967) [2]
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την πιστωτική
πολιτική και το τραπεζικό σύστημα την περίοδο που ο Ιω.
Πεσμαζόγλου ήταν Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Εξωτερικό δημόσιο χρέος (1954-1956): αλληλογραφία
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις συνομιλίες με
εκπροσώπους της Διεθνούς Τράπεζας (19/11/1956 και
05/01/1956) για τους όρους και τη δυνατότητα
πραγματοποίησης διακανονισμού.

9

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1954)

10

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1955)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

1955

Σελίδα: 2

11

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1956)

12

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1957)

13

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1958)

14

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1959)

15

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1961) [Α]

16

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1961) [Β]

17

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1962)

18

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1963)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα τις καταθέσεις
1956
(διαθέσιμα) Δημοσίων Οργανισμών, υπόμνημα με θέμα την
οικονομική πολιτική και τον προϋπολογισμό του 1956,
υπόμνημα με θέμα τις επιδιώξεις της πιστωτικής πολιτικής,
υπόμνημα με θέμα τη μετανάστευση στην Αυστραλία,
σημείωμα για τις σχέσεις Τράπεζας της Ελλάδος και
εμπορικών τραπεζών, σημείωμα σχετικό με τις έρευνες στην
ελληνική βιομηχανία, σχέδιο νόμου για τον έλεγχο πίστεως, τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και το εξωτερικό συνάλλαγμα για
την προμήθεια εξοπλισμού για έργα οικονομικής ανάπτυξης
και υπόμνημα με θέμα τις εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρωμών
1954-1956.
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα σχετικό με την εισαγωγή
1957
βάμβακος, υπόμνημα με θέμα το ειδικό πρόβλημα της Εθνικής
Τράπεζας και της Τράπεζας Αθηνών, υπόμνημα με θέμα το
ισοζύγιο πληρωμών, σημείωμα για τις τιμές πώλησης καπνών,
σημείωμα για τη φορολογία εισπράξεων 1954-1956, σημείωμα
με θέμα την δυνατότητα παραγωγής αλουμινίου στην Ελλάδα,
καθώς και σημείωμα για το ελληνο-αιγυπτιακό κλήριγκ και τα
μέτρα προστασίας βαμβακοπαραγωγών και ελαιοπαραγωγών.
Ο φάκελος περιέχει τις δηλώσεις του Κ. Καραμανλή για την
1958
πιστωτική και τραπεζική πολιτική, σημείωμα με θέμα την
οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές εξέλιξης, επί των
προτεινόμενων μέτρων για τη συγκράτηση της ζήτησης
εισαγόμενων προϊόντων και για την πολιτική μισθών και
ημερομισθίων, καθώς και σημείωμα σχετικό με την οικονομική
πολιτική, το δημόσιο χρέος, την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με θέμα το ισοζύγιο
1959
πληρωμών, δελτίο τύπου για τις δηλώσεις του Έλληνα
πρωθυπουργού σχετικά με την πορεία της οικονομίας,
σημείωμα με θέμα την ελληνοτουρκική συνεργασία για
υποστήριξη οικονομικών ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος,
σημείωμα σχετικό με τη στεγαστική πολιτική, σημείωμα για
τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της Ιταλίας, σημείωμα για την
οργάνωση και ενίσχυση εξαγωγικών επιχειρήσεων και
συνεταιρισμών, τον λόγο του Κ. Καραμανλή σε σύσκεψη με τις
παραγωγικές τάξεις, σημείωμα σχετικό με το υδροηλεκτρικό
έργο Αχελώου, υπόμνημα με θέμα την οικονομική
δραστηριότητα και σημείωμα για την εξέλιξη της βιομηχανικής
παραγωγής.
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα με θέμα την οργάνωση της
1961
εμπορίας της σταφίδας, σχέδιο νόμου για τις ρυθμίσεις των
θεμάτων της κεφαλαιακής συγκρότησης και των επενδύσεων
των εμπορικών τραπεζών, σημείωμα για τη μεταβολή
διαθεσίμων εντός του 1960, σημείωμα για τον ενεργό
πληθυσμό κατά την απογραφή του 1951, σημείωμα σχετικό με
την πολιτική καθορισμού τιμών ασφαλείας για τον σίτο και
υπόμνημα με θέμα τις νομισματικές, πιστωτικές και
δημοσιονομικές εξελίξεις.
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα σχετικό με την αύξηση των
1961
εισαγωγών και τις παραβάσεις τραπεζών κατά τις
χρηματοδοτήσεις διαφόρων κλάδων της οικονομίας, σημείωμα
για την ενίσχυση των διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών
και υπόμνημα με θέμα την οικονομική ανάπτυξη.
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα με θέμα την πολιτική σίτου
1962
εσοδείας 1962, σημείωμα για τα φορολογικά μέτρα και τις
εξελίξεις της οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρήσεις επί
υπομνήματος εξαγωγέων, σημείωμα σχετικό με την
οικονομική πολιτική της χώρας (οικονομικές δραστηριότητες,
εθνικό εισόδημα, συναλλαγματική κατάσταση), σημείωμα
σχετικό με τη βιομηχανική παραγωγή και τις βιομηχανικές
επενδύσεις στην Ελλάδα, την αύξηση κεφαλαίων των
τραπεζών, τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τις
τράπεζες και την αύξηση των επενδύσεων προς
δραστηριοποίηση της οικονομίας, καθώς και προσφωνήσεις
προς γερμανούς επενδυτές και ανακοίνωση με θέμα την
πορεία της οικονομίας.
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα με θέμα το εθνικό εισόδημα, τις 1963
επενδύσεις κατά το 1962 και το ισοζύγιο πληρωμών,
σημείωμα σχετικό με την παραγωγή ειδών ένδυσης και
υπόδησης, σχέδιο προγράμματος για την επαγγελματική
εκπαίδευση, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και το
ισοζύγιο πληρωμών.

1956

1957

1958

1959

1961

1961

1962

1963

Σελίδα: 3

19

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1964)

20

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1965) [1]

21

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1965) [2]

22

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1965) [3]

23

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1965) [4]

24

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1965) [5]

25

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1965) [6]

26

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1966) [Α]

27

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1966) [Β]

28

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1966) [Γ]

29

Εισηγήσεις - προτάσεις οικονομικής πολιτικής (1967)

30

Θέματα συναλλάγματος (1955-1959) [1]

31

Θέματα συναλλάγματος (1961-1966) [2]

32

Ισοζύγιο πληρωμών και αποθεματικό (1962)

33

Πιστωτική οργάνωση και έλεγχος πίστεως στο εξωτερικό
(1957-1962)

34

Ελληνογερμανική Οικονομική Συνεργασία (1958)

35

Επενδύσεις ξένων κεφαλαίων: νομοθεσία (1961-1967)

36

Αγορά χρυσής λίρας (1964)

37

Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (1964-1965)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Ο φάκελος περιέχει σημείωμα σχετικό με τα προβλήματα της 1964
καλλιέργειας σίτου και την ενίσχυση των σιτοκαλλιεργητών, τα
μέτρα ενίσχυσης των βιομηχανικών εξαγωγών, το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων, τα προβλήματα νομισματικής και
πιστωτικής πολιτικής, κατά το 1964, τη ζήτηση χρυσών λιρών,
το πρόβλημα της αγροτικής πίστης, την πολιτική έναντι της
χρυσής λίρας και τις εξελίξεις και προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας, κατά το 1964.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
1965
πολιτική του 1965 και την Α΄ συνεδρίαση της Επιτροπής
Πίστεως (04/06/1965).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
1965
πολιτική του 1965 και σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Πίστεως
με θέμα τη μελέτη του πιστωτικού συστήματος (25/06/1965).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
1965
πολιτική του 1965 και έκθεση της Επιτροπής Πίστεως με θέμα
τη μελέτη του πιστωτικού συστήματος (12/07/1965).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την οικονομική
1965
πολιτική του 1965 και νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του
πιστωτικού συστήματος.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με το ισοζύγιο
1965
πληρωμών, την αγροτική πολιτική καπνού, τη συναλλαγματική
θέση της χώρας, τη χρηματοδότηση της οικονομικής
δραστηριότητας και την οικονομική και πιστωτική πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη ρύθμιση
1965
οφειλών συνεταιριστικών οργανώσεων και νομικών
προσώπων προς την Αγροτική Τράπεζα, το ισοζύγιο
πληρωμών, τις επενδύσεις στην Ελλάδα, τη σιτική πολιτική, τα
φορολογικά μέτρα, τις κατευθύνσεις της ελληνικής οικονομίας
και τη βιομηχανική παραγωγή.
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα σχετικό με την επεξεργασία
1966
σχεδίου νόμου για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, μέτρα
οργάνωσης βιομηχανικής πίστεως, την αγοραπωλησία
χρυσών λιρών και τη συναλλαγματική θέση της χώρας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την πολιτική
1966
προστασίας σίτου και τα εισοδήματα σιτοκαλλιεργητών, τις
εξελίξεις και προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και
σχέδια νόμων για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και την
προστασία του εθνικού νομίσματος.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ισοζύγιο
1966
πληρωμών και μελέτη με θέμα τα προβλήματα της βιοτεχνίας,
την πιστωτική πολιτική και την πολιτική σίτου και ελαιόλαδου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ισοζύγιο
1967
πληρωμών, την εξαγωγή προϊόντων, τη χρηματοδότηση
ναυπηγείων, την πιστωτική πολιτική, την προώθηση
βιομηχανικών επενδύσεων και τον προϋπολογισμό.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα θέματα του
1955
συναλλάγματος, κατά την περίοδο που ο Ιω. Πεσμαζόγλου
ήταν Οικονομικός Σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος
(1955-1959).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα θέματα του
1961
συναλλάγματος, κατά την περίοδο που ο Ιω. Πεσμαζόγλου
ήταν Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (1961-1966).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ισοζύγιο
1962
πληρωμών και το αποθεματικό.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την πιστωτική
1957
οργάνωση και τον έλεγχο πίστεως στο εξωτερικό, κατά την
περίοδο 1957-1962.
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα της ελληνικής κυβέρνησης με 1958
θέμα την ανάπτυξη ελληνογερμανικής οικονομικής
συνεργασίας και υπηρεσιακά σημειώματα για την πορεία των
συναφών διαπραγματεύσεων.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη νομοθεσία για την 1961
εγκατάσταση ξένων επενδύσεων - εμποροβιομηχανικών
εταιρειών στην Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και εισηγήσεις 1964
σχετικά με την αγορά χρυσής λίρας και τις επιπτώσεις του
συναλλαγματικού αποθέματος.
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα των Albert G. Hart, Nicholas
1964
Kaldor και Jan Tinbergen με τίτλο «The case for an
international commodity reserve currency», δημοσιεύματα
τύπου και αντίγραφο επιστολής του Υπουργού Βιομηχανίας Ι.
Γ. Ζίγδη σχετικά με τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση
επιχειρήσεων.
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Σελίδα: 4

38

Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών: ισοζύγιο πληρωμών:
υπομνήματα Θ. Μπαλάσκα [1]

39

Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών: ισοζύγιο πληρωμών:
υπομνήματα Θ. Μπαλάσκα [2]: πηγές

40

Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών: ισοζύγιο πληρωμών:
υπομνήματα Θ. Μπαλάσκα [3]: πηγές

41

Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών: ισοζύγιο πληρωμών:
υπομνήματα Θ. Μπαλάσκα [4]: πηγές

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα του Θ. Μπαλάσκα, της
Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών, με θέμα το ισοζύγιο
πληρωμών την περίοδο 1966-1967.
Ο φάκελος περιέχει πηγές των ετών 1961-1966 για τη
συγγραφή των υπομνημάτων του Θ. Μπαλάσκα με θέμα το
ισοζύγιο πληρωμών.
Ο φάκελος περιέχει πηγές των ετών 1966-1967 για τη
συγγραφή των υπομνημάτων του Θ. Μπαλάσκα με θέμα το
ισοζύγιο πληρωμών.
Ο φάκελος περιέχει πηγές του έτους 1967 για τη συγγραφή
των υπομνημάτων του Θ. Μπαλάσκα με θέμα το ισοζύγιο
πληρωμών.
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6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
2 - Τράπεζα της Ελλάδος
2 - Ευρωπαϊκά θέματα
Πλήθος φακέλων:

23

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (1957)

2

Διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (1958)

3

Σύνδεση Ελλάδος - ΕΟΚ: διαπραγματεύσεις (1959)

4

Σύνδεση Ελλάδος - ΕΟΚ: διαπραγματεύσεις 1960 [1]:
αλληλογραφία και σημειώματα

5

Σύνδεση Ελλάδος - ΕΟΚ: διαπραγματεύσεις 1960 [2]:
αλληλογραφία και σημειώματα

6

Σύνδεση Ελλάδος - ΕΟΚ: διαπραγματεύσεις 1960 [3]:
αλληλογραφία και σημειώματα

7

Σύνδεση Ελλάδος - ΕΟΚ: διαπραγματεύσεις (1961) [1]

8

Σύνδεση Ελλάδος - ΕΟΚ: διαπραγματεύσεις (1961) [2]

9

Σύνδεση Ελλάδος - ΕΟΚ (1962)

10

Σύνδεση Ελλάδος - ΕΟΚ (1963)

11

Σύνδεση Ελλάδος - ΕΟΚ (1964)

12

Ευρωπαϊκή Αγροτική Πολιτική: γενικά (1962-1964)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει προτάσεις της Ελληνικής Αντιπροσωπείας 1957
προς την ελληνική κυβέρνηση για τον γενικότερο
προσανατολισμό των διαπραγματεύσεων και υπηρεσιακά
σημειώματα με θέμα την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για
την ΕΖΕΣ, την περίοδο που ο Ιω. Πεσμαζόγλου ήταν
Οικονομικός Σύμβουλος της Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει οδηγίες της ελληνικής κυβέρνησης προς 1958
την Ελληνική Αντιπροσωπεία για τις διαπραγματεύσεις για την
ΕΖΕΣ, προτάσεις της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, καθώς και
υπηρεσιακά σημειώματα με θέμα την πρόοδο των
διαπραγματεύσεων για την ΕΖΕΣ, την περίοδο που ο Ιω.
Πεσμαζόγλου ήταν Οικονομικός Σύμβουλος της Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα, αλληλογραφία και
1959
υπηρεσιακά σημειώματα της Ελληνικής Αντιπροσωπείας προς
την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την πρόοδο των
διαπραγματεύσεων για την ΕΟΚ, την περίοδο που ο Ιω.
Πεσμαζόγλου ήταν Οικονομικός Σύμβουλος της Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, εκθέσεις και υπηρεσιακά 1960
σημειώματα σχετικά με τα αναγκαία μέτρα για τη
δραστηριοποίηση της ελληνικής οικονομίας και την επιτάχυνση
της οικονομικής ανάπτυξης μετά τη σύνδεση Ελλάδος - ΕΟΚ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και υπηρεσιακά
1960
σημειώματα σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων
με την ΕΟΚ καθώς και συμπληρωματικές οδηγίες προς την
Επιτροπή Διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση Ελλάδος - ΕΟΚ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και υπηρεσιακά
1960
σημειώματα σχετικά με τις ελληνικές θέσεις για τη σύνδεση της
Ελλάδας με την Κοινή Αγορά, την πρόοδο των
διαπραγματεύσεων και τις ευρωπαϊκές συναφείς αντιδράσεις
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και υπηρεσιακά
1961
σημειώματα σχετικά με τις δυσχέρειες και τις διαφωνίες κατά τις
διαπραγματεύσεις με την ΕΟΚ, την πρόοδο των
διαπραγματεύσεων και συμπληρωματικές οδηγίες προς την
Επιτροπή Διαπραγματεύσεων.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και υπηρεσιακά
1961
σημειώματα σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας μετά τη σύνδεση της χώρας με την ΕΟΚ
και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, σημειώματα, υπομνήματα, 1962
ομιλίες, δελτία τύπου και ανακοινώσεις σχετικά με τις
διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ελλάδας στην Κοινή
Αγορά.
Ο φάκελος περιέχει οδηγίες για τις διαπραγματεύσεις,
1963
τεκμήρια σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με την
Τουρκία για την ένταξή της στην ΕΟΚ, εισήγηση, καθώς και
ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με την πορεία σύνδεσης με
την ΕΟΚ και τις διαπραγματεύσεις για Euratom.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την Κοινή Αγορά, την 1964
εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής και το δασμολόγιο
καπνού.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, εκθέσεις και υπηρεσιακά 1962
σημειώματα σχετικά με τη θέση της ΕΟΚ στα αγροτικά
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Σελίδα: 5
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προβλήματα και γενικότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή
Αγροτική Πολιτική.
Κοινή Αγροτική Πολιτική ΕΟΚ [1] (1961-1962)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, εκθέσεις και υπηρεσιακά 1961
σημειώματα σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΟΚ,
όπως διαμορφώθηκε κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου
Υπουργών ΕΟΚ την περίοδο 1961-1962.
Κοινή Αγροτική Πολιτική ΕΟΚ [2]
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, εκθέσεις και υπηρεσιακά 1962
σημειώματα σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΟΚ,
όπως διαμορφώθηκε κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου
Υπουργών ΕΟΚ την περίοδο 1962-1965.
Εναρμόνιση Αγροτικής Πολιτικής Ελλάδας - ΕΟΚ [1]
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, εκθέσεις και υπηρεσιακά 1960
σημειώματα σχετικά με την εναρμόνιση της αγροτικής
πολιτικής Ελλάδας - ΕΟΚ, κατά το έτος 1960 και έως τον
Ιούνιο του 1964. Περιέχει, επίσης, πρακτικά συνεδρίασης του
Συμβουλίου Συνδέσεως (7/03.02.1964) με θέμα την
εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής της ΕΟΚ.
Εναρμόνιση Αγροτικής Πολιτικής Ελλάδας - ΕΟΚ [2]
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, εκθέσεις και υπηρεσιακά 1964
σημειώματα σχετικά με την εναρμόνιση της αγροτικής
πολιτικής Ελλάδας - ΕΟΚ, κατά το χρονικό διάστημα από τον
Ιούλιο του 1964 έως το 1967.
Κοινά μέτρα Ελλάδας - ΕΟΚ για την προώθηση της
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, υπηρεσιακά σημειώματα 1962
ελληνικής οικονομικής ανάπτυξης
και υπόμνημα του Υπ. Συντονισμού σχετικά με τα προταθέντα
κοινά μέτρα για την προώθηση της ελληνικής οικονομικής
ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με την ΕΟΚ.
GATT και Συμφωνία Σύνδεσης Ελλάδας - ΕΟΚ (1961-1962) Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και υπηρεσιακά
1961
σημειώματα σχετικά με τις απόψεις της GATT για τη συμφωνία
σύνδεσης Ελλάδας - ΕΟΚ.
ΕΟΚ και αφρικανικές χώρες (1961-1963)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και υπηρεσιακά
1961
σημειώματα σχετικά με τον διακανονισμό των μελλοντικών
σχέσεων ΕΟΚ και υπερπόντιων χωρών (Αφρικής,
Μαδαγασκάρης) και την κατάρτιση νέας σύμβασης σύνδεσης
της ΕΟΚ με τις αφρικανικές χώρες.
Πολιτική ένωση της Ευρώπης (1961-1966)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, υπηρεσιακά σημειώματα 1961
και δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την πρόοδο της πολιτικής
ένωσης της Ευρώπης και τις συναφείς θέσεις της ελληνικής
κυβέρνησης.
Σύνδεση Τουρκίας με Κοινή Αγορά [1]
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, εκθέσεις, υπηρεσιακά
1961
σημειώματα και δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την πρόοδο
των διαπραγματεύσεων ένταξης της Τουρκίας στην ΕΟΚ και
την Κοινή Αγορά.
Σύνδεση Τουρκίας με Κοινή Αγορά [2]
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, εκθέσεις, υπηρεσιακά
1963
σημειώματα και δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την πρόοδο
των διαπραγματεύσεων ένταξης της Τουρκίας στην ΕΟΚ και
την Κοινή Αγορά.
Σύνδεση Τουρκίας με Κοινή Αγορά [3]
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, υπηρεσιακά σημειώματα 1964
και δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την πρόοδο των
διαπραγματεύσεων ένταξης της Τουρκίας στην ΕΟΚ και την
Κοινή Αγορά.
Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:
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6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
2 - Τράπεζα της Ελλάδος
3 - Ειδικά θέματα
Πλήθος φακέλων:

28

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

1

Αμερικανική βοήθεια 1954-1960 [1]

2

Αμερικανική βοήθεια 1960-1966 [2]

3

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) (1955)[1]

4

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) (1966)[2]

Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα, σημειώματα και
αλληλογραφία σχετικά με την αμερικανική βοήθεια προς την
Ελλάδα και τα αποτελέσματά της σε διάφορους τομείς, τη
μελέτη με θέμα το άζωτο και τεκμήρια σχετικά με την επίσκεψη
του Ιω. Πεσμαζόγλου στην Washington.
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα, υπομνήματα και
αλληλογραφία σχετικά με την παροχή αμερικανικής
οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει αντίγραφο ομιλίας στο πλαίσιο της
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας Διεθνών
Διακανονισμών (BIS) με αφορμή την 25η επέτειο λειτουργίας
του οργανισμού.
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα / δελτίο τύπου σχετικό με τη
συνεργασία του Υπουργού Συντονισμού Κ. Μητσοτάκη με τον
Ιω. Πεσμαζόγλου και τη συμμετοχή του δεύτερου στη Σύνοδο
των Διοικητών των κεντρικών τραπεζών στην Ελβετία, με
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Αρχ.
1954

Τελ.
1960

1960

1966

1955

1955

1966

1966

Σελίδα: 6

5

ΝΑΤΟ (1957, 1959) [1]

6

ΝΑΤΟ (1961-1963) [2]

7

Διεθνής Τράπεζα (1961)

8

Σοβιετική Ένωση - Ανατολικός Συνασπισμός - COMECON
(1961-1962) [1]

9

Σοβιετική Ένωση - Ανατολικός Συνασπισμός - COMECON
(1963-1967) [2]

10

Χρηματοδότηση ενεργειακού προγράμματος: αλληλογραφία
(1958)

11

Ελληνική μετανάστευση: κοινωνικά προβλήματα [1]

12

Ελληνική μετανάστευση: κοινωνικά προβλήματα [2]

13

Πολεοδομικές ρυθμίσεις (1959)

14

Αγροτική πολιτική: συνταξιοδότηση αγροτών (1960)

15

Αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης [1]

16

Αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης [2]

17

Διοίκηση επιχειρήσεων: εκπαίδευση στελεχών (1962)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

αφορμή την ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Διεθνών
Διακανονισμών.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα με θέμα τη θέση της
ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά τους σκοπούς του ΝΑΤΟ
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα και αλληλογραφία σχετικά με
το ποσό ενίσχυσης για τις αμυντικές δαπάνες της χώρας,
ερωτήματα του ΝΑΤΟ αναφορικά με τα επενδυτικά
προγράμματα και τα έργα οικονομικής ανάπτυξης της
Ελλάδας και την ανάγκη στήριξης της χώρας από το ΝΑΤΟ.
Ο φάκελος περιέχει απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του
ελληνικού κοινοβουλίου (31/08/1961) με θέμα την απόρριψη
αίτησης της ελληνικής κυβέρνησης για χορήγηση δανείου από
τη Διεθνή Τράπεζα.
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα, δημοσιεύματα τύπου και
αλληλογραφία σχετικά με την επίδραση των περιφερειακών
κοινοτικών οικονομιών στο διεθνές εμπόριο, την καθιέρωση
νέου ουγγρικού δασμολόγιου και τις συνέπειές της στις χώρες
της ΕΟΚ, τις συνέπειες στην αγροτική οικονομία από την
είσοδο των χωρών στην Κοινή Αγορά, την απειλή της
Σοβιετικής Ένωσης και άλλων χωρών του ανατολικού
συνασπισμού περί εφαρμογής στήλης μεγίστου δασμολογίου,
την αρνητική στάση και κριτική των Σοβιετικών απέναντι στην
ΕΟΚ και τις εμπορικές οικονομικές σχέσεις των χωρών-μελών
της ΕΟΚ με την Ανατολική Ευρώπη.

1957

1959

1961

1963

1961

1961

1961

1962

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα, αλληλογραφία και δημοσιεύματα 1963
σχετικά με τις σοβιετικές απειλές περί εφαρμογής στήλης
μεγίστου δασμολογίου σε βάρος των χωρών-μελών της ΕΟΚ,
τη ρύθμιση των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων από χώρες
του κρατικού εμπορίου, τις εμπορικές σχέσεις των κρατών της
ΕΟΚ με τη Σοβιετική Ένωση, το COMECON (Συμβούλιο
Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας) και το κομμουνιστικό
οικονομικό σύστημα.
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα και έγγραφα σχετικά με τη
1958
χρηματοδότηση ενεργειακού προγράμματος της ΔΕΗ και την
έκδοση νέου ομολογιακού δανείου για τις ανάγκες της
επιχείρησης.
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα και έγγραφα σχετικά με τη
1956
μετανάστευση, την κίνηση Ελλήνων μεταναστών προς την
Αυστραλία και άλλες χώρες και τα ποσοστά απορρόφησης
πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, κατά την
περίοδο 1956-1976.
Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις, μελέτες και δημοσιεύματα
1964
σχετικά με το έργο του Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών
Αθηνών, τις μελέτες για την αστική συγκέντρωση του
πληθυσμού στην Ελλάδα, τα ποσοστά Ελλήνων μεταναστών
προς διαφορες χώρες, την αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου
της Ευρώπης για τον πληθυσμό και τους πρόσφυγες, τους
Έλληνες εργάτες στη Δυτική Γερμανία κ.ά. μεταναστευτικά
θέματα (κίνηση, παλινόστηση, πολιτική αντιμετώπισης της
μετανάστευσης).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη διάνοιξη και
1959
επέκταση της οδού Κοραή και την ανέγερση επί αυτής
δημοσίων κτηρίων.
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα με θέμα τη θέσπιση
1960
συνταξιοδότησης του αγροτικού πληθυσμού και τις
προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύσουν για την εφαρμογή
της.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την επιμόρφωση και 1960
μετεκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων, την ίδρυση της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, τα σχέδια νόμου «περί
δοκιμαστικής υπηρεσίας και επιμόρφωσης δημοσίων
διοικητικών υπαλλήλων» και «περί εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης εν γένει δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων και
περί υποτροφιών χάριν της δημοσίας υπηρεσίας», τη σύσταση
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και υπόμνημα
με θέμα την ανώτατη εκπαίδευση για τη δημόσια διοίκηση και
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση της Υποεπιτροπής Διοικητικής
1963
Αναδιοργάνωσης για τη διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας
και υπομνήματα με θέμα την οργάνωση και λειτουργία της
δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα και τη γαλλική πολιτική επί
της δημόσιας διοίκησης.
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα με θέμα την ίδρυση κέντρων
1962
εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στελεχών επιχειρηματικής
διοίκησης και σχέδιο της ομιλίας του Υπουργού Συντονισμού
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Σελίδα: 7

18

Ενδιαφέρον ξένων επιχειρήσεων για συνεργασία και
επενδύσεις στην Ελλάδα [1]

19

Ενδιαφέρον ξένων επιχειρήσεων για συνεργασία και
επενδύσεις στην Ελλάδα [2]

20

Ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα: αυτοκινητοβιομηχανία
(1962-1966)

21

Ηλεκτρονική βιομηχανία (1962-1965)

22

Ασφαλιστικές εταιρείες: μείωση ασφαλίστρων (1962-1963)

23

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (1963-1966)

24

Διεθνείς πολιτικές εξελίξεις: δημοσιεύματα τύπου
(1963-1965)

25

Επιστημονική και τεχνολογική έρευνα και εφαρμογές:
δημοσιεύματα τύπου (1964-1966)

26

Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της
Ελλάδος: αναδιοργάνωση (1961)

27

Εκπαίδευση προσωπικού Τράπεζας της Ελλάδος (1962)

28

Προσλήψεις προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος
(1962-1966)

Αρχείο:

Π. Παπαληγούρα στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης στη Διοικητική
των Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ενδιαφέρον ξένων
οικονομικών και βιομηχανικών οίκων να επενδύσουν στην
Ελλάδα σε διάφορους τομείς, την πρόταση σύστασης οργάνου
για τον συντονισμό των συναφών διαπραγματεύσεων, τον
Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης Α.Ε., την παραγωγή
στην Ελλάδα και εισαγωγή διαφόρων χημικών προϊόντων και
την ίδρυση υποκαταστήματος της First National City Bank στη
χώρα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και δημοσιεύματα σχετικά
με τη δυνατότητα ξένων οικονομικών και βιομηχανικών οίκων
να επενδύσουν στη Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα σχετικό με το αίτημα της
αυτοκινητοβιομηχανίας Chrysler για την ίδρυση επιχείρησης
συναρμολόγησης αυτοκινήτων στην Ελλάδα και το ανάλογο
ενδιαφέρον ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
ανάπτυξη της ηλεκτρονικής βιομηχανίας.
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα σχετικά με την πρόταση της
κυβέρνησης για μείωση των ασφαλίστρων εκ μέρους των
ασφαλιστικών εταιρειών.
Ο φάκελος περιέχει βιβλιογραφία και ξένα δημοσιεύματα
σχετικά με την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και
τη σχέση τους με την Κοινή Αγορά, την επίδραση της
Συνθήκης της Ρώμης στον γαλλικό τύπο και τη σχέση
τηλεόρασης - πολιτικής.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα ελληνικού και ξένου τύπου
σχετικά με τη Συμφωνία Σύνδεσης Ελλάδος - ΕΟΚ, τα
προβλήματα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την
οικονομική δημοκρατία.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα ελληνικού και ξένου τύπου
σχετικά με την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, την
καινοτομία, τον αυτοματισμό και τη βιομηχανική εκμετάλλευση
των εφευρέσεων.
Ο φάκελος περιέχει σημειώσεις για την αναδιοργάνωση της
Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την επιμόρφωση και
εκπαίδευση προσωπικού της Τράπεζας σε ζητήματα
σύνδεσης Ελλάδος - ΕΟΚ και οικονομικά θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
μέλη της ελληνικής κυβέρνησης σχετική με την πρόσληψη
προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος.
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6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου

Σειρά:

2 - Τράπεζα της Ελλάδος

Υποσειρά:

4 - Επισκέψεις επισήμων
Πλήθος φακέλων:

7

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

1

Προσκλήσεις και επισκέψεις ξένων προσωπικοτήτων:
προγεύματα, δεξιώσεις, προσφωνήσεις (1957-1958) [1]

2

Προσκλήσεις και επισκέψεις ξένων προσωπικοτήτων:
προγεύματα, δεξιώσεις, προσφωνήσεις [2]

3

Προσκλήσεις και επισκέψεις ξένων προσωπικοτήτων:
προγεύματα, δεξιώσεις, προσφωνήσεις [3]

4

Προσκλήσεις και επισκέψεις ξένων προσωπικοτήτων:
προγεύματα, δεξιώσεις, προσφωνήσεις [4]

Ο φάκελος περιέχει κατάλογο ξένων προσωπικοτήτων που
επισκέπτονται την Τράπεζα της Ελλάδος στις 06/07/1957,
09/07/1957, 12/07/1957 και 14/10/1958 και αλληλογραφία
σχετική με τον προγραμματισμό συνάντησης με τον Ιω.
Πεσμαζόγλου την περίοδο που είναι Οικονομικός Σύμβουλος
της Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει κατάλογο ξένων προσωπικοτήτων που
επισκέπτονται την Τράπεζα της Ελλάδος στις 12/01/1961,
04/04/1961, 19/06/1961, 10/07/1961, 12/10/1961 και
13/09/1961, καθώς και δελτίο τύπου σχετικό με τις συνομιλίες
της 09-14/01/1961 μεταξύ Ελληνικής Αντιπροσωπείας και
ΕΟΚ, την περίοδο που ο Ιω. Πεσμαζόγλου είναι Υποδιοικητής
της Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει προσφωνήσεις, προγεύματα και δεξιώσεις
ξένων προσωπικοτήτων που επισκέπτονται την Τράπεζα της
Ελλάδος στις 08/02/1962, 25/05/1962, 03-10/10/1962 και
16/10/1962, καθώς και συναφή αλληλογραφία.
Ο φάκελος περιέχει προσφωνήσεις, προγεύματα και δεξιώσεις
ξένων προσωπικοτήτων που επισκέπτονται την Ελλάδα στις
29/03/1963, 07-17/04/1963, 18/05/1963, 25/05/1962,
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Σελίδα: 8

03-10/10/1962 και 31/08-07/09/963 καθώς και συναφή
αλληλογραφία.
5

Προσκλήσεις και επισκέψεις ξένων προσωπικοτήτων:
προγεύματα, δεξιώσεις, προσφωνήσεις [5]

6

Προσκλήσεις και επισκέψεις ξένων προσωπικοτήτων:
προγεύματα, δεξιώσεις, προσφωνήσεις [6]
Προσκλήσεις και επισκέψεις ξένων προσωπικοτήτων:
προγεύματα, δεξιώσεις, προσφωνήσεις [7]

7

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει προσφωνήσεις, προγεύματα και δεξιώσεις 1964
ξένων προσωπικοτήτων που επισκέπτονται την Ελλάδα στις
11/01/1964, 03/04/1964, 23/06/1964, 28-30/09/1964,
12/11/1964, 10-20/10/1964, καθώς και συναφή αλληλογραφία.
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου για επισκέψεις ξένων
1965
προσωπικοτήτων στην Ελλάδα στις 25/06/1965.
Ο φάκελος περιέχει κατάλογο ξένων προσωπικοτήτων που
1966
συμμετέχουν σε πρόγευμα στις 17/05/1966 με αφορμή την
επίσκεψή τους στην Ελλάδα.

1964

1965
1966

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
2 - Τράπεζα της Ελλάδος
5 - Ομιλίες - Μελέτες - Συνέδρια
Πλήθος φακέλων:

56

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Ομιλίες και μελέτες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1957)

2

Ομιλίες και μελέτες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1958)

3

Ομιλίες και μελέτες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1959)

4

Ομιλίες και μελέτες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1960)

5

Ομιλίες και μελέτες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1961)

6

Ομιλίες και μελέτες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1962)

7

Ομιλίες και μελέτες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1963)

8

Ομιλίες και μελέτες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1964)

9

Ομιλίες και μελέτες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1965)
[1]

10

Ομιλίες και μελέτες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1965)
[2]

11

Ομιλίες και μελέτες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1966)
[1]

12

Ομιλίες και μελέτες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1966)
[2]

13

Ομιλίες και δημοσιεύματα Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1966) [3]
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Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα του Ιω. Πεσμαζόγλου με θέμα την 1957
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και την
οργάνωση του πιστωτικού συστήματος.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες και μελέτες του Ιω. Πεσμαζόγλου 1958
με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών
(ΕΖΕΣ) και τις επιχειρηματικές συνεργασίες με το εξωτερικό.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες και μελέτες του Ιω. Πεσμαζόγλου 1959
με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών
(ΕΖΕΣ), τις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας για την ένταξη
στην Κοινή Αγορά, τις ελληνογερμανικές οικονομικές
συμφωνίες του 1958 και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής
οικονομίας.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες και μελέτες του Ιω. Πεσμαζόγλου 1960
με θέμα την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, τις οικονομικές
και κοινωνικές συνθήκες των βαλκανικών χωρών και τη
σημασία της σύνδεσης Ελλάδας-ΕΟΚ.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες και μελέτες του Ιω. Πεσμαζόγλου 1961
με θέμα τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες των
βαλκανικών χωρών, τη σύνδεση Ελλάδας-ΕΟΚ και τις ξένες
επενδύσεις στη χώρα.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες και μελέτες του Ιω. Πεσμαζόγλου 1962
με θέμα τη σύνδεση Ελλάδας-ΕΟΚ, την παρουσία της χώρας
στην Κοινή Αγορά και την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες και μελέτες του Ιω. Πεσμαζόγλου 1963
με θέμα την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ και τα συναφή
προβλήματα, την παρουσία της χώρας στην Κοινή Αγορά και
την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες και μελέτες του Ιω. Πεσμαζόγλου 1964
με θέμα τη σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά, την
εναρμόνιση της κοινής ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής και
την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες και μελέτες του Ιω. Πεσμαζόγλου 1965
με θέμα τη σύνδεση Ελλάδας-ΕΟΚ, τα προβλήματα διεθνούς
οικονομικής οργάνωσης, τη δυνατότητα προσέλκυσης ξένων
κεφαλαίων και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες και μελέτες του Ιω. Πεσμαζόγλου 1965
με θέμα τις σχέσεις Ελλάδας-ΕΟΚ, την Κοινή Αγορά και την
οικονομική ανάπτυξη και τα προβλήματα ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες και μελέτες του Ιω. Πεσμαζόγλου 1966
με θέμα τις σχέσεις Ελλάδας-ΕΟΚ, την Κοινή Αγορά και τα
προβλήματα της διεθνούς οικονομικής οργάνωσης και της
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες και μελέτες του Ιω. Πεσμαζόγλου 1966
με θέμα την οργάνωση και ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, τα
αποτελέσματα της σύνδεσης της Ελλάδας με ΕΟΚ και Κοινή
Αγορά, τη νομισματική πολιτική και την οικονομική ανάπτυξη
και τις οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με χώρες του
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες και μελέτες του Ιω. Πεσμαζόγλου 1966
με θέμα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και τα
αποτελέσματα της σύνδεσης της Ελλάδας με ΕΟΚ και Κοινή
Αγορά.
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14

Ομιλίες και δημοσιεύματα Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1966) [4]

15

Ομιλίες και μελέτες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1967)

16

Ομιλίες και δημοσιεύματα Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1967) [2]

17

Λόγοι - προσφωνήσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1955-1963)

18

Προτάσεις στον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου για ομιλίες
και συγγραφή άρθρων (1958-1967)

19

Ομιλίες και συμμετοχή σε συνέδρια Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσμαζόγλου [1] (1961)

20

Ομιλίες και συμμετοχή σε συνέδρια Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσμαζόγλου [2] (1962)

21

Ομιλίες και συμμετοχή σε συνέδρια Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσμαζόγλου [3] (1963)

22

Ομιλίες και συμμετοχή σε συνέδρια Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσμαζόγλου [4] (1964)

23

Συμμετοχή σε συνέδρια Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1967)

24

Ομιλίες στο SVIMEZ - Ρώμη (Μάιος 1959) [1]

25

Ομιλίες στο SVIMEZ - Ρώμη (Μάιος 1959) [2]

26

Ομιλία στο SVIMEZ - Ρώμη (27/04/1963 - 05/05/1963)
«L'interet de la Grece pour le developpement de la Grece
et de l'Italie»

27

Ομιλία στον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, «Νέοι
προσανατολισμοί μετά σύνδεσιν με την Κοινή Αγορά»
(07/03/1962)

28

Ομιλία στο Fontainebleau - Institut Europeen
d'Administration des Affaires (Απρίλιος 1962)

29

Ομιλία ΕΒΕΑ «Διάλογος μεταξύ κράτους και παραγωγικών
οργανώσεων» (07/12/1962)

30

Ομιλίες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου στην Κύπρο
(Απρίλιος 1963)

31

Ομιλίες στην Κύπρο (26-31 Μαρτίου 1963): σχέδια ομιλιών

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Ο φάκελος περιέχει ομιλίες και μελέτες του Ιω. Πεσμαζόγλου
με θέμα τη νομισματική πολιτική, την οικονομική ανάπτυξη και
τις σχέσεις της Ελλάδας με ΕΟΚ και Κοινή Αγορά.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες και μελέτες του Ιω. Πεσμαζόγλου
με θέμα τη σύνδεση Ελλάδας-ΕΟΚ, την Κοινή Αγορά, την
οικονομική ανάπτυξη και την κοινή αγροτική πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες και μελέτες του Ιω. Πεσμαζόγλου
με θέμα την ελληνική οικονομική πολιτική, τις επενδύσεις και
τις σχέσεις της Ελλάδας με ΕΟΚ και Κοινή Αγορά.
Ο φάκελος περιέχει τον επικήδειο λόγο για τον Γεώργιο
Μαντζαβίνο (1955) και δημοσιευμένους λόγους του Ιω.
Πεσμαζόγλου στο περιοδικό «ΚΥΚΛΟΣ» που εκφωνήθηκαν
στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε ραδιοφωνική εκπομπή.
Ο φάκελος περιέχει προτάσεις στον Ιω. Πεσμαζόγλου για
ομιλίες και συγγραφή άρθρων με θέμα την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας και τις σχέσεις της Ελλάδας με ΕΟΚ και
Κοινή Αγορά.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες του Ιω. Πεσμαζόγλου με θέμα τις
σχέσεις της χώρας με την ΕΟΚ και την Κοινή Αγορά, την
απασχόληση, την ανεργία και την τεχνολογική ανάπτυξη.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη συμμετοχή του Ιω.
Πεσμαζόγλου στο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικών
Αντιπροσώπων, τη σύσκεψη του Ελληνικού Κέντρου
Παραγωγικότητας με θέμα τη σύνδεση της χώρας με την ΕΟΚ,
καθώς και προσκλήσεις σε συνέδρια για την ΕΟΚ.
εξωτερικού.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με ομιλίες του Ιω.
Πεσμαζόγλου με θέμα τις σχέσεις της χώρας με ΕΟΚ και
Κοινή Αγορά, την αγροτική πολιτική και το εμπόριο.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη συμμετοχή του Ιω.
Πεσμαζόγλου στο Ε' Συνέδριο των Εμπορικών και
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων με θέμα τη δυνατότητα η
ιδιωτική πρωτοβουλία να αποτελέσει μοχλό για την οικονομική
ανάπτυξη και την επίλυση των προβλημάτων της χώρας, τη
συμμετοχή του στο Α' Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ενώσεως
Στεγαστικών Ταμιευτηρίων, καθώς και τη συμμετοχή του σε
διάφορα συνέδρια με θέμα την ΕΟΚ και την οικονομική
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη συμμετοχή του Ιω.
Πεσμαζόγλου σε συνέδρια με θέμα την αυτοματοποίηση, τη
βιομηχανική ανάπτυξη και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη συμμετοχή του Ιω.
Πεσμαζόγλου σε συνέδριο της Associazione per lo SVIluppo
dell'industria nel MEZzogiorno (SVIMEZ) με θέμα την ιταλική
οικονομία, την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας μετά την
σύνδεσή της με την ΕΟΚ, την απασχόληση και την ανεργία.
ανάπτυξη.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη συμμετοχή του Ιω.
Πεσμαζόγλου σε συνέδριο της Associazione per lo SVIluppo
dell'industria nel MEZzogiorno (SVIMEZ) με θέμα την ιταλική
οικονομία, την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας μετά την
σύνδεσή της με την ΕΟΚ, την απασχόληση και την ανεργία.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη συμμετοχή του Ιω.
Πεσμαζόγλου σε συνέδριο της Associazione per lo SVIluppo
dell'industria nel MEZzogiorno (SVIMEZ) με θέμα την
οικονομική ανάπτυξη και τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας Ιταλίας.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την ομιλία του Ιω.
Πεσμαζόγλου στον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης με θέμα
την οικονομική ανάπτυξη και τον νέο προσανατολισμό της
Ελλάδας μετά τη σύνδεσή της με την Κοινή Αγορά.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την ομιλία του Ιω.
Πεσμαζόγλου στο Fontainebleau - Institut Europeen
d'Administration des Affaires με θέμα τις σχέσεις της Ελλάδας
με ΕΟΚ και Κοινή Αγορά.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την ομιλία του Ιω.
Πεσμαζόγλου στο Ελληνικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον
Αθηνών (ΕΒΕΑ) με θέμα τις σχέσεις κράτους και
παραγωγικών οργανώσεων μετά τη Συμφωνία Συνδέσεως της
χώρας με την ΕΟΚ.
Ο φάκελος περιέχει περιλήψεις ομιλιών του Ιω. Πεσμαζόγλου
που εκφωνήθηκαν κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, τον
Απρίλιο του 1963, καθώς και συναφή αλληλογραφία και
δημοσιεύματα τύπου.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις για τις ομιλίες του
Ιω. Πεσμαζόγλου, καθώς και περιλήψεις των ομιλιών.
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Ομιλίες στην Κύπρο (26-31 Μαρτίου 1963): αλληλογραφία

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με ομιλίες του Ιω. 1963
Πεσμαζόγλου κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο και συναφή
δημοσιεύματα τύπου.
Ομιλίες στην Κύπρο (26-31 Μαρτίου 1963)
Ο φάκελος περιέχει περιλήψεις ομιλιών του Ιω. Πεσμαζόγλου 1963
που εκφωνήθηκαν κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο και
συναφή αλληλογραφία.
Ομιλίες στην Κύπρο (26-31 Μαρτίου 1963): πηγές [Α]
Ο φάκελος περιέχει πηγές για τις ομιλίες του Ιω. Πεσμαζόγλου 1963
που εκφωνήθηκαν κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο.
Ομιλίες στην Κύπρο (26-31 Μαρτίου 1963): πηγές [Β]
Ο φάκελος περιέχει πηγές για τις ομιλίες του Ιω. Πεσμαζόγλου 1963
που εκφωνήθηκαν κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο.
Ομιλίες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου στην Κύπρο
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις ομιλίες του
1965
(Ιανουάριος 1965): δεύτερη επίσκεψη [1]
Ιω. Πεσμαζόγλου κατά τη δεύτερη επίσκεψή του στην Κύπρο,
περιλήψεις ομιλιών και συναφή δημοσιεύματα τύπου.
Ομιλίες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου στην Κύπρο
Ο φάκελος περιέχει προσκλήσεις σε επίσημες εκδηλώσεις
1965
(Ιανουάριος 1965): δεύτερη επίσκεψη [2]
κατά την δεύτερη επίσκεψη του Ιω. Πεσμαζόγλου στην Κύπρο,
επαγγελματικές κάρτες και δημοσιεύματα τύπου.
Ομιλίες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου στην Κύπρο
Ο φάκελος περιέχει πηγές, αλληλογραφία και περίληψη
1965
(Ιανουάριος 1965): δεύτερη επίσκεψη [3]
ομιλίας του Ιω. Πεσμαζόγλου κατά τη δεύτερη επίσκεψή του
στην Κύπρο.
Εισήγηση OECD Athens Conference (Δεκέμβριος 1963)
Ο φάκελος περιέχει το κείμενο της εισήγησης
1963
«The relation monetary - fiscal policy» [1]
(δακτυλογραφημένο και δημοσιευμένο) του Ιω. Πεσμαζόγλου
σε συνέδριο του Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) με θέμα τα δημοσιονομικά και την
οικονομική ανάπτυξη.
Εισήγηση OECD Athens Conference (Δεκέμβριος 1963)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και πηγές σχετικά με την
1963
«The relation monetary - fiscal policy» [2]
εισήγηση του Ιω. Πεσμαζόγλου σε συνέδριο του Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD) με θέμα
τα δημοσιονομικά και την οικονομική ανάπτυξη.
Εισήγηση OECD Athens Conference (Δεκέμβριος 1963)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και πηγές σχετικά με την
1963
«The relation monetary - fiscal policy» [3]
εισήγηση του Ιω. Πεσμαζόγλου σε συνέδριο του Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD) με θέμα
Εισήγηση OECD Athens Conference (Δεκέμβριος 1963)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δημοσιεύματα τύπου,
1963
«The relation monetary - fiscal policy» [4]
προσχέδιο κειμένου και πηγές σχετικά με την εισήγηση του Ιω.
Πεσμαζόγλου σε συνέδριο του Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD) με θέμα τα
δημοσιονομικά και την οικονομική ανάπτυξη.
Εισήγηση OECD Athens Conference (Δεκέμβριος 1963)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και πηγές σχετικά με την
1963
«The relation monetary - fiscal policy» [5]
εισήγηση του Ιω. Πεσμαζόγλου σε συνέδριο του Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD) με θέμα
τα δημοσιονομικά και την οικονομική ανάπτυξη.
Ομιλία στο Ινστιτούτο Επιμορφώσεως Διοικήσεως
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δημοσιεύματα τύπου,
1964
Επιχειρήσεων ΑΣΟΕΕ (27/02/1964) «Χαρακτηριστικά και η προσχέδιο κειμένου και πηγές σχετικά με την εισήγηση του Ιω.
σημασία μιας συγχρονισμένης επιχειρηματικής διοικήσεως» Πεσμαζόγλου σε συνέδριο του Ινστιτούτου Επιμορφώσεως
Διοικήσεως Επιχειρήσεων ΑΣΟΕΕ με θέμα τη διοικητική των
επιχειρήσεων.
Ομιλία Βαρβακείου (23/04/1964) «Η αξιοποίησις της
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δακτυλόγραφο κείμενο
1964
συνδέσεως με την Κοινή Αγορά»
(στένσιλ), δελτία τύπου, προσχέδιο κειμένου και πηγές σχετικά
με την εισήγηση του Ιω. Πεσμαζόγλου με θέμα τις σχέσεις
Ελλάδας και Κοινής Αγοράς.
Ομιλία IRRI - Βρυξέλλες (14/05/1964) «La Grece et
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δελτία τύπου,
1964
l'edification de l'Europe»
δημοσιεύματα τύπου, προσχέδιο/δοκίμιο και τελικό κείμενο,
καθώς και πηγές σχετικές με την εισήγηση του Ιω.
Πεσμαζόγλου με θέμα τις σχέσεις Ελλάδας-ΕΟΚ
Δημοσίευμα «Το πρόβλημα της μετανάστευσης»
Ο φάκελος περιέχει πηγές και απαντήσεις σε ερωτήματα. Η
1964
(1964-1965)
απάντηση του Ιω. Πεσμαζόγλου στο περιοδικό «Εποχές»,
υπάρχει και στον φάκελο A6S2Y3F12 (αρχική ταξινόμηση: ΕΙΙΙ
4 Κοινωνιολογικά προβλήματα).
Κείμενα Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1964-1965)
Ο φάκελος περιέχει δακτυλόγραφο κείμενο με τίτλο «Η
1964
αύξησις των εξαγωγών πρώτος στόχος της οικονομικής
αναπτύξεως και μέτρον επιχειρηματικής επιτυχίας»
(04/12/1964), ανάτυπο άρθρου με τίτλο «La Grece et
l'edification de l'Europe», από το «Chronique de Politique
Etrangere» (07/06/1964), δακτυλόγραφο κείμενο ομιλίας με
τίτλο «Προβλήματα διεθνούς οικονομικής οργανώσεως»
(Λευκωσία, 22/01/1965), δακτυλόγραφο κείμενο ομιλίας με
τίτλο «Η Ελλάς εις τον σύγχρονον κόσμον» (Λευκωσία,
Ιανουάριος 1965), περίληψη ομιλίας με τίτλο «Προβλήματα
διεθνούς οικονομικής οργανώσεως» (Λευκωσία, Ιανουάριος
1965), περίληψη ομιλίας (Λάρνακα, Ιανουάριος 1965),
περίληψη ομιλίας (Αμμόχωστος, Ιανουάριος 1965), περίληψη
ομιλίας (Λεμεσός, Ιανουάριος 1965), περίληψη ομιλίας με τίτλο
«Η Ελλάς εις τον σύγχρονον κόσμον» (Λευκωσία, Ιανουάριος
1965), περίληψη εισήγησης με τίτλο «Αι εξωτερικαί
συναλλαγαί της Ελλάδος: ωρισμέναι συγκρίσεις και
προβλήματα» (14/04/1965) και δακτυλόγραφο κείμενο με τίτλο
«Banking and finance» (Μάιος 1965).

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019
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Ομιλία στο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Λέσχης. Θεσσαλονίκη,
29/03/1965, «Η ΕΟΚ και η χρηματοδότησις της ελληνικής
οικονομίας» [1]
Ομιλία στο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Λέσχης. Θεσσαλονίκη,
29/03/1965, «Η ΕΟΚ και η χρηματοδότησις της ελληνικής
οικονομίας»: πηγές [2]
Κοινοτική Αγροτική Πολιτική: σημειώσεις και σκέψεις για
την Κοινή Αγορά (22/03/1965)

52

Ομιλία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (09/04/1965) «Κοινή
Αγορά και οικονομική ανάπτυξη»

53

Ομιλίες Sudosteuropa Gesellshaft. Βόννη, 04/05/1965

54

Ομιλία (1965) «Προβλήματα εσωτερικής πιστωτικής
οργάνωσης και πολιτικής»: πηγές
Μελέτη (μη αποπερατωθείσα) (Ιούλιος 1963) «Πεδίον
ενιαίας πολιτικής και δράσεως και αποφασιστική διαδικασία
κατά την Συνθήκην της Ρώμης»
Σχέδιο ομιλίας για συνέδριο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(μη πραγματοποιηθείσα) (1964) «Η ευρωπαϊκή ενοποίησις
και η Ελλάς»

55
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Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δελτία τύπου,
δημοσιεύματα τύπου και το τελικό κείμενο της ομιλίας.

1965

1965

Ο φάκελος περιέχει πηγές για την ομιλία.

1965

1965

Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω.
Πεσμαζόγλου σχετικά με την Κοινή Αγορά και την οικονομική
ανάπτυξη.
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου για την ομιλία του Ιω.
Πεσμαζόγλου στη δημόσια συζήτηση που οργανώθηκε από
την Ελληνική Εταιρία Προγραμματισμού.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δελτία τύπου και το τελικό
κείμενο ομιλίας με θέμα τη σύγκριση των εξωτερικών
συναλλαγών των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης με τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ο φάκελος περιέχει πηγές για την ομιλία.

1965

1965

1965

1965

1964

1965

1965

1965

Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και δακτυλόγραφο
δοκίμιο μελέτης.

1963

1963

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, σχέδιο ομιλίας,
πρόγραμμα και πρακτικά συνεδρίου.

1964

1964

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
2 - Τράπεζα της Ελλάδος
6 - Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
Πλήθος φακέλων:

18

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

1

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1955)

2

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1956)

3

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1957)

4

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1958)

5

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1959)

6

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1960) [1]

7

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1960) [2]

8

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1961)

9

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1962) [1]

10

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1962) [2]

11

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1963)

12

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1964)

13

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1965)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου του
έτους 1955, κατά την περίοδο που ήταν Οικονομικός
Σύμβουλος της Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου του
έτους 1956, κατά την περίοδο που ήταν Οικονομικός
Σύμβουλος της Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου του
έτους 1957, κατά την περίοδο που ήταν Οικονομικός
Σύμβουλος της Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου του
έτους 1958, κατά την περίοδο που ήταν Οικονομικός
Σύμβουλος της Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου του
έτους 1959, κατά την περίοδο που ήταν Οικονομικός
Σύμβουλος της Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου του
έτους 1960, κατά την περίοδο που ήταν Οικονομικός
Σύμβουλος της Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου του
έτους 1960, κατά την περίοδο που ήταν Υποδιοικητής της
Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου του
έτους 1961, κατά την περίοδο που ήταν Υποδιοικητής της
Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου του
έτους 1962, κατά την περίοδο που ήταν Υποδιοικητής της
Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου του
έτους 1962, κατά την περίοδο που ήταν Υποδιοικητής της
Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου του
έτους 1963, κατά την περίοδο που ήταν Υποδιοικητής της
Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου του
έτους 1964, κατά την περίοδο που ήταν Υποδιοικητής της
Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω.) Πεσμαζόγλου του
έτους 1965, κατά την περίοδο που ήταν Υποδιοικητής της
Τράπεζας.

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Αρχ.
1955

Τελ.
1955

1956

1956

1957

1957

1958

1958

1959

1959

1960

1960

1960

1960

1961

1961

1962

1962

1962

1962

1963

1963

1964

1964

1965

1965

Σελίδα: 12

14

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1966) [1]

15

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1966) [2]

16

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1967)

17

Αλληλογραφία: Δημήτριος Κοπανίτσας (1963-1964)

18

Αλληλογραφία με το σωματείο «Ελληνοαμερικανικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Κολλέγιο Αθηνών)»: εκλογή μέλους
(1964-1965)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου του 1966
έτους 1966, κατά την περίοδο που ήταν Υποδιοικητής της
Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου του 1966
έτους 1966, κατά την περίοδο που ήταν Υποδιοικητής της
Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου του 1967
έτους 1967, κατά την περίοδο που ήταν Υποδιοικητής της
Τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου, την 1963
περίοδο που ήταν Υποδιοικητής της Τράπεζας, με τον Δ.
Κοπανίτσα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με το 1964
σωματείο «Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Κολλέγιο
Αθηνών)» σχετική με την εκλογή του ως μέλους του
σωματείου.

1966

1966

1967

1964

1965

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
2 - Τράπεζα της Ελλάδος
7 - Προσωπικός φάκελος Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
Πλήθος φακέλων:

13

Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10
11

12

13

Τίτλος
Έκτακτος υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδος
(1935-1937)

Περιγραφή

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τον διορισμό του
Ιω. Πεσμαζόγλου ως έκτακτου υπαλλήλου στην Τράπεζα της
Ελλάδος και την παραίτησή του.
Προσωπικά υπηρεσιακά (1955-1959)
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά έγγραφα της περιόδου
συμμετοχής του Ιω. Πεσμαζόγλου σε επιτροπές, ΦΕΚ για
διορισμούς και συναφή αλληλογραφία της περιόδου που ήταν
Οικονομικός Σύμβουλος της Τράπεζας και πληρεξούσιος
υπουργός τάξεως Α' για τις διαπραγματεύσεις.
Προσωπικά υπηρεσιακά (1960-1967)
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά έγγραφα της περιόδου
συμμετοχής του Ιω. Πεσμαζόγλου σε επιτροπές, ΦΕΚ για
διορισμούς (π.χ. στη θέση του Υποδιοικητή) και συναφή
αλληλογραφία. Επίσης, ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του
με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σχετική με την ανάληψη
της διδασκαλίας της Πολιτικής Οικονομίας στη Νομική Σχολή
και την αντιμισθία του ως Εντεταλμένου Υφηγητή, καθώς και
εισηγητική έκθεση με θέμα την πλήρωση της κενής έδρας της
Πολιτικής Οικονομίας. Κατά την ανωτέρω περίοδο ο Ιω.
Πεσμαζόγλου είναι Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Περιέχονται και έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία του στο
Καποδιστριακό.
Διορισμός Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου ως Υποδιοικητή
Ο φάκελος περιέχει συγχαρητήρια τηλεγραφήματα, επιστολές,
(11/02/1960) [1]
σημειώματα κ.λπ. σχετικά με τον διορισμό του Ιω.
Πεσμαζόγλου ως Υποδιοικητή.
Διορισμός Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου ως Υποδιοικητή
Ο φάκελος περιέχει συγχαρητήρια τηλεγραφήματα, επιστολές,
(11/02/1960) [2]
σημειώματα κ.λπ. σχετικά με τον διορισμό του Ιω.
Πεσμαζόγλου ως Υποδιοικητή.
Διορισμός Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου ως Υποδιοικητή
Ο φάκελος περιέχει συγχαρητήρια τηλεγραφήματα, επιστολές,
(11/02/1960) [3]
σημειώματα κ.λπ. σχετικά με τον διορισμό του Ιω.
Πεσμαζόγλου ως Υποδιοικητή.
Παραίτηση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1967) [1]
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την παραίτηση
του Ιω. Πεσμαζόγλου από τη θέση του Υποδιοικητή.
Παραίτηση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1967) [2]
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και δημοσιεύματα τύπου
σχετικά με την παραίτηση του Ιω. Πεσμαζόγλου από τη θέση
του Υποδιοικητή.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
Παραίτηση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου [3]: δημοσιεύματαπαραίτηση του Ιω. Πεσμαζόγλου από τη θέση του
τύπου
Υποδιοικητή.
Υπηρεσιακά ταξίδια Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
Ο φάκελος περιέχει εισιτήρια ταξιδίων, προσκλήσεις σε
(1947-1959)
προγεύματα, επαγγελματικές κάρτες, κ.λπ.
Δικαιολογητικά ταξιδίων [1] (1957-1962)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τα οδοιπορικά
έξοδα ταξιδίων που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο
1957-1962.
Δικαιολογητικά ταξιδίων [2] (1963-1967)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τα οδοιπορικά
έξοδα ταξιδίων που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο
1963-1967.
Δικαιολογητικά ταξιδίων [3]: ελληνική αντιπροσωπεία ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει δικαιολογητικά πληρωμών για τη διαμονή
(1960)
των μελών της ελληνικής αντιπροσωπείας ΕΟΚ του έτους
1960.

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Αρχ.
1935

Τελ.
1937

1955

1959

1960

1967

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1947

1959

1957

1962

1963

1967

1960

1960

Σελίδα: 13

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
3 - ΕΖΕΣ - ΕΟΚ: διαπραγματεύσεις - Συμφωνία Συνδέσεως
1 - Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)
Πλήθος φακέλων:

36

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

ΕΖΕΣ: γενικά [1] (1955)

2

ΕΖΕΣ: γενικά [2] (1957)

3

ΕΖΕΣ: γενικά [3] (1957)

4

ΕΖΕΣ: γενικά [4] (1957)

5

ΕΖΕΣ: γενικά [5] (1957)

6

ΕΖΕΣ: γενικά [6] (1957)

7

ΕΖΕΣ: γενικά [7] (1957)

8

ΕΖΕΣ: γενικά [8] (1957)

9

ΕΖΕΣ: γενικά [9] (1957)

10

ΕΖΕΣ: γενικά [10] (1958)

11

ΕΖΕΣ: γενικά [11] (1958)

12

ΕΖΕΣ: γενικά [12] (1958)

13

ΕΖΕΣ: γενικά [13] (1958)

14

ΕΖΕΣ: γενικά [14] (1958)

15

ΕΖΕΣ: γενικά [15] (1958)

16

ΕΖΕΣ: γενικά [16] (1958)

17

ΕΖΕΣ: γενικά [17] (1958)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Ο φάκελος περιέχει αναφορές της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων
με θέμα την οικονομική ανάπτυξη της νότιας Ευρώπης,
περιόδου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 1955.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, περιόδου
Φεβρουαρίου - Μαρτίου 1957, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, περιόδου
Απριλίου - Μαίου 1957, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τη συμμετοχή της
Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, μηνός Ιουνίου
1957, με θέμα τις συνέπειες μιας Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τη δυνατότητα
συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει αναφορές και υπομνήματα, μηνός Ιουλίου
1957, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών
(ΕΖΕΣ) και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει αναφορές και υπομνήματα, μηνός
Αυγούστου 1957, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, περιόδου
Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 1957, με θέμα την Ευρωπαϊκή
Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις
διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, μηνός
Νοεμβρίου 1957, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, μηνός
Δεκεμβρίου 1957, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, μηνός
Ιανουαρίου 1958, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, μηνός
Ιανουαρίου 1958, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, μηνός
Φεβρουαρίου 1958, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει αναφορές και υπομνήματα, μηνός
Μαρτίου 1958, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, μηνός
Απριλίου 1958, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, μηνός Μαίου
1958, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών
(ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της
Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, μηνός Ιουνίου
1958, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών
(ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της
Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, της περιόδου
Ιουλίου - Αυγούστου 1958, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για
τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.

Αρχ.
1955

Τελ.
1955

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1958

1958

1958

1958

1958

1958

1958

1958

1958

1958

1958

1958

1958

1958

1958

1958

Σελίδα: 14

18

ΕΖΕΣ: γενικά [18] (1958)

19

ΕΖΕΣ: γενικά [19] (1958)

20

ΕΖΕΣ: γενικά [20] (1958)

21

ΕΖΕΣ: γενικά [21] (1958)

22

ΕΖΕΣ: γενικά [22] (1958)

23

ΕΖΕΣ: γενικά [23] (1959)

24

ΕΖΕΣ: γενικά [24] (1959)

25

ΕΖΕΣ - ΕΟΚ: γενικά [1] (1959)

26

ΕΖΕΣ - ΕΟΚ: γενικά [2] (1959)

27

ΕΖΕΣ - ΕΟΚ: γενικά [3] (1959)

28

Υπομνήματα και απόψεις τρίτων περί ΕΖΕΣ - ΕΟΚ [1]
(1957)

29

Υπομνήματα και απόψεις τρίτων περί ΕΖΕΣ - ΕΟΚ [2]

30

Υπομνήματα και απόψεις τρίτων περί ΕΖΕΣ - ΕΟΚ [3]
(1959)

31

Υπομνήματα και απόψεις τρίτων περί ΕΖΕΣ - ΕΟΚ [4]
(1960)
Υπομνήματα και απόψεις τρίτων περί ΕΖΕΣ - ΕΟΚ [5]
(1961)
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33

ΕΖΕΣ - ΕΟΚ: γενική αλληλογραφία [1]: διάφορα
(1957-1959)

34
35

ΕΖΕΣ - ΕΟΚ: γενική αλληλογραφία [2]: διάφορα
(1960-1967)
Συζήτηση στη γαλλική βουλή περί ΕΖΕΣ (1957) [1]

36

Συζήτηση στη γαλλική βουλή περί ΕΖΕΣ (1957) [2]

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, μηνός
Σεπτεμβρίου 1958, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, μηνός
Οκτωβρίου 1958, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, μηνός
Οκτωβρίου 1958, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, μηνός
Νοεμβρίου 1958, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, μηνός
Δεκεμβρίου 1958, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, περιόδου
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 1959, με θέμα την Ευρωπαϊκή
Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις
διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, μηνός
Μαρτίου 1959, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, περιόδου
Απριλίου - Ιουνίου 1959, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για
τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές, περιόδου
Ιουλίου - Αυγούστου 1959, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις διαπραγματεύσεις για
τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει οικονομικά στοιχεία εισαγωγών των
χωρών του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Συνεργασίας (ΟΕΟΣ) και ΕΟΚ και αποδελτίωσεις
βιβλιογραφίας για τα δημόσια οικονομικά.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές τρίτων με θέμα
την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές τρίτων, έτους
1958, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών
(ΕΖΕΣ) και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές τρίτων με θέμα
την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), την
ΕΟΚ και τη συμμετοχή της Ελλάδας.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα και αναφορές τρίτων με θέμα
την ΕΟΚ και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, υπομνήματα και ομιλίες
τρίτων με θέμα την ΕΟΚ και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε
αυτή.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις
διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις
διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συζητήσεων της γαλλικής
βουλής περί Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών
(ΕΖΕΣ) (15/01/1957) και συναφή δημοσιεύματα τύπου.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συζητήσεων της γαλλικής
βουλής περί Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών
(ΕΖΕΣ) (15/01/1957) και συναφή δημοσιεύματα τύπου.
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2 - Διπλωματικές ενέργειες
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Τίτλος
ΕΖΕΣ. Διπλωματικές ενέργειες (1957-1958): Αγγλία

Περιγραφή

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ενέργειες που έγιναν με την Αγγλία για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
ΕΖΕΣ. Διπλωματικές ενέργειες (1958): Αυστρία
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ενέργειες που έγιναν με την Αυστρία για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
ΕΖΕΣ. Διπλωματικές ενέργειες (1958): Βέλγιο
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ενέργειες που έγιναν με το Βέλγιο για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
ΕΖΕΣ. Διπλωματικές ενέργειες (1957-1958): Γαλλία
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ενέργειες που έγιναν με τη Γαλλία για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
ΕΖΕΣ. Διπλωματικές ενέργειες (1957-1958): Γερμανία
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ενέργειες που έγιναν με τη Γερμανία για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
ΕΖΕΣ. Διπλωματικές ενέργειες (1958): Δανία
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ενέργειες που έγιναν με τη Δανία για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
ΕΖΕΣ. Διπλωματικές ενέργειες (1957-1958): Ελβετία
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ενέργειες που έγιναν με την Ελβετία για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
ΕΖΕΣ. Διπλωματικές ενέργειες (1957-1958): Ηνωμένες
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
Πολιτείες Αμερικής
ενέργειες που έγιναν με τις ΗΠΑ για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)..
ΕΖΕΣ. Διπλωματικές ενέργειες (1958): Ιρλανδία
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ενέργειες που έγιναν με την Ιρλανδία για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
ΕΖΕΣ. Διπλωματικές ενέργειες (1957-1958): Ισπανία
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ενέργειες που έγιναν με την Ισπανία για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
ΕΖΕΣ. Διπλωματικές ενέργειες (1957-1958): Ιταλία
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ενέργειες που έγιναν με την Ιταλία για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
ΕΖΕΣ. Διπλωματικές ενέργειες (1958): Ολλανδία
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ενέργειες που έγιναν με την Ολλανδία για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
ΕΖΕΣ. Διπλωματικές ενέργειες (1957-1958): Σουηδία
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ενέργειες που έγιναν με τη Σουηδία για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
ΕΖΕΣ. Διπλωματικές ενέργειες (1957-1958): Τουρκία
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ενέργειες που έγιναν με την Τουρκία για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)..
ΕΖΕΣ. Διπλωματικές ενέργειες (1957-1958): διάφορες χώρες Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις ελληνικές
απόψεις για τον σχηματισμό Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τις συναφείς διπλωματικές
συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με διάφορες χώρες.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ΕΖΕΣ - ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες (1958-1959): Αυστρία ενέργειες που έγιναν με την Αυστρία για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τη
λειτουργία Ευρωπαϊκής Οικονομκκής Κοινότητας (ΕΟΚ).
ΕΖΕΣ - ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες (1959): Βέλγιο
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ενέργειες που έγιναν με το Βέλγιο για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τη
λειτουργία Ευρωπαϊκής Οικονομκκής Κοινότητας (ΕΟΚ).
ΕΖΕΣ - ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες (1959): Γαλλία
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ενέργειες που έγιναν με τη Γαλλία για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τη
λειτουργία Ευρωπαϊκής Οικονομκκής Κοινότητας (ΕΟΚ).
ΕΖΕΣ - ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες (1959): Γερμανία [1]
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ενέργειες που έγιναν με τη Γερμανία για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τη
λειτουργία Ευρωπαϊκής Οικονομκκής Κοινότητας (ΕΟΚ).
ΕΖΕΣ - ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες (1959): Γερμανία [2]
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές
ενέργειες που έγιναν με τη Γερμανία για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τη
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21

ΕΖΕΣ - ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες (1959): Δανία

22

ΕΖΕΣ - ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες (1959): Ελβετία

23

ΕΖΕΣ - ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες (1959): Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής

24

ΕΖΕΣ - ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες (1959): Ισπανία

25

ΕΖΕΣ - ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες (1959): Ιταλία

26

ΕΖΕΣ - ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες (1959): Ολλανδία

27

ΕΖΕΣ - ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες (1959): Σουηδία

28

ΕΖΕΣ - ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες (1959): Τουρκία

29

ΕΖΕΣ - ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες (1959): διάφορες
χώρες
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ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες: Αγγλία (1960)
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ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες: Βέλγιο (1960-1961)

32

ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες: Γαλλία (1960-1962)

33

ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες: Δυτική Γερμανία (1960-1962)
[1]

34

ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες: Δυτική Γερμανία (1960-1962)
[2]
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ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
(1960-1961)

36

ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες: Ιταλία (1960) [1]

37

ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες: Ιταλία (1960-1962) [2]

38

ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες: Ισπανία (1960)

39

ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες: διάφορες χώρες (1960-1962)

40

ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες: Ολλανδία (1960-1962)

41

ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες: Τουρκία (1960-1961)

42

ΕΟΚ. Διπλωματικές ενέργειες: Σουηδία (1960)
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λειτουργία Ευρωπαϊκής Οικονομκκής Κοινότητας (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1959
ενέργειες που έγιναν με τη Δανία για τη λειτουργία
Ευρωπαϊκής Οικονομκκής Κοινότητας (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1959
ενέργειες που έγιναν με την Ελβετία για τον σχηματισμό
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τη
λειτουργία Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1959
ενέργειες που έγιναν με τις ΗΠΑ για τη λειτουργία Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1959
ενέργειες που έγιναν με την Ισπανία για τη συμμετοχή της
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1959
ενέργειες που έγιναν με την Ιταλία για τη συμμετοχή της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1959
ενέργειες που έγιναν με την Ολλανδία για τη συμμετοχή της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1959
ενέργειες που έγιναν με τη Σουηδία για τη συμμετοχή της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών
(ΕΖΕΣ) και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1959
ενέργειες που έγιναν με την Τουρκία για τη σύνδεση της
Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1959
ενέργειες που έγιναν με διάφορες χώρες για τη σύνδεση της
Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1960
ενέργειες που έγιναν με την Αγγλία για τη σύνδεση της
Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1960
ενέργειες που έγιναν με το Βέλγιο για τη σύνδεση της Ελλάδας
με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1960
ενέργειες που έγιναν με τη Γαλλία για τη σύνδεση της Ελλάδας
με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και την
εφαρμογή της Συμφωνίας Συνδέσεως.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1960
ενέργειες που έγιναν με τη Δυτική Γερμανία για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1960
ενέργειες που έγιναν με τη Δυτική Γερμανία για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1960
ενέργειες που έγιναν με τις ΗΠΑ για τη σύνδεση της Ελλάδας
με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1960
ενέργειες που έγιναν με την Ιταλία για τη σύνδεση της
Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1960
ενέργειες που έγιναν με τη Δυτική Γερμανία για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)
και την εφαρμογή της Συμφωνίας Συνδέσεως.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1960
ενέργειες που έγιναν με την Ισπανία για τη σύνδεσή της με την
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1960
ενέργειες που έγιναν με διάφορες χώρες (Λουξεμβούργο,
Ισραήλ, Φινλανδία, κ.ά.) για τη σύνδεση της Ελλάδας με την
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και την εφαρμογή
της Συμφωνίας Συνδέσεως.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1960
ενέργειες που έγιναν με την Ολλανδία για τη σύνδεση της
Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και
την εφαρμογή της Συμφωνίας Συνδέσεως.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1960
ενέργειες που έγιναν με την Τουρκία για τη σύνδεση Ελλάδας
και Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις διπλωματικές 1960
ενέργειες που έγιναν με τη Σουηδία για τη σύνδεση της
Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
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Επιτροπή Διαπραγματεύσεων: οδηγίες ελληνικής
κυβέρνησης (1959-1960) [1]

Ο φάκελος περιέχει διευκρινίσεις και οδηγίες της ελληνικής
κυβέρνησης προς την Επιτροπή Διαπραγματεύσεων για τη
σύνδεση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα (ΕΟΚ).
Επιτροπή Διαπραγματεύσεων: οδηγίες ελληνικής
Ο φάκελος περιέχει διευκρινίσεις και οδηγίες της ελληνικής
κυβέρνησης (1959-1961) [2]
κυβέρνησης προς την Επιτροπή Διαπραγματεύσεων για τη
σύνδεση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα (ΕΟΚ).
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Ιούνιος - Οκτώβριος 1959) [1]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Οκτώβριος - Νοέμβριος 1959) [2]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Δεκέμβριος 1959) [3]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Ιανουάριος- Φεβρουάριος 1960) [4]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Απρίλιος 1960) [5]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Μάιος - Ιούνιος 1960) [6]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Ιούλιος 1960) [7]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1960) [8]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Οκτώβριος 1960) [9]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Νοέμβριος 1960) [10]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Δεκέμβριος 1960) [11]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Ιανουάριος 1961) [12]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Φεβρουάριος 1961) [13]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Μάρτιος 1961) [14]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Απρίλιος 1961) [15]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Μάιος 1961) [16]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Ιούνιος 1961) [17]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Περιέχονται επίσης, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της
Βουλής (16/06/1961 - 20/06/1961) με θέμα συζήτησης τη
Συμφωνία Συνδέσεως.
Διαπραγματεύσεις Ελληνικής Αντιπροσωπείας με ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και υπομνήματα
(Ιούλιος 1961) [18]
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Περιέχονται επίσης, οι λόγοι που εκφωνήθηκαν κατά την
υπογραφή της Συμφωνίας, το κοινό ανακοινωθέν μετά την
υπογραφή της (09/07/1961) και υπηρεσιακά σημειώματα
σχετικά με την εφαρμογή της.
Εμπιστευτικές απόψεις Κοινότητας επί ελληνικής Συμφωνίας Ο φάκελος περιέχει εμπιστευτικά σημειώματα και υπομνήματα
Συνδέσεως (1960)
ειδικών επιτροπών σχετικά με τη σύνδεση της Ελλάδας με την
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Σχέδια Συνθήκης Συνδέσεως (1960) [1]
Ο φάκελος περιέχει διάφορα σχέδια με χειρόγραφες
σημειώσεις της Συνθήκης Συνδέσεως της Ελλάδας με την
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Σχέδια Συνθήκης Συνδέσεως (1960) [2]

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει διάφορα σχέδια με χειρόγραφες
σημειώσεις της Συνθήκης Συνδέσεως της Ελλάδας με την
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).

1960

1960

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
3 - ΕΖΕΣ - ΕΟΚ: διαπραγματεύσεις - Συμφωνία Συνδέσεως
3 - Συμφωνία Συνδέσεως Ελλάδος με Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)
Πλήθος φακέλων:

16

Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

2

3

4

5
6

7
8

9

10

11

12
13
14
15
16

Τίτλος

Περιγραφή

Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει το κείμενο της συνθήκης της Ρώμης περί 1957
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ανάτυπο
στην ελληνική γλώσσα). Περιέχονται επίσης, κείμενο της
συνθήκης στη γαλλική γλώσσα και πρακτικά συνεδριάσεων
της γαλλικής βουλής με θέμα συζήτησης την επικύρωση της
συμφωνίας.
Επικύρωση Συμφωνίας Συνδέσεως (1961) [1]: σχέδιο νόμου Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, σχέδιο νόμου και
1961
εισηγητική έκθεση σχετικά με την επικύρωση της Συμφωνίας
Συνδέσεως Ελλάδος - ΕΟΚ.
Επικύρωση Συμφωνίας Συνδέσεως (1962) [2]: πρακτικά
Ο φάκελος περιέχει επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της 1962
συνεδριάσεων της Βουλής
Βουλής (14/01/1962 - 28/02/1962) με θέμα συζήτησης την
επικύρωση της Συμφωνίας Συνδέσεως Ελλάδος - ΕΟΚ και τη
ρύθμιση των σχετικών με την εφαρμογή της θεμάτων.
Επικύρωση Συμφωνίας Συνδέσεως (1962) [3]: νόμος
Ο φάκελος περιέχει το νόμο 4226/1962 (ΦΕΚ 41, τεύχος Α',
1962
4226/1962
14/03/1962) που επικυρώνει τη Συμφωνία Συνδέσεως
Ελλάδος - ΕΟΚ.
Συμφωνία Συνδέσεως Ελλάδος-ΕΟΚ: κείμενο Συμφωνίας
Ο φάκελος περιέχει το κείμενο της Συμφωνίας Συνδέσεως
Ελλάδος - ΕΟΚ σε ελληνική και γαλλική γλώσσα.
Ελλάδα και ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία (1961):
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα σχετικά με τη
1961
σκοπιμότητα συμμετοχής
σκοπιμότητα συμμετοχής της Ελλάδας στις πολιτικές
διαβουλεύσεις για τη διαμόρφωση Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Οργάνωσης.
Συμφωνία Συνδέσεως Ελλάδος-ΕΟΚ: μελέτη Ιωάννη
Ο φάκελος περιέχει μελέτη του Ιωάννη Ενεπεκίδη με θέμα την1961
Ενεπεκίδη (1961)
Κοινή Αγορά και τη Συμφωνία Συνδέσεως Ελλάδος - ΕΟΚ.
Συμφωνία Συνδέσεως Ελλάδος-ΕΟΚ: μελέτες Ιωάννη
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο του Υπουργείου Εμπορίου με τις 1962
Κομίτσα και Γεωργίου Κοντογιώργη (1962)
μελέτες των Ιωάννη Κομίτσα και Γεωργίου Κοντογιώργη με
θέμα τη Συμφωνία Συνδέσεως Ελλάδος - ΕΟΚ.
Επικύρωση Συμφωνίας Συνδέσεως [3]: έκθεση Willi
Ο φάκελος περιέχει έκθεση του Willi Birkelbach με τίτλο
1962
Birkelbach (1962)
«Rapport fait au nom de la commission politique sur les
aspects politiques et institutionnels de l' adhesion ou de l'
association a la Communaute». Αναφέρεται ότι η έκθεση είναι
επισυναπτόμενη του εγγράφου 63 της Μονίμου
Αντιπροσωπείας στην ΕΟΚ.
Διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες για Συμφωνία
Ο φάκελος περιέχει τις προφωνήσεις των Ιω. Πεσμαζόγλου
1961
(31/05/1961): υπογραφή Συμφωνίας Συνδέσεως
και Jean Rey κατά τη μονογραφή της Συμφωνίας Συνδέσεως
Ελλάδος-ΕΟΚ: προσφωνήσεις
Ελλάδος - ΕΟΚ στις Βρυξέλλες.
Υπογραφή Συμφωνίας Συνδέσεως Ελλάδος-ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει πρόγραμμα, σύνθεση αντιπροσωπειών
1961
(09/07/1961): σύνθεση αντιπροσωπειών, πρόγραμμα,
και προφωνήσεις κατά την ημέρα της υπογραφής της
προσφωνήσεις
Συμφωνίας Συνδέσεως Ελλάδος - ΕΟΚ στην Αθήνα.
Επικύρωση Συμφωνίας Συνδέσεως: συγχαρητήρια
Ο φάκελος περιέχει συγχαρητήρια αλληλογραφία με αφορμή 1961
αλληλογραφία (1961-1962)
την υπογραφή της Συμφωνίας Συνδέσεως Ελλάδος - ΕΟΚ.
Συμφωνία Συνδέσεως Ελλάδος με ΕΟΚ: συγχαρητήρια
Ο φάκελος περιέχει συγχαρητήρια αλληλογραφία με αφορμή 1961
αλληλογραφία (1961)
την υπογραφή της Συμφωνίας Συνδέσεως Ελλάδος - ΕΟΚ.
Επικύρωση Συμφωνίας Συνδέσεως [1]: αλληλογραφία
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την επικύρωση 1961
(1961)
της Συμφωνίας Συνδέσεως Ελλάδος - ΕΟΚ.
Επικύρωση Συμφωνίας Συνδέσεως [2]: αλληλογραφία
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την επικύρωση 1962
(1962)
της Συμφωνίας Συνδέσεως Ελλάδος - ΕΟΚ.
Συμφωνία Συνδέσεως (γενικά): αλληλογραφία: διπλωματικές Ο φάκελος περιέχει την επικύρωση της Συμφωνίας Συνδέσεως 1961
ενέργειες εφαρμογής της Συμφωνίας (1961-1963)
Ελλάδος - ΕΟΚ από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, τεκμήρια
σχετικά με τις συζητήσεις με ευρωπαίους πολιτικούς για την
εφαρμογή της συμφωνίας, κ.ά.
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) [1]: Συνθήκη της
Ρώμης: κείμενο (1957-1961)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Τελ.
1961

1961

1962

1962

1961

1961
1962

1962

1961

1961

1962
1961
1961
1962
1963

Σελίδα: 19

Αρχείο:

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου

Σειρά:

3 - ΕΖΕΣ - ΕΟΚ: διαπραγματεύσεις - Συμφωνία Συνδέσεως

Υποσειρά:

4 - Επιτροπή Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
Πλήθος φακέλων:

19

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Σύσταση Επιτροπής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και
Υποεπιτροπών (1962-1964)

2

Επιτροπή Ευρωπαϊκής Συνεργασίας: υπηρεσιακά
σημειώματα, πεπραγμένα (1962-1967)

3

Εργασίες Υποεπιτροπής Βιομηχανίας (1962-1964)

4

Εργασίες Υποεπιτροπής Μεταφορών (1962-1964)

5

Πρακτικά Επιτροπής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
2(22/05/1962 - 4/07/1962) [1]

6

Πρακτικά Επιτροπής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
(30/07/1962 - 04/09/1962) [2]

7

Πρακτικά Επιτροπής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
(06/09/1962 - 06/11/1962) [3]

8

Πρακτικά Επιτροπής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
(20/11/1962 - 11/12/1962) [4]

9

Πρακτικά Επιτροπής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
(20/12/1962 - 24/04/1963) [5]

10

Πρακτικά Επιτροπής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
(07/05/1963 -17/09/1963) [6]

11

Πρακτικά Επιτροπής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
(24/09/1963 - 28/01/1964) [7]

12

Πρακτικά Επιτροπής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
(11/02/1964 - 04/08/1964) [8]

13

Μόνιμος Ελληνική Αντιπροσωπεία παρά ΕΟΚ (1961-1966)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και αποφάσεις του
Υπουργείου Συντονισμού σχετικά με τη σύσταση της
Επιτροπής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Υποεπιτροπών της,
τον διορισμό των μελών και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα, αλληλογραφία,
δελτία τύπου και πεπραγμένα της Επιτροπής Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα και πεπραγμένα
της Υποεπιτροπής Βιομηχανίας σχετικά με την πρόοδο των
εργασιών της, έρευνες για τη βιομηχανία, τις συνθήκες
εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων και την πορεία της
εκβιομηχάνισης της χώρας.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα, εκθέσεις και
πεπραγμένα της Υποεπιτροπής Μεταφορών σχετικά με το
κόστος μεταφοράς αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά της Επιτροπής Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας με θέματα συζήτησης την Κοινή Αγροτική
Πολιτική, τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΟΚ και
Μεγάλης Βρετανίας και την Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία
Άνθρακος - Χάλυβος (ΕΚΑΧ - CECA).
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά της Επιτροπής Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας με θέματα συζήτησης την εισαγωγή προϊόντων,
την Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Άνθρακος - Χάλυβος (ΕΚΑΧ CECA), την εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής και την
προπαρασκευή για την έναρξη εφαρμογής της Συμφωνίας
Συνδέσεως.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά της Επιτροπής Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας με θέματα συζήτησης τη σύνδεση της Ελλάδας
με την Ευρωπαϊκή Πυρηνική Κοινότητα (EURATOM),
δασολογικά προβλήματα και την εναρμόνιση της αγροτικής
πολιτικής.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά της Επιτροπής Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας με θέματα συζήτησης την αλιευτική πολιτική, την
αξιοποίηση του άρθρου 18 της Συμφωνίας Συνδέσεως και τις
σχέσεις της Ελλάδας με τις συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα αφρικανικές χώρες.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά της Επιτροπής Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας με θέματα συζήτησης τα προβλήματα
προσχώρησης της Ελλάδας στην Κοινοπραξία Άνθρακος Χάλυβος (ΕΚΑΧ - CECA) και στην Ευρωπαϊκή Πυρηνική
Κοινότητα (EURATOM), τον απολογισμό εργασιών της
Επιτροπής για το 1962, το πρόγραμμα δράσης για το 1963 και
το πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά της Επιτροπής Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας με θέματα συζήτησης την εναρμόνιση της
αγροτικής πολιτικής, τη δασμολογική επιβάρυνση πρώτων
υλών, το κόστος μεταφοράς ελληνικών προϊόντων προς
εξαγωγή, το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής και την
εισαγωγή προϊόντων.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά της Επιτροπής Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας με θέματα συζήτησης την εφαρμογή του άρθρου
23 της Συμφωνίας Συνδέσεως, τη λήψη μέτρων προστασίας
σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συμφωνίας, τις σχέσεις της
Ελλάδας με την Κοινοπραξία Άνθρακος - Χάλυβος (ΕΚΑΧ CECA) , την οργάνωση της βιοτεχνίας, την κοινή αγροτική
πολιτική καπνού, την επαγγελματική εκπαίδευση, τις
εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, τον τρόπο απορρόφησης
δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και την
εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά της Επιτροπής Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας με θέματα συζήτησης την εναρμόνιση της
αγροτικής πολιτικής (σιτηρά, καπνός), τις επενδύσεις και την
χρηματοδότηση της κοινής αγροτικής πολιτικής.
Ο φάκελος περιέχει τηλεγραφήματα, υπηρεσιακά σημειώματα
και αποφάσεις σχετικά με θέματα της Μονίμου Ελληνικής
Αντιπροσωπείας.

Αρχ.
1962

Τελ.
1964

1962

1967

1962

1964

1962

1964

1962

1962

1962

1962

1962

1962

1962

1962

1962

1963

1963

1963

1963

1964

1964

1964

1961

1966

Σελίδα: 20

14

Κοινή Αγορά: πρόγραμμα δράσεως ΕΟΚ

15

17

Γραφείο Τύπου Βρυξελλών: περί διαφωτίσεως της κοινής
γνώμης (1962-1964)
Γραφείο Τύπου Βρυξελλων: καταβολή δαπανών για τη
διαφώτιση κοινής γνώμης επί θεμάτων Κοινής Αγοράς
(1963-1967)
Απονομή τιμητικών διακρίσεων (1961-1964)

18

Αποστολές στο εξωτερικό (1960-1964)

19

Διεθνής Διάσκεψη Εμπορίου (United Nations Conference
on Trade and Development) (1964)

16

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια για την ενημέρωση του Ιω.
Πεσμαζόγλου, ως Προέδρου της Επιτροπής Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας, για το πρόγραμμα δράσης της ΕΟΚ για την
Κοινή Αγορά.
Ο φάκελος περιέχει τηλεγραφήματα και δελτία τύπου που
αφορούν θέματα του Γραφείου Τύπου Βρυξελλών.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια για τις δαπάνες που
καταβλήθηκαν για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά
με θέματα της Κοινής Αγοράς.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την απονομή
τιμητικών διακρίσεων.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα, τηλεγραφήματα
και αποφάσεις που αφορούν έξοδα ταξιδίων και αποζημιώσεις
για τη συμμετοχή μελών της Ελληνικής Αντιπροσωπείας σε
επιτροπές στο εξωτερικό.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη συμμετοχή
της Ελλάδας στη Διεθνή Διάσκεψη Εμπορίου (United Nations
Conference on Trade and Development) του 1964.

1962

1964

1963

1967

1961

1964

1960

1964

1964

1964

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
3 - ΕΖΕΣ - ΕΟΚ: διαπραγματεύσεις - Συμφωνία Συνδέσεως
5 - Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας. Τελωνειακό δασμολόγιο. Ενδοκοινοτικό εμπόριο
Πλήθος φακέλων:

12

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

1

Τελωνειακό δασμολόγιο: γενικά (1961-1964)

Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με το ενδοκοινοτικό 1961
εμπόριο, την ονοματολογία λαχανικών, τους τελωνειακούς
δασμούς και θέματα μονοπωλίου.

Τελ.
1964

2

Κοινό τελωνειακό δασμολόγιο (άρθρα 20, 21 πρωτ. 8-10)
(1961-1964)

1964

3

Κατάργηση δασμών - επιτάχυνση δασμολογικού
αφοπλισμού (1962-1963)

4

Μετατροπή δασμών σε φόρους κατανάλωσης (άρθρο 17)
(1962-1963)

5

Εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων: κολοφώνιο και
τερεβινθέλαιο (1962-1964)

6

Εισαγωγή εμπορευμάτων: σύστημα υποχρεωτικών
καταθέσεων (1962-1963)

7

Εισφορά άρθρου 8 της Συμφωνίας Συνδέσεως (1962-1963)

8

Σύμβαση περί μεθόδων διοικητικής συνεργασίας (άρθρα 7,
8) (1962-1963)

9

Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας (Comite de
Cooperation Douaniere) (1963-1964)

10

Δασμολογική ανισότητα: εκτροπές στην κίνηση εμπορίου
(1963-1964)

11

Εξαγωγές βωξίτη: ποσοτικοί περιορισμοί (άρθρο 28)
(1963-1964)
Εισαγωγές προϊόντων: ποσοτικοί περιορισμοί και πίνακες
απελευθέρωσης (1963-1965)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και υπηρεσιακά
1961
σημειώματα σχετικά με την προσέγγιση των δασμών των
εθνικών δασμολογίων και το Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και υπηρεσιακά
1962
σημειώματα σχετικά με τη μείωση δασμών εντός ΕΟΚ, την
επιτάχυνση του δασμολογικού αφοπλισμού και τους δασμούς
των εισαγόμενων προϊόντων μετά την εφαρμογή της
Συμφωνίας Συνδέσεως Ελλάδος - ΕΟΚ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και υπηρεσιακά
1962
σημειώματα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 17 της
Συνθήκης της Ρώμης και τους όρους «φόροι ισοδύναμου
αποτελέσματος» και «μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος».
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και υπηρεσιακά
1962
σημειώματα σχετικά με τις δασμολογικές ποσοστώσεις των
συγκεκριμένων προϊόντων (νέφτι).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και υπηρεσιακά
1962
σημειώματα σχετικά με το σύστημα υποχρεωτικών
χρηματοδοτικών καταθέσεων κατά την εισαγωγή προϊόντων.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την εφαρμογή
1962
και το ύψος της εισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 8 της
Συμφωνίας Συνδέσεως.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις τελωνειακές 1962
διατάξεις της Συμφωνίας Συνδέσεως, τα πιστοποιητικά
κυκλοφορίας εμπορευμάτων και τη σύμβαση "περί μεθόδων
διοικητικής συνεργασίας" (άρθρα 7, 8).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη σύσταση της 1963
Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας (Comite de Cooperation
Douaniere) και ενημερωτικά σημειώματα για τις εργασίες και
συνεδριάσεις της.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τον όρο
1963
«δασμολογική ανισότητα» και την εφαρμογή του άρθρου 10
της Συμφωνίας Συνδέσεως που αφορά τις περιπτώσεις
εκτροπής στην κίνηση του εμπορίου για εισαγωγές από χώρες
με τις οποίες η Ελλάδα συνδέεται με διμερείς συμφωνίες
(clearing).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις εξαγωγές
1963
βωξίτη.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τους ποσοτικούς 1963
περιορισμούς στις εισαγωγές προϊόντων και κατάλογο με τα
απελευθερούμενα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3
της Συμφωνίας Συνδέσεως.

12

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

1963

1963

1964

1963

1963

1963

1964

1964

1964
1965

Σελίδα: 21

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
3 - ΕΖΕΣ - ΕΟΚ: διαπραγματεύσεις - Συμφωνία Συνδέσεως
6 - Ενδιάμεσος (ή Προσωρινή) Επιτροπή «Ελλάς - ΕΟΚ»
Πλήθος φακέλων:

3

Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

2

3

Τίτλος

Περιγραφή

Ενδιάμεσος (ή Προσωρινή) Επιτροπή "Ελλάς - ΕΟΚ":
σύσταση Επιτροπής και οργάνωση Συμβουλίου Συνδέσεως
(1961)
Ενδιάμεσος (ή Προσωρινή) Επιτροπή (Comite Interimaire):
γενική αλληλογραφία (1961-1962)

Ενδιάμεσος (ή Προσωρινή) Επιτροπή (Comite Interimaire):
πρακτικά συνεδριάσεων (1962)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει το σχέδιο ΒΔ για τη σύσταση της
1961
Επιτροπής και σχέδια για τη σύσταση και προετοιμασία των
εργασιών του Συμβουλίου Συνδέσεως.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και εκθέσεις σχετικά με τις 1961
προπαρασκευαστικές εργασίες στις Βρυξέλλες για την
εφαρμογή της Συμφωνίας Συνδέσεως και πρακτικά
συνεδριάσεων της Επιτροπής με θέματα συζήτησης την Κοινή
Αγορά, την πορεία των διαπραγματεύσεων με τη Μεγάλη
Βρετανία, τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου
Συνδέσεως, τελωνειακά ζητήματα και την εναρμόνιση της
αγροτικής πολιτικής.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής με 1962
θέματα συζήτησης τελωνειακά ζητήματα και την εφαρμογή του
άρθρου 8 της Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τελ.
1961

1962

1962

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
3 - ΕΖΕΣ - ΕΟΚ: διαπραγματεύσεις - Συμφωνία Συνδέσεως
7 - Συμβούλιο Συνδέσεως ΕΟΚ - Ελλάδος
Πλήθος φακέλων:

16

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

1

Συμβούλιο Συνδέσεως (Conseil d' Association): γενική
αλληλογραφία (1961-1963)

2

Πρακτικά συνεδριάσεων Συμβουλίου Συνδέσεως [1]
(1962-1963)

3

Πρακτικά συνεδριάσεων Συμβουλίου Συνδέσεως [2] (1963)

4

Πρακτικά συνεδριάσεων Συμβουλίου Συνδέσεως [3] (1964)

5

Πρακτικά συνεδριάσεων Συμβουλίου Συνδέσεως:
συνεδρίαση 24η (12/04/1967)

6

Έγγραφα Συμβουλίου Συνδέσεως [1]: (1963)

7

Έγγραφα Συμβουλίου Συνδέσεως [2]: (1963)

8

Έγγραφα Συμβουλίου Συνδέσεως [3]: (1964)

9

Έγγραφα Συμβουλίου Συνδέσεως [4]: (1964)

Ο φάκελος περιέχει έκθεση με θέμα τις προπαρασκευαστικές
εργασίες στις Βρυξέλλες για την εφαρμογή της Συμφωνίας
Συνδέσεως, δήλωση του Υπουργού Συντονισμού για την
έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου Συνδέσεως, τον
εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου, αλληλογραφία και
δελτία τύπου, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης των
συνεδριάσεων του Συμβουλίου.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου
Συνδέσεως με θέματα συζήτησης τον εσωτερικό κανονισμό
του Συμβουλίου, την οργάνωση των εργασιών του, τελωνειακά
ζητήματα και την εφαρμογή του άρθρου 64 της Συμφωνίας
Συνδέσεως.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου
Συνδέσεως με θέματα συζήτησης την εφαρμογή του άρθρου
64 της Συμφωνίας Συνδέσεως, τελωνειακά ζητήματα, τις
διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τουρκία και την ΕΟΚ και την
εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου
Συνδέσεως με θέματα συζήτησης την εναρμόνιση της
αγροτικής πολιτικής και τελωνειακά ζητήματα.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά της συνεδρίασης του
Συμβουλίου Συνδέσεως (CEE- GR 28 f/67am) με θέμα
συζήτησης την εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα, αναφορές και
πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνδέσεως σχετικά
με την εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής, τους
περιορισμούς στις εξαγωγές προϊόντων και τελωνειακά
ζητήματα.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα, αναφορές και
πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνδέσεως σχετικά
με την αγροτική παραγωγή οπωροκηπευτικών και
δημητριακών και την εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής, τις
επενδύσεις, τις εξαγωγές προϊόντων και τελωνειακά ζητήματα.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα, αναφορές και
πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνδέσεως σχετικά
με την αγροτική παραγωγή οπωροκηπευτικών και
δημητριακών και την εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής, τις
εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων και τελωνειακά ζητήματα.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα, αναφορές,
δελτία τύπου και πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου
Συνδέσεως σχετικά με τον απολογισμό των εργασιών του
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Αρχ.
1961

Τελ.
1963

1962

1963

1963

1963

1964

1964

1967

1967

1963

1963

1963

1963

1964

1964

1964

1964

Σελίδα: 22

10

Έγγραφα Συμβουλίου Συνδέσεως [5]: (1964)

11

Έγγραφα Συμβουλίου Συνδέσεως [6]: (1964)

12

Πρωτόκολλο Χρηματοδοτήσεως (πρωτ. 19): γενικά [1]
(1961-1963)

13

Πρωτόκολλο Χρηματοδοτήσεως (πρωτ. 19): γενικά [2]
(1964,1966)

14

Συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με Βουλή των
Ελλήνων: εφαρμογή άρθρου 71 της Συμφωνίας Συνδέσεως
(1962): αλληλογραφία [1]

15

Συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με Βουλή των
Ελλήνων: εφαρμογή άρθρου 71 της Συμφωνίας Συνδέσεως
(1963): αλληλογραφία [2]

16

Εξέλιξη εφαρμογής Συμφωνίας Συνδέσεως και εξέταση
αποτελεσμάτων (1963-1966)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Συμβουλίου, την εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής, τις
εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων και τελωνειακά ζητήματα.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα, αναφορές και
πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνδέσεως σχετικά
με τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, τις
διαπραγματεύσεις Ισραήλ - ΕΟΚ, την εναρμόνιση της
αγροτικής πολιτικής και την εφαρμογή των άρθρων 10 και 64
της Συμφωνίας Συνδέσεως.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα, αναφορές και
πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνδέσεως σχετικά
με τις τελωνειακές διαπραγματεύσεις με GATT, την
εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής και τις εισαγωγές και
εξαγωγές προϊόντων.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, υπηρεσιακά σημειώματα
και αναφορές σχετικά με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου
Χρηματοδοτήσεως σύμφωνα με τη Συμφωνία Συνδέσεως.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, υπηρεσιακά σημειώματα
και αναφορές σχετικά με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου
Χρηματοδοτήσεως σύμφωνα με τη Συμφωνία Συνδέσεως και
τη χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την πολιτική
οργάνωση της Ευρώπης και τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με την ελληνική Βουλή στο πλαίσιο της
Συμφωνίας Συνδέσεως.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και αναφορές σχετικά με τη
συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την ελληνική
Βουλή στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνδέσεως και την
εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, υπομνήματα και αναφορές
σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας Συνδέσεως και τις
παρατηρήσεις για τις σχετικές συνέπειες.

1964

1964

1964

1964

1961

1963

1964

1966

1962

1962

1963

1963

1963

1966

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
3 - ΕΖΕΣ - ΕΟΚ: διαπραγματεύσεις - Συμφωνία Συνδέσεως
8 - Επιτροπή Συνδέσεως της Ελλάδας με την ΕΟΚ
Πλήθος φακέλων:

4

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1
Επιτροπή Συνδέσεως (Comite d'Association): γενική
αλληλογραφία (1962-1964)

2

Επιτροπή Συνδέσεως (Comite d'Association) [1]: πρακτικά
συνεδριάσεων (1962-1963)

3

Επιτροπή Συνδέσεως (Comite d'Association) [2]: πρακτικά
συνεδριάσεων (1963)

4

Επιτροπή Συνδέσεως (Comite d'Association) [3]: πρακτικά
συνεδριάσεων (1964)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και υπηρεσιακά
σημειώματα σχετικά με την εφαρμογή άρθρων της Συμφωνίας
Συνδέσεως, την εναρμόνιση αγροτικής και οικονομικής
πολιτικής, τις διαπραγματεύσεις ΕΟΚ - Μεγάλης Βρετανίας, τις
εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων και δασμολογικά
ζητήματα.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων με θέματα
συζήτησης την εφαρμογή των άρθρων 33-36 και 64 της
Συμφωνίας Συνδέσεως, τους αντισταθμιστικούς φόρους
διαφόρων προϊόντων, την εναρμόνιση της οικονομικής
πολιτικής, τις εξαγωγές προϊόντων και τις διαπραγματεύσεις
ΕΟΚ-Τουρκίας.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων με θέματα
συζήτησης την εφαρμογή άρθρων 28, 30, 64 και 71 της
Συμφωνίας Συνδέσεως, δασμολογικά ζητήματα, τις εξαγωγές
προϊόντων και την εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων με θέματα
συζήτησης την εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής, την
εφαρμογή των άρθρων 10 και 64 της Συμφωνίας Συνδέσεως,
δασμολογικά ζητήματα, τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων
και τις διαπραγματεύσεις ΕΟΚ-Νιγηρίας και ΕΟΚ-Λιβάνου.

Αρχ.
1962

Τελ.
1964

1962

1963

1963

1963

1964

1964

Σελίδα: 23

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
3 - ΕΖΕΣ - ΕΟΚ: διαπραγματεύσεις - Συμφωνία Συνδέσεως
9 - Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα - Ελλάδα: περίοδος Δικτατορίας (1967-1973)
Πλήθος φακέλων:

9

Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

2

3

4

5

6
7

8

9

Τίτλος

Περιγραφή

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα [1]: Κοινή Αγορά (1967)

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εναρμόνιση της
αγροτικής πολιτικής της Ελλάδας με την Κοινή Αγροτική
Πολιτική της ΕΟΚ και τη μη ανανέωση χρηματοδοτικού
πρωτοκόλλου, δημοσιεύματα εφημερίδων και περιοδικών,
δελτία τύπου, καθώς και σημειώματα με θέμα την πορεία
σύνδεσης Ελλάδας- ΕΟΚ.
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα [2] (1968-1969)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δελτία τύπου και
δημοσιεύματα εφημερίδων σχετικά με την πορεία της
σύνδεσης Ελλάδας-ΕΟΚ.
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα [3] (1970)
Ο φάκελος περιέχει έγγραφα και άρθρα σχετικά με τις σχέσεις
Ελλάδας-ΕΟΚ για την Κοινή Αγορά και τις σχέσεις ΕΟΚ με
εκτός ΕΟΚ κράτη.
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα [4] (1970)
Ο φάκελος περιέχει έγγραφα και άρθρα σχετικά με τις σχέσεις
Ελλάδας-ΕΟΚ για την Κοινή Αγορά και τις σχέσεις ΕΟΚ με
κράτη εκτός ΕΟΚ.
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα [5] (1971-1973)
Ο φάκελος περιέχει έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις
σχέσεις Ελλάδας-ΕΟΚ, την Κοινή Αγορά και τις σχέσεις
ΕΟΚ-Τουρκίας. Επίσης, περιέχει αναφορά του Hans Edgar
Jahn και άρθρα εφημερίδων και περιοδικών σχετικά με την
Κοινή Αγορά και τις σχέσεις Ελλάδας-ΕΟΚ.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: σχέσεις Ελλάδας-ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει αποδελτιώσεις τύπου σχετικά με την
(1967-1971)
ελληνική πολιτική κατάσταση την περίοδο της δικτατορίας
Συμβούλιο της Ευρώπης: σχέσεις Ελλάδας-ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει αναφορές του Συμβουλίου της Ευρώπης
(1967-1971)
με θέμα την ελληνική πολιτική κατάσταση κατά την περίοδο
της δικτατορίας.
Δημοσίευμα με τίτλο «Χρονικό της Συμφωνίας Συνδέσεως
Ο φάκελος περιέχει δημοσίευμα της Γενικής Διεύθυνσης
1959-1969» (1969)
Τύπου και Πληροφοριών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με
τίτλο «Χρονικό της Συμφωνίας Συνδέσεως 1959-1969».
Μελέτη Merchiers: "Avis a l'intention du Bureau sur les
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα προς το Ευρωπαϊκό
problemes juridiques que poserait une suspension ou une
Κοινοβούλιο (Parlement Europeen - Commission Juridique)
denonciation de l'accord creant une association entre la CEE με θέμα τα νομικά προβλήματα αναστολής ή τερματισμού της
et la Grece" (14/07/1970)
Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ Ελλάδας- ΕΟΚ την περίοδο της
δικτατορίας.

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Αρχ.
1967

Τελ.
1967

1968

1969

1970

1970

1970

1970

1971

1973

1967

1971

1967

1971

1969

1969

1970

1970

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
3 - ΕΖΕΣ - ΕΟΚ: διαπραγματεύσεις - Συμφωνία Συνδέσεως
10 - Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελλάδας - Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Πλήθος φακέλων:

34

Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

2

3

4

5

Τίτλος

Περιγραφή

Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Σύσταση και προγραμματικές Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
δηλώσεις: δημοσιεύματα τύπου (Αύγουστος 1974)
σύσταση και τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης
Εθνικής Ενότητας.
Σύσταση και αναδιοργάνωση Μικτής Κοινοβουλευτικής
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, υπηρεσιακά σημειώματα,
Επιτροπής (1974-1975) [1]
αναφορές και πρακτικά συνεδριάσεων σχετικά με τη σύσταση
και αναδιοργάνωση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
τις εξελίξεις των σχέσεων ΕΟΚ-Ελλάδας και τις
διαπραγματεύσεις της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
ΕΟΚ-Τουρκίας.
Σύσταση και αναδιοργάνωση Μικτής Κοινοβουλευτικής
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, υπηρεσιακά σημειώματα
Επιτροπής (1975) [2]
και αναφορές σχετικά με την αναδιοργάνωση των Μικτών
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ελλάδας και Τουρκίας, την
ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και πρόσθετο πρωτόκολλο στη
Συμφωνία Συνδέσεως Ελλάδας-ΕΟΚ.
Συνεδρίαση Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου, πρόγραμμα συναντήσεων
Βρυξέλλες, 10-13/09/1974
και δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη συνεδρίαση της Μικτής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με θέματα συζήτησης την
επανεργοποίηση της συμφωνίας για την προσχώρηση της
Ελλάδας και τις σχέσεις Ελλάδας - ΕΟΚ και ΕΟΚ - Κύπρου.
9η Σύνοδος Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, πρόγραμμα συνάντησης,
Στρασβούργο, 13-15/05/1975
δηλώσεις, πρακτικά συνεδριάσεων και δελτίο τύπου σχετικά
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Αρχ.
1974

Τελ.
1974

1974

1975

1975

1975

1974

1974

1975

1975

Σελίδα: 24

6

9η Σύνοδος Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Αθήνα,
25-28/06/1975 [1]

7

9η Σύνοδος Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Αθήνα,
25-28/06/1975 [2]

8

9η Σύνοδος Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Αθήνα,
25-28/06/1975 [3]

9

10η Σύνοδος Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Ρώμη,
08-10/12/1975 [1]

10

10η Σύνοδος Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Ρώμη,
08-10/12/1975 [2]

11

10η Σύνοδος Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Ρώμη,
08-12/12/1975: δημοσιεύματα ελληνικού τύπου

12

10η Σύνοδος Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Ρώμη,
08-12/12/1975: δημοσιεύματα ιταλικού τύπου
10η Σύνοδος Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Ρώμη,
08-11/12/1975: διάφορα

13

14

11η Σύνοδος Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Κρήτη,
18-20/05/1976

15

11η Σύνοδος Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Κρήτη,
18-20/05/1976: διάφορα

16

Επίσκεψη στην Ιταλία: Εθνική Ένωση Αντιστασιακών
(06-12/11/1976)

17

Επίσκεψη σε Δανία και Νορβηγία (12-19/11/1976)

18

12η Σύνοδος Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
Βερολίνο, 22-24/11/1976 [1]

19

12η Σύνοδος Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
Βερολίνο, 22-24/11/1976 [2]

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

με την 9η Σύνοδο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με
θέμα συζήτησης τις σχέσεις ΕΟΚ-Ελλάδας μετά τη δικτατορία.
Ο φάκελος περιέχει πρόγραμμα εργασιών, δηλώσεις και
1975
δελτίο τύπου σχετικά με την 9η Σύνοδο της Μικτής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με θέματα συζήτησης την ένταξη
της Ελλάδας στην ΕΟΚ και την ανάληψη κοινής δράσης
ΕΟΚ-Ελλάδας σε θέματα Μεσογείου και Κύπρου.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, πρακτικά συνεδριάσεων, 1975
δηλώσεις και δελτίο τύπου σχετικά με την 9η Σύνοδο της
Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με θέματα συζήτησης τις
εξελίξεις για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και τη διεθνή
πολιτική κατάσταση με ειδικές αναφορές σε θέματα Μεσογείου
και Κύπρου.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, υπηρεσιακά σημειώματα, 1975
δελτίο τύπου και δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την 9η
Σύνοδο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με θέματα
συζήτησης τις εξελίξεις για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ
και τη διεθνή πολιτική κατάσταση με ειδικές αναφορές σε
θέματα Μεσογείου και Κύπρου.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων και δημοσιεύματα 1975
τύπου σχετικά με τη 10η Σύνοδο της Μικτής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής με θέματα συζήτησης τις προοπτικές ένταξης της
Ελλάδας στην ΕΟΚ, την εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής,
την πολιτική κατάσταση Μεσογείου και Κύπρου, το
χρηματοδοτικό πρωτόκολλο και την κοινωνική πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα, αναφορές,
1975
πρακτικά συνεδριάσεων και δημοσιεύματα τύπου σχετικά με
τη 10η Σύνοδο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με
θέματα συζήτησης τις προοπτικές ένταξης της Ελλάδας στην
ΕΟΚ, την εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής, την πολιτική
κατάσταση Μεσογείου και Κύπρου, το χρηματοδοτικό
πρωτόκολλο και την κοινωνική πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη 10η
1975
Σύνοδο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με θέματα
συζήτησης τις προοπτικές ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ,
την εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής και τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο και
την κοινωνική πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1975
ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, ως δέκατου μέλους.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, ανακοινωθέντα,
1975
δημοσιεύματα, σημειώσεις, προσκλήσεις, προγράμματα και
έξοδα ταξιδίου του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, υπηρεσιακά σημειώματα, 1976
αναφορές, δηλώσεις και πρακτικά συνεδριάσεων σχετικά με
την 11η Σύνοδο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με
θέματα συζήτησης τις προοπτικές ένταξης της Ελλάδας στην
ΕΟΚ, την πολιτική κατάσταση νοτιοανατολικής Ευρώπης και
Μέσης Ανατολής και τη σύναψη χρηματοδοτικού
πρωτοκόλλου.
Ο φάκελος περιέχει πρόγραμμα, τελικό ανακοινωθέν,
1976
σημειώσεις, προσκλήσεις και φυλλάδια σχετικά με την 11η
Σύνοδο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την επίσκεψη του Ιω. 1976
Πεσμαζόγλου σε Ρώμη και Φλωρεντία με την ιδιότητα του
βουλευτή της ΕΔΗΚ και του αντιστασιακού.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την επίσκεψη του Ιω. 1976
Πεσμαζόγλου σε Δανία και Νορβηγία, με την ιδιότητα του
βουλευτή της ΕΔΗΚ και του Προέδρου της Μικτής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, υπηρεσιακά σημειώματα, 1976
αναφορές, δηλώσεις, δελτία τύπου και πρακτικά
συνεδριάσεων σχετικά με τη 12η Σύνοδο της Μικτής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με θέματα συζήτησης τις σχέσεις
ΕΟΚ-Ελλάδας, τις προοπτικές ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ
και την πολιτική κατάσταση νοτιοανατολικής Ευρώπης και
Μέσης Ανατολής.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, πρακτικά, δελτία τύπου, κ.ά.
1976
τεκμήρια σχετικά με τη 12η Σύνοδο της Μικτής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με θέματα συζήτησης τις σχέσεις
ΕΟΚ-Ελλάδας και τις προοπτικές ένταξης της χώρας στην
ΕΟΚ, την εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής και την
πολιτική κατάσταση νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης
Ανατολής.
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20

12η Σύνοδος Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
Βερολίνο, 22-24/11/1976 [3]

21

13η Σύνοδος Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
Μυτιλήνη, 16-18/05/1977

22

Συνεδρίαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Στρασβούργο,
18-22/04/1977

23

Σύνοδος Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Στρασβούργο
- Παρίσι, 15-26/02/1978

24

Αλληλογραφία - ενημέρωση: δηλώσεις, συνεντεύξεις, ομιλίες
[1]
Αλληλογραφία - ενημέρωση: δηλώσεις, συνεντεύξεις, ομιλίες
[2]

25

26

Αλληλογραφία - ενημέρωση: δηλώσεις, συνεντεύξεις, ομιλίες
[3]

27

Δηλώσεις, συνεντεύξεις, ομιλίες [4] (1976)

28

Δηλώσεις, συνεντεύξεις, ομιλίες [5] (1976)

29

Δηλώσεις, συνεντεύξεις, ομιλίες [6] (Οκτώβριος 1978)

30

Διάφορα: ενημερωτικό υλικό (1974-1976)

31

Έκθεση Tindemans (1976)

32

Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΟΚ-Ελλάδας: έκθεση
Manfred Schmidt (1977)

33

Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΟΚ-Τουρκίας [1]

34

Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΟΚ-Τουρκίας [2]
(1975-1977)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τους συμμετέχοντες
και τα έξοδα ταξιδίου που αφορούν την 12η Σύνοδο της
Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, αναφορές, ομιλίες,
πρακτικά και κατάλογο συμμετεχόντων σχετικά με τη 13η
Σύνοδο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με θέματα
συζήτησης τις σχέσεις ΕΟΚ-Ελλάδας και τις προοπτικές
ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
την εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής και την οικονομική
ανάπτυξη.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με θέματα συζήτησης την οικονομική κατάσταση
της Κοινότητας και την αγροτική και κοινωνική πολιτική.
Επίσης, περιέχονται τεκμήρια του συναφούς ταξιδίου του Ιω.
Πεσμαζόγλου στο Στρασβούργο, στις 19-22/04/1977.
Ο φάκελος περιέχει προγράμματα, εισιτήρια, έξοδα ταξιδίου,
αλληλογραφία, τουριστικούς οδηγούς και δημοσιεύματα
τύπου. Ημ/νίες ταξιδιού: Στρασβούργο, 15-18/02/1978 και
Παρίσι, 18-26/02/1978.
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις, συνεντεύξεις και ομιλίες της
περιόδου 1974-1975.
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις, συνεντεύξεις και ομιλίες της
περιόδου 1974-1975 σχετικά με την Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Συνδέσεως Ελλάδος - ΕΟΚ.
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις, συνεντεύξεις, δημοσιεύματα
τύπου, και ομιλίες της περιόδου 1974-1975 σχετικά με τις
σχέσεις Ελλάδας - ΕΟΚ.
Ο φάκελος περιέχει την ομιλία στις Βρυξέλλες "L'adhesion de
la Grece aux Communautes et la cohesion de l'Union
Europeenne". Ημ/νία ταξιδιού 28/03 - 02/04/1976.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, συνεντεύξεις και δηλώσεις του Ιω.
Πεσμαζόγλου, περιόδου 1976, με θέμα τις σχέσεις
Ελλάδας-ΕΟΚ και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Ο φάκελος περιέχει την ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου στο ΤΕΕ
με τίτλο "Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Κοινότητα (14/02/1978)", την
ομιλία του στο Irish Council of the European Movement στο
Dublin, στις 13/10/1978, με τίτλο "Political implications of a
European monetary system", καθώς και τεκμήρια σχετικά με
το ταξίδι του στο Δουβλίνο (09-21/10/1978) και στο Λονδίνο
(21-29/10/1978). Περιέχονται το πρόγραμμα, αποδείξεις,
χάρτες και κάρτες.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα, δημοσιεύματα
τύπου, δελτία τύπου, εκθέσεις, χειρόγραφα κ.ά. τεκμήρια.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση με θέμα τη γνωμοδότηση της
Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ,
συνταχθείσα από τον Βέλγο Πρωθυπουργό Tindemans και τις
συναφείς ελληνικές αντιδράσεις.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση με θέμα τις αποφάσεις των
Συνόδων της Ρώμης (09/12/1975) και του Αγίου Νικολάου,
Κρήτης (19/05/1976), συνταχθείσα από τον Γερμανό
σοσιαλιστή βουλευτή Manfred Schmidt.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την 21η Σύνοδο
Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΟΚ-Τουρκίας, Νίκαια
Γαλλίας, 25-28/04/1976.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη Σύνοδο Μικτής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΟΚ-Τουρκίας στη Νίκαια της
Γαλλίας, 25-28/04/1976 και στην Άγκυρα 09/11/1976.

1976

1976

1977

1977

1977

1977

1978

1978

1974

1975

1974

1975

1974

1975

1976

1976

1976

1976

1978

1978

1974

1976

1976

1976

1977

1977

1976

1976

1975

1977

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
3 - ΕΖΕΣ - ΕΟΚ: διαπραγματεύσεις - Συμφωνία Συνδέσεως
11 - Δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την ΕΟΚ
Πλήθος φακέλων:
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Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

2

Τίτλος

Περιγραφή

Αρχ.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Μάρτιος - Δεκέμβριος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την Κοινή 1957
1957)
Αγορά, τις διαπραγματεύσεις για την ΕΖΕΣ και τις συναφείς
αντιδράσεις, την οικονομική κατάσταση της χώρας και την
αγροτική πολιτική.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Ιανουάριος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1958
Δεκέμβριος 1958)
διαπραγματεύσεις για την ΕΖΕΣ και τις συναφείς αντιδράσεις
ευρωπαϊκών χωρών, την οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης
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Τελ.
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Σελίδα: 26
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20

και την αγροτική πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
διαπραγματεύσεις για την ΕΖΕΣ και τις συναφείς αντιδράσεις
ευρωπαϊκών χωρών, την Κοινή Αγορά και τη στάση της
Ελλάδας στην οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Σεπτέμβριος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
Δεκέμβριος 1959)
διαπραγματεύσεις για την είσοδο Ελλάδας και Τουρκίας στην
Κοινή Αγορά και τις αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Ιανουάριος - Απρίλιος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1960)
διαπραγματεύσεις για την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την
Κοινή Αγορά και τις αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών, τον
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
και την αγροτική πολιτική.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Μάιος - Ιούνιος 1960) Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
διαπραγματεύσεις για την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την
Κοινή Αγορά και τις αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών και τη
θέση της Τουρκίας στην Κοινή Αγορά.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Ιούλιος 1960)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
διαπραγματεύσεις για την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την
Κοινή Αγορά και τις αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Αύγουστος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
Οκτώβριος 1960)
διαπραγματεύσεις για την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την
Κοινή Αγορά και τις αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών, τις
επενδύσεις στη χώρα και την αγροτική πολιτική.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Νοέμβριος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
Δεκέμβριος 1960)
διαπραγματεύσεις για την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την
Κοινή Αγορά και τις αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών, τις
εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, τις επενδύσεις στη χώρα
και δασμολογικά ζητήματα.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Ιανουάριος 1961)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
διαπραγματεύσεις για την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την
Κοινή Αγορά και τις αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών, τις
επενδύσεις στη χώρα και τις διαπραγματεύσεις ΕΟΚ Μεγάλης Βρετανίας.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Φεβρουάριος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
Μάρτιος 1961)
διαπραγματεύσεις για την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την
Κοινή Αγορά και τις αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών και
δασμολογικά ζητήματα.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Απρίλιος 1961)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την Κοινή Αγορά και τις
αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών, την αγροτική και τελωνειακή
πολιτική.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Μάιος 1961)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την Κοινή Αγορά και τις
αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Μάιος - Ιούνιος 1961) Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την Κοινή Αγορά και τις
αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών, την οικονομική και αγροτική
πολιτική και τις διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση ΕΟΚ Μεγάλης Βρετανίας.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Ιούλιος 1961)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση ΕΟΚ - Μεγάλης Βρετανίας,
τη σύνσεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά και τις
αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών και την αγροτική πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Αύγουστος 1961)
διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση ΕΟΚ - Μεγάλης Βρετανίας,
τη σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά και τις
αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Σεπτέμβριος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
Δεκέμβριος 1961)
διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση ΕΟΚ - Μεγάλης Βρετανίας,
τη σύνδεση ΕΟΚ - Δανίας, τη σύνδεση της Ελλάδας με την
Κοινή Αγορά και την αγροτική πολιτική.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Ιανουάριος - Μάιος
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1962)
αγροτική πολιτική, τις διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση ΕΟΚ Μεγάλης Βρετανίας, τη σύνδεση ΕΟΚ - Τουρκίας, τη σύνδεση
της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά, τις εισαγωγές και εξαγωγές
και δασμολογικά ζητήματα.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Ιούνιος 1962)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση ΕΟΚ - Μεγάλης Βρετανίας,
τη σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά και την αγροτική
πολιτική.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Ιούλιος 1962)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση ΕΟΚ - Μεγάλης Βρετανίας,
τη σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά, τη σύνδεση
ΕΟΚ - Τουρκίας και τις εισαγωγές και εξαγωγές.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Ιανουάριος Αύγουστος 1959)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

1959

1959

1959

1959

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1962

1962

1962

1962

1962

1962

Σελίδα: 27

21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Αύγουστος 1962)

Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1962
σύνδεση Μεγάλης Βρετανίας και Ελλάδας με την Κοινή Αγορά.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Σεπτέμβριος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1962
Οκτώβριος 1962)
αγροτική πολιτική, τη βιομηχανική ανάπτυξη, το εμπόριο και
δασμολογικά ζητήματα, τις κρατικές επενδύσεις και τη
σύνδεση Μεγάλης Βρετανίας και Ελλάδας με την Κοινή Αγορά.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Νοέμβριος 1962)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1962
αγροτική και οικονομική πολιτική, τις κρατικές επενδύσεις και
τη σύνδεση Μεγάλης Βρετανίας και Ελλάδας με την Κοινή
Αγορά.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Δεκέμβριος 1962)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1962
σύνδεση Μεγάλης Βρετανίας και Τουρκίας με την Κοινή
Αγορά, την αγροτική και οικονομική πολιτική και τη
βιομηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Κοινής
Αγοράς.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1963
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Ιανουάριος σύνδεση της Ελλάδας με το «EURATOM» και την Ευρωπαϊκή
Φεβρουάριος 1963)
Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), την Κοινή Αγορά,
δασμολογικά ζητήματα, την αγροτική και οικονομική πολιτική
και τη σύνδεση Μεγάλης Βρετανίας με την Κοινή Αγορά.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Μάρτιος 1963)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1963
σύνδεση Μεγάλης Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας με την
Κοινή Αγορά, την αγροτική πολιτική, τις επενδύσεις στη χώρα
και τις συνομιλίες της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Άνθρακος και Χάλυβα (ΕΚΑΧ).
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Απρίλιος 1963)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1963
σύνδεση Ελλάδας και Κύπρου με την Κοινή Αγορά, τη
βιομηχανική ανάπτυξη, τις συνομιλίες της Ελλάδας με την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και τη
σύνδεση Τουρκίας- ΕΟΚ.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Μάιος 1963)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1963
σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά, τη σύνδεση
Τουρκίας - ΕΟΚ, την πολιτική ένωση της Ευρώπης, τις
εισαγωγές και εξαγωγές, δασμολογικά ζητήματα και τις
ιδιωτικές επενδύσεις.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Ιούνιος - Ιούλιος
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1963
1963)
σχέσεις ΗΠΑ - ΕΟΚ, τη σύνδεση Ελλάδας και Τουρκίας με την
Κοινή Αγορά, τη σύνδεση Μεγάλης Βρετανίας - ΕΟΚ, τη
βιομηχανική ανάπτυξη και δασμολογικά ζητήματα.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Αύγουστος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1963
Σεπτέμβριος 1963)
χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, τη βιομηχανική ανάπτυξη και
την αγροτική πολιτική, τις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΟΚ, τη σύνδεση της
Ελλάδας και Τουρκίας με την Κοινή Αγορά και τη σύνδεση
Μεγάλης Βρετανίας - ΕΟΚ.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Οκτώβριος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1963
Δεκέμβριος 1963)
εισαγωγές και εξαγωγές, την οικονομική ανάπτυξη και την
πολιτική επενδύσεων, την αγροτική πολιτική, τις σχέσεις
ΗΠΑ - ΕΟΚ και τη σύνδεση Ελλάδας και Τουρκίας με την Κοινή
Αγορά.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Ιανουάριος - Απρίλιος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1964
1964)
σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά, τις εισαγωγές και
εξαγωγές, την αγροτική πολιτική και δασμολογικά ζητήματα.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Μάιος - Οκτώβριος
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με
1964
1964)
δασμολογικά ζητήματα, την αγροτική πολιτική, τη σύνδεση της
Ελλάδας και Τουρκίας με την Κοινή Αγορά και τις σχέσεις
ΗΠΑ - ΕΟΚ.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Νοέμβριος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1964
Δεκέμβριος 1964)
σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά, την αγροτική
πολιτική και δασμολογικά ζητήματα.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Ιανουάριος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1965
Φεβρουάριος 1965)
σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά, την Κοινή Αραβική
Αγορά, τις εισαγωγές και εξαγωγές, την αγροτική πολιτική και
τη βιομηχανική ανάπτυξη και τις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΟΚ.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Μάρτιος - Μάιος
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1965
1965)
σχέσεις ΗΠΑ - ΕΟΚ, δασμολογικά ζητήματα, τη σύνδεση της
Ελλάδας με την Κοινή Αγορά, τη μετανάστευση, την αγροτική
πολιτική, την οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη και τις
διαπραγματεύσεις ΕΖΕΣ - ΕΟΚ.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Ιούνιος - Ιούλιος
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1965
1965)
προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, τη σύνδεση
Μεγάλης Βρετανίας και Ελλάδας με την Κοινή Αγορά, τη
στάση της Γαλλίας προς την Κοινή Αγορά, τις σχέσεις ΗΠΑ ΕΟΚ, την κοινή αγροτική πολιτική και δασμολογικά ζητήματα.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Αύγουστος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1965
Δεκέμβριος 1965)
σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά, τη στάση της
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Γαλλίας προς την Κοινή Αγορά, τις εισαγωγές και εξαγωγές
προϊόντων, την κοινή αγροτική πολιτική, την Αραβική Κοινή
Αγορά και τη σύνδεση Μεγάλης Βρετανίας με ΕΟΚ.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Ιανουάριος - Μάρτιος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1966)
σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά, τη στάση της
Γαλλίας προς την Κοινή Αγορά, τη σύνδεση Μεγάλης
Βρετανίας - ΕΟΚ, τη βιομηχανική ανάπτυξη, δασμολογικά
ζητήματα και την κοινή αγροτική πολιτική.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Απρίλιος - Ιούνιος
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1966)
σύνδεση Μεγάλης Βρετανίας και Ελλάδας με την ΕΟΚ.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Ιούλιος - Αύγουστος
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1966)
σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ, την κοινή αγροτική
πολιτική και τις επενδύσεις στη χώρα.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Σεπτέμβριος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
Οκτώβριος 1966)
σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ και την κοινή αγροτική
πολιτική (καπνά, εσπεριδοειδή).
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Νοέμβριος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
Δεκέμβριος 1966)
σύνδεση Μεγάλης Βρετανίας και Ελλάδας με την ΕΟΚ, την
κοινή αγροτική πολιτική (ελαιόλαδο, κρασί, βαμβάκι) και τις
εξαγωγές προϊόντων.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Ιανουάριος Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
Φεβρουάριος 1967)
σύνδεση Μεγάλης Βρετανίας και Ελλάδας με την ΕΟΚ, την
κοινή αγροτική πολιτική, τις εξαγωγές προϊόντων και τη
βιομηχανική ανάπτυξη.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Μάρτιος - Απρίλιος
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1967)
σύνδεση Μεγάλης Βρετανίας και Ελλάδας με την ΕΟΚ, την
κοινή αγροτική πολιτική και τη βιομηχανική και οικονομική
ανάπτυξη.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί ΕΟΚ (Μάιος - Ιούλιος 1967) Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
σύνδεση της Μεγάλης Βρετανίας με την Κοινή Αγορά, την
κοινή αγροτική πολιτική, τη σύνδεση Ελλάδας - ΕΟΚ και
δασμολογικά ζητήματα.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί Κοινής Αγοράς (1961-1966) Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά, τη σύνδεση
Τουρκίας - ΕΟΚ, την κοινή αγροτική πολιτική, την οικονομική
και βιομηχανική ανάπτυξη, τις εισαγωγές και εξαγωγές
προϊόντων και δασμολογικά ζητήματα.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί Κοινής Αγοράς (1967)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά, την κοινή αγροτική
πολιτική, την οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη, τις
εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, τις σχέσεις της Τουρκίας
με την Κοινή Αγορά και δασμολογικά ζητήματα.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί Κοινής Αγοράς (1968)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με
δασμολογικά ζητήματα, τις εισαγωγές και εξαγωγές
προϊόντων, τη σύνδεση της Μεγάλης Βρετανίας με την Κοινή
Αγορά και την οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη.
Ελληνικός και ξένος τύπος περί Κοινής Αγοράς (1964-1967) Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και υπηρεσιακά
σημειώματα σχετικά με τη σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή
Αγορά, δασμολογικά ζητήματα, τις εισαγωγές και εξαγωγές
προϊόντων, τη στάση της Γαλλίας προς την Κοινή Αγορά και
την εναρμόνιση της κοινής αγροτικής πολιτικής.
Δημοσιεύματα τύπου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για τη σύνδεση της
(1961-1966)
Ελλάδας με την Κοινή Αγορά, την εναρμόνιση της κοινής
αγροτικής πολιτικής και τη στάση της Γαλλίας προς την Κοινή
Αγορά.
Δημοσιεύματα περιοδικού τύπου για τη σύνδεση
Ο φάκελος περιέχει περιοδικά των ετών 1967-1970 με
Ελλάδας-ΕΟΚ
αφιερώματα στη σύνδεση Ελλάδας-ΕΟΚ.
Δημοσιεύματα γερμανικού τύπου (1961): περιοδικό «Die
Ο φάκελος περιέχει το 63ο τεύχος του περιοδικού με άρθρο
politische Meinung»
για τη σύνδεση Ελλάδας-ΕΟΚ.
Περιοδικό «Ευρωπαϊκή Κοινότης» (1975)
Ο φάκελος περιέχει το 47ο τεύχος του περιοδικού με
αφιέρωμα στη σύνδεση Ελλάδας-ΕΟΚ.
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1 - Γραφείο Υπουργού
Πλήθος φακέλων:
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Τίτλος
Προσωπικό: προαγωγές - μεταθέσεις
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Περιγραφή
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, αιτήσεις, σημειώματα και
καταστάσεις σχετικά με μεταβολές του προσωπικού του

Αρχ.
1974

Τελ.
1974

Σελίδα: 29

2

Προσωπικό: οργάνωση γραφείου

4

Συντονιστική Επιτροπή εξ Οικονομικών Υπουργών

5

Υπουργικό Συμβούλιο

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (τοποθετήσεις, προαγωγές, μεταθέσεις κ.λπ.).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την απόσπαση δύο
1974
δακτυλογράφων και ενός οδηγού αυτοκινήτου από την
Τράπεζα της Ελλάδος στο Υπουργείο Οικονομικών.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, εμπιστευτικά έγγραφα και 1974
θέματα ημερήσιας διάταξης για τις συσκέψεις της
Συντονιστικής Επιτροπής των Υπουργών Οικονομικών,
Γεωργίας, Βιομηχανίας, Εμπορίου, Απασχολήσεως και
Εμπορικής Ναυτιλίας.
Ο φάκελος περιέχει προσκλήσεις σε συνεδριάσεις του
1974
Υπουργικού Συμβουλίου και αντίγραφα των πρακτικών των
συνεδριάσεων αυτών.

1974

1974

1974

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
4 - Υπουργείο Οικονομικών
2 - Ειδικά θέματα
Πλήθος φακέλων:

9

Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Τίτλος

Περιγραφή

Αρχ.
Συμμετοχή στην κατανομή του καθαρού προϊόντος κρατικών Ο φάκελος περιέχει ΦΕΚ με απόφαση του Υπουργού
1974
λαχείων (1974) [1]: Θέρμο Τριχωνίδος
Οικονομικών για τη χρηματοδότηση νομικών προσώπων του
Θέρμου Τριχωνίδος από τα κέρδη των κρατικών λαχείων.
Συμμετοχή στην κατανομή του καθαρού προϊόντος κρατικών Ο φάκελος περιέχει ΦΕΚ με υπουργικές αποφάσεις για τη
1973
λαχείων (1974) [2]: Δεσκάτη Γρεβενών και Κομοτηνή
χρηματοδότηση νομικών προσώπων της Δεσκάτης Γρεβενών
και της Κομοτηνής από τα κέρδη των κρατικών λαχείων.
Περιλαμβάνεται, επίσης, απόρρητη έκθεση του Θρακικού
Πνευματικού Κέντρου Κομοτηνής με θέμα την επίσκεψη του
Γάλλου Γενικού Προξένου της Θεσσαλονίκης.
Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για παραμεθόριες
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακό σημείωμα του Υπουργείου
1974
περιοχές (1974): χορήγηση δανείων
Συντονισμού για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έτους
1974 σε παραμεθόριες περιοχές, καθώς και αποφάσεις της
Νομισματικής Επιτροπής σχετικές με εγκρίσεις χορήγησης
δανείων προς εξόφληση των οφειλών φυσικών και νομικών
προσώπων στη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.
Περιλαμβάνονται επίσης, ΦΕΚ με υπουργικές αποφάσεις για
τη χρηματοδότηση νομικών προσώπων από τα κέρδη των
κρατικών λαχείων.
Δημοσιονομικά (Αύγουστος 1974)
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα με θέμα την αντιμετώπιση της 1974
οικονομικής ύφεσης, τη φορολογία πλοίων, τις συντάξεις
δημοσίων υπαλλήλων και τον προϋπολογισμό της Κρατικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ).
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού
1974
Ταμείου (ΔΝΤ) αναφορικά με το αίτημα της χώρας για χρήση
του Ταμείου Πετρελαίου (Oil Facility) του ΔΝΤ προς
ανακούφιση του ισοζυγίου πληρωμών, καθώς και
δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου σχετικά με την άνοδο
της τιμής του πετρελαίου, τη χρηματοδότηση της ελληνικής
βιομηχανίας, το Κυπριακό Ζήτημα, τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις κ.ά. θέματα.
Κύπρος (1974)
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την τρέχουσα
1974
κατάσταση στην Κύπρο. Μεταξύ άλλων περιέχονται έγγραφο
που αφορά την ενίσχυση του Ερυθρού Σταυρού,
αλληλογραφία σχετική με την αγορά λιπασμάτων για τις
ανάγκες της μεγαλονήσου, κείμενα του Χριστοφή Οικονομίδη
για το κυπριακό ζήτημα, καθώς και μια αταύτιστη και
αχρονολόγητη (μετά τις 15/07/1974) αναφορά με θέμα τη
δημόσια τάξη στην Κύπρο και προτάσεις αντιμετώπισης των
ομάδων της ΕΟΚΑ Β΄.
Σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφα μιας αναφοράς για τις
1974
ελληνοαμερικανικές σχέσεις και το NATO (28/08/1974) και
ενός σχεδίου προγράμματος πιθανής επίσημης επίσκεψης
Ελλήνων αξιωματούχων στις ΗΠΑ (01/09/1974).
Σχέσεις ΗΠΑ - Ευρώπης
Ο φάκελος περιέχει δύο αχρονολόγητα σημειώματα σχετικά με
τις επιχειρηματικές σχέσεις ΗΠΑ - Ευρώπης και τον έλεγχο
του πληθωρισμού.
Οικονομική πολιτική: διαπιστώσεις (1974)
Ο φάκελος περιέχει σχέδιο εγγράφου με διαπιστώσεις επί των 1974
δηλώσεων του Υπουργού Συντονισμού Ξενοφώντος Ζολώτα,
κατά τη θητεία του στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του 1974.

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Τελ.
1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

Σελίδα: 30

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
4 - Υπουργείο Οικονομικών
3 - Επικοινωνία - ενημέρωση
Πλήθος φακέλων:

12

Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

Τίτλος

Περιγραφή

Αρχ.
Δηλώσεις - ανακοινώσεις Γραφείου Υπουργού (19/08/1974 - Ο φάκελος περιέχει τη δήλωση του Ιω. Πεσμαζόγλου προ της 1974
09/10/1974)
ορκωμοσίας ως Υπουργού των Οικονομικών, δηλώσεις και
ανακοινώσεις του Υπουργού, δημοσιεύματα για τα οικονομικά
μέτρα της κυβέρνησης, ομιλίες του σχετικά με τον
προϋπολογισμό του 1974, την ελληνική οικονομία και τις νέες
προοπτικές των σχέσεων Ελλάδας - ΕΟΚ, καθώς και την
ομιλία του σε εκδήλωση προς τιμήν του Υπουργού
Εξωτερικών της Ολλανδίας, Max van der Stoel.
Άρθρα - συνεντεύξεις Υπουργού Οικονομικών (15/07/1974 - Ο φάκελος περιέχει δακτυλογραφημένα κείμενα του Ιω.
1974
01/10/1974)
Πεσμαζόγλου που εστάλησαν σε εφημερίδες για δημοσίευση.
Τα κείμενα αυτά (δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις) αναφέρονται
στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές
μετά τη δικτατορία, στις εμπειρίες του από την Επταετία, στην
πολιτική του ιδεολογία, στην κρίση της Κύπρου, στη
συμμετοχή της νεολαίας κατά τις προσεχείς εκλογές κ.λπ.
Αλληλογραφία Υπουργού Οικονομικών [1] (06/12/1973,
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με συγχαρητήρια για την
1974
07/07/1974 - 31/08/1974)
ανάληψη του Υπουργείου Οικονομικών, πρόσκληση σε άτυπη
συνάντηση με αμερικανικούς θεσμούς, πρόσκληση για
διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Cambridge, αιτήματα πολιτών
κ.ά.
Αλληλογραφία Υπουργού Οικονομικών [2] (03/09/1974 Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με ελληνικές τράπεζες, τη 1974
05/10/1974)
Βρετανική Πρεσβεία, το Αρχηγείο της Αεροπορίας, τον
Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών κ.ά.
Αλληλογραφία Υπουργού Οικονομικών [3] (01/09/1974 Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με το Institut Royal des
1974
30/09/1974)
Relations Internationales, με διεθνείς οργανισμούς, υπουργεία,
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συλλόγους, πολίτες κ.ά.
Αλληλογραφία Υπουργού Οικονομικών [4] (01/10/1974 Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με διπλωμάτες,
1974
29/11/1974)
αντιπροσώπους ξένων κοινοβουλίων, πολίτες κ.ά.
Περιλαμβάνεται, επίσης, αλληλογραφία χωρίς ρητή μνεία
χρονολόγησης, η οποία όμως εντάσσεται στο χρονικό πλαίσιο
Ιούλιος - Οκτώβριος 1974.
Αλληλογραφία Υπουργού Οικονομικών [5] (Οκτώβριος
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με το Πανεπιστήμιο του
1974
1974)
Μονάχου, το Σουηδικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, την
Ελβετική Ευρωπαϊκή Κίνηση κ.ά.
Αλληλογραφία Υπουργού Οικονομικών [6]: επικοινωνία με
Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Υπουργού Οικονομικών
1974
μέλη της κυβέρνησης (1974)
προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωνσταντίνο Καραμανλή,
τους Υπουργούς παρά τω Πρωθυπουργώ Γ. Ράλλη,
Εξωτερικών Γ. Μαύρο και Συντονισμού Ξ. Ζολώτα, καθώς και
δελτία παραλαβής αλληλογραφίας.
Αλληλογραφία Υπουργού Οικονομικών [7]: προσφορές
Ο φάκελος περιέχει έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του
1974
υπέρ των θυμάτων του κυπριακού αγώνος (1974)
Κράτους σχετικά με τις καταθέσεις υπέρ των θυμάτων
Κύπρου, ευχαριστήριες επιστολές του Υπουργού Οικονομικών
για τις προσφορές αυτές, ανακοινώσεις προς τον εγχώριο
τύπο και καταστάσεις με τα ονόματα των καταθετών.
Αλληλογραφία Υπουργού Οικονομικών [8]: ίδρυση
Ο φάκελος περιέχει επιστολή του Παναγιώτη Σ.
1974
ναυπηγείου στη Θεσσαλονίκη (1974)
Μπουρμπούλη σχετική με την ίδρυση μείζονος ναυπηγικού
συγκροτήματος στη Θεσσαλονίκη και συνοδευτικά έγγραφα
για τις οικονομικές πηγές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν.
Ανακοινώσεις τύπου (Ιούλιος - Οκτώβριος 1974)
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου και
1974
Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών κατά την
περίοδο θητείας της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.
Ανακοινώνονται, μεταξύ άλλων, η ανάληψη των καθηκόντων
του Υπουργού από τον Ιω. Πεσμαζόγλου, οι αποφάσεις του, η
συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της Νομισματικής
Επιτροπής, θέματα που αφορούν τη δημοσιονομική
κατάσταση και διευκρινίσεις επί των εξαγγελθέντων μέτρων, οι
ομιλίες του, οι ακροάσεις με εκπροσώπους των παραγωγικών
τάξεων και οι εθιμοτυπικές επισκέψεις. Ο φάκελος περιέχει,
επίσης, τις δηλώσεις του Υπουργού Συντονισμού, Ξ. Ζολώτα,
"επί των γενικών κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής"
(Αύγουστος 1974).
Εμπιστευτική αλληλογραφία Υπουργού Οικονομικών
Ο φάκελος περιέχει εμπιστευτική και απόρρητη αλληλογραφία 1974
(Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1974)
με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Αμύνης και τα Υπουργεία
Εθνικής Παιδείας και Δημόσιας Τάξης, σχετική με την
ανασυγκρότηση του στρατού ξηράς, την αγορά αμυντικού
εξοπλισμού και τις εξελίξεις του φοιτητικού κινήματος.
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Τελ.
1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

Σελίδα: 31

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
5 - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1 - Διοικητικά Θέματα
Πλήθος φακέλων:

6

Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

2

3

4

5

6

Τίτλος

Περιγραφή

Διδακτική δραστηριότητα [1]: Υφηγητής (1950)

Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα του Ιω. Πεσμαζόγλου προς τη
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα την
υποψηφιότητά του ως Υφηγητού Πολιτικής Οικονομίας, καθώς
και υπόμνημά του προς την Πάντειο Ανωτάτη Σχολή
Πολιτικών Επιστημών με θέμα την υποψηφιότητά του ως
Καθηγητή της Ιστορίας των Κοινωνικών και Οικονομικών
Θεωριών.
Διδακτική δραστηριότητα [2]: Εντεταλμένος Υφηγητής (1964) Ο φάκελος περιέχει αιτήσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου και άλλα
τεκμήρια σχετικά με την υποψηφιότητά του ως Εντεταλμένου
Υφηγητού.
Διδακτική δραστηριότητα [3]: Έκτακτος Καθηγητής (1967)
Ο φάκελος περιέχει αιτήσεις και την εκλογή του Ιω.
Πεσμαζόγλου ως Έκτακτου Καθηγητή στην Α' τακτική έδρα
της Πολιτικής Οικονομίας της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διοικητικά θέματα (1962-1967)
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την αναμόρφωση του
προγράμματος σπουδών της Νομικής Σχολής και την ίδρυση
νέου τμήματος (Σχολή Οικονομικών Επιστημών), την εκλογή
του Αλ. Κόκκαλη στη Β΄ έδρα της Πολιτικής Οικονομίας,
μισθολογικά και ασφαλιστικά θέματα κ.ά. ζητήματα.
Νομική Σχολή. Γενική Συνέλευση: πρακτικά συνεδριάσεων
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά της 9ης συνεδρίας της
(1967)
Επιτροπής άρθρου 48 του Ν. 5343/1932 (01/03/1967) για την
εκλογή του Ιω. Πεσμαζόγλου ως Έκτακτου Καθηγητή, καθώς
και τα πρακτικά της 17ης συνεδρίας της (14/06/1967).
Νομική Σχολή. Γενική Συνέλευση: πρακτικά συνεδριάσεων
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά της 5ης συνεδρίας
(1968)
(17/01/1968) και της 17ης συνεδρίας (05/06/1968).

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Αρχ.
1950

Τελ.
1950

1964

1964

1966

1967

1962

1967

1967

1967

1968

1968

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
5 - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2 - Διδακτική δραστηριότητα
Πλήθος φακέλων:

17

Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

2

3

4

5
6

7

8

Τίτλος

Περιγραφή

Πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Πολιτικών και Οικονομικών Ο φάκελος περιέχει πρόγραμμα μαθημάτων τέταρτου έτους
Επιστημών (1965)
του Νομικού Τμήματος και του Τμήματος Πολιτικών και
Οικονομικών Επιστημών, το ωριαίο πρόγραμμα διδασκαλίας
και σημείωμα για το σχέδιο προγράμματος του Τμήματος
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.
Δημοσίευμα Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Υπόμνημα
Ο φάκελος περιέχει το υπόμνημα που υποβλήθηκε από τον
περί των σπουδών, της δράσεως και των επιστημονικών
Ιω. Πεσμαζόγλου για την πλήρωση της Α' τακτικής έδρας της
εργασιών» (1966)
Πολιτικής Οικονομίας στη Νομική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πανεπιστημιακές παραδόσεις [1]: διαγράμματα, περιλήψεις, Ο φάκελος περιέχει σημειώσεις, περιλήψεις και παρατηρήσεις
σημειώσεις κ.λπ.
του Ιω. Πεσμαζόγλου σχετικά με τα πανεπιστημιακά μαθήματα
Χρήμα - τράπεζαι, Ιστορία οικονομικού βίου και οικονομική
διάρθρωσις και Εισαγωγή εις την εφηρμοσμένην πολιτικήν
οικονομίαν.
Πανεπιστημιακές παραδόσεις [2]: χειρόγραφες σημειώσεις
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες και δακτυλογραφημένες
(1966-1967)
σημειώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου για πανεπιστημιακά
μαθήματα, καθώς και σχετική βιβλιογραφία (John Maynard
Keynes: 1883-1946, Cambridge, 1949 και Knut Wicksell: A
cornerstone in modern economic theory, Oslo, 1951).
Πανεπιστημιακές παραδόσεις [3]: βιβλιογραφία: Νομικόν
Ο φάκελος περιέχει δακτυλογραφημένες σημειώσεις για το
Φροντιστήριον: Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομική (1967)
πανεπιστημιακό μάθημα Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομική.
Πανεπιστημιακές παραδόσεις [4]: βιβλιογραφία (1968-1971) Ο φάκελος περιέχει τo συλλογικό έργο με τίτλο «Investment
[Α]
criteria and economic growth» του Center for International
Studies Massachusetts Institute of Technology.
Πανεπιστημιακές παραδόσεις [5]: βιβλιογραφία (1968-1971) Ο φάκελος περιέχει διάφορα άρθρα οικονομικού περιεχομένου
[Β]
και τη μονογραφία του Robert W. Green με τίτλο
«Protestantism and capitalism».
Πανεπιστημιακές παραδόσεις [6]: σύγγραμμα Ιωάννη
Ο φάκελος περιέχει το πρώτο τεύχος του συγγράμματος του
(Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Εισαγωγή εις την εφηρμοσμένην
Ιω. Πεσμαζόγλου για το πανεπιστημιακό μάθημα Εισαγωγή εις
πολιτικήν οικονομίαν», τεύχος 1 (1968)
την εφηρμοσμένην πολιτικήν οικονομίαν: Προβλήματα και
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Αρχ.
1965

Τελ.
1965

1966

1966

1966

1966

1966

1967

1967

1967

1968

1971

1968

1971

1968

1968

Σελίδα: 32

9

Πανεπιστημιακές παραδόσεις [7]: σύγγραμμα Ιωάννη
(Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Εισαγωγή εις την εφηρμοσμένην
πολιτικήν οικονομίαν», τεύχος 2 (1968)

10

The Development of the Greek Economy: σχέδιο [1]

11

The Development of the Greek Economy: σχέδιο [2]

12

14

The Development of the Greek Economy: σχέδιο [3]:
βιβλιογραφία
Παραδόσεις The Development of the Greek Economy:
σχέδιο [4]: βιβλιογραφία
The Development of the Greek Economy: σχέδιο [5]

15

The Development of the Greek Economy: σχέδιο [6]

16

Εξετάσεις φοιτητών [1]: (1963-1966)

17

Εξετάσεις φοιτητών [2]: (1967)

13

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

πολιτική οικονομικής αναπτύξεως.
Ο φάκελος περιέχει το δεύτερο τεύχος του συγγράμματος του 1968
Ιω. Πεσμαζόγλου για το πανεπιστημιακό μάθημα Εισαγωγή εις
την εφηρμοσμένην πολιτικήν οικονομίαν: Προβλήματα και
πολιτική οικονομικής αναπτύξεως.
Ο φάκελος περιέχει πανεπιστημιακές σημειώσεις και
χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις και τεύχος του
περιοδικού «The review of Economics and Statistics».
Ο φάκελος περιέχει βιβλιογραφία για τις πανεπιστημιακές
παραδόσεις.
Ο φάκελος περιέχει βιβλιογραφία για τις πανεπιστημιακές
παραδόσεις.
Ο φάκελος περιέχει το κεφάλαιο IV με τίτλο «Ιστορική
αναδρομή».
Ο φάκελος περιέχει πηγές και σημειώσεις για σύγγραμμα με
θέμα την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Ο φάκελος περιέχει θέματα εργασιών, θέματα εξετάσεων και 1963
αποτελέσματα αυτών για τα μαθήματα: Πολιτική οικονομία,
Εμπορική πολιτική, Εισαγωγή εις την εφηρμοσμένην
κοινωνικήν οικονομικήν και Ιστορία των οικονομιών και της
εξελίξεως του οικονομικού βίου.
Ο φάκελος περιέχει θέματα εργασιών, θέματα εξετάσεων και 1967
αποτελέσματα αυτών για τα μαθήματα Ιστορία οικονομικών
θεωριών και Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία.

1968

1966

1967

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
5 - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
3 - Προσωπικά
Πλήθος φακέλων:

10

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

1

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1967)

2

Συγχαρητήρια αλληλογραφία για την καθηγεσία του
Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (01/03/1967)
Αλληλογραφία: διάφορα: οικονομική και πολιτική
ενημέρωση (1968)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την
πανεπιστημιακή δραστηριότητα του Ιω. Πεσμαζόγλου, τις
εισηγήσεις/προτάσεις του για την ανέγερση της
πανεπιστημιούπολης, τις ομιλίες και διαλέξεις του και τη
συμμετοχή του σε συνέδρια.
Ο φάκελος περιέχει συγχαρητήρια αλληλογραφία για την
εκλογή του Ιω. Πεσμαζόγλου ως Έκτακτου Καθηγητή.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές με την έγκριση
οικονομικών προγραμμάτων στο ΒΙΕ, επιστολή διαμαρτυρίας
Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος προς το Υπουργείο
Οικονομικών για επικείμενη απόλυσή του, καθώς και
εισηγητική έκθεση και σχέδιο νόμου για την ακύρωση όλων
των νόμων της δικτατορίας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δημοσιεύματα τύπου και
σημειώματα σχετικά με τη δράση του Ιω. Πεσμαζόγλου ως
διδάσκοντος. Περιέχονται επίσης, δελτίο τύπου, η πρόσκληση
και το κείμενο της ομιλίας του στις Βρυξέλλες, 04/04/1968, με
τίτλο "Reflexions sur les conditions d'une politique europeenne
de croissance acceleree" καθώς και η πρόσκληση της
Υποδιεύθυνσης Γενικής Ασφαλείας να παρουσιαστεί στην
Αστυνομία Πόλεως.
Ο φάκελος περιέχει ΦΕΚ, αλληλογραφία, δημοσιεύματα τύπου
και σημειώματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Ιω.
Πεσμαζόγλου και την παράτασή της.
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο της ομιλίας του Ιω. Πεσμαζόγλου
στις Βρυξέλλες (04/04/1968), την αναφορά του προς το
Υπουργείο Παιδείας μετά την κλήση του σε απολογία με το
από 13/04/1968 έγγραφο, επιστολή προς τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου σχετική με την παράταση της διαθεσιμότητάς
του, δελτίο τύπου και δημοσιεύματα σχετικά με τη
διαθεσιμότητά του και την παράτασή της.
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, αναφορές
και δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη διαθεσιμότητά του.
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητη συνέντευξη του Ιω.
Πεσμαζόγλου για τη χούντα και δημοσιεύματα τύπου, του
έτους 1968.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, συνεντεύξεις και
δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη διαθεσιμότητά του και την

3

4

Διαθεσιμότητα [1]

5

Διαθεσιμότητα [2]

6

Διαθεσιμότητα [3]

7

Διαθεσιμότητα [4]: συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη
(Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1968) [1]
Διαθεσιμότητα [5]: συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη
(Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1968) [2]

8

9

Διαθεσιμότητα [6]
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Αρχ.
1967

Τελ.
1967

1967

1967

1968

1968

1967

1968

1969

1973

1969

1973

1968

1968

1968

1968

1969

1973

Σελίδα: 33

10

Αλληλογραφία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1970)

Αρχείο:

αίτησή του για ακύρωση της απομάκρυνσής του από το
Πανεπιστήμιο.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη
διαθεσιμότητα του Ιω. Πεσμαζόγλου, τη δίκη της "Εστίας" και
τη στάση και τη δράση του κατά της δικτατορίας.

1970

1970

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου

Σειρά:

6 - Ακαδημία Αθηνών

Υποσειρά:

1 - Διοικητικά θέματα
Πλήθος φακέλων:

32

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Εκλογή Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου στην Ακαδημία
Αθηνών (1992)

2

Πρακτικά ολομέλειας Ακαδημίας Αθηνών (Ιανουάριος Απρίλιος 1996) [1]

3

Πρακτικά ολομέλειας Ακαδημίας Αθηνών (Μάιος - Ιούνιος
1996) [2]

4

Πρακτικά ολομέλειας Ακαδημίας Αθηνών (13/06/1996) [3]

5

Πρακτικά ολομέλειας Ακαδημίας Αθηνών (Οκτώβριος Δεκέμβριος 1996) [4]

6

Προεδρία της Ακαδημίας Αθηνών (1996-1997) [1]

7

Προεδρία της Ακαδημίας Αθηνών (1996-1997) [2]

8

Απολογισμός Ακαδημίας Αθηνών (1996): πηγές

9

Εκλογή αντεπιστέλλοντος μέλους Michel Woitrin (1996)

10

Πρακτικά ολομέλειας Ακαδημίας Αθηνών (1997) [5]

11

Προϋπολογισμός Ακαδημίας Αθηνών (2002-2003)

12

Διευθύνσεις μελών Ακαδημίας Αθηνών

13

Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας
Αθηνών [1] (1985-1995)

14

Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας
Αθηνών [2] (1995)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει τον λόγο υποδοχής του Ιω. Πεσμαζόγλου 1992
στην Ακαδημία Αθηνών, σχέδιο του λόγου και υλικό για τη
συγγραφή του.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συνεδριών υπ' αριθμ. 2012, 1996
2016, 2018, 2019, 2021, 2023 και 2025 της ολομέλειας της
Ακαδημίας Αθηνών υπό την προεδρία του Προέδρου Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συνεδριών υπ' αριθμ. 2028, 1996
2031, 2032, 2033, 2035 και 2036 της ολομέλειας της
Ακαδημίας Αθηνών υπό την προεδρία του Προέδρου Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά της ολομέλειας της Ακαδημίας 1996
Αθηνών σχετικά με την οριστική έγκριση της Συγκλήτου για
την παραγωγή ταινίας με θέμα την Ακαδημία, το σχέδιο της
σύμβασης ανάθεσης παραγωγής οπτικοακουστικού έργου και
διάγραμμα της ιστορίας της Ακαδημίας.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συνεδριών υπ' αριθμ. 2038, 1996
2040, 2042, 2044, 2046, 2048, 2050, 2052, 2054 και 2055 της
ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών υπό την προεδρία του
Προέδρου Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα, επιστολές και 1996
χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με τον απολογισμό της
Ακαδημίας, την κινηματογραφική ταινία για την ιστορία της και
την αξιοποίηση του internet για την προώθηση των δράσεών της.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και χειρόγραφες
1996
σημειώσεις σχετικά με τις δράσεις της Ακαδημίας και τις
ομιλίες του 1996, έτους προεδρίας του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Επίσης, περιέχεται σχέδιο σύμβασης με το "Δίκτυο
Παναθήναια" για τη δημιουργία κινηματογραφικών ταινιών με
θέμα την ιστορία της Ακαδημίας και τα ερευνητικά κέντρα της.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφημερίδων και περιοδικών για τις 1996
εκδόσεις της Ακαδημίας, τον λόγο του αποχωρούντος
Προέδρου, Μανούσου Μανούσακα, τον απολογισμό
λειτουργίας της Επιτροπής Ερευνών και των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας, καθώς και προτάσεις του Ι.
Σκαρέντζου για το 1996.
Ο φάκελος περιέχει το βιογραφικό σημείωμα, την εργογραφία, 1996
τον λόγο υποδοχής που εκφωνήθηκε κατά την εκδήλωση
εκλογής του αντεπιστέλλοντος μέλους, Michel Woitrin και το
πρόγραμμα της εκδήλωσης.
Ο φάκελος περιέχει ψηφίσματα της Ακαδημίας Αθηνών
1997
σχετικά με τα γεγονότα του 1997 στην Αλβανία, τον θάνατο
του Monty Woodhouse (2001), την ανακήρυξη του 2001, ως
ευρωπαϊκού έτους γλωσσών, καθώς και τις ημερήσιες
διατάξεις της ολομέλειας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τον
2002
προϋπολογισμό της Ακαδημίας Αθηνών, οικονομικού έτους
2002 και 2004.
Ο φάκελος περιέχει διευθυνσιολόγιο μελών Ακαδημίας
Αθηνών.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την υπόθεση
1985
προσφυγής της κ. Άννας Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα στο
Συμβούλιο Επικρατείας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την εύρυθμη
1995
λειτουργία του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
της Ακαδημίας Αθηνών και πρόταση για τη δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και αξιοποίησης του
υλικού του Κέντρου.

Τελ.
1992

1996

1996

1996

1996

1997

1997

1996

1996

1997

2003

1995

1995

Σελίδα: 34

15

16
17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27
28
29
30

31
32

Γ΄ Τάξη Ακαδημίας Αθηνών (Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, προκήρυξη βραβείων της
Επιστημών) (1993-1994)
Ακαδημίας Αθηνών, εκθέσεις, ημερήσια διάταξη συνεδρίας Γ'
Τάξης των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών (15/11/1994) και
χειρόγραφες σημειώσεις για εκδηλώσεις που οργανώθηκαν
από την Ακαδημία.
Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Κοινωνίας: επετηρίδα «Ελληνική Ο φάκελος περιέχει τον βιβλιοδετημένο τόμο 2-3.
κοινωνία» (1994)
Ερευνητικά κέντρα Ακαδημίας Αθηνών (1995)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με διοικητικά
θέματα, αποσπάσματα του εσωτερικού κανονισμού της
Ακαδημίας, ομιλία του καθηγητή Μ. Ι. Μανούσακα για την
ανάληψη της προεδρίας της Ακαδημίας Αθηνών (1995) και
ανακοινώσεις σε διάφορα συνέδρια με θέμα τις προοπτικές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευρωπαϊκή πολιτική
συνεργασία.
Ερευνητικά κέντρα Ακαδημίας Αθηνών (1996)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη λειτουργία
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας και έκθεση ελέγχου
ορκωτών λογιστών για την οικονομική διαχείριση της περιόδου
01/01/1993 - 31/12/1993.
Ερευνητικά κέντρα Ακαδημίας Αθηνών: προτάσεις Ν. Κ.
Ο φάκελος περιέχει προτάσεις και σημειώματα σχετικά με τις
Αρτεμιάδη (1996)
δραστηριότητες των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας
Αθηνών (1996).
Ακαδημία Επιστημών Βερολίνου - Βραδεμβούργου (1996)
Ο φάκελος περιέχει φυλλάδια και ενημερωτικό υλικό της
Ακαδημίας Επιστημών Βερολίνου - Βραδεμβούργου.
Συνεργασία Ακαδημίας Επιστημών Βερολίνου Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη συνεργασία
Βραδεμβούργου με Ακαδημία Αθηνών (1996)
Ακαδημίας Αθηνών και Ακαδημίας Επιστημών Βερολίνου Βραδεμβούργου.
Επίσκεψη Προέδρου Ακαδημίας Επιστημών Βερολίνου Ο φάκελος περιέχει φυλλάδια και ενημερωτικό υλικό της
Βραδεμβούργου στην Αθήνα (08-10/06/1996)
Ακαδημίας Επιστημών Βερολίνου - Βραδεμβούργου. Επίσης,
περιέχει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου της κ.
Dieter Simon στην Αθήνα (08-10/06/1996) και τους λόγους
που εκφωνήθηκαν.
Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας: πρακτικά
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με ζητήματα του Κέντρου
συσκέψεων (1996-1997)
Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών και
τις έρευνες που διεξάγονται από αυτό.
Συνεργασία Ακαδημίας Αθηνών με ξένες Ακαδημίες
Ο φάκελος περιέχει σχέδια συμφωνίας για συνεργασία της
(1997-2000)
Ακαδημίας Αθηνών με ξένες Ακαδημίες (Σουηδική Ακαδημία,
Σερβική Ακαδημία και Ρουμανική Ακαδημία).
Γ΄ Τάξη Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών (1997-2001)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με εκδηλώσεις,
επαίνους και βραβεία της Ακαδημίας, καθώς και έκθεση και
πόρισμα για την πλήρωση έδρας των Οικονομικών
Επιστημών της Ακαδημίας (1997).
Ερευνητικά κέντρα Ακαδημίας Αθηνών (1997-2001)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τα ερευνητικά
προγράμματα της Ακαδημίας και τη χρηματοδότησή τους, την
ίδρυση Γραφείου Διαμεσολάβησης και την πλήρωση κενών
θέσεων.
Μουσείο Ευρώπης (1999)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δελτίο τύπου και εισήγηση
σχετικά με τη δημιουργία Μουσείου Ευρώπης.
Επιτροπές Ακαδημίας Αθηνών (2001-2003)
Ο φάκελος περιέχει ενημέρωση του Ιω. Πεσμαζόγλου για τη
συμμετοχή σε επιτροπές της Ακαδημίας Αθηνών.
Σύλλογος Φίλων Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και
Ο φάκελος περιέχει το καταστατικό του συλλόγου, τα ιδρυτικά
Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας (2001)
μέλη και πρόσκληση στην πρώτη γενική συνέλευση.
Β΄ Τάξη Ακαδημίας Αθηνών (Τάξη των Γραμμάτων και
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά φυλλάδια και ιστορική
Καλών Τεχνών): ιστορική αναδρομή
αναδρομή για τη Β΄ Τάξη της Ακαδημίας Αθηνών (Τάξη των
Γραμμάτων και Καλών Τεχνών).
Εισηγήσεις για τιμητικές διακρίσεις τρίτων (1997, 1999,
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και εισηγήσεις σχετικά με
2001)
τιμητικές διακρίσεις τρίτων.
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: τιμητικές
Ο φάκελος περιέχει απόσπασμα της συνεδρίας της Συγκλήτου
διακρίσειςαπό Ακαδημία Αθηνών (1994-1996)
(25/04/1994), αλληλογραφία και εισήγηση σχετικά με την
τιμητική διάκριση του πατριάρχη Βαρθολομαίου, δελτίο τύπου
και χαιρετισμούς από την επίσημη υποδοχή του, ως επίτιμου
μέλους της Ακαδημίας Αθηνών (21/05/1999).

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

1993

1994

1994

1994

1995

1995

1993

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1997

1997

2000

1997

2001

1997

2001

1999

1999

2001

2003

2001

2001

1997

2001

1994

1996

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
6 - Ακαδημία Αθηνών
2 - Γενική αλληλογραφία
Πλήθος φακέλων:

18

Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

Τίτλος

Περιγραφή

Γενική αλληλογραφία (1992) [1]

Ο φάκελος περιέχει εισήγηση με θέμα την προβολή της
Ακαδημίας και αλληλογραφία σχετική με τη διοργάνωση

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Αρχ.
1992

Τελ.
1992

Σελίδα: 35

2

Γενική αλληλογραφία (1993) [1]

3

Γενική αλληλογραφία (1994) [1]

4

Γενική αλληλογραφία (1995) [1]

5

Γενική αλληλογραφία (1995) [2]

6

Γενική αλληλογραφία (1996) [1]

7

Γενική αλληλογραφία (1996) [2]

8

Γενική αλληλογραφία (1996) [3]

9

Γενική αλληλογραφία (1997) [1]

10

Αλληλογραφία (1997-2002)

11

Αλληλογραφία εσωτερικού (1994)

12

Αλληλογραφία εσωτερικού (1995) [1]

13

Αλληλογραφία εσωτερικού (1995) [2]

14

Αλληλογραφία εσωτερικού (1996) [1]

15

Αλληλογραφία εσωτερικού (1996) [2]

16

Αλληλογραφία εσωτερικού (1997)

17

Αλληλογραφία: Γ. Β. Δερτιλής (1996)

18

Αλληλογραφία: Γ. Β. Δερτιλής (1999-2001)
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συνεδρίου και τη δημοσίευση και βράβευση εργασιών.
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με την 1993
απουσία του Ιω. Πεσμαζόγλου από τη συνεδρία της
ολομέλειας της Ακαδημίας, αλληλογραφία σχετική με
προτάσεις για τη συμμετοχή του σε συνέδρια και εισήγηση με
θέμα την προστασία πολιτιστικών εμβλημάτων και συμβόλων
ιστορικής κληρονομιάς και τη βράβευση εργασιών.
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με την 1994
απουσία του Ιω. Πεσμαζόγλου από τη συνεδρία της
ολομέλειας της Ακαδημίας, αλληλογραφία με προτάσεις για
διεξαγωγή έρευνας από την Ακαδημία Αθηνών και έκθεση των
δραστηριοτήτων του Ιω. Πεσμαζόγλου εκτός Ακαδημίας, κατά
το 1994.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα σχετικά με τον
1995
προϋπολογισμό για τη διάσκεψη της Ακαδημίας (Ιούνιος ή
Σεπτέμβριος 1996) και τις οικοδομικές επεμβάσεις στο κτήριό
της (εγκατάσταση κλιματισμού και μεγαφωνικής
εγκατάστασης) και επιστολή με πρόταση για βράβευση
λογοτεχνών από την Ακαδημία.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη διοργάνωση 1995
διασκέψεων επικοινωνίας και συνεργασίας με αντεπιστέλλοντα
μέλη εσωτερικού και εξωτερικού της Ακαδημίας, τη βράβευση
ερευνητών και την εγκατάσταση κλιματισμού και μεγαφωνικής
εγκατάστασης στο κτήριό της.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την αποστολή
1996
αιτημάτων προς την Ακαδημία, την κινηματογραφική ταινία για
την ιστορία της, τη συνεργασία Ακαδημίας Αθηνών και
Ακαδημίας Επιστημών Βερολίνου - Βραδεμβούργου και τις
επιπτώσεις από την κατασκευή του υπόγειου σιδηροδρόμου
της Αθήνας στην περιοχή της Ακαδημίας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την αποστολή
1996
αιτημάτων προς την Ακαδημία, τιμητικές διακρίσεις τρίτων και
τη διοργάνωση και συμμετοχή του Ιω. Πεσμαζόγλου σε
εκδηλώσεις.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τιμητικές
1996
διακρίσεις μελών της Ακαδημίας και τρίτων, ομιλίες και
χειρόγραφες σημειώσεις. Ο φάκελος περιέχει επίσης, τεύχος
του περιοδικού "The Economist" (Σεπτέμβριος 1996).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις εκδηλώσεις 1997
της Ακαδημίας και το βραβείο της "Ολυμπιακή Ιδέα".
Ο φάκελος περιέχει εισηγήσεις και αιτήσεις προς την Ακαδημία 1997
σχετικά με βραβεύσεις και δωρεές, λειτουργικά θέματά της και
τη συμμετοχή σε συνέδρια.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη συμμετοχή
1994
του Ιω. Πεσμαζόγλου σε εκδηλώσεις και συνέδρια και τις
ομιλίες και εισηγήσεις του σχετικά με τις τιμητικές διακρίσεις
και τη δημοσίευση μελετών τρίτων.
Ο φάκελος περιέχει ευχετήρια αλληλογραφία, εισηγήσεις του 1995
Ιω. Πεσμαζόγλου για τιμητικές διακρίσεις και δημοσίευση
μελετών τρίτων, καθώς και αλληλογραφία σχετική με τη
συμμετοχή του σε εκδηλώσεις και συνέδρια.
Ο φάκελος περιέχει εισηγήσεις για τιμητικές διακρίσεις και
1995
βραβεύσεις, αιτήματα τρίτων για δημοσίευση μελετών και
αλληλογραφία σχετική με τη συμμετοχή του Ιω. Πεσμαζόγλου
σε εκδηλώσεις και συνέδρια.
Ο φάκελος περιέχει ευχετήρια αλληλογραφία, προσκλήσεις για 1996
συμμετοχή του Ιω. Πεσμαζόγλου σε εκδηλώσεις και συνέδρια,
αιτήματα τρίτων για δημοσίευση μελετών και οικονομική
ενίσχυση από την Ακαδημία και προτάσεις για τιμητικές
διακρίσεις.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη συμμετοχή
1996
του Ιω. Πεσμαζόγλου σε εκδηλώσεις και συνέδρια.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη συμμετοχή
1997
του Ιω. Πεσμαζόγλου σε εκδηλώσεις και συνέδρια, αιτήματα
τρίτων για δημοσίευση μελετών και οικονομική ενίσχυση από
την Ακαδημία, προτάσεις για τιμητικές διακρίσεις, καθώς και
αλληλογραφία σχετική με τη δράση της Επιτροπής για την
Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την έδρα
1996
Νεοελληνικών Σπουδών στην Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την ευόδωση
1999
των προσπαθειών για την ίδρυση έδρας Νεοελληνικών
Σπουδών στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales.
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Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1994)

2

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1995) [1]

3

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1995) [2]

4

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1996) [1]

5

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1996) [2]

6

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1996) [3]

7

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1997) [1]

8

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1997) [2]

9

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1998)

10

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1999)
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Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις
1994
σχετικά με τη σημασία της ελληνικής προεδρίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σύνδεση της Κύπρου με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δημοκρατία ως πολίτευμα, την κοινή
ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, την Κύπρο και την
τουρκική κατοχή, την έρευνα της Ακαδημίας Αθηνών στη
Θράκη, τον Κώστα Καλλιγά και το έργο του, καθώς και ομιλία
με θέμα το "Όχι του '40".
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις
1995
σχετικά με τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο και το έργο του, την
Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σημασία της ελληνικής
γλώσσας και τη διεθνή ακτινοβολία της, τον θεσμό των
εθνικών ευεργετών και χορηγών και τον Άγγελο Αγγελόπουλο
και το έργο του.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις
1995
σχετικά με την Επιτροπή Πρωτοβουλίας για την ίδρυση έδρας
Νεοελληνικών Σπουδών στην Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, την πολιτισμική κληρονομιά της Κύπρου,
την παιδεία και τον ρόλο της στην κοινωνική συνοχή και το
δημιουργικό έργο, την ορθοδοξία στον σύγχρονο κόσμο, την
ορθοδοξία και τον ελληνισμό, την τρίτη ηλικία και την υγεία και
το μέλλον της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης.
Ο φάκελος περιέχει την ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου κατά την 1996
ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου της Ακαδημίας,
καθώς και ανακοινώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις σχετικά με
την καθιέρωση ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, τις
προκλήσεις και προοπτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον
ακαδημαϊκό Σόλωνα Κυδωνιάτη, τον ζωγράφο Γιάννη
Μόραλη, την ορθοδοξία, τον ακαδημαϊκό και λογοτέχνη Στρατή
Μυριβήλη και την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Τελ.
1994

Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις
1996
σχετικά με τη διεθνή παρουσία και επιρροή του ελληνισμού,
την ιστορία και τη δράση της Ακαδημίας Αθηνών, το
ολοκαύτωμα των Ελλήνων ισραηλιτών κατά τον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο, τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, τον καθηγητή Nickolas
Hammond, τον ακαδημαϊκό Περικλή Θεοχάρη, τη Μάχη της
Κρήτης, τον ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη, την πανεπιστημιακή
εκπαίδευση, τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο και το έργο του και
τον ακαδημαϊκό Άγγελο Αγγελόπουλο και το έργο του.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, ομιλίες, και συνεντεύξεις
1996
σχετικά με τον καθηγητή οικονομικών επιστημών Michel
Woitrin, τον ακαδημαϊκό Άγγελο Αγγελόπουλο και το έργο του,
τον ρόλο των επιστημονικών ακαδημιών στα Βαλκάνια, τη
νεοελληνική γλώσσα και την εκπαίδευση, την ορθοδοξία και
τον ελληνισμό και το έργο της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος
1996.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις
1997
σχετικά με το έργο και την αποστολή της Ακαδημίας Αθηνών,
την ορθοδοξία και τον ελληνισμό, την πορεία προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συνθήκη της Ρώμης και τα
πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Ευρώπης.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις
1997
σχετικά με τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την
αποστολή της ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο και την
πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις
1998
σχετικά με τη σχέση εκπαίδευσης και πολιτιστικής
δημιουργίας, τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, την ορθοδοξία στον σύγχρονο κόσμο και την
ίδρυση του κράτους του Ισραήλ.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις
1999
σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο, την υποδοχή στην Ακαδημία Αθηνών του
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ως επίτιμου μέλους,
την Επιτροπή για την Προστασία της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Κύπρου και τη συμβολή της ορθοδοξίας στον
σύγχρονο κόσμο.
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Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (2000)

Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις
2000
σχετικά με τη συμβολή του Κέντρου Διεθνούς Παιδικής
Εκθέσεως Ζωγραφικής στην Ελλάδα, την πορεία και
συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ελληνική θέση και
επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εκδήλωση προς
τιμήν του Ιω. Πεσμαζόγλου στη Χίο από τον Φιλοτεχνικό Όμιλο
Χίου.
Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (2001)
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες κατά την παρουσίαση βιβλίων με 2001
θέμα τον ακαδημαϊκό Κυριάκο Βαρβαρέσο και τη διοικητική
αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση.
Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (2002)
Ο φάκελος περιέχει ομιλία κατά την παρουσίαση βιβλίου με
2002
θέμα τον ακαδημαϊκό Κυριάκο Βαρβαρέσο και ανακοίνωση για
την επέτειο 20 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην
ΕΟΚ.
Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (2003)
Ο φάκελος περιέχει απόσπασμα συνέντευξης για τη
2003
συμμετοχή του Ιω. Πεσμαζόγλου στην κυβέρνηση Εθνικής
Ενότητας.
Μάμαλος Βασίλειος: τιμητική εκδήλωση Ακαδημίας Αθηνών Ο φάκελος περιέχει το βιβλίο-βιογραφία «Ο καθηγητής Β.
1989
(1989)
Μάμαλου: ο ιατρός, ο διδάσκαλος και το έργο του» και το
έντυπο της τιμητικής εκδήλωσης.
Ακαδημία Αθηνών: ομιλίες (1992-1993)
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπα από τα πρακτικά της Ακαδημίας 1992
Αθηνών με ομιλίες του Προέδρου της Ακαδημίας, Μιχαήλ
Σακελλαρίου και άλλων Ακαδημαϊκών (1992-1993).
Ομιλία «Η Ορθοδοξία στην Ευρώπη» [1]: Χριστιανική
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δελτίο τύπου και
1993
Αδελφότητα Νέων (Θεσσαλονίκη, 05/04/1993)
χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με την ομιλία με θέμα τη θέση
της ορθοδοξίας στην Ευρώπη.
Ομιλία «Η Ορθοδοξία στην Ευρώπη» [2]: διάσκεψη για τη
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου, χειρόγραφες σημειώσεις και 1993
Ρωσία (Λουξεμβούργο, 07/07/1993)
βιβλιογραφία σχετικά με την ομιλία με θέμα τη συμβολή της
ορθόδοξης εκκλησίας της Ρωσίας στη θεμελίωση των
δημοκρατικών θεσμών και στην προστασία των δικαιωμάτων
του ανθρώπου και των μειονοτήτων στην Ανατολική Ευρώπη.
Ομιλία «Η Ορθοδοξία στην Ευρώπη» [3]: πηγές (1990-1993) Ο φάκελος περιέχει βιβλιογραφία για τις ομιλίες με θέμα τη
1990
θέση της ορθοδοξίας στην Ευρώπη και τη συμβολή της
ορθόδοξης εκκλησίας της Ρωσίας στη θεμελίωση των
δημοκρατικών θεσμών και της προστασίας των δικαιωμάτων
του ανθρώπου και των μειονοτήτων στην Ανατολική Ευρώπη.
Ορθοδοξία και Ευρώπη [1]: ομιλίες - σημειώσεις (1982-1993) Ο φάκελος περιέχει περίληψη της ομιλίας του Ιω.
1982
Πεσμαζόγλου στο συνέδριο εκκλησιών (1982) με τίτλο
"European integration and the task of the churches in Western
Europe", χειρόγραφες σημειώσεις και βιβλιογραφία σχετικά με
τη θέση και τον ρόλο της ορθοδοξίας στην Ευρώπη και το
ιεραποστολικό έργο της ορθόδοξης εκκλησίας.
Ορθοδοξία και Ευρώπη [2]: πηγές (1976-1993)
Ο φάκελος περιέχει βιβλιογραφία σχετική με τη θέση της
1976
ορθοδοξίας στην Ευρώπη, τις αιρέσεις και την παραθρησκεία,
τη σχέση ελληνικής παράδοσης και ορθοδοξίας και το έργο
της ορθόδοξης εκκλησίας.
Ορθοδοξία και Ευρώπη [3]: πηγές (1982-1993)
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις και βιβλιογραφία 1982
σχετικά με τη θέση της ορθοδοξίας στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα και τις σχέσεις Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας.
Ορθοδοξία και Ευρώπη [4]: πηγές (1992-1995)
Ο φάκελος περιέχει βιβλιογραφία σχετική με την πνευματική 1992
συγγένεια των λαών, τη γεωπολιτική της ορθοδοξίας και την
επίσημη υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ελβετίας κ. Δαμασκηνού
Παπανδρέου.
Ορθοδοξία και Ευρώπη [5]: πηγές (1992-1995)
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις και βιβλιογραφία 1992
σχετικά με την επίσημη υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ελβετίας κ. Δαμασκηνού
Παπανδρέου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων
και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου Γιαννουλάτου, τη σχέση
Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και τη θέση της
ορθοδοξίας στην Ευρώπη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον 21ο αιώνα: πρόταση Ιωάννη
Ο φάκελος περιέχει επιστολή του Ιω. Πεσμαζόγλου προς τον 1994
(Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1994)
Jerome Vignon για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον 21ο αιώνα.
Ομιλία: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση: προβλήματα και
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις και βιβλιογραφία 1994
προοπτικές, ελληνικές θέσεις και προτάσεις» [1994;] [1]
σχετικά με τις ελληνικές θέσεις και προτάσεις για τα
προβλήματα και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ομιλία: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση: προβλήματα και
Ο φάκελος περιέχει βιβλιογραφία σχετική με την παιδεία, την 1994
προοπτικές, ελληνικές θέσεις και προτάσεις» [1994;] [2]
οικονομική πολιτική, τον ελληνικό πολιτισμό, τις σχέσεις
Ελλάδας - Τουρκίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχέσεις
ΗΠΑ - Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ομιλία: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση: προβλήματα και
Ο φάκελος περιέχει βιβλιογραφία σχετική με τον ελληνικό
1994
προοπτικές, ελληνικές θέσεις και προτάσεις» [1994;] [3]
πολιτισμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ομιλία για τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Ο φάκελος περιέχει την έκθεση της Επιτροπής των
1995
Ένωσης (Ινστιτούτο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής,
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM(95)228/31.05.1995).
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15/12/1995): πηγές [1]

30

Ομιλία για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομικής
ένωσης (Ινστιτούτο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής,
15/12/1995): πηγές [2]

31

Ομιλία «Το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομικής
ενοποίησης»: Ινστιτούτο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής
(1992-1996) [1]: σημειώσεις

32

Ομιλία «Το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομικής
ενοποίησης»: Ινστιτούτο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής
(1992-1996) [2]: πηγές

33

Στρογγυλή τράπεζα: δημόσιο χρέος - οικονομική ανάπτυξη:
πηγές (1994-1995)

34

Ιδρύματα Raoul Follereau: εκδήλωση 25/01/1996

35

Ομιλία αντεπιστέλλοντος μέλους Nicholas G. L. Hammond
[1] (1996)

36

Ομιλία του Nicholas G. L. Hammond [2] (07/05/1996)
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Ομιλία για τα χαρακτηριστικά της Ακαδημίας Αθηνών και τη
σχέση τους με τα μαθηματικά (Θεσσαλονίκη, 26/05/1996)

38

Εκδήλωση «50 χρόνια Ισραήλ» (1996;)

39

Ομιλία στην επέτειο των 55 χρόνων από τη Μάχη της
Κρήτης (1996): πηγές
Ομιλίες, λόγοι, εισηγήσεις (1993-1996)
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Συνέδριο με τίτλο «40 χρόνια από τη συνθήκη της Ρώμης»
(Ρώμη, 25-27 Μαρτίου 1997)
Ξενοφών Ζολώτας: εκδήλωση Δημοσιογραφικού
Οργανισμού Λαμπράκη (1997)

«Η αποστολή της ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο»: ομιλία
Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (05/04/1998) [1]
«Η αποστολή της ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο»: ομιλία
Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (05/04/1998) [2]: πηγές
«Η αποστολή της ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο»: ομιλία
Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (05/04/1998) [3]: πηγές
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"Συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις γενικές κατευθύνσεις
των οικονομικών πολιτικών των κρατών-μελών και της Κοινότητας",
έκθεση της Επιτροπής για την Ομάδα Προβληματισμού
(Διακυβερνητική Διάσκεψη 1996), καθώς και τεύχος του
δελτίου "Economie Europeenne", supplement A, no. 4-5.
Ο φάκελος περιέχει εβδομαδιαίες επισκοπήσεις του
1995
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (10-14 Οκτωβρίου, 12-16
Δεκεμβρίου 1988), τα συμπεράσματα της πορτογαλικής
προεδρίας (α΄ εξαμήνο 1992), τη μελέτη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (W-16) "Τα εκλογικά συστήματα στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Κοινότητος" (1992) και άρθρο του Christopher
Sardelis με τίτλο "EC Enlargement and the EFTA Countries",
στο περιοδικό της Επιτροπής "Economic Papers" αρ. 100 (1993).
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις και βιβλιογραφία 1992
σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Ένωσης και τη σημασία του εξαγωγικού
προσανατολισμού μιας οικονομίας.
Ο φάκελος περιέχει βιβλιογραφία σχετική με τον
1992
προσανατολισμό μιας οικονομικής πολιτικής, την ευρωπαϊκή
στρατηγική για την απασχόληση και την ευρωπαϊκή
νομισματική πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει πηγές για το συνέδριο με θέμα "Η
1994
συμβολή της φορολογίας στην οικονομική ανάπτυξη" της
Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και
Δημοσιονομικών Μελετών, 10-11/03/1995, στο οποίο ο Ιω.
Πεσμαζόγλου συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας.
Ο φάκελος περιέχει πρόσκληση και ενημερωτικό υλικό από
1996
την εορταστική εκδήλωση της Διεθνούς Ένωσης Ιδρυμάτων
Raoul Follereau με την ευκαιρία της 43ης Παγκόσμιας Ημέρας
των Χανσενικών.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και χειρόγραφες
1996
σημειώσεις σχετικά με την ομιλία του N. Hammond στην
Ακαδημία Αθηνών.
Ο φάκελος περιέχει περίληψη της ομιλίας του Nicholas
1996
Hammond στην Ακαδημία Αθηνών.
Ο φάκελος περιέχει πηγές για την ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου 1996
με θέμα την Ακαδημία Αθηνών στο Συνέδριο Γεωμετρίας που
διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 1996. Πιο
συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται συνοδευτικό σημείωμα του
Ακαδημαϊκού Νικολάου Κ. Αρτεμιάδη και ανάτυπο ομιλίας του
με τίτλο "Εφαρμογές των καθαρών μαθηματικών στις
οικονομικές επιστήμες (Απονομή βραβείου Nobel 1995)" από
τα πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 70 (1995), 329-343,
αντίγραφο κειμένου για την Ακαδημία Αθηνών, αντίγραφο
ομιλίας του Παναγιώτη Ζερβού με θέμα "Αι μαθηματικαί
έννοιαι παρά Πλάτωνι", κατά την έκτακτη συνεδρία της
Ακαδημίας Αθηνών στις 22/05/1950, καθώς και τηλεομοιότυπο
με απόσπασμα από την "Ιστορία της Ακαδημίας Αθηνών" με
θέμα τον Πλάτωνα και τα μαθηματικά.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις ομιλίας [του Ιω. 1988
Πεσμαζόγλου;] για την επέτειο 50 χρόνων από την
ανεξαρτησία του Ισραήλ, καθώς και συναφή δημοσιεύματα.
Ο φάκελος περιέχει βιβλιογραφία σχετική με τη Μάχη της
1996
Κρήτης.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, λόγους και εισηγήσεις του Ιω.
1993
Πεσμαζόγλου σχετικά με την έρευνα της Ακαδημίας Αθηνών
στη Θράκη, την υποδοχή του καθηγητή κ. Μιχαήλ Γραβάνη ως
αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας, τη βράβευση
μελετών και την ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, κατάλογο συμμετεχόντων 1997
και πρόγραμμα του συνεδρίου.
Ο φάκελος περιέχει σχέδιο ομιλίας του Ιω. Πεσμαζόγλου
1997
παρουσίαση του βιβλίου (21/05/1997) με επιλογή κειμένων
από το έργο του Ξ. Ζολώτα, σε επιμέλεια Βάσου Π.
Μαθιόπουλου, που εκδόθηκε από τον Δημοσιογραφικό
Οργανισμό Λαμπράκη στη σειρά «Προοδευτική Ευρωπαϊκή
Σκέψη».
Ο φάκελος περιέχει ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου στην
1998
Κάλυμνο και συναφείς πηγές.
Ο φάκελος περιέχει πληροφορίες για τη διαθρησκευτική
1998
σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη το 1994.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την επίσκεψη του
1998
Πατριάρχη στη Λέρο, τα συμπεράσματα της ομιλίας του
Οικουμενικού Πατριάρχη στη διαθρησκευτική σύνοδο, την
ομιλία στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, κ.ά.
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«Η αποστολή της ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο»: ομιλία Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την επίσκεψη του
Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (05/04/1998) [4]: πηγές
Πατριάρχη στο Στρασβούργο, στις 19/04/1994.
Λόγοι, ομιλίες (1999)
Ο φάκελος περιέχει λόγους και ομιλίες με θέμα την παιδεία
των Ελλήνων, τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο και την πνευματική διάσταση της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821.
Ομιλία εις μνήμην J. William Fulbright (Ελληνοαμερικανική
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, πρόσκληση και
Ένωση, 21/02/2001): πρόσκληση - πηγές
βιβλιογραφία σχετικά με την εκδήλωση στη μνήμη του J.
William Fulbright.
Ομιλίες, δηλώσεις, συνεντεύξεις: ενημερωτικό υλικό/πηγές
Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά με τη σχέση Ελλήνων και
Αμερικανών πολιτών με αναφορές στην Επανάσταση του
1821, ομιλία για την 25η Μαρτίου, σύντομη χρονολογική
ιστορική αναδρομή για την Κύπρο και άρθρο για τη λειτουργία
του ελληνικού πολιτικού συστήματος.
6th Amaldi Conference, Ρώμη, Ιταλία (27-29 Σεπτεμβρίου
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και πρόσκληση σχετικά με
1993) [1]
τη συμμετοχή του Ιω. Πεσμαζόγλου στο 6th Amaldi
Conference.
6th Amaldi Conference, Ρώμη, Ιταλία (27-29 Σεπτεμβρίου
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, πρόγραμμα συνεδρίου,
1993) [2]
ανακοινώσεις συμμετεχόντων και χειρόγραφες σημειώσεις του
Ιω. Πεσμαζόγλου σχετικά με την ομιλία του στο 6th Amaldi
Conference.
7th Amaldi Conference, Βαρσοβία, Πολωνία (21-24
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, πρόγραμμα συνεδρίου και
Σεπτεμβρίου 1994) [1]
την ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου στο 7th Amaldi Conference.
7th Amaldi Conference, Βαρσοβία, Πολωνία (21-24
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και ανακοινώσεις
Σεπτεμβρίου 1994) [2]
συμμετεχόντων στο 7th Amaldi Conference.
7th Amaldi Conference, Jablonna, Βαρσοβία, Πολωνία
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις και ανακοινώσεις
(21-24 Σεπτεμβρίου 1994) [3]: σημειώσεις
συμμετεχόντων στο 7th Amaldi Conference.
8th Amaldi Conference, Piacenza, Ιταλία (5-7 Οκτωβρίου
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και ενημερωτικό υλικό από
1995) [1]
το 8th Amaldi Conference.
8th Amaldi Conference, Piacenza, Ιταλία (5-7 Οκτωβρίου
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, βιβλιιογραφία και
1995) [2]
ανακοινώσεις συμμετεχόντων στο 8th Amaldi Conference.
Συνέδρια: διάφορα (1990-1994)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και προγράμματα
συνεδρίων, στα οποία συμμετείχε ο Ιω. Πεσμαζόγλου κατά το
χρονικό διάστημα 1990-1994.

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:
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1990
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6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
6 - Ακαδημία Αθηνών
4 - Επιτροπή για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου
Πλήθος φακέλων:

7

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Επιτροπή για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
της Κύπρου [Α]: έγγραφα (1994-1998)

2

Επιτροπή για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
της Κύπρου [Α]: ενημέρωση - επικοινωνία (1988-1999)

3

Επιτροπή για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
της Κύπρου [Α]: επιστροφή κλαπέντων κειμηλίων στην
Κύπρο (1997)
Επιτροπή για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
της Κύπρου [Β]: συνέντευξη τύπου (31/01/1996)

4

5

Επιτροπή για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
της Κύπρου [Γ]: κείμενα για το "Λεύκωμα" (1997)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, ανακοινώσεις και
1994
σημειώματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της
Επιτροπής και λεύκωμα με τίτλο «Κύπρος - 9000 χρόνων
έργα πολιτισμού λεηλατούνται».
Ο φάκελος περιέχει ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1988
που καταδικάζει την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς
στα Κατεχόμενα (15/12/1988), εισήγηση του Van der Werff για
την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και συναφή
δημοσιεύματα τύπου, καθώς και ανακοινώσεις τύπου της
Αρχιεπισκοπής Κύπρου σχετικά με την υπόθεση τεσσάρων
εικόνων της Εκκλησίας του Αντιφωνητή στην κατεχόμενη
Κύπρο.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και ανακοινώσεις
1997
σχετικά με την επιστροφή κλαπέντων κειμηλίων στην Κύπρο.

Τελ.
1998

Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα επιστολών, δελτίων τύπου και 1996
άρθρων σχετικά με την κοινή πρωτοβουλία των
ευρωβουλευτών Γιάννου Κρανιδιώτη και Κώστα Χατζηδάκη
για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς των
κατεχόμενων από την Τουρκία εδαφών της Κύπρου και τη
διανομή του λευκώματος "Κύπρος - 9000 χρόνων έργα
πολιτισμού λεηλατούνται".
Ο φάκελος περιέχει τα κείμενα του λευκώματος της Επιτροπής 1997
για τις καταστροφές μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στην
κατεχόμενη Κύπρο. Περιέχονται, επίσης, φωτοαντίγραφο
χάρτη του Πόντου, φωτοαντίγραφο χάρτη της αρχαίας
Ελλάδας και των ανατολικών αποικιών της, καθώς και έκθεση
του κ. Παραδεισόπουλου (;) με θέμα την κατάσταση των
Ελλήνων της πρώην ΕΣΣΔ και τη δραστηριότητα του
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1997
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6

Επιτροπή για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
της Κύπρου [Δ]: αλληλογραφία (1999)

7

Επιτροπή για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
της Κύπρου [Ε]: επιστολόχαρτα και ταχυδρομικοί φάκελοι

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού στην Ουκρανία.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την αποστολή
του λευκώματος «Κύπρος: Η λεηλασία ενός πολιτισμού»,
καθώς και κείμενο της Επιτροπής σε ελληνική, αγγλική,
γερμανική και γαλλική γλώσσα, με έκκληση για παγκόσμια
διαμαρτυρία και καταδίκη των καταστροφών των μνημείων
στην κατεχόμενη Κύπρο.
Ο φάκελος περιέχει επιστολόχαρτα και ταχυδρομικούς
φακέλους της Επιτροπής.

1999

1999

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
6 - Ακαδημία Αθηνών
5 - Διάφορα
Πλήθος φακέλων:

10

Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

2

3

4

5

6

7
8
9
10

Τίτλος

Περιγραφή

Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, ανάτυπο προκήρυξης
2000
βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών (2001), δημοσιεύματα τύπου
και εισηγητική έκθεση με θέμα το "Βραβείο Ιωάννου και
Μιράντας Πεσμαζόγλου".
Επετηρίδα Ακαδημίας Αθηνών (2004): βιογραφικό σημείωμα Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, διορθώσεις και βιογραφικό 2004
Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
σημείωμα του Ιω. Πεσμαζόγλου σχετικά με δημοσίευση στην
Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών.
Κωνσταντίνος Τσάτσος: κείμενα
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφα από τα πρακτικά της
1962
Ακαδημίας Αθηνών, κείμενα του Κ. Τσάτσου της περιόδου
1962-1975, τα οποία απέστειλε ο Ιωάννης Σκαρέντζος στον
Ιω. Πεσμαζόγλου το 1997, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις
του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Οικονομικά και ευρωπαϊκά θέματα: χειρόγραφες σημειώσεις Ο φάκελος περιέχει πηγές και χειρόγραφες σημειώσεις για
Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου [1]
οικονομικά και ευρωπαϊκά θέματα (οικουμενικές γεωπολιτικές
προοπτικές, ευρωπαϊκή νομισματική ένωση, ευρωπαϊκά
στατιστικά στοιχεία, προϋπολογισμό, βιομηχανική ανάπτυξη,
κ.λπ.).
Οικονομικά και ευρωπαϊκά θέματα: χειρόγραφες σημειώσεις Ο φάκελος περιέχει πηγές και χειρόγραφες σημειώσεις για
Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου [2]
οικονομικά και ευρωπαϊκά θέματα (απόψεις Pier Virgilio
Dastoli για προοπτικές ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης,
πολιτική στην Ελλάδα, διεθνείς σχέσεις και παγκοσμιοποίηση
και το πακέτο Ντελόρ).
Οικονομικά και ευρωπαϊκά θέματα: πηγές
Ο φάκελος περιέχει άρθρα, ανάτυπα και εκδόσεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για ευρωπαϊκά θέματα κ.ά.
Γενικά Θέματα: ενημερωτικό υλικό/πηγές (1993) [1]
Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη 253 - 256 του περιοδικού
1993
«Ευθύνη».
Γενικά Θέματα: ενημερωτικό υλικό/πηγές (1994-1995) [2]
Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη 273, 274 και 280 του περιοδικού 1994
«Ευθύνη».
Γενικά Θέματα: ενημερωτικό υλικό/πηγές (1995-1996) [3]
Ο φάκελος περιέχει άρθρα, εισηγήσεις και ανάτυπα για
1995
ενημέρωση για διάφορα ευρωπαϊκά θέματα.
Ακαδημία Αθηνών: ιστορική αναδρομή
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις, άρθρα και
βιβλιογραφία σχετικά με την ιστορία της Ακαδημίας Αθηνών.
Βραβείο Ιωάννου και Μιράντας Πεσμαζόγλου (2000-2003)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Τελ.
2003

2004

1975

1993
1995
1996

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
7 - Επιστημονική έρευνα: δράσεις και προτάσεις
1 - Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών (ΒΙΕ) - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Πλήθος φακέλων:

41

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Ίδρυση Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών: ιδρυτικά κείμενα
(1958, 1960)

2

Ίδρυση Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών: κανονισμοί (1960,
1961)

3

Ίδρυση Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών: απολογισμοί

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
1958

Ο φάκελος περιέχει το βασιλικό διάταγμα "περί εγκρίσεως
συστάσεως του Ιδρύματος" (έντυπα των ετών 1958 και 1960)
και φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του πρακτικού της
δεύτερης συνεδρίας του ΔΣ του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών
(05/11/1958), όπου σημειώνονται τα ονόματα των
παρευρισκομένων.
Ο φάκελος περιέχει τον κανονισμό ενισχύσεως ερευνών του 1960
Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών (ΒΙΕ) (1960) και τον κανονισμό
του ΒΙΕ (τροποποίηση 1961).
Ο φάκελος περιέχει καταλόγους με τις δημοσιεύσεις που
1962

Τελ.
1960

1961

1963
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δημοσιεύσεων (1958-1962)

4

Επετηρίς του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών (1960-1961)

5

Επετηρίς του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών (1962-1963)

6

Επετηρίς του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών (1966-1967)

7

Εκθέσεις πεπραγμένων εικοσαετίας 1960-1980

8

Νόμος-πλαίσιο για την έρευνα: συζήτηση στη Βουλή (1984)

9

Νόμος-πλαίσιο για την έρευνα: δημοσιεύματα τύπου

10

Βιοτεχνικά δάνεια: απόφαση Νομισματικής Επιτροπής
1421/66

11

Αλληλογραφία [1] (Φεβρουάριος - Σεπτέμβριος 1958)

12

Αλληλογραφία [2] (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1958)

13

Αλληλογραφία [3] (1964, 1966)

14

Αλληλογραφία: προτάσεις [1] (1964)

15

Αλληλογραφία: προτάσεις [2] (1965)

16

Αλληλογραφία: προτάσεις [3] (1966)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

πραγματοποιήθηκαν επί τη βάσει ερευνών που ενισχύθηκαν
από το Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών από την ίδρυσή του έως το
1962.
Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη 2-3 της επετηρίδας του Βασιλικού 1961
Ιδρύματος Ερευνών.
Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη 4-5 της επετηρίδας του Βασιλικού 1963
Ιδρύματος Ερευνών.
Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη 8-9 της επετηρίδας του Βασιλικού 1967
Ιδρύματος Ερευνών.
Ο φάκελος περιέχει τεύχος με σύνοψη των πεπραγμένων του 1980
Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών κατά το διάστημα 1960-1980
και τεύχος με έκθεση της εικοσαετίας 1960-1980 του Κέντρου
Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Ο φάκελος περιέχει τεύχη των Πρακτικών της Βουλής,
1984
συνεδριάσεις ΜΓ΄, ΜΔ΄, ΛΓ΄, ΛΕ΄, ΛΣΤ΄ και ΛΗ΄ (14
Σεπτεμβρίου - 26 Νοεμβρίου 1984), όπου συζητήθηκε το
νομοσχέδιο αρμοδιότητας του Υπουργείου Έρευνας και
Τεχνολογίας για την ανάπτυξη της επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με το νομοσχέδιο 1984
για την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, το Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών και τις δαπάνες για την έρευνα.
Ο φάκελος περιέχει την απόφαση της Νομισματικής
1968
Επιτροπής (ΝΕ) 1421/1/28.07.1966 "Ειδικά μέτρα
χρηματοδοτήσεως της βιοτεχνίας" (τροποποίηση Οκτωβρίου
1967), έγγραφα της ΝΕ σχετικά με τα βιοτεχνικά δάνεια
(1978), δύο δημοσιεύματα (1984-1985) και δύο πίνακες με
οικονομικά στοιχεία (1984).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με τα 1958
Ανάκτορα, την πρεσβεία των ΗΠΑ, το Ford Foundation, τον
καθηγητή Λεωνίδα Ζέρβα κ.ά., σχετική με την εξεύρεση
χρηματοδότησης για το Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με τα 1958
Ανάκτορα, την πρεσβεία των ΗΠΑ, την Αμερικανική
Αποστολή, το Ford Foundation, τον καθηγητή Λεωνίδα Ζέρβα
κ.ά., σχετική με την εξεύρεση χρηματοδότησης για το Βασιλικό
Ίδρυμα Ερευνών (ΒΙΕ). Περιέχει επίσης, την από 11/10/1958
γνωστοποίηση της εκλογής του Ιω. Πεσμαζόγλου στο ΔΣ του
ΒΙΕ, έγγραφα σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΔΣ,
ανακοινώσεις και δημοσιεύματα τύπου. Τέλος,
περιλαμβάνονται επιστολές κ.ά. έγγραφα χωρίς σαφή
ημερομηνία έκδοσης, καθώς και φωτοαντίγραφο της από
31/12/1959 συμφωνίας μεταξύ Αμερικανικής Αποστολής και
ελληνικής κυβέρνησης.
Ο φάκελος περιέχει αντίγραφο πρότασης της Επιτροπής
1964
Ερευνών Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών για την
αγορά βιβλίων και τη διεξαγωγή αλληλογραφίας με το
εξωτερικό (09/01/1964), υπόμνημα με σκέψεις του Ιω.
Πεσμαζόγλου για τη διοργάνωση επιστημονικών συζητήσεων
(Ιούλιος 1964) και αντίγραφο επιστολής του Λ. Ζέρβα προς
τον S. Stone με αίτημα χρηματοδότησης ερευνητικών
προγραμμάτων από το Ίδρυμα Ford (19/10/1964). Περιέχει
επίσης, ορισμένα έγγραφα του 1966, καθώς και αχρονολόγητα
έγγραφα, εισηγήσεις και έντυπα (πιθανόν της περιόδου
1958-1966).
Ο φάκελος περιέχει επιστολές και σημειώματα σχετικά με τις 1964
τρέχουσες δραστηριότητες του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών
και προτάσεις για τη χρηματοδότηση και τον προγραμματισμό
των μελλοντικών ερευνών στην Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και υπομνήματα σχετικά με 1965
την πρόοδο των ερευνών (ευρωπαϊκού δικαίου, ελληνικής
οικονομίας, δημόσιας διοίκησης, μεγέθους επιχειρήσεων και
κοινωνικής πολιτικής), τους λόγους που εκφώνησαν οι Δ.
Κιουσόπουλος και Δ. Παπασπύρου κατά τη θεμελίωση του
κτηρίου του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών (ΒΙΕ) (10/05/1965),
το βασιλικό διάταγμα 365/1965 "περί τροποποιήσεως του
οργανισμού του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών", καθώς και
σημειώματα περί των κεφαλαίων και των δαπανών του ΒΙΕ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και σημειώματα σχετικά με 1966
τις προτεινόμενες έρευνες του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών,
τη χρηματοδότησή τους, την πρόοδο και τις δαπάνες των
τρεχουσών ερευνών, κατάλογο των μελών του ΔΣ του
Ιδρύματος, σχέδιο ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ερευνών
Φυσικών Επιστημών, το νομοθετικό διάταγμα 4604/1966 "περί
ενισχύσεως του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών και απαλλαγής
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Αλληλογραφία: οικονομική ενίσχυση [1] (1959)
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Αλληλογραφία: οικονομική ενίσχυση [2] (1960)
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Αλληλογραφία: οικονομική ενίσχυση [3] (1961)
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Αλληλογραφία: οικονομική ενίσχυση [4] (1962)
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Αλληλογραφία: οικονομική ενίσχυση [5] (1963)
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Αλληλογραφία: αμοιβές ερευνητών (1964)
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Αλληλογραφία: έκθεση προς το Υπουργείο (1968)
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Αλληλογραφία: Συνάντηση των Αθηνών - Athens Meeting
[1] (1965-1966)
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Αλληλογραφία: Συνάντηση των Αθηνών - Athens Meeting
[2] (1967-1968)
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Αλληλογραφία: συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
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Αλληλογραφία: Ford Foundation (1967-1968)
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Αλληλογραφία: Ford Foundation (1969-1970, 1975)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

τούτου από δασμού και φόρων" και συνοδευτικά έγγραφα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με το Ford Foundation και 1959
την Αμερικανική Αποστολή για τη χρηματοδότηση του
Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών (ΒΙΕ) και με τη Δημόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για την έκδοση ομολογιακού δανείου,
καθώς και πρόταση για συνεργασία με Έλληνες επιστήμονες
του εξωτερικού, συνοπτικούς πίνακες οικοδομικού
προγράμματος για το κτήριο του ΒΙΕ κ.ά.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με το Ford Foundation, το 1960
Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.ά. σχετική με την εκκρεμότητα της
προικοδότησης του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών με
οικόπεδο για την ανέγερση των εγκαταστάσεών του, τις
δραστηριότητες του Ιδρύματος, τη χρηματοδότηση σεμιναρίου,
την παραλαβή εποπτικού διδακτικού υλικού φυσικής, τη
μελετώμενη ίδρυση συλλόγου με την επωνυμία "Ινστιτούτο
Ερευνών και Μελετών" κ.ά.
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο από την ετήσια έκθεση του Ford 1961
Foundation του 1961 της ενότητας που αφορά το Πρόγραμμα
Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος, αλληλογραφία με το Ίδρυμα
Ford και την Αμερικανική Αποστολή για τον προγραμματισμό
συναντήσεων στην Αθήνα αναφορικά με το Βασιλικό Ίδρυμα
Ερευνών, καθώς και εισήγηση για απονομή παρασήμου στον
Waldemar A. Nielsen, απερχόμενο διευθυντή του Ιδρύματος
Ford, ως αναγνώριση της συμβολής του στη χρηματοδότηση
της έρευνας στην Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1962
τους Sh. Stone και W. A. Nielsen για την ενίσχυση του
Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών (ΒΙΕ) από το Ford Foundation
και την απονομή στον τελευταίο του παρασήμου του Τάγματος
του Φοίνικος, καθώς και επιστολές του Λ. Ζέρβα σχετικά με τις
δαπάνες του ΒΙΕ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, σημειώματα και
1963
γνωματεύσεις σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού και την
έγκριση ερευνητικών έργων.
Ο φάκελος περιέχει έγγραφα της Εκτελεστικής Επιτροπής του 1964
Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών (ΒΙΕ) σχετικά με την καταβολή
των αμοιβών των ερευνητών για τη συμμετοχή τους σε
ερευνητικά έργα. Περιέχει επίσης έκθεση του ΒΙΕ με τίτλο
"Analysis and progress reports on certain research projects in
the social sciences" (Ιούνιος 1964).
Ο φάκελος περιέχει αντίγραφο της από 18/11/1968 επιστολής 1968
του Δ. Κιουσόπουλου προς τον Υπουργό Προνοίας, η οποία
συνοδεύει απόσπασμα πρακτικών της Εκτελεστικής
Επιτροπής, καθώς και τεκμήρια σχετικά με την ίδρυση,
λειτουργία, διοίκηση και δραστηριότητα του Βασιλικού
Ιδρύματος Ερευνών (συνοπτική έκθεση, ιδρυτική πράξη,
κανονισμό, πίνακες, επετηρίδες, απολογισμό του 1967, πίνακα
περιουσιακών στοιχείων κ.ά.).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την ίδρυση Κέντρου 1965
Αφρικανικών Επαφών [ή Κέντρου Αφρικανικών Μελετών ή
Κέντρου Σχέσεων Αφρικής-Ελλάδος] που θα αναλάβει την
επικοινωνία του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών (ΒΙΕ) με τις
αφρικανικές χώρες, καθώς και τεκμήρια σχετικά με τη
διοργάνωση της Συνάντησης των Αθηνών (29 Μαΐου - 5
Ιουνίου 1966). Περιέχει επίσης, τον Γενικό Προγραμματισμό
1967-1970 του ΒΙΕ (με έκθεση του Προέδρου και απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής).
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής
1967
Συναντήσεως των Αθηνών και της Επιτροπής Κέντρου
Σχέσεων Αφρικής-Ελλάδος, καθώς και έγγραφα του Βασιλικού
Ιδρύματος Ερευνών, τον γενικό ισολογισμό 31/12/1966,
απολογισμό διαχείρισης του 1966 και προϋπολογισμό του
1968.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριών του ΔΣ του Βασιλικού 1963
Ιδρύματος Ερευνών (1965-1968), σημειώματα, έκθεση για την
πορεία των ερευνών, προϋπολογισμό του 1968, έγγραφα
σχετικά με το σχέδιο νόμου "περί ενισχύσεως του Βασιλικού
Ιδρύματος Ερευνών και απαλλαγής τούτου από δασμού και
φόρων", καθώς και αλληλογραφία με τους G. F. Papanek, M.
A. Robinson και Ι. Γ. Περιστιάνη.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με το Ford Foundation
1967
σχετική με προτάσεις χρηματοδότησης ερευνητικών
προγραμμάτων, τον προγραμματισμό συναντήσεων, τις
δαπάνες του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών, τη σύναψη
σύμβασης επιχορήγησης κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με το Ford Foundation, της 1969
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Αλληλογραφία: Ford Foundation (αχρονολόγητα)
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Αλληλογραφία: Ford Foundation (1969-1972)
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Αλληλογραφία: Ford Foundation (1969-1973)
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Ford Foundation: πρόγραμμα οικονομικών ερευνών
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Ford Foundation: πρόγραμμα οικονομικών ερευνών (1969)
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Ford Foundation: πρόγραμμα οικονομικών ερευνών
(1971-1972)
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Ford Foundation: εμπλουτισμός βιβλιοθήκης
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Ford Foundation: βεβαιώσεις για Οικονομική Εφορία
(1969-1971)
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Ford Foundation: εντολές πληρωμών (1968-1969)
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Ford Foundation: αντιδράσεις στον τύπο (Αύγουστος Οκτώβριος 1974)
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Δημοσιεύματα τύπου (1958)

40

Δημοσιεύματα τύπου (1959, 1965)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

περιόδου 1969-1970, σχετική με τη χρηματοδότηση ερευνών,
την επίσκεψη στελεχών στην Αθήνα, την πρόταση μεταφοράς
επιχορήγησης στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Fullbright Program) κ.ά. Την αλληλογραφία συνοδεύουν
εκθέσεις προόδου των προγραμμάτων οικονομικών ερευνών
(υπό την επιστημονική διεύθυνση του Ιω. Πεσμαζόγλου),
ερευνητικές προτάσεις και βιογραφικά σημειώματα ερευνητών.
Ο φάκελος περιέχει, επίσης, ένα δελτίο τύπου του 1975, με το
οποίο ανακοινώνονται οι νέες χορηγίες του Ιδρύματος Ford.
Ο φάκελος περιέχει σχέδια επιστολών, σχέδια προτάσεων
οικονομικών μελετών, βιογραφικά σημειώματα υποψήφιων
ερευνητών, χειρόγραφες σημειώσεις κ.ά. Τα τεκμήρια του
φακέλου δεν φέρουν σαφή χρονολόγηση, εντάσσονται όμως
στο πλαίσιο των ετών 1958-1972.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια, κυρίως αλληλογραφία μεταξύ
1969
του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών και του Ford Foundation,
σχετική με την εκμίσθωση ακινήτου, τον εξοπλισμό με
γραφομηχανές, τις δαπάνες ερευνών, τις αμοιβές ερευνητών,
τη χρηματοδότηση εκδόσεων, τον προγραμματισμό
συναντήσεων κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με το Ford Foundation
1969
σχετική με την πρόοδο του προγράμματος οικονομικών
μελετών, υπό την επιστημονική διεύθυνση του Ιω.
Πεσμαζόγλου και τις αμοιβές του Διονυσίου (Σάκη)
Καράγιωργα για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αυτό.
Ο φάκελος περιέχει δακτυλόγραφη μελέτη του Ιω.
Πεσμαζόγλου με τίτλο "A very simple intercountry regression
analysis on some relationships within the process of economic
development", περίληψη μελέτης των Γ. Χαλκιόπουλου και Ι.
Ριτσατάκη με τίτλο "A study of Greek ocean merchant marine"
και δακτυλόγραφη μελέτη του Λ. Αθανασίου με τίτλο "Returns
to investment in education in Greece".
Ο φάκελος περιέχει βιογραφικά σημειώματα ερευνητών,
1969
προτάσεις ερευνών και εκθέσεις προόδου των επιμέρους
ερευνών του προγράμματος οικονομικών ερευνών, υπό την
επιστημονική διεύθυνση του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει συμβάσεις έργου και διαπιστώσεις για τις 1971
ερευνητικές εργασίες της Αναστασίας Μαυρίδου και του
Γρηγόριου Γιάνναρου, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις του
Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει καταλόγους βιβλίων οικονομικού
περιεχομένου και σημειώματα για παραγγελίες βιβλίων από το
Ford Foundation. Τα τεκμήρια δεν φέρουν σαφή χρονολόγηση,
εντάσσονται όμως στο πλαίσιο των ετών 1969-1971.
Ο φάκελος περιέχει διαπιστώσεις για τις αμοιβές των
1969
συνεργατών του Προγράμματος Ερευνών της Ford Foundation
για την εκπόνηση μελετών ή δακτυλογράφησης κειμένων.
Περιέχει επίσης, σχέδια συμβάσεων έργου, βεβαιώσεις
δαπανών, εντολές πληρωμών και χειρόγραφες σημειώσεις
λογιστικού περιεχομένου.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά αποφάσεων της Εκτελεστικής
1968
Επιτροπής του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών (ΒΙΕ) (με μέλη
τους Π. Χριστοδουλόπουλο, Ιω. Πεσμαζόγλου και Γ.
Χαλκιόπουλο), συναφείς διαπιστώσεις
και εντολές πληρωμών
για εξοπλισμό γραφείου, αγορά βιβλίων, αγορά αναλωσίμων
και αμοιβές συνεργατών του ΒΙΕ. Περιέχει επίσης, επιστολή
προς το Ford Foundation, χειρόγραφα σημειώματα σχετικά με
δαπάνες, χειρόγραφο σημειωματάριο με στοιχεία εξερχομένων
εγγράφων (εντολές πληρωμών, πρακτικά, διαπιστώσεις) και
χειρόγραφα σημειώματα με στοιχεία δαπανών του Ιδρύματος
Ford για τις ανάγκες του ΒΙΕ.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου που εκφράζουν την 1974
αντίθεσή τους στις επιχορηγήσεις του αμερικανικού Ιδρύματος
Ford προς διάφορους ελληνικούς πολιτιστικούς φορείς, καθώς
και απαντητικές επιστολές των Λ. Ζέρβα και Θ. Δ.
Φραγκόπουλου προς διευθυντές σύνταξης εφημερίδων.
Περιέχει επίσης, καταλόγους με τις επιχορηγούμενες από το
Ίδρυμα Ford αποστολές και έρευνες φυσικών προσώπων
(1968-1973) και οργανισμών (1959-1974).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου, της 12/10/1958,
1958
σχετικά με την ίδρυση, την οργάνωση και τους σκοπούς του
Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών και τη χρηματοδότησή του από
το αμερικανικό Ford Foundation.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δωρεά 1959
του Ford Foundation προς το Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών (ΒΙΕ)
(Μάρτιος-Απρίλιος 1959) και την τελετή θεμελίωσης του
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Δημοσιεύματα τύπου (1997)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

κτηρίου του ΒΙΕ (11/05/1965).
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος «Επτά Ημέρες» της
1997
«Καθημερινής» της 23/11/1997, αφιερωμένο στην επέτειο των
σαράντα ετών από την ίδρυση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

1997

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
7 - Επιστημονική έρευνα: δράσεις και προτάσεις
2 - Eisenhower Fellowships
Πλήθος φακέλων:
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Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

1

Eisenhower Exchange Fellowships: αλληλογραφία [1]

2

Eisenhower Exchange Fellowships: αλληλογραφία [2]
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Eisenhower Exchange Fellowships: αλληλογραφία [3]

4

Eisenhower Exchange Fellowships: αλληλογραφία [4]

5

Eisenhower Exchange Fellowships: ενημέρωση [1]

6

Eisenhower Exchange Fellowships: ενημέρωση [2]

7

Eisenhower Exchange Fellowships: ενημέρωση [3]

8

Eisenhower Exchange Fellowships: ενημέρωση [4]

9

Eisenhower Exchange Fellowships: ενημέρωση [5]

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
την πρεσβεία των ΗΠΑ, το ίδρυμα Eisenhower Exchange
Fellowships και το Institute of International Education, σχετική
με την αποστολή του πρώτου στις ΗΠΑ για να μελετήσει
οικονομικά θέματα και ιδίως ζητήματα τραπεζιτικής
οργάνωσης. Περιλαμβάνονται η προκήρυξη διεθνών
υποτροφιών του 1954,η δήλωση συμμετοχής του Ιω.
Πεσμαζόγλου, η πρόσκληση στις ΗΠΑ, η έγκριση του
Υπουργείου Συντονισμού, πληροφορίες σχετικές με τη
μετάβασή του στην Αμερική, επιστολές που αναφέρονται στην
πρόοδο και τις επαφές του με οικονομικούς παράγοντες των
ΗΠΑ, η από 28/02/1955 έκθεση του Ιω.Πεσμαζόγλου μετά τη
λήξη του προγράμματος, αλληλογραφία για επισκέψεις
στελεχών του ιδρύματος Eisenhower Exchange Fellowships
στην Ελλάδα κ.ά.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με το
ίδρυμα Eisenhower Exchange Fellowships. Περιλαμβάνονται
επίσης, κατάλογος των πρώην υποτρόφων, ενημέρωση των
παλαιών υποτρόφων για τη δραστηριότητα του ιδρύματος και
έκθεση του Ιω. Πεσμαζόγλου με εισηγήσεις για τους Έλληνες
υποψηφίους υποτρόφους.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με το
ίδρυμα Eisenhower Exchange Fellowships και παλαιούς
υποτρόφους του ιδρύματος. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων,
κατάλογοι των πρώην υποτρόφων, ενημέρωση για τη
δραστηριότητα του ιδρύματος, επιστολές για τη διοργάνωση
συναντήσεων των παλαιών υποτρόφων και προσκλήσεις για
συμμετοχή σε επιτροπές επιλογής των νέων υποτρόφων.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την αξιολόγηση
του προγράμματος Eisenhower Exchange Fellowships,
διάφορα έγγραφα από τη διαδικασία επιλογής νέου Έλληνα
υποτρόφου για το 1967 (με τον Ιω. Πεσμαζόγλου πρόεδρο της
επιτροπής αξιολόγησης), την ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου
στην ετήσια συνέλευση του ιδρύματος στη Νέα Υόρκη, καθώς
και την εισήγησή του προς τα Ανάκτορα για την απονομή
παρασήμων στα στελέχη του ιδρύματος,Thomas McCabe και
J. Hampton Barnes.
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος
Eisenhower Exchange Fellowships (1953) και έντυπους
καταλόγους υποτρόφων των ετών 1954-1967, 1954-1969,
1954-1971 και 1954-1974.
Ο φάκελος περιέχει έντυπους καταλόγους των παλαιών
υποτρόφων του προγράμματος Eisenhower Exchange
Fellowships (1954-1990), την ετήσια έκθεση του 1987, καθώς
και βιογραφικά σημειώματα των Ελλήνων υποψηφίων για την
υποτροφία του 1990.
Ο φάκελος περιέχει καταλόγους των Ελλήνων υποτρόφων του
προγράμματος Eisenhower Exchange Fellowships,
ενημέρωση για τον Αμερικανό υπότροφο Frank Paine που
επισκέφθηκε την Ελλάδα για να μελετήσει τις ναυτιλιακές
χρηματοδοτήσεις, καθώς και τεκμήρια που αφορούν τη
διοργάνωση συνεδρίου στην Ινδονησία το 1993.
Ο φάκελος περιέχει έντυπα με πληροφορίες για τις επιτροπές
αξιολόγησης υποψηφίων για υποτροφία από το ίδρυμα
Eisenhower Exchange Fellowships, βιογραφικά σημειώματα
Ελλήνων υποψηφίων για τις υποτροφίες του 1996 και
επιστολές σχετικές με τη συμμετοχή του Ιω. Πεσμαζόγλου
στην επιτροπή αξιολόγησης.
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα για τους
υποτρόφους του προγράμματος Eisenhower Exchange
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Αρχ.
1954

Τελ.
1955
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10

Eisenhower Exchange Fellowships: ενημέρωση [6]

11

Eisenhower Exchange Fellowships: ενημέρωση [7]

12

Eisenhower Exchange Fellowships: ενημέρωση [8]

13

Eisenhower Exchange Fellowships: Regional Conference,
Athens 1995 [1]

14

Eisenhower Exchange Fellowships: Regional Conference,
Athens 1995 [2]

15

Eisenhower Fellowships: επέτειος 50 χρόνων (2003)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Fellowships του 1996, βιογραφικά σημειώματα Ελλήνων
υποψηφίων για το 1997, την ετήσια έκθεση του 1996 και άλλα
ενημερωτικά έντυπα.
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτική επιστολή και την ετήσια
έκθεση του ιδρύματος Eisenhower Exchange Fellowships του
1997.
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτική επιστολή και την ετήσια
έκθεση του ιδρύματος Eisenhower Exchange Fellowships του
1998.
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα για τη
δραστηριότητα του ιδρύματος Eisenhower Exchange
Fellowships, την ετήσια έκθεση του 2000, τα δελτία των ετών
2000 και 2001 κ.ά. τεκμήρια.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την οργάνωση
του Περιφερειακού Συνεδρίου Eisenhower Exchange
Fellowships που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1995 με
θέμα «Challenges of the year 2000».
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την οργάνωση
του Περιφερειακού Συνεδρίου Eisenhower Exchange
Fellowships που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1995 με
θέμα «Challenges of the year 2000», καθώς και τον φάκελο
συνέδρου με το τελικό πρόγραμμα, τον κατάλογο
συμμετεχόντων και τα βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών.
Ο φάκελος περιέχει φυλλάδια σχετικά με το πρόγραμμα
Eisenhower Fellowships και τις εκδηλώσεις της 50ής επετείου
από την ίδρυσή του.

1997

1997

1998

1998

2000

2001

1995

1995

1995

1995

2003

2003

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
7 - Επιστημονική έρευνα: δράσεις και προτάσεις
3 - Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης
Πλήθος φακέλων:

7

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

1

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης: Διεθνή
βραβεία 1982-1999

2

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης: Διεθνή
βραβεία 1989

3

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης: Διεθνή
βραβεία 1995

4

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης: Διεθνή
βραβεία 1999
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης: Διεθνή
βραβεία 2000

Ο φάκελος περιέχει εκδόσεις με τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν
κατά την απονομή των βραβείων "Αθήναι", "Ολύμπια",
"Αριστοτέλης" και "Δελφοί" των ετών 1982 και 1993 και των
Διεθνών Βραβείων Ωνάση των ετών 1997 και 1999. Περιέχει
επίσης, σημείωμα με το έργο του ιδρύματος κατά τα 25 πρώτα
έτη λειτουργίας του.
Ο φάκελος περιέχει έντυπο με τις δραστηριότητες του
Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, πρόσκληση στην επίσημη
τελετή απονομής των Διεθνών Βραβείων Ωνάση του έτους
1989,το πρόγραμμα της εκδήλωσης, την εναρκτήρια ομιλία
του Προέδρου της Διεθνούς Επιτροπής, Manuel de Prado y
Colon de Carvajal, το μήνυμα του Υπουργού Πολιτισμού της
ΕΣΣΔ, Β. Γ. Ζαχάροβ, τους επαίνους για τον J. William
Fulbright, το Μουσείο Ερμιτάζ, την dame Cicely Saunders και
για το ισπανικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, καθώς
και τις ομιλίες της C. Saunders και του Francisco Rodriguez
Adrados για την παραλαβή των βραβείων.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δημοσιεύματα
τύπου,πρόσκληση στην επίσημη τελετή απονομής των
βραβείων Ωνάση 1995, καθώς και τις ομιλίες των
βραβευθέντων Boutros Boutros-Ghali, Jacqueline de Romilly,
Jorg Imberger και Παναγιώτη Βαρώτσου. Περιέχει επίσης,
ανάτυπο άρθρου του Εμ. Ρούκουνα με τίτλο "Diplomatie et
democratie", από τον τιμητικό τόμο "Boutros Boutros-Ghali,
amicorum discipulorumque liber" (1998).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και πίνακες
υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Ωνάση 1999.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δημοσιεύματα τύπου,
πρόσκληση στην τελετή απονομής των βραβείων Ωνάση
1999, καθώς και τους επαίνους και τις ομιλίες των
βραβευθέντων Valery Giscard d'Estaing, Μίκη Θεοδωράκη και
John W. Doran. Περιέχει επίσης, σημείωμα με σύντομη
περιγραφή των κοινωφελών έργων του ιδρύματος Αλέξανδρος
Σ. Ωνάσης, καθώς και έγγραφο προς την επιτροπή των
βραβείων με θέμα "Δεύτερος (2ος) Διεθνής Πολιτισμικός
Διαγωνισμός για τη συγγραφή πρωτότυπου θεατρικού έργου,
2001".
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, το πρόγραμμα της τελετής
απονομής των διεθνών διαγωνιστικών πολιτισμικών βραβείων

5

6

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης: Διεθνή
βραβεία 2001
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7

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης: Διεθνή
βραβεία 2005 (2002)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ωνάση 2001, βιογραφικά σημειώματα των βραβευθέντων και
τις ομιλίες τους.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δημοσιεύματα τύπου,
καθώς και τους κανονισμούς για τα προσεχή διεθνή
διαγωνιστικά πολιτισμικά βραβεία Ωνάση 2005.

2002

2002

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
7 - Επιστημονική έρευνα: δράσεις και προτάσεις
4 - Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ)
Πλήθος φακέλων:

9

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

1

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης: Διοικητικό
Συμβούλιο (1993-1995)

2

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης: Διοικητικό
Συμβούλιο (1994)

3

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης: Διοικητικό
Συμβούλιο (1995)

4

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης: Διοικητικό
Συμβούλιο (1995)

5

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης: Διοικητικό
Συμβούλιο (1995)

6

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης: Διοικητικό
Συμβούλιο (1997)

7

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης: Διοικητικό
Συμβούλιο (1998)

8

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης: Διοικητικό
Συμβούλιο (1998)

9

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης: Διοικητικό
Συμβούλιο - Επιτροπή Εκδόσεων (1998-1999)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, σημειώματα,
προγράμματα ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΜΙΕΤ, προϋπολογισμό του ιδρύματος για το 1994 και
πρακτικά της Επιτροπής Εκδόσεων και της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
Ο φάκελος περιέχει επιστολή του Θεόδωρου Παπαγγελή προς
το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΜΙΕΤ με θέμα την
καθυστέρηση της έκδοσης της Αρχαίας Ποιητικής, πρόσκληση
και ημερήσια διάταξη για την 154η συνεδρία του ΔΣ και
σημείωμα για τη δραστηριότητα του ΜΙΕΤ το 1993. Περιέχει
επίσης, τον πρόλογο του τόμου "Ανάπτυξη της Θράκης" του
Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας
Αθηνών.
Ο φάκελος περιέχει προγράμματα ημερήσιας διάταξης και
πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΜΙΕΤ, έγγραφα με θέμα την τροποποίηση των
προϋπολογισμών του ΜΙΕΤ και του Κεφαλαίου αυτοτελούς
διαχείρισης "Δωρεά Α. Μινωτή σε μνήμη Κ. Παξινού" για
χρήση 1995, καθώς και επιστολή σχετική με τη λειτουργία
βιβλιοπωλείου των εκδόσεων του ΜΙΕΤ σε κατάστημα της
νέας στοάς Αρσακείου.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά από τη συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Εκδόσεων του ΜΙΕΤ (17/04/1995).
Ο φάκελος περιέχει εισηγητικές εκθέσεις για τον
προϋπολογισμό του ΜΙΕΤ και του Κεφαλαίου Αυτοτελούς
Διαχείρισης «Δωρεά Α. Μινωτή σε μνήμη Κ. Παξινού» για το
1996.
Ο φάκελος περιέχει θέματα ημερήσιας διάταξης για τη
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΜΙΕΤ στις
26/09/1997, καθώς και προτάσεις της Επιτροπής Εκδόσεων.
Ο φάκελος περιέχει έγγραφα που έλαβε ο Ιω. Πεσμαζόγλου με
την ιδιότητα του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΙΕΤ,
μεταξύ των οποίων σημείωμα σχετικό με την πλήρωση της
θέσης Διευθυντή του ΜΙΕΤ, υπηρεσιακό σημείωμα για τη
διακίνηση - διανομή των εκδόσεων του ιδρύματος, εισηγητικές
εκθέσεις με θέμα τον οικονομικό απολογισμό του ΜΙΕΤ, του
κληροδοτήματος Μινωτή-Παξινού και του Ιστορικού Αρχείου
Εθνικής Τραπέζης για το 1997, καθώς και συνοπτικό
προϋπολογισμό του Ιστορικού Αρχείου για το 1998.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΜΙΕΤ, ημερήσια διάταξη, σημείωμα με
χρονοδιάγραμμα των εκδόσεων 1998-1999 και σημείωμα με
βιβλία χωρίς συμβατικές δεσμεύσεις.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΜΙΕΤ, επιστολή σχετική με τις αποστολές
μικροφωτογραφήσεων του Ιστορικού και Παλαιογραφικού
Αρχείου, πρακτικά συνεδρίασης της Επιτροπής Εκδόσεων,
καθώς και αίτημα για τον επίσημο διορισμό επιμελητή του
εκδοτικού προγράμματος.
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Αρχείο:

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου

Σειρά:

7 - Επιστημονική έρευνα: δράσεις και προτάσεις

Υποσειρά:

5 - Λοιπές επιστημονικές επιτροπές και εταιρείες
Πλήθος φακέλων:

13

Έτ. περ. παρ.
Α/α
1
2
3

Τίτλος
Επιτροπή για την επανέκδοση των απάντων του Κ. Δ.
Καραβίδα [1]
Επιτροπή για την επανέκδοση των απάντων του Κ. Δ.
Καραβίδα [2]
Επιτροπή για την επανέκδοση των απάντων του Κ. Δ.
Καραβίδα [3]

4

Επιτροπή για την επανέκδοση των απάντων του Κ. Δ.
Καραβίδα [4]

5

Επιτροπή για την επανέκδοση των απάντων του Κ. Δ.
Καραβίδα [5]

6

Επιτροπή για την επανέκδοση των απάντων του Κ. Δ.
Καραβίδα [6]

7

Ελληνική Εταιρεία Λαογραφικής Μουσειολογίας

8

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας του Περιβάλλοντος και της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς [1]

9

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας του Περιβάλλοντος και της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς [2]

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία της Ζωής Καλλιγά με τον
1977
Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία της Ζωής Καλλιγά με τον
1977
Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την ίδρυση της 1975
επιτροπής, προσκλήσεις συμμετοχής επιστημόνων στο
εκδοτικό της έργο και αιτήματα οικονομικής ενίσχυσης.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την έκδοση των 1976
έργων και του αρχείου του Κ. Δ. Καραβίδα, πρόλογο του
Νίκου Μουζέλη για το έργο «Αγροτικά», αιτήματα οικονομικής
ενίσχυσης και δημοσιεύματα τύπου.
Ο φάκελος περιέχει επτά βιβλία με χειρόγραφες σημειώσεις
1929
και αφιερώσεις, τα οποία αφορούν τις κοινοτικές
συσσωματώσεις και την ιστορία του δικαίου: Κ. Δ.
Τριανταφυλλόπουλος, "Βυζαντινόν δίκαιον" (ανάτυπο
λήμματος από τη "Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια"), Αθήνα
1929· Ν. Ι. Πανταζόπουλος, "Αι ελληνικαί "κοινωνίαι":
Προλεγόμενα εις το αττικόν σωματειακόν δίκαιον", Αθήνα
1946· Ν. Ι. Πανταζόπουλος,, "Η πτώσις του Βυζαντίου ως
αφετηρία αναγεννήσεως του βυζαντινού δικαίου", Αθήνα
1953[επισυνάπτεται άρθρο του Ηλία Βενέζη με τίτλο "Η
κοινότης Βενετίας"]· Κ. Δ. Καραβίδας, "Τα παλαιά μικρά κατά
κοινότητα εγγειοβελτιωτικά έργα της Α.Τ.Ε. και τα νέα μεγάλα
καπετανάτα" (ανάτυπο από το Δελτίο της Αγροτικής Τράπεζας
της Ελλάδος, Ιουλίου - Αυγούστου 1956)· Ν. Ι.
Πανταζόπουλος, "Ελλήνων συσσωματώσεις κατά την
Τουρκοκρατίαν", Αθήνα 1958· Αμερικανική Σχολή Κλασικών
Σπουδών στην Αθήνα, "The Athenian citizen", Princeton New
Jersey 1960· Κ. Δ. Καραβίδας, "Η λόγια παράδοσις και ο
δημοτικισμός" (ανάτυπο από το περιοδικό "Πλάτων", 25-26),
Αθήνα 1961.
Ο φάκελος περιέχει εκδόσεις με θέμα τις κοινοτικές
1971
συσσωματώσεις και την ιστορία του δικαίου: G. Huxley, "Crete
in Aristotle's 'Politics'" (ανάτυπο από το περιοδικό "Greek,
Roman and Byzantine Studies" 12/4), 1971· Ν. Ι.
Πανταζόπουλος, "Ιστορία ελληνικού δικαίου. Τεύχος Α΄:
Ιστορική εισαγωγή εις τας πηγάς του ελληνικού δικαίου"
(πανεπιστημιακές παραδόσεις), Θεσσαλονίκη Αθήνα, 1973·
Δ. Μαυρογιάννης, "Συνεργατικοί τρόποι παραγωγής πριν από
την Επανάσταση" (άρθρα από την "Καθημερινή"), 1977· Π.
Ρουμελιώτης, "La politique des prix d'importation et
d'exportation des entreprises multinationales en Grece"ως
(ανάτυπο του "Revue Tiers-Monde"), 1977. Περιέχει επίσης,
συνέντευξη του Ulrich Everling με τίτλο "10 Thesen zur
Erweiterung".
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα για το έργο της Ελληνικής
1991
Εταιρείας Λαογραφικής Μουσειολογίας, έντυπα της Εταιρείας
και του Υπουργείου Πολιτισμού, τα πρακτικά του
Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Συντήρησης Λαογραφικών
Αντικειμένων, καθώς και εκδόσεις της Εταιρείας για τη
διατήρηση, συντήρηση και έκθεση αντικειμένων.
Ο φάκελος περιέχει τον κανονισμό λειτουργίας της Ελληνικής 1998
Εταιρείας Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς (2000), τα πεπραγμένα του σωματείου και του
παραρτήματος Θεσσαλονίκης (1998-2000), τον απολογισμό
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (1998-2000), τον
απολογισμό της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Κατοίκων Πλάκας,
απολογισμούς χρήσεως 1998-1999 και προϋπολογισμό του
2000.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής
2000
Πρωτοβουλίας Κατοίκων Πλάκας (2000), προϋπολογισμό της
Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας του Περιβάλλοντος και της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2001, απολογισμό χρήσεως
του 2000, απολογισμό του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
Κληρονομιάς (2000-2001), πεπραγμένα του Συμβουλίου
Οικονομικής Κινητοποίησης, απολογισμό του Συμβουλίου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (2000-2001), πεπραγμένα της

Τελ.
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1977
1976

1977
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10
11

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας του Περιβάλλοντος και της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς [3]
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας του Περιβάλλοντος και της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς [4]

12

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας του Περιβάλλοντος και της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς [5]

13

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας του Περιβάλλοντος και της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς [6]

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας του Περιβάλλοντος και της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2000-2001), πεπραγμένα του
παραρτήματός της στη Θεσσαλονίκη (2000) και πρόσκληση
ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης (2001).
Ο φάκελος περιέχει τα φύλλα 28/2, 28/3 και 29/3 της
τριμηνιαίας έκδοσης της Ελληνικής Εταιρείας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, σημειώματα, επίκαιρη
ερώτηση, ψηφίσματα και δημοσιεύματα τύπου, σχετικά με τις
επαπειλούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων για
την Ολυμπιάδα του 2004, ιδιαίτερα για το υπό ανέγερση
κωπηλατοδρόμιο στην περιοχή του υγροβιότοπου
Μαραθώνα - Σχοινιά.
Ο φάκελος περιέχει έγγραφα της Ελληνικής Εταιρείας επί
προεδρίας Κώστα Καρρά. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται
επιστολή του νέου προέδρου Κ. Καρρά προς τα μέλη του
σωματείου (24/04/2001), ευχαριστήριο ψήφισμα της Γενικής
Συνέλευσης για τον απερχόμενο πρόεδρο Μιχάλη Σκούλλο,
ευχαριστήρια επιστολή του Μ. Σκούλλου, κατάλογο των μελών
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αίτηση δοκίμων
μελών/φίλων, πίνακα αναπροσαρμογής συνδρομών,
κανονισμό λειτουργίας τοπικών επιτροπών, σημείωμα του
Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για χορηγίες
ανάπτυξης προγραμμάτων, καθώς και πρόγραμμα ημερίδας
περιβαλλοντικής αρχαιολογίας.
Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις πεπραγμένων και απολογισμούς
της Ελληνικής Εταιρείας, του παραρτήματος Θεσσαλονίκης,
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, του Συμβουλίου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, του Συμβουλίου Φυσικού
Περιβάλλοντος, του Συμβουλίου Οικονομικής Κινητοποίησης,
του Συμβουλίου Επικοινωνίας, καθώς και του υπευθύνου
σχέσεων με τα μέλη.

2000

2001

2000

2001

2001

2001

2002

2002

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
8 - Αντιδικτατορική δράση
1 - Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων (ΕΜΕΠ)
Πλήθος φακέλων:

37

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Διοίκηση και λειτουργία ΕΜΕΠ [1]

2

Διοίκηση και λειτουργία ΕΜΕΠ [2]

3

Διοίκηση και λειτουργία ΕΜΕΠ (1971) [3]

4

Διοίκηση και λειτουργία ΕΜΕΠ: δημοσιεύματα τύπου [4]

5

Γενική αλληλογραφία (1971-1972)

6

Γενική αλληλογραφία (1972)

7

Διάλυση ΕΜΕΠ. Δίκη ΕΜΕΠ [1]

8

Διάλυση ΕΜΕΠ. Δίκη ΕΜΕΠ (1972) [2]

9

Διάλυση ΕΜΕΠ. Δίκη ΕΜΕΠ (1972) [3]

10

Διάλυση ΕΜΕΠ: χειρόγραφες σημειώσεις Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσμαζόγλου (1972)

11

Δημόσιες εκδηλώσεις: εορτασμός για τα 150 χρόνια από το
1821 (1971) [1]

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει το καταστατικό, πρακτικά συνεδριάσεων
και λίστα μελών της ΕΜΕΠ.
Ο φάκελος περιέχει το καταστατικό της ΕΜΕΠ και τεκμήρια
σχετικά με τις αρχαιρεσίες, τις διώξεις και παραιτήσεις μελών
και προβλήματα για μελέτη.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δελτία τύπου και δηλώσεις 1973
μελών της ΕΜΕΠ.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΕΠ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με θέματα της
1971
ΕΜΕΠ και τις δράσεις - δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου για το
καθεστώς.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με τον Στέφανο Ληναίο και 1972
άλλους σχετική με τη διοργάνωση εκδηλώσεων με τους Rene
Rabier, John Kenneth Galbraith, Gunter Grass και Sicco
Mansholt.
Ο φάκελος περιέχει πρόταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
για διάλυση της ΕΜΕΠ, συναφή δήλωση των μελών της,
αντίγραφο απόφασης του υπ' αριθμ. 4997/1972 πρακτικού
δίκης του Εφετείου Αθηνών και δημοσιεύματα τύπου σχετικά
με τη διάλυση της ΕΜΕΠ.
Ο φάκελος περιέχει αντίγραφο αίτησης του Νομάρχη Αττικής 1972
προς το Πρωτοδικείο Αθηνών για διάλυση της ΕΜΕΠ,
αντίγραφο έφεσης της ΕΜΕΠ και καταθέσεις μελών και φίλων
της Εταιρείας.
Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα ενόρκων βεβαιώσεων
1972
μαρτύρων κατά τη δίκη της Εταιρείας.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις και σκέψεις του 1972
Ιω. Πεσμαζόγλου για τη διάλυση της ΕΜΕΠ και την
αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου, χειρόγραφες
1971
σημειώσεις και άρθρο για τη συμπλήρωση 150 χρόνων από
την Επανάσταση του 1821.

Τελ.

1973

1972

1972

1972

1972
1972

1971
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12

Δημόσιες εκδηλώσεις: εορτασμός για τα 150 χρόνια από το
1821 (1971) [2]

13

Δημόσιες εκδηλώσεις: Ελλάς και Ευρώπη (29/04/1971) [1]

14

Δημόσιες εκδηλώσεις: Ελλάς και Ευρώπη (29/04/1971) [2]

15

Δημόσιες εκδηλώσεις: Ελλάς και Ευρώπη (29/04/1971) [3]

16

Δημόσιες εκδηλώσεις: «Τα ιδεολογικά θεμέλια της
ευρωπαϊκής ενότητας» (31/05/1971) [1]

17

Δημόσιες εκδηλώσεις: «Τα ιδεολογικά θεμέλια της
ευρωπαϊκής ενότητας» (31/05/1971) [2]

18

Δημόσιες εκδηλώσεις: «Το γλωσσικό μας πρόβλημα»
(01/11/1971)

19

Δημόσιες εκδηλώσεις: «Βραδιά Σεφέρη» (22/11/1971) [1]

20

Δημόσιες εκδηλώσεις: «Βραδιά Σεφέρη» (22/11/1971) [2]

21

Δημόσιες εκδηλώσεις: «Ανθρωπιστική μόρφωση και
επαγγελματική κατάρτιση» (17/01/1972) [1]

22

Δημόσιες εκδηλώσεις: «Ανθρωπιστική μόρφωση και
επαγγελματική κατάρτιση» (17/01/1972) [2]

23

Δημόσιες εκδηλώσεις: «Το ΝΑΤΟ, η Ευρώπη και η
δημοκρατία» (20/03/1972) [1]

24

Δημόσιες εκδηλώσεις: «Το ΝΑΤΟ, η Ευρώπη και η
δημοκρατία» (20/03/1972)[2]

25

Δημόσιες εκδηλώσεις: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα,
ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία» (08/05/1972)

26

Δημόσιες εκδηλώσεις: δημοσιεύματα τύπου (1971-1973)

27

Διακηρύξεις - ανακοινώσεις ετών 1971-1973

28

Πολιτικοί κρατούμενοι: διακήρυξη για παροχή αμνηστίας
(1972) [1]
Πολιτικοί κρατούμενοι: διακήρυξη για παροχή αμνηστίας
(1972) [2]

29

30

Πολιτικοί κρατούμενοι: διακήρυξη για παροχή αμνηστίας
(1972) [3]

31

Πολιτικοί κρατούμενοι: διακήρυξη για παροχή αμνηστίας
(1972) [4]

32

Χειρόγραφες σημειώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου

33

Ελληνοευρωπαϊκή Κίνηση Νέων (ΕΚΙΝ): δημόσιες
εκδηλώσεις (1972): Ιωάννης (Γιάγκος) Πεσμαζόγλου [1]

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Ο φάκελος περιέχει δήλωση-διαμαρτυρία εξεχουσών
προσωπικοτήτων για τη δημοκρατία με αφορμή τα 150 χρόνια
από το 1821 και δημοσιεύματα τύπου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εκδήλωση "Ελλάς
και Ευρώπη" (29/04/1971) με ομιλητή τον Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εκδήλωση "Ελλάς
και Ευρώπη" (29/04/1971) με ομιλητή τον Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εκδήλωση "Ελλάς
και Ευρώπη" (29/04/1971) με ομιλητή τον Ιω. Πεσμαζόγλου.
Περιλαμβάνονται περίληψη της ομιλίας, δημοσιεύματα τύπου
(πηγές της ομιλίας) και κείμενο του Αλέξανδρου Γ. Ξύδη με
τίτλο "Σημειώσεις για μια συζήτηση".

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εκδήλωση "Τα
1971
ιδεολογικά θεμέλια της ευρωπαϊκής ενότητας" (31/05/1971) με
ομιλητή τον Jean Rey.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εκδήλωση "Τα
1971
ιδεολογικά θεμέλια της ευρωπαϊκής ενότητας" (31/05/1971) με
ομιλητή τον Jean Rey.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εκδήλωση "Το
1971
γλωσσικό μας πρόβλημα" (01/11/1971) με ομιλητές τους
Αλέξάνδρο Αργυρίου, Ιωάννη Θ. Κακριδή, Κώστα
Κουλουφάκο, κ.ά.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εκδήλωση
1971
"Βραδιά Σεφέρη" (22/11/1971) με ομιλητές τους Μανώλη
Αναγνωστάκη, Γιάννη Δάλλα, Ρόδη Ρούφο, κ.ά.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εκδήλωση
1971
"Βραδιά Σεφέρη" (22/11/1971) με ομιλητές τους Μανώλη
Αναγνωστάκη, Γιάννη Δάλλα, Ρόδη Ρούφο, κ.ά.
Περιλαμβάνονται και δημοσιεύματα τύπου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εκδήλωση
1972
"Ανθρωπιστική μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση"
(17/01/1972) με ομιλητές τους Κων/νο Αλαβάνο, Έλλη
Γιωτοπούλου - Σισιλιάνου, Ειρήνη Δηλάρη, κ.ά.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εκδήλωση
1972
"Ανθρωπιστική μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση"
(17/01/1972) με ομιλητές τους Κων/νο Αλαβάνο, Έλλη
Γιωτοπούλου - Σισιλιάνου, Ειρήνη Δηλάρη, κ.ά.
Περιλαμβάνονται και δημοσιεύματα τύπου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εκδήλωση "Το
1972
ΝΑΤΟ, η Ευρώπη και η δημοκρατία" (20/03/1972) με ομιλητή
τον Gunter Grass. Περιλαμβάνονται, επίσης, το δελτίο τύπου
και η πρόσκληση στην εκδήλωση.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εκδήλωση "Το
1972
ΝΑΤΟ, η Ευρώπη και η δημοκρατία" (20/03/1972) με ομιλητή
τον Gunter Grass. Περιλαμβάνονται και δημοσιεύματα τύπου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την εκδήλωση "Τα
1972
ανθρώπινα δικαιώματα, ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία"
(08/05/1972) με ομιλητές τους Ιάκωβο Καμπανέλλη, Γεώργιο
Κουμάντο, Κ. Κυριαζίδη, κ.ά.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου που αφορούν
1971
δημόσιες εκδηλώσεις της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικών
Προβλημάτων (ΕΜΕΠ).
Ο φάκελος περιέχει διακήρυξη για τα 150 χρόνια της
1971
Επανάστασης του 1821, διαμαρτυρία για την απελευθέρωση
των πολιτικών κρατουμένων, διακήρυξη αλληλεγγύης προς τη
φοιτητική νεότητα και δήλωση του Ιω. Πεσμαζόγλου για τις
εξελίξεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τον Φεβρουάριο
του 1973.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη διαμαρτυρία για
1972
αμνηστία/αποφυλάκιση πολιτικών κρατουμένων.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη διαμαρτυρία για
1972
αμνηστία/αποφυλάκιση πολιτικών κρατουμένων.
Περιλαμβάνονται επίσης, δημοσιεύματα τύπου και δήλωση της
ΕΜΕΠ για τη σύλληψη και εκτόπιση του Γεώργιου Κουμάντου.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1972
διαμαρτυρία για αμνηστία/αποφυλάκιση πολιτικών
κρατουμένων.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1972
διαμαρτυρία για αμνηστία/αποφυλάκιση πολιτικών
κρατουμένων.
Ο φάκελος περιέχει σκέψεις του Ιω. Πεσμαζόγλου για τη
δικτατορία και τις δραστηριότητες της ΕΜΕΠ.
Ο φάκελος περιέχει την ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου με τίτλο 1972
"Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές στην Ευρωπαϊκή
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Κοινότητα" στη δημόσια εκδήλωση της Ελληνοευρωπαϊκής
Κίνησης Νέων (ΕΚΙΝ) "Τα προβλήματα της Ευρώπης".
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Ελληνοευρωπαϊκή Κίνηση Νέων (ΕΚΙΝ): δημόσιες
εκδηλώσεις (1972): Ιωάννης (Γιάγκος) Πεσμαζόγλου [2]

35

Ελληνοευρωπαϊκή Κίνηση Νέων (ΕΚΙΝ): δημόσιες
εκδηλώσεις (1972): Ιωάννης (Γιάγκος) Πεσμαζόγλου [3]

36

Ελληνοευρωπαϊκή Κίνηση Νέων (ΕΚΙΝ): δημόσιες
εκδηλώσεις (1972): Ιωάννης (Γιάγκος) Πεσμαζόγλου [4]

37

Ελληνοευρωπαϊκή Κίνηση Νέων (ΕΚΙΝ): δημόσιες
εκδηλώσεις: Joan Robinson (1972)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις και πηγές για την
ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου με τίτλο "Πρόσφατες εξελίξεις και
προοπτικές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα" στη δημόσια
εκδήλωση της Ελληνοευρωπαϊκής Ένωσης Νέων (ΕΚΙΝ) "Τα
προβλήματα της σημερινής Ευρώπης".
Ο φάκελος περιέχει πηγές για την ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου
με τίτλο "Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα" στη δημόσια εκδήλωση της Ελληνοευρωπαϊκής
Κίνησης Νέων (ΕΚΙΝ) "Τα προβλήματα της σημερινής
Ευρώπης".
Ο φάκελος περιέχει πηγές για την ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου
με τίτλο "Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα" στη δημόσια εκδήλωση της Ελληνοευρωπαϊκής
Κίνησης Νέων (ΕΚΙΝ) "Τα προβλήματα της σημερινής
Ευρώπης".
Ο φάκελος περιέχει πρόσκληση και δημοσιεύματα τύπου
σχετικά με την ομιλία της Joan Robinson με τίτλο "Η
οικονομική επιστήμη σήμερα" σε δημόσια εκδήλωση της
Ελληνοευρωπαϊκής Κίνησης Νέων (ΕΚΙΝ).

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
8 - Αντιδικτατορική δράση
2 - Εκτόπιση και σύλληψη Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
Πλήθος φακέλων:

17

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Εκτόπιση στη Δεσκάτη [1]: χειρόγραφες σημειώσεις (1972)

2

Εκτόπιση στη Δεσκάτη [2]

3

Σύλληψη Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου από ΕΑΤ/ΕΣΑ:
χειρόγραφες σημειώσεις (1973)

4

International Commission of Inquiry: αναφορά των Morris
Β. Abram, William J. Butler, John P. Humphrey, Elwyn
Jones (1973)

5

Σύλληψη Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: διαμαρτυρία
Ευρωπαίων (1972-1973)

6

Σύλληψη Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου από ΕΑΤ/ΕΣΑ:
αντιδράσεις στην Αγγλία (1973)

7

Εκτόπιση και σύλληψη Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου:
δημοσιεύματα τύπου (1971-1973)

8

Προσωπική αλληλογραφία [1] (1972-1973)

9

Προσωπική αλληλογραφία [2] (1972)

10

Προσωπική αλληλογραφία [3] (1972)

11

Προσωπική αλληλογραφία (1973) [1]

12

Προσωπική αλληλογραφία (1973) [2]

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
1972

Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφους καταλόγους με τα
προσωπικά αντικείμενα του Ιω. Πεσμαζόγλου στην εξορία,
μεταξύ των οποίων και τα βιβλία του. Περιέχει επίσης,
σημειώσεις σχετικές με τη δίωξη του Γιώργου Μαγκάκη.
Ο φάκελος περιέχει εισιτήρια ΚΤΕΛ προς τη Λάρισα,
αποδείξεις διοδίων για τη διαδρομή Κόρινθος - Πάτρα,
εισιτήριο του Μουσείου του Θέρμου, κάρτες συμπαράστασης
προς τον Ιω. Πεσμαζόγλου κ.ά. τεκμήρια.
Ο φάκελος περιέχει ένταλμα προφυλάκισης του Ιω.
1973
Πεσμαζόγλου και χειρόγραφες σημειώσεις για τις επισκέψεις
της Μιράντας Πεσμαζόγλου στα κρατητήρια του ΕΑΤ/ΕΣΑ.
Ο φάκελος περιέχει αναφορά της Διεθνούς Διερευνητικής
1973
Επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα με θέμα τις
συλλήψεις πολιτών από τη χούντα, όπως των Κανελάκη,
Βουλούκα, Μαγκάκη, Αλαβάνου κ.ά., καθώς και του Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές διαμαρτυρίας (Amnesty
1972
International, Mouvement Europeen) για τη σύλληψη του Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει έγγραφα με τις αντιδράσεις του
1973
βρετανικού Foreign Office και της British Embassy αναφορικά
με τη σύλληψη του Ιω. Πεσμαζόγλου. Πρόκειται για
φωτοαντίγραφα από τα βρετανικά National Archives.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφημερίδων και περιοδικών
1971
σχετικά με την εκτόπιση και τη σύλληψη του Ιω. Πεσμαζόγλου,
έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κατάσταση στην
Ελλάδα, χειρόγραφες σημειώσεις και αποσπάσματα των
«Πολιτικών» του Αριστοτέλη, οικονομικά στοιχεία ευρωπαϊκών
κρατών κ.ά. τεκμήρια.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία από την εξορία στη
1972
Δεσκάτη και το Θέρμο. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται
επιστολές των Jean Rey και Niall McDermot. Επίσης, περιέχει
ευχετήρια αλληλογραφία, μετά την επιστροφή του ζεύγους
Πεσμαζόγλου από την εξορία.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία συμπαράστασης σχετική με 1972
την εκτόπιση του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία συμπαράστασης σχετική με 1972
την εκτόπιση του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία συμπαράστασης σχετική με 1973
την σύλληψη, εκτόπιση και απομόνωση του Ιω. Πεσμαζόγλου
από το ΕΑΤ/ΕΣΑ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία της περιόδου Φεβρουαρίου 1973
- Αυγούστου 1973. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται επιστολή

Τελ.
1972

1973

1973

1973

1973

1973

1973

1972
1972
1973

1973

Σελίδα: 51

13

Προσωπική αλληλογραφία (1973) [3]

14
15

Γενική αλληλογραφία: επαγγελματικές κάρτες τρίτων
(αχρονολόγητα)
Χειρόγραφες σημειώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου [1]

16

Χειρόγραφες σημειώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου [2]

17

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1972)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

του Jean Rey (02/02/1973).
Ο φάκελος περιέχει ευχετήριες κάρτες που έλαβε το ζεύγος
1973
Πεσμαζόγλου όταν επέστρεψε από την εξορία (19/12/1973).
Ο φάκελος περιέχει κάρτες που έλαβε ο Ιω. Πεσμαζόγλου
μετά τη σύλληψή του, στις 24/04/1973.
Ο φάκελος περιέχει κείμενο του (;) Φακιολά με τίτλο
"Μακροπρόθεσμος επένδυσις και κερδοσκοπία μέσω του
Χρηματιστηρίου Αθηνών", σnμειώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου με
στατιστικά στοιχεία για τις ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις,
την αγροτική και οικονομική ανάπτυξη και σκέψεις για τον
θάνατο του Ρόδη Ρούφου.
Ο φάκελος περιέχει τετράδιο σημειώσεων του Ιω.
Πεσμαζόγλου από την περίοδο της εξορίας. Επίσης, περιέχει
σημειώματα με πληροφορίες για την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τα διυλιστήρια
πετρελαίου.
Ο φάκελος περιέχει δημοσίευμα του Ρόδη Ρούφου στο
1972
"Βήμα", χειρόγραφες σημειώσεις για τηλεγράφημα και για
συνέντευξη στο BBC από το Θέρμο, σημειώσεις και πηγές για
συνεντεύξεις και για τη συγγραφή άρθρων του Ιω.
Πεσμαζόγλου κ.ά. τεκμήρια.

1973

1972

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
8 - Αντιδικτατορική δράση
3 - Ομιλίες, δηλώσεις, συνεντεύξεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
Πλήθος φακέλων:

29

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1969) [1]

2

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1969) [2]

3

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1969) [3]

4

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1969) [4]

5

Αγροτική πολιτική (1964-1969): εισαγωγές και εξαγωγές
προϊόντων

6

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1969-1972)

7

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1970) [1]

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
1969

Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις, συνεντεύξεις και άρθρα
εφημερίδων για την οικονομική και πολιτική κατάσταση της
Ελλάδας, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη
διαθεσιμότητα του Ιω. Πεσμαζόγλου. Περιέχει επίσης,
αχρονολόγητο και αταύτιστο κείμενο με τίτλο "Άρνησις και
καταδίκη".
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις και άρθρα του Ιω. Πεσμαζόγλου, 1969
καθώς και πηγές για τη σύνταξή τους, όπως άρθρα
εφημερίδων και περιοδικών, οικονομικούς πίνακες ισοζυγίου
πληρωμών, συμφωνίες συνεργασίας για κατασκευαστικά
έργα, έκθεση δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής,
επιστολές του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με κριτική εναντίον
του καθεστώτος κ.ά. τεκμήρια.
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις και άρθρα του Ιω. Πεσμαζόγλου, 1969
καθώς και πηγές για τη σύνταξή τους, όπως άρθρα
εφημερίδων και περιοδικών, οικονομικούς πίνακες ισοζυγίου
πληρωμών, συμφωνίες συνεργασίας για κατασκευαστικά
έργα, έκθεση δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής,
επιστολές του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με κριτική εναντίον
του καθεστώτος κ.ά. τεκμήρια.
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις και άρθρα του Ιω. Πεσμαζόγλου, 1969
καθώς και πηγές για τη σύνταξή τους, όπως άρθρα
εφημερίδων και περιοδικών, οικονομικούς πίνακες ισοζυγίου
πληρωμών, συμφωνίες συνεργασίας για κατασκευαστικά
έργα, έκθεση δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής,
επιστολές του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με κριτική εναντίον
του καθεστώτος κ.ά. τεκμήρια.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα περιοδικών και εφημερίδων για την 1964
αγροτική πολιτική και την εναρμόνιση του τελωνειακού
δασμολογίου.
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις, συνεντεύξεις και άρθρα
1969
εφημερίδων για την οικονομική κατάσταση της χώρας
(απάντηση στον Μ. Μακαρέζο) και τις σχέσεις Ελλάδας- ΕΟΚ
μετά το 1967, δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου για τον Γ.
Μαγκάκη και την εισδοχή Αγγλίας και Δανίας στην ΕΟΚ,
καθώς και προσφώνηση του Gunter Grass (20/03/1972).
Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφημερίδων για την πολιτική
1970
κατάσταση, τις προοπτικές εξέλιξης της οικονομικής
δραστηριότητας και του ισοζυγίου πληρωμών και τη
διαθεσιμότητα του Ιω. Πεσμαζόγλου. Περιέχει επίσης, έκθεση
του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών για
τις βραχυχρόνιες εξελίξεις και τις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας.

Τελ.
1969

1969

1969

1969

1969

1972

1970

Σελίδα: 52

8

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1970) [2]

9

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1970) [3]: πηγές

10

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1970) [4]: πηγές
Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1971) [1]

11

12

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1971) [2]

13

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1971) [3]
Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1972) [1]

14

15

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1972) [2]

16

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1972) [3]

17

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1972-1973)

18

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1973)

19

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1974) [1]
Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1974) [2]

20

21

Συνεντεύξεις - δηλώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(αχρονολόγητα)

22

Μελέτη «University Education in Greece» [1]

23

Μελέτη «University Education in Greece» [2]

24

Μελέτη «University Education in Greece» [3]

25

Μελέτη «University Education in Greece» [4]

26

Μελέτη «University Education in Greece» [5]: πηγές

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Ο φάκελος περιέχει άρθρα και χειρόγραφες σημειώσεις για
1970
δημοσιεύσεις σχετικές με την οικονομική και πολιτική
κατάσταση της χώρας.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα, μελέτες, αναφορές, πίνακες και
1970
χειρόγραφες σημειώσεις για την οικονομική και πολιτική
κατάσταση της χώρας, την ελληνική ναυτιλία και το
πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης (1966-1970, 1968-1972).
Ο φάκελος περιέχει ερωτηματολόγιο, αναφορές και πίνακες
1970
για την οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα, συνεντεύξεις, δηλώσεις, μελέτες, 1971
αναφορές και χειρόγραφες σημειώσεις για την οικονομική και
πολιτική κατάσταση της χώρας, την οικονομική ανάπτυξη και
τις εκδηλώσεις της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικών
Προβλημάτων.
Ο φάκελος περιέχει αντιδικτατορική δήλωση των Ιω.
1971
Πεσμαζόγλου και Γ. Μαγκάκη (1971), συνεντεύξεις στο
γερμανικό ραδιόφωνο, άρθρα εφημερίδων, καθώς και την
αναφορά της Γενικής Διεύθυνσης Εθνικής Ασφάλειας (ΓΔΕΑ)
προς το Συμβούλιο Επικρατείας για μη χορήγηση διαβατηρίου
στον Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει συνέντευξεις στη βαυαρική ραδιοφωνία
1971
(Νέα Κείμενα) και συναφείς πηγές.
Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη-δήλωση του Ιω. Πεσμαζόγλου 1972
στις 29/04/1972 για την ελληνική οικονομία και την υπογραφή
συμφωνίας ένταξης Αγγλίας, Δανίας, Ιρλανδίας και Νορβηγίας
στην ΕΟΚ, καθώς και δημοσιεύματα τύπου.
Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου στο
1972
BBC (17/04/1972) και στην ελληνική εκπομπή Μονάχου
(19/04/1972) σε Μπακογιάννη ή Τσατσαρώνη.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα, συνεντεύξεις και χειρόγραφες
1972
σημειώσεις για τη Συμφωνία Συνδέσεως, τις σχέσεις Ελλάδας
- ΕΟΚ, την πολιτική κατάσταση της χώρας και το Κυπριακό.
Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη στην εφημερίδα "Athens
1972
News" (01/01/1973) και στο BBC (15/03/1973), ανακοίνωση
για τις σχέσεις με την ΕΟΚ (19/01/1973) κ.ά. τεκμήρια.
Περιέχει επίσης, κατάλογο με συνεντεύξεις του Ιω.
Πεσμαζόγλου και ανακοινώσεις-δηλώσεις του.
Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου στο
1973
"Alain Schurter NYT" (22/02/1973), δηλώσεις για τη χούντα και
τις εξελίξεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνέντευξη
για τις σχέσεις Ελλάδας- ΕΟΚ (Φεβρουάριος 1973) κ.ά.
τεκμήρια.
Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου στον
1974
ραδιοφωνικό σταθμό Κολωνίας "Deutche Welle" (25/03/1974).
Ο φάκελος περιέχει ιδιόχειρες σημειώσεις του Ιω.
1974
Πεσμαζόγλου από συνέντευξή του στον Michael Williams του
BBC (03/04/1974), σχέδια ομιλίας του στα Bilderberg Meetings
(Megeve, Γαλλία, 19-21/04/1974), καθώς και δύο δηλώσεις
του στον Dusko Doder, ανταποκριτή της εφημερίδας
"Washington Post" (15/06/1974).
Ο φάκελος περιέχει δημοσίευμα του Ιω. Πεσμαζόγλου με θέμα
την εξέλιξη των σχέσεων της Ελλάδας με τους ευρωπαϊκούς
οργανισμούς κατά την περίοδο της δικτατορίας (1967-1971),
δηλώσεις του σχετικά με τη χούντα, κείμενο του Ρόδη Ρούφου
[αχρονολόγητο] και συναφείς πηγές. Περιέχονται επίσης,
δακτυλόγραφο κείμενο με τίτλο "Το αναπαλλοτρίωτο", συναφή
χειρόγραφα και τετράδιο σημειώσεων.
Ο φάκελος περιέχει μελέτη του Ιω. Πεσμαζόγλου με τίτλο
"University Education in Greece" (προς δημοσίευση στο
βρετανικό περιοδικό "Minerva"), μαρτυρίες για τα γεγονότα του
Πολυτεχνείου και δημοσιεύματα σχετικά με την
πανεπιστημιακή εκπαίδευση και το φοιτητικό κίνημα
(1973-1974).
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφα κείμενα [του Ιω.
Πεσμαζόγλου] με απαντήσεις σε επτά ερωτήματα για την
πανεπιστημιακή εκπαίδευση και το φοιτητικό κίνημα
(1973-1974).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για τη δράση των
1973
φοιτητών κατά το διάστημα Φεβρουάριος-Νοέμβριος 1973.
Ο φάκελος περιέχει διάφορες εκδόσεις με θέμα την
1970
πανεπιστημιακή εκπαίδευση και το φοιτητικό κίνημα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την παιδεία και την
πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων
περιλαμβάνονται σχέδιο ομιλίας από εκδήλωση της Εταιρείας
Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων (ΕΜΕΠ) (Ανθρωπιστική
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Μελέτη «University Education in Greece» [5]

28

Μελέτη «University Education in Greece» [6]

29

Μελέτη «University Education in Greece» [7]

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση, 17/01/1972), άρθρα
εφημερίδων, ΦΕΚ για τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των
ιδρυμάτων, χειρόγραφες σημειώσεις κ. ά. τεκμήρια.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την παιδεία και την
πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων
περιλαμβάνονται χειρόγραφο σχέδιο άρθρου του Ιω.
Πεσμαζόγλου με τίτλο "University education in Greece" (προς
δημοσίευση στο βρετανικό περιοδικό "Minerva"), καθώς και
άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την παιδεία και την
πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων
περιλαμβάνονται έκδοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με
τίτλο «Rapport sur la politique de la jeunesse et de l'education
dans la cadre des communautes europeennes» και κείμενο με
τίτλο «Προσανατολισμοί».
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την παιδεία και την
πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων
περιλαμβάνονται τεύχος του περιοδικού «Jugoslav survey»
12/3 (1971) και χειρόγραφες σημειώσεις.

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
8 - Αντιδικτατορική δράση
4 - Δημοσιεύματα τύπου
Πλήθος φακέλων:
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Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου που αποτυπώνουν
την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας λίγο πριν τη
δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου που αποτυπώνουν 1967
την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας κατά τους
πρώτους μήνες της δικτατορίας.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα ελληνικού και ξένου τύπου 1967
με θέμα την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, την
οικονομική ανάπτυξη, τις συλλήψεις αντιδικτατορικών στην
Αθήνα και τις διαμαρτυρίες για παροχή αμνηστίας από το
καθεστώς της Χούντας.

1

Δημοσιεύματα τύπου (προ της 21ης Απριλίου 1967)

2

Δημοσιεύματα τύπου (Απρίλιος - Μάιος 1967)

3

Δημοσιεύματα τύπου (Ιούνιος - Δεκέμβριος 1967)

4

Δημοσιεύματα τύπου: περιοδικό «Der Spiegel» (1967-1969) Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα του περιοδικού «Der
1967
Spiegel» με θέμα την πολιτική και οικονομική κατάσταση της
χώρας.
Δημοσιεύματα τύπου (1967-1969)
Ο φάκελος περιέχει δακτυλογραφημένα άρθρα, αναφορές και 1967
δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν σε ξενόγλωσσες εφημερίδες και
περιοδικά κατά την περίοδο της δικτατορίας.
Δημοσιεύματα τύπου (1967-1970)
Ο φάκελος περιέχει ξενόγλωσσα άρθρα περιοδικών και
1967
εφημερίδων, καθώς και ένα διαφημιστικό διαμαρτυρίας κατά
της χούντας, με την προτροπή να την εκδιώξει το Συμβούλιο
της Ευρώπης.
Δημοσιεύματα τύπου (1967-1970)
Ο φάκελος περιέχει ξενόγλωσσα άρθρα περιοδικών και
1967
εφημερίδων με θέμα τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις
στον κόσμο και την Ελληνική Εβδομάδα (Greek Week) στο
Cambridge.
Δημοσιεύματα τύπου (1968)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα ελληνικού και ξένου τύπου 1968
με θέμα την οικονομική ανάπτυξη των Βαλκανίων, την πολιτική
και οικονομική κατάσταση της χώρας, τις αντιδράσεις κατά της
χούντας και τις σχέσεις της Ελλάδας με ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.
Δημοσιεύματα τύπου: περί Συντάγματος 1968
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα ελληνικού και ξένου τύπου 1968
που αφορούν το Σύνταγμα του 1968.
Περιοδικό «Hellenic Review» (1968)
Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 1968
1968. Η σελίδα 8 του 3ου τεύχους αναφέρεται στη δίκη του
Γεράσιμου Νοταρά από τη χούντα.
Δημοσιεύματα τύπου (1969)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα ελληνικού και ξένου τύπου 1969
με θέμα την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, τις
αντιδικτατορικές δράσεις και τις συναφείς ενέργειες της
χούντας.
Περιοδικό «Greek Report» (1969)
Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη 1-4, 6-8 και 10-11 του έτους
1969
1969, με θέμα την πολιτική και οικονομική κατάσταση της
χώρας την περίοδο της δικτατορίας.
Δημοσιεύματα τύπου (1969-1970)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1969
πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα την περίοδο
της δικτατορίας.
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14

Δημοσιεύματα τύπου: ξενόγλωσσα (1969-1970)

Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1969
πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα την περίοδο
της δικτατορίας.
Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη 1-3, 8-16 του έτους 1969, με
1969
θέμα τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα την
περίοδο της δικτατορίας.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα του αντιδικτατορικού τύπου. 1969

1970

15

Περιοδικό «The Greek Observer» (1969-1970)

16

Περιοδικό «Athenes-presse Libre» (1969-1970)

17

Δημοσιεύματα τύπου (1969-1972)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα για την οικονομική και πολιτική
1969
κατάσταση της χώρας, περιοδικό της Πανελλήνιας
Αντιδικτατορικής Οργάνωσης Σπουδαστών με αναφορά στο
δημοκρατικό φρόνημα του Ιω. Πεσμαζόγλου κατά τη
διδασκαλία του στο πανεπιστήμιο, καθώς και το τεύχος
Ιανουαρίου 1970 του περιοδικού "Greek Report".
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου με θέμα τις πολιτικές 1970
και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα την περίοδο της
δικτατορίας.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα με θέμα τις πολιτικές και
1970
οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα την περίοδο της
δικτατορίας.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου με θέμα τις πολιτικές 1970
και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τις σχέσεις της
χώρας με τις ΗΠΑ την περίοδο της δικτατορίας.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου με θέμα τις πολιτικές 1970
και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Περιέχει μεταξύ άλλων
και δημοσίευμα του Anastase-Jean D. Metaxas, με τίτλο
«Constitution et Legitimite Existentielle» (Aix-En-Provence 1970).
Ο φάκελος περιέχει τεύχη του περιοδικού "Eleutheria" (τ. I, αρ. 1970
8, 9-10, 12 και τ. II, αρ. 1, 2-3, 8-9) της Επιτροπής για την
Αποκατάσταση της Δημοκρατικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα,
με έδρα τη Waltham Μασσαχουσέτης.
Ο φάκελος περιέχει αντιδικτατορικά δημοσιεύματα του πατέρα 1970
Γεωργίου Πυρουνάκη.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφημερίδων και περιοδικών του
1971
1971, σχετικά με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην
Ελλάδα και τις σχέσεις της με την Κοινή Αγορά.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα εφημερίδων και περιοδικών 1971
του 1971, σχετικά με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις
στην Ελλάδα και τις σχέσεις της με την Κοινή Αγορά.

1972

18

Δημοσιεύματα τύπου (1970)

19

Δημοσιεύματα τύπου [2] (1970)

20

Δημοσιεύματα τύπου [3] (1970)

21

Δημοσιεύματα τύπου (1970-1971)

22

Περιοδικό «Eleutheria» (1970-1971)

23
24

Περιοδικό «Προβλήματα εκκλησιαστικά - κοινωνικά»
(1970-1973)
Δημοσιεύματα τύπου (1971)

25

Δημοσιεύματα τύπου (1971)

26
27

Περιοδικό «Εθνική ενότης» (1971)

Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη 22, 24-25 και 27 του περιοδικού. 1971

1971

Δημοσιεύματα τύπου: περιοδικά (1971, 1973)

Ο φάκελος περιέχει τεύχη των περιοδικών «AAUP Bulletin»
(1971), «Atlantic» με το άρθρο του Μαγκάκη «Letter in a
bottle» (1971), «Ευρωπαϊκή ενότης» (1973) και «Die neue
Gesellschaft» (1973).
Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 1971,
Απριλίου - Ιουνίου και Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 1972,
Ιουλίου - Αυγούστου 1973 και Ιουνίου 1974.
Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη 167-170, 282-287, 289-291, 293,
295 και 298 του αντιδικτατορικού περιοδικού.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφημερίδων και περιοδικών
σχετικά με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις την περίοδο
της δικτατορίας.
Ο φάκελος περιέχει τεύχη περιοδικών σχετικά με τις πολιτικές
και οικονομικές εξελίξεις την περίοδο της δικτατορίας.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
πολιτικές εξελίξεις την περίοδο της δικτατορίας και την
Ελληνική Αντιδικτατορική Νεολαία (ΕΑΝ).
Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφημερίδων και περιοδικών
σχετικά με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις την περίοδο
της δικτατορίας. Περιέχει επίσης, δήλωση του Ι. Γ. Ζίγδη προς
τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Ουάσιγκτον, στις
27/03/1974.
Ο φάκελος περιέχει πολιτικές γελοιογραφίες που
δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες το έτος 1969.
Ο φάκελος περιέχει πολιτικές γελοιογραφίες που
δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες κατά τα έτη 1970-1971.
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητες γελοιογραφίες του Κώστα
Μητρόπουλου.
Ο φάκελος περιέχει φύλλα ελληνικών εφημερίδων της
περιόδου της δικτατορίας.
Ο φάκελος περιέχει φύλλα ελληνικών εφημερίδων της
περιόδου της δικτατορίας.
Ο φάκελος περιέχει φύλλα ξενόγλωσσων εφημερίδων της
περιόδου της δικτατορίας.

1971

1973

28

Περιοδικό «Δημοκρατία» (1971-1974)

1971

1974

29

Περιοδικό «Athenes - Presse Libre» (1971-1974)

1971

1974

30

Δημοσιεύματα τύπου (1972) [1]

1972

1972

31

Δημοσιεύματα τύπου (1972) [2]

1972

1972

32

Δημοσιεύματα τύπου (1973)

1973

1973

33

Δημοσιεύματα τύπου (1974)

1974

1974

34

Πολιτικές γελοιογραφίες [1] (1969)

1969

1969

35

Πολιτικές γελοιογραφίες [2] (1970-1971)

1970

1971

36

Πολιτικές γελοιογραφίες [3]

37

Δημοσιεύματα τύπου: φύλλα εφημερίδων [1]

1969

1974

38

Δημοσιεύματα τύπου: φύλλα εφημερίδων [2]
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Δημοσιεύματα τύπου: φύλλα εφημερίδων [3]
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Δημοσιεύματα τύπου: φύλλα εφημερίδων [4]

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει φύλλα της εφημερίδας "Athens News" της 1969
περιόδου της δικτατορίας.

1974

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
8 - Αντιδικτατορική δράση
5 - Διάφορα
Πλήθος φακέλων:
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Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Δικτατορία: στρατιωτικά δελτία. ΦΕΚ

2

Δικτατορία: διοικητικά - δημοσιονομικά (1968-1969)

3

Οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1968-1970): διεθνείς
αναφορές

4

Πολιτική και οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα (1968)

5

Εισροές κεφαλαίου - πολυεθνικές [1]: νομοθεσία
(1968-1970)

6

Εισροές κεφαλαίου - πολυεθνικές [2]: εξελίξεις (1969)

7

Εισροές κεφαλαίου - πολυεθνικές [3]: εξελίξεις (1970)

8

Εκκλησία της Ελλάδος (1969)

9

Δίκες την περίοδο της Δικτατορίας: Χρήστος Αντ.
Σαρτζετάκης (1969)

10

Δίκες την περίοδο της Δικτατορίας: Ιωάννης (Γιάγκος)
Πεσμαζόγλου ως μάρτυρας υπεράσπισης

11

Δίκες την περίοδο της Δικτατορίας: απολογία Ιωάννη Ζίγδη
(1970)
Δίκες της Χούντας: δίκη των κομμουνιστών

12
13

Γιώργος Σεφέρης (1968): δημοσίευμα για την ποιητική
συλλογή «Προσωπική εμπειρία και προσωπική όραση»

14

Δήλωση Γιώργου Σεφέρη (28/03/1969)

15

Δήλωση Γιώργου Σεφέρη (28/03/1969): δημοσιεύματα

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει απαγορεύσεις κυκλοφορίας εκδόσεων,
ΦΕΚ και πρόγραμμα εορτασμών της ονομαστικής γιορτής του
Βασιλιά.
Ο φάκελος περιέχει δελτίο της έκθεσης για την πολεμική
1968
ιστορία των Ελλήνων στο Ζάππειο (1968), οικονομικό
απολογισμό του 1968 επιστολή του Δημ. Ιωαννίδη προς τον
Πρωθυπουργό (12/06/1969) και έγγραφο της 22/10/1969 για
το λαχειοφόροδάνειο οικονομικής αναπτύξεως του 1969.

Τελ.

Ο φάκελος περιέχει αναφορές των International Bank for
1968
Reconstruction and Development και International
Development Association, αναφορά "E.I.M. Quarterly
Economic Reviews, Greece N4, 1969", αναφορά της
αμερικανικής πρεσβείας με θέμα τις οικονομικές τάσεις στην
Ελλάδα και τις επιπτώσεις τους στις ΗΠΑ, δύο αναφορές του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (1968) και περιληπτική
αναφορά για τις αναθέσεις έργων σε ευρωπαϊκές εταιρείες ή
οργανισμούς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη
δικτατορία.
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα για την πολιτική κατάσταση
1968
στην Ελλάδα, τον προϋπολογισμό, τη δανειοδότηση
εγγειοβελτιωτικών έργων (εταιρεία ΕΔΟΚ ΑΕ - ΕΤΕΡ ΑΕ) και
το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει ΦΕΚ που αφορούν την κατασκευή
1968
εγγειοβελτιωτικών έργων δημοσίων επενδύσεων, αναφορά
της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα με θέμα το ελληνικό
ισοζύγιο πληρωμών και άρθρο της The Wall Street Journal για
τις επενδύσεις στην Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει πρόσκληση του Υπουργείου Συντονισμού 1969
προς κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προτάσεων για ίδρυση
τρίτου διυλιστηρίου στην Ελλάδα και άρθρο περιοδικού για τις
επενδύσεις στη χώρα.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα του περιοδικού International
1970
Financial News Survey για τις αμερικανικές επενδύσεις στο
εξωτερικό και την οικονομική κατάσταση στην Κύπρο.
Ο φάκελος περιέχει ανακοίνωση σχετική με την απόφαση του 1969
Συμβουλίου Επικρατείας να κηρύξει άκυρη τη συγκρότηση της
Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, καθώς και αλληλογραφία με τον
πατέρα Γεώργιο Πυρουνάκη.
Ο φάκελος περιέχει την αίτηση του Χρήστου Αντ. Σαρτζετάκη 1969
κατά του Υπουργικού Συμβουλίου για ακύρωση της απόλυσής
του από τη θέση του στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου που αναφέρεται στην
κατάθεση του Ιω. Πεσμαζόγλου ενώπιον Στρατοδικείου υπέρ
του Βασ. Φίλια. Πιθανόν είναι μάρτυρας υπεράσπισης, στις
27/03/1970 κατά τη δίκη της Δημοκρατικής Αμύνης.
Ο φάκελος περιέχει την απολογία του Ι. Ζίγδη και
1970
αποσπάσματα καταθέσεων των μαρτύρων.
Ο φάκελος περιέχει απολογία από τη δίκη των κομμουνιστών 1973
(22-29 Ιανουαρίου 1973).
Ο φάκελος περιέχει δημοσίευμα της εφημερίδας "Το Βήμα της 1968
Κυριακής" (07/01/1968), το οποίο περιλαμβάνει ελληνική
μετάφραση του προλόγου της αμερικανικής έκδοσης των
ποιημάτων του Γ. Σεφέρη σε μετάφραση και επιμέλεια τωn
Edmund Keely και Philip Sherrard.
Ο φάκελος περιέχει δακτυλόγραφη και ενυπόγραφη τη
1969
δήλωση Σεφέρη, χειρόγραφο της δήλωσης (όχι αυτόγραφο
του Σεφέρη) και χειρόγραφο της δήλωσης με διορθώσεις στη
γαλλική γλώσσα.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα σχετικά με τη δήλωση Σεφέρη.
1969

1970

1969

1968

1970

1969

1970

1969

1969

1970
1973
1968

1969

1969

τύπου
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Γιώργος Σεφέρης: δημοσιεύματα τύπου (1970-1971)

Ο φάκελος περιέχει άρθρα για τον Γ. Σεφέρη πριν τον θάνατό 1970
του.
Γιώργος Σεφέρης: δημοσιεύματα τύπου (1971)
Ο φάκελος περιέχει άρθρα για τον Γ. Σεφέρη μετά τον θάνατό 1971
του.
Δημήτρης Παπασπύρου: αντιδικτατορική δράση (1969-1970) Ο φάκελος περιέχει συνεντεύξεις, δηλώσεις, αναφορές και
1969
απολογία του Δ. Παπασπύρου.
Γεώργιος Αλ. Μαγκάκης (1970-1971)
Ο φάκελος περιέχει απόφαση της 49ης Συνόδου των
1970
Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων Δυτικής Γερμανίας (1970),
δημοσιεύματα σχετικά με τη δίωξη του Γ. Α. Μαγκάκη, καθώς
και κείμενο του ιδίου.
Μήνυση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου κατά της «Εστίας» Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά και απόφαση του Εφετείου
1970
(1970): πρακτικά Εφετείου (17-18/03/1970)
Αθηνών (17- 18/03/1970) σχετικά με τη μήνυση του Ιω.
Πεσμαζόγλου κατά της εφημερίδας "Εστία".
Μήνυση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου κατά της «Εστίας» Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1970
(1970): δημοσιεύματα τύπου
μήνυση του Ιω. Πεσμαζόγλου κατά της εφημερίδας "Εστία".
Δημοσίευμα του Παύλου Μπακογιάννη «Μιλήσατε για
Ο φάκελος περιέχει αντιδικτατορικό δημοσίευμα του Π.
1968
Δημοκρατία κύριοι Συνταγματάρχες;» (1968)
Μπακογιάννη.
Ιάκωβος Γ. Διαμαντόπουλος: στίχοι (1968-1969)
Ο φάκελος περιέχει δακτυλόγραφο του δημοσιεύματος, το
1968
οποίο φέρει χειρόγραφη αφιέρωση στον Ιω. Πεσμαζόγλου.
Δημοσίευμα του Νίκου Πολίτη: «Η τομή» (1970)
Ο φάκελος περιέχει δακτυλόγραφο του δημοσιεύματος, το
1970
οποίο υπογράφεται με το ψευδώνυμο «Νίτης».
Δημοσίευμα του Νίκου Πολίτη: «Κρανιοτρύπανο» (1971)
Ο φάκελος περιέχει δακτυλόγραφο του δημοσιεύματος που
1971
εκδόθηκε με το ψευδώνυμο «Νίτης».
Τετράδιο σημειώσεων Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζογλου
Ο φάκελος περιέχει τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις της 1968
(1968-1969)
περιόδου 1968-1969, με αναμνήσεις από την περίοδο της
δικτατορίας, τον πατέρα του, τον θάνατο της μητέρας του, τη
γνωριμία με τη μετέπειτα σύζυγό του, Μιράντα κ.ά. Περιέχει
επίσης και μια ευχετήρια κάρτα του 1977.
Τετράδια σημειώσεων Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου [1]
Ο φάκελος περιέχει σημειώσεις σχετικά με οικονομικά θέματα
και τη στράτευση της τέχνης και σκέψεις για τη δικτατορία.
Τετράδια σημειώσεων ΙΙωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου [2]
Ο φάκελος περιέχει σημειώσεις σχετικά με την
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την κοινωνική πολιτική και την
οικονομική ανάπτυξη, καθώς και αποδελτιώσεις βιβλιογραφίας
για την οικονομία, την ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή διεύρυνση.
Τετράδια σημειώσεων Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου [3]
Ο φάκελος περιέχει σημειώσεις σχετικά με τις προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας και την αγροτική παραγωγή, καθώς και
βιβλίο που αναφέρεται στον πληθωρισμό και τη νομισματική
πολιτική.

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

1971
1971
1970
1971

1970

1970
1968
1969
1970
1971
1969

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
9 - Ένωση Κέντρου - Νέες Δυνάμεις. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου
1 - Οργάνωση
Πλήθος φακέλων:

7

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

1

Κίνημα Νέων Πολιτικών Δυνάμεων. Κόμμα Ένωσης
Κέντρου- Νέων Δυνάμεων: ιδρυτικά κείμενα (1974)

2

Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις - Ένωση Δημοκρατικού
Κέντρου (1974-1976) [1]: οργάνωση - καταστατικό

3

Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις - Ένωση Δημοκρατικού
Κέντρου (1974-1976) [2]: οργάνωση - καταστατικό (πηγές)

4

Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις - Ένωση Δημοκρατικού
Κέντρου (1974-1976) [3]: οργάνωση - διάφορα κείμενα

5

Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις - Ένωση Δημοκρατικού
Κέντρου (1974-1976) [4]: οργάνωση - σύνθεση Επιτροπών
Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις - Ένωση Δημοκρατικού
Κέντρου (ΕΔΗΚ) (1974-1976) [5]: οργάνωση κανονισμός
κοινοβουλευτικής ομάδας ΕΔΗΚ

Ο φάκελος περιέχει έντυπο, στο οποίο δημοσιεύονται η
ιδρυτική διακήρυξη των Νέων Πολιτικών Δυνάμεων (ΝΠΔ),
συνέντευξη τύπου ΝΠΔ, κοινή ανακοίνωση
ΝΠΔ-Σοσιαλιστικής Δημοκρατικής Ένωσης (ΣΔΕ), κοινή
ιδρυτική ανακοίνωση Ένωσης Κέντρου - Νέων Δυνάμεων
(ΕΚ-ΝΔ) και η συμφωνία για τη συνένωση ΕΚ-ΝΔ.
Ο φάκελος περιέχει σχέδια καταστατικών των πολιτικών
κομμάτων: Ένωση Κέντρου - Νέες Δυνάμεις, Σοσιαλιστικό
Δημοκρατικό Κόμμα και Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου.
Ο φάκελος περιέχει καταστατικά και διακηρύξεις
σοσιαλιστικών κομμάτων (το σοσιαλιστικό μανιφέστο του 1945
και το πρόγραμμα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος
Σουηδίας).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και σημειώματα σχετικά με
τις βασικές αρχές της Ένωσης Κέντρου Νέες Δυνάμεις
(ΕΚΝΔ), πρακτικά συσκέψεων, το οργανόγραμμα, τη
συγκρότηση οργάνωσης Νεολαίας ΕΚΝΔ, την πρόταση
σύγκλησης κοινοβουλευτικής ομάδας, διαπιστώσεις για την
πορεία του κόμματος, δημοσιεύματα τύπου κ.ά.τεκμήρια.
Ο φάκελος περιέχει ονομαστικούς πίνακες μελών διαφόρων
Επιτροπών.
Ο φάκελος περιέχει τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας
της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ένωσης Δημοκρατικού
Κέντρου (ΕΔΗΚ).

6
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7

Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις - Ένωση Δημοκρατικού
Κέντρου (1974-1976) [6]: πειθαρχική δίωξη Δημήτρη Θ.
Τσάτσου

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει σημειώματα και υπομνήματα προς το
Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου
(ΕΔΗΚ) σχετικά με την πρόταση διαγραφής του Δ. Τσάτσου
από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΕΔΗΚ.

1976

1976

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
9 - Ένωση Κέντρου - Νέες Δυνάμεις. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου
2 - Εκλογές
Πλήθος φακέλων:

14

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

1

Εκλογές 1974 [1]: αποτελέσματα - δαπάνες

2

Εκλογές 1974 [2]: καταστάσεις επαφών συνεργατών

3

Εκλογές 1974 [3]: δαπάνες προεκλογικού αγώνα

4

Εκλογές 1974 [4]: έντυπα προεκλογικού αγώνα

5

Εκλογές 1974 [5]: υλικό προεκλογικού αγώνα (Οκτωβρίου
και Νοεμβρίου 1974) και δημοψηφίσματος

6

Εκλογές 1974 [6]: υλικό προεκλογικού αγώνα ΕΚΝΔ

7

Εκλογές 1977 [1]: έξοδα - αποτελέσματα εκλογών

8

Εκλογές 1977 [2]: έξοδα - αποτελέσματα εκλογών

9

Προεκλογικοί αγώνες [1]: προγράμματα ομιλιών και
κατάλογοι (1974-1985)

10
11

Προεκλογικοί αγώνες [2]: αφίσα Οργάνωσης Γυναικών
Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου (1977)
Προεκλογικοί αγώνες [3]: αφίσα (1985)

12

Εκλογές 1977: συγκεντρωτικά αποτελέσματα

13

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Απόφαση για τα
αποτελέσματα των εκλογών του 1977

14

Εκλογές 1974- 1977: άρθρο Θ. Βερέμη για την Ένωση
Δημοκρατικού Κέντρου (1981)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει αποτελέσματα εκλογών γραμμένα
1974
(χειρόγραφα) σε ψηφοδέλτιο εποχής, καθώς και πίνακα
ανακεφαλαίωσης εισπράξεων-πληρωμών ταμείου έως
30/11/1974.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές υποστηρικτών του Ιω.
1974
Πεσμαζόγλου, χειρόγραφα σημειώματα και καταστάσεις με
ονόματα και διευθύνσεις συνεργατών του.
Ο φάκελος περιέχει καταστάσεις διαφόρων δαπανών για
1974
εξοπλισμό, αναλώσιμα γραφείου, διαφήμιση του προεκλογικού
αγώνα του Ιω. Πεσμοζόγλου, φέιγ βολάν, μισθωτήρια,
δημοσιεύματα τύπου και λοιπές αποδείξεις.
Ο φάκελος περιέχει έντυπα προεκλογικού αγώνα της Ένωσης 1974
Κέντρου Νέες Δυνάμεις (ΕΚΝΔ) και της υποψηφιότητας του
Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει πρόγραμμα ομιλιών του Ιω. Πεσμαζόγλου 1974
καθώς και υλικό προεκλογικού αγώνα (μότο, συνθήματα)
διαφόρων πολιτικών κομμάτων.
Ο φάκελος περιέχει ψηφοδέλτια της Ένωσης Κέντρου Νέες
1974
Δυνάμεις (ΕΚΝΔ), πρόγραμμα ομιλιών του Ιω. Πεσμαζόγλου,
φυλλάδια, φωτογραφίες, ιδρυτική διακήρυξη Νέων Πολιτικών
Δυνάμεων (ΝΠΔ) και ποίημα αφιερωμένο στον Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει ψηφοδέλτιο της Ένωσης Δημοκρατικού
1977
Κέντρου (ΕΔΗΚ), καταστάσεις δαπανών του προεκλογικού
αγώνα του Ιω. Πεσμαζόγλου, έντυπο σχετικό με τη διαδικασία
διενέργειας εκλογών κ.ά. τεκμήρια.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τον τρόπο 1977
διεξαγωγής των εκλογών, αποδείξεις και καταστάσεις εξόδων
προεκλογικού αγώνα, φυλλάδια, ημερολόγιο με τις
συναντήσεις και υποχρεώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, κατάλογο
με τις περιοχές που ανήκουν στην α' περιφέρεια Αθηνών και
ποικίλες σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει πρόγραμμα δηλώσεων και ομιλιών του
1974
Ιω.Πεσμαζόγλου, ονομαστικό κατάλογο συμμαθητών του από
το Βαρβάκειο και πρόγραμμα επισκέψεων στη Χίο και την Άρτα.
Ο φάκελος περιέχει προεκλογική αφίσα της Οργάνωσης
1977
Γυναικών της Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ).
Ο φάκελος περιέχει αφίσα προεκλογικής ομιλίας του Ιω.
1985
Πεσμαζόγλου και φυλλάδιο.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση του Υπουργείου Εσωτερικών με 1977
τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 20/11/1977.
Ο φάκελος περιέχει την υπ' αρ. 15980/1977 απόφαση του
1977
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με τα
αποτελέσματα των εκλογών της 20ης Νοεμβρίου 1977.
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο (στην αγγλική γλώσσα) με θέμα 1981
τις εθνικές εκλογές στην Ελλάδα των ετών 1974 και 1977.

Τελ.
1974

1974

1974

1974

1974

1974

1977

1977

1985

1977
1985
1977
1977

1981

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
9 - Ένωση Κέντρου - Νέες Δυνάμεις. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου
3 - Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων: επερωτήσεις, εισηγήσεις (1974-1979)
Πλήθος φακέλων:

18

Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

Τίτλος

Περιγραφή

Αλφαβητικοί κατάλογοι βουλευτών (1974, 1977, 1980)

Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει αλφαβητικούς καταλόγους βουλευτών με 1974
τις ταχυδρομικές διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνων τους.
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Βουλή των Ελλήνων: συνεδριάσεις (1974)

Ο φάκελος περιέχει πρόσκληση προς τον Ιω. Πεσμαζόγλου
1974
στην τελετή ορκωμοσίας στη Βουλή και την έναρξη των
συνεδριάσεων.
Πρακτικά της Βουλής (Δεκέμβριος 1974)
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής 1974
(09/12 -20/12/1974).
Πρακτικά της Βουλής (Ιανουάριος 1975)
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής 1975
(07/01-30/01/1975).
Πρακτικά της Βουλής (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1975)
Ο φάκελος περιέχει επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της 1975
Βουλής (05/02 -03 /03/1975).
Πρακτικά της Βουλής (Απρίλιος-Ιούνιος 1975)
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής 1975
(01/04 07/06/1975) και την εισήγηση του Ιω. Πεσμαζόγλου επί
του δημοσίου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1975.
Πρακτικά της Βουλής (Ιανουάριος-Ιούνιος 1976)
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής 1976
(20/02- 04/06/1976) και περίληψη της εισήγησης του Ιω.
Πεσμαζόγλου επί του σχεδίου νόμου "περί επιβολής εκτάκτου
εφ' άπαξ εισφοράς κ.λπ.".
Πρακτικά της Βουλής (Ιανουάριος-φεβρουάριος 1977)
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής 1977
(14/01, 02/02/1977). Στα πρακτικά περιλαμβάνονται
επερωτήσεις σχετικές με τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη
της Ελλάδας στην ΕΟΚ, τα φορολογικά και το 5ετές
πρόγραμμα.
Πρακτικά της Βουλής (Ιούνιος 1977)
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά της Βουλής (16/06, 20/06/1977) 1977
με αγόρευση του Ιω. Πεσμαζόγλου σχετική με τα
προκαταρκτικά προγράμματα.
Πρακτικά της Βουλής (Μάρτιος-Νοέμβριος 1978)
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής 1978
(23/03 - 06/11/1978). Περιλαμβάνονται επερωτήσεις σχετικές
με τον προϋπολογισμό, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα
πολιτισμικά και την παροχή κινήτρων για ενίσχυση της
περιφέρειας.
Κοινοβουλευτικός έλεγχος: ερωτήσεις, επερωτήσεις,
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, εισηγήσεις, αγορεύσεις, ερωτήσεις 1975
απαντήσεις και ομιλίες [1] (1975)
και επερωτήσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου στη Βουλή και συναφές
δημοσίευμα τοπικού τύπου (Χίου).
Κοινοβουλευτικός έλεγχος: ερωτήσεις, επερωτήσεις,
Ο φάκελος περιέχει εισηγήσεις, σημειώματα, περιλήψεις
1976
απαντήσεις και ομιλίες [2] (1976)
αγορεύσεων, κείμενα ομιλιών, επερωτήσεις και προτάσεις του
Ιω. Πεσμαζόγλου σχετικά με την ιατροφαρμακευτική και
νοσηλευτική περίθαλψη, τα οικονομικά της χώρας, τα
επαγγελματικά σωματεία, τον κρατικό προϋπολογισμό,
τηναπασχόληση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των τραπεζών
κ.ά. θέματα.
Κοινοβουλευτικός έλεγχος: ερωτήσεις, επερωτήσεις,
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα, πρακτικά συνεδριάσεων,
1977
απαντήσεις και ομιλίες [3] (1977)
περιλήψεις αγορεύσεων και επερωτήσεις σχετικά με τις
σχέσεις Ελλάδος-ΕΟΚ, το φορολογικό νομοσχέδιο, την τεχνική
και επαγγελματική εκπαίδευση, την ενίσχυση ακριτικών
περιοχών κ.ά. θέματα.
Κοινοβουλευτικός έλεγχος: ερωτήσεις, επερωτήσεις,
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα, πρακτικά συνεδριάσεων,
1978
απαντήσεις και ομιλίες [4] (1978)
ερωτήσεις, επερωτήσεις και περίληψη ομιλίας του Ιω.
Πεσμαζόγλου σχετικά με τις αποδοχές δημοσίων υπαλλήλων
και το ενιαίο μισθολόγιο, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τις
ενέργειες για προστασία από τρομοκρατικές ενέργειες, την
ανωτατοποίηση των παιδαγωγικών ακαδημιών κ.ά. θέματα.
Κοινοβουλευτικός έλεγχος: ερωτήσεις, επερωτήσεις,
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα και επερωτήσεις σχετικά με την 1976
απαντήσεις και ομιλίες (1976-1978)
υγεία, τον περιορισμό γεννήσεων, τις διαπραγματεύσεις
ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, το κυκλοφοριακό πρόβλημα,
την προστασία του περιβάλλοντος, την πολιτική ενίσχυσης
ακριτικών νομών, την ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας
της χώρας κ.ά. θέματα.
Βουλή των Ελλήνων: Αναθεώρηση του Συντάγματος (1975). Ο φάκελος περιέχει εισηγήσεις και αιτιολογικές εκθέσεις
1975
Εισηγήσεις Γιάγκου Πεσμαζόγλου
τροπολογίας επί του σχεδίου αναθεώρησης του Συντάγματος.
Βουλή των Ελλήνων: εισήγηση επί του προϋπολογισμού
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά της Βουλής με εισήγηση του Ιω. 1975
1975
Πεσμαζόγλου επί του δημοσίου προϋπολογισμού, τα κύρια
σημεία της αγόρευσής του, δελτία τύπου της Ένωσης Κέντρου
Νέες Δυνάμεις (ΕΚΝΔ) και την εισήγησή του επί του
προϋπολογισμού.
Βουλή των Ελλήνων: εισηγήσεις για τροπολογίεςΟ φάκελος περιέχει τροπολογία του άρθρου 1 του
1975
προσθήκες σε νομοσχέδια (1975)
νομοσχεδίου "περί επαναφοράς στην υπηρεσία απολυθέντων
εκτάκτων επί θητεία υπαλλήλων" και προσθήκη στο
νομοσχέδιο "περί αναδιαρθρώσεως υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών".
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Αρχείο:

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου

Σειρά:

9 - Ένωση Κέντρου - Νέες Δυνάμεις. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου

Υποσειρά:

4 - Ειδικά θέματα: ενημέρωση
Πλήθος φακέλων:
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Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

2

3

4

5

6
7

8

9
10
11

12

13

14

Τίτλος

Περιγραφή

Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και υπομνήματα σχετικά με 1977
τη σύσταση, λειτουργία, στελέχωση και τις αρμοδιότητες του
ελληνικού Γραφείου Τύπου στις Βρυξέλλες και τις κατηγορίες
κατά του έκτακτου συνεργάτη-προϊσταμένου του Γραφείου,
Ιωάννη Κ. Μαζαράκη-Αινιάν.
Εξωτερική πολιτική: δημοσιευμένες μελέτες (1975-1978)
Ο φάκελος περιέχει μελέτες με θέμα τις ελληνοτουρκικές
1975
σχέσεις και τη διένεξη για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, το
κυπριακό ζήτημα, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και τις ωμότητες των Τούρκων στην Κύπρο και
τις βουλγαρο- γιουγκοσλαβικές σχέσεις. Περιλαμβάνεται και
ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου στο Όσλο (17/11/1976) για τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Εξωτερική πολιτική: θέματα εξωτερικού προσανατολισμού
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με ζητήματα 1975
(1975-1976)
εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας και της Σοβιετικής Ένωσης,
την υποδοχή της Ελλάδος από την ΕΟΚ και τη θέση των ΗΠΑ
όσον αφορά τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
Εξωτερική πολιτική: δημοσιεύματα τύπου (1977-1978) [1]
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με
1977
προεκλογικό λόγο του Ιω. Πεσμαζόγλου επί ΕΔΗΚ [το υλικό
απεστάλη από τον Κ. Καρανίκα στον Ιω. Πεσμαζόγλου], την
ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία, το κυπριακό ζήτημα,
τις θέσεις του Ανδρέα Παπανδρέου και την πολιτική του
ΠΑΣΟΚ, τις σχέσεις Ελλάδας Τουρκίας και τη Σύμβαση της
Γενεύης αναφορικά με την υφαλοκρηπίδα. Περιλαμβάνονται
και πρακτικά συνεδριάσεων της Βουλής (14 15/12/1977).
Εξωτερική πολιτική: δημοσιεύματα τύπου (1977-1978) [2]
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1977
Κύπρο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις
ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις κ.ά. θέματα. Περιλαμβάνεται
και η έκδοση του κυπριακού Υπουργείου Παιδείας "Cyprus
today" (τχ. XV, Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 1977).
Εξωτερική πολιτική: μονογραφία Γ. Ι. Μαύρου «Εθνικοί
Ο φάκελος περιέχει τη μονογραφία με τίτλο «Εθνικοί Κίνδυνοι: 1978
Κίνδυνοι» (1978)
Η δημοκρατία σε κρίση. Εξωτερικές απειλές».
Εξωτερική Πολιτική: μονογραφία Χ. Λ. Ροζάκη «Τρία χρόνια Ο φάκελος περιέχει μονογραφία με τίτλο «Τρία χρόνια
1978
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής» (1978)
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής: 1974-1977. Άρθρα και
μελέτες».
Εξωτερική πολιτική: μονογραφία Χ. Ζ. Σαζανίδη «Οι
Ο φάκελος περιέχει μονογραφία με τίτλο «Οι ελληνοτουρκικές 1979
ελληνοτουρκικές σχέσεις στην πενταετία 1973-1978» (1979) σχέσεις στην πενταετία 1973-1978. Τομ. Ι». Αναφέρεται στην
υφαλοκρηπίδα, τον εναέριο χώρο, τα νησιά του Αιγαίου και την
αιγιαλίτιδα ζώνη της Ελλάδας.
Εξωτερική πολιτική: μονογραφία Th. Garcin «Less
Ο φάκελος περιέχει μονογραφία με τίτλο «Less imperatives de 1984
imperatives de defense» (1984)
defense: une enquete internationale».
Εξωτερική πολιτική: περιοδικό «Studia diplomatica» (1984) Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη 37/3 και 37/4 του περιοδικού
1984
«Studia diplomatica» του έτους 1984.
Πολιτική στέγης: πηγές (1967-1978)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και μελέτες σχετικά 1967
με την κατάσταση στον τομέα του οικισμού κατά το
έτος 1967 στην Ελλάδα, την εξέλιξη της οικοδομικής
δραστηριότητας, την οικιστική πολιτική και την εφαρμογή
σχετικών μέτρων, τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, την εν
γένει χρηματοδότηση στέγασης στην Ευρώπη και τον βιότοπο
ως κύριο θέμα συνεδρίου του ΟΗΕ.
Οικονομική πολιτική: φορολογικά νομοσχέδια [1] (1977)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου, εκθέσεις, ομιλίες και 1977
εισηγήσεις σχετικά με τα φορολογικά νομοσχέδια και το
πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης της Ελλάδας, της περιόδου
19761980. Περιλαμβάνονται εισηγήσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου
επί των φορολογικών νομοσχεδίων.
Οικονομική πολιτική: φορολογικά νομοσχέδια [2] (1978)
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δημοσιεύματα, ομιλίες και 1978
εκθέσεις σχετικά με το νομοσχέδιο για το μισθολόγιο των
υπαλλήλων, τα ασφαλιστικά προβλήματα, τον πληθωρισμό,
τον προϋπολογισμό/ απολογισμό/ισολογισμό του κράτους και
τα νέα οικονομικά μέτρα. Περιλαμβάνεται επίσης, έκθεση του
ΟΟΣΑ με τίτλο "The external posiiton of mazor world zones in
the medium term".
Οικονομική πολιτική: φορολογικά νομοσχέδια [3]
Ο φάκελος περιέχει πίνακες, δελτία τύπου και δημοσιεύματα 1971
(1971-1978)
σχετικά με τις αποδοχές ανά ειδικότητα, τις τιμές καταναλωτή,
τα δηλωθέντα ποσά εισοδήματος των οικονομικών ετών 1973
και 1974, το εισόδημα του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα, τα
φορολογικά έσοδα στις χώρες της ΕΟΚ, το μερίδιο εργασίας
Ελληνική πρεσβεία Βρυξελλών: συγκρότηση και στελέχωση
Γραφείου Τύπου (1977-1978)
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15

Σύνταγμα 1975: Πρόεδρος της Δημοκρατίας

16

Δημόσια υγεία [1]: (1976)

17

Δημόσια υγεία [2]

18

Δημόσια υγεία [3]: (1979)

19

Δημόσια υγεία [4]: (1979)

20

Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (1976)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

στο εθνικό εισόδημα διαφόρων χωρών, ποσοστά παιδικής
θνησιμότητας σε διάφορα κράτη παγκοσμίως, την
κατανάλωση χαρτιού κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την αναθεώρηση του 1975
Συντάγματος του 1975. Συγκεκριμένα,
περιλαμβάνονται φωτοαντίγραφα από τα πρακτικά της
Βουλής: συνεδρίαση 88 (Δευτέρα, 19 Μαΐου 1975) με
επισημάνσεις στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα
Παπανδρέου, αναφορικά με την ψήφιση των άρθρων του
Συντάγματος περί Προέδρου της Δημοκρατίας και συνεδρίαση
92 (Παρασκευή, 23 Μαΐου 1975) με συζήτηση επί των άρθρων
του Συντάγματος περί Προέδρου της Δημοκρατίας.
Περιλαμβάνεται και χειρόγραφο κείμενο με τίτλο "Μερικές
σύντομες παρατηρήσεις" σχετικό με ενστάσεις επί της
εισηγητικής έκθεσης νομοσχεδίου που αφορά τις εξουσίες του
Προέδρου της Δημοκρατίας έναντι της κυβέρνησης.
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με προτάσεις του Ιω.
1976
Πεσμαζόγλου που κατατέθηκε στη Βουλή κατά τη συζήτηση
επερώτησης της ΕΔΗΚ για την αναδιοργάνωση της υγείας.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα και εισηγήσεις σχετικά με τα
προβλήματα της ελληνικής ιατρικής και δημόσιας υγείας λόγω
της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την αναδιοργάνωση της
δημόσιας υγείας και του συστήματος ιατρικής περίθαλψης
[κάποια από αυτά είναι μελών της ΕΔΗΚ και ίσως
εκφωνήθηκαν σε συνδιάσκεψη για την υγεία (?)].
Ο φάκελος περιέχει απόρρητο σχέδιο νόμου "περί λήψεως
1979
μέτρων προστασίας της υγείας" για την αναδιοργάνωση της
δημόσιας υγείας.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα και υπομνήματα σχετικά με τις
1979
δαπάνες υγείας στην Ελλάδα, τη μεταρρύθμιση στην
οργάνωση και λειτουργία του σύγχρονου γενικού νοσοκομείου,
τον ρόλο του στην ανάπτυξη της χώρας και το σουηδικό
σύστημα γενικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
Ο φάκελος περιέχει αιτιολογική έκθεση επί της πρότασης
1976
νόμου περί ίδρυσης Υπουργείου Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος και τηλεγράφημα διαμαρτυρίας πολιτών για την
καταστροφή πεζοδρομίων και την ηχορύπανση από τη
λειτουργία εταιρειών μεταφορών.

1975

1976

1979

1979

1976

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
9 - Ένωση Κέντρου - Νέες Δυνάμεις. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου
5 - Αλληλογραφία
Πλήθος φακέλων:
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Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Εκλογές 1974: αλληλογραφία [1]

2

Εκλογές 1974: αλληλογραφία [2]

3

Εκλογές 1974: αλληλογραφία [3]

4

Εκλογές 1974: αλληλογραφία [4]

5

Αλληλογραφία εσωτερικού - διάφορα πολιτικά (1974)

6

Αλληλογραφία (1974-1976): διάφορα

7

Αλληλογραφία εσωτερικού - διάφορα πολιτικά (1975) [1]:
(Ιανουάριος-Μάρτιος)
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Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει συγχαρητήριες επιστολές και σημειώματα 1974
σχετικά με την εκλογή του Ιω. Πεσμαζόγλου ως βουλευτή της
Ένωσης Κέντρου Νέες Δυνάμεις.
Ο φάκελος περιέχει συγχαρητήρια τηλεγραφήματα προς τον 1974
Ιω. Πεσμαζόγλου για την εκλογή του ως βουλευτή της Ένωσης
Κέντρου Νέες Δυνάμεις.
Ο φάκελος περιέχει συγχαρητήρια τηλεγραφήματα και
1974
επιστολές για την εκλογή του Ιω. Πεσμαζόγλου ως βουλευτή,
καθώς επίσης και ευχετήριες κάρτες.
Ο φάκελος περιέχει επαγγελματικές κάρτες με ευχές για την
1974
εκλογή του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές, τηλεγραφήματα και κάρτες
1974
προς τον Ιω. Πεσμαζόγλου με ποικίλα θέματα, όπως οι
πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, ο επαναπατρισμός πολιτικών
προσφύγων, το καθεστώς των συντάξεων, η περίοδος της
επταετίας, οι επερχόμενες εκλογές, τα αποθέματα πετρελαίου
στον ελλαδικό χώρο και οι υποθαλάσσιες έρευνες, η
συμφωνία σύνδεσης Ελλάδας ΕΟΚ, τααποτελέσματα των
εκλογών του 1974 κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές με το βιβλίο του Ιω.
1974
Πεσμαζόγλου "Αγωνιστικά", την εισήγησή του για τον κρατικό
προϋπολογισμό, τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και την
ανακήρυξή του ως επίτιμου δημότη Ελασσόνας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την τεχνική
1975
εκπαίδευση στην Ελλάδα, αιτήματα των δημοσίων
υπαλλήλων, το κυπριακό ζήτημα, την πρόταση δημιουργίας

Τελ.
1974

1974

1974

1974
1974

1976

1975

Σελίδα: 61

8

Αλληλογραφία εσωτερικού - διάφορα πολιτικά (1975) [2]:
(Απρίλιος-Ιούνιος)

9

Αλληλογραφία εσωτερικού - διάφορα πολιτικά (1975) [3]:
(Ιούλιος-Σεπτέμβριος)

10

Αλληλογραφία εσωτερικού - διάφορα πολιτικά (1975) [4]:
(Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

11

Αλληλογραφία (1975-1976): Ένωση Κέντρου - Νέες
Δυνάμεις: Κρήτη

12

Αλληλογραφία εσωτερικού - διάφορα πολιτικά (1976) [1]:
(Ιανουάριος-Μάρτιος)

13

Αλληλογραφία εσωτερικού - διάφορα πολιτικά (1976) [2]:
(Απρίλιος-Ιούνιος)

14

Αλληλογραφία εσωτερικού - διάφορα πολιτικά (1976) [3]:
(Ιούλιος-Σεπτέμβριος)

15

Αλληλογραφία εσωτερικού - διάφορα πολιτικά (1976) [4]:
(Οκτώβριος-Δεκέμβριος)
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του "Κέντρου Μελέτης Μεσογειακής και Μεσανατολικής
Οικονομίας εν Ελλάδι", το "Μεσογειακό Ινστιτούτο
Στρατηγικών Μελετών", την εφαρμογή νέων φορολογικών
μέτρων, την αναθεώρηση του Συντάγματος, τις αναφορές του
στην οικογένεια και την εργασία κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με το κυπριακό
1975
ζήτημα και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κυπρίων την
περίοδο της δικτατορίας, την προστασία του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις εργασίες της 1975
Συνόδου της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελλάδος
ΕΟΚ, το βιβλίο του Ιω. Πεσμαζόγλου "Αγωνιστικά" και την
κρατική οικονομική ενίσχυση έργου της κοινότητας Θέρμου
Αιτωλοακαρνανίας. Επίσης, περιλαμβάνεται περίληψη της
ομιλίας του Ιω. Πεσμαζόγλου σε Πάτρα και Μυτιλήνη με θέμα
"Δημοκρατική οργάνωση των κομμάτων και η θεμελίωση της
δημοκρατίας".
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις απόψεις του 1975
Ιω. Πεσμαζόγλου για το 5ετές πρόγραμμα της κυβέρνησης, το
κείμενο ομιλίας του με θέμα "Δημοκρατική οργάνωση των
κομμάτων και η θεμελίωση της δημοκρατίας", προσωπικά
θέματα διαφόρων προσώπων, το πρόβλημα της ανυδρίας και
την πρόταση για δημιουργία τεχνητής βροχής, το αεροδρόμιο
της Ελευσίνας, καθώς και την ομιλία του στην Τρίπολη με τίτλο
"Θέματα εξωτερικού προσανατολισμού της Ελλάδος"
(15/02/1976).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη διακήρυξη
1975
του Ιω. Πεσμαζόγλου "Για μιαν ελληνική κοινωνική
δημοκρατία", τα εγκαίνια των γραφείων της Ένωσης Κέντρου
Νέες Δυνάμεις στα Ανώγεια Μυλοποτάμου (Κρήτης), τις
συναντήσεις και ομιλίες του σε δημόσιες συγκεντρώσεις σε
Ηράκλειο και Ρέθυμνο και το υποβληθέν από την Πανελλήνια
Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
(ΠΑΣΕΓΕΣ) σχέδιο νόμου για την ενίσχυση του Ταμείου
Ασφάλισης Υπαλλήλων Συνεταιριστικών Οργανώσεων
(ΤΑΥΣΟ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την έκδοση
1976
φυλλαδίου προς ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών για την
ΕΟΚ, την επίσκεψη του Ιω. Πεσμαζόγλου σε Καρδίτσα, Κρήτη,
Τρίπολη και Αγρίνιο, προσκλήσεις για ομιλίες του στη
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τον Πανελλήνιο Οδοντιατρικό
Σύλλογο και τον Ροταριανό Όμιλο, το σχέδιο νόμου "περί
απαγορεύσεως πράξεων περιορισμού του ανταγωνισμού", το
σχέδιο νόμου για τη γενική εκπαίδευση και τα ιδιωτικά
σχολεία, την πρότασή του για τη δημιουργία εθνικού
συστήματος υγείας κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την απόφαση
1976
καθόδου σε απεργία των υπαλλήλων της Τράπεζας Πίστεως,
το αίτημα για κατοχύρωση του επαγγέλματος του προπονητή
αγωνισμάτων στίβου και κονίστρας, τις ομιλίες του Ιω.
Πεσμαζόγλου στον Σύλλογο Αποφοίτων της
ΒαρβακείουΠρότυπης Σχολής, στους δημότες Τρικάλων και
Ελασσόνας και στους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβείου
Πολυτεχνείου, την εισήγησή του στη Βουλή για αύξηση μισθών
και συντάξεων, τη διεξαγωγή της εαρινής Συνόδου της
ΜικτήςΚοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελλάδος ΕΟΚ στην
Ελούντα Κρήτης, το ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων
αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, την οργάνωση Ελληνικής
Επιτροπής της Κίνησης Ευρωπαϊκής Αριστεράς κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις πολιτικές
1976
θέσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, τις ομιλίες του στον Ροταριανό
Όμιλο Αθηνών, στις παραγωγικές τάξεις των Ιωαννίνων και σε
διάφορες εκδηλώσεις, το σχέδιο νόμου περί "αυτομάτου
διαζυγίου" κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με προσκλήσεις σε 1976
εκδηλώσεις, επισκέψεις και ομιλίες του Ιω. Πεσμαζόγλου σε
Γιάννενα, Ρόδο και Χίο, τη δημοσίευση άρθρου του για την
ΕΟΚ σε τεύχος της εφημερίδας ΕΞΠΡΕΣ και της Επιθεώρησης
Εθνικής Αμύνης, την παρέμβασή του για την άμεση
αντιμετώπιση των καταστροφών στις πληγείσες από θεομηνία
Κυκλάδες, ευχετήρια τηλεγραφήματα, τη σύγκληση της 13ης
Συνόδου Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελλάδος ΕΟΚ
στη Μυτιλήνη, την ανάγκη εκσυγχρονισμού και κινητοποίησης
των επιχειρήσεων στο πλαίσιο αξιοποίησης των δυνατοτήτων
που προσφέρει η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και τον
έλεγχο των τιμών με παράλληλη συγκράτηση των
ανατιμητικών τάσεων.
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Αλληλογραφία εσωτερικού - διάφορα πολιτικά (1977):
(Ιανουάριος)
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Αλληλογραφία εσωτερικού 1976-1977 [1]
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Αλληλογραφία εσωτερικού 1977 [2]
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Αλληλογραφία εσωτερικού 1978 [1]
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Αλληλογραφία εσωτερικού 1978 [2]
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Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη διοργάνωση 1977
παγκόσμιου συνεδρίου από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού,
τις προϋποθέσεις ορισμού και ένταξης υποψηφίων βουλευτών
στο ψηφοδέλτιο του κόμματος και εσωκομματικές διαδικασίες
της ΕΔΗΚ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με διάλεξη του Ιω. 1976
Πεσμαζόγλου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, τις θέσεις του
αναφορικά με την ανάγκη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της
γεωργίας, τη βελτίωση των συντάξεων διαφόρων κλαδικών
ταμείων (ΤΕΒΕ, Ταμείο Ασφάλισης Τυπογράφων και
Μισθωτών Γραφικών Τεχνών), το φορολογικό νομοσχέδιο για
τους θεατρικούς συγγραφείς, την καταβολή αποζημιώσεων
στους πληγέντες από τυφώνα στη Μυτιλήνη, τις προσκλήσεις
στον Ιω.Πεσμαζόγλου για ομιλία στις τοπικές οργανώσειςτης
ΕΔΗΚ, σε Ξάνθη και Λάρισα και στον Σύλλογο Επιστημόνων
Γιαννιτσών «Ο Αριστοτέλης», τη συμμετοχή του σε έρευνα
δημοσιευθείσα στο περιοδικό «Πολιτικό Κριτήριο», πρόσκληση
σε εκδηλώσεις, την επίσκεψή του στις Σέρρες, την ίδρυση
πανεπιστημιακής κλινικής στην Καβάλα, την πρότασή του για
προβολή της 4ης επετείου των γεγονότων του Πολυτεχνείου
σε σειρά γραμματοσήμων κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με το άρθρο του Ιω. 1977
Πεσμαζόγλου "Ενωμένη Ευρώπη και Μεσόγειος",
την κριτική του αναφορικά με την εξέλιξη και το περιεχόμενο
του περιοδικού "Οικονομικός Ταχυδρόμος", το μνημόσυνο του
διπλωμάτη και συγγραφέα Ρόδη Ρούφου, το νομοθετικό
διάταγμα για τη συνταξιοδότηση των βουλευτών, το αίτημα του
προέδρου της κοινότητας Τσάκων Αλμωπίας του νομού
Πέλλας για την κάλυψη χειμάρρου στο κέντρο της πλατείας, το
κάλεσμα- μήνυμα του Ιω. Πεσμαζόγλου προς τους κατοίκους
της Θεσσαλίας να ψηφίσουν το κόμμα της ΕΔΗΚ στις
επερχόμενες εκλογές, αιτήματα ψηφοφόρων για διορισμό, το
υπόμνημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φωνογραφικής
Βιομηχανίας αναφορικά με τη φοροδιαφυγή που σημειώνεται
λόγω της λαθραίας παραγωγής και διακίνησης μουσικών
κασετών (κασετοπειρατεία), ερωτηματολόγιο της Συντονιστικής
Επιτροπής Σωματείων Πλάκας προς τους υποψήφιους
βουλευτές αναφορικά με τα προβλήματα των κατοίκων λόγω
της τουριστικής κίνησης της περιοχής (περιλαμβάνεται η
απάντηση του Ιω. Πεσμαζόγλου με τα προτεινόμενα από
την ΕΔΗΚ μέτρα), την κριτική ψηφοφόρων για τα
αποτελέσματα των εκλογών, την ηγεσία του Γ. Μαύρου ως
προέδρου της ΕΔΗΚ και τη θριαμβευτική εκλογή του Ιω.
Πεσμαζόγλου ως βουλευτή της ΕΔΗΚ κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με παρατηρήσεις 1978
του Ιω. Πεσμαζόγλου αναφορικά με τις ανωμαλίες που
διαπιστώνει ο ίδιος στη διοίκηση και λειτουργία της ΕΔΗΚ, την
ανατύπωση (από το Γραφείο Τύπου της Ρώμης) άρθρου του
με τίτλο "Οι θέσεις μιας υποψήφιας χώρας", αιτήματα για
παρέμβασή του σε διορισμούς και τοποθετήσεις, την
ανασυγκρότηση του κόμματος, τη θέση του για το νομοσχέδιο
"περί ενιαίου μισθολογίου", ψήφισμα του Συνδέσμου
Βιοτεχνών Δερματίνων Ειδών και Ειδών Ταξιδίου για την
υπαγωγή των αστικών επαγγελματικών συνεταιρισμών στο
νόμο 602/1914, τη δημοσίευση βιογραφικών στοιχείων του σε
εγκυκλοπαίδεια του εκδ. οργανισμού ΠΑΠΥΡΟΣ,την παροχή
συστάσεων σε εταιρείες για υποψήφιο προσωπικό, την
επίσημη ανακοίνωση του Ιω. Πεσμαζόγλου στον πρόεδρο της
Βουλής περί της αποχώρησής του από το κόμμα της ΕΔΗΚ
και της ανεξαρτητοποίησής του, την τηλεοπτική του
συνέντευξη για την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, τη
χρηματοδότηση του Οργανισμού Εταιρικών Θιάσων από το
Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), τις εγγειοδιαρθρωτικές
ομαδικές καλλιέργειες, τη δημιουργία συνεταιρισμών και το
σχέδιο MANSHOLΤ κ.ά. θέματα.

1977

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την πρόταση του 1978
Ιω. Πεσμαζόγλου περί συνεταιριστικής εμπορίας
γεωργικώνπροϊόντων σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό
των εγκαταστάσεων και των βιομηχανιών, την τιμαριθμική
προσαρμογή και τη φορολογία του χαρτονομίσματος, την
παρέμβασή του σε αιτήματα διορισμών, την αποτυχία της
ΕΔΗΚ στις εκλογές του 1977, την κοινωνική μέριμνα και
προστασία ανάπηρων πολιτών, τη σύνοδο της Μικτής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελλάδος- ΕΟΚ στο Παρίσι και τη
συμμετοχή σε αυτή εκπροσώπων του Τεχνικού
>Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), τις ομιλίες του Ιω.
Πεσμαζόγλου σε Λάρισα, Κέρκυρα, Φιλιατρά και Καλαμάτα για
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1978
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Αλληλογραφία εσωτερικού: διάφορα (1977-1978)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη διεξαγωγή
1977
συνεδρίου της ΕΔΗΚ, την οργάνωση συνεστίασης των μελών
και φίλων της ΕΔΗΚ, την υποστήριξη του Ιω. Πεσμαζόγλου
στα αιτήματα των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης
για βαθμολογική και μισθολογική αντιστοιχία προς τους
διοικητικούς υπαλλήλους και του προσωπικού του Εθνικού
Τυπογραφείου για την ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο κ.ά.
θέματα.

1978

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
9 - Ένωση Κέντρου - Νέες Δυνάμεις. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου
6 - Δελτία τύπου - ομιλίες Προέδρου
Πλήθος φακέλων:

56

Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

2

3

4

5

6

Τίτλος

Περιγραφή

Αρχ.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (1974) [1]:
Ο φάκελος περιέχει αντίγραφο ΦΕΚ με το προεδρικό διάταγμα 1974
προεκλογική περίοδος
"περί διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών" μεταξύ των
οποίων και ο Ιω. Πεσμαζόγλου, τη διακήρυξη, τις θέσεις και το
πρόγραμμα των Νέων Πολιτικών Δυνάμεων, δημόσια δήλωση
των Ιω. Πεσμαζόγλου και Γ. Μαγκάκη, τις ερωτήσεις
συνέντευξης στην ΕΙΡΤ, συνέντευξη τύπου των ιδρυτικών
μελών της Ένωσης Κέντρου - Νέες Δυνάμεις (ΕΚΝΔ),
δηλώσεις των μελών της Γ. Ιορδανίδη, Βιργινίας Τσουδερού
και Ιω. Παπαδόπουλου, σχέδιο ομιλίας του Ιω. Πεσμαζόγλου
σε συνέντευξη τύπου και στον Σύνδεσμο Ξένων
Ανταποκριτών, περίληψη της διάλεξής του στον Σύνδεσμο
Διπλωματούχων Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, τη
συνέντευξη που παραχώρησε σε ελληνική εκπομπή της
DEUTSCHE WELLE, μήνυμά του για την επανέκδοση της
εφημερίδας "Ελευθεροτυπία", μήνυμά του στα "Χιακά
Επίκαιρα", ερωτηματολόγιο του "Οικονομικού Ταχυδρόμου"
προς την ΕΚΝΔ με τις απαντήσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου,
περιλήψεις των ομιλιών του σε Αλεξανδρούπολη, Λάρισα,
Βόλο και Δεσκάτη και φύλλο της εφημερίδας "Χιακά Επίκαιρα"
με συνέντευξή του.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (1974) [2]:
Ο φάκελος περιέχει στοιχεία για τις παροχές και τις δαπάνες 1974
προεκλογική περίοδος
για τη δημόσια υγεία, δηλώσεις και βασικά σημεία ομιλιών του
Ιω. Πεσμαζόγλου αναφορικά με τα προβλήματα της δημόσιας
υγείας, τη δημοκρατική οργάνωση του κόμματος, την
κατοχύρωση του ορίου 35ετίας στη δημόσια διοίκηση, την
ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την αντιμετώπιση των
οικονομικών προβλημάτων, ερωτηματολόγια με απαντήσεις
του για την οικονομική πολιτική της Ένωσης Κέντρου- Νέες
Δυνάμεις (ΕΚΝΔ), τις επιπτώσεις της δικτατορίας στην
οικονομική ανάπτυξη, την επιστήμη και την παιδεία, κύρια
σημεία των ομιλιών του στη Μυτιλήνη και τη Χίο και χαιρετισμό
του στους νέους της ΕΣΔΟΝ, δελτία τύπου, δηλώσεις
εκπροσώπων της ΕΚΝΔ, χειρόγραφα σημειώματα και φύλλο
της εφημερίδας "Χιακά Επίκαιρα".
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Δεκέμβριος 1974): Ο φάκελος περιέχει περιλήψεις ραδιοφωνικών συνεντεύξεων 1974
μετεκλογικά
στο BBC, άρθρου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Le
Monde" και ομιλιών του Ιω. Πεσμαζόγλου σχετικά με την
αβασίλευτη δημοκρατία, τη μορφή του πολιτεύματος και το
δημοψήφισμα στην Ελλάδα και τις προγραμματικές δηλώσεις
της κυβέρνησης.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Ιανουάριος 1975)
Ο φάκελος περιέχει δήλωση του προέδρου της κυβερνήσεως 1975
Κ. Καραμανλή, δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τα
εξαγγελθέντα κυβερνητικά μέτρα, ερωτηματολόγιο της
εφημερίδας «Η Αυγή» με απαντήσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου και
σχόλιό του σε ερώτηση ανταποκριτή του BBC για τα
κυβερνητικά οικονομικά μέτρα.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Φεβρουάριος 1975) Ο φάκελος περιέχει αντίγραφο άρθρου του περιοδικού του
1975
προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος "Κύκλος"
με τίτλο "Ο εορτασμός της εθνικής επετείου", όπου
δημοσιεύεται απόσπασμα ομιλίας του Ιω. Πεσμαζόγλου,
ομιλία του με τίτλο "Νομική προστασία και δικηγορικό
λειτούργημα", πρόσκληση σε διάλεξή του στη Νίκαια, καθώς
και την απάντησή του σε ερώτηση για το πραξικόπημα της
15ης Ιουλίου 1974 στην Κύπρο.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Μάρτιος 1975)
Ο φάκελος περιέχει έγγραφο σχετικό με σειρά ραδιοφωνικών 1975
εκπομπών για την ανάπτυξη των μεσογειακών χωρών, την
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Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Απρίλιος 1975)
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Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Μάιος 1975)
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Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Ιούνιος 1975)
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Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Ιούλιος 1975)
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Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Αύγουστος 1975)
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Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Σεπτέμβριος 1975)

13

Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Οκτώβριος 1975)

14

Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Νοέμβριος 1975)

15

Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Δεκέμβριος 1975)

16

Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (1974-1975)

17

Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Ιανουάριος 1976)
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παρέμβαση του Ιω. Πεσμαζόγλου επί του σχεδίου νόμου για
τη ρύθμιση θεμάτων των δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων
και υπαλλήλων ΝΠΔΔ και τη συνέντευξη που παραχώρησε
στην εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα τα ελληνικά
πανεπιστήμια.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιευθέν κείμενο του Ιω. Πεσμαζόγλου 1975
με τίτλο "Το οικονομικό πρόβλημα κατά την κατάρρευση της
δικτατορίας", πρόσκληση σε εκδήλωση μνήμης για τη
γενοκτονία των Αρμενίων, την εισήγησή του για το άρθρο 26
του Συντάγματος, δημοσιευθέν άρθρο του με τίτλο "Αβίαιη
πάλη κατά της βίας" και κείμενο σχετικό με τη σύλληψή του το
1973.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω.
1975
Πεσμαζόγλου, περίληψη της ομιλίας του στη νεολαία του
κόμματος της Ένωσης Κέντρου- Νέες Δυνάμεις, καθώς και
περίληψη της αγόρευσης και της παρέμβασής του στη Βουλή
επί του προϋπολογισμού του 1975.
Ο φάκελος περιέχει ιδιόχειρες σημειώσεις του Ιω.
1975
Πεσμαζόγλου για την τηλεφωνική του συνέντευξη στον
"Ταχυδρόμο", τις απαντήσεις του σε διάφορα ερωτήματα,
φύλλο της εφημερίδας "Χιακά Επίκαιρα", όπου δημοσιεύεται
επερώτησή του στη Βουλή για τις ακριτικές περιοχές,
δηλώσεις του επί της επερώτησης για την κάθαρση στο
διπλωματικό σώμα και προσφώνησή του στη συνεδρίαση της
Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελλάδος - ΕΟΚ.
Ο φάκελος περιέχει περίληψη ομιλίας του Ιω. Πεσμαζόγλου, 1975
τις συνεντεύξεις που παραχώρησε στην εφημερίδα "Εσπερινή"
και στον ραδιοφωνικό σταθμό Κολωνίας (Deutsche Welle) και
άρθρο του με τίτλο "Προσδοκίες και προοπτικές από τη
Συμφωνία των Αθηνών".
Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου στο
1975
περιοδικό «Επίκαιρα» και στην εφημερίδα «Έπαλξη
δημοκρατικών - σοσιαλιστικών αγώνων».
Ο φάκελος περιέχει δήλωση του Ιω. Πεσμαζόγλου για τη
1975
στάση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΟΚ σχετικά με το
κυπριακό ζήτημα, συνεντεύξεις του στις εφημερίδες "Τα Νέα"
και "Απογευματινή", άρθρο του με τίτλο "Ελλάς και Βουλγαρία"
στην εφημερίδα "Το Βήμα", ανακοίνωση ομιλίας του,
ανακοίνωση και κείμενο της ομιλίας του στη Μυτιλήνη, καθώς
και το πρόγραμμα των ραδιοφωνικών εκπομπών του BBC με
θέμα "Third Europe".
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου για τη συνάντηση του Ιω.
1975
Πεσμαζόγλου με τον πρόεδρο και διοικητή της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων Yves Ie Portz, συνέντευξη και
αντίγραφο άρθρου του στην εφημερίδα "Ελευθεροτυπία" για τα
γεγονότα του Πολυτεχνείου και τη μεταπολίτευση, διάλεξή του
στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Καίμπριτζ, ομιλία του
στο Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων του Λονδίνου και
συνέντευξή του στο BBC με θέμα την ένταξη της Ελλάδας
στην ΕΟΚ.
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου για τις
1975
σχέσεις Ελλάδας - ΕΟΚ και τις διαφορές μεταξύ των πολιτικών
κομμάτων στην αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος.
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου για τη συμμετοχή του Ιω.
1975
Πεσμαζόγλου στη Σύνοδο της Μικτής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ελλάδος ΕΟΚ στη Ρώμη, τις δηλώσεις του στη
Σύνοδο και τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο πλαίσιο
αυτής, την προσφώνησή του σε συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, την
επίσκεψή του στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης
Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και τις απαντήσεις
του σε ερωτήσεις της εφημερίδας "Το Βήμα" αναφορικά με τις
διεθνείς εξελίξεις και τα σημαντικότερα πρόσωπα στην
Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου (εκ
1974
μέρους της Ένωσης Κέντρου - Νέες Δυνάμεις στην εφημερίδα
"Εξπρές" με θέμα τα μετεκλογικά μέτρα για την αντιμετώπιση
της οικονομικής ύφεσης.
Ο φάκελος περιέχει την ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου στην
1976
Νομαρχιακή Επιτροπή της Ένωσης Κέντρου Νέες Δυνάμεις
με θέμα την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του ελληνικού
δημοκρατικού σοσιαλισμού, τα βασικά σημεία ομιλίας του σε
συνεστίαση και συγκεντρώσεις στην Καρδίτσα, το Ρέθυμνο, το
Ηράκλειο και τη Λαμία, τεκμήρια σχετικά με την επίσκεψή του
σε σεισμόπληκτες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, τον
χαιρετισμό του προς τον θεσσαλικό λαό και συνέντευξή του
στην εφημερίδα "Τα Νέα" για τον αγώνα του κατά της δικτατορίας.

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1976

Σελίδα: 65

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Φεβρουάριος 1976) Ο φάκελος περιέχει περίληψη ομιλίας του Ιω. Πεσμαζόγλου σε 1976
συγκέντρωση στη Λαμία, την εισήγησή του σε δημόσια
συζήτηση της Δημοκρατικής Κίνησης Επιστημόνων με θέμα
"Το περιβάλλον και η ζωή μας", το δελτίο τύπου, τη δήλωση
και την ομιλία του στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΟΚ στις
Βρυξέλλες, τα ερωτήματα που του τέθηκαν σε συνέντευξη
στην ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle και συναφή
δημοσιεύματα τύπου.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Μάρτιος 1976)
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου στην
1976
τηλεόραση και το ραδιόφωνο σχετικά με την ιδιωτική
επιχειρηματικότητα, άρθρο του στο περιοδικό "The World
Today", περίληψη ομιλίας του στη Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων για τα χαρακτηριστικά των οικονομικών
συστημάτων, περίληψη ομιλίας του για το εθνικό σύστημα
υγείας στην Ελλάδα και την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ,
ανακοινώσεις σχετικές με τα ταξίδια και τις ομιλίες του στο
εξωτερικό, συνέντευξή του στην εφημερίδα "Το Βήμα", τη
διάλεξή του στο Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων των
Βρυξελλών αναφορικά με τα θεσμικά προβλήματα της
Ενωμένης Ευρώπης σε σχέση με την Ελλάδα, τη συνέντευξή
του στο περιοδικό "Ευρωπαϊκή Κοινότης", καθώς και
προσκλήσεις σε ομιλίες και διαλέξεις του.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Απρίλιος 1976)
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου σχετικά με το ταξίδι και τη
1976
συμμετοχή της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Μικτή
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελλάδος- ΕΟΚ στο Λουξεμβούργο
και περίληψη ομιλίας του Ιω. Πεσμαζόγλου σε συγκέντρωση
της ΕΔΗΚ Άνω Πατησίων.

1976

Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Μάιος 1976)

1976

Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις/δελτία τύπου σχετικά με
1976
δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου στην εφημερίδα "Financial
Times" για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, περιλήψεις
εισηγήσεών του για το ίδιο θέμα, ανακοινώσεις και περιλήψεις
των ομιλιών του στο Αγρίνιο, τη Δεσκάτη Γρεβενών, την
Ελασσόνα, τον Τύρναβο και τη Νομαρχιακή Επιτροπή
Τρικάλων ΕΔΗΚ, την εναρκτήρια δήλωσή του στην 11η
Σύνοδο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελλάδος
ΕΟΚ στα Χανιά, τη συνέντευξή του στην εφημερίδα "Ανατολή"
Λασιθίου και περιληπτικό σημείωμα της εισήγησής του στη
δημόσια συζήτηση της Πανιατρικής (Μηνιαία Υγειονομική
Επιθεώρηση).
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Ιούνιος 1976)
Ο φάκελος περιέχει περίληψη ομιλίας του Ιω. Πεσμαζόγλου
1976
στο συνέδριο "Financial Times" στο ξενοδοχείο Hilton,
συνέντευξή του για τον "Θούριο", χαιρετισμό του στο συνέδριο
του ΚΚΕ Εσωτερικού, συνέντευξή του στην εφημερίδα
"Ελευθεροτυπία" σχετικά με την ΕΔΗΚ και δηλώσεις του στη
Βουλή αναφορικά με τις εσωτερικές εξελίξεις και τον
συνδικαλιστικό νόμο.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Ιούλιος 1976)
Ο φάκελος περιέχει τις απαντήσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου σε
1976
ερωτήματα της εφημερίδας "Εξπρές" σχετικά με
την πρότασή του για καθιέρωση του θεσμού "εταιρειών
στέγασης" και άρθρα του στην εφημερίδα "Το Βήμα" με τίτλο
"Ανανέωση στο δημόσιο βίο" και στην εφημερίδα "Η
Καθημερινή" με τίτλο "Απομάκρυνση από την αλλαγή".
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Αύγουστος 1976)
Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου στην
1976
εφημερίδα "Το Βήμα" με θέμα την παραβίαση της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας από το "Χόρα".
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Σεπτέμβριος 1976) Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου σχετικά με ομιλία του Ιω.
1976
Πεσμαζόγλου ως βουλευτή ΕΔΗΚ στη Χίο, διάλεξή του στη
Σχολή Εθνικής Άμυνας και κείμενό του ως Προέδρου της
Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής σχετικό με την ένταξη της
Ελλάδας στην ΕΟΚ.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Οκτώβριος 1976)
Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου για την 1976
εφημερίδα "Συνταξιούχος" για τη συνταξιοδοτική νομοθεσία και
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, δελτία
τύπου σχετικά με τη συνάντηση της Μικτής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ελλάδος ΕΟΚ στο Στρασβούργο, και ομιλίες του
ως βουλευτή της ΕΔΗΚ σε Χίο, Ιωάννινα, Τήνο και Σύρο.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Νοέμβριος 1976)
Ο φάκελος περιέχει κείμενο του Ιω. Πεσμαζόγλου με τίτλο
1976
"Εκπαίδευση κι εργασία για τους νέους", δελτία τύπου σχετικά
με τη συμμετοχή του σε δημόσια συζήτηση για την ειρήνη και
την ασφάλεια στη Μεσόγειο (κατόπιν πρόσκλησης της ΕΟΚ
στο Βερολίνο και περίληψη των πορισμάτων της συζήτησης
περί της συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση των
επιχειρήσεων Εθνικής Ένωσης Αντιφασιστικών Οργανώσεων
της Ιταλίας) στη Φλωρεντία και την Κοπεγχάγη, περίληψη
ομιλίας του στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων στο
Όσλο με θέμα την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος και τις
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ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ομιλία του στη Σύνοδο της
Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελλάδος-ΕΟΚ στο
Βερολίνο και περίληψη των πορισμάτων της συζήτησης περί
της συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση των
επιχειρήσεων.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Δεκέμβριος 1976)
Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου στην
1976
εφημερίδα "Η Καθημερινή" σχετική με το ταξίδι του στη
Φλωρεντία και τη συμμετοχή του στη συζήτηση με θέμα την
ειρήνη και την ασφάλεια στη Μεσόγειο, την ομιλία του σε
συνδιάσκεψη της ΕΔΗΚ στο Ηράκλειο Κρήτης με τίτλο
"Σχεδιασμός του κοινωνικού μετασχηματισμού" και δύο ακόμη
ομιλίες του με θέμα την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και το
κόμμα της ΕΔΗΚ.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Ιανουάριος 1977)
Ο φάκελος περιέχει τα άρθρα του Ιω. Πεσμαζόγλου "Η ένταξη 1977
της Ελλάδος και οι προοπτικές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα",
"Η Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ), το κόμμα του
ελληνικού δημοκρατικού σοσιαλισμού" και "Οι μεγάλες
μεταρρυθμίσεις", δηλώσεις και επερωτήσεις του, πρόσκληση
σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα "ΕΟΚ και υγεία"
και πρόσκληση σε συνέδριο της Παντείου Ανωτάτης Σχολής
Πολιτικών Επιστημών με θέμα τις εξελίξεις και τη σταθερότητα
στον μεσογειακό χώρο.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Φεβρουάριος 1977) Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, δελτία τύπου και ομιλίες
1977
του Ιω. Πεσμαζόγλου στη Χαλκίδα, τα Χανιά, το Κιλκίς και το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σχετικά με την παιδεία, την υγεία,
το δημοκρατικό σοσιαλισμό, τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις, την
ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ και την εισοδηματική πολιτική της
κυβέρνησης, καθώς και τις ερωτήσεις της συνδικαλιστικής
εφημερίδας "Οδοντιατρικό Βήμα" αναφορικά με το φορολογικό
ζήτημα, συνοδευόμενες από τις απαντήσεις του.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Μάρτιος 1977)
Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου στην
1977
εφημερίδα "Αυγή", ανακοίνωση σχετική με τη συνάντηση
εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων Ιταλίας και Ελλάδας
στη Φλωρεντία, ομιλία του στη Σχολή Εθνικής Άμυνας σχετική
με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, ανακοίνωση και τα
κύρια σημεία της ομιλίας του στο Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Ρόδου και άρθρο του στην εφημερίδα "Το Βήμα"
σχετικό με τη δημόσια υγεία και την πρόταση της ΕΔΗΚ για
καθιέρωση ενός εθνικού συστήματος υγείας.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Απρίλιος 1977)
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις και περιλήψεις ομιλιών του 1977
Ιω. Πεσμαζόγλου στην Καβάλα, τη Δράμα, τις Σέρρες, το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Πειραιά, τη Ζυρίχη και το
Βέλγιο σχετικά με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, το
πραξικόπημα του 1967, τη δικτατορία στην Ελλάδα και την
εξωτερική πολιτική της χώρας και τέλος, δελτίο τύπου για την
επίσκεψη διακομματικού κλιμακίου της Βουλής στη Μικτή
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελλάδος - ΕΟΚ στο Στρασβούργο.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Μάιος 1977)
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις, ανακοινώσεις και περιλήψεις
1977
ομιλιών του Ιω. Πεσμαζόγλου στο Πανεπιστήμιο των
Βρυξελλών και τη Συνδιάσκεψη της ΕΔΗΚ στα Ιωάννινα
σχετικά με τη δικτατορία στην Ελλάδα, την ένταξη της χώρας
στην ΕΟΚ, την απεργία στο νοσοκομειακό κλάδο και
πολιτιστικά θέματα. Επίσης, περιέχονται ανακοινώσεις και ο
εναρκτήριος λόγος του στη συνδιάσκεψη της Μικτής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελλάδος - ΕΟΚ στη Μυτιλήνη,
καθώς και συνέντευξή του στην εφημερίδα "Τα Νέα" για τα
οφέλη της χώρας από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Ιούνιος 1977)
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις και ομιλίες του Ιω.
1977
Πεσμαζόγλου σε Γιαννιτσά και Φάρσαλα αναφορικά με τα
οφέλη των αγροτών από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ
και τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις, την απάντησή του εκ μέρους
της ΕΔΗΚ στην εφημερίδα "Τα Νέα" σχετικά με τη λιτότητα,
την εισήγησή του για τις θέσεις της ΕΔΗΚ σχετικά με την ΕΟΚ,
συνέντευξή του στην εφημερίδα "Η Αυγή", την εισήγησή του σε
σεμινάριο με θέμα "La Grece et la Communaute", την ομιλία
του στη συνδιάσκεψη της ΕΔΗΚ για την ελληνική δημόσια
υγεία και την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ και άρθρο του στην
εφημερίδα "Το Βήμα" με τίτλο "Ενωμένη Ευρώπη και
Μεσόγειος".
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Ιούλιος 1977)
Ο φάκελος περιέχει κείμενο του Ιω. Πεσμαζόγλου προς
1977
δημοσίευση σχετικό με τη Συμφωνία των Αθηνών, σχόλιό του
για την εφημερίδα "Απογευματινή" σχετικά με την περίοδο της
δικτατορίας στην Ελλάδα και τη θεμελίωση της δημοκρατίας
και ανακοίνωση σχετική με την πρόσκληση που του απηύθυνε
το Εθνικό Συμβούλιο του Μετώπου Σοσιαλιστικής Ενότητας
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Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Αύγουστος 1977)
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Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Σεπτέμβριος 1977)
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Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Οκτώβριος 1977)
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40

41

42

43

44

της Ρουμανίας.
Ο φάκελος περιέχει περιλήψεις ομιλιών του Ιω. Πεσμαζόγλου 1977
στο Ηράκλειο Κρήτης σχετικά με αγροτικά ζητήματα, την
απώλεια του Αρχιεπισκόπου Προέδρου Μακαρίου και την
πολιτική του κυβερνώντος κόμματος.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις και περιλήψεις ομιλιών του 1977
Ιω. Πεσμαζόγλου στην Ελληνική Σοσιαλιστική Δημοκρατική
Νεολαία (ΕΣΔΗΝ) Θεσσαλονίκης, την Καρδίτσα και τη Λάρισα
σχετικά με τις θέσεις της ΕΔΗΚ σε διάφορα ζητήματα, τα
προβλήματα του αγροτικού κλάδου, την παιδεία και την ένταξη
της Ελλάδας στην ΕΟΚ, σχόλια για το έργο του κυβερνώντος
κόμματος, δηλώσεις του προς δημοσίευση σε εφημερίδες,
καθώς και τις απαντήσεις του που δημοσιεύθηκαν στην
εφημερίδα "Το Βήμα" για τις θέσεις της ΕΔΗΚ σε ζητήματα
όπως οι τιμές των ενοικίων, η ιδιωτικοποίηση ή μη των
συγκοινωνιών, η προστασία του καταναλωτή, οι ιδιωτικές
κλινικές και η εκπαίδευση.

Ο φάκελος περιέχει άρθρο του Ιω. Πεσμαζόγλου στο
1977
περιοδικό "European Community" με τίτλο "Greece: a special
case for EC membership", κατάλογο με ερωτήσεις
δημοσιογράφου της εφημερίδας "Ελευθεροτυπία", σημειώματα
με τα μέτρα που προτείνει η ΕΔΗΚ για την εκπαίδευση, τον
πολιτισμό και τις συντάξεις, περιλήψεις ομιλιών με τα βασικά
σημεία του κυβερνητικού προγράμματος της ΕΔΗΚ, τα οφέλη
από την ένταξη στην ΕΟΚ για τις παραγωγικές τάξεις και την
ανάγκη εξυγίανσης του κρατικού μηχανισμού, δηλώσεις του
αναφορικά με τη στάση της ΕΟΚ απέναντι στις τουρκικές
βαρβαρότητες στην Κύπρο, συνέντευξή του για την ίδρυση
Οικονομικού Επιμελητηρίου και σημείωμα για τα "Χιακά
Χρονικά" με τις θέσεις και τη δράση του.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Νοέμβριος 1977)
Ο φάκελος περιέχει συνεντεύξεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, στα
1977
"Επίκαιρα" και το "Δημοκρατικό Κέντρο", απάντησή του στον
Α. Παπανδρέου για την ΕΟΚ, περιλήψεις ομιλιών του
αναφορικά με το εθνικό σύστημα υγείας, το αγροτικό
πρόγραμμα, την εξωτερική πολιτική της ΕΔΗΚ, την παιδεία,
την έρευνα και την ανάπτυξη, την ενίσχυση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και την περιφρούρηση της εδαφικής
ακεραιότητας της Ελλάδας, περιλήψεις προεκλογικών λόγων
του και ανακοίνωση της ΟΤΟΕ για θέματα του τραπεζικού
κλάδου.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Δεκέμβριος 1977)
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις της ΕΔΗΚ, συνέντευξη του Ιω. 1977
Πεσμαζόγλου στην εφημερίδα "Τα Νέα", απαντήσεις του σε
ερωτήσεις των εφημερίδων "Το Βήμα" και "Η Καθημερινή",
χειρόγραφες σημειώσεις και περίληψη ομιλίας του με θέμα τις
προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Ιανουάριος 1978)
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις στον τύπο σχετικά με την
1978
επίσκεψη του Ιω. Πεσμαζόγλου στο Λονδίνο για συνομιλίες με
μέλη της βρετανικής κυβέρνησης, συνέντευξή του στην
εφημερίδα "Ακρόπολις", εισήγησή του σχετική με τις θέσεις και
την πτώση της ΕΔΗΚ και ανακοίνωση βουλευτών της ΕΔΗΚ
αναφορικά με την ορθή λειτουργία του κοινοβουλίου.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Φεβρουάριος 1978) Ο φάκελος περιέχει ψήφισμα της Τοπικής Οργάνωσης
1978
Παγκρατίου της ΕΔΗΚ, ανακοίνωση σχετική με τη σύσταση
Αντιπροσωπείας της Ελληνικής Βουλής στη Μικτή
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελλάδος ΕΟΚ, εισήγηση του Ιω.
Πεσμαζόγλου σχετική με την αναδημοσίευση των "Αγροτικών"
του Κ. Καραβίδα, περίληψη ομιλίας του και τα πρακτικά του
συνεδρίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με θέμα την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δελτία τύπου σχετικά
με την επίσκεψή του σε Στρασβούργο και Παρίσι και τις
απαντήσεις του σε έρευνα της εφημερίδας "Η Βραδυνή" για
την ελληνική πολιτική ζωή (οι απαντήσεις περιλαμβάνουν
βιογραφικό σημείωμα του Πεσμαζόγλου, οικογενειακά στοιχεία
και πληροφορίες αποδοχών του).
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Μάρτιος 1978)
Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου στην
1978
εφημερίδα "Εξπρές", δηλώσεις του αναφορικά με την
κατάσταση στην ΕΔΗΚ, τον προϋπολογισμό και την
οικονομική πολιτική και ανακοίνωση σχετική με τη δήλωσή του
στη Βουλή περί ανεξαρτητοποίησής του.
Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Απρίλιος 1978)
Ο φάκελος περιέχει πρόσκληση σε εκδηλώσεις της Ελληνικής 1978
Υπηρεσίας του BBC, περιλήψεις ομιλιών του Ιω. Πεσμαζόγλου
σχετικά με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, το σχέδιο
νόμου για τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας, τον ρόλο των
συλλογικών φορέων, δημοσίευμα του περιοδικού "Πολιτικά
Θέματα" με συνέντευξη του Πεσμαζόγλου, τον χαιρετισμό του
σε συνέδριο του ΚΚΕ Εσωτερικού, τη συνέντευξη που
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Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Μάιος 1978)
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Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Ιούνιος 1978)
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Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Ιούλιος 1978)
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Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Αύγουστος 1978)
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Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Σεπτέμβριος 1978)
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Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Οκτώβριος 1978)
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Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Νοέμβριος 1978)
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Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνεντεύξεις (Δεκέμβριος 1978)

53

Ομιλίες στην Αγγλία: Οξφόρδη - Λονδίνο - Καίμπριτζ
(Οκτώβριος - Νοέμβριος 1975)
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Ομιλία «Greece's proposed accession to the EEC» (Αθήνα,
03-04/06/1976)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

παραχώρησε στο "Hellas Investor", προσχέδιο άρθρου του για
την εφημερίδα "Το Βήμα" με θέμα τον αμυντικό εξοπλισμό και
την εθνική ανεξαρτησία και τέλος, δήλωση του βουλευτή
Λαρίσης Δ. Καρδάρα περί ανεξαρτητοποίησής του.
Ο φάκελος περιέχει συνεντεύξεις του Ιω. Πεσμαζόγλου για τις 1978
εφημερίδες «Τα Νέα» και «Ελευθεροτυπία», σχέδιο άρθρου
του με τίτλο «Οι μεγάλες εκκρεμότητες», δήλωσή του σχετική
με την ομιλία του Α. Παπανδρέου και την προσφώνησή του
κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της 14ης Συνόδου της Μικτής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελλάδος-ΕΟΚ στη
Θεσσαλονίκη.
Ο φάκελος περιέχει ανακοίνωση και περίληψη ομιλίας του Ιω. 1978
Πεσμαζόγλου στη Θεσσαλονίκη καθώς και δήλωσή του για τις
θέσεις των πολιτικών κομμάτων και τον επερχόμενο
σχηματισμό νέου κόμματος.
Ο φάκελος περιέχει δήλωση συμπαράστασης του προέδρου 1978
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον λαό της
Θεσσαλονίκης για τους σεισμούς στην πόλη, δήλωση του Ιω.
Πεσμαζόγλου για τις διεθνείς εξελίξεις και τις τρομοκρατικές
ενέργειες στην Αθήνα και τον Πειραιά, συνεντεύξεις του για τις
εφημερίδες "Ελευθεροτυπία", "Αυγή" και "Αρκαδικά Νέα",
ερωτηματολόγιο και απαντήσεις του, περίληψη διάλεξής του
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία της ειρήνης,
περίληψη ομιλίας του στη Λευκωσία και τέλος, δήλωσή του
σχετική με την απόφαση της Αμερικανικής Γερουσίας για άρση
του εμπάργκο στην Τουρκία.
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου σχετικά με 1978
τη στάση της Αμερικανικής Γερουσίας απέναντι στην Τουρκία,
την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τα εξαγγελθέντα μέτρα
της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, το
σχέδιο νόμου για τα πανεπιστήμια, καθώς και συνέντευξή του
στην εφημερίδα "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία".
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου σχετικά με 1978
την ελληνική οικονομία και τον σεισμό στη Θεσσαλονίκη,
άρθρο του στην έκδοση "Χρονικό 78" με τίτλο "Ελλάδα- ΕΟΚ:
η ένταξη από πολιτιστική σκοπιά", συνέντευξή του στην
εφημερίδα "Η Καθημερινή της Κυριακής" με θέμα την Ελλάδα
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και περίληψη ομιλίας του στο
Άργος για την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ.
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου σχετικά με 1978
τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις συντάξεις του ΤΕΒΕ και τη
δημοτική εκλογή του Πειραιά, συνεντεύξεις του για την
εφημερίδα "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία" και το περιοδικό
"Πολιτικά Θέματα" με θέμα τον εκδημοκρατισμό των ενόπλων
δυνάμεων και την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ και
τηλεγραφήματα αναφερόμενα σε διάλεξή του στο Δουβλίνο και
στις συνομιλίες του με Βρετανούς αξιωματούχους στο
Λονδίνο.
Ο φάκελος περιέχει την αγόρευση του Ιω. Πεσμαζόγλου για το 1978
σχέδιο νόμου "περί κινήτρων", περίληψη ομιλίας του σε
εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας για τον εξωτερικό
προσανατολισμό της Ελλάδας, συνέντευξή του στην
εφημερίδα "Πρωινή" αναφορικά με το ελληνικό ομολογιακό
δάνειο στις ΗΠΑ, ανακοίνωση τύπου σχετικά με την
επερχόμενη σύνοδο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Ελλάδος ΕΟΚ στο Παρίσι, καθώς και τη συναφή προσφώνησή
του.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις τύπου και περιλήψεις
1978
ομιλιών του Ιω. Πεσμαζόγλου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Λάρισας και στον ΣΕΒ με θέμα τις
διαπραγματεύσεις ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ, δηλώσεις
του για τις τρομοκρατικές εκρήξεις στην Αθήνα και τα
αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες,
συνεντεύξεις του για τις εφημερίδες "Ακρόπολις" και "Το Βήμα"
αναφορικά με την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ και την ανάγκη
δημιουργίας νέου πολιτικού κόμματος και ευρετήριο των
ομιλιών, δηλώσεων και συνεντεύξεών του από 04/01/1978
έως 27/12/1978. Περιέχει, επίσης, κατάλογο των κειμένων του
για τον τόμο "Αγωνιστικά Β΄ (1974-1978)".
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και περιλήψεις ομιλιών του 1975
Ιω. Πεσμαζόγλου στην Οξφόρδη, το Λονδίνο και το Καίμπριτζ
για την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Περιέχει επίσης, το
πρόγραμμα ταξιδίου και τουριστικά φυλλάδια.
Ο φάκελος περιέχει περίληψη άρθρου του Ιω. Πεσμαζόγλου 1976
που δημοσιεύτηκε στο «The World Today» με τίτλο «Greece's
accession to the European Communities» και ομιλία του με
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ΕΔΗΚ - δελτία τύπου για ομιλίες Προέδρου
(Οκτώβριος-Νοέμβριος 1977)
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Συνεντεύξεις (1974-1985)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

τίτλο «Greece's proposed accession to the EEC » στο
συνέδριο «Doing Business with Greece» που διοργανώθηκε
στο ξενοδοχείο Χίλτον.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις τύπου και προγράμματα
1977
ομιλιών του Ιω. Πεσμαζόγλου σε Αθήνα, Κρήτη, Μακεδονία,
Χίο και Σπάρτη, δημοσιεύματα, δήλωσή του σχετική με σχόλιο
του Α. Παπανδρέου για την ΕΟΚ, περιλήψεις ομιλιών του για
θέματα γιατρών και υγείας, παιδείας, έρευνας και ανάπτυξης,
την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις θέσεις των
κομμάτων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, καθώς και κατάλογο
ελληνικών εφημερίδων συνοδευόμενων από ονόματα
αρχισυντακτών.
Ο φάκελος περιέχει συνεντεύξεις του Ιω. Πεσμαζόγλου στον 1974
ραδιοφωνικό σταθμό Κολωνίας Deutsche Welle, και τις
εφημερίδες "Το Βήμα" και "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία"
σχετικά με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, τη Συμφωνία
Σύνδεσης της χώρας με την ΕΟΚ, τις φοιτητικές διαμαρτυρίες,
την απόφαση περί ανεξαρτητοποίησής του κ.ά. θέματα.

1977

1985

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
9 - Ένωση Κέντρου - Νέες Δυνάμεις. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου
7 - Επίσημες επισκέψεις
Πλήθος φακέλων:

14

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Επίσκεψη Ελλήνων βουλευτών στην Κύπρο
(23-26/03/1975)

2

Επίσκεψη Ελλήνων βουλευτών στην Κύπρο
(23-26/03/1975): πηγές [1]

3

Επίσκεψη Ελλήνων βουλευτών στην Κύπρο
(23-26/03/1975): πηγές [2]

4

Επίσκεψη Ελλήνων βουλευτών στην Κύπρο
(23-26/03/1975): πηγές [3]
Επίσκεψη Ελλήνων βουλευτών στην Κύπρο
(23-26/03/1975): πηγές [4]
Επίσκεψη Ελλήνων βουλευτών στην Κύπρο
(23-26/03/1975): πηγές [5]

5
6

7

Επίσκεψη Ελλήνων βουλευτών στην Κύπρο
(23-26/03/1975): πηγές [6]

8

Επίσκεψη Ελλήνων βουλευτών στην Κύπρο
(23-26/03/1975): Friends of Cyprus (1974)
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Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει το πρόγραμμα επίσκεψης ομάδας
1975
Ελλήνων βουλευτών στην Κύπρο, χειρόγραφο σχέδιο ομιλίας
και ιδιόχειρες σημειώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1975
συνέντευξη του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Αρχιεπισκόπου Μακάριου και τη στάση της Μεγάλης
Βρετανίας απέναντι στις τουρκικές βαρβαρότητες, εκδόσεις και
ενημερωτικά έντυπα σχετικά με την τουρκική εισβολή και τις
οικονομικές επιπτώσεις της, πρόγραμμα εκδηλώσεων υπέρ
της Κύπρου, εισήγηση σε εκδήλωση της Δημοτικής Επιτροπής
Λεμεσού για την επαναδραστηριοποίηση της κυπριακής
οικονομίας, άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό «Cyprus
Bulletin», υπόμνημα του σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια»
προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, δελτίο τύπου
για την κυπριακή οικονομία, κατάλογο με στοιχεία για τις
καταστροφές και τα προβλήματα που προκάλεσε η τουρκική
εισβολή (αριθμός θυμάτων και αγνοουμένων, ανεργία,
μετακίνηση πληθυσμού, πρόφυγες, εκτόπιση σχολείων και
νοσοκομείων, ιδιοκτησίες Ελληνοκυπρίων σε κατεχόμενες
περιοχές κ.λπ.) και εργασία της Οικονομικής Επιτροπής
Παγκυπρίου Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων (ΠΟΝΕ) με
θέμα την κυπριακή οικονομία πριν και μετά την εισβολή.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα και δελτία τύπου των ετών 1974
1974-1975 σχετικά με την τουρκική εισβολή και την πολιτική
κατάσταση στην Κύπρο.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1974
Κύπρο.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1975
Κύπρο και την τουρκική οικονομία.
Ο φάκελος περιέχει επιστολή προς τον Ιω. Πεσμαζόγλου και 1975
ψήφισμα της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπαράστασης Κύπρου,
δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση
στην Κύπρο, τεύχος της εβδομαδιαίας πολιτικής επιθεώρησης
«Το '75», έκδοση με τίτλο «Δεκατέσσερα χρόνια πολιτιστικής
πορείας στην Κύπρο», καθώς και το πρόγραμμα του Διεθνούς
Συμποσίου Κύπρου (Αθήνα, 10-14/03/1975).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις εξελίξεις του
1956
Κυπριακού Ζητήματος (1974-1975), τηλεγραφήματα του
Υπουργείου Εξωτερικών προς τον Ιω. Πεσμαζόγλου
αναφερόμενα στις βιαιότητες των Τούρκων και στην πολιτική
κατάσταση της Κύπρου, δημοσίευμα με τίτλο "La minorite
grecque en Turquie et la minorite musulmane en Grece"
(1965) και δημοσίευμα της ΕΣΗΕΑ για τις ανθελληνικές
εξεγέρσεις σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη τον Σεπτέμβριο
του 1955 (1956).
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου του οργανισμού «Friends of 1974
Cyprus» σχετικά με τη σύστασή του, τον σκοπό και τα μέλη του.

Τελ.
1975

1975

1975

1976
1976
1976

1975

1974

Σελίδα: 70

9

Επίσκεψη Ελλήνων βουλευτών στην Κύπρο
(23-26/03/1975): εκθέσεις Λεύκου Κληρίδη

10

Επίσκεψη Ελλήνων βουλευτών στην Κύπρο
(23-26/03/1975): αλληλογραφία (1974-1975)

11

Επίσκεψη Ελλήνων βουλευτών στην Κύπρο
(23-26/03/1975): δήλωση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1974)

12

Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια»: υπόμνημα προς τους
βουλευτές της Ένωσης Κέντρου - Νέες Δυνάμεις (1975)

13

Διάλεξη «Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και το εθνικό
θέμα της Κύπρου» (Λευκωσία, 24/03/1975)

14

Forum Italiano (Φλωρεντία, 11-13/03/1977)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει τις εκθέσεις του Κύπριου Υπουργού
Δικαιοσύνης Λεύκου Κληρίδη με τίτλο «Σύντομος
ανασκόπησις του κυπριακού προβλήματος και σχόλια επί των
κυριωτέρων τουρκικών αξιώσεων» και «A short note on the
dangers of dualism in Cyprus and what safeguards must be
adopted to avoid them».
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα και αλληλογραφία του Ιω
Πεσμαζόγλου σχετικά με την κατάσταση στην Κύπρο
(κυπριακός ελληνισμός, πρόσφυγες, ανεργία), τις δηλώσεις
των Γ. Μαύρου, Λ. Κληρίδη και Α. Παπανδρέου, το
πρόγραμμα της επίσκεψης Ελλήνων βουλευτών στην Κύπρο
και πρόσκληση της Συνόδου των Ελληνοαμερικανικών
Οργανισμών του Μίτσιγκαν προς τις ελληνικές και αρμενικές
κοινότητες να ψηφίσουν για την κρίση στην Κύπρο.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφο σχέδιο της δήλωσης του Ιω.
Πεσμαζόγλου (16/07/1974) για την τουρκική εισβολή στην
Κύπρο και δελτίο τύπου (08/07/1974) σχετικό με την
αποστολή μηνύματος συμπαράστασης στον Αρχιεπίσκοπο
Μακάριο.
Ο φάκελος περιέχει τέσσερα αντίγραφα του υπομνήματος του
Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» προς τον πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τα οποία
κοινοποιούνται στους βουλευτές της Ένωσης Κέντρου - Νέες
Δυνάμεις που επισκέφθηκαν την Κύπρο.
Ο φάκελος περιέχει πρόσκληση της Παγκύπριας Οργάνωσης
Νέων Επιστημόνων στη διάλεξη του Ιω. Πεσμαζόγλου, δελτία
τύπου της Ένωσης Κέντρου - Νέες Δυνάμεις και πηγές. Στις
πηγές περιλαμβάνονται κυβερνητικά ανακοινωθέντα, έκθεση
πεπραγμένων και υπομνήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Κύπρου, έντυπα, δελτία ξένου τύπου, καθώς και δύο
συγγράμματα.
Ο φάκελος περιέχει το πρόγραμμα του Forum Italiano,
αποσπάσματα πρακτικών σχετικά με την ένταξη της Ελλάδας
στην ΕΟΚ και δελτίο τύπου του Αθηναϊκού Πρακτορείου
Ειδήσεων.

1975

1975

1974

1975

1974

1974

1975

1975

1975

1975

1977

1977

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
10 - Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (ΚΟΔΗΣΟ)
1 - Οργάνωση ΚΟΔΗΣΟ
Πλήθος φακέλων:

47

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Πολιτικό γραφείο ΚΟΔΗΣΟ: οργάνωση (1979)

2

Ιδρυτική συνδιάσκεψη (Θεσσαλονίκη, 17-18 Μαρτίου 1979)
[1]: οργάνωση
Ιδρυτική συνδιάσκεψη (Θεσσαλονίκη, 17-18 Μαρτίου 1979)
[2]: ονόματα υποψηφίων στελεχών Κεντρικής Επιτροπής
Ιδρυτική συνδιάσκεψη (Θεσσαλονίκη, 17-18 Μαρτίου 1979)
[3]: αποτελέσματα Κεντρικής Επιτροπής [Α]

3
4

8

Ιδρυτική συνδιάσκεψη (Θεσσαλονίκη, 17-18 Μαρτίου 1979)
[4]: αποτελέσματα Κεντρικής Επιτροπής [Β]
Ιδρυτική συνδιάσκεψη (Θεσσαλονίκη, 17-18 Μαρτίου 1979)
[5]: αποτελέσματα Πειθαρχικού
Ιδρυτική συνδιάσκεψη (Θεσσαλονίκη, 17-18 Μαρτίου 1979)
[6]: αμέτρητα ψηφοδέλτια Πειθαρχικού
Περιφερειακή Επιτροπή Θεσσαλονίκης

9

Ιδεολογικά και προγραμματικά ζητήματα [1]: αλληλογραφία

10

Ιδεολογικά και προγραμματικά ζητήματα [2]: πηγές

11

Ιδεολογικά και προγραμματικά ζητήματα [3]: πηγές

5
6
7

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει τον κανονισμό λειτουργίας του πολιτικού 1979
γραφείου, καθώς και πρακτικά συνεδριάσεων με αποφάσεις
για οργανωτικά, ιδεολογικά, οικονομικά κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει το καταστατικό της Ένωσης Κέντρου 1979
Νέων Δυνάμεων.
Ο φάκελος περιέχει ονόματα υποψηφίων στελεχών της
1979
Κεντρικής Επιτροπής.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά της ιδρυτικής συνδιάσκεψης της 1979
Θεσσαλονίκης και αποτελέσματα των εκλογών που
διεξήχθησαν.
Ο φάκελος περιέχει αποτελέσματα υποψηφίων Κεντρικής
1979
Επιτροπής.
Ο φάκελος περιέχει αποτελέσματα της Επιτροπής Πειθαρχικού 1979
και της Επιτροπής Ελέγχου.
Ο φάκελος περιέχει αμέτρητα ψηφοδέλτια της Επιτροπής
1979
Πειθαρχικού και της Επιτροπής Ελέγχου.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την Τοπική
Οργάνωση Θεσσαλονίκης, την κομματική νεολαία, την ποινική
δίωξη μελών, δημοσιεύματα κ.ά.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με θέμα την ιδεολογία του
ΚΟΔΗΣΟ και τον επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτικών
προσφύγων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα και ανακοινώσεις τύπου.

Τελ.
1979

1979
1979
1979

1979
1979
1979

Ο φάκελος περιέχει διάφορα έντυπα και ανάτυπα σχετικά με
τις αρχές του σοσιαλισμού, τις βασικές θέσεις του ΚΟΔΗΣΟ,
πρακτικά της Συνεδρίασης ΡΖ' (22/05/1980) της Βουλής των
Ελλήνων και αντίγραφο αποτελεσμάτων σφυγμομέτρησης
κοινής γνώμης στην Αθήνα (Ιούλιος 1981) για τα πολιτικά κόμματα.

Σελίδα: 71

12
13
14

15
16

17
18

19

20

21
22

23
24

25

Ιδεολογικά και προγραμματικά ζητήματα [4]: πηγές

Ο φάκελος περιέχει τα καταστατικά κείμενα του σουηδικού
σοσιαλιστικού κόμματος.
Ιδεολογικά και προγραμματικά ζητήματα [5]: πηγές
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα γαλλικά κόμματα
και τις ευρωπαϊκές εκλογές.
Κεντρική Επιτροπή: 1η Σύνοδος (18 Μαρτίου 1979)
Ο φάκελος περιέχει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της
Κεντρικής Επιτροπής, κατάλογο υποψηφίων βουλευτών,
ψηφοδέλτιο και πρακτικά της Συνόδου.
Κεντρική Επιτροπή: 2η Σύνοδος (6-7 Απριλίου 1979)
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου, χειρόγραφες σημειώσεις και
πρακτικά της Συνόδου.
Κεντρική Επιτροπή: 3η Σύνοδος (15-16 Ιουνίου 1979)
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου, πρακτικά της Συνόδου και
τις γενικές θέσεις του ΚΟΔΗΣΟ για την αγροτική
μεταρρύθμιση.
Κεντρική Επιτροπή: 4η Σύνοδος (6 Οκτωβρίου 1979)
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου, χειρόγραφες σημειώσεις και
πρακτικά της Συνόδου.
Κεντρική Επιτροπή: 5η Σύνοδος (15-16 Δεκεμβρίου 1979)
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου, πρακτικά και πολιτική
απόφαση της 5ης Συνόδου και εισήγηση του Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Κεντρική Επιτροπή: 6η Σύνοδος (12-13 Απριλίου 1980)
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου, πρακτικά της συνόδου,
πολιτική απόφαση της 6ης Συνόδου, εισήγηση του Χ.
Κουρουκλή στη Σύνοδο.
Κεντρική Επιτροπή: 7η Σύνοδος (7-8 Ιουνίου 1980)
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου, πρακτικά και πολιτική
απόφαση της 7ης Συνόδου και σχέδιο προτάσεων για το
πρόγραμμα του ΚΟΔΗΣΟ.
Κεντρική Επιτροπή: 8η Σύνοδος (18-19 Οκτωβρίου 1980)
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά, αλληλογραφία και απόφαση της
8ης Συνόδου.
Κεντρική Επιτροπή: 9η Σύνοδος (28-29 Μαρτίου 1981)
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά, αλληλογραφία και απόφαση της
9ης Συνόδου, καθώς και σχέδιο εκλογικής διακήρυξης και
προγραμματικών αρχών.
Κεντρική Επιτροπή: 10η Σύνοδος (12-13 Σεπτεμβρίου 1981) Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία της Συνόδου, θέματα
[1]
ημερήσιας διάταξης και δελτίο τύπου.
Κεντρική Επιτροπή: 10η Σύνοδος (12-13 Σεπτεμβρίου 1981) Ο φάκελος περιέχει επιστολή, σχέδιο ομιλίας του Προέδρου με
[2]
συμπληρώσεις και σχέδιο εκλογικής διακήρυξης και
προγραμματικών αρχών.
Κεντρική Επιτροπή: 11η Σύνοδος (7-8 Νοεμβρίου 1981) [1] Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, σχέδιο απόφασης της
Κεντρικής Επιτροπής, θέματα ημερήσιας διάταξης και
απόφαση της 11ης Συνόδου.

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

26

Κεντρική Επιτροπή: 11η Σύνοδος (7-8 Νοεμβρίου 1981) [2]

Ο φάκελος περιέχει απομαγνητοφωνήσεις εισηγήσεων.

1981

1981

27

Κεντρική Επιτροπή: 12η Σύνοδος (6-7 Μαρτίου 1982)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία της Συνόδου, δελτίο τύπου 1982
και ομιλίες μελών.

1982

28

Κεντρική Επιτροπή: 13η Σύνοδος (29-30 Μαΐου 1982)

1982

29

Κεντρική Επιτροπή: 14η Σύνοδος (4-5 Δεκεμβρίου 1982)

30

Κεντρική Επιτροπή: Τακτική Σύνοδος (4-5 Φεβρουαρίου
1984)
Κομματικά ζητήματα (1980-1983)

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, ανακοίνωση του
1982
προεδρείου, δελτίο τύπου και απόφαση της 13ης Συνόδου.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία της Συνόδου, οργανωτικές 1982
διατάξεις του ΚΟΔΗΣΟ και καταστατικό του κόμματος.
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου.
1984
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με κομματικά
ζητήματα και πρακτικά συνεδριάσεων του πολιτικού γραφείου
του ΚΟΔΗΣΟ (13/03/1980, 02/07/1980 και 2728/11/1982).
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδρίασης του πολιτικού
γραφείου του ΚΟΔΗΣΟ (05/03/1982).
Ο φάκελος περιέχει παρατηρήσεις επί του Σχεδίου
Προγράμματος (προ συνεδρίου).
Ο φάκελος περιέχει προτάσεις για το Πρόγραμμα.

1980

1983

1982

1982

1980

1980

1980

1980

Ο φάκελος περιέχει προτάσεις σχετικές με την πολιτική
απόφαση.
Ο φάκελος περιέχει τηλεγραφήματα - χαιρετισμούς
(εσωτερικού).
Ο φάκελος περιέχει τηλεγραφήματα - χαιρετισμούς
(εξωτερικού).

1980

1980

1980

1980

1980

1980

31

1982
1984

33

Πολιτικό Γραφείο ΚΟΔΗΣΟ: πρακτικά συνεδρίασης (5
Μαρτίου 1982)
Α΄ Τακτικό Συνέδριο ΚΟΔΗΣΟ (12-14 Δεκεμβρίου 1980) [1]

34

Α΄ Τακτικό Συνέδριο ΚΟΔΗΣΟ (12-14 Δεκεμβρίου 1980) [2]

35

Α΄ Τακτικό Συνέδριο ΚΟΔΗΣΟ (12-14 Δεκεμβρίου 1980) [3]

36

Α΄ Τακτικό Συνέδριο ΚΟΔΗΣΟ (12-14 Δεκεμβρίου 1980) [4]

37

Α΄ Τακτικό Συνέδριο ΚΟΔΗΣΟ (12-14 Δεκεμβρίου 1980) [5]

38

Α΄ Τακτικό Συνέδριο ΚΟΔΗΣΟ (12-14 Δεκεμβρίου 1980) [6]

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τους εκπροσώπους.

1980

1980

39

Α΄ Τακτικό Συνέδριο ΚΟΔΗΣΟ (12-14 Δεκεμβρίου 1980) [7]

Ο φάκελος περιέχει προτάσεις - ψηφίσματα.

1980

1980

40

Α΄ Τακτικό Συνέδριο ΚΟΔΗΣΟ (12-14 Δεκεμβρίου 1980) [8]

Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις - αλληλογραφία.

1980

1980
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Α΄ Τακτικό Συνέδριο ΚΟΔΗΣΟ (12-14 Δεκεμβρίου 1980) [9]

1980

42

Β΄ Τακτικό Συνέδριο ΚΟΔΗΣΟ (27-29 Μαΐου 1983) [1]

Ο φάκελος αφορά την εκλογή αντιπροσώπων των Τοπικών
1980
Οργανώσεων (ΤΟ) του ΚΟΔΗΣΟ. Περιέχει πρακτικά εκλογών
συνέδρων από τις ΤΟ Β΄ Περιφέρειας Αθήνας (Αγίας
Παρασκευής), Κυψέλης, Κέντρου Αθήνας, Α΄ Πειραιώς,
Αμπελοκήπων, Πατησίων, Παγκρατίου, Λαυρίου, Αχαρνών
Βικτωρίας και Κουκακίου.
Ο φάκελος περιέχει τον φάκελο του συνεδρίου.
1983

43

Β΄ Τακτικό Συνέδριο ΚΟΔΗΣΟ (27-29 Μαΐου 1983) [2]

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία - χαιρετισμούς.

1983
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Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

1983

1983

Σελίδα: 72

44

Β΄ Τακτικό Συνέδριο ΚΟΔΗΣΟ (27-29 Μαΐου 1983) [3]:
εισήγηση Ι. Πεσμαζόγλου (1983)

45
46

Λογιστικά κόμματος: βιβλιάριο ταμιευτηρίου Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος (1978-1981)
Λογιστικά κόμματος: βιβλίο συνδρομών (1980-1984)

Ο φάκελος περιέχει την εισήγηση του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1983
τίτλο "Για τη δημοκρατική σταθερότητα και την ανανέωση",
που εκφωνήθηκε στο Β΄ Τακτικό Συνέδριο του ΚΟΔΗΣΟ
(Μάιος 1983). Περιλαμβάνονται, επίσης, πίνακες
αποτελεσμάτων βουλευτικών και ευρωβουλευτικών εκλογών
(1981 και 1984).
Ο φάκελος περιέχει βιβλιάριο ταμιευτηρίου Εθνικής Τράπεζας 1978
της Ελλάδος.
Ο φάκελος περιέχει βιβλίο συνδρομών.
1980

47

Διάφορα

Ο φάκελος περιέχει διευθυνσιολόγιο.

Αρχείο:
Σειρά:

1983

1981
1984

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
10 - Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (ΚΟΔΗΣΟ)

Υποσειρά:

2 - Εκλογές
Πλήθος φακέλων:

19

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Εκλογές 1981: Δημοκρατική Ενότητα (ΚΟΔΗΣΟ-ΚΑΕ).
Εκλογική Διακήρυξη

2

Εκλογές 1981: διάφορα

3

Εκλογές 1981 [1]: προγραμματισμός (1976-1978)

4

5

6
7
8
9

10

11
12
13
14

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει αποκόμματα εφημερίδων, τηλεγραφήματα, 1981
ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών, ψηφοδέλτιο των εθνικών
εκλογών, διάφορες προτάσεις για το έμβλημα του κόμματος
και έντυπα που αφορούν την εκλογική διακήρυξη του
ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την ιδρυτική
1979
συνδιάσκεψη ΚΟΔΗΣΟ (1979), διευθύνσεις για συγκεντρώσεις
του κόμματος, καταλόγους ονομάτων υποψηφίων και μελών,
καταλόγους προσκεκλημένων (1981) και επιστολή του Ιωάννη
Καρακάλου (1981). Περιέχει, επίσης, πίνακα αποτελεσμάτων
των βουλευτικών και ευρωβουλευτικών εκλογών της
18/10/1981.

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, καταστατικό του ΚΟΔΗΣΟ,
έντυπο με τίτλο "τι είναι και τι θέλει η Ελληνική Σοσιαλιστική
Δημοκρατική Νεολαία", εισήγηση του 1978 που αφορά
πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των ετών
1978-1982 και υπόμνημα με θέμα τη μετανάστευση.
Εκλογές 1981 [2]: επερωτήσεις στη Βουλή (1976-1978)
Ο φάκελος περιέχει επερωτήσεις στη Βουλή (1976-1978)
σχετικές με το δημογραφικό πρόβλημα, τις απαλλοτριώσεις
ιδιοκτησιών στη συνοικίας της Ακαδημίας Πλάτωνος, την
ίδρυση και λειτουργία διυλιστήριων πετρελαίου και το
μισθολόγιο.
Εκλογές 1981 [3]: δηλώσεις ΚΟΔΗΣΟ (1979-1981)
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις και δελτία τύπου (1979-1981)
του ΚΟΔΗΣΟ που αφορούν την πολιτική δράση του, τα
προβλήματα της Θράκης και την κυκλοφοριακή συμφόρηση
στην Αθήνα.
Εκλογές 1981 [4]: δημοσιεύματα τύπου για το πολιτικό
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για το πολιτικό
κέντρο και τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου (1978-1981)
κέντρο και τον Ιω. Πεσμαζόγλου της περιόδου 1978-1981.
Εκλογές 1981: δημοσιεύματα τύπου κ.ά.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για το ΚΟΔΗΣΟ και
τον Ιω. Πεσμαζόγλου της περιόδου Ιούνιος - Οκτώβριος 1981.
Αλφαβητικός κατάλογος βουλευτών (1981)
Ο φάκελος περιέχει αλφαβητικό κατάλογο βουλευτών του
1981.
Ευρωεκλογές 1984
Ο φάκελος περιέχει αφίσες για προεκλογικές ομιλίες του
υποψήφιου ευρωβουλευτή Ιω. Πεσμαζόγλου (σε Ομόνοια και
ΕΡΤ), ψηφοδέλτια του ΚΟΔΗΣΟ με τους υποψηφίους
αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έξι
φωτογραφίες από εκδηλώσεις του ΚΟΔΗΣΟ (Α΄ Πανελλήνια
Συνδιάσκεψη ΚΟΔΗΣΟ για τις ευρωεκλογές, ομιλία στις
17/07/1979 και προεκλογικός αγώνας με γελοιογραφίες σε
πλακάτ του ΚΟΔΗΣΟ της 14/06/1984).
Εκλογές 1985 [1]. Σύγκριση με 1981-1984: δημοσιεύματα
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου με τα αποτελέσματα
εκλογικών αποτελεσμάτων
των εθνικών εκλογών του 1981 και των ευρωεκλογών του
1985.
Εκλογές 1985 [2]. Γνώμες εκλογέων ΚΟΔΗΣΟ
Ο φάκελος περιέχει γνώμες εκλογέων ΚΟΔΗΣΟ για τα
αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 1985.
Εκλογές 1985 [3]. Δημοσιεύματα για το εκλογικό σύστημα
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
(1984-1985)
ευρωεκλογές του 1985.
Εκλογές 1985 [4]. Δηλώσεις Χαρ. Πρωτοπαπά και Ανδρέα Γ. Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις των Χ.. Πρωτοπαπά και Α. Γ.
Παπανδρέου
Παπανδρέου για τις εκλογές του 1985.
Εκλογές 1985 [5]. Προγραμματικές δηλώσεις
Ο φάκελος περιέχει τεύχη πρακτικών της Βουλής (22/06/1985,
23/06/1985, 24/06/1985, 09/07/1985 και 10/07/1985) με τις
προγραμματικές δηλώσεις κομμάτων και συναφές άρθρο

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Τελ.
1981

1981

1976

1978

1976

1978

1979

1981

1978

1981

1981

1981

1981

1981

1979

1984

1981

1985

1984

1985

1985

1985

1985

1985
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15
16
17
18
19

Προεκλογική εκστρατεία ΚΟΔΗΣΟ: γελοιογραφίες υπέρ του
κόμματος [1]
Προεκλογική εκστρατεία ΚΟΔΗΣΟ: γελοιογραφίες υπέρ του
κόμματος [2]
Προεκλογική εκστρατεία ΚΟΔΗΣΟ: γελοιογραφίες υπέρ του
κόμματος [3]
Προεκλογική εκστρατεία ΚΟΔΗΣΟ: γελοιογραφίες υπέρ του
κόμματος [4]
Νομοθεσία για τις δαπάνες των κομμάτων στις εθνικές και
ευρωπαϊκές εκλογές

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

εφημερίδας.
Ο φάκελος περιέχει γελοιογραφίες για την προεκλογική
εκστρατεία του ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει γελοιογραφίες για την προεκλογική
εκστρατεία του ΚΟΔΗΣΟ (πλήρης φάκελος).
Ο φάκελος περιέχει γελοιογραφίες για την προεκλογική
εκστρατεία του ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει γελοιογραφίες για την προεκλογική
εκστρατεία του ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει εισηγητική έκθεση σε πρόταση νόμου για 1979
τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών (16/04/1981), εισηγητική
έκθεση σε σχέδιο νόμου για την εκλογή αντιπροσώπων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (22/05/1981), εισηγητική έκθεση σε
σχέδιο νόμου για την οικονομική ενίσχυση πολιτικών
κομμάτων (08/05/1984), τεύχη της εφημερίδας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ιούλιος-Αύγουστος 1981), καθώς
και δύο αντίγραφα πρακτικών της Βουλής των Ελλήνων
(συνεδρίαση ρμα΄/27.06.1979).

1984

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
10 - Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (ΚΟΔΗΣΟ)
3 - Ειδικά θέματα: προτάσεις - παρεμβάσεις - ενημέρωση
Πλήθος φακέλων:

26

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Πρακτικά της Βουλής (Ιούνιος 1979)

2

Δικοινοτικές συνομιλίες Κύπρου (1979)

3

Ταξίδι Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου στη Γιουγκοσλαβία
30/03-01/04/1981

4

Έκθεση Fourcade: αντιδράσεις Τουρκίας (1981)

5

Απόψεις - προτάσεις του Ιωάννη Κ. Μαζαράκη-Αινιάν

6

Ενημέρωση από την ελληνική κυβέρνηση: συμφωνία για τις
αμερικανικές βάσεις (1983)

7

Περιφερειακή ανάπτυξη [1]: γεωργία στις μειονεκτικές
περιοχές (1975-1983)

8

Περιφερειακή ανάπτυξη [2]: κοινοτικές επιχορηγήσεις.
Ήπειρος - Ανατολική Μακεδονία - Σάμος (1982)

9

Περιφερειακή ανάπτυξη [3]: τουρισμός. Ομιλία Ιωάννη
(Γιάγκου) Πεσμαζόγλου στην Κω (03/09/1983)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει ομιλία με θέμα την κύρωση της
1979
συμφωνίας προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ
(συνεδρίαση ΡΜΑ').
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου και εμπιστευτικό σημείωμα 1979
σχετικά με την επανάληψη των δικοινοτικών συνομιλιών
(Κύπρου-Τουρκίας) για την επίλυση του Κυπριακού.
Ο φάκελος περιέχει το πρόγραμμα του ταξιδιού του Ιω.
1981
Πεσμαζόγλου στη Γιουγκοσλαβία και σημείωμα της ελληνικής
πρεσβείας στο Βελιγράδι με τίτλο «Γιουγκοσλαβία στις αρχές
του 1981».
Ο φάκελος περιέχει ειδήσεις από τον τουρκικό τύπο σχετικά με 1981
τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην Τουρκία η υπερψήφιση
της έκθεσης Fourcade από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην
οποία ορίζονται τα όρια της τελωνειακής επικράτειας της ΕΟΚ
στο Αιγαίο μετά από την προσχώρηση της Ελλάδας στην
Κοινότητα.
Ο φάκελος περιέχει πρόταση του Ιω. Μαζαράκη-Αινιάν για το 1983
ΚΟΔΗΣΟ (23/05/1983) και άρθρα του για τα
ελληνοτουρκικά ζητήματα.
Ο φάκελος περιέχει απόρρητη αλληλογραφία και ενημερωτικό 1983
σημείωμα σχετικά με τη συμφωνία για τις αμερικανικές βάσεις
στην Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 1975
Κοινοτήτων σχετικά με τη γεωργία σε ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις της Επιτροπής
1982
Περιφερειακής Πολιτικής και Χωροταξίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, σχετικές με την περιφερειακή εικόνα της
Ηπείρου, της Ανατολικής Μακεδονίας και της νήσου Σάμου.
Περιέχει επίσης τεύχος του περιοδικού «Θεσσαλία» (Ιούλιος
1987) για την ανάπτυξη της περιφέρειας μέσω των
Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων και του
τουρισμού. Τέλος, περιέχει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την εφαρμογή μεσογειακής πολιτικής, έγγραφο
εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ηλιακή
ενέργεια και απόσπασμα εγγράφου για το δεύτερο μερίδιο
επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης προς την Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου στην Κω με 1981
αφορμή τη σύσταση Τοπικής Οργάνωσης του ΚΟΔΗΣΟ,
δελτίο τύπου για την ομιλία αυτή, σχέδιο συνέντευξής του
προς τον [Χρήστο] Λαμπράκη αναφορικά με το φεστιβάλ του
ΚΟΔΗΣΟ «Ελλάδα-Ευρώπη» και με το κυβερνητικό έργο του
ΠΑΣΟΚ, καθώς και σημειώσεις και αποδελτιώσεις τύπου
σχετικά με τη συμβολή του τουρισμού και του τουριστικού
συναλλάγματος στην οικονομία.

Τελ.
1979

1979

1981

1981

1983

1983

1983

1987

1983
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10

Περιφερειακή ανάπτυξη [4]: Δυτική Μακεδονία (1983)

11

Πρόγραμμα ΚΟΔΗΣΟ: παιδεία (1984)

12

Σχέδιο οικονομικής πολιτικής (1984-1986) [1]: ομιλίες
Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου

13

Σχέδιο οικονομικής πολιτικής (1984-1986) [2]: αγροτική
ανάπτυξη

14

Σχέδιο οικονομικής πολιτικής (1984-1986) [3]: εξωτερικό
εμπόριο

15

Σχέδιο οικονομικής πολιτικής (1984-1986) [4]: εκπαίδευση,
έρευνα και τεχνολογία

16

Σχέδιο οικονομικής πολιτικής (1984-1986) [5]: τέχνες

17

Σχέδιο οικονομικής πολιτικής (1984-1986) [6]:
δημοσιεύματα για την ελληνική οικονομία

18

Σχέδιο οικονομικής πολιτικής (1984-1986) [7]:
δημοσιεύματα για την παγκόσμια οικονομία

19

Σχέδιο οικονομικής πολιτικής (1984-1986) [8]: εκθέσεις
ΕΟΚ-ΟΟΣΑ

20

Σχέδιο οικονομικής πολιτικής (1984-1986) [9]: σημειώματα
Γεωργίου Βλαχοπαπαδόπουλου

21

Σχέδιο Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: συλλογή
υπογραφών [1]

22

Σχέδιο Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: συλλογή
υπογραφών [2]

23

Σχέδιο Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: συλλογή
υπογραφών [3]

24

Σχέδιο Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: συλλογή
υπογραφών [4]

25

Σχέδιο Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: συλλογή
υπογραφών [5]

26

Κριτική στην κυβέρνηση για την αναπτυξιακή πολιτική
(σχέδιο)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την κατάσταση της
1983
γουνοποιίας στην Καστοριά και την απόλυση της μαγείρισσας
της Μαθητικής Εστίας Νεότητος Γρεβενών. Περιέχει, επίσης,
εισήγηση του Προέδρου του ΚΟΔΗΣΟ, Ιω. Πεσμαζόγλου, στη
σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος (Αθήνα,
05/11/1983).
Ο φάκελος περιέχει σχέδιο και σχόλια για το πρόγραμμα του 1984
ΚΟΔΗΣΟ αναφορικά με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
Ο φάκελος περιέχει ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου στο
1983
Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο με τίτλο «Η ανόρθωση της
ελληνικής οικονομίας» (23/02/1983), σχέδιο ομιλίας σε
Γιανιτσά και Βέροια με θέμα τη γεωργική ανάπτυξη της
περιοχής, δελτία τύπου για ομιλίες του Ιω. Πεσμαζόγλου στο
Ευρωκοινοβούλιο και χειρόγραφες σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου, χειρόγραφες
1982
σημειώσεις και σημειώματα σχετικά με την αγροτική
παραγωγή, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις εξελίξεις
στην αγροτική οικονομία.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα, δημοσιεύματα 1982
τύπου, χειρόγραφες σημειώσεις και δελτία τύπου σχετικά με τη
χρηματοδότηση του εμπορίου και της βιοτεχνίας και το
εξαγωγικό εμπόριο.
Ο φάκελος περιέχει ομιλία των Γ. Μπεργελέ και Ν.
1983
Αθανασιάδη με τίτλο «Το αιολικό δυναμικό της Ελλάδας και οι
ελληνικές δραστηριότητες στον τομέα της αιολικής ενέργειας»,
δημοσιεύματα τύπου και χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με
την τεχνολογική ανάπτυξη και τη δημιουργία Ινστιτούτου
Διεθνών Σπουδών.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1983
επιχορηγήσεις για τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές σπουδές.
Ο φάκελος περιέχει ΦΕΚ (τεύχος Α', αρ. φύλλου 107,
1983
08/08/1983) που αφορά την ίδρυση του Οργανισμού
Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΟΑΕ), ομιλία
του Π. Γ. Κορλίρα δημοσιευμένη στη σειρά «Αρχείο Μελετών
και Ομιλιών» της Τράπεζας της Ελλάδος (τεύχος 49) με τίτλο
«Εμπειρίες, προβλήματα και προοπτικές της νομισματικής και
πιστωτικής πολιτικής στην Ελλάδα», καθώς και δημοσιεύματα
τύπου σχετικά με τις επενδύσεις, τη βιομηχανική ανάπτυξη και
την οικονομική πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για την παγκόσμια 1982
οικονομία (φορολογικά κίνητρα, ιδιωτικοποιήσεις,
ανταγωνιστικότητα, κ.ά. θέματα).
Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις και υπομνήματα σχετικά με τη
1982
θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στους τομείς
της οικονομίας, της τεχνολογίας και της ενεργειακής πολιτικής,
την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα και τη δημοσιονομική πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα με θέμα την αξιοποίηση των 1983
φυσικών πόρων της χώρας, το ανθρώπινο δυναμικό και την
κοινή αγροτική πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει το «Μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση» 1984
της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Φ. Βεγλερή και Ι.
Μαζαράκη-Αινιάν, συνοδευόμενο από 134 υπογραφές
προσωπικοτήτων.
Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα του «Μηνύματος για την
1984
Ευρωπαϊκή Ένωση» με ιδιόχειρες υπογραφές εξεχουσών
προσωπικοτήτων.
Ο φάκελος περιέχει καταστάσεις με τα ονόματα των
1984
προσωπικοτήτων που εκλήθησαν να προσυπογράψουν το
«Μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Ο φάκελος περιέχει καταστάσεις με τα ονόματα των
1984
προσωπικοτήτων που εκλήθησαν να προσυπογράψουν το
«Μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Ο φάκελος περιέχει συμπληρωματικό κείμενο, επιπλέον
1984
υπογραφές και υπογραφές της Κεντρικής Επιτροπής του
ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις για την
αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.
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Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
10 - Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (ΚΟΔΗΣΟ)
4 - Ευρωβουλευτής ΚΟΔΗΣΟ
Πλήθος φακέλων:

36

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Πρακτικά Συνεδριάσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(18/01/1982-18/02/1982)

2

Πρακτικά Συνεδριάσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(10/03/1982-25/03/1982)

3

Πρακτικά Συνεδριάσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(20/04/1982-13/05/1982)

4

Πρακτικά Συνεδριάσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(15/06/1982-14/09/1982)

5

Πρακτικά συνεδριάσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(15/09/1982-12/10/1982)

6

Πρακτικά συνεδριάσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(13/10/1982-26/10/1982)

7

Πρακτικά συνεδριάσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(15/11/1982-18/11/1982)

8

Πρακτικά συνεδριάσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(18/11/1982-15/12/1982)

9

Πρακτικά συνεδριάσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(12/04/1983-13/04/1983)

10

Πρακτικά συνεδριάσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(14/02/1984-11/04/1984)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού 1982
Κοινοβουλίου της περιόδου 18/01/1982-18/02/1982.
Σημειώνονται οι επερωτήσεις και παρεμβάσεις του Ιω.
Πεσμαζόγλου όσον αφορά τα αναπτυξιακά προγράμματα για
τα κράτη μέλη της Μεσογείου και τις υποψήφιες χώρες, την
επέκταση του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος, το
εμπόριο γεωργικών προϊόντων, τον ανεφοδιασμό της
Κοινότητας με φυσικό αέριο από τη Σοβιετική Ένωση και την
ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τελ.
1982

Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της περιόδου 10/03/1982-25/03/1982.
Σημειώνονται οι επερωτήσεις και παρεμβάσεις του
Ιω.Πεσμαζόγλου όσον αφορά την ενιαία διαδικασία για εκλογή
ευρωβουλευτών, τη νομισματική ευρωπαϊκή πολιτική,τις τιμές
αγροτικών προϊόντων και την επέτειο υπογραφής της
Συνθήκης της Ρώμης.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της περιόδου 20/04/1982-13/05/1982.
Σημειώνονται οι επερωτήσεις και παρεμβάσεις του Ιω.
Πεσμαζόγλου όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας μετά τη μείωση της τιμής του πετρελαίου, την
εμπορική συμφωνία ΕΟΚ -Κύπρου, τον προϋπολογισμό του
1983, την κρίση στα νησιά Φώκλαντ, τις ίσες ευκαιρίες στις
γυναίκες, καθώς και πρόταση για ίδρυση Κέντρου
Αντιστασιακών Σπουδών στα Ανώγεια.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της περιόδου 15/06/1982-14/09/1982.
Σημειώνονται οι επερωτήσεις και παρεμβάσεις του Ιω.
Πεσμαζόγλου όσον αφορά την αντιμετώπιση της ανεργίας και
του πληθωρισμού, τον μεταλλευτικό πλούτο της Ελλάδας, την
πείνα στον κόσμο, τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
Κύπρου, το σχέδιο Spinelli, καθώς και την αρχιτεκτονική και
αρχαιολογική μας κληρονομιά.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της περιόδου 15/09/1982-12/10/1982.
Σημειώνονται οι επερωτήσεις και παρεμβάσεις του
Ιω.Πεσμαζόγλου όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική
πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την ηλιακή ενέργεια και
τον γενικό προϋπολογισμό της Κοινότητας για το 1983.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της περιόδου 13/10/1982-26/10/1982.
Σημειώνονται οι επερωτήσεις και παρεμβάσεις του Ιω.
Πεσμαζόγλου όσον αφορά τον προϋπολογισμό της
Κοινότηταςγια το 1983, το σχέδιο Genschen-Colombo, το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τις εμπορικές
σχέσεις ΕΟΚ Κεντρικής Αμερικής, την πολυγλωσσία στην
ΕΟΚ και την αναπτυξιακή πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της περιόδου 15/11/1982-18/11/1982.
Σημειώνονται οι επερωτήσεις και παρεμβάσεις του Ιω.
Πεσμαζόγλου όσον αφορά το δίκαιο της θάλασσας, τις τιμές
των αγροτικών προϊόντων, τη σύνοδο GATT, το διεθνές
νομισματικό σύστημα και την ένταξη Ισπανίας και
Πορτογαλίας.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της περιόδου 18/11/1982-15/12/1982.
Σημειώνονται οι επερωτήσεις και παρεμβάσεις του
Ιω. Πεσμαζόγλου όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τον
προϋπολογισμό του 1983, το δίκαιο της θάλασσας και την
οικονομική κατάσταση της Κοινότητας.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της περιόδου 12-13/04/1983. Σημειώνονται οι
επερωτήσεις και παρεμβάσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου όσον
αφορά το σχέδιο Genschen-Colombo, το συνεταιριστικό
κίνημα και τη μελλοντική χρηματοδότηση της Κοινότητας.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της περιόδου 14/02/1984-11/04/1984.
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11

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1983-1984): κρίσιμες ψηφοφορίες

12

Συζητήσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: πίνακες 1981-1982

13

Συζητήσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: θέσεις ΠΑΣΟΚ
(1980-1982)

14

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: δελτία τύπου - επισκόπηση της
εβδομάδας (Απρίλιος, Σεπτέμβριος, Δεκέμβριος 1983)

15

Γνωμοδοτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Επιτροπή
Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων (Commission REX):
προϋπολογισμός 1983 - ανεργία

16

Ίδρυση Ευρωπαϊκής Ένωσης: σχέδιο Συνθήκης Spinelli
(1983-1984) [1]

17

Ίδρυση Ευρωπαϊκής Ένωσης: σχέδιο Συνθήκης Spinelli
(1983-1984) [2]

18

Σύμβαση LOME III: συνομιλίες 1983

19

Διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές και νομισματικές
εξελίξεις (1983)
Αμυντική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ: στρατιωτικές βάσεις
(1982)

20

21

Σχέσεις Ελλάδας - ΕΟΚ [1] (1982)

22

Σχέσεις Ελλάδας - ΕΟΚ [2] (1983-1985)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Σημειώνονται οι επερωτήσεις και παρεμβάσεις του
Ιω. Πεσμαζόγλου όσον αφορά το σχέδιο Spinelli, την
οικονομική αναθέρμανση της Ευρώπης, την παγκόσμια
νομισματική αστάθεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξελλών,
τις σχέσεις ΕΟΚ ΗΠΑ και την ασφάλεια της ΕΟΚ (εισήγηση
Klepsch).
Ο φάκελος περιέχει αποσπάσματα από τα πρακτικά των
1983
συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την
ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία, τους εξοπλισμούς, τις τιμές
αγροτικών προϊόντων, τη μεσογειακή πολιτική, τις
χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
την πολιτική υπέρ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βιοτεχνίας,
την εισήγηση Klepsch (PE 90.118) και τη συνεργασία στα
πανεπιστημιακά θέματα. Περιλαμβάνονται επίσης,
χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου σχετικά με το
πώς ψήφισαν σε κρίσιμες ψηφοφορίες οι εκπρόσωποι των
κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΚΚΕ Εσωτερικού.
Ο φάκελος περιέχει παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας
1984
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ονομαστικούς και
αναλυτικούς πίνακες των συζητήσεων της συνόδου 1981-1982
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και κατάλογο των
επίσημων εγγράφων της συνόδου αυτής και των αναφορών.
Ο φάκελος περιέχει αποσπάσματα από τα πρακτικά των
1980
συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις θέσεις
του ΠΑΣΟΚ σε θέματα ΕΟΚ (σχέδιο Spinelli, ανάπτυξη
βιομηχανίας, κ.ά.).
Ο φάκελος περιέχει τρία έντυπα του Ευρωπαϊκού
1983
Κοινοβουλίου στην ελληνική γλώσσα, σχετικά με τις
συνεδριάσεις των Ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο, το
1983. Σημειώνονται οι θέσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου και του
ΚΟΔΗΣΟ όσον αφορά την "Ευρωπαϊκή Πράξη" (σχέδιο
Genscher-Colombo),τη μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΟΚ,
το προσχέδιο ιδρυτικής συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ψήφισμα Spinelli) τη στάση της Ελληνικής Προεδρίας έναντι
της ΕΣΣΔ για την κατάρριψη νοτιοκορεατικού αεροπλάνου, την
ομιλία του Κ. Καραμανλή στο Ευρωκοινοβούλιο και τα
κοινοτικά μέτρα βελτίωσης των γεωργικών υποδομών της
Ελλάδας (έκθεση Battersby).
Ο φάκελος περιέχει γνωμοδότηση του Ιω. Πεσμαζόγλου για
1982
τον προϋπολογισμό του 1983 (15, 30/09/1982), καθώς και
γνωμοδότησή του με θέμα την ανεργία (18, 25/03/1983) προς
την Επιτροπή Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα της έκθεσης (1-575/83/A) της 1983
Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (εισηγητής Altiero Spinelli), με θέμα το
περιεχόμενο του προσχεδίου συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιέχει, επίσης, τεύχος του περιοδικού
«Crocodile» του A. Spinelli (αρ. 10, Οκτ. 1982).
Ο φάκελος περιέχει πρόταση ψηφίσματος περί της
1983
επεξεργασίας Ευρωπαϊκού Συντάγματος (13/09/1983), έκθεση
της Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων με θέμα το προσχέδιο
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(1-1200/83/Α), τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στις
14/02/1984, το «Μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση»
(Φεβρουάριος 1984), καθώς και δελτία επισκόπησης
ευρωπαϊκού τύπου.
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα του Υπουργείου Εξωτερικών 1983
σχετικά με τις συνομιλίες για την ανανέωση της Σύμβασης
LOME II που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και χωρών ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής και
Ειρηνικού). Περιέχει, επίσης, την ομιλία του Πρωθυπουργού
Ανδρέα Παπανδρέου κατά την ανάληψη της Ελληνικής
Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (23/06/1983).
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα του Υπουργείου Εξωτερικών. 1983
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα του Υπουργείου Εξωτερικών 1982
σχετικά με το καθεστώς των αμερικανικών βάσεων στην
Ελλάδα και τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέου
συμφώνου αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας
Ελλάδας-ΗΠΑ.
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα του Υπουργείου Εξωτερικών 1982
ως επίσημη ενημέρωση για διάφορα θέματα, όπως το
ελαιόλαδο, τα υποδήματα, η FEDER κ.λπ.
Ο φάκελος περιέχει ομιλία, μελέτες και δημοσιεύματα τύπου
1983
σχετικά με τα προβλήματα και τις προοπτικές της ΕΟΚ, τα

1984

1984

1982

1983

1983

1984

1984

1983

1983
1982

1982

1985

Σελίδα: 77

σχέδια για την πολιτική ένωση, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα
Προγράμματα (ΜΟΠ) και το δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, τον ρόλο της Ελλάδας και τις
σχέσεις της με την ΕΟΚ, καθώς και την ενταξιακή πορεία της
Τουρκίας.
23

Σχέσεις Ελλάδας - ΕΟΚ [3] (1984)

24

Εθνικά θέματα - Ασφάλεια: ελληνοτουρκικά [1] (1977-1980)

25

Εθνικά θέματα - Ασφάλεια: ελληνοτουρκικά [2] (1981)

26

Εθνικά θέματα - Ασφάλεια: ελληνοτουρκικά [3] (1983-1985)

27

Κουμάκης Λουκάς: βιογραφικό σημείωμα

28

Διάφορα έντυπα (1982)

29

Διάφορα έντυπα (1984)

30

Ταξίδια στο Παρίσι (1981-1983) [1]

31

Ταξίδια στο Παρίσι (1981-1983) [2]

32

Επίσκεψη στη Χάγη (27-30/01/1982)

33

Κατάλογοι μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1981, 1983)

34

Αλφαβητικός κατάλογος Ελλήνων βουλευτών και
ευρωβουλευτών (1983)
Σώμα των Κοσμητόρων (1981-1983)

35

36

Αποζημιώσεις ευρωβουλευτή Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσμαζόγλου και βοηθών (1981-1983)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τις απόψεις του
ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ για τις σχέσεις Ελλάδας ΕΟΚ σε συναφή
συζήτηση στη Βουλή.
Ο φάκελος περιέχει ομιλία, μελέτες και δημοσιεύματα τύπου
σχετικά με την ασφάλεια στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, τη
στρατηγική της Μεσογείου, την αμυντική και εξωτερική
πολιτική της Τουρκίας και τις ελληνοτουρκικές διαμάχες στο
Αιγαίο.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
μειονότητες στην Ελλάδα και την Τουρκία και τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα και
δημοσιεύματα σχετικά με τις σχέσεις ΕΟΚ-ΗΠΑ, τους
Ελληνοκυπρίους, την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΟΚ και τα
μεσογειακά προγράμματα.
Ο φάκελος περιέχει βιογραφικό σημείωμα του Λουκά
Κουμάκη, ως ενημέρωση του ευρωβουλευτή Ιω.
Πεσμαζόγλου,προκειμένου να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με την αγροτική
πολιτική, την ασφάλεια της Μεσογείου και των Βαλκανίων, τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα
άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με τις σχέσεις
Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τις ευρωεκλογές του
1984.
Ο φάκελος περιέχει διαφημιστικά φυλλάδια και έξοδα του
ταξιδιού.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου, ταξιδιωτικούς
χάρτες και διαφημιστικά φυλλάδια.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια από ταξίδι του Ιω. Πεσμαζόγλου
στη Χάγη για την ομιλία του στο European Movement
Ολλανδίας.
Ο φάκελος περιέχει δύο έντυπα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με τους ευρωβουλευτές των ετών 1981-1982 και
1983-1984.
Ο φάκελος περιέχει έντυπο της Βουλής των Ελλήνων με τους
Έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές του 1983.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Σώματος των Κοσμητόρων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικές με τους μυστικούς
κώδικες για την τηλεφωνική επικοινωνία των μελών (1981), τα
αποτελέσματα ψηφοφορίας για την εκλογή Κοσμητόρων
(1982) και τις νέες διατάξεις για την καταβολή εξόδων και
αποζημιώσεων των βουλευτών.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, χειρόγραφες σημειώσεις
και αποδείξεις των αποζημιώσεων του ευρωβουλευτή Ιω.
Πεσμαζόγλου και των βοηθών του.
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6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
10 - Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (ΚΟΔΗΣΟ)
5 - Αλληλογραφία ΚΟΔΗΣΟ
Πλήθος φακέλων:
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Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

1

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Α

2

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Β

3

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Γ

4

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Δ

5

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Ε

6

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Ζ

Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Αρχ.
1979

Τελ.
1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

Σελίδα: 78

7

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Η

8

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Θ

9

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Κ

10

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Λ

11

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Μ

12

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Ν

13

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Ξ

14

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Ο

15

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Π

16

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Ρ

17

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Σ

18

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Τ

19

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Υ

20

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Φ

21

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Χ

22

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979: Ψ

23

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Α

24

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Β

25

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Γ

26

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Δ

27

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Ε

28

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Ζ

29

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Η

30

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Θ

31

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Ι

32

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Κ

33

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Λ

34

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Μ

35

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Ν

36

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Ο

37

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Π

38

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Ρ

39

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Σ

40

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Τ

41

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Υ

42

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Φ

43

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980-1981: Χ

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979
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1981
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1981
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1981
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1981
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1981
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1981

1980

1981

1980

1981

1980

1981

1980

1981

1980

1981

1980

1981
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1981
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1981
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1981
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1981
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1981
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Σελίδα: 79

44

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Α

45

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Β

46

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Γ

47

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Δ

48

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Ε

49

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Ζ

50

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Θ

51

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Κ

52

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Λ

53

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Μ

54

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Ν

55

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Ο

56

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Π

57

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Ρ

58

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Σ

59

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Τ

60

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Υ

61

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982-1984: Χ

62

Αλληλογραφία εσωτερικού 1979

63

Αλληλογραφία εσωτερικού 1980

64

Αλληλογραφία εσωτερικού 1981

65

Αλληλογραφία εσωτερικού 1982

66

Αλληλογραφία εσωτερικού 1983

67

Αλληλογραφία εσωτερικού 1984

68

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: A

69

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: B

70

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: C

71

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: D

72

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: E

73

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: F

74

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: G

75

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: H

76

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: I

77

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: J

78

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: K

79

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: L

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εσωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
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Σελίδα: 80

80

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: M

81

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: N

82

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: O

83

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: P

84

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: R

85

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: S

86

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: T

87

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: U

88

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: V

89

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: W

90

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: Y

91

Αλληλογραφία εξωτερικού 1979-1984: Z

92

Gerd Hoehler: «Έλληνες σοσιαλιστές» (1979)

93

Αλληλογραφία με Σοσιαλιστική Διεθνή (1980)

94

96

Επίσκοπος Ευρίπου Βασίλειος: επιστολή διαμαρτυρίας
(1980)
Πολιτικό Γραφείο ΚΟΔΗΣΟ: εισερχόμενη αλληλογραφία
(1981)
Προεκλογικά (1981, 1984)

97

Αλληλογραφία: εκλογές 1981

98

Αλληλογραφία 1984: παραίτηση Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσμαζόγλου

95

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές ιδιωτών/φορέων του
εξωτερικού που αλληλογραφούν με το ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολή και σημειώσεις συνέντευξης
σχετικά με τα σοσιαλιστικά κόμματα στην Ελλάδα (ΠΑΣΟΚ,
ΚΟΔΗΣΟ).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη συμμετοχή
του ΚΟΔΗΣΟ στη Σοσιαλιστική Διεθνή.
Ο φάκελος περιέχει κοινοποίηση επιστολής διαμαρτυρίας του
Επισκόπου Ευρίπου Βασιλείου.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία μελών του ΚΟΔΗΣΟ προς
το πολιτικό γραφείο.
Ο φάκελος περιέχει επιστολή (05/08/1981) της Εταιρείας
Μελετών Περιφερειακής Αναπτύξεως (περιοδικό «Μηνιαίος
Καθρέφτης») σχετική με τις προτάσεις του ΚΟΔΗΣΟ για τις
εκλογές του 1981, καθώς και φωτοαντίγραφο της από
02/03/1984 διακήρυξης της Κίνησης για την απλή αναλογική
και τη δημοκρατική πορεία.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τις εκλογές του
1981.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την παραίτηση
του Ιω. Πεσμαζόγλου.
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6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
10 - Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (ΚΟΔΗΣΟ)
6 - Δελτία τύπου - ομιλίες Προέδρου
Πλήθος φακέλων:
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Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1979) [1]
(Ιανουάριος-Μάρτιος)

2

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1979) [2]
(Απρίλιος-Ιούνιος)

3

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1979) [3]
(Ιούλιος-Σεπτέμβριος)

4

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1979) [4]
(Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, δημοσιεύματα τύπου,
1979
ψηφίσματα και δηλώσεις σχετικά με την ίδρυση του ΚΟΔΗΣΟ,
εκδηλώσεις του κόμματος και θέματα οικονομικής και
περιφερειακής ανάπτυξης και εξωτερικής πολιτικής.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, δημοσιεύματα
1979
τύπου, ψηφίσματα και δηλώσεις σχετικά με την ένταξη της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, θέματα αγροτικής
πολιτικής το Κυπριακό, οργανωτικά και διοικητικά θέματα του
ΚΟΔΗΣΟ, καθώς και ομιλίες του προέδρου και των μελών του.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ψηφίσματα και δηλώσεις
1979
σχετικά με οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, τη
διεθνή κρίση πετρελαίου, τις περιοδείες στελεχών του, την
παιδεία και τις εξελίξεις στην οικονομία. Περιέχει επίσης,
δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1979
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, τη διεθνή
κρίση πετρελαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις περιοδείες
και επίσημες συναντήσεις των στελεχών του. Περιέχει επίσης,

Τελ.
1979

1979

1979

1979

Σελίδα: 81

5

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1980) [1]
(Ιανουάριος-Μάρτιος)

6

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1980) [2]
(Απρίλιος-Ιούνιος)

7

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1980) [3]
(Ιούλιος-Σεπτέμβριος)

8

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1980) [4]
(Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

9

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1981) [1]
(Ιανουάριος-Μάρτιος)

10

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1981) [2]
(Απρίλιος-Ιούνιος)

11

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1981) [3]
(Ιούλιος-Σεπτέμβριος)

12

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1981) [4]
(Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

13

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1982) [1]
(Ιανουάριος-Μάρτιος)

14

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1982) [2]
(Απρίλιος-Ιούνιος)

15

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1982) [3]
(Ιούλιος-Σεπτέμβριος)

16

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1982) [4]
(Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

17

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1983) [1]
(Ιανουάριος-Μάρτιος)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1980
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, την εξωτερική
πολιτική της χώρας και τις περιοδείες και επίσημες
συναντήσεις των στελεχών του. Περιέχει επίσης, δελτία τύπου
με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1980
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, τις ελληνικές
οικονομικές εξελίξεις, τη βιομηχανία και την ενέργεια και τις
περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των στελεχών του.
Περιέχει επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών
δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1980
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, την εξωτερική
πολιτική, τις περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των
στελεχών του και την περιφερειακή ανάπτυξη. Περιέχει επίσης,
δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1980
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, την εξωτερική
πολιτική, τις περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των
στελεχών του και την οικονομική πολιτική της χώρας. Περιέχει
επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων
και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1981
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, την εξωτερική
πολιτική, τις περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των
στελεχών του και την απεργία των εκπαιδευτικών. Περιέχει
επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων
και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1981
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες
και επίσημες συναντήσεις των στελεχών του και την
οικονομική κατάσταση της χώρας. Περιέχει επίσης, δελτία
τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1981
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, θέματα
δικαιοσύνης, τις περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των
στελεχών του, τις εκλογές και συνδικαλιστικά θέματα. Περιέχει
επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων
και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1981
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες
και επίσημες συναντήσεις των στελεχών του, τις εκλογές και
την εξωτερική πολιτική. Περιέχει επίσης, δελτία τύπου με
σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1982
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες
και επίσημες συναντήσεις των στελεχών του και την εξωτερική
πολιτική. Περιέχει επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό
κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, δημοσιεύματα τύπου και
1982
δηλώσεις σχετικά με οργανωτικά και διοικητικά θέματα του
ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των
στελεχών του, την υγειονομική περίθαλψη και την
αναμόρφωση του συστήματος δημόσιας υγείας, την εξωτερική
πολιτική και συνδικαλιστικά θέματα. Περιέχει επίσης, δελτία
τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1982
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες
και επίσημες συναντήσεις των στελεχών του, τις εκλογές και
τον αθλητισμό. Περιέχει επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό
κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1982
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες
και επίσημες συναντήσεις των στελεχών του, τις εκλογές, τον
προϋπολογισμό και την εισοδηματική πολιτική. Περιέχει
επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων
και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με την 1983
εξωτερική πολιτική, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και
οικονομικά και συνδικαλιστικά θέματα. Περιέχει επίσης, δελτία
τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
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18

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1983) [2]
(Απρίλιος-Ιούνιος)

19

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1983) [3]
(Ιούλιος-Σεπτέμβριος)

20

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1983) [4]
(Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

21

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1984) [1]
(Ιανουάριος-Μάρτιος)

22

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1984) [2α]
(Απρίλιος-Ιούνιος)

23

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΚΟΔΗΣΟ (1984) [2β]
(Απρίλιος-Ιούνιος)

24

Ανακοινώσεις Πολιτικού Γραφείου ΚΟΔΗΣΟ [1]:
(Μάιος-Νοέμβριος 1982)

25

Ανακοινώσεις Πολιτικού Γραφείου ΚΟΔΗΣΟ [2]:
(Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1982)

26

Ομιλίες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (19781980) [1]

27

Ομιλίες Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (19781980) [2]

28

Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1979) [1] (Ιανουάριος-Μάρτιος)

29

Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1979) [2] (Απρίλιος-Μάιος)

30

Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1979) [3] (Ιούνιος-Ιούλιος)

31

Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1979) [4] (Αύγουστος-Σεπτέμβριος)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1983
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες
και επίσημες συναντήσεις των στελεχών του, τις εκλογές και
την εξωτερική πολιτική. Περιέχει επίσης, δελτία τύπου με
σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1983
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες
και επίσημες συναντήσεις των στελεχών του, την ανάληψη της
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από την Ελλάδα και το
Εθνικό Σύστημα Υγείας. Περιέχει επίσης, δελτία τύπου με
σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1983
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες
και επίσημες συναντήσεις των στελεχών του, την εξωτερική
πολιτική και τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Περιέχει επίσης, δελτία
τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1984
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες
και επίσημες συναντήσεις των στελεχών του, θέματα υγείας,
τις εκλογές και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Περιέχει επίσης,
δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1984
περιοδείες και επίσημες συναντήσεις στελεχών του ΚΟΔΗΣΟ,
την οικονομία και συνδικαλιστικά θέματα. Περιέχει επίσης,
δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1984
περιοδείες και επίσημες συναντήσεις στελεχών του ΚΟΔΗΣΟ
και τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Περιέχει επίσης, δελτία τύπου
με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1982
περιοδείες και επίσημες συναντήσεις στελεχών του ΚΟΔΗΣΟ,
τις εκλογές, συνδικαλιστικά θέματα, την εκπαίδευση, την
οικονομική ανάπτυξη και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Περιέχει
επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων
και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου και δηλώσεις σχετικά με
1982
περιοδείες και επίσημες συναντήσεις στελεχών του ΚΟΔΗΣΟ,
την αγροτική πολιτική και τον εορτασμό της εθνικής
αντίστασης. Περιέχει επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό
κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες του Προέδρου του ΚΟΔΗΣΟ, Ιω. 1978
Πεσμαζόγλου, σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες του Προέδρου του ΚΟΔΗΣΟ, Ιω. 1978
Πεσμαζόγλου, σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας.
Περιέχει, επίσης, δύο αχρονολόγητα κείμενα σχετικά με τη
δραστηριότητά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και
κατάλογο των ομιλιών αρ. 247-252 του έτους 1984, οι οποίες
όμως δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα και συνεντεύξεις 1979
του Ιω. Πεσμαζόγλου, από τις αρχές του έτους 1979, ως
ανεξάρτητου βουλευτή και στη συνέχεια με την ιδιότητα του
Προέδρου του ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1979
και δηλώσεις σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη,
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες
και επίσημες συναντήσεις των στελεχών του και την ένταξη
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Περιέχει επίσης,
δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1979
και δηλώσεις σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, οργανωτικά και διοικητικά θέματα
του ΚΟΔΗΣΟ και τις περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των
στελεχών του. Περιέχει επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό
κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1979
και δηλώσεις σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη, τις
περιοδείες και επίσημες συναντήσεις στελεχών του ΚΟΔΗΣΟ,
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς και δελτία τύπου με
σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
Περιέχει, επίσης, ευρετήριο των ομιλιών, δηλώσεων και
συνεντεύξεων του Ιω. Πεσμαζόγλου από 04/01/1979 έως
13/09/1979.
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Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1979) [1] (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος)

Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1979
και δηλώσεις σχετικά με την αγροτική πολιτική, τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις περιοδείες και επίσημες
συναντήσεις στελεχών του ΚΟΔΗΣΟ. Περιέχει επίσης, δελτία
τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
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Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1980) [4] (Ιούλιος-Αύγουστος)
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συνεντεύξεις (1980) [5] (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος)
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Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1980) [6] (Νοέμβριος-Δεκέμβριος)
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Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
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Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1981) [4] (Ιούλιος - Αύγουστος)

Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1979
και δηλώσεις σχετικά με τη δημόσια υγεία, την εξωτερική
πολιτική, οργανωτικά και διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, τις
περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των στελεχών του,
καθώς και δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών
δηλώσεων και αποφάσεων. Περιέχει, επίσης, ευρετήριο των
ομιλιών, δηλώσεων και συνεντεύξεων από 14/09/1979 έως
11/12/1979.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1980
και δηλώσεις σχετικά με την αλλαγή του εκλογικού νόμου, την
εξωτερική πολιτική, το εμπόριο, τη βιομηχανία και τις περιοδείες
και επίσημες συναντήσεις στελεχών του ΚΟΔΗΣΟ. Περιέχει,
επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων
και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1980
και δηλώσεις σχετικά με οργανωτικά και διοικητικά θέματα του
ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των
στελεχών του, το εμπόριο και τη βιομηχανία. Περιέχει επίσης,
δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1980
και δηλώσεις σχετικά με οργανωτικά και διοικητικά θέματα του
ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των
στελεχών του, καθώς και δελτία τύπου με σχολιασμό
κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων. Περιέχει, επίσης,
ευρετήριο των ομιλιών, δηλώσεων και συνεντεύξεων από
11/12/1979 έως 17/05/1980.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1980
και δηλώσεις σχετικά με περιοδείες και επίσημες συναντήσεις
στελεχών του ΚΟΔΗΣΟ, οικονομικά θέματα, τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Περιέχει επίσης,
δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1980
και δηλώσεις σχετικά με οργανωτικά και διοικητικά θέματα του
ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των
στελεχών του, οικονομικά θέματα, την εκπαίδευση, τη διεθνή
κρίση του πετρελαίου και την εξωτερική πολιτική. Περιέχει
επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων
και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1980
και δηλώσεις σχετικά με οργανωτικά και διοικητικά θέματα του
ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των
στελεχών του, την οικονομική πολιτική της χώρας, την
εξωτερική πολιτική, καθώς και δελτία τύπου με σχολιασμό
κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων. Περιέχει, επίσης,
ευρετήριο των ομιλιών, δηλώσεων και συνεντεύξεων από
23/05/1980 έως 31/12/1980.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1981
και δηλώσεις σχετικά με οργανωτικά και διοικητικά θέματα του
ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των
στελεχών του, την εκπαίδευση, την εξωτερική πολιτική και
συνδικαλιστικά θέματα. Περιέχει επίσης, δελτία τύπου με
σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1981
και δηλώσεις σχετικά με οργανωτικά και διοικητικά θέματα του
ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των
στελεχών του, τις εκλογές, το περιβάλλον και την εξωτερική
πολιτική. Περιέχει επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό
κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1981
και δηλώσεις σχετικά με οργανωτικά και διοικητικά θέματα του
ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των
στελεχών του, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις και την εξωτερική πολιτική. Περιέχει επίσης, δελτία
τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1981
και δηλώσεις σχετικά με οργανωτικά και διοικητικά θέματα του
ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των
στελεχών του, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, συνδικαλιστικά
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Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1981) [5α] (Σεπτέμβριος)
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Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1981) [5β] (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος)
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Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1981) [6] (Νοέμβριος-Δεκέμβριος)
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Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1982) [1] (Ιανουάριος-Φεβρουάριος)
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Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1982) [2] (Μάρτιος-Απρίλιος)
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Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1982) [3] (Μάιος-Ιούνιος)
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Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1982) [4] (Ιούλιος-Αύγουστος)
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Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1982) [5] (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος)
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Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1982) [6α] (Νοέμβριος)
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Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1982) [6β] (Δεκέμβριος)
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Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1983) [1] (Ιανουάριος - Φεβρουάριος)
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57

Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1983) [4] (Ιούλιος - Αύγουστος)
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θέματα και την εξωτερική πολιτική. Περιέχει επίσης, δελτία
τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα,
1981
συνεντεύξεις και δηλώσεις σχετικά με οργανωτικά και
διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες και επίσημες
συναντήσεις των στελεχών του, καθώς και δελτία τύπου με
σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
Περιέχει, επίσης, ευρετήριο των ομιλιών, δηλώσεων και
συνεντεύξεων από 02/01/1981 έως 22/09/1981.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1981
και δηλώσεις σχετικά με περιοδείες και επίσημες συναντήσεις
στελεχών του ΚΟΔΗΣΟ, καθώς και δελτία τύπου με
σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1981
και δηλώσεις σχετικά με οργανωτικά και διοικητικά θέματα του
ΚΟΔΗΣΟ, καθώς και δελτία τύπου με σχολιασμό
κυβερνητικών δηλώσεων, αποφάσεων και της επικαιρότητας.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1982
και δηλώσεις σχετικά με οργανωτικά και διοικητικά θέματα του
ΚΟΔΗΣΟ, καθώς και δελτία τύπου με σχολιασμό
κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων και της
επικαιρότητας.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1982
και δηλώσεις σχετικά με οργανωτικά και διοικητικά θέματα του
ΚΟΔΗΣΟ, καθώς και δελτία τύπου με σχολιασμό
κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων και της
επικαιρότητας.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1982
και ανακοινώσεις σχετικά με επίσημες συναντήσεις στελεχών
του ΚΟΔΗΣΟ, καθώς και δελτία τύπου με σχολιασμό
κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων και της
επικαιρότητας.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1982
και ανακοινώσεις σχετικά με διοικητικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ,
καθώς και δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών
δηλώσεων και αποφάσεων και της επικαιρότητας.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1982
και ανακοινώσεις με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων και της επικαιρότητας, καθώς και ανακοινώσεις
σχετικές με επίσημες συναντήσεις στελεχών του ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1982
και ανακοινώσεις με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων και της επικαιρότητας. Περιέχει, επίσης, ευρετήριο
των ομιλιών, δηλώσεων και συνεντεύξεων από 23/09/1981
έως 29/11/1982.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1982
και ανακοινώσεις με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων και της επικαιρότητας. Περιέχει επίσης,
ανακοινώσεις σχετικές με οργανωτικά και διοικητικά θέματα
του ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1983
και ανακοινώσεις με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων και της επικαιρότητας. Περιέχει επίσης,
ανακοινώσεις σχετικές με επίσημες συναντήσεις στελεχών του
ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1983
και δηλώσεις σχετικά με οργανωτικά και διοικητικά θέματα του
ΚΟΔΗΣΟ, περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των στελεχών
του και θέματα οικονομίας και εξωτερικής πολιτικής. Περιέχει
επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων
και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1983
και δηλώσεις σχετικά με οργανωτικά και διοικητικά θέματα του
ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των
στελεχών του, την εκπαίδευση, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
τις εκλογές και θέματα οικονομίας και εξωτερικής πολιτικής.
Περιέχει επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών
δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1983
και δηλώσεις σχετικά με επίσημες συναντήσεις στελεχών του
ΚΟΔΗΣΟ, την ελληνική προεδρία της Κοινότητας, την
εκπαίδευση, το εθνικό σύστημα υγείας και θέματα οικονομίας
και εξωτερικής πολιτικής. Περιέχει επίσης, δελτία τύπου με
σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
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Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1984) [1] (Ιανουάριος - Φεβρουάριος)

61

Γραφείο Τύπου ΚΟΔΗΣΟ: ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα,
συνεντεύξεις (1984) [2] (Μάρτιος - Ιούνιος)

62

Διάφορα κείμενα [1] (αρ. 1-10)

63
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Διάφορα κείμενα [4] (αρ. 31-40)

66

Διάφορα κείμενα [5] (αρ. 41-50)
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Διάφορα κείμενα [8] (αρ. 71-76)
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Διάφορα κείμενα [12] (αρ. 116-130)
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Διάφορα κείμενα [13] (αρ. 131-140)
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Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1983
και δηλώσεις σχετικά με περιοδείες και επίσημες συναντήσεις
στελεχών του ΚΟΔΗΣΟ, τις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν
από το κόμμα, την υγεία και συνδικαλιστικά θέματα. Περιέχει
επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων
και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1983
και δηλώσεις σχετικά με οργανωτικά και διοικητικά θέματα του
ΚΟΔΗΣΟ, τις περιοδείες και επίσημες συναντήσεις των
στελεχών του, την ανεργία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Περιέχει επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών
δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1984
και δηλώσεις σχετικά με τις περιοδείες και επίσημες
συναντήσεις στελεχών του ΚΟΔΗΣΟ, την εκπαίδευση, την
υγεία και την εξωτερική πολιτική. Περιέχει επίσης, δελτία
τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου, ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις 1984
και δηλώσεις σχετικά με τις περιοδείες και επίσημες
συναντήσεις στελεχών του ΚΟΔΗΣΟ, την οικονομία, τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και την εξωτερική πολιτική. Περιέχει
επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων
και αποφάσεων και ευρετήριο των ομιλιών, δηλώσεων και
συνεντεύξεων από 01/12/1982 έως 08/04/1984.
Ο φάκελος περιέχει βιογραφικά σημειώματα του Ιω.
1979
Πεσμαζόγλου στην αγγλική και γαλλική γλώσσα. Επίσης,
περιέχει κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των βουλευτών
που ανήκουν στη Σοσιαλιστική Διεθνή (Socialist International).
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις και δηλώσεις 1979
σχετικά με οργανωτικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, την εξωτερική
πολιτική, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την οικονομία.
Περιέχει επίσης, δελτία τύπου με σχολιασμό κυβερνητικών
δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις και δηλώσεις 1979
σχετικά με την εξωτερική πολιτική και την οικονομία. Περιέχει
επίσης, δηλώσεις με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με 1979
οργανωτικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, την οικονομία της χώρας,
τη δημόσια υγεία και την εξωτερική πολιτική. Περιέχει επίσης,
δηλώσεις με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με 1979
οργανωτικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
και την οικονομία της χώρας.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με 1980
οργανωτικά θέματα του ΚΟΔΗΣΟ, τις εκλογές, τις σχέσεις
ΕΟΚ- Ελλάδας και την οικονομία της χώρας.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με 1981
την ιδεολογία και τις θέσεις του ΚΟΔΗΣΟ, τον προϋπολογισμό
του 1981, τις σχέσεις ΕΟΚ- Ελλάδας και τις εκλογές.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με 1980
την ιδεολογία και τις θέσεις του ΚΟΔΗΣΟ, τον προϋπολογισμό
του 1981, τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών των πολιτικών
κομμάτων και την οικονομική κατάσταση της χώρας.
Περιλαμβάνεται επίσης, πίνακας των αριθμημένων κειμένων 1-76.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με 1981
την ιδεολογία, τις προγραμματικές δηλώσεις και τις θέσεις του
ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με 1980
την ιδεολογία, τις προγραμματικές δηλώσεις και τις θέσεις του
ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με 1981
την ιδεολογία, τις προγραμματικές δηλώσεις και τις θέσεις του
ΚΟΔΗΣΟ, τις σχέσεις ΕΟΚ- Ελλάδας και θέματα οικονομίας.
Περιλαμβάνεται επίσης πίνακας των αριθμημένων κειμένων 77-115.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με 1982
την ιδεολογία, τις προγραμματικές δηλώσεις και τις θέσεις του
ΚΟΔΗΣΟ, τις σχέσεις ΕΟΚ - Ελλάδας, τον ανταγωνισμό των
εξοπλισμών, την εξωτερική πολιτική και τις οικονομικές
σχέσεις Ελλάδας - Βουλγαρίας.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με 1982
την ιδεολογία, τις προγραμματικές δηλώσεις και τις θέσεις του
ΚΟΔΗΣΟ, την αποκατάσταση της δημοκρατίας, την οικονομική
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Διάφορα κείμενα [14] (αρ. 141-150)
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Διάφορα κείμενα [15] (αρ. 151-160)
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Διάφορα κείμενα [16] (αρ. 161-173)
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82
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Διάφορα κείμενα [23] (αρ. 231-240)
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Διάφορα κείμενα [24] (αρ. 241-252)
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Συνεντεύξεις (1974-1985)
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Ομιλίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1982) [1]
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κατάσταση της χώρας και την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Περιέχει
επίσης, δηλώσεις με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με
τη σκέψη και τη δράση των Εκκλησιών της Ευρώπης, την
ιδεολογία, τις προγραμματικές δηλώσεις και τις θέσεις του
ΚΟΔΗΣΟ, το σύστημα της απλής αναλογικής στις εκλογές και
το δίκαιο της θάλασσας. Περιέχει επίσης, δηλώσεις με
σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με
την ιδεολογία, τις προγραμματικές δηλώσεις και τις θέσεις του
ΚΟΔΗΣΟ και τη διεθνή οικονομική κρίση. Περιέχει επίσης,
δηλώσεις με σχολιασμό κυβερνητικών δηλώσεων και
αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με
τις νέες τεχνολογίες και την ελληνική οικονομική κρίση, καθώς
και δηλώσεις με σχολιασμό της επικαιρότητας και των
κυβερνητικών δηλώσεων και αποφάσεων. Περιλαμβάνεται
επίσης, και πίνακας των αριθμημένων κειμένων 116 173.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με
τις θέσεις του ΚΟΔΗΣΟ για την ΕΟΚ και τον εκλογικό νόμο.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με
την ελληνική προεδρία της ΕΟΚ, την εξωτερική πολιτική, τις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τις σχέσεις Ελλάδας
Κύπρου. Περιλαμβάνεται και η ομιλία της 04/07/1983 χ.αρ.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με
τον ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη και την ιδεολογία, τις
προγραμματικές δηλώσεις και τις θέσεις του ΚΟΔΗΣΟ.
Περιέχει επίσης, δηλώσεις με σχολιασμό κυβερνητικών
δηλώσεων και αποφάσεων.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με
τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την εξωτερική πολιτική και την
άμυνα, τον ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη και την ιδεολογία,
τις προγραμματικές δηλώσεις και τις θέσεις του ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με
την ιδεολογία, τις προγραμματικές δηλώσεις και τις θέσεις του
ΚΟΔΗΣΟ, την ελληνική προεδρία της ΕΟΚ και την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με
την ιδεολογία, τις προγραμματικές δηλώσεις και τις θέσεις του
ΚΟΔΗΣΟ, την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με
την ιδεολογία, τις προγραμματικές δηλώσεις και τις θέσεις του
ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με
την ιδεολογία, τις προγραμματικές δηλώσεις και τις θέσεις του
ΚΟΔΗΣΟ. Περιλαμβάνεται επίσης, πίνακας των αριθμημένων
κειμένων 174 -252.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις σχετικά με
την οικονομική κατάσταση της χώρας και τους τρόπους
ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας, τις σχέσεις ΕΟΚ
Ελλάδας, τα προγράμματα βιομηχανικών επενδύσεων του
Δημοσίου και τις προγραμματικές δηλώσεις και θέσεις του
ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες με θέμα την Κύπρο και το δίκαιο
της θάλασσας, τη θέση της γυναίκας στις χώρες της ΕΟΚ, την
κοινή αγροτική πολιτική, την ένταξη της Γιουγκοσλαβίας στην
ΕΟΚ, καθώς και σχόλια για την έκθεση Thorn και την έκθεση
Spinelli. Περιέχει επίσης, αλληλογραφία κ.ά. έγγραφα των
ετών 1979 1980.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες με θέμα το εξάμηνο της αγγλικής
προεδρίας της ΕΟΚ, τα ασθενέστερα κράτη μέλη στο
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, τη διεύρυνση της
Κοινότητας, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία, την
οικονομική κατάσταση της Κοινότητας, την κοινή αγροτική
πολιτική, καθώς και σχόλια για την έκθεση Spinelli.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες με θέμα την Ευρωπαϊκή Πολιτική
Συνεργασία, την οικονομική κατάσταση της Κοινότητας, την
κοινή αγροτική πολιτική, τις μειονεκτικές αγροτικές περιοχές,
καθώς και σχόλια για την έκθεση Dido και την έκθεση Prag.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες με θέμα την ενιαία εκλογική
διαδικασία για την εκλογή των ευρωβουλευτών, την
Ευρωπαϊκή Νομισματική Πολιτική και την Ευρωπαϊκή Πολιτική
Συνεργασία, την ενέργεια, την ανάπτυξη, την ανεργία και την
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οικονομία, την ένταξη Ισπανίας και Πορτογαλίας και τις
εμπορικές σχέσεις της ΕΟΚ με την Κεντρική Αμερική.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες με θέμα την κοινωνική ασφάλιση, 1982
τον προϋπολογισμό του 1983, την οικονομική κατάσταση στην
Κοινότητα, το δίκαιο της θάλασσας, την ενέργεια, τις σχέσεις
της ΕΟΚ με τις ΗΠΑ και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες με θέμα την Ευρωπαϊκή Πολιτική 1982
Συνεργασία, τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, τον
προϋπολογισμό του 1983, την ανεργία, την οικονομία, την
Κύπρο και το δίκαιο της θάλασσας.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες με θέμα τον προϋπολογισμό του 1983
1984, την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας, τις εξωτερικές
σχέσεις της Κοινότητας, την ελληνική προεδρία, την
περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα,
την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία και τις τιμές των
αγροτικών προϊόντων.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες με θέμα τους αγνοούμενους της
1983
Κύπρου, την ανεργία, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία, το
συνεταιριστικό κίνημα στην Κοινότητα, τις εξωτερικές σχέσεις
της Κοινότητας, την ελληνική προεδρία, την περιφερειακή
ανάπτυξη, τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, τον
προϋπολογισμό του 1984, καθώς και σχόλια για την έκθεση
Thorn.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες με θέμα τους αγνοούμενους της
1983
Κύπρου, την ανεργία, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία, το
συνεταιριστικό κίνημα στην Κοινότητα, τις εξωτερικές σχέσεις
της Κοινότητας, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τη
βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, τον προϋπολογισμό του 1984
και τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ΕΟΚ - Κύπρου.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες με θέμα την περιφερειακή
1984
ανάπτυξη, τις σχέσεις ΕΟΚ - ΗΠΑ, τα μεσογειακά
προγράμματα, την παγκόσμια νομισματική αστάθεια, τη θέση
της γυναίκας στην Ευρώπη και την κοινή αγροτική ανάπτυξη
και πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες με θέμα την περιφερειακή
1984
ανάπτυξη, την παγκόσμια νομισματική αστάθεια, τη θέση της
γυναίκας στην Ευρώπη και την κοινή αγροτική ανάπτυξη και
πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες με θέμα την κοινή αγροτική
1984
ανάπτυξη και πολιτική, τη θέση της γυναίκας στην Ευρώπη,
την περιφερειακή ανάπτυξη, τα μεσογειακά προγράμματα,
καθώς και σχόλια για το προσχέδιο της συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις και κατάλογο των 1981
ομιλιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της περιόδου 1981-1984.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις, σημειώματα και 1982
δελτία τύπου σχετικά με δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου για
την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία, την ευρωπαϊκή
οικονομική κρίση, την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική και τους
αγνοούμενους της Κύπρου.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις, σημειώματα και 1982
δελτία τύπου σχετικά με δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου για τη
θέση της γυναίκας στην Ευρώπη, την οικονομική ανάπτυξη,
την κοινή αγροτική πολιτική, την Ευρωπαϊκή Πολιτική
Συνεργασία και τους αγνοούμενους της Κύπρου.
Ο φάκελος περιέχει το κείμενο διάλεξης του Ιω. Πεσμαζόγλου 1978
στη Σχολή Εθνικής Αμύνης τον Ιανουάριο του 1978, με
χειρόγραφες σημειώσεις και προσθήκες πληροφοριών για την
επανάληψη της διάλεξης τον Φεβρουάριο του 1979.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και την ομιλία του Ιω.
1982
Πεσμαζόγλου στο συνέδριο του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Εκκλησιών με τίτλο «The task of the Churches in Western
Europe» (Interlaken, 10-12/10/1982), για τον ρόλο των
Εκκλησιών στη Δυτική Ευρώπη. Περιέχει επίσης, το
πρόγραμμα του συνεδρίου και κατάλογο των συμμετεχόντων.
Ο φάκελος περιέχει το πρόγραμμα του συνεδρίου του
1982
Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών με τίτλο "The task of the
Churches in Western Europe" (Interlaken, 10-12/10/1982), για
τον ρόλο των Εκκλησιών στη Δυτική Ευρώπη, κατάλογο των
συμμετεχόντων και σχεδιάγραμμα της ομιλίας του Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά από το συνέδριο του
1982
Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών με τίτλο "The task of the
Churches in Western Europe" (Interlaken, 10-12/10/1982), για
τον ρόλο των Εκκλησιών στη Δυτική Ευρώπη.
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Ομιλία «European integration and the task of the Churches
in Western Europe» (1982) [4]
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Ομιλία «European integration and the task of the Churches
in Western Europe» (1982) [5]
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Ομιλία «European integration and the task of the Churches
in Western Europe» (1982) [6]
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Ομιλία «European integration and the task of the Churches
in Western Europe» (1982) [7]
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Ομιλία «European integration and the task of the Churches
in Western Europe» (1982) [8]
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Ομιλία «European integration and the task of the Churches
in Western Europe» (1982) [9]

112

Ομιλία «Η ακεραιότητα και ανεξαρτησία της Κύπρου
αμετάθετος στόχος του ελληνισμού» (1983)
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Ομιλίες - άρθρα [αντίγραφα] (1976-1983)
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Ομιλία για ελληνοτουρκικά 1155-1979 [1]: πηγές

115

Ομιλία για ελληνοτουρκικά 1155-1979 [2]: πηγές
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Ομιλία για ελληνοτουρκικά 1155-1979 [3]: πηγές

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, βιβλιογραφία και την ομιλία 1982
του Ιω. Πεσμαζόγλου από το συνέδριο του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Εκκλησιών με τίτλο "The task of the Churches in
Western Europe" (Interlaken, 10-12/10/1982), για τον ρόλο
των Εκκλησιών στη Δυτική Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με το
1982
συνέδριο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών με τίτλο
"The task of the Churches in Western Europe" (Interlaken,
10-12/10/1982), για τον ρόλο των Εκκλησιών στη Δυτική
Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δημοσιεύματα τύπου και
1982
πηγές για την ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου στο συνέδριο του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών με τίτλο "The task of the
Churches in Western Europe" (Interlaken, 10-12/10/1982), για
τον ρόλο των Εκκλησιών στη Δυτική Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει βιβλιογραφία για την ομιλία του Ιω.
1982
Πεσμαζόγλου στο συνέδριο του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Εκκλησιών με τίτλο "The task of the Churches in Western
Europe" (Interlaken, 10-12/10/1982), για τον ρόλο των
Εκκλησιών στη Δυτική Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει βιβλιογραφία για την ομιλία του
1982
Ιω.Πεσμαζόγλου στο συνέδριο του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Εκκλησιών με τίτλο "The task of the Churches in Western
Europe" (Interlaken, 1012/10/1982), για τον ρόλο των
Εκκλησιών στη Δυτική Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει βιβλιογραφία για την ομιλία του Ιω.
1982
Πεσμαζόγλου στο συνέδριο του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Εκκλησιών με τίτλο "The task of the Churches in Western
Europe" (Interlaken, 10-12/10/1982), για τον ρόλο των
Εκκλησιών στη Δυτική Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει ομιλία σε συγκέντρωση της «Ένωσης
1983
Κυπρίων Ελλάδος» στην αίθουσα του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και χειρόγραφες
σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει άρθρο με τίτλο "Der bevorstehende Beitritt 1976
Griechenlands zur Europaeischen Gemeinschaft",
δημοσιευμένο στο περιοδικό "Europa Archiv: Zeitschrift fuer
Internationale Politik" 7 (1976), άρθρο με τίτλο "L'adhesion de
la Grece aux Communautes et la cohesion de l'Union
Europeenne", δημοσιευμένο στο περιοδικό "Studia
Diplomatica" XXIX/3 (1976), άρθρο με τίτλο "Une etape
essentielle", δημοσιευμένο στο αφιέρωμα "La Grece dans la
Communaute europeenne" του περιοδικού "L'Europe" 233
(Αύγουστος Οκτώβριος 1979), ομιλία με τίτλο "Greek security",
δημοσιευμένη στο περιοδικό "Survival" του International
Institute for Strategic Studies (Μάρτιος Απρίλιος 1980), άρθρο
με τίτλο "La Grece et la cohesion dans l'Europe des Dix",
δημοσιευμένο στο περιοδικό "Studia Diplomatica" XXXIII/3
(1980), ομιλία με τίτλο "La Grece et l'elargissement
mediterraneen de la Communaute Europeenne" (Μάρτιος
1982), την από 01/10/1982 εισήγηση του Ιω. Πεσμαζόγλου
στο συνέδριο "The task of the Churches in Western Europe"
(Interlaken, 8- 12/10/1982), με τίτλο "European integration and
the task of the Churches in Western Europe" και τέλος, την
από 22/02/1983 ομιλία του στο Ελληνοαμερικανικό
Επιμελητήριο με τίτλο "Η ανόρθωση της ελληνικής
οικονομίας", καθώς και περίληψη της ίδιας ομιλίας στην
αγγλική γλώσσα με τίτλο "The recovery of the Greek
economy".
Ο φάκελος περιέχει άρθρα, μελέτες και υπομνήματα σχετικά 1976
με τις τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο, την υφαλοκρηπίδα, τις
στρατιωτικές εγκξαταστάσεις του ΝΑΤΟ, την
αποστρατικοποίηση των ελληνικών συνόρων, το Κυπριακό και
την ελληνική μειονότητα στην Τουρκία. Το υλικό είναι των ετών
1976- 1980. Περιέχεται και το πρωτόκολλο ελληνοτουρκικής
συνθήκης φιλίας του 1930.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα, μελέτες και υπομνήματα σχετικά 1976
με τις τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο, την υφαλοκρηπίδα, τις
στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ, την
αποστρατικοποίηση των ελληνικών συνόρων, το Κυπριακό και
την ελληνική μειονότητα στην Τουρκία. Το υλικό είναι των ετών
1976- 1980. Περιέχεται και το πρωτόκολλο ελληνοτουρκικής
συνθήκης φιλίας του 1930.
Ο φάκελος περιέχει αναφορές και δηλώσεις σχετικά με τις
1978
τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο, την υφαλοκρηπίδα, τις
στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ, την αποστρατικοποίηση
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Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

των ελληνικών συνόρων, το Κυπριακό και την ελληνική
μειονότητα στην Τουρκία.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα εφημερίδων σχετικά με τις 1979
ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σε περιοδικά και ομιλία του 1979
David Rousset.

1979
1979

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
10 - Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (ΚΟΔΗΣΟ)
7 - Δημοσιεύματα τύπου σχετικά με το ΚΟΔΗΣΟ
Πλήθος φακέλων:

11

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

1

Δημοσιεύματα τύπου (1975-1980)

2

Δημοσιεύματα τύπου (1978-1984)

3

Δημοσιεύματα τύπου (1979)

4

Δημοσιεύματα τύπου επαρχίας (1979)

5

Δημοσιεύματα τύπου (1983)

6

Δημοσιεύματα τύπου (1984)

7

Δημοσιευμένες φωτογραφίες (1981, 1984)

8

Πολιτικές γελοιογραφίες (1983-1984)

9

Πολιτισμικά [1]: συζήτηση με την Ζωή Καραβίδα-Καλλιγά
(1979)

10

Πολιτισμικά [2]: δημοσιεύματα (1945, 1965, 1976-1977)

11

Πολιτισμικά [3]: δημοσιεύματα (1978, 1992)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1975
συμμετοχή του ΚΟΔΗΣΟ στις συναντήσεις της Λέσχης
Bilderberg και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων από το
Ίδρυμα Ford.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1978
και τις θέσεις του ΚΟΔΗΣΟ για την ελληνική κοινωνία και
οικονομία και τις σχέσεις της Ελλάδας με την ΕΟΚ.
Ο φάκελος περιέχει τεύχος του περιοδικού «Επίκεντρα»
1979
(Μάρτιος-Απρίλιος 1979), στο οποίο δημοσιεύεται άρθρο με
τίτλο «Το "Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού": Ταυτότητα και
προοπτικές».
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1979
και τις θέσεις του ΚΟΔΗΣΟ για την ελληνική αγροτική
οικονομία και πολιτική, τις επισκέψεις στελεχών του κόμματος
σε επαρχιακές πόλεις και σχόλια για την κυβερνητική πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει το φύλλο 481 (2329/12/1983) της
1983
εβδομαδιαίας πολιτικής και οικονομικής επιθεώρησης
"Πολιτικά θέματα", όπου περιλαμβάνεται άρθρο σχετικό με
ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου για τις ευρωεκλογές του 1984 (σ. 13).
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 137 (Μάρτιος 1984) της
1984
μηνιαίας έκδοσης της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
"Ευρωπαϊκή Κοινότητα", το οποίο περιλαμβάνει άρθρο σχετικό
με τον ρόλο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (σ. 14).
Περιέχει επίσης, τα φύλλα Νο 28/82, 3/83 και 3/84 της
μηνιαίας εφημερίδας "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο".
Ο φάκελος περιέχει δημοσιευμένες φωτογραφίες και
1981
γελοιογραφίες της περιόδου 1981 - 1984.
Ο φάκελος περιέχει πολιτικές γελοιογραφίες του Κώστα
1983
Μητρόπουλου και του ΚΥΡ της περιόδου 1983-1984.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δημοσιεύματα τύπου και 1979
χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με τη συζήτηση του Ιω.
Πεσμαζόγλου με τη Ζωή Καραβίδα-Καλλιγά για το ζήτημα της
ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1945
πολιτιστική ανάπτυξη, την επιστημονική έρευνα και το ζήτημα
της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1978
ελληνική γλώσσα, την τέχνη, την οικονομική ανάπτυξη, την
πολιτιστική αποκέντρωση και την επιστημονική έρευνα.

Τελ.
1980

1984

1979

1979

1983

1984

1984
1984
1979

1977

1992

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
11 - Ανεξάρτητος βουλευτής
1 - Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων
Πλήθος φακέλων:

10

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Πρακτικά της Βουλής (Ιούνιος 1985)

2

Πρακτικά της Βουλής (Ιούλιος - Αύγουστος 1985)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
1985

Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της
Βουλής Δ΄ (22/06/1985), Ε΄ (23/06/1985) και ΣΤ΄ (24/06/1985).
Στις συνεδριάσεις αυτές συζητήθηκαν οι προγραμματικές
δηλώσεις της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
1985
Τμήματος Διακοπής Εργασιών Βουλής (θέρος, 1985)
ΣT΄ (11/07/1985), Ζ΄ (12/07/1985), ΚΗ΄ (27/08/1985) και ΚΘ΄

Τελ.
1985

1985
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3

Πρακτικά της Βουλής (Οκτώβριος - Νοέμβριος 1985)

4

Πρακτικά της Βουλής (Δεκέμβριος 1985)

5

Πρακτικά της Βουλής (Φεβρουάριος 1986)

6

Πρακτικά της Βουλής (Μάρτιος - Μάιος 1986)

7

Πρακτικά της Βουλής (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1986)

8

Πρακτικά της Βουλής (Ιανουάριος 1987)

9

Πρακτικά της Βουλής (Μάιος 1987)

10

Πρακτικά της Βουλής (Μάρτιος - Δεκέμβριος 1988)
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(28/08/1985). Στις συνεδριάσεις αυτές συζητήθηκαν
νομοσχέδια σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και
τις εξουσίες της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων,
την ίδρυση των υπουργείων Βορείου Ελλάδος και Αιγαίου, τη
δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και τις ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση
φορολογία.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της
1985
Βουλής ΙΑ΄ (11/10/1985) και ΛΕ΄ (19/11/1985). Στις
συνεδριάσεις αυτές συζητήθηκαν ο κανονισμός της Βουλής,
καθώς και η επερώτηση του Ιω. Πεσμαζόγλου προς τον
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα την
παροχή της επιβαλλόμενης γλωσσικής και μορφωτικής
αγωγής στα παιδιά και τους νέους.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της
1985
Βουλής ΜΗ΄ (06/12/1985), ΜΘ΄ (09/12/1985) και ΝΣΤ΄
(18/12/1985). Στις συνεδριάσεις αυτές συζητήθηκαν θέματα
εξωτερικής πολιτικής, ρύθμιση για την ανάπτυξη του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και η κύρωση του γενικού
προϋπολογισμού του κράτους του οικονομικού έτους 1986.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της
1986
Βουλής 89 (20/02/1986), 93 (26/02/1986) και 94 (27/02/1986).
Στις συνεδριάσεις αυτές συζητήθηκαν η κύρωση της τρίτης
σύμβασης μεταξύ των χωρών ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής,
Ειρηνικού) και της ΕΟΚ, καθώς και η πρόταση νόμου για τη
«Διαρκή επιτροπή νεοελληνικής γλώσσας».
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της
1986
Βουλής ΡΙ΄ (27/03/1986) και ΡΜΑ΄ (27/05/1986). Στις
συνεδριάσεις αυτές συζητήθηκαν το νομοσχέδιο για τη
"Διαρκή επιτροπή νεοελληνικής γλώσσας" και επερωτήσεις
για τα προβλήματα στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της
1986
Βουλής ΙΓ΄ (31/10/1986), ΛΓ΄ (28/11/1986), ΜΣΤ΄ (17/12/1986)
και ΜΖ΄ (18/12/1986). Στις συνεδριάσεις αυτές συζητήθηκε
επερώτηση για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
Περιλαμβάνεται, επίσης, και η αγόρευση του Ιω. Πεσμαζόγλου
με θέμα τον προϋπολογισμό του 1987.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της
1987
Βουλής ΝΗ΄ (23/01/1987) και Ξ΄ (27/01/1987). Στις
συνεδριάσεις αυτές συζητήθηκαν οι αμυντικές δαπάνες, η
σχέση Ελλάδας NATO και η επερώτηση του Ιω. Πεσμαζόγλου
προς τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για την έλλειψη προγραμματισμού στη
διαμόρφωση του ΕΣΥ.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της
1987
Βουλής ΡΚΒ΄ (23/05/1987) και ΡΚΗ΄ (29/05/1987). Στις
συνεδριάσεις αυτές συζητήθηκαν η παροχή ψήφου
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και η επερώτηση του Ιω.
Πεσμαζόγλου προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων σχετικά με τη λήψη μέτρων για την
εξασφάλιση της αναγκαίας γλωσσικής και πολιτισμικής
αγωγής ιδιαίτερα στη σχολική εκπαίδευση.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της
1988
Βουλής 91 (09/03/1988), 93 (11/03/1988), 131 (20/05/1988),
140 (06/06/1988) και 48 (15/12/1988). Κατά τις συνεδριάσεις
αυτές συζητήθηκαν το νομοσχέδιο για την παιδεία (με
αναφορά σε βιβλίο του Στέφανου Πεσμαζόγλου και σε
αγόρευση του Ιω. Πεσμαζόγλου), η ενημέρωση από τον
Πρωθυπουργό για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ΕΟΚ, οι
επερωτήσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου και της Β. Τσουδερού προς
το Υπουργείο Εξωτερικών για τα προβλήματα στη λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, η πρόταση δυσπιστίας
κατά της κυβέρνησης, καθώς και η κύρωση του γενικού
προϋπολογισμού του 1989.
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Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
11 - Ανεξάρτητος βουλευτής
2 - Ειδικά θέματα: επερωτήσεις - προτάσεις - παρεμβάσεις
Πλήθος φακέλων:
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Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

2

3

4

5

6
7
8
9

10

11

12

Τίτλος

Περιγραφή

Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές προς τον Πρόεδρο της Βουλής, 1985
αγορεύσεις στη Βουλή, ερωτήσεις, επερωτήσεις και
απαντήσεις, την πρόταση νόμου "Διαρκής Επιτροπή
Νεοελληνικής Γλώσσας" και τροπολογία στο νομοσχέδιο για
την εκλογή βουλευτών.
Κοινοβουλευτισμός - εκλογές - αναθεώρηση Συντάγματος: Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με το εκλογικό
1989
δημοσιεύματα τύπου (1989)
σύστημα, τον κοινοβουλευτισμό, τις φοιτητικές εκλογές, τις
εκλογές της 18/06/1989, καθώς και άρθρο του Ιωάννη Μ.
Βαρβιτσιώτη με τίτλο "Που και γιατί πρέπει ν' αναθεωρηθεί το
Σύνταγμά μας".
Βουλή των Ελλήνων: εισηγήσεις για τροπολογίες
Ο φάκελος περιέχει σχέδιο προσθήκης τροπολογίας στο
1989
προσθήκες σε νομοσχέδια (Απρίλιος 1989)
νομοσχέδιο του "Κώδικα βασικών κανόνων για την
μεταχείριση των κρατουμένων" του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, απόσπασμα πρακτικών της Βουλής για την
ψήφιση του σχεδίου νόμου "Προέλευση των μονίμων
αξιωματικών του Οικονομικού και Στρατολογικού Σώματος των
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις" με τις σχετικές
τροπολογίες, καθώς και ενημερωτικό σημείωμα εργασιών του
κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Οικονομικές εξελίξεις (Μάιος - Ιούνιος 1986) [1]
Ο φάκελος περιέχει τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου κατά
1985
της οικονομικής πολιτικής του Υπουργού Γεράσιμου Δ.
Αρσένη (1985) και το συναφές τεκμηριωτικό υλικό. Περιέχει,
επίσης, εισήγηση του Αρσένη στο Ινστιτούτο Μελέτης της
Ελληνικής Οικονομίας (ΙΜΕΟ, 27/11/1985) και σημειώματα με
τις απόψεις του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) επί
θεμάτων οικονομικής πολιτικής (21/02/1986).
Οικονομικές εξελίξεις (Μάιος- Ιούνιος 1986) [2]
Ο φάκελος περιέχει εισήγηση του Ιω. Πεσμαζόγλου σε
1986
συζήτηση του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών για τα
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και την οικονομική
πολιτική που εφαρμόζεται από τον Γ. Αρσένη (15/04/1986).
Περιέχει επίσης, χειρόγραφες σημειώσεις και τεκμηριωτικό
υλικό.
Οικονομικές εξελίξεις (Μάιος - Ιούνιος 1986) [3]
Ο φάκελος περιέχει ιδιόχειρα σημειώματα του Ιω.
1986
Πεσμαζόγλου με στοιχεία για τις οικονομικές εξελίξεις.
Οικονομικές εξελίξεις (Μάιος - Ιούνιος 1986) [4]
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα και πίνακες οικονομικών
1986
στοιχείων εξωτερικού εμπορίου.
Οικονομικές εξελίξεις (Μάιος - Ιούνιος 1986) [5]
Ο φάκελος περιέχει πίνακες και σημειώσεις με τις μεταβολές 1986
οικονομικών δεικτών κατά την περίοδο 1960 - 1984.
Οικονομικές εξελίξεις (Μάιος - Ιούνιος 1986) [6]
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με τις κρατικές
1985
δαπάνες, τον δημόσιο δανεισμό, το εξωτερικό χρέος, την
κατανάλωση, την κριτική του Γ. Αρσένη κατά της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ, το λαθρεμπόριο της δραχμής, τις επιπτώσεις της
Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), τις
οικονομικές εξελίξεις στο Μεξικό και το νέο Υπουργό
Οικονομίας, Οικονομικών και Αποεθνικοποίησης της Γαλλίας,
Edouard Balladur. Περιέχει επίσης, άρθρο του Ιω.
Πεσμαζόγλου με τίτλο «Επιβάλλεται ολοκληρωμένη πολιτική
για ν' αποτραπεί το οδυνηρό αδιέξοδο» (Οικονομικός
Ταχυδρόμος, 17/10/1985).
Οικονομικές εξελίξεις (Αύγουστος 1986 - 1987) [1]
Ο φάκελος περιέχει δύο αχρονολόγητα προσχέδια κειμένων
1986
του Ιω. Πεσμαζόγλου που προορίζονταν για δημοσίευση στην
εφημερίδα "Εξπρές". Το πρώτο τιτλοφορείται "Ο ρόλος του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα", ενώ το δεύτερο αναφέρεται
στην ανάγκη έκτακτου προγράμματος για την εξυγίανση της
ελληνικής οικονομίας. Στον ίδιο φάκελο περιέχονται, επίσης,
χειρόγραφα σημειώματα, πίνακες και δημοσιεύματα σχετικά με
τις εξελίξεις μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, τους
οικονομικούς δείκτες, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, τη
φορολογία εισοδήματος κ.ά., καθώς και άρθρο του Γ. Αρσένη
για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
Οικονομικές εξελίξεις (Αύγουστος 1986- 1987) [2]
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου του γραφείου του Ιω.
1985
Πεσμαζόγλου με την από 12/10/1985 δήλωσή του για τα
οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης.
Οικονομικές εξελίξεις (Αύγουστος 1986 - 1987) [3]
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με τις ανακοινώσεις 1984
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Γ. Αρσένη, κατά τη
συζήτηση του προϋπολογισμού του 1985 στη Βουλή, την για
την αύξηση των εξαγωγών υποδημάτων.
Κοινοβουλευτικός έλεγχος: ερωτήσεις, επερωτήσεις,
απαντήσεις και ομιλίες (1985 - 1988)
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Οικονομικές εξελίξεις (Αύγουστος 1986 -1987) [4]
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Οικονομικές εξελίξεις (Αύγουστος 1986 -1987) [5]
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Οικονομικές εξελίξεις (Αύγουστος 1986 -1987) [6]
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Οικονομικές εξελίξεις (Αύγουστος 1986 -1987) [7]
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Οικονομικές εξελίξεις (Αύγουστος 1986 - 1987) [8]
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Οικονομικές εξελίξεις (Αύγουστος 1986 -1987) [9]
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Ελληνική οικονομία προϋπολογισμός 1986 [1]

20

Ελληνική οικονομία προϋπολογισμός (1986) [2]
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Ελληνική οικονομία προϋπολογισμός (1986) [3]
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Ελληνική οικονομία προϋπολογισμός (1986) [4]
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Ελληνική οικονομία προϋπολογισμός (1986) [5]
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Ελληνική οικονομία προϋπολογισμός (1986) [6]
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Ελληνική οικονομία προϋπολογισμός (1986) [7]
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Ομιλίες κυβερνητικών για την πορεία της οικονομίας [1]:
Γεράσιμος Αρσένης
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Ομιλίες κυβερνητικών για την πορεία της οικονομίας [2]:
Ανδρέας Παπανδρέου
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Ομιλίες κυβερνητικών για την πορεία της οικονομίας [3]:
Γεράσιμος Αρσένης

29

Ομιλίες κυβερνητικών για την πορεία της οικονομίας [4]:
Ανδρέας Παπανδρέου
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Ομιλίες κυβερνητικών για την πορεία της οικονομίας [5]:
Ανδρέας Παπανδρέου
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Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με την κατάσταση 1986
της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση της
οικονομικής κρίσης, προγνώσεις για την πορεία των
οικονομικών δεικτών, τα μέτρα για την αναπτυξιακή πολιτική,
τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, την έκθεση του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, Δ. Χαλικιά κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος "Grece" του περιοδικού "Etudes 1986
Economiques" (1985/1986) του ΟΟΣΑ.
Ο φάκελος περιέχει το σύγγραμμα του Α. Θ. Αγγελόπουλου, 1986
"Οικονομικά προβλήματα: ελληνικά και διεθνή", Αθήνα 1986.
Ο φάκελος περιέχει το ενημερωτικό δελτίο του Συνδέσμου
1986
Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτου (ΣΕΑΑ), "Το Ι.Χ.
αυτοκίνητο στην Ελλάδα", Αθήνα 1986.
Ο φάκελος περιέχει τον απολογισμό χρήσεως της Τράπεζας 1987
Κρήτης για το έτος 1986.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με τα οικονομικά
1987
μέτρα της κυβέρνησης, την πολιτική λιτότητας, τον οικονομικό
φιλελευθερισμό, τη σύνδεση παραγωγικότητας και αμοιβής και
τις προοπτικές στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για το 1992.
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου του γραφείου του Ιω.
1985
Πεσμαζόγλου σχετικό με εισήγησή του επί του
προϋπολογισμού και απαντήσεις του Υπουργού Εθνικής
Οικονομίας, Κ. Σημίτη στις διευκρινιστικές ερωτήσεις
Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Περιέχει επίσης, δύο πίνακες για τα
ελλείμματα του δημόσιου τομέα και για τα έσοδα και τις
δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού (των ετών 1983-1986).
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω.
1986
Πεσμαζόγλου για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, τη
μεταβολή των τιμών πετρελαίου κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει μελέτη του Ε. Α. Βολουδάκη με θέμα τις
1986
σχέσεις Ελλάδος - ΕΟΚ (1984) και έκθεση του Γ. Β. Πατίκη
(Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος)
με θέμα τη μεταστροφή του εμπορίου προς την ΕΟΚ και τις
τιμές συναλλαγμάτων.
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο του τρίτου μέρους της έκδοσης 1982
της Τράπεζας της Ελλάδος "Η ελληνική οικονομία: ερευνητικά
δοκίμια και στατιστικές σειρές" (τόμος ΙΙ, 1982), με τίτλο
"Μακροχρόνιες στατιστικές σειρές της ελληνικής οικονομίας".
Ο φάκελος περιέχει έκδοση της ομιλίας του Ξ. Ζολώτα,
1977
«Κατανάλωσις, επενδύσεις και νομισματική ισορροπία».
[Επισημαίνεται το ενδιαφέρον του Ιω. Πεσμαζόγλου για τον
πίνακα 1 «Επενδύσεις σε κατοικίες κατά την περίοδο
1964-1973» (σ. 17)].
Ο φάκελος περιέχει έκδοση του Υπουργείου Οικονομικών με 1975
το νόμο 12/1975 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
φορολογικών και άλλων τινών συναφών διατάξεων".
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με την οικονομική 1984
πολιτική της κυβέρνησης Α. Παπανδρέου και τον πενταετή
προγραμματισμό, το εξωτερικό δημόσιο χρέος, την κατά
περιφέρεια οικονομική ανάπτυξη, κατά τα έτη 1950 -1980 και
την κατάσταση της οικονομίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Περιέχει, επίσης, άρθρο του Ιω. Πεσμαζόγλου για την ανάγκη
εφαρμογής ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής
(Οικονομικός Ταχυδρόμος, 17/10/1985).
Ο φάκελος περιέχει την από 25/08/1982 ομιλία του Υπουργού 1982
Εθνικής Οικονομίας Γ. Αρσένη προς τους οικονομικούς
συντάκτες των εφημερίδων, σχετική με τα οικονομικά μέτρα
που θα εξαγγελθούν από την κυβέρνηση.
Ο φάκελος περιέχει την ομιλία του Πρωθυπουργού Α.
1982
Παπανδρέου που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, στις
16/12/1982, σχετικά με τον προϋπολογισμό του 1983.
Ο φάκελος περιέχει την τοποθέτηση του Υπουργού Εθνικής
1984
Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αρσένη στη Βουλή των
Ελλήνων (18/12/1984), κατά τη συζήτηση για τον κρατικό
προϋπολογισμό του 1985.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά της Δ΄ συνεδρίασης της Βουλής 1985
(22/06/1985), τα οποία περιλαμβάνουν τις προγραμματικές
δηλώσεις της δεύτερης θητείας της κυβέρνησης Α.
Παπανδρέου.
Ο φάκελος περιέχει την ομιλία του Πρωθυπουργού Α.
1985
Παπανδρέου στην 50ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
(31/08/1985), σχετικά με την πορεία, τις προοπτικές και τα
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.
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Ομιλίες κυβερνητικών για την πορεία της οικονομίας [6]:
Γεράσιμος Αρσένης
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Οικονομική πολιτική [1]: παραγωγικότητα αμοιβές
κινητικότητα εργασίας (1986)
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Οικονομική πολιτική [2]: παραγωγικότητα αμοιβές
κινητικότητα εργασίας (1987)
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Προϋπολογισμός έτους 1988
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Σχέσεις Ελλάδας με Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα [1]
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Σχέσεις Ελλάδας με Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα [2]
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Σχέσεις Ελλάδας με Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα [3]
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Επιτροπή Δράσης για την Ευρώπη (1987) [1]: Ενιαία
Ευρωπαϊκή Πράξη- Κοινή Αμυντική Πολιτική
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Επιτροπή Δράσης για την Ευρώπη (1987) [2]: Ενιαία
Ευρωπαϊκή Πράξη - Κοινή Αμυντική Πολιτική
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Επιτροπή Δράσης για την Ευρώπη (1987) [3]: Ενιαία
Ευρωπαϊκή Πράξη - Κοινή Αμυντική Πολιτική
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Ο φάκελος περιέχει απομαγνητοφώνηση της από 14/03/1986 1986
συνέντευξης τύπου του βουλευτή Γ. Αρσένη, μετά τη διαγραφή
του από το ΠΑΣΟΚ, με απόψεις και σχόλια για τις εξελίξεις
στους τομείς της πολιτικής και της οικονομίας.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με τις εργασιακές 1986
σχέσεις, την προστασία των ξένων επενδύσεων, την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, τις
ιδιωτικοποιήσεις, τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος
και τον προϋπολογισμό του 1987. Περιλαμβάνει επίσης, την
έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Δ. Χαλικιά,
για το έτος 1986.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με την οικονομική 1987
πολιτική, το σταθεροποιητικό πρόγραμμα, τις εργασιακές
σχέσεις, τη σύνδεση αμοιβής παραγωγικότητας, το
πρόγραμμα απελευθέρωσης των αγορών του ΟΟΣΑ, τις ξένες
επενδύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, την έκθεση του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος για την πορεία της οικονομίας, τα
φορολογικά μέτρα κ.ά. θέματα. Περιέχει επίσης ιδιόχειρες
σημειώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει εισηγητική έκθεση του Υπουργού
1987
Οικονομικών Δ. Κ. Τσοβόλα και πρακτικά της ΜΖ΄ συνεδρίασης
της Βουλής (15/12/1987) με τη συζήτηση επί του
προϋπολογισμού του έτους 1988.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με τις σχέσεις
1986
Ελλάδας - ΕΟΚ και μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με
τίτλο "The European Parliament in the World". Περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, και άρθρο του Ιω. Πεσμαζόγλου για τη θέση
της Ελλάδας στην ΕΟΚ μετά τη Συνθήκη του Λουξεμβούργου
(Καθημερινή, 02 03/02/1986).
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφο κείμενο του Ιω. Πεσμαζόγλου
με τίτλο "Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα", καθώς και
σημειώσεις σχετικές με τις σχέσεις Ελλάδας - ΕΟΚ, οικονομικά
στοιχεία, τις θέσεις των πολιτικών κομμάτων κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει δακτυλόγραφο κείμενο (που πιθανότατα 1987
χρονολογείται το 1988) σχετικό με τη συμμετοχή της Ελλάδας
στην ΕΟΚ και τις προοπτικές της στους τομείς των
οικονομικών, της άμυνας και της ασφάλειας για τα προσεχή
έτη σταθμούς 1992 και 2000. Περιέχει, επίσης, το τεύχος 32
-33 (Δεκέμβριος 1987) του περιοδικού "Σύγχρονα θέματα", το
οποίο περιλαμβάνει άρθρα των Carlo A. Galuzzi και Βασίλη
Πεσμαζόγλου, καθώς και τεύχος των πρακτικών της
συνεδρίασης της Βουλής 93 (11/03/1988) με αντικείμενο την
ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό για θέματα της εξωτερικής
πολιτικής και των Ευρωπαϊκών Οικονομικών Κοινοτήτων.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου με συνεντεύξεις και
1986
χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, όπου
διατυπώνονται οι απόψεις του για την ασφάλεια στην Ευρώπη
και την αμυντική πολιτική. Περιέχει, επίσης, μελέτη του Κ. Α.
Στεφάνου με τίτλο "Οι προοπτικές της ευρωπαϊκής πολιτική
συνεργασίας μετά την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη", αντίγραφα
ομιλιών των H. J. Vogel, M. Boiteux και Hans van Mierlo στις
συναντήσεις της Επιτροπής Δράσης για την Ευρώπη, την από
24/03/1987 διακήρυξη της Επιτροπής, χειρόγραφο σημείωμα
με τίτλο "Στοιχεία για τις πυρηνικές δυνατότητες όπλων μέσου
βεληνεκούς των υπερδυνάμεων και για τα ανακύπτοντα
προβλήματα από ενδεχόμενη συμφωνία μειώσεώς τους",
υπόμνημα με τίτλο "Memorandum sur le SME et les
problemes monetaires internationaux a l'intention du Comite
d'action pour l'Europe", καθώς και δημοσιεύματα.

1986

Ο φάκελος περιέχει το πρόγραμμα της συνάντησης της
1985
Επιτροπής Δράσης για την Ευρώπη (Ρώμη, 23 - 24/03/1987),
χειρόγραφο κείμενο της ομιλίας του Ιω. Πεσμαζόγλου στη
συνάντηση αυτή, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις από τις
ομιλίες των L. Tindemans, E. Bahr κ.ά. συμμετεχόντων.
Περιέχει, επίσης, αντίγραφο της από 07/06/1985 διακήρυξης
της Επιτροπής από τη συνάντηση της Βόννης, έκδοση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την Ενιαία
Ευρωπαϊκή Πράξη (Bulletin des Communautes Europeennes,
Supplement 2/86) και γαλλική μετάφραση ομιλίας με τίτλο
"L'agriculture et la politique agricole dans l'avenir"
(20/01/1987).
Ο φάκελος περιέχει πρόγραμμα, σημειώματα και κατάλογο
1985
συμμετεχόντων στη συνάντηση της Επιτροπής Δράσης για την
Ευρώπη (Ρώμη, 23-24/03/1987), την από 24/03/1987
διακήρυξη της Επιτροπής, τις εισηγήσεις των D. Steel και Al.
Dregger, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω.
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Επιτροπή Δράσης για την Ευρώπη (1988) [1]: Ενιαία
Ευρωπαϊκή Πράξη - Κοινή Αμυντική Πολιτική
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Επιτροπή Δράσης για την Ευρώπη (1988) [2]: Ενιαία
Ευρωπαϊκή Πράξη - Κοινή Αμυντική Πολιτική
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Επιτροπή Δράσης για την Ευρώπη (1988) [3]: Ενιαία
Ευρωπαϊκή Πράξη - Κοινή Αμυντική Πολιτική
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Ενημέρωση για προμήθειες όπλων και πολεμικού
υλικού(1986)
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Ευρωπαϊκή Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (1987)
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Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας [1]: επερωτήσεις Ιωάννη
(Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1987, 1988)
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Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας [2]: επερωτήσεις Ιωάννη
(Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1987, 1988)
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Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας [3]: επερωτήσεις Ιωάννη
(Γιάγκου) Πεσμαζόγλου και Βιργινίας Τσουδερού (1988)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Πεσμαζόγλου σχετικές με την ομιλία του J. Delors. Περιέχει
επίσης αντίγραφο της διακήρυξης της Επιτροπής (Βόννη,
07/06/1985) και την από 02/12/1986 εισήγηση του M. Boiteux
με τίτλο "L'Acte Unique Europeen et la construction
europeenne: Importance de la cooperation en matiere de
defense".
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, πρόγραμμα, κατάλογο
1987
συμμετεχόντων, περίληψη διακήρυξης και πρακτικών της
συνάντησης της Επιτροπής Δράσης για την Ευρώπη (Χάγη,
17- 19/11/1988). Περιέχει, επίσης, την εισήγηση του Al.
Dregger, την ομιλία του Πρωθυπουργού της Ολλανδίας R.
Lubbers, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω.
Πεσμαζόγλου αναφορικά με όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση,
ιδίως για την οικονομία και την ασφάλεια στην Ευρώπη.
Περιλαμβάνεται, τέλος, το υπ' αριθμ. 1122 έγγραφο της
Συνέλευσης της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (Χάγη,
27/10/1987) για θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, με
χειρόγραφες σημειώσεις και επισημάνσεις του Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει διακηρύξεις, εισηγήσεις, ομιλίες και
1985
σημειώματα από προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής
Δράσης για την Ευρώπη (Βόννη 1985, Ρώμη 1987, Παρίσι
1988). Περιέχει επίσης χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω.
Πεσμαζόγλου για τα πυρηνικά όπλα, έκθεση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με θέμα τις πολιτικές διαστάσεις μιας
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια (C. A. Galluzzi, A2
110/87), υπόμνημα με θέμα την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού
συστήματος ασφάλειας και άμυνας στο πλαίσιο της Ατλαντικής
Συμμαχίας, καθώς και τις παρεμβάσεις του Γερμανού
βουλευτή Al. Dregger στο 25ο Συμπόσιο Άμυνας (Μόναχο, 06
-07/02/1988) και στο γερμανικό κοινοβούλιο (25/02/1988).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με τη
1987
Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, την ανάπτυξη ευρωπαϊκής άμυνας
στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας και την πορεία για την
οικονομική και νομισματική ένωση της Ευρώπης.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Γιώργου Βασιλειάδη,
1986
συνεκδότη της εφημερίδας "Εξπρές", προς τον
Ιω. Πεσμαζόγλου, οι οποίες συνοδεύουν άρθρα σχετικά με
αμυντικά θέματα.
Ο φάκελος περιέχει πρόσκληση στην 6η Γενική Συνέλευση της 1987
Ευρωπαϊκής Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Αθήνα,
02- 03/10/1987), το μανιφέστο της Ένωσης, ένα ειδικό
ενημερωτικό έντυπο και δύο τεύχη του πληροφοριακού
δελτίου της. Περιέχει, επίσης, χειρόγραφο κείμενο του Ιω.
Πεσμαζόγλου με θέμα "Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
στην κινητοποίηση για τους ευρωπαϊκούς στόχους του 1992"
[το οποίο πιθανότατα εκφωνήθηκε κατά την έναρξη της
Γενικής Συνέλευσης] και χειρόγραφες σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει επερωτήσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου για το 1951
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Σπουδών Βενετίας, χειρόγραφες σημειώσεις, καθώς και
συναφές ενημερωτικό υλικό που συνίσταται σε αντίγραφα
πρακτικών των συνεδριάσεων της Εποπτικής και της
Διαχειριστικής Επιτροπής του Ινστιτούτου, απαντήσεις του
Υπουργείου Εξωτερικών, επιστολές διαμαρτυρίας
εκπροσώπων επιστημονικών ιδρυμάτων κ.ά. Περιέχει, επίσης,
έκδοση του Μ. Ι. Μανούσακα με το βιογραφικό του σημείωμα
και το συγγραφικό του έργο, καθώς και ανάτυπο της μελέτης
του για την ιστορία της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας.
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικό υλικό για τις επερωτήσεις του 1976
Ιω. Πεσμαζόγλου αναφορικά με το Ελληνικό Ινστιτούτο
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Περιέχει,
επίσης, αλληλογραφία, πρακτικά συνεδριάσεων της
Εποπτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου, καθώς και
χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου. Επιπλέον,
περιλαμβάνονται έκδοση του Ινστιτούτου με σύνοψη των
πεπραγμένων της δεκαετίας 1966-1975, καθώς και
σύγγραμμα του Μ. Ι. Μανούσακα με τίτλο «Το Ελληνικό
Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας
στα τελευταία 16 χρόνια (1966-82) της ομαλής λειτουργίας
του» (Αθήνα 1988).
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων της Βουλής ΠΓ΄ 1988
(26/02/1988) και ΡΛΑ΄ (20/05/1988), κατά τις οποίες
συζητήθηκαν επίκαιρη ερώτηση και δύο επερωτήσεις των
βουλευτών Βιργινίας Τσουδερού και Ιω. Πεσμαζόγλου προς
τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά με τις ευθύνες του
Υπουργείου για την καθυστέρηση της επαναλειτουργίας του
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Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Σπουδών Βενετίας.
Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας [4]: αλληλογραφία (1987-1988) Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1987
την Ακαδημία Αθηνών, ενημερωτικό σημείωμα για τη
λειτουργία και τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ελληνικό Ινστιτούτο
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, πρόχειρο
σημείωμα για τις ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών
σχετικά με το Ινστιτούτο, κατά τα έτη 1983-1987, καθώς και
ενημερωτικό υλικό (κυρίως αντίγραφα αλληλογραφίας του
ΥΠΕΞ, της Ακαδημίας και της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας
Βενετίας).
Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας [5]: αλληλογραφία (1988)
Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα αλληλογραφίας μεταξύ της
1986
Ακαδημίας Αθηνών, του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργού Εξωτερικών, της Εποπτικής
Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας [6]: αλληλογραφία (1988)
Ο φάκελος περιέχει επιστολή του νεοεκλεγέντα Διευθυντή του 1987
Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Σπουδών Βενετίας, Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη προς τον Ιω.
Πεσμαζόγλου. Περιλαμβάνονται, επίσης, ενημερωτικό υλικό,
το οποίο συνίσταται σε δημοσιεύματα, επιστολές
διαμαρτυρίας, αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της
Διαχειριστικής Επιτροπής του Ινστιτούτου, καθώς και
χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας [7]: πόρισμα Οικονομικής
Ο φάκελος περιέχει αντίγραφο του πορίσματος του Ελεγκτικού 1942
Επιθεώρησης (1988)
Συνεδρίου για το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, καθώς και αντίγραφα των
ν. δ. 1264/1942, ν. 2241/1952 και ν. 1256/1982, όπου
δημοσιεύονται οι σχετικές με την οικονομική επιθεώρηση διατάξεις.
Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας [8]: δημοσιεύματα τύπου
Ο φάκελος περιέχει άρθρα και δημοσιευμένες επιστολές υπέρ 1987
(1987-1988)
της επαναλειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνεται και άρθρο του Ιω. Πεσμαζόγλου με τίτλο «Τι
επιτέλους συμβαίνει με το Ινστιτούτο Βενετίας;» (Οικονομικός
Ταχυδρόμος, 14/07/1988).
Δημόσια υγεία [1]: (1986 - 1987)
Ο φάκελος περιέχει τεύχος από τα πρακτικά της συνεδρίασης 1986
της Βουλής ΡΜΑ΄ ( 27/05/1986), όπου συζητήθηκε επερώτηση
για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Δημόσια υγεία [2]: (1986 -1987)
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητο υπόμνημα με τίτλο
"Προβλήματα και προτάσεις για το Ε.Σ.Υ." και αχρονολόγητη
εισηγητική έκθεση σχεδίου νόμου για την υγεία υπό τη νομική
επεξεργασία της Ειρήνης Αναπλιώτου Βαζαίου, νομικού
συμβούλου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. [Τα τεκμήρια
χρονολογούνται μεταξύ Δεκεμβρίου 1985-1987].
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Δημόσια υγεία [3]: (1986 -1987)

57

Δημόσια υγεία [4]: (1986 - 1987)
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Δημόσια υγεία [5]: (1986 - 1987)
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Δημόσια υγεία [6]: (1986 -1987)
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Δημόσια υγεία [7]: (1986 - 1987)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Ο φάκελος περιέχει σημειώσεις και σκέψεις του Ιω.
1986
Πεσμαζόγλου για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω.
1985
Πεσμαζόγλου για την κατάσταση, τα προβλήματα και τις
προοπτικές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Ο φάκελος περιέχει ερώτηση (17/01/1986) και επερώτηση
1986
(28/11/1986) του Ιω. Πεσμαζόγλου προς τον Υπουργό Υγείας,
καθώς και δημοσιεύματα και έγγραφα σχετικά με τα
προβλήματα στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης. Ας
σημειωθεί ότι τα κείμενα αυτά αποτελούν πηγές
πληροφόρησης για τη σύνταξη επερώτησης, η οποία
επρόκειτο να κατατεθεί στη Βουλή στις 20/01/1987.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου, έγγραφα και
1984
αλληλογραφία σχετικά με τα προβλήματα του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων και
την εκπαίδευση των ιατρών. Περιλαμβάνονται, επίσης,
σημείωμα με τίτλο "Παρατηρήσεις ειδικευομένου γιατρού της
ΕΙΝΑΠ" [Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας- Πειραιά], η
από 14/02/1986 απάντηση του Υπουργού Υγείας, Γ.
Γεννηματά, σε προηγούμενη ερώτηση του Ιω. Πεσμαζόγλου,
καθώς και δημοσιευμένη ομιλία του Σπύρου Δοξιάδη, τ.
Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, με τίτλο "Υπηρεσίες
υγείας στην Ελλάδα: χθες, σήμερα, αύριο" (1986). Το υλικό
αυτό χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη επερωτήσεων του Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει έντυπα του Υπουργείου Κοινωνικών
1980
Υπηρεσιών ("Ενημερωτικό δελτίο", "Υγείαπρόνοια: απολογισμός '77 - '81 προοπτικές", "Εκπαίδευση για
υγεία 1977 - 1981" και "Θέσεις πάνω στο νομοσχέδιο για τα
μέτρα προστασίας της υγείας"), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν
από τον Ιω. Πεσμαζόγλου ως πηγές πληροφόρησης για την
επερώτησή του στη Βουλή αναφορικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
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Δημόσια υγεία [8]: (1986 - 1987)
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Δημόσια υγεία [9]: (1986 - 1987)
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Δημόσια υγεία [10] (1986)
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Δημόσια υγεία [11]: (1987)
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Δημόσια υγεία [12]: (1987)
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Δημόσια υγεία [13]: (1987)
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Δημόσια υγεία [14]: (1987)
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Δημόσια υγεία [15]: (1987)
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Δημόσια υγεία [16]: (1987)
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Σχέσεις Ελλάδας Τουρκίας: ερώτηση Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσμαζόγλου στη Βουλή (1986)
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Ο φάκελος περιέχει πηγές πληροφόρησης του
1978
Ιω.Πεσμαζόγλου για την επερώτησή του στη Βουλή αναφορικά
με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Περιέχει, μεταξύ άλλων, μελέτη
του Α. Μάνου για τη μόρφωση των χειρουργών και πρακτικά
συμποσίου για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και τη
θέση του γιατρού.
Ο φάκελος περιέχει πηγές πληροφόρησης του
1986
Ιω.Πεσμαζόγλου (κυρίως δημοσιεύματα τύπου) για την
επερώτησή του στη Βουλή αναφορικά με το Εθνικό Σύστημα
Υγείας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται έκθεση του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με τίτλο "Προσπάθεια
ορθολογιστικής προσσέγγισης [sic] του προβλήματος υγεία
πρόνοια κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα του 1986" (1986).
Ο φάκελος περιέχει την από 02/06/1986 δήλωση του γραφείου 1981
του Ιω. Πεσμαζόγλου, με αφορμή το νομοσχέδιο για τη
διακοπή της εγκυμοσύνης. Περιέχει, επίσης, πηγές
πληροφόρησης σχετικές με το δικαίωμα στην άμβλωση, όπως
σημείωμα για την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
αναφορικά με τη θέση της γυναίκας (11/02/1981),
φωτοαντίγραφο του νόμου 1397/1983 για το Εθνικό Σύστημα
Υγείας, πορίσματα του σεμιναρίου «Γυναίκα και οικογενειακός
προγραμματισμός» (Δεκέμβριος 1983), εγκύκλιο της
Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος (28/03- 10/04/1986), έκθεση της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας (15/05/1986), σημείωμα
της Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού με τίτλο
«Νομική κατάσταση για την αντισύλληψη και την έκτρωση στις
χώρες της Ευρώπης που ανήκουν στην I.P.P.F.» [Διεθνή
Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού], καθώς και
χειρόγραφες σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει τεύχος από τα πρακτικά της συνεδρίασης 1987
της Βουλής Ξ΄ (27/01/1987), στο οποίο περιλαμβάνεται
επερώτηση του Ιω. Πεσμαζόγλου προς τον Υπουργό Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την έλλειψη
προγραμματισμού στη διαμόρφωση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας.
Ο φάκελος περιέχει σημειώσεις και σκέψεις του Ιω.
1985
Πεσμαζόγλου για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ο φάκελος περιέχει επίσημα κείμενα ως πηγές πληροφόρησης 1983
του Ιω. Πεσμαζόγλου για επερώτησή του στη Βουλή.
Περιλαμβάνονται φωτοαντίγραφο του νόμου 1397 "Εθνικό
σύστημα υγείας" (ΦΕΚ Α΄ 143/1983), τεύχος των πρακτικών
της συνεδρίασης της Βουλής Δ΄ (22/06/1985), όπου
δημοσιεύονται οι προγραμματικές δηλώσεις του Α.
Παπανδρέου, έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα
την ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική (20/11/1985), καθώς
και φωτοαντίγραφο του νόμου 1579 "Ρυθμίσεις για την
εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 217/1985).
Ο φάκελος περιέχει κείμενα του Πανελλήνιου Ιατρικού
1986
Συλλόγου και της Μόνιμης Επιτροπής Ιατρών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, ως πηγές πληροφόρησης του Ιω. Πεσμαζόγλου
για επερώτηση στη Βουλή. Περιλαμβάνονται η δεοντολογία
του ιατρικού επαγγέλματος, εισηγητική έκθεση - νομοτεχνική
μελέτη σχεδίου "Υγεία- πρόνοια - κοινωνική ασφάλιση και
ιατρική εκπαίδευση", σχέδιο νόμου για το ελληνικό σύστημα
υγείας και ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τα
προβλήματα κοινωνικής ασφάλισης.
Ο φάκελος περιέχει σύγγραμμα της Ειρήνης Αναπλιώτου
1985
Βαζαίου με τίτλο «Παγκόσμιες αποδοχές στην υγεία και εθνικά
συστήματα», διακήρυξη για την ίδρυση Ομοσπονδίας
Νοσοκομειακών Γιατρών, εμπιστευτική επιστολή της Ε.
Αναπλιώτου Βαζαίου προς τον Ιω. Πεσμαζόγλου και την από
01/02/1987 δήλωση της ίδιας με θέμα «Εθνικό Σύστημα
Υγείας σε Κράτος-Πρόνοιας».
Ο φάκελος περιέχει άρθρο του Ph. Sandblom σχετικό με την 1976
περίθαλψη στη Σουηδία, άρθρο του Γιάννη Σεβαστίκογλου
σχετικό με τη θέση του γιατρού στο σύγχρονο σύστημα
δημόσιας υγείας, ανακοίνωση του Ν. Ματσανιώτη με τίτλο
"Ιατρική και ουτοπία" και τεύχος του "OECD Observer" που
περιλαμβάνει άρθρο του G. J. Schlieber για τις δαπάνες υγείας
στις χώρες του ΟΟΣΑ.
Ο φάκελος περιέχει την από 07/05/1986 ερώτηση του Ιω.
1986
Πεσμαζόγλου προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό
Εξωτερικών σχετικά με την αντιπροεδρία της Τουρκίας στο
Συμβούλιο της Ευρώπης, την αμφισβήτηση από την Ιρλανδία
του δικαιώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας να
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Ελληνοτουρκικά ζητήματα: δήλωση του Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσμαζόγλου

72
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Παιδεία - γλώσσα [1]: επερώτηση για τη γλώσσα και την
παιδεία (29/05/1987)

84

Παιδεία - γλώσσα [2]: σχέδιο επερώτησης για το Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών (1985)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

εκπροσωπείται στο Συμβούλιο της Ευρώπης και τις δηλώσεις
του Τούρκου Πρωθυπουργού Οζάλ για τα νησιά του Αιγαίου.
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου με την από 12/03/1988
1988
δήλωση του Ιω. Πεσμαζόγλου σχετικά με τη συζήτηση στη
Βουλή για την προσέγγιση Ελλάδας - Τουρκίας. Περιέχει,
επίσης, χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει χρονολόγιο της υπόθεσης Θ.
1988
Θωμόπουλου κατά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας με
την κατηγορία οικονομικών παρατυπιών, καθώς και αντίγραφο
μνημονίου του Γ. Ε. Μυλωνά, Γενικού Γραμματέως της
Εταιρείας, για την υπεράσπισή του.
Ο φάκελος περιέχει το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων
1975
εκκλησιαστικής περιουσίας» (1987) και συνοδευτικά έγγραφα,
όπως εισηγητικές εκθέσεις, δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου
στη Βουλή, ενημερωτικό σημείωμα, γνωμοδότηση,
υπόμνημα-έκκληση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδος, επιστολές και χειρόγραφες σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με το νομοσχέδιο 1987
του 1987 για τη ρύθμιση της εκκλησιαστικής περιουσίας.
Ο φάκελος περιέχει δήλωση του Ιω. Πεσμαζόγλου για το
1987
νομοσχέδιο «Ρύθμιση θεμάτων εκκλησιαστικής περιουσίας»,
άρθρο για τα εγκαίνια του νέου σκευοφυλακίου της Ιεράς
Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου, άρθρα του
γαλλικού τύπου για τις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας και το
σύγγραμμα του Α. Ι. Φυτράκη, «Η σύγχρονος ορθόδοξος
αγωγή εις την χώραν μας και τα προβλήματά της».
Ο φάκελος περιέχει την πρόταση νόμου «Διαρκής Επιτροπή 1985
Νεοελληνικής Γλώσσας» που εισηγήθηκε ο Ιω. Πεσμαζόγλου.
Περιλαμβάνονται εισηγητικές εκθέσεις προς τη Βουλή των
Ελλήνων, ψήφισμα των Συνεργαζόμενων Εθνικών
Οργανώσεων περί του γλωσσικού ζητήματος, έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δηλώσεις σχετικές με την
απόρριψη της πρότασης από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ,
δακτυλόγραφο κείμενο του Ιω. Πεσμαζόγλου με τίτλο
«Γλώσσα και παιδεία: επιλεγόμενα σε μια επερώτηση»,
περίληψη σχεδίου για την παιδεία και χειρόγραφες
σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει τα πορίσματα του 2ου συνεδρίου της
1985
ΟΛΜΕ (1985), σημείωμα του Φώτη Τούντα για τη γλώσσα των
σχολικών βιβλίων, χειρόγραφες σημειώσεις από συνομιλίες με
τον Αλέξη Δημαρά και τον Κωνσταντίνο Τρυπάνη, χειρόγραφο
σημείωμα του Γιάννη Καλιόρη για την ελληνική γλώσσα,
υπόμνημα του Μ. Κυνηγού με τίτλο «Σκέψεις - παρατηρήσεις
για την πρόταση νόμου για Δ.Ε.Ν.Ε.Γ. του κ. Γ.
Πεσμαζόγλου», πρακτικό συνεδρίασης του Αρείου Πάγου [το
τεκμήριο χρησιμοποιήθηκε ως άσκηση για τη μετατροπή
νομικών όρων από την καθαρεύουσα στη δημοτική], καθώς
και επιστολή του Εμμανουήλ Κριαρά προς τον Ιω.
Πεσμαζόγλου σχετική με την πρόταση νόμου για τη σύσταση
Διαρκούς Επιτροπής Νεοελληνικής Γλώσσας.
Ο φάκελος περιέχει σύγγραμμα των Ομάδων Εργασίας για την 1975
αναθεώρηση του νόμου που διέπει τα ΑΕΙ με τίτλο
«Οργάνωση και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων. Νόμος-Πλαίσιο σε σχέδιο», Ερμής 1975.
Ο φάκελος περιέχει αποσπάσματα συζήτησης από τα
1984
πρακτικά συνεδρίου με θέμα «Τα αρχαία ελληνικά στη Μέση
Εκπαίδευση» (21-22/11/1983, στη «Νέα Εστία», τ. 30, 1984)
και μελέτες των Γιάννη Καλιόρη, Εμ. Κριαρά και Ε. Ν. Πλατή,
με θέμα το γλωσσικό ζήτημα, τον δημοτικισμό και το
μονοτονικό σύστημα.
Ο φάκελος περιέχει τεύχος του «Ενημερωτικού Δελτίου» του 1985
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (αρ. 30,
Οκτώβριος 1985) και το σχολικό εγχειρίδιο του Γ. Στάθη για τη
β΄ τάξη Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου με τίτλο «Ελληνική
οικονομία» (τεύχος α΄, Αθήνα 1985).
Ο φάκελος περιέχει προκηρύξεις διαγωνισμών του Ελεύθερου 1986
Πολιτικού Εργαστηρίου για τη συγγραφή εγχειριδίων της
ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα διακεκριμένων φιλολόγων 1983
σχετικά με την πρόταση νόμου του Ιω. Πεσμαζόγλου για την
ίδρυση Επιτροπής Νεοελληνικής Γλώσσας.
Ο φάκελος περιέχει επερώτηση του Ιω. Πεσμαζόγλου για τη
1987
γλώσσα και την παιδεία, καθώς και ανακοινώσεις του
πολιτικού γραφείου του.
Ο φάκελος περιέχει σχέδιο επερώτησης του Ιω. Πεσμαζόγλου 1985
(Ιανουάριος 1985) προς τον Υπουργό Βιομηχανίας, σχετικά με
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Παιδεία - γλώσσα [9]: σχολικά συγγράμματα ΟΕΔΒ
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Παιδεία - γλώσσα [14]: εκπαιδευτικά ζητήματα και
κακοποίηση της γλώσσας
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το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Σημειώνεται ότι η επερώτηση
τελικά δεν κατετέθη. Περιλαμβάνονται, επίσης, επιστολές
διαμαρτυρίας ερευνητών του ΕΙΕ, σημειώματα και
δημοσιεύματα τύπου.
Ο φάκελος περιέχει την από 15/11/1985 εισηγητική έκθεση και 1985
πρόταση νόμου του Ιω. Πεσμαζόγλου, καθώς και τεύχος των
πρακτικών της συνεδρίασης της Βουλής 94 (27/02/1986) με
την έναρξη της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου της πρότασης νόμου «Διαρκής Επιτροπή
Νεοελληνικής Γλώσσας».
Ο φάκελος περιέχει ανακοίνωση σχετική με την εκπαιδευτική 1986
πολιτική της κυβέρνησης.
Ο φάκελος περιέχει αχρονολόγητες προτάσεις για την
επιστημονική έρευνα, πολιτισμικά θέματα, το βιβλίο και τις
βιβλιοθήκες, το θέατρο, τον χορό, τη μουσική, τις εικαστικές
τέχνες, τον κινηματογράφο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
Ο φάκελος περιέχει πρόταση του ΚΟΔΗΣΟ για τη
1982
μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και της
εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και στα
Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(ΚΑΤΕΕ).
Ο φάκελος περιέχει υπόμνημα με παρατηρήσεις του Π.
1984
Κυνηγού προς το ΚΟΔΗΣΟ με τίτλο «Σχέδιο προγράμματος
για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
(15/03/1984).
Ο φάκελος περιέχει εξαιρετικώς επείγουσα εγκύκλιο του
1987
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας με θέμα «Διάλογος για την
Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση» (30/04/1987) και ανακοίνωση
της Κίνησης Καθηγητών «Δ. Γληνός» (τμήμα Πειραιά). Τα
έγγραφα αυτά συνδέονται με την αξιολόγηση και κριτική των
διδακτικών βιβλίων (βλ. σχετικούς φακέλους).
Ο φάκελος περιέχει τα εκπαιδευτικά συγγράμματα
1984
«Θουκυδίδη, Περικλέους Επιτάφιος» και «Ελληνική
οικονομία», τεύχ. Α΄ για τους μαθητές Λυκείου.
Ο φάκελος περιέχει το σχολικό σύγγραμμα «Γεωγραφία
1986
Ευρώπης» για την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Περιέχει, επίσης,
σχόλιο εφημερίδας με τίτλο «Νοημοσύνη καφροχαχόλικη!»,
σχετικό με το εν λόγω σύγγραμμα.
Ο φάκελος περιέχει ομιλία του Υφυπουργού παρά τω
1984
Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας, Π. Σταύρου, με τίτλο
«Η λεηλασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η αλλοίωση της
εθνικής ταυτότητας της Κύπρου από την Τουρκία»
(11/04/1984), ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων με τίτλο «Τόνωση της συνεργασίας και των
επιστημονικών και τεχνικών ανταλλαγών στην Ευρώπη:
πρόγραμμα 1985-1988» (08/05/1984), κείμενο του Αθ. Κ.
Παπατζίμα, «Δοκίμιον πολεμικής: περί ύψους. Γλωσσικόν
ζήτημα και κοινωνικόν κίνημα» (1982-1985), σημείωμα του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) με
τίτλο «Σημεία διαλόγου Υπουργείου - Α.Ε.Ι.» (23/05/1986),
ανακοίνωση τύπου του ΥΠΕΠΘ με τίτλο «Συστηματικότερη
σπουδή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας» (02/11/1986),
ανακοίνωση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων με τίτλο «Συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του
ΥΠΕΠΘ με την ΟΛΜΕ: σημεία διαλόγου» (05/03/1987) και
δακτυλογραφημένο κείμενο συνέντευξης του Γενικού
Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας [πιθανόν του Γιάννη
Ιωαννίδη] (αχρονολόγητο).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1983
διδασκαλία της έκθεσης ιδεών. Περιλαμβάνει, επίσης, το
άρθρο του Αθ. Κυριαζόπουλου, «Κριτήρια αξιολόγησης
εκθέσεων ιδεών» (ανάτυπο από το «Διδακτική και αξιολόγηση
των εκθέσεων», Αθήνα 1985).
Ο φάκελος περιέχει άρθρο σχετικό με τις συνδικαλιστικές
1986
παρατάξεις των εκπαιδευτικών (εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»,
26/06/1986) και δημοσιευμένη επιστολή του Γιάννη Μήτσιου,
φυσικού - καθηγητή Μ.Ε., για τις κρίσεις των εκπαιδευτικών
(εφημερίδα «Καθημερινή», 26/06/1986).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με τις μετεγγραφές 1986
εισαγομένων στα ΑΕΙ, καθώς και δημοσιεύματα, σημείωμα και
χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με τους γλωσσικούς
βαρβαρισμούς που ακούγονται στην τηλεόραση, το
ραδιόφωνο, αλλά και σε συνέντευξη τύπου του
Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη (07/09/1986).
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Ο φάκελος περιέχει προτάσεις ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού 1981
Κοινοβουλίου (Φεβρουάριος 1981) σχετικά με την κατάσταση
της αμπελοοινικής αγοράς στην ΕΟΚ, τον αναλφαβητισμό
στον «τέταρτο κόσμο» και τον προϋπολογισμό της ΕΟΚ.
Σημειώνεται ότι, τα κείμενα αυτά αποτελούσαν πηγές
πληροφόρησης του Ιω. Πεσμαζόγλου για ομιλία του
αναφορικά με τη διεθνή χρήση ελληνικού λεξιλογίου.
Ο φάκελος περιέχει τις μελέτες του Γ. Μπαμπινιώτη, «Η
1977
επίσημη σχολική γραμματική και η νεοελληνική μας γλώσσα»
(Αθήνα 1977), του Ε. Ν. Πλατή, «Ξένα μεγάλα έθνη απέναντι
στην παραδοσιακή γραφή και ορθογραφία τους» (Αθήνα
1985) και του Β. Δ. Φόρη, «Σχόλιο σε μια διακήρυξη (για την
"εξάρθρωση της γλώσσας" 48 Νεοελλήνων συγγραφέων)»
(Αθήνα 1986). Περιέχει επίσης ομιλία της Μαργαρίτας
Δαλμάτη με τίτλο «Η μουσική γραφή της γλώσσας μας» (από
το «Συμπόσιο για τη γλώσσα», 16/05/1986) και άρθρο του Αγ.
Τσοπανάκη με τίτλο «Προβλήματα της δημοτικής: το τελικό -ν»
(περιοδικό «Γλώσσα», τ. 13, χειμώνας 1987).
Ο φάκελος περιέχει μελέτες του Ηλ. Σπυρόπουλου «Η
1978
περιβαλλοντική εκπαίδευση (μέσα στα πλαίσια της
προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος και των
φυσικών πόρων): προλεγόμενα στην εισαγωγή της στην
Ελλάδα» (περιοδικό «Λόγος και Πράξη», τ. 6, 1978)· του ίδιου,
«Ο Ε. Π. Παπανούτσος και οι αρχαίοι» (περ. «Τετράδιο
Ευθύνης» 1981)· του Αγ. Γ. Τσοπανάκη, «Για μια ομαλή τελική
ρύθμιση του θέματος του γραπτού δημοτικού μας λόγου»
(περ. «Διαβάζω», τ. 59, 1982)· του ίδιου, «Προβλήματα της
δημοτικής: γραπτή και προφορική μορφή» (περ. «Ευθύνη», τ.
199, 1988)· του Γρ. Ι. Οικονομάκου, «Περί των τόνων και των
πνευμάτων» (περ. «Εκκλησία και Θεολογία», τ. 5, 1984)· του
Εμμ. Κριαρά, «Ο Εμμανουήλ Ροΐδης και μερικοί άλλοι
προδρομικοί δημοτικιστές» (περ. «Διαβάζω», τ. 96, 1984)· του
Ν. Κάσδαγλη, «Επίδραση της πολιτικής στη γλωσσική
εξέλιξη» (περ. «Το Δέντρο», τ. 27, 1986)· και του John P.
Anton, «Η αριστοτελική ερμηνεία της τραγωδίας και η κριτική
του Nietzsche» (Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 62,
1987). Περιέχει, επίσης, δακτυλόγραφο κείμενο του Κ. Ι.
Δεσποτόπουλου με τίτλο «Η αποστολή της παιδείας»
(07/11/1986).
Ο φάκελος περιέχει μελέτες και άρθρα του Εμμ. Κριαρά:
1981
«Γλωσσικά κινήματα στην Ευρώπη (μερικοί παραλληλισμοί)»
(Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ,
τ. 20, 1981)· «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η δημοτική
γλώσσα» (Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 57, 1982)· «Το
λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας»
(The Modern Greek Language Series, αρ. 1, 1984)· «Ο
μεταγλωττισμένος αστικός κώδικας» (εφημερίδα «Το Βήμα»,
02/06/1985)· «Η Καινή Διαθήκη σε δημοτική γλώσσα»
(εφημερίδα «Τα Νέα», 09/06/1985)· «Προβλέψεις του Μανόλη
Τριανταφυλλίδη και σημερινά γλωσσικά φαινόμενα» (περ.
«Γλώσσα», τ. 9, 1985)· «Αλέξαντρος Πάλλης, αγωνιστής και
κήρυκας του δημοτικισμού» (περ. «Διαβάζω», τ. 118, 1985)·
«Πώς βγαίνουμε σήμερα από τη γλωσσική σύγχυση» (1985)·
«Το θέμα της γλώσσας σήμερα» (περιλαμβάνει και
βιβλιογραφία με τα δημοσιεύματα του Εμμ. Κριαρά,
1932-1985). Περιέχει, επίσης, πρακτικό της Πανελλήνιας
Ένωσης Φιλολόγων με την από 11/01/1985 απόφαση να
τιμήσει τον Κριαρά για τη μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά
του στην επιστήμη της φιλολογίας και ειδικότερα στη γλωσσική
παιδεία του τόπου, καθώς και ομιλία του Γ. Παγανού από την
τιμητική εκδήλωση.
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφα άρθρων του Αλέξη
1983
Δημαρά από την εφημερίδα «Τα Νέα», σχετικών με τα σχολικά
και πανεπιστημιακά εγχειρίδια, τον θεσμό των μαθητικών
κοινοτήτων και τις προτάσεις του College de France για τη
σύγχρονη παιδεία.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1984
κατάσταση και τα προβλήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος, τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
και γραμματείας και κριτικές για τα σχολικά εγχειρίδια.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1985
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, την εφαρμογή του μονοτονικού
συστήματος στα σχολεία και τα προβλήματα που προέκυψαν
κατά τη μεταφορά των σχολικών εγχειριδίων στη δημοτική, τη
διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, τη θέση των κλασικών
σπουδών στη σύγχρονη εκπαίδευση και τα γλωσσικά και
ορθογραφικά ολισθήματα που παρατηρούνται στον τύπο.
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Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με το
1986
γλωσσικό ζήτημα, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην
Ελλάδα και τη Γαλλία, τη θέση των κλασικών σπουδών στη
σύγχρονη εκπαίδευση, τη διδασκαλία της ιστορίας, των
αρχαίων ελληνικών και της έκθεσης ιδεών, την επιστημονική
έρευνα και την ανώτατη και τεχνική εκπαίδευση.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τον εθνικό 1987
διάλογο για την παιδεία, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, τη
διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, τη θέση των κλασικών
σπουδών στη σύγχρονη εκπαίδευση και την επαναφορά του
συστήματος των γραπτών εξετάσεων στα γυμνάσια.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1986
μετεγγραφές σπουδαστών, με τη γλώσσα και με την
εκπαίδευση.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1986
μετεγγραφές σπουδαστών στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα και στατιστικά στοιχεία για τις γενικές εξετάσεις του
1986. Περιέχει, επίσης, φωτοαντίγραφο μηνύματος με το θέμα
της έκθεσης των γενικών εξετάσεων. Τα τεκμήρια του φακέλου
εστάλησαν στον Ιω. Πεσμαζόγλου από τον Φώτη Τούντα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τον
1986
πολιτισμό, τη γλώσσα και την επιστημονική έρευνα.
Ο φάκελος περιέχει ιδιόχειρες σημειώσεις του Ιω.
1981
Πεσμαζόγλου για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, την
ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική παιδεία. Περιέχει, επίσης,
αποσπάσματα από προεκλογικές δηλώσεις του Α.
Παπανδρέου για την εκπαιδευτική πολιτική (1981), καθώς και
ανώνυμο χειρόγραφο κείμενο με διαπιστώσεις για τη μειωμένη
εκφραστική ικανότητα των μαθητών στις γενικές εξετάσεις,
που καταλήγει στην πρόταση θέσπισης Διαρκούς Επιτροπής
Νεοελληνικής Γλώσσας.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω.
1981
Πεσμαζόγλου για την παιδεία και τη γλώσσα, κυρίως για τις
απόψεις των φιλολόγων, των πολιτικών και των νέων σχετικά
με την εκπαίδευση και τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών,
καθώς και αποδελτίωση πληροφοριών από εργασία του
Στέφανου Πεσμαζόγλου. Περιέχει, επίσης, ανώνυμο
χειρόγραφο σημείωμα για τα προβλήματα της εκπαίδευσης,
καθώς και σημείωμα με αποσπάσματα από τις δηλώσεις του
Α. Παπανδρέου για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ (1981). Τέλος, περιλαμβάνεται η επιστολή
(13/03/1987) του Γ. Κ. Αγγελινάρα, η οποία συνοδεύει
σημείωμα του ιδίου με θέμα «Η διδασκαλία των λατινικών στα
αμερικανικά δημοτικά σχολεία», υπό δημοσίευση στην
εφημερίδα «Η Καθημερινή», καθώς και η επιστολή του
καθηγητή P. V. Jones δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Times»
(Λονδίνου) υπό τον τίτλο «Gains for Latin» (10/01/1987).
Ο φάκελος περιέχει επερώτηση του Ιω. Πεσμαζόγλου προς
1987
τον Πρωθυπουργό Α. Παπανδρέου και τον Υπουργό Παιδείας
Α. Τρίτση, σχετική με την αναίρεση προηγούμενης διακήρυξης
της κυβέρνησης για την επανεισαγωγή της διδασκαλίας των
αρχαίων ελληνικών στο Γυμνάσιο.
Ο φάκελος περιέχει επερώτηση του Ιω. Πεσμαζόγλου προς
1988
τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετική με την ανάγκη
υιοθέτησης νέας εκπαιδευτικής πολιτικής με την ενεργό
συμμετοχή των εκπαιδευτικών.
Ο φάκελος περιέχει ανακοίνωση σχετική με το σχέδιο νόμου 1988
για το σύστημα εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Επίσης, περιλαμβάνονται χειρόγραφα
σημειώματα για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, χειρόγραφες
σημειώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, βαθμολογικά στοιχεία
γενικών εξετάσεων για κάθε μάθημα κατά τα έτη 1983-1987
και 1983-1988, καθώς και δακτυλόγραφο κείμενο με τίτλο
«Άκαρπη η συζήτηση στη Βουλή για την Παιδεία».
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τους
1979
προβληματισμούς για θέματα παιδείας στην Ελλάδα και τη
Γαλλία και κυρίως αναφορικά με τη μέση εκπαίδευση, τη
διδασκαλία της αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας, το
σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα
προβλήματα των σπουδαστών στα πανεπιστήμια.

1986

Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1987
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, τη Γαλλία και τις
ΗΠΑ, τις προοπτικές της εκπαίδευσης στην ΕΟΚ, την ιδιωτική
εκπαίδευση, τη διδασκαλία του μαθήματος της έκθεσης και της
νεοελληνικής γλώσσας στα σχολεία, τα προβλήματα των
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πανεπιστημίων και τις μεταπτυχιακές σπουδές.
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο της ποιητικής συλλογής
της Κ. Κ. Τσιάκα, «Με λογισμό και μ' όνειρο» (Αθήνα 1972).
Παιδεία - γλώσσα [35]: πανεπιστημιακή συνεργασία στην
Ο φάκελος περιέχει έκθεση της Nicole Pery για την
ΕΟΚ
πανεπιστημιακή συνεργασία στην ΕΟΚ, επιστολή του Κ. Β.
Κριμπά (08/03/1984) και χειρόγραφο σχέδιο δήλωσης του Ιω.
Πεσμαζόγλου σχετικά με την ανωτέρω έκθεση, καθώς και δύο
διαγράμματα για την οργάνωση ενός πανεπιστημίου.
Παιδεία - γλώσσα [36]: ΟΟΣΑ (1988)
Ο φάκελος περιέχει συγκριτικά στατιστικά στοιχεία για την
εκπαίδευση στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά τα έτη 1985-1986.
Παιδεία - γλώσσα [37]: 50 χρόνια από τον θάνατο του Α. Μ. Ο φάκελος περιέχει ομιλία του Άγγελου Θ. Αγγελόπουλου
Ανδρεάδη
στην Ακαδημία Αθηνών για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του
Ανδρέα Μ. Ανδρεάδη (ανάτυπο από τα Πρακτικά της
Ακαδημίας Αθηνών, τ. 61, Αθήνα 1986).
Παιδεία - γλώσσα [38]: ενστάσεις ΟΛΜΕ για την εισαγωγή
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις της ΟΛΜΕ, νομοσχέδιο,
στην ανώτατη εκπαίδευση (1988)
προτάσεις του Συλλόγου Γονέων Πειραματικού Σχολείου και
χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου σχετικά με το
νέο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
Παιδεία - γλώσσα [39]: τροπολογία για την ιδιωτική
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικό σημείωμα της εν Αθήναις
εκπαίδευση
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για την ιδιωτική εκπαίδευση,
χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, το κείμενο του
νομοσχεδίου «Τροποποίηση και συμπλήρωση του
συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση» και αντίγραφα επιστολών διαμαρτυρίας του Γ.
Σιότροπου (17/03/1988) και του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Ιδιωτικών Τεχνικών - Επαγγελματικών και Ναυτικών Σχολών
(17/03/1988).
Παιδεία - γλώσσα [40]: επιστημονικές μελέτες
Ο φάκελος περιέχει την εισήγηση του Γιώργου Γρ. Παπά, «Τα
σχέδια για ανώτερες σπουδές τελειοφοίτων γενικών λυκείων:
μια εμπειρική κοινωνικοοικονομική ανάλυση βασισμένη σε
στοιχεία της περιοχής Αθηνών», που εκφωνήθηκε στην
ημερίδα «Η μετάβαση από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο» του
Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής (Αθήνα,
19/03/1988).
Παιδεία - γλώσσα [41]: επιστημονικές μελέτες (Εμμανουήλ
Ο φάκελος περιέχει τα άρθρα του Εμμ. Κριαρά, «Αρχαία
Κριαράς)
ελληνική, νέα ελληνική και η διδασκαλία τους» (περ. «Νέα
Παιδεία», τ. 47, 1988) και «Κορυφαίοι σταθμοί στην πορεία
του γλωσσικού ζητήματος στα τελευταία εκατό χρόνια» (περ.
«Ιταλοελληνικά», τ. 1, 1988).
Παιδεία - γλώσσα [42]: πρακτικά ημερίδας «Παιδεία» (1988) Ο φάκελος περιέχει απομαγνητοφώνηση των ομιλιών και των
εισηγήσεων που εκφωνήθηκαν στην ημερίδα του Δήμου
Αθηναίων με θέμα την παιδεία (Αθήνα, 08/10/1988),
αναφορικά με τα θεμέλια της ελληνικής παιδείας και τα
προβλήματα και τις προοπτικές της ανώτατης παιδείας.
Παιδεία - γλώσσα [43]: πρακτικά ημερίδας «Παιδεία:
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφα των εισηγήσεων που
πραγματικότητα και προοπτικές» (1989)
εκφωνήθηκαν στην ημερίδα του Δήμου Αθηναίων με θέμα την
παιδεία (Αθήνα, 28/01/1989). Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις
του Α. Βλαχογιάννη, «Σχέσεις αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ στην
παραγωγική διαδικασία»· του Γ. Βούτσινου, «Η τεχνική και
επαγγελματική εκπαίδευση μπροστά στο 1992»· του Ν. Η.
Ηλιάδη, «Σπουδές, κατευθύνσεις και προοπτικές των ΤΕΙ»·
του Κ. Ι. Λιάσκα, «Τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση
(ΑΕΙ-ΤΕΙ)»· του Θ. Α. Λουκάκη, «Συσχετισμός σπουδών
ΑΕΙ-ΤΕΙ»· του Α. Κ. Μπούρα, «Σπουδές-κατευθύνσεις και
προοπτικές των ΤΕΙ» και του Π. Δ. Ξωχέλλη, «Προβλήματα
και προοπτικές εσωτερικής μεταρρύθμισης στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση: μερικές διαπιστώσεις και προτάσεις».
Παιδεία - γλώσσα [44]: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το Πρόγραμμα
Ενηλίκων για το έτος 1988-1989
Επιμόρφωσης Ενηλίκων 1988-1989 που διοργανώθηκε από
το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών του Ελληνοαμερικανικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο Κολλέγιο Αθηνών.
Περιλαμβάνονται ενημερωτική επιστολή, πρόγραμμα
μαθημάτων, περιγραφές μαθημάτων και ενημερωτικό έντυπο.
Παιδεία - γλώσσα [45]: πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας
Ο φάκελος περιέχει παρουσίαση του προγράμματος για την
για την παιδεία (1989)
παιδεία που εκπόνησε η Γραμματεία Προγράμματος της Νέας
Δημοκρατίας, τον Φεβρουάριο 1989. Περιέχει, επίσης,
δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» (20/02/1989) με
την επιστολή του Γ. Σουφλιά, γραμματέα της Επιτροπής
Προγράμματος της ΝΔ, προς τον διευθυντή σύνταξης της
εφημερίδας και την απάντηση των συντακτών, Π. Ζαγοριανίτη
και Αλ. Μάτση.
Παιδεία - γλώσσα [46]: διδασκαλία της ιστορίας (έκθεση
Ο φάκελος περιέχει έκθεση του Κ. Τραπάνη με τίτλο «Η
Κων. Τραπάνη)
διδασκαλία της ιστορίας στη Μέση Παιδεία» (Μάιος-Ιούνιος
1989), στην οποία σχολιάζονται τα διδακτικά συγγράμματα
ιστορίας.
Παιδεία - γλώσσα [34]: ποιήματα Καλλίτσας Κ. Τσιάκα

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019
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Παιδεία - γλώσσα [47]: πρακτικά Συνάντησης Ακαδημαϊκών
Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

130

Παιδεία - γλώσσα [48]: μεταρρύθμιση πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

131

Παιδεία - γλώσσα [49]: χειρόγραφες σημειώσεις

132

Παιδεία - γλώσσα [50]: σημειώσεις και σκέψεις για
εκπαιδευτικά ζητήματα

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει εισηγήσεις της Συνάντησης Ακαδημαϊκών 1993
Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(Στρασβούργο, 22/06/1993) με θέμα τον ρόλο του
Ευρωκοινοβουλίου ως φορέα επιστημονικών ερευνών.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφο σημείωμα με τίτλο «Δυο
χρόνια εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης... του ΠΑΣΟΚ»,
σπάραγμα δακτυλογραφημένου κειμένου για την εκπαίδευση,
καθώς και ανακοίνωση του Α. Δ. Χατζηκακίδη για τη
διδασκαλία των θετικών επιστημών των αρχαίων Ελλήνων
(Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Θεσσαλονίκη 1981).
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω.
Πεσμαζόγλου για τις δαπάνες για την παιδεία (1987-1988) και
σημείωμα για τις υποτροφίες που δίνει ο Σύνδεσμος Κυπρίων
Αποφοίτων Πανεπιστημίων (τέλη Οκτωβρίου 1988).
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω.
Πεσμαζόγλου, χειρόγραφα σημειώματα άλλων προσώπων και
δημοσιεύματα τύπου, σχετικά με την κατάσταση και τα
προβλήματα της εκπαίδευσης, τη διδασκαλία των αρχαίων
ελληνικών, τις επιδόσεις των μαθητών στις γενικές εξετάσεις
κ.ά. θέματα.

1993

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
11 - Ανεξάρτητος βουλευτής
3 - Εκλογές
Πλήθος φακέλων:

7

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Προεκλογική εκστρατεία 1985 [1]: παρατηρήσεις και
επισημάνσεις (15-26 Απριλίου 1985)

2

Προεκλογική εκστρατεία 1985 [2]: παρατηρήσεις και
επισημάνσεις (27 Απριλίου - 5 Μαΐου 1985)

3

Προεκλογική εκστρατεία 1985 [3]: παρατηρήσεις και
επισημάνσεις (6-8 Μαΐου 1985)

4

Προεκλογική εκστρατεία 1985 [4]: παρατηρήσεις και
επισημάνσεις (9-15 Μαΐου 1985)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ. Τελ.
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα με «επισημάνσεις» για τις
1985 1985
τρέχουσες εξελίξεις στα εθνικά και διεθνή θέματα (τις
ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τις κινήσεις της ΕΣΣΔ, τις σχέσεις
με την Τουρκία και τις βαλκανικές χώρες, το πρόβλημα των
Σλαβομακεδόνων, τον ελληνικό στρατό και τους αμυντικούς
εξοπλισμούς, τις εξελίξεις στην ΕΟΚ, την ελληνική οικονομία
και το ECU, κ.ά.), καθώς και σημείωμα με παρατηρήσεις για
την προεκλογική δραστηριότητα του ΠΑΣΟΚ (στοιχεία προπαγάνδας,
μομφές κατά της δεξιάς παράταξης, προεκλογικό
πρόγραμμα, ενέργειες στελεχών του κινήματος κ.ά.).
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα με «επισημάνσεις» για τις
1985 1985
τρέχουσες εξελίξεις στα εθνικά και τα διεθνή θέματα (την
οικογενειοκρατία στην κυβέρνηση, την ελληνική οικονομία, το
ΝΑΤΟ, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τη δραστηριότητα της ΕΣΣΔ,
το πρόβλημα των Σλαβομακεδόνων, το Κυπριακό Ζήτημα, τις
πολιτικές εξελίξεις στη Νότιο Αμερική και τη Μέση Ανατολή, τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα προβλήματα της παιδείας και το
γλωσσικό ζήτημα), καθώς και σημείωμα με παρατηρήσεις για
την προεκλογική δραστηριότητα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δημοκρατίας (τις προεκλογικές δηλώσεις, τις ενέργειες της
κυβέρνησης Α. Παπανδρέου, την πόλωση μεταξύ των
μεγάλων κομμάτων, τις θέσεις της Αριστεράς, τις πολιτικές
διαστάσεις του γλωσσικού ζητήματος κ.ά.).
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα με «επιλεκτικές επισημάνσεις» 1985
για τις τρέχουσες εξελίξεις στα εθνικά και τα διεθνή θέματα
(ελληνοτουρκικές σχέσεις, επαφές ΗΠΑ - ΕΣΣΔ και
ευρωπαϊκών χωρών, βαλκανικά θέματα, ελληνική οικονομία
κ.ά.), καθώς και σημείωμα με παρατηρήσεις για τις
«προεκλογικές επιλογές» (εξαγγελίες, προπαγάνδα,
προσέλκυση ψηφοφόρων, απόψεις των κομμάτων κ.ά.).
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα με «επιλεκτικές επισημάνσεις» 1985
για τις τρέχουσες εξελίξεις στα εθνικά και τα διεθνή θέματα (τη
διεθνή και ελληνική οικονομία, τις διπλωματικές επαφές ΗΠΑ ΕΣΣΔ - ΕΟΚ, τις πολιτικές εξελίξεις στην Ασία και την Αφρική,
τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία και τις βαλκανικές
χώρες, το περιβάλλον «εμφυλιωτικής αποσταθεροποίησης»
στα Βαλκάνια, τους αμυντικούς εξοπλισμούς, το Κυπριακό
Ζήτημα, την «απολιτικοποίηση» της ελληνικής κοινωνίας, την
αστυνομική καταστολή στα Εξάρχεια κ.ά.), καθώς και
σημείωμα με παρατηρήσεις για τις «προεκλογικές επιλογές»
(τις δηλώσεις και εξαγγελίες των κομμάτων, τους εκλογικούς
καταλόγους, τον προσεταιρισμό ψηφοφόρων, την κριτική
μεταξύ των πολιτικών παρατάξεων, τις «αντισοσιαλιστικές
τάσεις» του ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του για την επόμενη
τετραετία, τις διαρροές πληροφοριών, την οικονομία, τους
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5

Προεκλογική εκστρατεία 1985 [5]: παρατηρήσεις και
επισημάνσεις (16-20 Μαΐου 1985)

6

Προεκλογική εκστρατεία 1985 [6]: παρατηρήσεις και
επισημάνσεις (21-30 Μαΐου 1985)

7

Αλφαβητικός κατάλογος βουλευτών και ευρωβουλευτών
(1985)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς, την ανεργία κ.ά.).
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα με «επιλεκτικές επισημάνσεις» 1985
για τις τρέχουσες εξελίξεις στα εθνικά και τα διεθνή θέματα (τις
σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία και τις βαλκανικές χώρες,
τη διεθνή οικονομική κρίση, τις δραστηριότητες μεταξύ ΗΠΑ ΕΟΚ - ΕΣΣΔ, τη διαστημική πολιτική των ΗΠΑ κ.ά.), καθώς και
σημείωμα με παρατηρήσεις για τις «προεκλογικές επιλογές»
(την εκλογική νομοθεσία, την προηγούμενη διακυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, τις εξαγγελίες και τις δηλώσεις των κομμάτων, το
ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ, την ίδρυση
μουσουλμανικού/μειονοτικού κόμματος στη Θράκη, το
Κυπριακό Ζήτημα, την πολιτικοποίηση των ενόπλων
δυνάμεων, την κατάσταση της οικονομίας, τη δημοσιονομική
πολιτική, τις αποφάσεις για την Ολυμπιακή Αεροπορία, την
τρομοκρατία, τις απόψεις για τους «αναρχικούς» κ.ά.).
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα με «τελικές επιλεκτικές
1985
επισημάνσεις» για τις τρέχουσες εξελίξεις στα εθνικά και τα
διεθνή θέματα (τη δραστηριότητα των ΗΠΑ, ΕΟΚ και ΕΣΣΔ, το
ΝΑΤΟ, τον ανταγωνισμό του διαστήματος, τις πολιτικές
εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Αφρική και Νότια Αμερική, τη
διεθνή οικονομία, την κατάσταση του δολαρίου, το Κυπριακό
Ζήτημα, την κριτική του Προέδρου της Δημοκρατίας Χρ.
Σαρτζετάκη κ.ά.), καθώς και σημείωμα με παρατηρήσεις για
τις «τελικές προεκλογικές επιλογές» (τις εκλογές, την κριτική
εναντίον του ΠΑΣΟΚ, τις αποκαλύψεις της Κριστίν
Ρασσιά-Παπανδρέου για τον πρώην σύζυγό της, την
κατάσταση της οικονομίας, την ενέργεια, το Κυπριακό Ζήτημα,
το νόμο-πλαίσιο για την παιδεία, την πολιτικοποίηση των
σχολείων και πανεπιστημίων, τα «ουδέτερα» θέματα για
«διακομματική αντιμετώπιση», τα προβλήματα για άμεση
αντιμετώπιση, τη δημόσια υγεία, την Προεδρία της
Δημοκρατίας από τον Χρ. Σαρτζετάκη, την τρομοκρατία, τη
δολοφονία Γρ. Λαμπράκη κ.ά.).
Ο φάκελος περιέχει κατάλογο των βουλευτών και
1985
ευρωβουλευτών που εκλέχθηκαν κατά τις εκλογές στις
02/06/1985, με τα στοιχεία εκλογικής περιφέρειας, κόμματος
και διεύθυνσης οικίας και γραφείου.
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1985

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
11 - Ανεξάρτητος βουλευτής
4 - Αλληλογραφία
Πλήθος φακέλων:

8

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Αλληλογραφία εσωτερικού: εκλογές 1985

2

Αλληλογραφία εσωτερικού 1985

3

Αλληλογραφία εσωτερικού 1986

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
1985

Ο φάκελος περιέχει επιστολές της περιόδου 30/04/1985 16/07/1985, οι οποίες αναφέρονται στη συμμετοχή του Ιω.
Πεσμαζόγλου στις εκλογές ως ανεξάρτητου σε συνεργασία με
το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές φυσικών προσώπων
1985
(ψηφοφόρων, φίλων και πολιτικών) που εκφράζουν την
υποστήριξή τους στην επιλογή του Ιω. Πεσμαζόγλου να
αποχωρήσει από το ΚΟΔΗΣΟ και να συνεργαστεί με τη Νέα
Δημοκρατία. Αναφέρονται, επίσης, στις εκλογές του 1985, στο
θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, στο γλωσσικό
ζήτημα και στην πρόταση νόμου για τη θεσμοθέτηση Διαρκούς
Επιτροπής Νεοελληνικής Γλώσσας και περιέχουν
παρατηρήσεις και προτάσεις για την άσκηση κοινοβουλευτικού
έργου. Τέλος, περιλαμβάνεται προσχέδιο άρθρου του Τάκη
Καρδαρά με τίτλο «Κρίση στο ΚΟΔΗΣΟ».
Ο φάκελος περιέχει επιστολές φυσικών προσώπων
1986
(ψηφοφόρων, φίλων και πολιτικών) με τις οποίες εύχονται για
την ονομαστική εορτή του Ιω. Πεσμαζόγλου, συγχαίρουν για
τις ομιλίες και τα άρθρα του, ζητούν πληροφορίες για την
ύπαρξη ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων,
αιτούνται συστάσεις για σπουδαστικές υποτροφίες κ.ά.
Αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην πρόταση νόμου για την
ίδρυση Διαρκούς Επιτροπής Νεοελληνικής Γλώσσας, στην
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, στο
Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα, στο ΚΟΔΗΣΟ, στο
οπτικοακουστικό «Αρχείο Κρήτης» του Γ. Σγουράκη κ.ά.
Περιέχονται, επίσης, πρόσκληση στο δεύτερο συνέδριο της
Νέας Δημοκρατίας (Θεσσαλονίκη, 16/02/1986), καθώς και

Τελ.
1985

1985

1986
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4

Αλληλογραφία εσωτερικού 1987

5

Αλληλογραφία εσωτερικού 1988

6

Αλληλογραφία εσωτερικού: διάφορα (1986-1987)

7

Αλληλογραφία: Γεράσιμος Μαρινάτος (1984)

8

Αλληλογραφία: έδρα Βυζαντινών και Νεοελληνικών
Σπουδών Πανεπιστημίου Οξφόρδης

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

προσχέδια επιστολών του Ιω. Πεσμαζόγλου προς διάφορα
πρόσωπα.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές φυσικών προσώπων
1987
(ψηφοφόρων, φίλων και πολιτικών), με τις οποίες συγχαίρουν
τον Ιω. Πεσμαζόγλου για τις ομιλίες, τα άρθρα και τις διαλέξεις
του, ευχαριστούν για βιβλιοπαρουσιάσεις, προσκαλούν σε
εκδηλώσεις, αιτούνται συστάσεις για σπουδαστικές
υποτροφίες, ζητούν ακροάσεις για την ικανοποίηση
προσωπικών αιτημάτων κ.ά. Αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην πρόταση για τη δημιουργία
νοσοκομειακής μονάδας «Παιδιού του σωλήνα», στην
υποψηφιότητα ένταξης της Τουρκίας στην ΕΟΚ, στην
Εξεταστική Επιτροπή για τον «Φάκελο της Κύπρου», στην
έδρα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών στην Οξφόρδη
κ.ά. Περιέχονται, τέλος, αντίγραφα επιστολών του Ιω.
Πεσμαζόγλου προς διάφορα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων
και η από 27/03/1987 εμπιστευτική επιστολή προς τον
Πρωθυπουργό Α. Παπανδρέου σχετική με τη δραστηριότητα
της Επιτροπής Δράσης για την Ευρώπη, καθώς και η από
03/09/1987 αίτηση προς τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εξωτερικών Θ. Πάγκαλο για την έγκριση έρευνας στο αρχείο
των διαπραγματεύσεων με την ΕΟΚ των 1952-1977.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές φυσικών προσώπων
1988
(ψηφοφόρων, φίλων και πολιτικών), με τις οποίες συγχαίρουν
τον Ιω. Πεσμαζόγλου για τις ομιλίες, τα άρθρα και τις διαλέξεις
του, προσκαλούν σε εκδηλώσεις, αιτούνται συστάσεις για
σπουδαστικές υποτροφίες, ζητούν την ικανοποίηση
προσωπικών αιτημάτων κ.ά. Αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στις
εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, στη δημόσια υγεία, στη
σύνθεση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, στη
μελέτη P. Cecchini της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων με τίτλο «Το κόστος της μη-Ευρώπης», στο
συνέδριο προς τιμήν του Στρατηγού De Gaulle, στα
προβλήματα των ακριτικών νομών, στην κατάστρωση εθνικού
προγράμματος πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών κ.ά.
Περιέχονται, τέλος, αντίγραφα επιστολών του Ιω. Πεσμαζόγλου
προς διάφορα πρόσωπα, καθώς και προς το ΑΤΠ-ΣΥΤΕ.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές του Ηλία Λ. Νοταρά, με θέμα
1986
τον φόβο, την υγεία, το Γραφείο Προστασίας της Ιστορίας στην
Εθνική Τράπεζα για θέμα περί Μακεδονίας, την ίδρυση
κόμματος «Κεντρο-Δεξιά Παράταξη Πατριωτικής
Συμφιλιώσεως», τη συσπείρωση της ομογένειας κ.ά. Περιέχει,
επίσης, κάρτα του καθηγητή Δ. Ζ. Ανδριόπουλου σχετικά με τη
θέση του Ιω. Πεσμαζόγλου ως προς την έκκληση του Γ. Ράλλη
για ευρύτερη πολιτική παράταξη υπό τον Κ. Καραμανλή.
Ο φάκελος περιέχει επιστολή του Γεράσιμου Μαρινάτου προς 1984
τον Ιω. Πεσμαζόγλου, με την οποία ζητά τις απόψεις του για το
πολιτικό κέντρο.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με το ζήτημα της
1987
κατάργησης της έδρας Μεσαιωνικής και Σύγχρονης Ελληνικής
Γλώσσας και Γραμματείας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
(Bywater and Southeby Chair of Medieval and Modern Greek
Language and Literature).

1987

1988

1987

1984

1988

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
11 - Ανεξάρτητος βουλευτής
5 - Ομιλίες - συνεντεύξεις
Πλήθος φακέλων:
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Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1985) [1]
(Ιανουάριος-Μάρτιος)

2

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1985) [2]
(Απρίλιος-Ιούνιος)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει ομιλία με θέμα «Διεθνείς οικονομικές
1985
εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελλάδα» (εκφωνήθηκε
στη Σχολή Εθνικής Αμύνης, 07/01/1985), πρόλογο του Ιω.
Πεσμαζόγλου στο βιβλίο του J. M. Landau, «Παντουρκισμός»
(Ιανουάριος 1985) και δηλώσεις σχετικές με την εκλογή του
Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ο φάκελος περιέχει κείμενο εις μνήμην του Χαρίλαου Ζαμαρία 1985
(30/04/1985) και συνέντευξη στην εφημερίδα «Η Βραδυνή»
(12/05/1985). Περιέχει, επίσης, απαντήσεις σε ερωτήματα
δημοσιογράφων, δηλώσεις σχετικές με την εκλογική
συνεργασία του Ιω. Πεσμαζόγλου με τη Νέα Δημοκρατία, τις
εκλογές της 02/06/1985, τις προγραμματικές δηλώσεις του Α.

Τελ.
1985

1985
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3

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1985) [3]
(Ιούλιος-Σεπτέμβριος)

4

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1985) [4]
(Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

5

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1986) [1]
(Ιανουάριος-Μάρτιος)

6

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1986) [2]
(Απρίλιος-Ιούνιος)

7

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1986) [3]
(Ιούλιος-Σεπτέμβριος)

8

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1986) [4]
(Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Παπανδρέου, καθώς και πρόγραμμα των προεκλογικών
ομιλίων του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει ανακοίνωση σχετική με την ομιλία του Ιω. 1985
Πεσμαζόγλου στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για τη νέα
κυβερνητική δομή, περίληψη ομιλίας επί των προγραμματικών
δηλώσεων του Πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου, σχόλια
αναφορικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την
κατάσταση της οικονομίας, συγχαρητήρια επιστολή για τα
δεκάχρονα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» και δήλωση επί
του νομοσχεδίου για τη σχολική παιδεία.
Ο φάκελος περιέχει άρθρο με τίτλο «Επιβάλλεται
1985
ολοκληρωμένη πολιτική για ν' αποτραπεί το οδυνηρό
αδιέξοδο» (για την εφημερίδα «Οικονομικός Ταχυδρόμος»,
14/10/1985), περίληψη ομιλίας στην ΟΝΝΕΔ Πάτρας με θέμα
«Το νόημα του αγώνα και της θυσίας του Πολυτεχνείου»
(15/11/1985), άρθρο με τίτλο «Γλώσσα και παιδεία:
επιλεγόμενα σε μια επερώτηση» και διάλεξη με θέμα «Διεθνείς
οικονομικές εξελίξεις: η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελλάδα»
(Σχολή Εθνικής Άμυνας, Δεκέμβριος 1985). Περιέχει, επίσης,
δηλώσεις σχετικές με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ, την επίσκεψη του Ιω. Πεσμαζόγλου στην
Κωνσταντινούπολη, την προσχώρηση της Ισπανίας και της
Πορτογαλίας στην ΕΟΚ, το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ, την
ελευθερία του τύπου, τον προϋπολογισμό του 1986,
συνεντεύξεις σε ελληνικές εφημερίδες, αντίγραφα
ερωτήσεων/επερωτήσεων στη Βουλή, καθώς και αντίγραφο
της πρότασης νόμου «Διαρκής Επιτροπή Νεοελληνικής
Γλώσσας».
Ο φάκελος περιέχει ομιλία με θέμα «Διεθνείς οικονομικές
1986
εξελίξεις: η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελλάδα» (07/01/1986),
ερώτηση για τις προβληματικές επιχειρήσεις (10/01/1985 και
28/01/1986), περίληψη ομιλίας με θέμα «Γλώσσα και παιδεία»
(Πάτρα, 18/01/1986), ομιλία με θέμα «Η πολιτική ένωση της
Ευρώπης και η Ελλάδα» (Εταιρία Μελέτης Προβλημάτων
Συλλογικών «ΕΜΠΡΟΣ», 22/01/1986), ερώτηση για τις
προβληματικές επιχειρήσεις (28/01/1986), άρθρο με τίτλο «Η
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα» (02/02/1986), χαιρετισμό
στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας (14/02/1986), άρθρο με
τίτλο «Η ελληνική πολιτισμική δημιουργία αναφαίρετο στοιχείο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται ενσυνείδητη στάση και
πολιτική της Ελλάδας. Η αναγκαία λύση για την περιφρούρηση
της εθνικής μας κληρονομιάς» (16-17/02/1986), άρθρο με τίτλο
«Η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων ισχυροποιείται με
την Ευρωπαϊκή Ένωση» (εφημερίδα «Η Καθημερινή»,
23-24/02/1986) και ομιλία προς τους φοιτητές της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (22/03/1986). Περιέχει,
επίσης, δηλώσεις σχετικές με την αναθεώρηση του
Συντάγματος, την πράξη νομοθετικού περιεχομένου «μέτρα
προστασίας της εθνικής οικονομίας», την πρόταση νόμου
«Διαρκής Επιτροπή Νεοελληνικής Γλώσσας», συνέντευξη
στον Κώστα Σερέζη και ανακοινώσεις σχετικές με την πολιτική
δραστηριότητα του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει ομιλία με θέμα «Η Ευρώπη στο κατώφλι 1986
του 2000» (Θεσσαλονίκη, 18/04/1986, δακτυλόγραφο για το
περιοδικό «Ευθύνη»), συνέντευξη με τίτλο «Οι ανεπάρκειες
της οικονομικής πολιτικής και η απειλή του αδιεξόδου»
(εφημερίδα «Αντίλογος», Μάιος 1986) και απάντηση σε
ερώτημα του περιοδικού «Πολιτικά Θέματα» για τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις (Ιούνιος 1986). Περιέχει, επίσης,
ερωτήσεις και δηλώσεις σχετικά με την παιδεία, την εξωτερική
πολιτική, τις τουρκικές απειλές, την τρομοκρατία και το
νομοσχέδιο για τη διακοπή της εγκυμοσύνης.
Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη για το περιοδικό «Γραμμή»,
1986
παρουσίαση με θέμα «Η γενικότερη σημασία του Πανελλήνιου
Θεολογικού Συνεδρίου» (Αύγουστος 1986) και σχέδιο ομιλίας
στην Αλεξανδρούπολη (13/09/1986). Περιέχει, επίσης,
ερωτήσεις/επερωτήσεις για την παιδεία, τη γλώσσα και την
υγεία, καθώς και δηλώσεις σχετικές με την ομιλία του
Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για την οικονομική κατάσταση της
χώρας και τις επικείμενες δημοτικές εκλογές.
Ο φάκελος περιέχει άρθρο με τίτλο «Πέντε χρόνια ΠΑΣΟΚ»
1986
(εφημερίδα «Βραδυνή», 19/10/1986), συνέντευξη με αφορμή
τη 12η επέτειο του Πολυτεχνείου (εφημερίδα
«Ελευθεροτυπία», 13/11/1986) και συνέντευξη για τον
«Οικονομικό Ταχυδρόμο» (05/12/1986). Περιέχει, επίσης,
δηλώσεις σχετικές με τις επικείμενες δημοτικές εκλογές, τον
σεισμό που έπληξε την Καλαμάτα, τη γλώσσα, την παιδεία και

1985

1985

1986

1986

1986

1986
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Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1987) [1]
(Ιανουάριος-Μάρτιος)

10

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1987) [2]
(Απρίλιος-Μάιος)

11

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1987) [3]
(Ιούνιος-Οκτώβριος)

12

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1987) [4]
(Νοέμβριος-Δεκέμβριος)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

τον προϋπολογισμό του 1987.
Ο φάκελος περιέχει ομιλία με θέμα «Διεθνείς οικονομικές
1987
εξελίξεις: η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελλάδα» (07/01/1987),
άρθρο με τίτλο «Ριζικές τροποποιήσεις χρειάζεται το Εθνικό
Σύστημα Υγείας» (εφημερίδα «Η Καθημερινή», χ.χ.), άρθρο με
τίτλο «Να εξασφαλισθούν το κύρος και τα δικαιώματα των
νοσοκομειακών γιατρών» (12/02/1987), άρθρο με τίτλο
«Αυτονομία στα νοσοκομεία με σύγχρονη ικανή διοίκηση»
(15-16/02/1987), συνέντευξη στην εφημερίδα «Χιακή Φωνή»,
συνέντευξη στην εφημερίδα «Εξπρές» (17/02/1987), άρθρο με
τίτλο «Τι αφήνει πίσω του το ΠΑΣΟΚ» (εφημερίδα «Η
Βραδυνή της Κυριακής», Μάρτιος 1987), άρθρο με τίτλο
«Πρόσθετη αμοιβή για αυξημένη παραγωγικότητα»
(εφημερίδα «Εξπρές», Μάρτιος 1987), συνέντευξη στην
εφημερίδα «Τέταρτο» (χ.χ.) και συνέντευξη στο περιοδικό
«Επίκαιρα» (Μάρτιος 1987). Περιέχει, επίσης, ερωτήσεις στη
Βουλή και δηλώσεις σχετικές με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη,
τα εθνικά συμφέροντα, το ΕΣΥ, το νομοσχέδιο για την
εκκλησιαστική περιουσία και τη συμμετοχή του Ιω.
Πεσμαζόγλου στην Επιτροπή Δράσης για την Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει άρθρο με τίτλο «Η αντιδικτατορική δράση 1987
της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων (ΕΜΕΠ)»
(εφημερίδα «Το Βήμα», 07/04/1987), άρθρο με τίτλο
«Εμπειρίες από το πραξικόπημα και τη δικτατορία»
(εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», Απρίλιος 1987), συνέντευξη στο
περιοδικό «Ταχυδρόμος» (Απρίλιος 1987) και άρθρο με τίτλο
«Europe on the threshold of the 21st century» (μτφρ. από το
περιοδικό «Ευθύνη», Απρίλιος 1987). Περιέχει, επίσης,
επερωτήσεις για το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), τη
γλωσσική μόρφωση και τις ανωμαλίες του εκπαιδευτικού
συστήματος, καθώς και ανακοινώσεις, δελτία τύπου και
δηλώσεις σχετικές με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας,
το γλωσσικό ζήτημα, το εκπαιδευτικό σύστημα, την
πανεπιστημιακή παιδεία, την οικονομική πολιτική του ΠΑΣΟΚ
και τον εξωτερικό προσανατολισμό της Ελλάδας.
Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη στους Γ. Θωμάκο και Ε.
1987
Καραμήτσα (χ.χ.), συνέντευξη στον Σ. Γρηγοριάδη (εφημερίδα
«Έθνος»), συνέντευξη στη Μαντώ Τσούμπα (στα ελληνικά και
στα αγγλικά, Σεπτέμβριος 1987), συνέντευξη στην εφημερίδα
«Πελοπόννησος» Πατρών, άρθρο με τίτλο «Ποια οικονομική
πολιτική για το 1988;» (περιοδικό «Αγορά»), ομιλία με θέμα
«Οι "στόχοι του 1992" και οι ελληνικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις» (01/10/1987), ομιλία με θέμα «Γλώσσα και
παιδεία» (Πειραϊκή Λέσχη, 09/10/1987), συνέντευξη στη Λ.
Βασιλειάδη (εφημερίδα «Εξπρές», Οκτώβριος 1987),
συνέντευξη στην εφημερίδα «Ελευθερία» Λάρισας
(09/10/1987), συνέντευξη στον Γ. Σαραντάκο (εφημερίδα «Η
Βραδυνή της Κυριακής»), συνέντευξη στο ραδιόφωνο
(10/10/1985), άρθρο με τίτλο «Νέα αποδυνάμωση της
αξιοκρατίας» (17/10/1987) και συνέντευξη στον Κ. Σερέζη
(εφημερίδα «Ελεύθερος» Κύπρου). Περιέχει, επίσης,
ερωτήσεις/επερωτήσεις για τη διδασκαλία της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας στο γυμνάσιο και για το Ελληνικό
Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών
Βενετίας, καθώς και ανακοινώσεις και δηλώσεις σχετικές με
την εθνική προσφορά του Κ. Καραμανλή την περίοδο της
Μεταπολίτευσης, την ομιλία του Α. Παπανδρέου για την
οικονομία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την άρση του
εμπολέμου Ελλάδας-Αλβανίας, τη διδασκαλία των αρχαίων
ελληνικών, την παραπαιδεία και, τέλος, δηλώσεις εις μνήμην
του Αλέξανδρου Μπαλτατζή και του Κωνσταντίνου Τσάτσου.
Επιπλέον, περιέχει και μια σημείωση για το περιοδικό
«Πάνθεον» (της Ευγενίας Καλτεζιώτη) με τίτλο
«Ζωγραφίζοντας από την ταράτσα του σπιτιού στην Αίγινα».
Ο φάκελος περιέχει άρθρο με τίτλο «Θετική αλλά συγκεχυμένη 1987
ιδεολογική μετακίνηση» (εφημερίδα «Κυριακάτικη»,
01/11/1987), άρθρο με τίτλο «Κωνσταντίνος Τσάτσος»
(περιοδικό «Ευθύνη», 03/11/1987), άρθρο με τίτλο «Άτομο και
εξουσία» (περιοδικό «Ευθύνη», 03/11/1987), συνέντευξη στην
Καρίνα Λάμψα (περιοδικό «Μεθαύριο»), συνέντευξη στη
ραδιοφωνική εκπομπή «Καταιγισμοί» του Άκη Κοσώνα
(σταθμός «Αθήνα 9,84 FM Stereo, 25/11/1987), εισήγηση με
τίτλο «Greece and the European Monetary Space» (διάσκεψη
«Europe 1992», Παρίσι, Δεκέμβριος 1987), συνέντευξη στον
Απ. Αποστολόπουλο (εφημερίδα «Ακρόπολις», 13/12/1987)
και διάλεξη με θέμα «Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελλάδα. Αποκλίσεις οικονομιών

1987

1987

1987

1987
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Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1988) [1]
(Ιανουάριος-Φεβρουάριος)
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Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1988) [2]
(Μάρτιος-Ιούνιος)
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Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1988) [3]
(Ιούλιος-Οκτώβριος)
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Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1988) [4]
(Νοέμβριος-Δεκέμβριος)
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Βορρά-Νότου και επιπτώσεις αυτών στην ΕΟΚ» (Σχολή
Εθνικής Άμυνας, Δεκέμβριος 1987). Περιέχει, επίσης, επίκαιρη
ερώτηση για την καταστροφή των ελαιοδένδρων του Ελαιώνα
της Αθήνας, καθώς και ανακοινώσεις και δηλώσεις σχετικές με
τους στόχους της Ευρώπης για το 1992, την παιδεία, τα
προβλήματα των φοιτητών, τις καταλήψεις των
πανεπιστημίων και τον προϋπολογισμό του 1988.
Ο φάκελος περιέχει ομιλία με θέμα «Διεθνείς οικονομικές
1988
εξελίξεις και η Ελλάδα» (07/01/1988), συνέντευξη στο
περιοδικό «Εποπτεία» (Δεκέμβριος 1987), συνέντευξη με θέμα
«Η εκλογή του νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
και οι προοπτικές για το Κυπριακό» (Κανάλι 1 Δήμου Πειραιά,
23/02/1988), συνέντευξη στον Ν. Χατζηνικολάου (εκπομπή
«Ενώπιος ενωπίω», ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84 FM
Stereo», 26/02/1988). Περιέχει, επίσης,
ερωτήσεις/επερωτήσεις για τη διαδικασία και τα κριτήρια
διανομής σε νέους δωρεάν εισιτηρίων για θεατρικές
παραστάσεις και για το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, καθώς
και ανακοινώσεις και δηλώσεις σχετικές με την Επιτροπή
Δράσης για την Ευρώπη, τους στόχους για την Ευρώπη του
1992, τις ευρωπαϊκές προοπτικές για το 2000, το εκπαιδευτικό
νομοσχέδιο, τη γλώσσα και την ορθοδοξία και την επαναφορά
του σταυρού προτίμησης στις εκλογές.
Ο φάκελος περιέχει άρθρο με τίτλο «Κενό σοβαρότητας στα
1988
Ελληνο-τουρκικά» (20/04/1988), άρθρο με τίτλο «Εξάρθρωση
και διασυρμός του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας: βαρειά
κυβερνητική ευθύνη» (εφημερίδα «Καθημερινή», 22/05/1988),
άρθρο με τίτλο «Η κυβέρνηση εκθεμελιώνει το Ελληνικό
Ινστιτούτο Βενετίας» (εφημερίδα «Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία», 29/05/1988), άρθρο με τίτλο «Περιφρόνηση
της νοημοσύνης του λαού» (εφημερίδα «Καθημερινή»,
05/06/1988) και συνέντευξη στον Κ. Σερέζη (εφημερίδα
«Φιλελεύθερος» Κύπρου, 08/06/1988). Περιέχει, επίσης,
επερώτηση για το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας και δηλώσεις
σχετικές με την πορεία της Ελλάδας στην ΕΟΚ ενόψει του
1992 και του 2000, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό
Ζήτημα, το σχέδιο νόμου «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού
κεφαλαίου», την παιδεία, την κράτηση του Ιω. Πεσμαζόγλου
στο ΕΑΤ-ΕΣΑ το 1973 και την έκδοση του βιβλίου «Αγωνιστικά Γ΄».
Ο φάκελος περιέχει άρθρο με τίτλο «Η ελληνική προεδρία της 1988
Ευρωπαϊκής Κοινότητας: η σημασία και οι προεκτάσεις της»
(εφημερίδα «Καθημερινή», 03/07/1988), άρθρο με τίτλο «Η
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς ανακατατάξεις: η ελληνική
προεδρία της Κοινότητας» (εφημερίδα «Καθημερινή»,
10/07/1988), συνέντευξη με θέμα «Η παραγωγή στελεχών και
το εκπαιδευτικό σύστημα» (εφημερίδα «Εξπρές», 07/11/1988),
ομιλία με θέμα «Η πορεία της Ελλάδας προς το 2000»
(Θεσσαλονίκη, 06/10/1988), άρθρο με τίτλο «Δημόσια ευθύνη
για τη γλώσσα» (περιοδικό «Το Δένδρο», 17/10/1988),
συνέντευξη στον Στ. Παπαγεωργίου για τα Κυπριακά
(19/10/1988), επετειακή ομιλία με τίτλο «Η 28η Οκτωβρίου
1940 και το σημερινό μήνυμά της» (Ροταριανός Όμιλος,
20/10/1988) και άρθρο με τίτλο «Λάκης Κουρούκλης: ένας
ακέραιος άνθρωπος, αγωνιστής και πολιτικός» (περιοδικό
«Πολιτικά Θέματα», 21-27/10/1988). Περιέχει, επίσης,
επερώτηση για την εκπαιδευτική πολιτική και δηλώσεις
σχετικές με τις εξελίξεις στην εκπαίδευση, το σχέδιο νόμου
«Κύρωση της Σύμβασης του Μαΐου '88 μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της Εκκλησίας της Ελλάδος», τις κυβερνητικές
δηλώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την οικονομία,
την ασθένεια του Α. Παπανδρέου, το Κυπριακό Ζήτημα, την
Επιτροπή για την Κύπρο και την πολεμική εναντίον του Κ.
Καραμανλή, τον θάνατο του Λάκη Κουρούκλη και τις πολιτικές
προεκτάσεις της ευρωπαϊκής ενότητας.
Ο φάκελος περιέχει άρθρο με τίτλο «Εθνικός και δημοκρατικός 1988
ανενδοτισμός» (περιοδικό «Ευθύνη», 04/11/1988), συνέντευξη
με θέμα «Η παραγωγή στελεχών και το εκπαιδευτικό
σύστημα» (εφημερίδα «Εξπρές», 07/11/1988) και ομιλία με
θέμα «Δυτικοευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της
ασφάλειας: η πολιτική διάσταση» (Ίδρυμα Πολιτικών Μελετών
και Επιμόρφωσης, 02/12/1988). Περιέχει, επίσης, δηλώσεις
σχετικές με την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, τη συμπαράσταση προς τους Έλληνες και ξένους
κρατουμένους στην Τουρκία, την πολιτική διάσταση της
ευρωπαϊκής ασφάλειας, την εκλογή του Ιω. Πεσμαζόγλου ως
επίτιμου εταίρου του St. John's College του Πανεπιστημίου
Cambridge και τον προϋπολογισμό του 1989.
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Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1989) [1]
(Ιανουάριος-Φεβρουάριος)

Ο φάκελος περιέχει διάλεξη με θέμα «Διεθνείς οικονομικές
1989
εξελίξεις: η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελλάδα. Αποκλίσεις
οικονομιών Βορρά-Νότου και επιπτώσεις αυτών στην ΕΟΚ»
(Σχολή Εθνικής Άμυνας, Ιανουάριος 1989), άρθρο με τίτλο «Η
Ελλάδα και οι ευρωπαϊκές προοπτικές» (εφημερίδα
«Καθημερινή», 25/01/1989), άρθρο με τίτλο «Νέα αντίληψη και
πολιτική για την ελληνική εκπαίδευση» (περιοδικό «Νέα
Εστία», Φεβρουάριος 1989) και συνέντευξη για το περιοδικό
«Information» (Μάρτιος 1989). Περιέχει, επίσης, δηλώσεις
σχετικές με τις ανακρίβειες του Προέδρου της Σοσιαλιστικής
Ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου εναντίον της Ελλάδας, τη
συνταγματική αναθεώρηση ιδίως όσον αφορά τις
αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, την
προτεραιότητα της εκπαίδευσης και τη διαφθορά. Ακόμη,
περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις για συνέντευξη στο
αμερικανικό δίκτυο «ABC» (09/02/1989).

1989
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Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1989) [2]
(Μάρτιος-Απρίλιος)

1989
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Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1989) [3]
(Μάιος-Ιούνιος)

20

Ομιλία «Η Ελλάδα στο κατώφλι του 2000» [1985/1986;] [1]
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Ομιλία «Η Ελλάδα στο κατώφλι του 2000» [1985/1986;] [2]
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Ομιλία «Η Ελλάδα στο κατώφλι του 2000» [1985/1986;] [3]

23

Ομιλία «Progress and prospects in European integration»
(Cambridge, 06/03/1986)

24

Ομιλία για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων προς την
ΕΟΚ (Δημαρχείο Βόλου, 19/04/1986)
Ομιλία για τις διεθνείς οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις
(Deree College - Pearce, 22/04/1986)

Ο φάκελος περιέχει ομιλία με θέμα «La politique europeenne 1989
de De Gaulle» (συνέδριο «100 χρόνια από τη γέννηση του
Στρατηγού Ντε Γκωλ», Αθήνα, 06/04/1989) και μετάφρασή της
στα ελληνικά, ομιλία με τίτλο «Παναγιώτης Κανελλόπουλος: ο
πνευματικός άνθρωπος και αγωνιστής της Δημοκρατίας»
(Σχολή Ζηρίδη, 12/04/1989) και συνέντευξη στο περιοδικό
«Οικονομικός Ταχυδρόμος» (Απρίλιος 1989). Περιέχει, επίσης,
ανακοινώσεις και δηλώσεις σχετικές με τον έλεγχο των
δαπανών των υποψηφίων βουλευτών και τις πολιτικές
κατευθύνσεις της νέας κυβέρνησης, καθώς και δήλωση προς
τιμήν του Παναγιώτη Κανελλόπουλου.
Ο φάκελος περιέχει άρθρο με τίτλο «Εθνική πολιτική γενικής 1989
αποδοχής» (εφημερίδα «Καθημερινή»), ομιλία με θέμα
«Perspectives francohelleniques dans le cadre de l'Union
Europeenne» (Ελληνο-γαλλικό Επιμελητήριο, 01/06/1989) και
ομιλία με θέμα «Κατευθύνσεις της ελληνικής πολιτικής στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»
(05/06/1989). Περιέχει, επίσης, δηλώσεις σχετικές με την
υποψηφιότητα του Ιω. Πεσμαζόγλου στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Νέας
Δημοκρατίας, την Τράπεζα Κρήτης, τον θάνατο του Τάκη
Καρδάρα, τις επικείμενες εκλογές, την ασφάλεια στην ΕΟΚ και
τη Δικαιοσύνη. Τέλος, περιλαμβάνονται πρόσκληση σε
προεκλογική ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου, ψηφοδέλτιο της
Νέας Δημοκρατίας για το Ευρωκοινοβούλιο, αφίσα για
πολιτική συγκέντρωση, πρόγραμμα των προεκλογικών
συγκεντρώσεων κ.ά. τεκμήρια.
Ο φάκελος περιέχει δακτυλόγραφο κείμενο της ομιλίας, καθώς 1984
και πηγές για τη σύνταξη του κειμένου, όπως δημοσιεύματα
τύπου και σημειώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των
ετών 1984-1985 και το βιβλίο του R. Williams, «Towards
2000», Penguin 1985.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις για την ομιλία με 1984
θέμα «Η Ελλάδα στο κατώφλι του 2000», καθώς και άλλες
ομιλίες που άπτονται της πολιτικής εκσυγχρονισμού, της
εθνικής ενότητας και της οικονομικής πολιτικής. Περιέχει,
επίσης, αντίγραφο συνέντευξης του Α. Παπανδρέου στους
πολιτικούς συντάκτες (Ζάππειο, 17/10/1984).
Ο φάκελος περιέχει δακτυλόγραφο κείμενο της ομιλίας, καθώς 1980
και πηγές για τη σύνταξη του κειμένου, όπως μελέτη της
Παγκόσμιας Τράπεζας για τη φτώχεια (1980), την έκθεση
«The Global 2000 Report to the President» (1980), έγγραφο
εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Towards European
economic recovery in the 1980s» (1983), ομιλία του Γενικού
Γραμματέως της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Emile Noel «La Communaute Europeenne: Quel avenir?»
(1984), καθώς και δημοσιεύματα τύπου των ετών 1982-1985.
Ο φάκελος περιέχει περίγραμμα της ομιλίας, χειρόγραφες
1986
σημειώσεις και το άρθρο του S. J. Dryden, «E.C. accuses U.S.
of 'Aggression' in trade dispute» (02/04/1986).
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις με οικονομικά
1986
στοιχεία και άλλα δεδομένα για την ομιλία.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις για την ομιλία
1982
καθώς και το τεύχος 199 του περιοδικού «Αντί» (19/02/1982),
το οποίο περιλαμβάνει συνέντευξη του πρώην Προέδρου του
Ιράν Μπανί-Σαντρ με θέμα το ενδεχόμενο αμερικανικής
επέμβασης στη Μέση Ανατολή. Το ίδιο τεύχος περιλαμβάνει
αφιέρωμα στην κατάληψη της Νομικής Σχολής και άρθρα
σχετικά με το νόμο-πλαίσιο για την παιδεία.
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Ομιλία «Greece and the European Monetary Space» (1987)

Ο φάκελος περιέχει σχέδιο ομιλίας για τη θέση της Ελλάδας
1969
στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), η οποία
εκφωνήθηκε στο συνέδριο «Euro 92» (Παρίσι, 05-06/12/1987).
Περιέχει, επίσης, χειρόγραφες σημειώσεις, οικονομικούς
πίνακες, σημειώσεις από τις ομιλίες των J. Delors και V.
Giscard d'Estaing, δελτίο τύπου με κριτική του Ιω.
Πεσμαζόγλου στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας (16/10/1969), διάφορα
έντυπα του συνεδρίου και τηλεγραφήματα.

1987
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Παρουσίαση βιβλίου Δ. Μπάτση, «Η βαρειά βιομηχανία»
(1987)

1987

1987
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Ομιλίες για τη γλώσσα, την παιδεία και την Ορθοδοξία
(1987-1988) [1]

1987

1988
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Ομιλίες για τη γλώσσα, την παιδεία και την Ορθοδοξία
(1987-1988) [2]: πηγές

1987

1988
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Ομιλίες για τη γλώσσα, την παιδεία και την Ορθοδοξία
(1987-1988) [3]: πηγές

1988

1988
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Ομιλίες για τη γλώσσα, την παιδεία και την Ορθοδοξία
(1987-1988) [4]: πηγές

1976

1976
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Ομιλία για την Ελληνική Επανάσταση 1821 (1988) [1]

1988

1988
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Ομιλία για την Ελληνική Επανάσταση 1821 (1988) [2]

1971

1988

34

Ομιλία «Η πολιτική ενδοτικότητας - κατευνασμού. Μόναχο
1938: επέτειος 50 ετών» (1988)

1988

1988

35

Ομιλία «Η 28η Οκτωβρίου 1940 και το σημερινό μήνυμά
της» (20/10/1988)

Ο φάκελος περιέχει δακτυλόγραφο κείμενο από την
παρουσίαση του βιβλίου του Δ. Μπάτση, καθώς και
χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου για τη
συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην ΕΤΒΑ με θέμα το
βιβλίο αυτό. Περιέχει, επίσης, την από 05/08/1987 επιστολή
του Δ. Μπάτση που συνοδεύει δακτυλόγραφο κείμενο του
ίδιου με τίτλο «Οικονομική ανάπτυξη και το δίλημμα "βαρειά" ή
"ελαφρά" βιομηχανία στην χάραξη οικονομικής πολιτικής»,
δοκίμιο του κειμένου αυτού, καθώς και δημοσιεύματα τύπου
σχετικά με την ελληνική βιομηχανία.
Ο φάκελος περιέχει δακτυλογραφημένο κείμενο ομιλίας του
Ιω. Πεσμαζόγλου με θέμα «Γλώσσα και παιδεία» (Πειραϊκή
Λέσχη, Ναυτικός Όμιλος, 09/10/1987), χειρόγραφο κείμενο
ομιλίας του ίδιου με θέμα «Γλώσσα και Ορθοδοξία» (Εταιρεία
Σύγχρονου Ελληνικού Προβληματισμού, Βόλος, 10/01/1988)
και χειρόγραφες σημειώσεις για θέματα παιδείας, γλώσσας και
ορθοδοξίας. Περιέχει, επίσης, φωτοαντίγραφα μελέτης του Β.
Ιωαννίδη για την ελληνιστική κοινή γλώσσα της Καινής
Διαθήκης, κεφαλαίου συγγράμματος [αταύτιστου] για τη
συνάντηση Χριστιανισμού και Ελληνισμού, καθώς και μελέτης
του Ν. Σβορώνου για τον Ιωάννη Δαμασκηνό και τη συμβολή
του Βυζαντίου στην πνευματική εξέλιξη της Ευρώπης.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
Ορθοδοξία, τα συνταγματικά δικαιώματα της Εκκλησίας, τη
μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, την επαγγελματική
κατάρτιση, τη μετανάστευση επιστημόνων και την αρχαία
ελληνική γλώσσα, ιστορία και τέχνη. Περιέχει, επίσης,
ανακοίνωση της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων με τίτλο
«Οι "προοδευτικές" δυνάμεις και το μάθημα των
θρησκευτικών» (19/11/1987), καθώς και δακτυλόγραφο
κείμενο του Γ. Μπαμπινιώτη με τίτλο «Εισήγηση - προτάσεις
για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στις βαθμίδες
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό - γυμνάσιο)».
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου του έτους 1988
σχετικά με τον πολιτισμό, τη νεοελληνική ποίηση, τη γαλλική
ως διεθνή γλώσσα και τους δεσμούς Ελλάδας - Ευρώπης.
Περιέχει, επίσης, το πρώτο τεύχος του περιοδικού «Νέα
Κοινωνιολογία» [αφιέρωμα στον Δημοσθένη Δανιηλίδη], το
οποίο περιλαμβάνει άρθρο του εκδότη Μελέτη Η.
Μελετόπουλου με τίτλο «Η ελληνική κοινωνία μπροστά στο
νέο κόσμο».
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο του βιβλίου των Andre
Vergez και Denis Huisman, με τίτλο «Histoire des philosophes
illustree par les textes», Παρίσι [1976;].
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο από τον πανηγυρικό λόγο του
Αριστόβουλου Ι. Μάνεση στην Ακαδημία Αθηνών με τίτλο «Η
φιλελεύθερη και δημοκρατική ιδεολογία της εθνικής
Επανάστασης του 1821» (1987). Περιέχει, επίσης,
δημοσιεύματα τύπου, καθώς και χειρόγραφες και
δακτυλογραφημένες σημειώσεις για την Ελληνική
Επανάσταση και την επίδραση της Γαλλικής Επανάστασης.
Ο φάκελος περιέχει φωτοστατικές ανατυπώσεις από την
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, των κειμένων:
α) «Προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος», εν Κορίνθω 1822
(ανατ. 1971), β) «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου
Σολωμού, εν Μεσολογγίω 1825 (ανατ. 1971) και γ) «Ελληνική
Νομαρχία ήτοι Λόγος περί ελευθερίας» παρά Ανωνύμου του
Έλληνος, εν Ιταλία 1816 (ανατ. 1976).
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες αποδελτιώσεις κειμένων των
Προκόπη Παπαστρατή, Ιωάννη Κολιόπουλου, Ι. Ε. Γκίκα και
Hagen Fleischer, καθώς και δημοσιεύματα εφημερίδων
σχετικά με το θέμα της ομιλίας του Ιω. Πεσμαζόγλου για την
επέτειο των 50 ετών από τη Διάσκεψη του Μονάχου
(29/09/1938).
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφο και δακτυλόγραφο σχέδιο
ομιλίας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Περιέχει, επίσης,
άρθρα εφημερίδων σχετικά με την επέτειο.
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Ομιλία «Το Όχι του '40»

37

Διάλεξη «Διεθνείς οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις και η
Ελλάδα» (Σχολή Εθνικής Άμυνας, 11/01/1989)
Σχέδιο Marshall στην Ελλάδα - σταθεροποίηση της
ελληνικής οικονομίας στη δεκαετία 1950

38

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφο κείμενο και σημειώσεις για
ομιλία με θέμα την επέτειο από την έναρξη του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου. [Αχρονολόγητο].
Ο φάκελος περιέχει το διάγραμμα της ομιλίας, δημοσιεύματα
τύπου και χειρόγραφες σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω.
Πεσμαζόγλου για το Σχέδιο Marshall, ανάτυπο για το Σχέδιο
Marshall από εκδήλωση στο Λονδίνο αφιερωμένη σ' αυτό
(03/06/1987) και φωτοτυπία άρθρου του Θ. Καραβία για τη
βοήθεια των ΗΠΑ κατά την περίοδο 1944-1962.
[Αχρονολόγητο. Ενδεχομένως πρόκειται για ομιλία του Ιω.
Πεσμαζόγλου σε αυτή την εκδήλωση].

1989

1989

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
11 - Ανεξάρτητος βουλευτής
6 - Επίσημες επισκέψεις
Πλήθος φακέλων:

9

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

1

Ταξίδι στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες (4-24 Φεβρουαρίου
1985)

2

Επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη (24 Οκτωβρίου 3 Νοεμβρίου 1985) [1]

3

Επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη (24 Οκτωβρίου 3 Νοεμβρίου 1985) [2]

4

Επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη (24 Οκτωβρίου 3 Νοεμβρίου 1985) [3]

Ο φάκελος περιέχει απόδειξη ταξιδιωτικού γραφείου,
αεροπορικά εισιτήρια, αποδείξεις διαμονής και διατροφής,
εισιτήρια αστικών λεωφορείων, θεατρικών παραστάσεων και
εισόδου στο Μουσείο Ιστορίας της Γαλλίας, καθώς και
τουριστικό χάρτη της πόλης του Παρισιού.
Ο φάκελος περιέχει πρόγραμμα επίσκεψης του Ιω.
Πεσμαζόγλου στην Κωνσταντινούπολη, το κείμενο της ομιλίας
του (Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης, 28/10/1985),
δελτίο τύπου, κατάλογο προσκεκλημένων σε δεξίωση προς
τιμήν του (25/10/1985), φύλλα της εφημερίδας της ελληνικής
ομογένειας «Ηχώ» (26 και 29/10/1985) με την είδηση της
επίσκεψης και της ομιλίας του, φύλλο της τουρκικής
εφημερίδας «Turkish Daily News» (15/11/1985), σπαράγματα
από δελτία τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου με
αναφορές στον Ιω. Πεσμαζόγλου, καθώς και σχέδιο επιστολής
του Ιω. Πεσμαζόγλου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Δημήτριο με χρονολογία Χριστούγεννα 1985.
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικό υλικό σχετικό με την
επίσκεψη του Ιω. Πεσμαζόγλου στην Κωνσταντινούπολη.
Περιλαμβάνονται: α) σχηματική αναπαράσταση οργάνωσης
της Αρχιεπισκοπής και των Μητροπόλεων του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, β) κατάλογος των ομογενειακών σχολείων
Κωνσταντινουπόλεως, γ) κατάλογος εφημερίδων, συλλόγων,
συνδέσμων, φιλόπτωχων αδελφοτήτων και συσσιτίων, δ)
κατάλογος μειζόνων ιδρυμάτων, ε) ιεραρχία του Οικουμενικού
Πατριαρχείου και τίτλοι, στ) σημείωμα με τα ιδρύματα της
ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, ζ) σημείωμα
για την ομογενειακή εκπαίδευση, η) υπόμνημα με τίτλο
«Greek-Orthodox Minority Education in Turkey» (13/02/1985),
θ) σημείωμα για τους περιορισμούς των αστικών δικαιωμάτων
Ελλήνων πολιτών στην Τουρκία, ι) σημείωμα για τους
περιορισμούς των αστικών δικαιωμάτων ομογενών τουρκικής
ιθαγένειας στην Τουρκία, ια) φωτοαντίγραφο υπομνήματος με
τίτλο «Measures taken against the Ecumenical Patriarchate
between 1923 and 1964» [31 Ιουλίου 1964], ιβ) σημείωμα για
τα πολιτικά κόμματα της Τουρκίας, ιγ) σημείωμα για τις
εφημερίδες της Κωνσταντινούπολης και ιδ) εκθέσεις των
τουρκικών τραπεζών Akbank και Yapi-Kredi Bank με
οικονομικά στοιχεία.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις και ενημερωτικό
υλικό σχετικό με την επίσκεψη του Ιω. Πεσμαζόγλου στην
Κωνσταντινούπολη. Περιλαμβάνονται: α) άρθρο του Δ. Α.
Ζακυθηνού με τίτλο «Η Κωνσταντινούπολις του Γένους. Τα
μετά την Άλωσιν» (περιοδικό «Νέα Εστία», 1972), β)
υπόμνημα του Θ. Λ. Χρυσανθόπουλου με θέμα το
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως (Νοέμβριος
1984), γ) υπόμνημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα
τα προβλήματα της ομογενειακής παιδείας (18/01/1985), δ)
σπάραγμα περιοδικού με άρθρα σχετικά με τις πυρηνικές
φιλοδοξίες της Τουρκίας, τον τουρκικό στόλο στο Αιγαίο, τους
στρατηγικούς στόχους και τις δυνατότητες της Τουρκίας για τη
Δύση και τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου 1955 κατά των
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και ε) έντυπο του

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Αρχ.
1985

Τελ.
1985

1985

1985

1964

1985

1972

1985

Σελίδα: 111

5

Επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη (24 Οκτωβρίου 3 Νοεμβρίου 1985) [4]

6

Επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη (24 Οκτωβρίου 3 Νοεμβρίου 1985) [5]
Επίσκεψη στην Αγγλία: Καίμπριτζ - Λονδίνο (5-15 Μαρτίου
1986)

7

8

Επίσκεψη στη Ρώμη (21-26 Μαρτίου 1987) [1]

9

Επίσκεψη στη Ρώμη (21-26 Μαρτίου 1987) [2]

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ινστιτούτου Πολιτικών Σπουδών με τίτλο «Minorities: Facts
and figures» για τις διώξεις που υφίσταται η ελληνορθόδοξη
μειονότητα της Τουρκίας.
Ο φάκελος περιέχει τηλεγραφήματα μεταξύ του Γενικού
Προξενείου Κωνσταντινούπολης και του Υπουργείου
Εξωτερικών που αναφέρονται στην επίσκεψη και στην ομιλία
του Ιω. Πεσμαζόγλου, καθώς και στις συνεντεύξεις που έδωσε
σε τουρκικές εφημερίδες.
Ο φάκελος περιέχει αεροπορικά εισιτήρια, αποδείξεις
ξενοδοχείου, κάρτες και χειρόγραφα σημειώματα.
Ο φάκελος περιέχει πρόγραμμα της επίσκεψης του Ιω.
Πεσμαζόγλου στο Cambridge και στο Λονδίνο, απόδειξη
ταξιδιωτικού πρακτορείου, αεροπορικά εισιτήρια, αποδείξεις
ξενοδοχείων, μενού δύο επίσημων δείπνων, καταλόγους
προσκεκλημένων σε αυτά, καθώς και πληροφοριακό έντυπο
του ξενοδοχείου «The Britannia Hotel».
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την επίσκεψη του Ιω.
Πεσμαζόγλου στη Ρώμη για τη συνάντηση της Επιτροπής
Δράσης για την Ευρώπη. Περιλαμβάνονται κάρτα
διαπιστευτηρίων με το όνομα του Ιω. Πεσμαζόγλου,
πρόσκληση σε γεύμα του Υπουργού Εξωτερικών Giulio
Andreotti για τον εορτασμό της 30ής επετείου από την
υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, πρόσκληση σε δεξίωση
του Έλληνα πρέσβη Χρήστου Στρεμμένου, οδηγοί μουσείων
κ.ά. τεκμήρια. [Συνδέεται με τους φακέλους A6S11Y2F38-40].
Ο φάκελος περιέχει αεροπορικά εισιτήρια, απόδειξη
ξενοδοχείου, χάρτες και τουριστικό οδηγό της Ρώμης.

1985

1985

1985

1985

1986

1986

1987

1987

1987

1987

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
12 - Ανεξάρτητος ευρωβουλευτής
1 - Πρακτικά Συνεδριάσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Πλήθος φακέλων:

15

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Ελληνική Προεδρία ΕΟΚ (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1988)

2

Συζητήσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: πρακτικά 1989-1990

3

Συζητήσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: πρακτικά 1990-1991

4

Συζητήσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: πρακτικά 1991-1992

5

Συζητήσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: πρακτικά 1992-1993

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
1988

Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για τις
δραστηριότητες της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΟΚ, τη
συζήτηση του Ευρωκοινοβουλίου για τη Σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Ρόδο (02-03/12/1988),
τηλεγραφήματα του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου
Εξωτερικών Γ. Κρανιδιώτη σχετικά με τις συζητήσεις του
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (Βρυξέλλες, 19/12/1988),
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ρόδου (29/12/1988) και, τέλος,
αντίγραφο τηλεγραφήματος από την πρεσβεία της Ελλάδας
στο Λονδίνο αναφορικά με την εύφημη μνεία του Λόρδου
Cockfield (Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών) για
την Ελληνική Προεδρία (04/01/1989).
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συζητήσεων του
1989
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της περιόδου Ιουλίου 1989 Ιουνίου 1990, σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της ΕΟΚ,
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αγροτική
πολιτική, τις αναταραχές στη Δυτική Γερμανία, την πολιτική της
ασφάλειας, την παράνομη εξαγωγή αντικειμένων της
χριστιανικής πολιτιστικής κληρονομιάς από το βόρειο τμήμα
της Κύπρου και σχόλια για την έκθεση Martin.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συζητήσεων του
1990
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της περιόδου Ιουλίου 1990 Ιουνίου 1991 σχετικά με την πολιτική της ΕΟΚ για την
ασφάλεια, τις εξελίξεις στην κρίση του Κόλπου και την κοινή
οικονομική πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συζητήσεων του
1991
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της περιόδου Ιουλίου 1991 Ιουνίου 1992, σχετικά με την πολιτική της ΕΟΚ για την
ασφάλεια και την αμυντική οργάνωση, τις εξελίξεις στη
Σοβιετική Ένωση, την πολιτική ένωση της Ευρώπης και την
κοινή αγροτική και οικονομική πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συζητήσεων του
1992
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της περιόδου Ιουλίου 1992 Ιουνίου 1993, σχετικά με την πολιτική της ΕΟΚ για την
ασφάλεια, την κοινή αγροτική και οικονομική πολιτική, τη
μετανάστευση και την εξωτερική πολιτική της ΕΟΚ.

Τελ.
1989

1990

1991

1992

1993

Σελίδα: 112

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Συζητήσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: πρακτικά 1993-1994 Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συζητήσεων του
1993
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της περιόδου Ιουλίου 1993 Ιουνίου 1994, σχετικά με τις εξελίξεις στη Σοβιετική Ένωση,
την κοινή αγροτική και οικονομική πολιτική, την πολιτική της
ΕΟΚ για την ασφάλεια και τις προοπτικές σύνδεσης ΕΟΚ Κύπρου.
Πρακτικά συνεδριάσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συζητήσεων του
1990
(12-13/06/1990)
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (12-13/06/1990). Περιέχει επίσης,
προσφώνηση του Προέδρου Baron Crespo προς τον Nelson
Mandela κατά την πανηγυρική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, στις 13/06/1990.
Συζητήσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: έγγραφα
Ο φάκελος περιέχει το παράρτημα (Document A3 1990
συνεδρίασης 23/07/1990
195/90/ANNEX II) στην αναφορά Ford που αφορά τον
ρατσισμό και την ξενοφοβία.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: πρακτικά συνεδρίασης
Ο φάκελος περιέχει τα πλήρη πρακτικά της συνεδρίασης στις 1991
(Στρασβούργο, 17-18/04/1991)
17/04/1991, καθώς και δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
Διακυβερνητική Διάσκεψη για την πολιτική ένωση της
Ευρώπης και τη φύση των κοινοτικών πράξεων, τις προτάσεις
του Λουξεμβούργου για το νομοθετικό έργο της ΕΟΚ, τις
σχέσεις ΕΟΚ και Ανατολικής Ευρώπης, τον κίνδυνο
καθυστέρησης υλοποίησης της Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης λόγω του χρέους της Ιταλίας, την τεχνική, οικονομική
και στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και τις εξελίξεις του
κουρδικού ζητήματος. Περιέχει, τέλος, ένα τεκμήριο από το
Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 18/04/1991, το οποίο
περιλαμβάνει τη συνέχεια της συζήτησης για την τραγωδία
των Κούρδων, όπου γίνεται αναφορά σε ομιλία του Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ολομέλεια Απριλίου 1993 Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά έγγραφα σχετικά με την
1993
ενημερωτικά έγγραφα
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, το
κουρδικό ζήτημα, τις εξελίξεις στη μουσουλμανική μειονότητα
της Θράκης, καθώς και αίτημα των ελληνικών επιχειρήσεων
γουνοποιΐας για την επιβολή δασμοφορολογικών
επιβαρύνσεων σε προϊόντα γούνας τρίτων χωρών.
Συζητήσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: πρακτικά
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συζητήσεων του
1993
συνεδριάσεων (29-30/09/1993)
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της περιόδου 29 -30/09/1993,
σχετικά με τις εξελίξεις στη Σοβιετική Ένωση, την οικονομική
ανάπτυξη και την κοινή αγροτική πολιτική.
Συζητήσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: πρακτικά
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συζητήσεων του
1993
συνεδριάσεων 01-02/12/1993
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της περιόδου 01-02/12/1993,
σχετικά με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, τους πρόσφυγες
και την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την
απασχόληση.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ολομέλεια Μαρτίου 1994 Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συζητήσεων του
1994
ενημερωτικά έγγραφα
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της περιόδου 07-11/03/1994,
σχετικά με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, το θέμα της
FYROM, τη Διάσκεψη για την ασφάλεια και τη συνεργασία
στην Ευρώπη, την Πανευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών και τις
διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ολομέλεια Μαΐου 1994 Ο φάκελος περιέχει: α) σχέδιο ημερήσιας διάταξης (σύντομο 1994
ενημερωτικά έγγραφα
και αναλυτικό) της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(Στρασβούργο, 02-06/05/1994), β) παρουσίαση του Γ.
Κρανιδιώτη, Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών
επί Κοινοτικών Υποθέσεων, ενώπιον της Επιτροπής
Εξωτερικών Σχέσεων και Ασφαλείας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, 25/04/1994) σχετική με το
αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων διεύρυνσης και της
επικείμενης έκδοσης γνωμοδότησης από το Ευρωκοινοβούλιο,
γ) την ομιλία του ίδιου αναφορικά με τη Μέση Ανατολή, την
Ουκρανία, το Σύμφωνο Σταθερότητας, τη Νότιο Αφρική και τον
πολιτικό διάλογο με τρίτες χώρες, δ) ενημερωτικό σημείωμα με
θέμα «Ταμείο Συνοχής» (Υπουργείο Εξωτερικών, 27/04/1994),
ε) αλληλογραφία μεταξύ του Egon Klepsch, Προέδρου του
Ευρωκοινοβουλίου, και του Θεόδωρου Πάγκαλου, Προέδρου
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στ)
σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα «CEDEFOP»
(26/04/1994).
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ολομέλεια Οκτωβρίου 1995 Ο φάκελος περιέχει το έντυπο «Επισκόπηση της εβδομάδας - 1995
επισκόπηση
Επισκόπηση» (αρ. PE 194.447) της Κεντρικής Υπηρεσίας
Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αναφέρεται
στη συνεδρίαση του θεσμικού οργάνου στο Στρασβούργο κατά
το διάστημα 09-13/10/1995.

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

1994

1990

1990

1991

1993

1993

1993

1994

1994

1995

Σελίδα: 113

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
12 - Ανεξάρτητος ευρωβουλευτής
2 - Υποθέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Πλήθος φακέλων:

130
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Τίτλος
Ειδικά θέματα [1]: ανθρώπινα δικαιώματα [Α]

Περιγραφή

Ο φάκελος περιέχει έντυπα και δημοσιεύματα για την
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, τα
Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη εις βάρος των εθνικών
και θρησκευτικών μειονοτήτων.
Ειδικά θέματα [1]: ανθρώπινα δικαιώματα [Β]
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα (12/12/1991) του Υπουργείου
Εξωτερικών με θέμα την ανεπιτυχή προσπάθεια του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ για προσέγγιση των απόψεων
Ελλάδας-Τουρκίας προκειμένου να συγκληθεί διεθνής
διάσκεψη, αχρονολόγητη έκθεση για τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις, έγγραφο (26/09/1991) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και τον ρόλο της ΕΟΚ και
άρθρα εφημερίδων αναφορικά με την καταπίεση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την άνοδο του εθνικισμού.
Ειδικά θέματα [1]: ανθρώπινα δικαιώματα [Γ] (μειονότητες)
Ο φάκελος περιέχει επιστημονικές μελέτες και εκθέσεις του
Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών σχετικά
με τη συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των
μειονοτήτων και την προστασία των μειονοτήτων σε
ομοσπονδιακά κράτη (ΗΠΑ, Αυστραλία, ΕΣΣΔ).
Ειδικά θέματα [2]: Μνημείο Ελευθερίας
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία (του έτους 1991) σχετική με
την πρωτοβουλία «Ευρώπη και Ελευθερία» για την ανέγερση
Μνημείου Ελευθερίας σε ευρωπαϊκή πόλη σύμβολο
απελευθερωτικού αγώνα. Περιέχει, επίσης, επιστολή του
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας προς τον Ιω.
Πεσμαζόγλου σχετική με την ένταξη αποσπασμάτων του
κειμένου του Karl Jaspers «Τι είναι Ευρώπη;» στο ημερολόγιο
του ΟΤΕ για το έτος 1992.
Ειδικά θέματα [3]: Foundation Festival of European History
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία (του έτους 1993) σχετική με
την πρόταση εκτύπωσης ενός ελληνικού ECU, μη νόμιμου
νομίσματος, στο Ίδρυμα Εκτυπώσεως Τραπεζογραμματίων
και Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και την
πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάληψη της διεξαγωγής
του Α΄ Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Ιστορίας «Bridges for
Understanding», τον Σεπτέμβριο του 1994.
Ειδικά θέματα [4]: Fondation Pegase
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία (των ετών 1991-1992)
σχετική με τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης ευρωπαϊκού
πολιτισμού στην Αθήνα και την εν γένει συνεργασία της
Fondation Pegase με το Μουσείο Μπενάκη ή το Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών. Περιέχει επίσης αγγελία για την πρόσληψη
Διευθυντή του Προγράμματος Υποτρόφων στο Κέντρο
Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Harvard (15/01/1993).
Ειδικά θέματα [5]: Συρία
Ο φάκελος περιέχει έγγραφα της Επιτροπής Ανάπτυξης και
Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη σύναψη
πρωτοκόλλου χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας
μεταξύ ΕΟΚ και Συρίας (σχέδιο γνωμοδότησης του Ιω.
Πεσμαζόγλου, 21/05/1991, έκθεση του Jose Enrique Pons
Grau, 18/10/1991, έκθεση της Rosaria Bindi, 02/12/1991) και
συναφή αλληλογραφία. Περιέχει, επίσης, πρόταση
ψηφίσματος σχετική με τις συνάψεις πρωτοκόλλων
ΕΟΚ-Μαγκρέμπ και ΕΟΚ-Μασρέκ.
Ειδικά θέματα Α: τροπολογίες σε εκθέσεις [1]: Διάσκεψη για Ο φάκελος περιέχει το σχέδιο έκθεσης του Richard Balfe (PE
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία (Έκθεση Balfe)
207.636/A) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και
Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα τη
Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(ΔΑΣΕ), καθώς και τις τροπολογίες που προτάθηκαν από τον
Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ειδικά θέματα Α: τροπολογίες σε εκθέσεις [2]: εθνοτικές
Ο φάκελος περιέχει την έκθεση Arie M. Oostlander
καθάρσεις (Έκθεση Oostlander)
(A3-0203/94) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και
Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα τις
εθνοτικές καθάρσεις, καθώς και τροπολογίες και ψήφισμα για
το ίδιο θέμα.
Ειδικά θέματα Α: τροπολογίες σε εκθέσεις [3]: ανθρωπιστική Ο φάκελος περιέχει τροπολογίες στην έκθεση J. W. Bertens
παρέμβαση (Έκθεση Bertens)
(A3-0225/94) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα το
δικαίωμα παρέμβασης για ανθρωπιστικούς σκοπούς.
Ειδικά θέματα Β: θεσμικά [1]: διακυβερνητικές διασκέψεις
Ο φάκελος περιέχει τροπολογίες της Επιτροπής Θεσμικών
(Έκθεση Martin)
Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έκθεση D.
Martin (1990) σχετικά με τις διακυβερνητικές διασκέψεις, τη
στρατηγική του Ευρωκοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή
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Ένωση, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και την
πολιτική ένωση.
Ειδικά θέματα Β: θεσμικά [2]: πρόοδος πραγματοποίησης
Ο φάκελος περιέχει την έκθεση Maria Magnani Noya
1993
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Έκθεση Magnani Noya)
(A3-0040/93) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και
Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την πραγματοποίηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σχέδιο, πρόταση ψηφίσματος,
τροπολογίες και ψηφοφορία).
Ειδικά θέματα Β: θεσμικά [3]: τροποποίηση Κανονισμού
Ο φάκελος περιέχει έγγραφο εργασίας του Enrique Baron
1993
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Crespo (PE 202.470) και τροπολογίες στο σχέδιο
γνωμοδότησης της Adelaide Aglietta (PE 204.090), σχετικά με
τις τροποποιήσεις του εσωτερικού κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την έναρξη ισχύος της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιέχει, επίσης, δελτίο
τύπου της ΚΟ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σχετικά με
την υιοθέτηση τροπολογίας του Ιω. Πεσμαζόγλου (02/04/1993)
για την απαρτία κατά την έγκριση διεθνών συμφωνιών και
χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων της Κοινότητας με τρίτες
χώρες.
Ειδικά θέματα Β: θεσμικά [4]: διαφάνεια στην ΕΟΚ
Ο φάκελος περιέχει σχέδιο εισήγησης του Maurice Duverger 1994
(Εισήγηση Duverger)
(24/01/1994) της Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα τη διαφάνεια στην
Κοινότητα, καθώς και τροπολογίες ευρωβουλευτών.
Ειδικά θέματα Β: θεσμικά [5]: Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής
Ο φάκελος περιέχει την έκθεση Fernand Herman (A3-0031/94) 1994
Ένωσης (Έκθεση Herman)
της Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με θέμα το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(27/01/1994), τις τροπολογίες που πρότειναν οι
ευρωβουλευτές, καθώς και το εγκεκριμένο Σχέδιο
Συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (10/02/1994).
Ειδικά θέματα Γ: ουσιώδη κείμενα - δηλώσεις
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις κ.ά. κείμενα διαμαρτυρίας του
1991
Ιω. Πεσμαζόγλου και των Ελλήνων ευρωβουλευτών σχετικά
με τον γεωγραφικό χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης που
εμφανίζει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ως επικράτεια της
Τουρκίας, τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, το άρθρο του
περιοδικού «The Economist», την ελευθεροτυπία στην
Ελλάδα, την πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη δήλωση E.
Klepsch για τη σύνδεση της Τουρκίας, τις θέσεις του
Intergroupe Federaliste του Ευρωκοινοβουλίου, τις δηλώσεις
του Ολλανδού Επιτρόπου, Hans van der Broek για την
Ελλάδα, καθώς και τις δηλώσεις του Δανού Προέδρου του
Συμβουλίου, Uffe Ellemann-Jensen.
Ειδικά θέματα Δ: Ανατολική Ευρώπη - Ρωσία [1]: Ρωσία
Ο φάκελος περιέχει την έκθεση J. J. M. Penders (A3-0201/93) 1993
(Έκθεση Penders)
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα τις σχέσεις μεταξύ
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των πρώην σοβιετικών κρατών.
Περιέχει, επίσης, τις τροπολογίες του Ιω. Πεσμαζόγλου στο
σχέδιο της έκθεσης, καθώς και τις τροπολογίες της ομάδας
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Ειδικά θέματα Δ: Ανατολική Ευρώπη - Ρωσία [2]: Σκόπια
Ο φάκελος περιέχει ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού
1992
(Ψήφισμα για embargo)
Κοινοβουλίου (Πολιτική Επιτροπή) σχετικά με την πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) και
πρόταση ψηφίσματος -που δεν ενεκρίθη- για embargo
εναντίον της ΠΓΔΜ.
Ειδικά θέματα Δ: Ανατολική Ευρώπη - Ρωσία [3]: Βουλγαρία Ο φάκελος περιέχει την έκθεση P. Rawlings (A3-0125/93) της 1993
(Έκθεση Rawlings)
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα τις σχέσεις Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και Βουλγαρίας. Περιέχει, επίσης, τις τροπολογίες
του Ιω. Πεσμαζόγλου στο σχέδιο της έκθεσης, καθώς και
ερώτηση για τον πυρηνικό σταθμό Kozlondoui.
Ειδικά θέματα Δ: Ανατολική Ευρώπη - Ρωσία [4]: Αλβανία
Ο φάκελος περιέχει την έκθεση A. Langer (A3-0046/94) της
1994
(Έκθεση Langer και ελληνο-αλβανικές σχέσεις)
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα τις σχέσεις Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και Αλβανίας, καθώς και τροπολογίες στο σχέδιο
της έκθεσης αυτής. Περιέχει, επίσης, προτάσεις ψηφίσματος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τη διαμάχη
Αλβανίας και Ελλάδας, τις επιθέσεις κατά μελών της ελληνικής
μειονότητας στην Αλβανία, την παραβίαση ανθρωπίνων και
θρησκευτικών δικαιωμάτων και την απέλαση του Αρχιμανδρίτη
Αργυροκάστρου Χρυσοστόμου Μαϊδώνη από τις αλβανικές
αρχές και τα δικαιώματα των αλβανικών πληθυσμών της
Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου.
Ειδικά θέματα Δ: Ανατολική Ευρώπη - Ρωσία [5]:
Ο φάκελος περιέχει την έκθεση A. Oostlander (A3-208/92) και 1992
Γιουγκοσλαβία (Έκθεση Oostlander)
τις ελληνικές τροπολογίες για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας
των πρώην Δημοκρατιών της Γιουγκοσλαβίας, τα σύνορα, τις
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Ειδικά θέματα Δ: Ανατολική Ευρώπη - Ρωσία [6]: Ομάδα
Εργασίας Ανατολικής Ευρώπης
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Ειδικά θέματα Ε: Κύπρος [1]: τροπολογίες (1993-1994)
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Ειδικά θέματα Ε: Κύπρος [2]: Εκθέσεις Bertens, van den
Brink, Cassanmagnago (1993-1994)
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Ειδικά θέματα Ε: Κύπρος [3]: ψηφίσματα Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος (1989-1994)

26

Ειδικά θέματα [Ζ]: Τουρκία (Έκθεση Dury)
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Ειδικά θέματα Η: μειονότητες - νησιά (1988-1994)
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Ειδικά θέματα: σημειώσεις και σκέψεις
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Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και δικαιώματα του ανθρώπου (1991)
[1]
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Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και δικαιώματα του ανθρώπου
(1991-1992) [2]
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μειονότητες και την ονομασία της πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ-FYROM).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία μεταξύ των μελών της
1992
Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει τις τροπολογίες που πρότεινε ο Ιω.
1993
Πεσμαζόγλου σε προτάσεις ψηφίσματος για την προσχώρηση
της Κύπρου και της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(Σύνοδος Κέρκυρας) και την κατάσταση των Κούρδων στην
Τουρκία (υπόθεση πολιτικής δολοφονίας Θεόφιλου
Γεωργιάδη). Περιέχει, επίσης, ομιλία του Jean-Louis
Bourlanges στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία ακολούθησε
την παρέμβαση του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει σχέδια εκθέσεων και σημειώματα σχετικά 1993
με την προσχώρηση της Κύπρου και της Μάλτας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και γνωμοδότηση της Επιτροπής
για τα δικαιώματα της γυναίκας. Εισηγητές των εκθέσεων για
την Κύπρο είναι οι Jan Willem Bertens, Mathilde M. van den
Brink και Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti. Εισηγητές των
εκθέσεων για τη Μάλτα είναι οι Willy Gorlach, Carm Lino
Spiteri, M. Elliott και M. L. Cassanmagnago Cerretti. Τα
σημειώματα αναφέρονται στο κυπριακό ζήτημα, στην πολιτική
κατάσταση στην Κύπρο και τη Μάλτα και στα δικαιώματα των
γυναικών της Κύπρου.
Ο φάκελος περιέχει προτάσεις για ψηφίσματα του
1989
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τις εξελίξεις της
Κύπρου.
Ο φάκελος περιέχει σχέδια, τροπολογίες και το κείμενο της
1992
έκθεσης της Raymonde Dury (PE 153.446, A3-0193/92) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τις σχέσεις
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Τουρκίας. Περιλαμβάνονται,
επίσης, δημοσιεύματα τύπου και εκθέσεις σχετικά με την
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και
το Κυπριακό Ζήτημα.
Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις, ψηφίσματα, δελτία τύπου κ.ά.
1988
τεκμήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της Ευρώπης σχετικά με τα δικαιώματα των εθνικών,
θρησκευτικών, πολιτιστικών και γλωσσικών μειονοτήτων στα
κράτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την καθιέρωση
κοινοτικής πολιτικής υπέρ των ευρωπαϊκών συνόρων και των
νησιών των κρατών-μελών.
Ο φάκελος περιέχει σημειώσεις και σκέψεις σχετικά με την
ενωμένη Ευρώπη, τον σοσιαλισμό και την άποψη των νέων
για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, κείμενο με το οποίο
καταγγέλλεται η παρεμπόδιση λειτουργίας του Οικουμενικού
Πατριαρχείου από την Τουρκία, καθώς και γνωμοδότηση της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ιαπωνίας.
Ο φάκελος περιέχει ομιλία του Achille Ardigo για την ιθαγένεια 1991
στη σύγχρονη κοινωνία που εκφωνήθηκε σε ημερίδα του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Sirmione, 02/10/1991),
έκθεση της Θεσμικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (A3-0300/91) με θέμα την ιθαγένεια σε μια
πολιτική ένωση της Ευρώπης (εισηγήτρια η Rosaria Bindi) και
σημειώματα για το ίδιο θέμα, καθώς και δύο ανακοινώσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δικαίωμα ασύλου (ΣΕΚ(91)
1857/18.10.1991) και για τη μετανάστευση (ΣΕΚ(91)
1855/23.10.1991).
Ο φάκελος περιέχει προσωρινή έκθεση (A3-0139/91) της
1991
Θεσμικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(εισηγήτρια η Rosaria Bindi) με θέμα την ευρωπαϊκή ιθαγένεια
και ανάλυση σκοπιμότητας, ελληνική έκδοση της έκθεσης
αυτής με χειρόγραφες σημειώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου,
έκδοση των πρακτικών των ημερίδων μελέτης του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Sirmione, 02-04/10/1991),
που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των Rosaria Bindi, Achille
Ardigo και Antonio Mattiazzo για τα δικαιώματα του ανθρώπου
και την ιθαγένεια της Ένωσης, υπόμνημα (Νοέμβριος 1991) με
θέμα τις διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας αναφορικά με τη νομοθεσία για το άσυλο και τη
Συμφωνία Schengen, αναφορά των Υπουργών
Μετανάστευσης (03/12/1991) σχετική με την πολιτική
μετανάστευσης και ασύλου και εισήγηση του Alexander
Langer για τον εθνικισμό και τον φεντεραλισμό στην Ευρώπη
(Συνέδριο Nation and State, Maribor, 03-05/02/1992).
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Επικουρικότητα (1990-1992) [1]

Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου και άρθρα σχετικά με την
1990
αρχή της επικουρικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επικουρικότητα (1990-1992) [2]
Ο φάκελος περιέχει την έκθεση Martin, δημοσιεύματα τύπου 1990
σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και πρακτικά συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (18/11/1992) με θέμα συζήτησης την εφαρμογή
της αρχής της επικουρικότητας.
Επικουρικότητα (1991-1992) [3]
Ο φάκελος περιέχει αναφορά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
1991
Κόμματος με θέμα την εφαρμογή της αρχής της
επικουρικότητας στο Birmingham και το Εδιμβούργο, έγγραφο
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την αρχή της
επικουρικότητας, έκθεση του Peter M. Schmidhuber με θέμα
την ερμηνεία και εφαρμογή της επικουρικότητας, καθώς και
άρθρο με τίτλο «Subsidiarity: approaches to power-sharing in
the European Community».
Επικουρικότητα (1990-1993) [4]
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, υπηρεσιακά σημειώματα, 1990
συνεντεύξεις, δημοσιεύματα τύπου και χειρόγραφες
σημειώσεις και σκέψεις για την εφαρμογή της αρχής της
επικουρικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας [1] (1987-1992)
Ο φάκελος περιέχει έκθεση της Επιτροπής Θεσμικών
1987
Θεμάτων με θέμα τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν
όψει της διεύρυνσής της, δημοσιεύματα τύπου και
συνεντεύξεις σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την
ασφάλεια.
Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας [2] (1991-1992)
Ο φάκελος περιέχει έκθεση του Karel De Gucht, δημοσιεύματα 1991
τύπου και τεκμήρια σχετικά με το ΝΑΤΟ, τις βασικές
παραμέτρους της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας και τη
σημασία της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια και την
άμυνα.
Κοινή Εξωτερική Πολιτική (PESC) [1]: γενικά [Α] (1990-1993) Ο φάκελος περιέχει την έκθεση του Josep Verde I Aldea,
1990
δημοσιεύματα τύπου και έγγραφα για την κοινή εξωτερική
πολιτική των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Κοινή Εξωτερική Πολιτική (PESC) [2]: γενικά [Β] (1991-1992) Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου
1991
«Quelle Europe pour demain?» (Παρίσι, 30/05/1991) και
δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Περιέχει, επίσης, ανάτυπο με
τίτλο «Enhancing the economic role of the United Nations» και
ανάτυπο με τίτλο «The United Nations at a critical
crossroads».
Κοινή Εξωτερική Πολιτική (PESC) [3]: σχέσεις Ευρωπαϊκής Ο φάκελος περιέχει την έκθεση του Gijs de Vries με θέμα τη
1992
Ένωσης - ΗΠΑ (1992-1993)
Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και
Μεξικού και τεκμήρια σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις οικονομικές και
εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ.
Κοινή Εξωτερική Πολιτική (PESC) [4]: μειονότητες Ο φάκελος περιέχει έγγραφα εργασίας σχετικά με τις
1991
μετανάστευση (1991-1994)
μειονότητες (εθνικές και γλωσσικές), τη μεταναστευτική
πολιτική και το δικαίωμα ασύλου στα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Κοινή Εξωτερική Πολιτική (PESC) [5]: Γιουγκοσλαβία (1992) Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1992
εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της
πρώην Γιουγκοσλαβίας.
Κοινή Εξωτερική Πολιτική (PESC) [6]: ελληνική οικονομία
Ο φάκελος περιέχει έκθεση του Λυκούργου Αρεταίου (ΔΟΜ,
1988
(1988-1994)
ΤτΕ) με τίτλο «Χορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων προς την Ελλάδα κατά το 1987» (1988),
δημοσιεύματα του 1990 σχετικά με την ελληνική οικονομία
κατά τις δεκαετίες 1970-1980, καθώς και εισηγητική έκθεση
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου
Θ. Γεννηματά, επί του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
1994. Περιέχει, επίσης, ιδιόχειρες αυτοβιογραφικές σημειώσεις
του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Οικονομική και Νομισματική Ένωση - ασφάλεια Ο φάκελος περιέχει ομιλία, έκθεση και σημείωμα σχετικά με τις 1989
επικουρικότητα (1989-1990)
συζητήσεις περί δημιουργίας της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης, έκθεση της Συνόδου της
Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα την ασφάλεια στην
Ευρώπη και τα γεγονότα στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή,
πρωτόκολλο χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας ΕΟΚ Κύπρου, το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής στο πεδίο της
απασχόλησης, των βιομηχανικών σχέσεων, των κοινωνικών
ζητημάτων και της εκπαίδευσης, έκκληση των
καπνοπαραγωγών για την ευρωπαϊκή πολιτική καπνού και,
τέλος, έκθεση του V. Giscard d' Estaing και χειρόγραφες
σημειώσεις για το θέμα της επικουρικότητας.
Διακυβερνητική Διάσκεψη «Πολιτική Ένωση»: Κοινή
Ο φάκελος περιέχει δύο ειδικές εκδόσεις του Ευρωπαϊκού
1991
Εξωτερική Πολιτική - συναπόφαση (1991)
Κοινοβουλίου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική (4/S-91) και
για την Ιεράρχηση Κανόνων - συναπόφαση (5/S-91), που
διανεμήθηκαν από την Επιτροπή ως έγγραφα εργασίας, στο
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Εξωτερική και αμυντική πολιτική (1994) [1]: ασφάλεια στη
Μεσόγειο (1991-1994)
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Εξωτερική και αμυντική πολιτική (1994) [2]: διεθνής
συνεργασία (1991-1994)
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Αφοπλισμός, ενέργεια, ανάπτυξη: εισήγηση Γ. Ρωμαίου
(1991)
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Ασφάλεια και άμυνα: επίσημα έγγραφα
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Αμυντική πολιτική: εκδόσεις και δημοσιεύματα (1992)
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Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας:
χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων (1992)
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Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση: συνδεδεμένα μέλη ανατολικής
Ευρώπης - αμυντική συμμαχία - μεσογειακά κράτη
(1993-1994)
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: θεσμικές μεταρρυθμίσεις [1]
(1992-1993)
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: θεσμικές μεταρρυθμίσεις [2]
(1994)
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: θεσμικές μεταρρυθμίσεις [3]
(1992-1994)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

πλαίσιο της Διακυβερνητικής Διάσκεψης «Πολιτική Ένωση».
Περιέχει, επίσης, άρθρο του Δ. Κοσμαδόπουλου, πρέσβεως
ε.τ., με τίτλο «Η "αιχμή του δόρατος"», δημοσιευμένο στην
εφημερίδα «Το Βήμα» (10/03/1991), το οποίο αναφέρεται στο
πλεονέκτημα της Ελλάδας όσον αφορά τις διπλωματικές
σχέσεις της ΕΟΚ με τα αραβικά κράτη.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση της Mathilde van den Brink
1991
(A3-0076/91), ανάλυση της Carmina Arevalo Blanco
(DOC_EN\DV\246\246822) και έγγραφα εργασίας για τον
ρόλο της Ευρώπης και την αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην περιοχή της Μεσογείου.
Ο φάκελος περιέχει έγγραφο εργασίας (E-3/7-1994) και
1991
εισηγήσεις σχετικά με την αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ, τις προοπτικές
μιας κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, τη συνεργασία
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με το ΝΑΤΟ και την πολιτική
συνεργασία στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση.
Ο φάκελος περιέχει εισήγηση που υπεβλήθη στην
1991
Υποεπιτροπή «Ασφάλεια και Αφοπλισμός» της Πολιτικής
Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα τον
αφοπλισμό, την ενέργεια και την ανάπτυξη.
Ο φάκελος περιέχει σχέδιο της εισήγησης του Karel De Gucht 1992
με θέμα τις μελλοντικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και την Ατλαντική
Συμμαχία (20/10/1992), πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής
Ασφάλειας και Άμυνας (21/10/1992), ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την πολιτική ασφάλειας και
άμυνας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1992) και έγγραφο
εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (FR-10-1992) με
συλλογή των θεσμικών κειμένων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια
και άμυνα (1949-1992). Περιέχει, επίσης, σημειώματα για το
γαλλο-γερμανικό στρατιωτικό σώμα «Eurocorps» (1992-1993).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και έκδοση του
1992
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Political Series 20) με τίτλο
«Towards a right of interference?» για την αμυντική πολιτική
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Ο φάκελος περιέχει χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της 1992
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας για το έτος
1993.
Ο φάκελος περιέχει τη διακήρυξη του Kirchberg (09/05/1994) 1993
που υπέγραψε το Συμβούλιο της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης,
το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την
περίοδο 1994-1999, τροπολογίες του Ιω. Πεσμαζόγλου σε
σχέδιο για τη διεύρυνση της Ένωσης (οι οποίες αφορούν την
ένταξη της Τουρκίας), έκθεση με τίτλο «Enlarged Community:
Institutional Adaptations» (1992), δελτίο τύπου της Συνόδου
του NATO (Βρυξέλλες, 1994), σχέδιο έκθεσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PE 205.551/A 28/10/1993) με
θέμα την ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής στους τομείς της
ασφάλειας και της άμυνας, σημειώματα και στατιστικούς
πίνακες επί του προϋπολογισμού του 1993 και της
απασχόλησης στην Ελλάδα, υπόμνημα του Θ. Λ.
Χρυσανθόπουλου με θέμα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου
(28/01/1994), καθώς και σημείωμα σχετικό με τη
μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης για την ελληνική
έκθεση προς την CERD (Επιτροπή για την εξάλειψη των
φυλετικών διακρίσεων) για το έτος 1993.
Ο φάκελος περιέχει έγγραφο εργασίας του Ευρωπαϊκού
1992
Κοινοβουλίου με τίτλο «Enlarged Community: Institutional
Adaptations» (Ιούνιος 1992), πρακτικά του συμποσίου για την
τεσσαρακοστή επέτειο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο
«Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέσα από την ιστορία του
κοινοβουλίου της» (18/09/1992) και έγγραφο εργασίας με τίτλο
«Οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση» (Δεκέμβριος 1993).
Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις, πρακτικά συνεδριάσεων και
1994
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το
Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις προκλήσεις της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη σύνοδο της Κέρκυρας (Ιούνιος
1994) κ. ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αναλύσεις, δελτία τύπου και εκθέσεις του 1992
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύνοδο της
Κέρκυρας (Ιούνιος 1994), τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη
θεσμική εξέλιξη της Κοινότητας, κ. ά. θέματα.
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: θεσμικές μεταρρυθμίσεις [4]
(1994)

Ο φάκελος περιέχει αναλύσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση της 1994
ψηφοφορίας για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις
απόψεις στη Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία για το
μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τη δυνατότητα του
γαλλογερμανικού άξονα να προσαρμοστεί στις νέες
προκλήσεις μιας μεταβαλλόμενης Ευρώπης.
Θεσμικές σχέσεις ΕΟΚ με Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση: πορεία Ο φάκελος περιέχει επιστολή του Θεόδωρου Πάγκαλου
1989
προς Ευρωπαϊκή Ένωση (1989)
σχετική με τις θεσμικές σχέσεις της ΕΟΚ με την
Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση με επισυναπτόμενα σχετικές
δηλώσεις, αναφορές και την έκθεση Boesmans.
Ενοποίηση της Γερμανίας: επίδραση στην Ευρωπαϊκή
Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις των
1990
Κοινότητα (1990)
Roth-Behrendt, Dalsass, Boge, Bru Puron, Colajanni, Chabert,
Holzfuss, Turner, von Alemann σχετικά με την αναπτυξιακή
πολιτική μετά την ενοποίηση της Γερμανίας, την πολιτική
περιβάλλοντος και μεταφορών, τα κοινωνικά δικαιώματα των
εργαζομένων, τις οικονομικές επιπτώσεις της ενοποίησης, την
αγροτική παραγωγή και την επίδρασή στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα.
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση: δελτία τύπου (1990-1991)
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου σχετικά με διακυβερνητικές 1990
και διυπουργικές συναντήσεις με θέμα την Ευρωπαϊκή
Πολιτική, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την αγροτική
πολιτική και την κρίση στον Κόλπο.
Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση: κείμενα
Ο φάκελος περιέχει τεύχος του Ελληνικού Κέντρου
1991
εργασίας (1991)
Ευρωπαϊκών Μελετών (Κείμενα Εργασίας, αρ. 9) με τίτλο «Η
Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση» (1991). Το
τεύχος περιλαμβάνει εισηγήσεις και σχόλια των Λ. Τσούκαλη,
Λ. Παπαδήμου, Μιράντας Ξαφά, Τρ. Κολλίντζα, Λούκας
Κατσέλη, Ν. Χριστοδουλάκη, Ν. Καραμούζη, Γ. Αλογοσκούφη,
Ν. Γκαργκάνα και Ι. Στουρνάρα.
Ένταξη Σουηδίας
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα (PE 154.074/21.10.1991) της
1991
Γενικής Διεύθυνσης Ερευνών προς την Αντιπροσωπεία για τις
Σχέσεις με τη Σουηδία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία και το
Σκανδιναβικό Συμβούλιο και προς την Πολιτική Επιτροπή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το σημείωμα αναφέρεται στην
πορεία ένταξης της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(1989-1991).
Αντιπροσώπευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1991-1994) Ο φάκελος περιέχει σημειώματα σχετικά με την
1991
αναπροσαρμογή του αριθμού των εδρών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου μετά την ενοποίηση της Γερμανίας, σύντομα
πρακτικά συνεδρίασης του Διευρυνθέντος Προεδρείου και
απόφασή του για τις συναντήσεις των οργάνων κοινοτικών
υποθέσεων των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και εισηγήσεις
από το διεθνές συνέδριο για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (Βρυξέλλες, 09-10/09/1993).
Δημοκρατικό έλλειμμα
Ο φάκελος περιέχει συλλογή κειμένων της Υπηρεσίας
1991
Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τίτλο «Avant
Maastricht», σχετικών με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και
κυρίως με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και των εθνικών κοινοβουλίων.
Σχέσεις ΕΟΚ - GCC (1991)
Ο φάκελος περιέχει σημείωμα (PE 155.066) των Επιτροπών 1991
Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων, Πολιτικών Υποθέσεων,
Οικονομικών και Νομισματικών Σχέσεων και Βιομηχανικής
Πολιτικής και Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα τις τροποποιημένες
οδηγίες διαπραγμάτευσης που υιοθέτησε το Συμβούλιο
Συνεργασίας Περσικού Κόλπου (GCC), προκειμένου να γίνουν
προσθήκες στη Συνθήκη Συνεργασίας μεταξύ ΕΟΚ και GCC.
Θεσμικά θέματα ΕΟΚ: Διακυβερνητικές Διασκέψεις (1992)
Ο φάκελος περιέχει έκθεση της Επιτροπής Θεσμικών
1992
Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A3-0123/92, μέρος I
και μέρος III) με θέμα τα αποτελέσματα των Διακυβερνητικών
Διασκέψεων (εισηγήσεις David Martin και Fernand Herman).
Θεσμικά θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης: διεύρυνση
Ο φάκελος περιέχει την έκθεση Hansch, χειρόγραφες
1992
Κοινότητας σε πανευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων (Έκθεση
σημειώσεις, δελτίο τύπου, γνωμοδότηση και παρατηρήσεις
Hansch) (1992)
του Ευστάθιου Λαγάκου επί της έκθεσης Hansch σχετικά με
τις θεσμικές διαρθρώσεις μιας διευρυμένης Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
Θεσμικά και πολιτικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και έκθεση των
1994
δημοσιεύματα τύπου (1994-1995)
γερμανικών χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων CDU/CSU με
θέμα τα θεσμικά και πολιτικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Περιφερειακή ανάπτυξη: Έκθεση Europe 2000 (1991)
Ο φάκελος περιέχει την έκθεση της Επιτροπής των
1991
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM (91) 452/7.11.1991) «Europe
2000: Les perspectives de developpement du territoire
communautaire». Σημειώνεται το ενδιαφέρον του Ιω.
Πεσμαζόγλου για τον τομέα των μεταφορών υψηλής
ταχύτητας.
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Ο φάκελος περιέχει τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM(93) 700/5.12.1993) με τίτλο
«Growth, Competitiveness, Employment. The challenges and
ways forward into the 21st century».
Ο φάκελος περιέχει έντυπο της Επιτροπής Αγροτικών
Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Agriculture
in the European Union: Present trends and future outlook»,
Βρυξέλλες 1994.
Ο φάκελος περιέχει έντυπο του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης με τίτλο «OECD Economic
Surveys: Greece», το οποίο αναφέρεται στις
μακροοικονομικές πολιτικές της περιόδου 1991-1992, στις
οικονομικές εξελίξεις του 1991 και τις βραχυπρόθεσμες
προοπτικές, καθώς και στον μεταβαλλόμενο ρόλο των
κυβερνητικών και δομικών μεταρρυθμίσεων.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα και δηλώσεις σχετικά με τον
ρόλο του ECU στη φάση Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής
Νομισματικής Ένωσης.
Ο φάκελος περιέχει πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με θέμα τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις, τροπολογίες, υπομνήματα και
σημειώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την
ευρωπαϊκή στρατηγική για κοινωνική και οικονομική συνοχή
μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την επίτευξη
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τα προβλήματα
Ελλάδας, Ισπανίας και Πορτογαλίας κατά τη σύγκλιση και τη
δεύτερη δέσμη των μέτρων Delors.
Ο φάκελος περιέχει δύο αντίγραφα της «Διακήρυξης των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών» (12/04/1989) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε αγγλική και γαλλική γλώσσα.
Περιέχει, επίσης, έκθεση του Andrew Clapham (1989) με τίτλο
«Introduction: An assessment of the "acquis communautaire"»
στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας για τα ανθρώπινα
δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Ο φάκελος περιέχει μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Μελετών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο "La politique sociale
dans la perspective d'une Union Europeenne».
Ο φάκελος περιέχει τα κείμενα ακρόασης της Επιτροπής
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας
Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες,
21-22/06/1990).
Ο φάκελος περιέχει έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος,
Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών (έκθεση
Vernier) με θέμα την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
στον τομέα του περιβάλλοντος.
Ο φάκελος περιέχει τεύχος του περιοδικού «Les enjeux de
l'Europe», αρ. 8 (1992), το οποίο είναι αφιερωμένο στις
πολιτικές για το νερό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς
και στις πλωτές οδούς (waterways) της Ευρώπης.
Ο φάκελος περιέχει έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών με
τις βασικές ελληνικές θέσεις για την Ευρωπαϊκή Πολιτική
Ένωση και την Οικονομική Νομισματική Ένωση. Περιέχει
επίσης, ομιλία των Arias Canete και Lucas Pires στη Γρανάδα
(1992) με τίτλο «The problems of Spain and Portugal in the
process of convergence towards European Union».
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις, ανακοινώσεις και αναφορές για
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, την ευρωπαϊκή εξωτερική
πολιτική και ασφάλεια και την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ο φάκελος περιέχει την έκθεση του Karel De Gucht
(A3-0041/94) περί των μελλοντικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ) και την
Ατλαντική Συμμαχία (NATO), τη γνωμοδότηση του Hans-Gert
Poettering επί της έκθεσης αυτής, καθώς και τις σχετικές
τροπολογίες. Περιέχει, επίσης, σημείωμα με τις
σημαντικότερες πρωτοβουλίες του Ιω. Πεσμαζόγλου στο
Ευρωκοινοβούλιο (1989-1994), κείμενό του για την ευρωπαϊκή
εξωτερική πολιτική και ασφάλεια (21/06/1994), δύο άρθρα του
Κ. Δ. Ζέπου για τα ελληνικά εθνικά θέματα (13/11/1994 και
27/11/1994) και χάρτη που απεικονίζει τα ελληνικά χωρικά
ύδατα εύρους 12 ναυτικών μιλίων από την ακτογραμμή.
Ο φάκελος περιέχει αναφορές και έγγραφα συνεδρίασης και
εκθέσεις της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ
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Ανατολική Ευρώπη - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) (1993) [2]
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σχετικά με θέματα διεθνούς ασφαλείας, αγροτικής πολιτικής
(αγροτικές επιδοτήσεις, εξαγωγές και εισαγωγές δημητριακών)
και αμοιβαίων εμπορικών συμφωνιών. Περιέχει, επίσης, το
πρόγραμμα και τους συμμετέχοντες στην 35η και 39η
συνάντηση (22-25/06/1990 και 22-29/06/1992 αντίστοιχα) της
Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με
εκπροσώπους του Κογκρέσου.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, προσκλήσεις, βιογραφικά 1991
σημειώματα γερουσιαστών του Κογκρέσου, δελτία τύπου και
δημοσιεύματα σχετικά με την 37η συνάντηση της
Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
Κογκρέσο.
Ο φάκελος περιέχει αυτόγραφο κείμενο ομιλίας με θέμα τις
πολιτικές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφορικά με τη Μέση
Ανατολή.
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφα δημοσιευμάτων σχετικά 1962
με τη συμμετοχή Ελλήνων στο σκάνδαλο Watergate, τον
αμερικανικό ρόλο στην εγκαθίδρυση της Χούντας των
Συνταγματαρχών και τη στάση των ΗΠΑ στα ελληνικά εθνικά
ζητήματα (Μακεδονικό, Κυπριακό, ελληνοτουρκικές σχέσεις).
Περιέχει, επίσης, ομιλία του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου
για το χρονικό της Χούντας, απόσπασμα από το βιβλίο του
Eliot Janeway, «Prescriptions for Prosperity», καθώς και
απόσπασμα από το βιβλίο του Seymour M. Hersh, «The Price
of Power: Kissinger in the Nixon White House».
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα από τον διεθνή τύπο
1992
σχετικά με το Μακεδονικό Ζήτημα, καθώς και συνέντευξη του
ιστορικού-φιλοσόφου Krzysztof Pomian για το ευρωπαϊκό
οικοδόμημα.
Ο φάκελος περιέχει οργανωτικό υλικό για τη συνάντηση των 1992
μελών της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ με την Αντιπροσωπεία του
Κογκρέσου, στις 22-29 Ιουνίου 1992. Περιέχεται, επίσης,
φωτοαντίγραφο της από 17/06/1992 ομιλίας του Ιω.
Πεσμαζόγλου για τις επιπτώσεις της γιουγκοσλαβικής κρίσης.
Ο φάκελος περιέχει οργανωτικό υλικό της συνάντησης των
1991
μελών της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ με την Αντιπροσωπεία του
Κογκρέσου στις 22-29 Ιουνίου 1992. Περιέχονται επίσης
αντίγραφα και σημειώσεις ομιλίας του Ι. Πεσμαζόγλου για τις
επιπτώσεις της γιουγκοσλαβικής κρίσης (18/12/1991),
αντίγραφο ομιλίας του ιδίου για την πολιτική διάσταση της
δυτικοευρωπαϊκής συνεργασίας για την ασφάλεια, αντίγραφο
εισαγωγικής ομιλίας του ιδίου για τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναφορικά με τη Μέση Ανατολή κ.ά.
έγγραφα της συνάντησης.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια για θέματα της ανατολικής
1990
Ευρώπης. Ειδικότερα, περιέχει ενημερωτικό υλικό για την
πυρηνική ενέργεια, το πυρηνικό εργοστάσιο της Αρμενίας, τα
ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερμπαϊτζάν, την οικονομική
κατάσταση της Αλβανίας, τις οικονομικές σχέσεις Βουλγαρίας,
Ρουμανίας, Σλοβενίας, Πολωνίας, Ουγγαρίας και Τσεχίας με
την Ευρωπαϊκή Ένωση, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις και υπομνήματα σχετικά με τη 1991
γιουγκοσλαβική κρίση, τις επιπτώσεις της στην Ελλάδα, τις
ενέργειες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την ειρήνη και την
ασφάλεια, τις σχέσεις ΕΟΚ-Σερβίας, την ονομασία της πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και εν γένει τις
σχέσεις της ΕΟΚ με τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και
την προοπτική διεύρυνσης της Κοινότητας έως το έτος 2000.
Ο φάκελος περιέχει μελέτη, άρθρα εφημερίδων, απόρρητα
1990
έγγραφα, υπομνήματα και δελτίο τύπου με τα κύρια σημεία
ομιλίας του Ιω. Πεσμαζόγλου σχετικά με το ζήτημα της
ονομασίας της ΠΓΔΜ. Περιέχει επίσης, έντυπη έκδοση του
συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Σκόπια 1991)
και έντυπο με συλλογή επισήμων εγγράφων για την
ανεξαρτησία της ΠΓΔΜ (Σκόπια 1992).
Ο φάκελος περιέχει έντυπο της Κίνησης Πολιτών (μη
1993
κερδοσκοπική ένωση) με τίτλο «Σύνορα, Σύμβολα,
Σταθερότητα: Ζητήματα σχετιζόμενα με την αναγνώριση της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας»,
Αθήνα 1993, το οποίο αναφέρεται στη γιουγκοσλαβική κρίση,
στο Κοσσυφοπέδιο, στην κατάσταση της ΠΓΔΜ, στη
βουλγαρική και την ευρωπαϊκή πολιτική και στη στάση των
Σκοπίων έναντι της Ελλάδας. Επιπλέον, δημοσιεύονται στο
παράρτημα, τέσσερα έγγραφα των ετών 1924, 1944-1946.
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Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, ψήφισμα της Τοπικής
1993
Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Δράμας, μνημόνιο με
θέμα το αίτημα εισδοχής στα Ηνωμένα Έθνη της ΠΓΔΜ, δελτίο
τύπου, παρατηρήσεις και χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με
το Σύνταγμα της ΠΓΔΜ (1991).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη διεθνή αναγνώριση 1993
της ΠΓΔΜ. Ειδικότερα, περιέχει δημοσιεύματα τύπου,
διακήρυξη της Βουλής της ΠΓΔΜ (17/09/1991) που
αναφέρεται στην ανεξαρτησία της, οδηγίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την αναγνώριση νέων κρατών, απαντήσεις
της κυβέρνησης των Σκοπίων στα ερωτήματα της Επιτροπής
Banditer, πόρισμα Banditer (1992), κ.ά. τεκμήρια.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη διάλυση της
1993
Γιουγκοσλαβίας, την κήρυξη ανεξαρτησίας του
Κοσσυφοπεδίου, τον πόλεμο μεταξύ των πρώην
Γιουγκοσλαβικών Δημοκρατιών και την παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή.
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφα διαφόρων εγγράφων
1993
σχετικών με την αλβανική μετανάστευση, τη «Χάρτα των
θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
(31/03/1993), την οικονομική και πολιτική κατάσταση της
Αλβανίας, την επίσκεψη του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ και την
ελληνική μειονότητα της Αλβανίας.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση της Magdalene Hoff (04/12.1992), 1992
Προέδρου της Αντιπροσωπείας για τις Σχέσεις με τις
Δημοκρατίες της Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών, με θέμα
την επίσκεψη της Αντιπροσωπείας στην Ουκρανία και τη
Ρωσία, καθώς και υπόμνημα με θέμα την εμβάθυνση του
διαλόγου και τις σχέσεις μεταξύ του Ανωτάτου Σοβιέτ και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο φάκελος περιέχει σχέδιο έρευνας για την εξέλιξη της
1994
ρωσικής εξωτερικής πολιτικής αναφορικά με τον έλεγχο των
πρώην σοβιετικών κρατών, καθώς και αναφορά με
παρατηρήσεις για τις εκλογές στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δελτία τύπου, υπηρεσιακά 1990
σημειώματα και αναφορές σχετικά με τις παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, την πρόσβαση των
Τούρκων στην αγορά εργασίας της Κοινότητας, την ελεύθερη
κυκλοφορία των Τούρκων εργαζομένων και των οικογενειών τους
στην Κοινότητα, την κατοχή της Βόρειας Κύπρου από τουρκικά
στρατεύματα και τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας στο Αιγαίο.
Ο φάκελος περιέχει ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού
1990
Κοινοβουλίου σχετικά με την άνοδο του ρατσισμού στην
Ευρώπη και τις εγκληματικές ενέργειες εναντίον Τούρκων στη
Γερμανία, την τρομοκρατική εκστρατεία του ΡΚΚ και τα
ανθρώπινα δικαιώματα του κουρδικού λαού. Περιέχει, επίσης,
δελτία τύπου, προσφωνήσεις και ενημερωτικό υλικό για τα
μέλη της 34ης και 35ης συνόδου του Συμβουλίου Σύνδεσης
ΕΟΚ - Τουρκίας.

1993

Ο φάκελος περιέχει τροπολογίες που προτάθηκαν στο σχέδιο 1992
έκθεσης της Reymonde Dury (A3-193/92) με θέμα τις σχέσεις
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Τουρκίας.
Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα καταγγελιών, εκθέσεων και
1992
σημειωμάτων σχετικά με την καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Τουρκία.
Ο φάκελος περιέχει την Έκθεση Dury (21/5/1992) για τις
1992
σχέσεις Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Τουρκίας στην ελληνική,
γαλλική και αγγλική γλώσσα. Περιέχει επίσης, συνοπτικά
πρακτικά της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις
19/11/1992.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα και τροπολογίες 1992
της έκθεσης Dury με θέμα τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και Τουρκίας.
Ο φάκελος περιέχει τροπολογίες της Έκθεσης Dury με θέμα
1992
τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Τουρκίας
(A3-0193/92).
Ο φάκελος περιέχει τροπολογίες της Έκθεσης Dury με θέμα
1992
τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Τουρκίας
(A3-0193/92) και χειρόγραφη δήλωση του Μιχ. Παπαγιαννάκη
σχετικά με την υποστήριξη των τροπολογιών της έκθεσης.
Ο φάκελος περιέχει τροπολογίες της Έκθεσης Dury με θέμα
1992
τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Τουρκίας
(A3-0193/92).
Ο φάκελος περιέχει συμπληρωματική έκθεση με θέμα τις
1992
σχέσεις Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Τουρκίας
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Διαθρησκευτικός διάλογος [1]: "Οικουμενικές" χριστιανικές
συναντήσεις (1992-1993)
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Διαθρησκευτικός διάλογος [2]: πηγές (1985-1992)
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Διαθρησκευτικός διάλογος [3]: δημοσιεύματα τύπου
(1985-1989)
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Διαθρησκευτικός διάλογος [4]: επίσκεψη Οικουμενικού
Πατριάρχη Δημητρίου στις ΗΠΑ (1990)
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Διαθρησκευτικός διάλογος [5Α]: δημοσιεύματα τύπου
(1993-1995)
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Διαθρησκευτικός διάλογος [5Β]: δημοσιεύματα τύπου
(1993-1995)
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Εκκλησιαστικά: Ίμβρος - Τένεδος
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Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1994) [1]
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Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1994) [2]
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Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1994): δημοσιεύματα [3]
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Κύπρος
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Κύπρος: Έκθεση Coste-Floret (1988)
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Εθνικά ζητήματα: Τουρκία, Μακεδονία (1989)
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Καλλιτέχνες (Έκθεση Doris) (1991)
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Ιστορία της Ευρώπης J. B. Duroselle (1990)
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(A3-0193/92/SUPL) και απαντήσεις των τουρκικών αρχών σε
ερωτήματα που αφορούν τα δικαιώματα του ανθρώπου στην
Τουρκία (1993).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και χειρόγραφες
1992
σημειώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές της χριστιανικής
διδασκαλίας. Περιέχει επίσης, μήνυμα του Πάπα Ιωάννου
Παύλου Β' για την Παγκόσμια Ημέρα της Ειρήνης
(01/01/1993).
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο με τίτλο «Εκκλησία και
1985
διάλογος», ανάτυπο με τίτλο «Το ζήτημα των ενδείξεων της
υπάρξεως του Θεού» και δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
σχέσεις της ορθοδοξίας με τους Άραβες και το Βατικανό, τη
σύσταση Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς Μητροπόλεως
Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης και τη σημασία της επίσκεψης
στην Ελλάδα του Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας,
Αλεξίου Β΄.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1985
διοργάνωση και διεξαγωγή θρησκευτικών συνεδρίων, τον
διάλογο μεταξύ Ορθόδοξης και Καθολικής εκκλησίας κ.ά.
θεολογικά θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δελτία τύπου και
1990
δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την επίσκεψη του
Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου στις ΗΠΑ και τη
συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο George Bush.
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις και δημοσιεύματα 1993
τύπου σχετικά με την ορθοδοξία, τη Θεολογική Σχολή της
Χάλκης και την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (07/03/1993).
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις και δημοσιεύματα 1993
τύπου σχετικά με την ορθόδοξη Σερβία, το ορθόδοξο Πάσχα,
την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, το Άγιο Όρος, τον
μοναχισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και δημοσιεύματα τύπου
1990
σχετικά με την καταγγελία του Αρχιεπισκόπου Βορείου και
Νοτίου Αμερικής Ιάκωβου για την καταπάτηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κατοίκων των νησιών Ίμβρου
και Τενέδου και την αναγνώριση του ναού της Αγίας Σοφίας
στην Κωνσταντινούπολη σε σύμβολο της Ορθοδοξίας και
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την επίσκεψη
1991
του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στις 18-19/04/1994 και τα πρακτικά της
συναφούς συνεδρίασης του Ευρωκοινοβουλίου.
Ο φάκελος περιέχει δελτία τύπου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
1994
Κόμματος και δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την επίσκεψη
του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στις 18-19/04/1994.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1994
επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 18-19/04/1994.
Ο φάκελος περιέχει έντυπα, ψήφισμα, δηλώσεις και
1984
τηλεγράφημα σχετικά με το κυπριακό ζήτημα και τις σχέσεις
της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Ο φάκελος περιέχει την έκθεση του A. Coste-Floret
1987
(A2-317/87) εκ μέρους της Πολιτικής Επιτροπής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα την κατάσταση της
Κύπρου. Περιλαμβάνονται δύο αντίγραφα της έκθεσης στη
γαλλική και την αγγλική γλώσσα.
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα του Υπουργείου Εξωτερικών 1989
σχετικά με τα βασικά εθνικά θέματα που θα απασχολήσουν
τους ευρωβουλευτές μετά τις εκλογές του 1989. Αυτά αφορούν
κυρίως τις πρόσφατες εξελίξεις των ελληνοτουρκικών
σχέσεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, το διεθνές
καθεστώς του Αιγαίου, τη μουσουλμανική μειονότητα της
δυτικής Θράκης και τη δραστηριότητα των σλαβομακεδονικών
οργανώσεων. Περιλαμβάνεται επίσης, η έκδοση του Κέντρου
Αποδήμων Μακεδόνων και της Εταιρείας Μακεδονικών
Σπουδών, «Μακεδονία: Ιστορία και πολιτική», Αθήνα 1989.
Ο φάκελος περιέχει την Έκθεση Doris με θέμα την κατάσταση 1991
των καλλιτεχνών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές, διαμαρτυρίες, δημοσιεύματα
1990
τύπου, συνέντευξη, επερωτήσεις, ψήφισμα και συζήτηση στο
Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τη χρηματοδοτούμενη από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκδοση της Ιστορίας της Ευρώπης, του
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Εκπαίδευση και κατάρτιση (1992-1994)
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Ημερίδες μελέτης (1991)
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Πρόγραμμα FORCE συνεχούς εκπαίδευσης (1992)
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Διάφορα (1989-1990) [1]
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Διάφορα (1989-1990) [2]
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Διάφορα (1991-1993)

130

Δελτία τύπου (1992-1994)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Jean Baptiste Duroselle, η οποία δεν περιλαμβάνει την αρχαία
ελληνική, βυζαντινή και σύγχρονη ελληνική ιστορία ως μέρος
της ευρωπαϊκής ιστορίας και του πολιτισμού.
Ο φάκελος περιέχει έγγραφα εργασίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με τροποποιήσεις της συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς της παιδείας (1992), της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και του πολιτισμού, τις
κατευθυντήριες γραμμές για κοινοτική δράση στον τομέα της
εκπαίδευσης και κατάρτισης (1993) και την έκθεση H. Barrera i
Costa, D. Pack, A. Coimbra Martins με θέμα τη θέπιση του
κοινοτικού προγράμματος ενεργειών «Σωκράτης» (1994).
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά των ημερίδων του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκρατών) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Sirmione, 02-04/10/1991), με
μελέτες σχετικές με τα δικαιώματα του ανθρώπου και την
ιθαγένεια της Ένωσης, τη γεωργία το 2000, την επιστημονική
και τεχνολογική έρευνα και τη δεοντολογία της βιοτεχνολογίας.
Ο φάκελος περιέχει επιστολή του G. Kintzele (Task Force
Human Resources, Education, Training and Youth της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) προς τον Ιω.
Πεσμαζόγλου, η οποία συνοδεύει δελτίο τύπου και αναλυτικό
κατάλογο των 263 νέων διεθνών προγραμμάτων
επαγγελματικής εκπαίδευσης που επέλεξε να χρηματοδοτήσει
η Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος FORCE για τη
συνεχή εκπαίδευση στην Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, δημοσιεύματα τύπου και
έγγραφα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με
την οικονομική ζώνη του Αιγαίου, την υπουργική σύνοδο στο
Δουβλίνο (20/02/1990, την Οικονομική και Νομισματική
Ένωση (έκθεση Herman), το σχέδιο καταστατικού χάρτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (έκθεση Colombo), την
φιλελευθεροποίηση των αερομεταφορών (1990), κ.ά. θέματα.
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Ο φάκελος περιέχει τη συνέντευξη του Προέδρου της Τουρκίας 1989
Τουργκούτ Οζάλ που παραχώρησε στην τριμηνιαία πολιτική
επιθεώρηση [Politique Internationale» (αρ. 47, 1990),
υπηρεσιακά σημειώματα σχετικά με τη Συμφωνία Αλιείας ΕΟΚΜοζαμβίκης (1990), υπόμνημα της Εταιρείας Μελέτης
Ίμβρου και Τενέδου με θέμα τις ενέργειες της Τουρκίας εις
βάρος των νησιών Ίμβρου και Τενέδου, σημείωμα για τον
τόπο των κανονικών συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της προσωρινής εργασίας των Οργανισμών
της Κοινότητας (Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες, Στρασβούργο),
κ.ά. Θέματα.
Ο φάκελος περιέχει σχόλια του P. Fontaine επί του σχεδίου
1991
συνθήκης της ολλανδικής προεδρίας (26/09/1991) για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και
Συνεργασίας με θέμα την αλλαγή στις σχέσεις
Ανατολής-Δύσης, τη νέα σχέση Βορρά-Νότου και τον ρόλο της
Κοινότητας και των Δώδεκα (A3-0392/20.12.1991),
επισκοπήσεις τύπου σχετικά με την Οικονομική και
Νομισματική Ένωση, τη διακήρυξη του Petersberg, τη
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχέσεις με την
Τουρκία (1992), καθώς και ψηφίσματα για την ανάπτυξη και
αναδιάρθρωση της ανατολικής Γερμανίας (1993).
Ο φάκελος περιέχει δελτία του πρακτορείου τύπου «Europe». 1992
Περιέχει, επίσης, σχέδιο έκθεσης με θέμα τις σχέσεις
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Τουρκίας (αιτιολογική έκθεση με
εισηγήτρια την R. Dury), το μανιφέστο για τα δικαιώματα των
παίδων υπογεγραμμένο από τον Ιω. Πεσμαζόγλου (19/11/1991),
καθώς και αντίγραφα αλληλογραφίας.
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6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
12 - Ανεξάρτητος ευρωβουλευτής
3 - Εκθέσεις, μελέτες, εκδόσεις
Πλήθος φακέλων:
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Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

Τίτλος

Περιγραφή

Ιδρυτικές συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αναθεωρητικές συνθήκες - Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη
(εγχειρίδιο 1987, τόμος 1)

Ο φάκελος περιέχει συλλογή των συνταγματικών κειμένων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με τίτλο «Traites instituant les
Communautes europeenes. Traites portant revision de ces
traits. Acte unique europeen».
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Αρχ.
1987

Τελ.
1987
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2

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Vademecum 1986»

3

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Vademecum 1989»

4

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Vademecum 1992»
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7

Κατάλογοι μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [1]
(1989-1990)
Κατάλογοι μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [2]
(1991-1992)
Κατάλογοι βουλευτών και ευρωβουλευτών (1990-1997)

8

Ευρωβουλευτές 1989

9

Ευρωβουλευτές 1999

10

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Δημόσια ακρόαση σχετικά με την
πολιτική ασφάλειας στην Ευρώπη» (1985)

11

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - μελέτες: «Η πορεία προς την
οικοδόμηση της Ευρώπης. Περιληπτική τεκμηρίωση επί των
κυριοτέρων δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(Ιούλιος 1987 - Ιούνιος 1988)»
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - μελέτες: «Οι δραστηριότητες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ιούλιος 1988 - Ιούνιος 1989)»

6

12

13

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - μελέτες: «Report on the Activities
(July 1991 - July 1992)»

14

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - μελέτες: «The role of EC
investment in promoting R&D capability and technological
innovation in Eastern European countries: Scientific goals
and financial instruments. Volume 1: Final report» (1992)

15

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - μελέτες: «The role of EC
investment in promoting R&D capability and technological
innovation in Eastern European countries: Scientific goals
and financial instruments. Volume 3: Czechoslovakia. Fields
of technology with realistic chances for technology-oriented
investment» (1992)
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - μελέτες: «The role of EC
investment in promoting R&D capability and technological
innovation in Eastern European countries: Scientific goals
and financial instruments. Volume 4: Hungary. Fields of
technology with realistic chances for technology-oriented
investments» (1992)
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - μελέτες: «The role of EC
investment in promoting R&D capability and technological
innovation in Eastern European countries: Scientific goals
and financial instruments. Volume 5: Poland. Fields of
technology with realistic chances for technology-oriented
investments» (1992)
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - μελέτες: «Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα» (1994)

16
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19

20

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - έγγραφα εργασίας: «L'impact de
l'unification allemande sur la Communaute europeenne»
(1990)
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - έγγραφα εργασίας: «Selection of
basic texts on European security and defence» (1992)
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Ο φάκελος περιέχει εγχειρίδιο με φωτογραφίες των μελών του 1986
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (κατάσταση της 01/07/1986).
Ο φάκελος περιέχει εγχειρίδιο με φωτογραφίες των μελών του 1989
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (κατάσταση της 01/12/1989).
Ο φάκελος περιέχει εγχειρίδιο με φωτογραφίες των μελών του 1992
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (κατάσταση της 01/07/1986).
Ο φάκελος περιέχει δύο έντυπα του Ευρωπαϊκού
1989
Κοινοβουλίου με καταλόγους των ευρωβουλευτών.
Ο φάκελος περιέχει δύο έντυπα του Ευρωπαϊκού
1991
Κοινοβουλίου με καταλόγους των ευρωβουλευτών.
Ο φάκελος περιέχει έξι έντυπα της Βουλής των Ελλήνων με
1990
αλφαβητικούς καταλόγους των Ελλήνων βουλευτών και
ευρωβουλευτών των ετών 1990, 1992 και 1994-1997.
Ο φάκελος περιέχει δύο έντυπα του Ευρωπαϊκού
1989
Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκλογές του 1989: α) σύντομα
βιογραφικά σημειώματα των εκλεγέντων ευρωβουλευτών και
β) κατάλογο των αντιπροσώπων των κρατών-μελών που
συμμετέχουν συνήθως στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Περιέχει, επίσης, φυλλάδιο της
Στατιστικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρ.
1/1989 με τίτλο "How are we doing? Selected comparative
statistics from the Eurostat CRONOS data base".
Ο φάκελος περιέχει προσωρινή έκδοση του Ευρωπαϊκού
1999
Κοινοβουλίου με σύντομα βιογραφικά σημειώματα των 626
εκλεγέντων ευρωβουλευτών.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 1985
τα κύρια σημεία της εκδήλωσης που διοργανώθηκε από την
Πολιτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις
18-19/12/1985 με θέμα την πολιτική ασφάλεια στην Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 1987
τη δραστηριότητά του με έμφαση στον τρόπο με τον οποίο
ανταποκρίθηκε στη διαδικασία συνεργασίας και στις νέες
πολιτικές που καθιέρωσε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 1988
τη δραστηριότητά του με έμφαση στον τρόπο κινητοποίησής
του για την αντιμετώπιση της πρόκλησης που αποτελούν οι
προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς και για την υλοποίηση των νέων πολιτικών
που προβλέπει η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 1991
τη δραστηριότητά του με έμφαση σε θέματα παγκόσμιας
ισορροπίας (ΝΑΤΟ, Ρωσία, Γιουγκοσλαβία) και στις
διαπραγματεύσεις για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Οικονομική και Νομισματική Ένωση και Πολιτική Ένωση).
Ο φάκελος περιέχει έκδοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1992
(έκθεση B. Thanner, K. Faust, J. Habuda) με θέμα τον ρόλο
των ευρωπαϊκών επενδύσεων και την προώθηση των
τεχνολογικών καινοτομιών στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1992
(έκθεση B. Thanner, K. Faust, J. Habuda) με θέμα τον ρόλο
των ευρωπαϊκών επενδύσεων και των τεχνολογικών
καινοτομιών στην Τσεχοσλοβακία, ώστε να
πραγματοποιηθούν επενδύσεις προσανατολισμένες στην
τεχνολογία.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1992
(έκθεση B. Thanner, K. Faust, J. Habuda) με θέμα τον ρόλο
των ευρωπαϊκών επενδύσεων και των τεχνολογικών
καινοτομιών στην Ουγγαρία, ώστε να πραγματοποιηθούν
επενδύσεις προσανατολισμένες στην τεχνολογία.

1986

Ο φάκελος περιέχει έκδοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(έκθεση B. Thanner, K. Faust, J. Habuda) με θέμα τον ρόλο
των ευρωπαϊκών επενδύσεων και των τεχνολογικών
καινοτομιών στην Πολωνία, ώστε να πραγματοποιηθούν
επενδύσεις προσανατολισμένες στην τεχνολογία.

1992

1992

Ο φάκελος περιέχει έκδοση με θέμα τη δράση και τα
1994
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 1990
θέμα τον αντίκτυπο της ενοποίησης της Γερμανίας στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 1992
βασικά κείμενα (συνθήκες, συμφωνίες, δηλώσεις και
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - έγγραφα εργασίας: «Selection of
basic texts on European security and defence» (1993)
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - έγγραφα εργασίας: «The
Carbon/Energy Tax and Energy Pricing» (1993)

23

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - έγγραφα εργασίας: «The crisis in
the former Yugoslavia» (1993)

24

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - έγγραφα εργασίας: «L' efficacite
de la politique regionale dans l' Union Europeenne:
Evaluation des effets directs et indirects des fonds
structurels» (1993)
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - έγγραφα εργασίας: «The
Situation of Minorities in Europe» (1993)
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - έγγραφα εργασίας: «L'
organisation de l' administration locale et regionale dans la
Communaute Europeenne» (1994)
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Το κοινοβουλευτικό όργανο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας» (1993)
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37
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αναλύσεις) για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με
βασικά κείμενα (συνθήκες, συμφωνίες, δηλώσεις και
αναλύσεις) για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά σεμιναρίου που
διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες, στις 01-02/02/1993, με θέμα
την ενεργειακή φορολόγηση και τιμολόγηση.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας
(Directorate-General for Research) με θέμα την κρίση στην
πρώην Γιουγκοσλαβία.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση με θέμα την αξιολόγηση των
επιπτώσεων της περιφερειακής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

Ο φάκελος περιέχει μελέτη με θέμα την κατάσταση των
1993
μειονοτήτων στην Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει μελέτη με θέμα την οργάνωση των
1994
τοπικών και περιφερειακών διοικητικών αρχών στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση με θέμα τον θεσμό του
1993
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η
κατανομή των εδρών, το εκλογικό σύστημα, η οργάνωση και ο
τρόπος λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ρόλος
και οι αρμοδιότητές του και η σχέση του με τα εθνικά
κοινοβούλια.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - προτάσεις: «1993: The New
Ο φάκελος περιέχει έκδοση με ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού
1991
Treaties» (1991)
Κοινοβουλίου για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τροπολογίες άρθρων διαφόρων συνθηκών.
Μελέτες: Δικαίωμα στην απεργία (1988-1989)
Ο φάκελος περιέχει δύο τεύχη του περιοδικού "La note de l'
1988
IRES" (αρ. 18 και 19) του Institute de Recherches
Economiques et Sociales, καθώς και μελέτη της Γενικής
Διεύθυνσης Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(21/07/1989) με θέμα το δικαίωμα της απεργίας στον δημόσιο
τομέα.
Μελέτη: «Agriculture and the Reform of the Structural
Ο φάκελος περιέχει δακτυλογραμμένη μελέτη των J. Ekelmans 1990
Funds» (1990)
και J. Smeets με θέμα την ανάπτυξη του αγροτικκού τομέα και
τη μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων.
European Round Table of Industrialists - έκθεση:
Ο φάκελος περιέχει έκθεση του European Round Table of
1991
«Reshaping Europe» (1991)
Industrials με θέμα τις κατευθυντήριες γραμμές και
προτεραιότητες των οικονομικών και πολιτικών δράσεων και
συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης.
Global Legislators Organisation for a Balanced Environment Ο φάκελος περιέχει έκθεση (no. 481505001) με θέμα την
1992
(GLOBE) - έκθεση: «The environment in Europe:
κατάσταση του περιβάλλοντος στη Δυτική Ευρώπη και τα
a global perspective» (1992)
αναγκαία σενάρια δράσης για τη βελτίωση της κατάστασης.
European Trade Union Institute: Έκθεση
Ο φάκελος περιέχει Έκθεση πεπραγμένων του European
1993
πεπραγμένων 1993
Trade Union Institute (ETUI) του έτους 1993.
Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Πολιτικής - επετηρίδα: «Jahrbuch
Ο φάκελος περιέχει επετηρίδα με θέμα την εξέλιξη των
1990
der Europaeischen Integration 1989/90» (1990)
ευρωπαϊκών πολιτικών και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Πολιτικής - επετηρίδα: «Jahrbuch
Ο φάκελος περιέχει επετηρίδα με θέμα τις κοινές ευρωπαϊκές 1991
der Europaeischen Integration 1990/91» (1991)
πολιτικές και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Περιοδικά «European Affairs» (1989-1991)
Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη 3/1989, 1/1990, 4/1990 και
1989
4/1991 του περιοδικού «European Affairs» με θέματα σχετικά
με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Περιοδικά «The Federalist Debate» (1992)
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος V/4, 1992, του περιοδικού των 1992
Φεντεραλιστών, «The Federalist Debate».
Περιοδικά «Δελτίο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 12/1993 με θέματα σχετικά με 1993
Επιτροπή» (1993)
την ενιαία αγορά, τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον
κόσμο, την κοινή εξωτερική πολιτική και ασφάλεια, τη
χρηματοδότηση των κοινοτικών δραστηριοτήτων και τα
θεσμικά και επικουρικά όργανα της Κοινότητας.
Πρακτικά ημερίδας «GATT: "Quelle Europe pour le
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά ημερίδας με τίτλο «GATT:
1992
Textile-Habillement?"» (1992)
"Quelle Europe pour le Textile-Habillement?"» που
διοργανώθηκε στο Παρίσι, στις 18/12/1992.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - πρακτικά ημερίδας «La
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά ημερίδας με θέμα την ιστορία 1992
Communaute Europeenne a travers l' histoire de son
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Parlement» (1992)
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - θεσμικά κείμενα
Ο φάκελος περιέχει τεύχος του Δελτίου των Ευρωπαϊκών
1986
«Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη» (1986)
Κοινοτήτων (Συμπλήρωμα 2/86) με το κείμενο της Ενιαίας
Ευρωπαϊκής Πράξης σε ελληνική γλώσσα.
Θεσμικά κείμενα «Συνθήκες περί ιδρύσεως των
Ο φάκελος περιέχει συνθήκες περί ιδρύσεως των
1987
ΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτων - Συνθήκες περί αναθεωρήσεως
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συνθήκες περί αναθεωρήσεως των
των συνθηκών αυτών - Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη»,
συνθηκών αυτών, καθώς και την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη σε
τόμος 1 (1987)
ελληνική γλώσσα.
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Θεσμικά κείμενα «Πράξεις περί προσχωρήσεων στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες», τόμος 2 (1987)

44

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - θεσμικά κείμενα
«Κοινοτικός χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών
δικαιωμάτων των εργαζομένων» (1990)
Συμβούλιο και Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θεσμικά κείμενα «Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση»
(1992)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - θεσμικά κείμενα «Οργανόγραμμα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» (1993)
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - έγγραφα
εργασίας «Αρχική συμβολή της Επιτροπής στη
Διακυβερνητική Συνδιάσκεψη "Πολιτική Ένωση"» (1991)
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Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - εκθέσεις
«European Agricultural Guidance and Guarantee Fund»
(1986-1987)
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - εκθέσεις «Job
creation in small and medium sized enterprises» (1987) [1]

50

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - εκθέσεις «Job
creation in small and medium sized enterprises» (1987) [2]

51

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - εκθέσεις «Job
creation in small and medium sized enterprises» (1987) [3]

52

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - εκθέσεις «XX
Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού» (1991)

53

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - εκθέσεις «XXIV
Γενική έκθεση επί της δραστηριότητας των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων 1990» (1991)
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - εκθέσεις «XXI
Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1991» (1992)

54

55

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - εκθέσεις «Η
κατάσταση της γεωργίας στην Κοινότητα. Έκθεση 1991»
(1992)

56

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - εκθέσεις «XXII
Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1992» (1993)
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Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - εκθέσεις «XXVI
Γενική έκθεση επί της δραστηριότητας των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων 1992» (1993)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - εκθέσεις «Προστασία των
οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας: καταπολέμηση
της απάτης» (1993-1994)
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Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - εκθέσεις:
Πρόγραμμα TACIS «Report on activities 1992» (1993)

60

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - εκθέσεις «TACIS Contract
Information: Budget 1993» (1994)

61

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Λευκή Βίβλος
«Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση. Οι
προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους για τη μετάβαση
στον 21ο αιώνα» (1993) [1]
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Ο φάκελος περιέχει τις πράξεις προσχωρήσεων στις
1987
Κοινότητες του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου
Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της
Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας σε ελληνική
γλώσσα.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση με θέμα τα θεμελιώδη κοινωνικά 1990
δικαιώματα των εργαζομένων και τις κύριες αρχές στις οποίες
στηρίζεται το ευρωπαίκό πρότυπο εργατικού δικαίου.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση με το κείμενο της Συνθήκης για
1992
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως υπογράφηκε στις 07/02/1992
στο Μάαστριχτ, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση με θέμα το οργανόγραμμα της
1993
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο φάκελος περιέχει τα πρώτα έγγραφα για την ιθαγένεια των 1991
πολιτών της Ένωσης, την κοινή εξωτερική πολιτική, την
κοινωνική διάσταση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων,
την ενέργεια, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την προστασία
της πολιτιστικής κληρονομιάς, με τα οποία η Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνέβαλε στη Διακυβερνητική
Συνδιάσκεψη για την Πολιτική Ένωση, την περίοδο
Ιανουάριος- Μάρτιος 1991.
Ο φάκελος περιέχει πίνακες αριθμητικών δεδομένων για τη
βοήθεια που έλαβαν τα κράτη-μέλη της Κοινότητας για τη
χρηματοδότηση και ανάπυξη της γεωργίας.
Ο φάκελος περιέχει τον πρώτο τόμο της έκθεσης των David J. 1987
Storey και Steven G. Johnson (85/9) με θέμα τον ρόλο των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
Ο φάκελος περιέχει τον δεύτερο τόμο της έκθεσης των David 1987
J. Storey και Steven G. Johnson (85/9) με θέμα τον ρόλο των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
Ο φάκελος περιέχει τον τρίτο τόμο της έκθεσης των David J. 1987
Storey και Steven G. Johnson (85/9) με θέμα τον ρόλο των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση με θέμα την πολιτική
1991
ανταγωνισμού και τις κρατικές παρεμβάσεις υπέρ των
επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
Ο φάκελος περιέχει την γενική έκθεση της Επιτροπής των
1991
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με θέμα τις δραστηριότητες των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά το έτος 1990.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση με θέμα την πολιτική
1992
ανταγωνισμού και τις κρατικές παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση με θέμα την κατάσταση της
1992
γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Πιο
συγκεκριμένα, παρουσιάζονται η συνεχιζόμενη εφαρμογή της
κοινής γεωργικής πολιτικής, οι τάσεις στις κυριότερες αγορές
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Κοινότητας και οι
εμπορικές σχέσεις με τις τρίτες χώρες.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση με θέμα την πολιτική
1993
ανταγωνισμού και τις κρατικές παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα.
Ο φάκελος περιέχει την γενική έκθεση της Επιτροπής των
1993
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με θέμα τις δραστηριότητες των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά το έτος 1992.
Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις με θέμα τη στρατηγική της
1994
Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης, ώστε να
κατανοηθούν οι μηχανισμοί του οικονομικού εγκλήματος και να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση πεπραγμένων του Προγράμματος 1993
Technical Assistance to the New Independent States (TACIS)
για το έτος 1992.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1994
σχετική με τον προϋπολογισμό του προγράμματος TACIS για
την τεχνική βοήθεια προς τις χώρες της Κοινοπολιτείας
Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) και τη Γεωργία.
Ο φάκελος περιέχει τη Λευκή Βίβλο (μέρη Α΄ και Β΄) με θέμα 1993
τον τρόπο ανάπτυξης των ευρωπαϊκών οικονομιών, ώστε να
αντιμετωπιστεί ο διεθνής ανταγωνισμός δημιουργώντας
ταυτόχρονα τις θέσεις απασχόλησης που χρειάζονται.

1987

1990

1992

1993
1991

1987

1987

1987

1991

1991

1992

1992

1993

1993

1994

1993

1994

1993

Σελίδα: 127

62

63

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Λευκή Βίβλος
«Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση. Οι
προκλήσειςκαι η αντιμετώπισή τους για τη μετάβαση
στον 21ο αιώνα» (1993) [2]
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - τεχνικό
παράρτημα «Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική: Η πορεία
προς την Ένωση. Λευκό Βιβλίο, μέρος Β΄» (1994)

64

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Λευκή Βίβλος
«Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική: Η πορεία προς το μέλλον
για την Ένωση. Λευκό Βιβλίο» (1994)
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Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες «Ευρετήριο Κοινοτικών Προγραμμάτων» (1991)
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες «Ευρετήριο Κοινοτικών Προγραμμάτων» (1992)
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Η τοπική
αυτοδιοίκηση και η Ευρώπη. Πρακτικός οδηγός
αδελφοποιήσεων» (1991)
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Force Compendium: 1992-1994 projects» (1993)

66
67

68

69

70

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: ευρωπαϊκά
θέματα (τεύχος 3-4/89) «Η Κοινότητα των Δώδεκα:
αριθμοί-κλειδιά» (1989)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(τεύχη 1-2, 1994)

71

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Μηνιαίο
ενημερωτικό δελτίο για την Ευρώπη χωρίς σύνορα (τεύχη
2 και 4, 1991)
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(τεύχος 3, 1994)

73

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Συμπλήρωμα 1/94)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει τη Λευκή Βίβλο (μέρος Γ΄) με θέμα τον
τρόπο ανάπτυξης των ευρωπαϊκών οικονομιών, ώστε να
αντιμετωπιστεί ο διεθνής ανταγωνισμός δημιουργώντας
ταυτόχρονα τις θέσεις απασχόλησης που χρειάζονται.
Ο φάκελος περιέχει τη Λευκή Βίβλο που προσδιορίζει τους
βασικούς άξονες δράσης για την ευρωπαϊκή κοινωνική
πολιτική (απασχόληση, δημόσια υγεία, καταπολέμηση
ρατσισμού, κ.ά.).
Ο φάκελος περιέχει τη Λευκή Βίβλο που παρουσιάζει
συνοπτικά όλες τις γραπτές εισηγήσεις που έλαβε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευρωπαϊκή κοινωνική
πολιτική.Τονίζεται η αλληλεπίδραση του Πράσινου Βιβλίου για
την κοινωνική πολιτική και του Λευκού Βιβλίου για την
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση.
Ο φάκελος περιέχει αλφαβητικό ευρετήριο των εν εξελίξει
κοινοτικών προγραμμάτων.
Ο φάκελος περιέχει αλφαβητικό ευρετήριο των εν εξελίξει
κοινοτικών προγραμμάτων.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων με θέμα την έννοια της αδερφοποίησης και το
δίκτυο αδερφοποιήσεων στην Κοινότητα.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων με θέμα τη διαβίου εκπαίδευση στην Κοινότητα
(πρόγραμμα FORCE).
Ο φάκελος περιέχει έκδοση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων με στατιστικά δεδομένα για τα κράτη-μέλη της
Κοινότητας (πηγή: Eurostat).
Ο φάκελος περιέχει έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
απολογισμό των δραστηριοτήτων της Επιτροπής και των
άλλων κοινοτικών οργάνων για το χρονικό διάστημα
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1994.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση με θέματα για την Οικονομική και
Νομισματική Ένωση, την ενίσχυση της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής, την εσωτερική αγορά, τις
χρηματοδοτήσεις, στατιστικά δεδομένα κ.ά.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
απολογισμό των δραστηριοτήτων της Επιτροπής και των
άλλων κοινοτικών οργάνων για τον μήνα Μάρτιο 1994.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
θέμα το νομοθετικό πρόγραμμά της για το 1994.
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6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
12 - Ανεξάρτητος ευρωβουλευτής
4 - Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
Πλήθος φακέλων:

27

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

Αρχ.
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: Έκθεση πεπραγμένων 1988-1989 Ο φάκελος περιέχει έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος της περιόδου Ιουλίου 1988 - Ιουνίου 1989.
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: Έκθεση πεπραγμένων 1989-1990 Ο φάκελος περιέχει έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος της περιόδου Ιουλίου 1989 - Ιουνίου 1990.
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: Έκθεση πεπραγμένων 1990-1991 Ο φάκελος περιέχει έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος της περιόδου Ιουλίου 1990 - Ιουνίου 1991.
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: Θεσμικά θέματα [Α] (1981-1991) Ο φάκελος περιέχει έγγραφα εργασίας του Ευρωπαϊκού
1981
Λαϊκού Κόμματος σχετικά με τις θεσμικές επιπτώσεις της
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τις πολιτικές εξελίξεις
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τον ρόλο της
Κοινότητας, καθώς και την ενίσχυση της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής.

Τελ.

5

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: θεσμικά θέματα [Β] (1992-1994)

1994

6

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: πρακτικά συνεδριάσεων
(1989-1994)

1
2
3
4

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα εργασίας του Ευρωπαϊκού
1992
Λαϊκού Κόμματος σχετικά με τις θεσμικές επιπτώσεις της
συνθήκης του Μάαστριχτ, τις πολιτικές εξελίξεις στην
Ανδαλουσία, την Ισπανία και την Ευρώπη γενικότερα και την
οικονομική και αγροτική πολιτική της Κοινότητας.
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά των συνεδριάσεων του
1989
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) (1989-1994, κυρίως
1990), όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η πολιτική κατάσταση στη Γερμανία και στην
ανατολική Ευρώπη μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, η πολιτική για
την κεντρική και νότια Αμερική, οι θεσμικές μεταβολές στην
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8

9

10

11

12
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Ομάδα ΕΛΚ, η ένταξη της Αυστρίας στην ΕΟΚ, η αποστολή
αντιπροσωπείας της Ομάδας ΕΛΚ στη Μόσχα, η Οικονομική
και Νομισματική Ένωση, η πολιτική ακινήτων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η πολιτική ένωση, τα δικαιώματα του
ανθρώπου, η υγεία, η διαφάνεια, οι αγορές, οι καταστροφές, η
έκθεση Βενετία 2000 και η δημοκρατία. Περιέχει, επίσης,
δελτίο τύπου σχετικά με τη διαμαρτυρία των Ελλήνων
ευρωβουλευτών για τον αποκλεισμό του Οικουμενικού
Πατριαρχείου από φανατικούς μουσουλμάνους (1991),
παρέμβαση του Ιω. Πεσμαζόγλου με θέμα τον
εκδημοκρατισμό της ΕΣΣΔ (1991), ερώτησή του σχετικά με τις
διεκδικήσεις και τις παραβιάσεις διεθνώς αναγνωρισμένων
ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία (1992),
το πρόγραμμα δράσης του ΕΛΚ για το 1994, μνημόνιο με θέμα
τον γλωσσικό πλουραλισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς
και δίπλωμα που απένειμε η Ομάδα ΕΛΚ στον Ιω.
Πεσμαζόγλου το 1994 για τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση από τη θέση του ευρωβουλευτή (1989-1994).
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: πρόγραμμα δράσης 1994-1999
Ο φάκελος περιέχει το πρόγραμμα δράσης 1994-1999
1994
«Europe 2000: L'unite dans la diversite» του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος, τροπολογίες, συνέντευξη του Οικουμενικού
Πατριάρχη κατά την επίσκεψή του στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο κ.ά. συναφή άρθρα.
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: διάφορα κείμενα (1991-1994)
Ο φάκελος περιέχει την ομιλία του Achille Ardigo με τίτλο «La 1991
cittadinanza nella societa contemporanea» (1991), την έρευνα
του ΕΛΚ με τίτλο «L'espace economique europeen» (1992), τα
πρακτικά του συνεδρίου «La Communaute Europeenne a
travers l'histoire de son Parlement» (1992), τη γνωμοδότηση
της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά με τον ρόλο της μελλοντικής Μικτής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(1993), τα πρακτικά του συνεδρίου της Ομάδας ΕΛΚ με τίτλο
«A l'aube du 21eme siecle» (1993), τεκμηριωτικό υλικό της
Ομάδας ΕΛΚ για το θέμα της διεύρυνσης (1994) και, τέλος,
αχρονολόγητο ενημερωτικό δίφυλλο της Ομάδας ΕΛΚ με τίτλο
«Absolute priorities of the EPP Group for the
intergovernmental conferences».
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Groupe du Parti Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια για τις δραστηριοτήτες και τη
1989
Populaire Europeen) (1989-1990)
στρατηγική της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,
καθώς και ημερολόγιο εργασίας της Ομάδας στη Ρώμη και το
Στρασβούργο κατά το 1990.
Ευρωεκλογές 1994: πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Ο φάκελος περιέχει έντυπο εσωτερικής διακίνησης του
1993
Κόμματος (1993)
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικό με το πρόγραμμα της
Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Ομάδα
Χριστιανοδημοκρατών) για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 1994.
Ομάδα Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος: ημερίδες μελέτης
Ο φάκελος περιέχει τεύχος του περιοδικού «Ευρωπαϊκά
1991
(Sirmione, 02-04/10/1991)
κείμενα», αρ. 61 (Οκτώβριος 1991), στο οποίο δημοσιεύονται
τα πρακτικά των ημερίδων μελέτης της Ομάδας του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με τα ακόλουθα θέματα: α)
«Δικαιώματα του ανθρώπου και ιθαγένεια της Ένωσης», β) «Η
γεωργία το 2000», γ) «Η Ευρώπη της επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας» και δ) «Βιοτεχνολογία και
δεοντολογία».
Ομάδα Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος: «L'elargissement»
Ο φάκελος περιέχει έκθεση-μελέτη με θέμα τη διεύρυνση της 1993
(Φεβρουάριος 1993)
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: «Η Ευρώπη των πολιτών» (1993) Ο φάκελος περιέχει έκδοση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
1993
Κόμματος με θέμα τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα στους πολίτες της μετά τη συνθήκη του
Μάαστριχτ.
Ομάδα Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος: συνέδριο Valencia
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά του συνεδρίου της Ομάδας του 1993
Ισπανίας (10-14/05/1993)
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Valencia της Ισπανίας με
θέμα την οικονομική ανάπτυξη της Μεσογείου και τίτλο « La
reforme des fonds structurels. La region Mediterraneenne et
ses problemes. La relance de la croissance economique.
Ενοποιητικές και αποσχιστικές τάσεις στην Ευρώπη
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις από την
1993
(1987-1993) [1]: Κοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Ρωσία
Κοινοβουλευτική Διάσκεψη της Ομάδας του Ευρωπαϊκού
(1993)
Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα
«Ρωσία: προβλήματα και προοπτικές» (Λουξεμβούργο
07-08/07/1993), στην οποία συμμετείχε ο Ιω. Πεσμαζόγλου με
θέμα συζήτησης τη «Μεταρρύθμιση της νομικής δομής και την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θρησκευτικών
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των
γυναικών».
Ενοποιητικές και αποσχιστικές τάσεις στην Ευρώπη
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με την ευρωπαϊκή 1987
(1987-1993) [2]: δημοσιεύματα τύπου (1987-1991)
ενοποίηση, την υποδοχή της Συνθήκης του Μάαστριχτ από
τους Ευρωπαίους πολίτες, τη διάλυση της ΕΣΣΔ και τις
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Ενοποιητικές και αποσχιστικές τάσεις στην Ευρώπη
(1987-1993) [3]: δημοσιεύματα τύπου (1991-1992)
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Ενοποιητικές και αποσχιστικές τάσεις στην Ευρώπη
(1987-1993) [4]: δημοσιεύματα τύπου (1992)
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Ενοποιητικές και αποσχιστικές τάσεις στην Ευρώπη
(1987-1993) [5]: Le Monde Diplomatique (1992)
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Ενοποιητικές και αποσχιστικές τάσεις στην Ευρώπη
(1987-1993) [6]: δημοσιεύματα τύπου (1993)
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Ομάδα Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος: Συνέδριο
«L'elargissement de la Communaute Europeenne»
(Βρυξέλλες, 09-10/09/1993) [1]
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Ομάδα Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος: Συνέδριο
«L'elargissement de la Communaute Europeenne»
(Βρυξέλλες, 09-10/09/1993) [2]
Ομάδα Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος: Συνέδριο
«L'elargissement de la Communaute Europeenne»
(Βρυξέλλες, 09-10/09/1993) [3]
Ομάδα Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος: «Security and
defence in Europe» (1994)
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Ομάδα Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος: «La France dans
l'Union Europeenne» (1994)

26

Ομάδα Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος: συνέδριο Estoril
Πορτογαλίας (27/06-01/07/1994) [1]

27

Ομάδα Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος: Συνέδριο Estoril
Πορτογαλίας (27/06-01/07/1994) [2]

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

αποσχιστικές τάσεις του Κοσόβου κ.ά. ανατολικών χωρών.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με την ευρωπαϊκή
ενοποίηση, την υποδοχή της Συνθήκης του Μάαστριχτ από
τους Ευρωπαίους πολίτες, τη διάλυση της ΕΣΣΔ, τις
αποσχιστικές τάσεις του Κοσόβου κ.ά. ανατολικών χωρών κτλ.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με την ευρωπαϊκή
ενοποίηση, την υποδοχή της Συνθήκης του Μάαστριχτ από
τους Ευρωπαίους πολίτες, τη διάλυση της ΕΣΣΔ και τις
αποσχιστικές τάσεις του Κοσόβου κ.ά. ανατολικών χωρών.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με την ευρωπαϊκή
ενοποίηση, την υποδοχή της Συνθήκης του Μάαστριχτ από
τους Ευρωπαίους πολίτες, τη διάλυση της ΕΣΣΔ και τις
αποσχιστικές τάσεις του Κοσόβου κ.ά. ανατολικών χωρών.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με την ευρωπαϊκή
ενοποίηση, την υποδοχή της Συνθήκης του Μάαστριχτ από
τους Ευρωπαίους πολίτες, τη διάλυση της ΕΣΣΔ και τις
αποσχιστικές τάσεις του Κοσόβου κ.ά. ανατολικών χωρών.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το συνέδριο που
διοργάνωσαν το Ίδρυμα Konrad Adenauer με την Ομάδα του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, με θέμα τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, τις προοπτικές και τα προβλήματα, με αφορμή τις
διαπραγματεύσεις για την ένταξη Αυστρίας, Σουηδίας,
Φινλανδίας και Νορβηγίας. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται
πρόσκληση συμμετοχής στο συνέδριο, οι εισηγήσεις των
Klaus Weigelt και Jean-Louis Bourlanges, καθώς και σχετικές
με το θέμα της διεύρυνσης πληροφορίες από δημοσιεύματα
τύπου, εκθέσεις και σημειώματα (1992-1993).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τα
προβλήματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1987-1992).
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Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τα
προβλήματα και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(1993).
Ο φάκελος περιέχει έκδοση με αναλύσεις και δηλώσεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ασφάλεια και άμυνα της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος με παρεμβάσεις των μελών της για την
ασφάλεια και άμυνα της Ευρώπης και την ευρωπαϊκή
ενοποίηση και διεύρυνση.
Ο φάκελος περιέχει την Έκθεση Herman με θέμα το Σύνταγμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Έκθεση Langes με θέμα το νέο
σύστημα ιδίων πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την
Έκθεση Froment - Meurice με θέμα την Επιτροπή Θεσμικών
Θεμάτων, καθώς και τον προϋπολογισμό του οικονομικού
έτους 1994.
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Ο φάκελος περιέχει την 'Εκθεση Cravinho με θέμα το Ενιαίο
Νομισματικό Σύστημα και το πρόγραμμα για το 1992, την
'Εκθεση von Wogau με θέμα την ανεξαρτησία των εθνικών
κεντρικών τραπεζών, την Εκθεση Fourcans με θέμα τους
στόχους και τα μέσα της νομισματικής πολιτικής, την ετήσια
οικονομική αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1994),
καθώς και ανακοίνωση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος για την εσωτερική ασφάλεια στην Ευρώπη.

1994

1994

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
12 - Ανεξάρτητος ευρωβουλευτής
5 - Αλληλογραφία
Πλήθος φακέλων:

11

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Αλληλογραφία εσωτερικού (1989)

2

Αλληλογραφία εσωτερικού (1990)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με προσκλήσεις σε 1989
συνέδρια και εκδηλώσεις, την αποστολή και έκδοση
συγγραμμάτων και ομιλιών, τις δαπάνες των κομμάτων και την
υποψηφιότητα και εκλογή του Ιω. Πεσμαζόγλου στο
Ευρωκοινοβούλιο.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με προσκλήσεις σε 1990
συνέδρια και εκδηλώσεις, την αποστολή και έκδοση
συγγραμμάτων, την πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα όσα ισχύουν στην Ελλάδα

Τελ.
1989

1990

Σελίδα: 130

3

Αλληλογραφία (1990-1994)

4

Αλληλογραφία εσωτερικού (1991) [1]

5

Αλληλογραφία εσωτερικού (1991) [2]

6

Αλληλογραφία εσωτερικού (1992) [1]

7

Αλληλογραφία εσωτερικού (1992) [2]

8

Αλληλογραφία εσωτερικού (1993)

9

Αλληλογραφία εσωτερικού (1994) [1]

10

Αλληλογραφία εσωτερικού (1994) [2]

11

Βαρβάκειος Σχολή (1993)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

για τους «αντιρρησίες συνείδησης».
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με προσκλήσεις σε
συνέδρια και εκδηλώσεις, την αποστολή και έκδοση
συγγραμμάτων, τα προβλήματα και τις δραστηριότητες του
Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών (ΙΜΜ), τις διαδικασίες
επιλογής κοινοτικών προγραμμάτων LEADER, την
παραχώρηση ασύλου και τη συμφωνία Σένγκεν (Schegen) και
τα προβλήματα του κουρδικού λαού. Περιέχει, επίσης,
φυλλάδιο της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για
τις ευρωεκλογές του 1994 και το τεύχος 40/1993 του
περιοδικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Eurobarometer».
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη δημιουργία
βιβλιοθήκης στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Κ. Καραμανλής», την
ενίσχυση του θεσμού «Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο των Νέων,
προσκλήσεις σε συνέδρια και εκδηλώσεις, την αποστολή και
έκδοση συγγραμμάτων, τη Διεθνή Αμνηστία, την
αναδιοργάνωση του Μορφωτικού Ινστιτούτου της ΑΤΕ
(ΜΙΑΤΕ) και τη μετάβαση στις ΗΠΑ αντιπροσωπείας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με προσκλήσεις σε
συνέδρια και εκδηλώσεις και την αποστολή και έκδοση
συγγραμμάτων.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με προσκλήσεις σε
συνέδρια και εκδηλώσεις, με την αποστολή και έκδοση
συγγραμμάτων, με τη Διεθνή Αμνηστία, με την υποβολή
υποψηφιότητας του Ιω. Πεσμαζόγλου στην Ακαδημία Αθηνών
για την έδρα Τακτικού Μέλους της Τάξεως Ηθικών και
Πολιτικών Επιστημών, καθώς και με τα προβλήματα και τις
ποινές σε βάρος «των χριστιανών μαρτύρων του Ιεχωβά».
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με προσκλήσεις σε
συνέδρια και εκδηλώσεις, την αποστολή και έκδοση
συγγραμμάτων, το Ίδρυμα Πολιτικών Μελετών και
Επιμόρφωσης (Ι.ΠΟ.ΜΕ), το Σκοπιανό, την εκλογή του Ιω.
Πεσμαζόγλου ως μέλους της Ακαδημίας Αθηνών και την
ασφάλεια και άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με προσκλήσεις σε
συνέδρια και εκδηλώσεις, την αποστολή και έκδοση
συγγραμμάτων, το Σκοπιανό, τη Διεθνή Αμνηστία, τον
διορισμό του Ιω. Πεσμαζόγλου ως μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, τη
βιβλιοθήκη Blegen της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών
Σπουδών, το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Ιστορίας (Festival of
European History) και το μεταναστευτικό.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με προσκλήσεις σε
συνέδρια και εκδηλώσεις, την αποστολή και έκδοση
συγγραμμάτων, την υποχρεωτική αναγραφή του
θρησκεύματος στα νέα δελτία ταυτότητας, την ανάπτυξη των
παραμεθόριων περιοχών και τον σχεδιασμό εθνικής πολιτικής
για τα Βαλκάνια.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με προσκλήσεις σε
συνέδρια και εκδηλώσεις, την αποστολή και έκδοση
συγγραμμάτων και πρόταση για την οργάνωση των κομμάτων
και τη δημοσιοποίηση των δαπανών τους.
Ο φάκελος περιέχει αίτημα του Συλλόγου Αποφοίτων
Βαρβακείου Σχολής για την ένταξη του έργου αποπεράτωσης
του νέου κτηρίου της Σχολής στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (Σχολική Στέγη). Περιέχει, επίσης, αντίγραφο
περίληψης της από 29/04/1983 ομιλίας του Κώστα
Γεωργακόπουλου, Πρόεδρου του ανωτέρω συλλόγου, με θέμα
τον βίο του Ιωάννη Βαρβάκη.
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6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
12 - Ανεξάρτητος ευρωβουλευτής
6 - Ομιλίες, συνεντεύξεις
Πλήθος φακέλων:

38

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Προεκλογική ομιλία Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (Ρόδος,
Ιούνιος 1989)

2

Δράση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, 1981-1984 και 1989-1994 (κατάλογος) [1]

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει ομιλία, χειρόγραφες σημειώσεις, δελτίο
1989
τύπου και δημοσιεύματα που χρησιμοποιήθηκαν σε
προεκλογική ομιλία.
Ο φάκελος περιέχει εκτυπωμένο κατάλογο των παρεμβάσεων 1981
του Ιω. Πεσμαζόγλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τελ.
1989

1994

Σελίδα: 131

3
4

5
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7

8
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Δράση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, 1981-1984 και 1989-1994 (κατάλογος) [2]
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: δελτία τύπου - ερωτήσεις παρεμβάσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου [1]
(1989-1991)

Ο φάκελος περιέχει εκτυπωμένο κατάλογο των παρεμβάσεων
του Ιω. Πεσμαζόγλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο φάκελος περιέχει ερωτήσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου στους
Υπουργούς Εξωτερικών σχετικά με την Κύπρο, την κρίση στην
Ανατολική Γερμανία, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση,
την κατάσταση στη Σοβιετική Ένωση και τις Βαλτικές χώρες
και το Ινστιτούτο Μελετών Ασφάλειας.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: δελτία τύπου - ερωτήσεις Ο φάκελος περιέχει ερωτήσεις - παρεμβάσεις του Ιω.
παρεμβάσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου [2]
Πεσμαζόγλου σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την
(1992-1999,αχρονολόγητα)
ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Σκόπια και
την κατάσταση στην πρώην Γιουγκοσλαβία και την ένταξη της
Κύπρου.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: γραπτές ερωτήσεις (1993-1994)
Ο φάκελος περιέχει ερωτήσεις - παρεμβάσεις ευρωβουλευτών
σχετικά με το περιβάλλον, την αγροτική παραγωγή και
ανάπτυξη, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την
περιφερειακή ανάπτυξη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη
Γιουγκοσλαβία, τη Δυτική Θράκη, την ενέργεια, τις
διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, κ.ά. θέματα.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: γραπτές ερωτήσεις (1994)
Ο φάκελος περιέχει ερωτήσεις - παρεμβάσεις ευρωβουλευτών
σχετικά με διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, το περιβάλλον,
την αγροτική παραγωγή, την τεχνολογικκή ανάπτυξη, την
περιφερειακή ανάπτυξη, τη Γιουγκοσλαβία, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, την Κύπρο, την ενέργεια, τις επενδύσεις στην
Ελλάδα, κ.ά. θέματα.
Δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [1] (1989-1994) Ο φάκελος περιέχει ομιλία, αλληλογραφία, έγγραφα εργασίας
και χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με την έκθεση Ντυρύ, τις
σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τα
λατομεία μαρμάρου της Θάσου, την ελληνική οικονομία, την
κρίση της Γιουγκοσλαβίας, τις συναντήσεις της Ομάδας του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κ.ά. θέματα.
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Δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [2] (1991-1992) Ο φάκελος περιέχει την έκθεση Gawronski (1992) με θέμα τα
δικαιώματα του κουρδικού λαού, έγγραφα εργασίας, εκθέσεις
και ανακοιννώσεις για την ασφάλεια στα Βαλκάνια, την κρίση
στη Γιουγκοσλαβία, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία,
κ.ά. θέματα.
Δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [3]: Comite
Ο φάκελος περιέχει κατάλογο μελών και συμμετεχόντων στη
d'Action pour l'Europe (1991)
συνάντηση της Comite d'Action pour l'Europe, στις
21-22/11/1991.
Δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [4]: διάφορα
Ο φάκελος περιέχει πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού
(1991-1992)
Κοινοβουλίου για το Κυπριακό (1991) και ψήφισμα για την
κατάσταση στη Σοβιετική Ένωση και τα κράτη της Βαλτικής
(1991). Περιέχει, επίσης, ενημέρωση για τη θρησκευτική
ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία.
Δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [5]: Fondation
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα και πρακτικά
Pegase (1991)
συνεδριάσεων της Cultural Foundation of European
Enterprises (06/03/1991 και 19/06/1991) και του Fondation
Pegase - Association European pour la Culture (29/06/1991,
08/07/1991 και 10/07/1991) για τη χρηματοδότηση και την
οργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιέχει, επίσης, κατάλογο
συμμετεχόντων και καταστατικό του Fondation Pegase.
Δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [6]: Prayer
Ο φάκελος περιέχει πρόσκληση, χειρόγραφες σημειώσεις και
Breakfast (1991)
αποσπάσματα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης για το
πρόγευμα προς τιμήν του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Διόδωρου
(15/05/1990) και το πρόγευμα Prayer Breakfast στο
Στρασβούργο (10/07/1991).
Δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [7]: επισκέψεις Ο φάκελος περιέχει κατάλογο επισκεπτών του Ευρωπαϊκού
στο Ευρωκοινοβούλιο (1985-1993)
Κοινοβουλίου.
Δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [8]:
Ο φάκελος περιέχει τηλεγραφήματα με τα οποία
τηλεγραφήματα (1990-1991)
προσκαλούνται οι ευρωβουλευτές να συμμετάσχουν σε
έκτακτες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [9]: διάφορα
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την επίσκεψη
(1990-1991)
του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, καταγγελία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
έκδοση χάρτη με λανθασμένο χρωματισμό των ελληνικών
νησιών και ενημερωτικό υλικό για το Ίδρυμα Ευρωπαϊκών
Επιχειρήσεων για τον Πολιτισμό (Fondation des Entreprises
Europeennes pour la Culture).
Δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [10]: διάφορα
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικό υλικό για εκδήλωση που
(1983-1991)
αφορά την ελληνική μουσική και τον ποντιακό ελληνισμό
(04/04/1990), δημοσιεύματα για την ευθανασία και
ενημερωτικό υλικό για την έκδοση του βιβλίου του J. Β.
Duroselle με τίτλο «Ευρωπαϊκή ιστορία». Περιέχει, επίσης,
ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σχετικά με την εισήγηση Spinelli για την Ευρωπαϊκή Πολιτική
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Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1989)
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Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1990) [1]

20

Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1990) [2]
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Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1991)
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Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1992)
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Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1993) [1]
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Ανακοινώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις (1993) [2]
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Ομιλία «La politique europeenne de De Gaulle» (Παρίσι,
1990) [1]
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Ομιλία «La politique europeenne de De Gaulle» (Παρίσι,
1990) [2]
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Ομιλία «La politique europeenne de De Gaulle» (Παρίσι,
1990) [3]

28

Ομιλία «La politique europeenne de De Gaulle» (Παρίσι,
1990) [4]

29

Ομιλία «La politique europeenne de De Gaulle» (Παρίσι,
1990) [5]

30

Ομιλία «La politique europeenne de De Gaulle» (Παρίσι,
1990) [6]

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Ένωση (13/04/1983).
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις για 1989
τις ελληνογερμανικές σχέσεις, την ελληνική οικονομική και
πολιτική κατάσταση, τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες,
την ευρωπαϊκή πολιτική του De Gaulle, τη Δυτικοευρωπαϊκή
Συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, τη διακοινοβουλευτική
συνάντηση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με την αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ
και τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις για 1990
τον ρόλο των Ελληνίδων σε κρίσιμες φάσεις της ελληνικής
ιστορίας, τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Κεντρική
και Ανατολική Ευρώπη, την έκδοση του βιβλίου του J. Β.
Duroselle με τίτλο «Ευρωπαϊκή ιστορία» και την οικονομική
θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις για 1990
την ευρωπαϊκή εξωτερική και αμυντική πολιτική, τον ρόλο της
Ορθοδοξίας στην Ενωμένη Ευρώπη, τους μετασχηματισμούς
στις ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις και την έκθεση Colombo
για τις διατάξεις του Σχεδίου Συντάγματος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις για 1991
τον πόλεμο στον Κόλπο, την αναθεώρηση των ιδρυτικών
συνθηκών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την επίτευξη
Οικονομικής, Νομισματικής και Πολιτικής Ένωσης, την
αναμόρφωση της εκπαίδευσης, την οικονομική και πολιτική
κατάσταση και ανάπτυξη στην Ελλάδα, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, την πολιτισμική συγγένεια των ευρωπαϊκών λαών,
την εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνας της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις για 1992
την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και την Ευρωπαϊκή
Πολιτική Ένωση, τη γιουγκοσλαβική κρίση, τις σχέσεις
Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη Συμφωνία του
Μάαστριχτ. Περιέχει, επίσης, την ομιλία του Ιω. Πεσμαζογλου
για την εκλογή του ως μέλους της Ακαδημίας Αθηνών
(01/12/1992).
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις για 1993
το Κυπριακό, τον Κωνσταντίνο Δημαρά σε εκδήλωση του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), το σύνταγμα της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), την
Ορθοδοξία στην Ευρώπη, την πολιτική συνεργασία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης και την ευρωπαϊκή διακυβερνητική
συνεργασία (επικουρικότητα).
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις για 1993
τη Θράκη, τη συμβολή της Ορθοδοξίας στην Ευρώπη, την
αναμόρφωση της εκπαίδευσης, την αναπροσαρμογή της
Δυτικο-ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συμφωνία του Μάαστριχτ,
την οικονομική πολιτική στην Ελλάδα και τον προϋπολογισμό
του 1993.
Ο φάκελος περιέχει την ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου με θέμα 1990
τον Ch. De Gaulle που εκφωνήθηκε στο συνέδριο «De Gaulle
en son siecle» που πραγματοποιήθηκε από το Institut Charles
De Gaulle στην UNESCO, στις 19-24/11/1990.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, ενημερωτικό υλικό, την
1990
ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου για την ευρωπαϊκή πολιτική του
Charles De Gaulle και ανακοινώσεις που εκφωνήθηκαν στο
συνέδριο «De Gaulle en son siecle» που πραγματοποιήθηκε
από το Institut Charles De Gaulle, στις 19-24/11/1990.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και ανακοινώσεις
1990
που εκφωνήθηκαν στο συνέδριο «De Gaulle en son siecle»
που πραγματοποιήθηκε από το Institut Charles De Gaulle,
στις 19-24/11/1990.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις που εκφωνήθηκαν στο
1990
συνέδριο «De Gaulle en son siecle» που πραγματοποιήθηκε
από το Institut Charles De Gaulle, στις 19-24/11/1990.
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικό υλικό, κατάλογο
1990
συμμετεχόντων και ανακοινώσεις που εκφωνήθηκαν στο
συνέδριο «De Gaulle en son siecle» που πραγματοποιήθηκε
από το Institut Charles De Gaulle, στις 19-24/11/1990.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και ανακοινώσεις
1990
που εκφωνήθηκαν στο συνέδριο «De Gaulle en son siecle»
που πραγματοποιήθηκε από το Institut Charles De Gaulle,
στις 19-24/11/1990.
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Ομιλία «La politique europeenne de De Gaulle» (Παρίσι,
1990) [7]
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Ομιλία «La politique europeenne de De Gaulle» (Παρίσι,
1990) [8]
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Ομιλία «La politique europeenne de De Gaulle» (Παρίσι,
1990) [9]
Ομιλία «La politique europeenne de De Gaulle» (Παρίσι,
1990) [10]
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Ομιλία «La politique europeenne de De Gaulle» (Παρίσι,
1990) [11]
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Ομιλία «La politique europeenne de De Gaulle» (Παρίσι,
1990) [12]

37

Ομιλία «Αναμόρφωση της εκπαίδευσης: κορυφαίο εθνικό
θέμα» (1991)

38

Ομιλία για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1991-1992;)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου, το
1990
πρόγραμμα του συνεδρίου «De Gaulle en son siecle» που
πραγματοποιήθηκε από το Institut Charles De Gaulle και
χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική
του Charles De Gaulle.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και χειρόγραφες
1990
σημειώσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική του Charles De
Gaulle.
Ο φάκελος περιέχει δημοσίευμα του Institut Charles De Gaulle 1990
με τίτλο «Bibliographie internationale sur Charles De Gaulle».
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις που εκφωνήθηκαν στο
1990
συνέδριο «De Gaulle en son siecle» που πραγματοποιήθηκε
από το Institut Charles De Gaulle, στις 19-24/11/1990.
Ο φάκελος περιέχει ανακοινώσεις που εκφωνήθηκαν στο
1990
συνέδριο «De Gaulle en son siecle» που πραγματοποιήθηκε
από το Institut Charles De Gaulle, στις 19-24/11/1990.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και ανακοινώσεις
1990
που εκφωνήθηκαν στο συνέδριο «De Gaulle en son siecle»
που πραγματοποιήθηκε από το Institut Charles De Gaulle,
στις 19-24/11/1990.
Ο φάκελος περιέχει ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου για την
1991
ανάγκη αναμόρφωσης της εκπαίδευσης, η οποία εκφωνήθηκε
στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, τον Φεβρουάριο του 1991.
Ο φάκελος περιέχει ομιλία, χειρόγραφες σημειώσεις,
1991
δημοσιεύματα, δελτία τύπου κ.ά. τεκμήρια σχετικά με τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ.
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6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
12 - Ανεξάρτητος ευρωβουλευτής
7 - Δημοσιεύματα τύπου
Πλήθος φακέλων:

13

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Γραφείο Ευρωβουλευτών Νέας Δημοκρατίας: αποδελτίωση
τύπου [1] (1989-1990)

2

Γραφείο Ευρωβουλευτών Νέας Δημοκρατίας: αποδελτίωση
τύπου [2] (1990)

3

Γραφείο Ευρωβουλευτών Νέας Δημοκρατίας: αποδελτίωση
τύπου [3] (1990)

4

Γραφείο Ευρωβουλευτών Νέας Δημοκρατίας: αποδελτίωση
τύπου [4] (1990-1991)

5

Γραφείο Ευρωβουλευτών Νέας Δημοκρατίας: αποδελτίωση
τύπου [5] (1991)

6

Γραφείο Ευρωβουλευτών Νέας Δημοκρατίας: αποδελτίωση
τύπου [6] (1991)

7

Γραφείο Ευρωβουλευτών Νέας Δημοκρατίας: αποδελτίωση
τύπου [7] (1991)

8

Γραφείο Ευρωβουλευτών Νέας Δημοκρατίας: αποδελτίωση
τύπου [8] (1992)

9

Γραφείο Ευρωβουλευτών Νέας Δημοκρατίας: αποδελτίωση
τύπου [9] (1992)

10

Γραφείο Ευρωβουλευτών Νέας Δημοκρατίας: αποδελτίωση
τύπου [10] (1992)

11

Γραφείο Ευρωβουλευτών Νέας Δημοκρατίας: αποδελτίωση
τύπου [11] (1993)

12

Γραφείο Ευρωβουλευτών Νέας Δημοκρατίας: αποδελτίωση
τύπου [12] (1993)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα ελληνικών εφημερίδων, της
1989
περιόδου 14/09/1989-06/02/1990, στα οποία αναφέρεται ο Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα ελληνικών εφημερίδων, της
1990
περιόδου 01/03/1990-22/04/1990, στα οποία αναφέρεται ο Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα ελληνικών εφημερίδων, της
1990
περιόδου 02/05/1990-13/09/1990, στα οποία αναφέρεται ο Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα ελληνικών εφημερίδων, της
1990
περιόδου 27/10/1990-14/03/1991, στα οποία αναφέρεται ο Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα ελληνικών εφημερίδων, της
1991
περιόδου 17/03/1991-29/05/1991, στα οποία αναφέρεται ο Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα ελληνικών εφημερίδων της
1991
περιόδου, 14/06/1991-01/11/1991, στα οποία αναφέρεται ο Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα ελληνικών εφημερίδων, της
1991
περιόδου 01/11/1991-23/12/1991, στα οποία αναφέρεται ο Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα ελληνικών εφημερίδων, της
1992
περιόδου 27/01/1992-23/06/1992, στα οποία αναφέρεται ο Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα ελληνικών εφημερίδων, της
1992
περιόδου 23/06/1992-20/08/1992, στα οποία αναφέρεται ο Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα ελληνικών εφημερίδων, της
1992
περιόδου 24/10/1992-27/12/1992, στα οποία αναφέρεται ο Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα ελληνικών εφημερίδων, της
1993
περιόδου 01/01/1993-06/04/1993, στα οποία αναφέρεται ο Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα ελληνικών εφημερίδων, της
1993
περιόδου 24/04/1993-21/05/1993, στα οποία αναφέρεται ο Ιω.
Πεσμαζόγλου.
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13

Γραφείο Ευρωβουλευτών Νέας Δημοκρατίας: αποδελτίωση
τύπου [13] (1994)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει άρθρα ελληνικών εφημερίδων, της
1994
περιόδου 02/01/1994-10/02/1994, στα οποία αναφέρεται ο Ιω.
Πεσμαζόγλου.

1994

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
12 - Ανεξάρτητος ευρωβουλευτής
8 - Πηγές - ενημέρωση
Πλήθος φακέλων:

80

Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

Τίτλος
Προοπτικές ΕΟΚ 1992-2000 (1984-1992) [1]

Περιγραφή
Αρχ.
1984

Ο φάκελος περιέχει μελέτη με τίτλο «The liberalisation of
capital movements in the Community and its implications for
Greece», μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο «The economic and
political implications of European monetary integration» και
ενημερωτικό υλικό για τις σχέσεις ΕΟΚ - Τουρκίας, τις σχέσεις
της Ελλάδας με τις άλλες βαλκανικές χώρες και τη διεύρυνση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την προσχώρηση Ισπανίας και
Πορτογαλίας, καθώς και ομιλία του Βρετανού Υπουργού
Εξωτερικών D. Hurd σε συνάντηση μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Αμερικανικού Κογκρέσου στο Λονδίνο.
Προοπτικές ΕΟΚ 1992-2000 (1984-1992) [2]
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για τις εξαγωγές, τη 1984
διεθνή τραπεζική, τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας
και το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα κατά το 1992.
Ευρωπαϊκά θέματα [1] (1992)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για την Ευρωπαϊκή 1992
Κοινότητα και χειρόγραφες σημειώσεις σχετικές με δηλώσεις
Ελλήνων πολιτικών.
Ευρωπαϊκά θέματα [2] (1991-1992, 1998)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για την ευρωπαϊκή 1991
ολοκλήρωση, ανάτυπο από το τεύχος αρ. 1541 του
περιοδικού «Εστία» (15/11/1991) με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή
Ένωση και η πολιτισμική συγγένεια των ευρωπαϊκών λαών»
και πρακτικά συνεδριάσεων της Committee on Banking,
Finance and Urban Affairs (serial no. 102-63) της 25/07/1991,
στην Ουάσιγκτον με θέμα συζήτησης τις επιπτώσεις της
Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης.
Εξελίξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης: θεσμικά - δημογραφικά
Ο φάκελος περιέχει έγγραφα της 41ης Συνάντησης των
1993
θέματα (1993)
Αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Κογκρέσου των ΗΠΑ (San Francisco, 25-28/06/1993) με
θέμα τις δημογραφικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
τις ΗΠΑ. Περιέχει, επίσης, μελέτη του Ινστιτούτου
Ευρωπαϊκών Σπουδών με τίτλο «Lobbying, Democracy, the
Action Committee for the United States of Europe and its
Successor. A case study» (συντάκτης ο P. Winand), έκδοση
του Valery Giscard d'Estaing με τίτλο «Comprendre
Maastricht» και έκδοση του Pierre Bernard- Reymond με τίτλο
«A propos de Maastricht...».
Επιτροπή Δράσης για την Ευρώπη: ενημέρωση (1993-1995) Ο φάκελος περιέχει διαβιβαστικές επιστολές και ενημερωτικό 1993
υλικό (στατιστικούς πίνακες και άρθρο) σχετικά με την
Επιτροπή Δράσης για την Ευρώπη.
Πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη (Νοέμβριος 1989)
Ο φάκελος περιέχει δηλώσεις του J. Delors και του H. Kohl για 1989
την πολιτική ένωση της Ευρώπης, καθώς και σημειώματα του
ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εξελίξεις στην
Ανατολική Ευρώπη.
Πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις στην Ευρώπη
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1993
(1993-1994)
πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις στην Ευρώπη.
Σχέσεις ΕΟΚ - ΕΣΣΔ (1988-1989)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα περιοδικών και
1988
ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με τις πολιτικές και
οικονομικές εξελίξεις στη Σοβιετική Ένωση. Περιέχει, επίσης,
πρακτικά της συνεδρίασης των αντιπροσωπειών ΕΟΚ - ΕΣΣΔ
(Στρασβούργο, 25/10/1988).
Σχέσεις ΕΟΚ με βαλκανικές χώρες [1] (1989-1991)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα περιοδικών για τον
1989
οικονομικό και πολιτικό μετασχηματισμό των Βαλκανίων και
ενημερωτικά σημειώματα για τη Διαβαλκανική Συνεργασία
(07/02/1989), την οικονομική κατάσταση της Αλβανίας
(10/05/1991), την οικονομική κατάσταση της Γιουγκοσλαβίας
και τις σχέσεις της με την ΕΟΚ (24/06/1991) και την οικονομική
κατάσταση της Ρουμανίας (25/10/1991). Περιέχει, επίσης, το
πρόγραμμα του σεμιναρίου με τίτλο «The European
Communities and the Balkans in the 90's».
Σχέσεις ΕΟΚ με βαλκανικές χώρες [2]: Conference on
Ο φάκελος περιέχει πρόγραμμα και κατάλογο συμμετεχόντων 1990
Central and East European Economies (Βρυξέλλες,
στο συνέδριο, αναλύσεις και εκθέσεις σχετικά με την οικονομία
05-06/07/1990)
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, την πρόοδο στην
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εφαρμογή των προγραμμάτων οικονομικής βοήθειας της ΕΟΚ
προς τις χώρες αυτές, το δημόσιο χρέος τους, καθώς και τα
αποτελέσματα των εκλογών τους.
Σχέσεις ΕΟΚ με Ανατολική Ευρώπη (1992)
Ο φάκελος περιέχει έκθεση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 1992
Κοινοτήτων (BB/13) με τίτλο «EC East Europe: Relations with
Central and Eastern Europe and the Commonwealth of
Independent States» (Νοέμβριος 1992), καθώς και
φωτοαντίγραφα από το «Annual Economic Review 1992» της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, με
τις οικονομικές εξελίξεις ανά χώρα της Ανατολικής Ευρώπης.
Ανατολική Ευρώπη - Γιουγκοσλαβική κρίση [1]: ομιλίες
Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου και ομιλίες με τίτλο «Security 1991
Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (Δεκέμβριος 1991)
in the Balkans» και «Implications of the Yugoslav crisis».
Ανατολική Ευρώπη - Γιουγκοσλαβική κρίση [2]: πηγές
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την κρίση 1990
(1990-1992)
της Γιουγκοσλαβίας και το Κυπριακό Ζήτημα, ανακοίνωση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις επιπτώσεις
των πολιτικών και οικονομικών αλλαγών στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη, έκδοση του Γ. Ε. Δουδούμη με τίτλο
«Βαλκανικά» και κείμενο εργασίας (αρ. 15) του Γ. Βαληνάκη με
τίτλο «Η ανάπτυξη βαλκανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και η Ελλάδα: το πολιτικό πλαίσιο».
Ανατολική Ευρώπη - Γιουγκοσλαβική κρίση [3]:
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την κρίση 1993
πηγές (1993)
της Γιουγκοσλαβίας, την κατάσταση στην Αλβανία, τις σχέσεις
ΗΠΑ - Βαλκανίων και τις επενδύσεις στα Βαλκάνια. Περιέχει,
επίσης, ανάτυπο (1993) με τίτλο «Memorandum of Greece»,
που αφορά την αίτηση εισδοχής στον ΟΗΕ της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.
Ανατολική Ευρώπη - Γιουγκοσλαβική κρίση [4]:
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την κρίση 1993
πηγές (1993)
της Γιουγκοσλαβίας.
Εθνικά θέματα - γενικά: σημειώματα Υπουργείου
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα του Υπουργείου 1991
Εξωτερικών (1991)
Εξωτερικών για θέματα μειονοτήτων και τη μουσουλμανική
μειονότητα της Θράκης, τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης
στο Σκοπιανό, τα μεταναστευτικά ρεύματα και το θέμα των
Τσάμηδων.
Εθνικά θέματα - Βαλκάνια: Ελληνογιουγκοσλαβικά [1]
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και ενημερωτικά
1969
(1969-1986)
σημειώματα του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη
γιουγκοσλαβική κρίση και τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης
για το «Μακεδονικό» ζήτημα.
Εθνικά θέματα - Βαλκάνια: Ελληνογιουγκοσλαβικά [2]
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και ενημερωτικά
1986
(1986-1990)
σημειώματα σχετικά με τη γιουγκοσλαβική κρίση και τις θέσεις
της ελληνικής κυβέρνησης για το «Μακεδονικό» ζήτημα.
Εθνικά θέματα - Βαλκάνια: Ελληνοαλβανικά [1] (1978-1986) Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και ενημερωτικά
1978
σημειώματα σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας - Αλβανίας και την
ελληνόφωνη μειονότητα της Αλβανίας. Περιέχει, επίσης,
έντυπο του Μάνθου Νεοκλέους με τίτλο «Η επιστολή του
Εμβέρ Χότζα στην ελληνική μειονότητα της Αλβανίας».
Εθνικά θέματα - Βαλκάνια: Ελληνοαλβανικά [2] (1987-1989) Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με τις
1987
σχέσεις Ελλάδας - Αλβανίας, την ελληνόφωνη μειονότητα της
Αλβανίας και την επίσημη επίσκεψη του πρέσβη Σπυρίδωνα
Α. Δοκιανού στο Αργυρόκαστρο και στη Δερβιτσάνη
(04-05/11/1987).
Εθνικά θέματα - Βαλκάνια: Ελληνοαλβανικά [3] (1985-1989) Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και ενημερωτικά
1985
σημειώματα σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας - Αλβανίας και την
ελληνόφωνη μειονότητα της Αλβανίας. Περιέχει, επίσης, την
έκδοση του Απόστολου Π. Παπαθεοδώρου με τίτλο «Ο
αυτονομιακός αγώνας της Βορείου Ηπείρου 1914» (1985) και
την έκδοση του Αθανασίου Π. Λέκκα με τίτλο «Συνοπτική
ιστορία της Βορείου Ηπείρου» (1987).
Εθνικά θέματα - Βαλκάνια: Θράκη (1985-1987)
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Αχ. Γ. Λαζάρου με 1985
τίτλο «Θρακολογία και ζητήματα καταγωγής των Βλάχων
Αρωμούνων» (περιοδικό «Τρικαλινά», τ. 5, 1985), ανάτυπο
άρθρου του ίδιου με τίτλο «"Μακεδονικό", "Κουτσοβλάχικο" και
ελληνική αρρυθμία» (περ. «Τρικαλινά», τ. 6, 1986) και
ανάτυπο άρθρου του Ιωάννη Κ. Μαζαράκη Αινιάν με τίτλο «Η
απελευθέρωση της Θράκης» (Δελτίο της Ιστορικής και
Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τ. 30, 1987).
Κυπριακό ζήτημα: προοπτική λύσης εντός ΕΟΚ (1986-1989) Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικό σημείωμα σχετικό με τη
1986
σοβιετική πολιτική για το Κυπριακό, ενημερωτικό σημείωμα
σχετικό με το ψήφισμα Walter για την ενεργοποίηση των
σχέσεων ΕΟΚ - Τουρκίας, έκθεση (Kuijpers) με θέμα τις
γλώσσες και τα πολιτιστικά στοιχεία των περιφερειακών και
εθνικών μειονοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και έκθεση
(Cassidy) με θέμα τη σύναψη πρωτοκόλλου για τον καθορισμό
των όρων και των διαδικασιών εφαρμογής του δεύτερου
σταδίου της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΟΚ - Κύπρου.
Κυπριακό ζήτημα: σχέσεις ΕΟΚ - Κύπρου [1]: ενημέρωση
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και ενημερωτικά
1988
(1988)
σημειώματα σχετικά με τις σχέσεις ΕΟΚ - Κύπρου και την
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αίτηση της Κύπρου για πλήρη ένταξη στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες. Περιέχει, επίσης, έκθεση (Coste Floret) με θέμα
την κατάσταση στην Κύπρο (έγγραφο Α2 317/87).
Κυπριακό ζήτημα: σχέσεις ΕΟΚ - Κύπρου [2]: ενημέρωση
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και ενημερωτικά
1989
(1989-1990)
σημειώματα σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την
πολιτική κατάσταση στην Κύπρο, καθώς και την έκθεση Coste
Floret με θέμα την κατάσταση στην Κύπρο και την τελωνειακή
ένωσή της με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Ελληνική εξωτερική πολιτική και ασφάλεια [1]: Τουρκία Ο φάκελος περιέχει αντίγραφο υπομνήματος με θέμα το
1978
Αιγαίο - Κύπρος (1978)
εμπάργκο της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας
προς την Τουρκία μετά την εισβολή στην Κύπρο (Ιούνιος
1978), αναδημοσίευση άρθρου του Dante B. Fascell με τίτλο
«Did human rights survive Belgrade?» (11/07/1978), καθώς
και δημοσιεύματα εφημερίδων σχετικά με την κατάσταση του
ελληνικού στρατού και τις ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις
για τον εναέριο χώρο του Αιγαίου.
Ελληνική εξωτερική πολιτική και ασφάλεια [2]: ευρωπαϊκή
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου, αναφορές και
1944
άμυνα - ΠΓΔΜ - Τουρκία - Κύπρος - μειονότητες (1944,
υπηρεσιακά σημειώματα σχετικά με τις μειονότητες, το ζήτημα
1990-1992)
της αναγνώρισης της Δημοκρατίας των Σκοπίων και τα
ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Περιέχει, επίσης,
τουρκικές δηλώσεις για την ελληνική ένταξη στην ΕΟΚ, Δελτίο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συμπλήρωμα 3/92 «Η Ευρώπη
και η πρόκληση της διεύρυνσης» και ανάτυπο της Συνθήκης
του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ελληνική εξωτερική πολιτική και ασφάλεια [3]: μειονότητες
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την κατάσταση της
1990
(1990-1991)
μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, καθώς και των
ελληνικών μειονοτήτων στη Βόρειο Ήπειρο και στα νησιά
Ίμβρος και Τένεδος. Περιέχει, επίσης, έντυπο του Ινστιτούτου
Πολιτικών Σπουδών της Αθήνας με τίτλο «Minorities: Facts
and figures».
Ελληνική εξωτερική πολιτική και ασφάλεια [4]: ΠΓΔΜ (1992) Ο φάκελος περιέχει αφιέρωμα της εφημερίδας «Η
1992
Καθημερινή» στη Μακεδονία, δημοσιεύματα τύπου σχετικά με
το ζήτημα της αναγνώρισης της Δημοκρατίας των Σκοπίων και
τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Πρώην
Γιουγκοσλαβία (1992), καθώς και αντίγραφο επιστολής του
Kiro Gligorov προς τον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Alfred
Egon Klepsch σχετική με την αναγνώριση της Δημοκρατίας
των Σκοπίων (16/11/1992).
Ελληνική εξωτερική πολιτική και ασφάλεια [5]: στρατηγείο
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1992
NATO - Κύπρος - ΠΓΔΜ - Κοσσυφοπέδιο (1992)
ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και την κατάσταση στο
Κοσσυφοπέδιο.
Εξωτερική πολιτική - Ανατολική Ευρώπη - Τουρκία:
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα για τα
1992
διάφορα (1992-1993)
ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και την αίτηση ένταξης
της Δημοκρατίας των Σκοπίων προς το Συμβούλιο Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών. Περιέχει επίσης, χειρόγραφες
σημειώσεις και πρόσκληση του BBC Radio προς τον Ιω.
Πεσμαζόγλου για συνέντευξη.
Εξωτερική πολιτική - Βαλκάνια: δημοσιεύματα τύπου
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1993
(1993-1994)
ελληνική εξωτερική πολιτική στο Κυπριακό, το
Κοσσυφοπέδιο και τις μειονότητες.
Ευρωπαϊκές οικονομικές εξελίξεις (1989-1992):
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και ανάτυπα άρθρων 1989
δημοσιεύματα
σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την
αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και το ΝΑΤΟ,
τεύχος του περιοδικού «European Affairs» (Φεβ.-Μάρτ. 1991),
έκθεση (Pettering) με θέμα τις προοπτικές μιας ευρωπαϊκής
πολιτικής για την ασφάλεια (1991) και πρόταση ψηφίσματος
(Coates) για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινοτική
πολιτική (1991).
Διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές και νομισματικές
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικά σημειώματα για τις γενικές
1991
εξελίξεις: σημειώματα Υπουργείου Εξωτερικών (1991)
ελληνικές θέσεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής (Δυτική
Ευρώπη, ΕΖΕΣ, αφοπλισμός, ΝΑΤΟ, Τουρκία, κουρδικό,
Βαλκάνια, κρίση Κολπου, κ.ά.), την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη
και την εσωτερική αγορά.
Οικονομική πολιτική (1992-1994)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου, ενημερωτικά
1992
σημειώματα και αναφορές σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη
στην Ευρώπη και το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης της βιοτεχνίας
και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Αναπτυξιακή πολιτική: δημοσιεύματα τύπου (1978-1979,
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1978
1992, 1998)
μετακεϊνσιανή οικονομική θεωρία για την οικονομική
ανάπτυξη και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας των ΗΠΑ σε
ένα κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, καθώς και ομιλίες με
θέμα τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η
Ελλάδα τη δεκαετία του 1990 μετά την Ενιαία Ευρωπαϊκή
Πράξη (1992), την ευρωπαϊκή διεύρυνση και ολοκλήρωση και
το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης της βιομηχανίας.
Ενίσχυση επενδύσεων και εξαγωγών
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και ομιλίες σχετικά 1987
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με τα κίνητρα για την ενίσχυση της εξαγωγικής
δραστηριότητας, τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη φορολογική
μεταχείριση των εξαγωγέων στις χώρες της Ευρώπης.
Αγροτικά θέματα (1990-1992)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με θέματα
1990
ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής. Περιλαμβάνεται τεύχος του
«Οικονομικού Ταχυδρόμου» (19/07/1990), στο οποίο
δημοσιεύεται άρθρο για την τροπολογία που υπέβαλε ο Ιω.
Πεσμαζόγλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της έκθεσης
Colombo, αναφορικά με την υιοθέτηση της αρχής της
αλληλεγγύης και του απαραβίαστου των εξωτερικών συνόρων
των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Νομισματική Ένωση: έκδοση της Association for the
Ο φάκελος περιέχει σύμμικτο τόμο με άρθρα των C. J. Van der 1991
Monetary Union of Europe «European Monetary Union in
Klugt, N. Lamont, Ph. Maystadt, K. O. Poehl, G. Agnelli, T.
a Turbulent World Economy» (1991)
Gyohten, R. Dornbusch, J. Attali, R. Hormats, J. Frenkel, H.
Kopper και L. Britain, σχετικά με τη Νομισματική Ένωση της
Ευρώπης, το ECU και την αλληλεπίδραση με το διεθνές
νομισματικό σύστημα.
Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση - πηγές [1]: σημειώσεις
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις για την
1988
και έγγραφα εργασίας (1988-1992)
Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, την έκθεση Aglietta (1988)
με τίτλο «Regimes monetaires, monnaie supranationale,
monnaie commune» για την Κοινή Αγορά, τη Νομισματική
Ένωση και τα ευρωπαϊκά νομισματικά προβλήματα και την
έκθεση Riskaer Pedersen (1992) με θέμα την εξάλειψη των
εμποδίων στη χρήση του ECU.
Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση - πηγές [2]: δημοσιεύματα Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1990
τύπου (1990-1992)
ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική και τον ρόλο των
κεντρικών τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση - πηγές [3]: διάφορες
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα σχετικά με την ευρωπαϊκή 1988
εκδόσεις (1988-1992)
και παγκόσμια οικονομική πολιτική. Πιο συγκεκριμένα,
περιέχονται: α) έκδοση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με
τίτλο «Bases spirituelles et historiques de la politique
democrate chretienne», β) έκδοση του Frankfurter Institut με
τίτλο «Unity and diversity in Europe», γ) έκδοση της Τράπεζας
της Ελλάδος με τίτλο «Cooperation and discoordination in
International Monetary Policies, the need for rules of conduct»
(«Αρχείο Μελετών και Ομιλιών», 60), δ) έκδοση της Τράπεζας
της Ελλάδος με τίτλο «The European Monetary System and
the Challenge of 1992» («Αρχείο Μελετών και Ομιλιών», 61),
ε) έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Οικονομικές
εξελίξεις και Νομισματική Πολιτική» («Αρχείο Μελετών και
Ομιλιών», 67), στ) έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο
«Η απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος»
(«Αρχείο Μελετών και Ομιλιών», 68) και ζ) έκδοση της
Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Progress towards European
Union» («Αρχείο Μελετών και Ομιλιών», 73).
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης:
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 49 του OECD Economic
1991
Economic Outlook 49 (1991)
Outlook (Ιούλιος 1991) με περιοδική αξιολόγηση των
οικονομικών τάσεων, προοπτικών και πολιτικών στις χώρες
του ΟΟΣΑ.
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης:
Ο φάκελος περιέχει έκδοση με τίτλο «OECD Economic
1992
Historical Statistics 1960-1990 (1992)
Outlook - Perspectives Economiques de l' OCDE
(1960-1990)» με ιστορικά στατιστικά δεδομένα και τις
οικονομικές προοπτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ. Περιέχει,
επίσης, στατιστικά στοιχεία για τους φόρους ως ποσοστό του
ΑΕΠ, τις ακαθάριστες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις,
καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις και σκέψεις για τον
δημόσιο τομέα.
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης:
Ο φάκελος περιέχει έκδοση του OECD Economic Surveys
1993
Economic Surveys - Greece (1993)
(1993) για την Ελλάδα. Περιγράφεται η ανεπαρκής
βιομηχανική ανάπτυξη και η περιορισμένη ανταγωνιστικότητα
της χώρας, οι πολιτικές διαρθρωτικής προσαρμογής σε ευρεία
βάση στη δεκαετία του 1990, η δημοσιονομική και νομισματική
πολιτική της χώρας και οι προοπτικές ανάπτυξης κατά το 1993.
George T. Kanaginis: «Default on Developing Country Debt: Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του George T. Kanaginis 1991
Is it Justified by International Law?» (ανάτυπο)
από το περιοδικό «Economics & Politics», τ. 3/3 (Νοέμβριος
1991), σσ. 239 263.
Ίδρυμα Αντιμετώπισης του Δημογραφικού Προβλήματος:
O φάκελος περιέχει έκθεση (1990) με θέμα τη δημογραφική
1991
«Ετήσια έκθεση (1990) για τη δημογραφική κατάσταση στην πολιτική στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις της δημογραφικής
Ελλάδα» (1991)
γήρανσης στις συντάξεις.
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: «Greece - Staff Report for the Ο φάκελος περιέχει την έκθεση Artus και Kanesa-Thasan
1992
1992 Interim Article IV Consultation» (1992)
(1992) με θέμα την ενδιάμεση διαβούλευση του άρθρου IV με
την Ελλάδα για τη δημοσιονομική και οικονομική πολιτική της.
Ευρωπαϊκή νεολαία: πηγές (1982-1990) [1]
Ο φάκελος περιέχει φωτοτυπημένη έκδοση της Επιτροπής
1982
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τίτλο «Les jeunes europeens» για
τις συνθήκες ζωής των νέων ηλικίας 15 - 24 ετών, την ηθική,
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Ευρωπαϊκή νεολαία: πηγές (1982-1990) [2]
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Περιβαλλοντική πολιτική [1] (1976-1989)
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Περιβαλλοντική πολιτική [2] (1990-1992)
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Θέματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1988-1992)
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ΟΗΕ [1]: Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα (UNEP): Μεσογειακό
Πρόγραμμα Δράσης (1990-1994)
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ΟΗΕ [2]: South Centre - ειρήνη (1992)
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ΟΗΕ [3]: δημοσιεύματα τύπου (1992-1995)

58

ΟΗΕ [4]: UNICEF (1994)
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Διεθνής Αμνηστία: Ελλάδα (1992)

60

Η ευρωπαϊκή ιστορία της Ευρώπης του J.-B. Duroselle [1]:
ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο (1990)

61

Η ευρωπαϊκή ιστορία της Ευρώπης του J.-B. Duroselle [2]:
αντιδράσεις (1990)

62

Η ευρωπαϊκή ιστορία της Ευρώπης του J.-B. Duroselle [3]:
αντιδράσεις (1990)
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τις αξίες και την αντίληψη που έχουν για τον κόσμο.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για τα ενδιαφέροντα
των νέων και την ελεύθερη κυκλοφορία των φοιτητών στην
Κοινότητα. Περιέχει, επίσης, το τεύχος Μαΐου 1989 του
περιοδικού «Νέοι Ευρωπαϊστές», πρόταση του Συμβουλίου
της Ευρώπης (COM (90)470 τελικό) για την έγκριση
προγράμματος δράσης για την προώθηση των ανταλλαγών
νέων και την κινητικότητα στην Κοινότητα και τέλος, άρθρα και
χειρόγραφες σημειώσεις για τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την ΕΟΚ
και την ελληνική οικονομία.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος και τα
προβλήματα του νερού, υπόμνημα με θέμα την προστασία της
ελληνικής φύσης και μελέτες της Ελληνικής Εταιρείας Ερεύνης
και Ελέγχου της Ρυπάνσεως των Υδάτων, του Εδάφους και
του Αέρος (ΕΡΥΕΑ) με θέμα την υποβάθμιση του ελληνικού
περιβάλλοντος και τα μέσα προστασίας του. Περιέχει, επίσης,
φυλλάδιο του συλλόγου «Δημοκρατική Ενημέρωση» με τίτλο
«Η καταστροφή που έρχεται» με θέμα τα περιβαλλοντικά
προβλήματα της χώρας και την αναζήτηση λύσεων.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και χειρόγραφες
σημειώσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική για
την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και αναφορές
σχετικά με τα θέματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Περιέχει, επίσης, γνωμοδότηση του Αλέξανδρου Αλαβάνου,
μέλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και
Προστασίας των Καταναλωτών για τις σχέσεις της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την Τουρκία.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και μελέτες σχετικά
με το περιβάλλον και το Mediterranean Action Plan. Πιο
συγκεκριμένα, περιέχει τη μελέτη των Jeftic et al. με τίτλο
«State of the marine environment in the Mediterranean
Region», UNEP Regional Seas Reports and Studies No 132
(1990), μελέτη με τίτλο «Mediterranean Action Plan and
convention for the protection of the Mediterranean Sea against
pollution», United Nations Environment Programme (1992), τα
τεύχη 28 και 29 του περιοδικού «Med Waves» (1993), έκδοση
με τίτλο «Ocean Coastal Areas», United Nations Environment
Programme, καθώς και έκθεση με τίτλο «The Mediterranean
Action Plan», United Nations Environment Programme.
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Ο φάκελος περιέχει έκθεση του Γ. Γ. του ΟΗΕ Μπούτρος
1992
Μπούτρος Γκάλι με τίτλο «Οδηγός για την ειρήνη» με θέμα την
προληπτική διπλωματία, την αποκατάσταση και τη διατήρηση
της ειρήνης, καθώς και έντυπα της South Centre με τίτλο
«Enhancing the economic role of the United Nations» και «The
United Nations at a critical crossroads. Time for the South to
Act».
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την κρίση 1992
της Γιουγκοσλαβίας, την ίδρυση διεθνούς ποινικού
δικαστηρίου, την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη
δράση των Ηνωμένων Εθνών.
Ο φάκελος περιέχει ετήσια αναφορά της UNICEF (1994),
1994
έντυπο της UNICEF με τίτλο «The state of the world's
children» (1994) και αναφορές για τη δράση της UNICEF στη
Ρουάντα (1994).
Ο φάκελος περιέχει έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας με τίτλο 1992
«Ελλάδα: βασανιστήρια και κακομεταχείριση» (1992). Η
έκθεση υπάρχει και στην αγγλική γλώσσα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την επικείμενη 1990
έκδοση βιβλίου για την ιστορία της Ευρώπης, με τη
χρηματοδότηση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
από το οποίο απουσιάζει η ιστορία των Ελλήνων και της
Ελλάδας. Περιλαμβάνονται: α) κοινοβουλευτική ερώτηση του
Ιω. Πεσμαζόγλου (20/03/1990), β) επιστολή του ακαδημαϊκού
Μ. Σακελλαρίου (18/03/1990) και γ) πληροφοριακό σημείωμα
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με παρουσίαση
του βιβλίου (16/11/1989).
Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα επιστολών του Ιω.
1990
Πεσμαζόγλου προς τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη και τον
Πρόεδρο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων J.
Delors, καθώς και δημοσιεύματα τύπου σχετικά με το
σύγγραμμα του J.-B.Duroselle για την ιστορία της Ευρώπης.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές σχετικές με το σύγγραμμα του 1990
J.-B. Duroselle για την ιστορία της Ευρώπης.
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Η ευρωπαϊκή ιστορία της Ευρώπης του J.-B. Duroselle [4]:
αντιδράσεις (1990)
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Ευρωπαϊκή ιστορία και πολιτισμός [1]: Norman Davies
(1992)
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Ευρωπαϊκή ιστορία και πολιτισμός [2]: αλληλογραφία
(1986-1991)
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Ευρωπαϊκή ιστορία και πολιτισμός [3]: δημοσιεύματα εκθέσεις (1987-1992)

67

Πολιτισμικά και εκπαιδευτικά [1]: κείμενα Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσμαζόγλου (1989)
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Πολιτισμικά και εκπαιδευτικά [2]: δημοσιεύματα (1988-1990)
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Πολιτισμικά και εκπαιδευτικά [3]: δημοσιεύματα (1991-1992)
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Πολιτισμικά και εκπαιδευτικά [4]: δημοσιεύματα
(αχρονολόγητα)
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Πολιτισμικά και εκπαιδευτικά [5]: Ευρώπη. Δημοσιεύματα
(1991)
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Πολιτισμικά και εκπαιδευτικά [6]: βιβλιοθήκες (1993)
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Συντονιστική Επιτροπή Μορφωτικών-Πολιτιστικών
Συλλόγων Νομού Ημαθίας για την κατασκευή μουσείου
στη Βεργίνα (1991)

74

Διάφορα δημοσιεύματα (1991-1992)
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Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικό υλικό για το σύγγραμμα του
J.-B. Duroselle για την ιστορία της Ευρώπης. Περιέχει, επίσης,
αλληλογραφία σχετική με την από 23/04/1990 έγγραφη
διαμαρτυρία προς τον J. Delors για το θέμα της ιστορίας της
Ευρώπης.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με τον Norman Davies
σχετική με την επικείμενη έκδοση του βιβλίου του με
τίτλο «Europe: a history».
Ο φάκελος περιέχει ενημερωτικό υλικό, δελτίο τύπου,
αλληλογραφία και τη διαμαρτυρία του Ιω. Πεσμαζόγλου
σχετικά με την επικείμενη έκδοση του βιβλίου του J.-B.
Duroselle «Ευρωπαϊκή ιστορία».
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό, το Βυζάντιο και την επικείμενη
έκδοση του βιβλίου του J.-B. Duroselle «Ευρωπαϊκή ιστορία».
Περιλαμβάνει, επίσης, ανακοίνωση του C. M. Woodhouse με
τίτλο «The platonic Renaissance in 15th-century Italy»,
ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για
την προστασία των εθνικών θησαυρών που έχουν
καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία με την προοπτική
της κατάργησης των εσωτερικών συνόρων το 1992 (CΟΜ (89)
594), την έκθεση Larive με θέμα την προώθηση του βιβλίου
και της ανάγνωσης στην Ευρώπη (1992) και την έκθεση Molet
με θέμα την Ευρωπαϊκή Χάρτα των Δικαιωμάτων του Παιδιού
(1992).
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Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ιω. Πεσμαζόγλου με
τίτλο «Νέα αντίληψη και πολιτική για την ελληνική
εκπαίδευση» από το περιοδικό «Νέα Εστία» (1989) και
χειρόγραφες σημειώσεις για το σύγγραμμα του Duroselle για
την ιστορία της Ευρώπης.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό και την παιδεία,
το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και τη θέση της
Ορθοδοξίας στην Ευρώπη. Περιέχει, επίσης, το βιβλίο του Τ.
Σ. Έλιοτ «Η ενότητα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού» (1990).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό, τη σχέση ελληνικού και ευρωπαϊκού
πολιτισμού και τις σχέσεις Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας. Περιέχει, επίσης, χειρόγραφες σημειώσεις, τεύχος
του περιοδικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας «Κίνηση/Motion»
με αφιέρωμα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της
Κωνσταντινούπολης, άρθρο της Ε. Ε. Κούκκου με τίτλο «Ο
Ιωάννης Καποδίστριας και η ευρωπαϊκή Ένωση» (1991) και
ανακοίνωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις
νέες προοπτικές για την κοινοτική δράση στον πολιτιστικό
τομέα (1992).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για την Ορθοδοξία,
τη δράση της Εκκλησίας και την αποστολή του Οικουμενικού
Πατριαρχείου. Περιέχει, επίσης, έκδοση με τίτλο «Lettre
encyclique 'Centesimus annus' du souverain Pontife
Jean-Paul II a ses freres dans l'Episcopat au clerge aux
familles religieuses aux fideles de l'Eglise Catholique et a tous
les hommes de bonne volonte a l'occasion du Centenaire de
l'Encyclique 'Rerum novarum'» (1991) και άρθρο της Ε. Ε.
Κούκκου με τίτλο «Ο Έλληνας Ευρωπαΐος διπλωμάτης
Ιωάννης Καποδίστριας: ο αγωνιστής των δημοκρατικών
ιδεών».
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με το
εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ, την ευρωπαϊκή
εκπαίδευση, τον ρόλο της Ορθοδοξίας, την ελληνική γλώσσα
και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις σχέσεις ΕΟΚ Ελλάδας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το 7ο Συνέδριο της
Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, καθώς και άρθρα σχετικά
με τις βιβλιοθήκες και τη βιβλιοθηκονομία στην Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει επιστολές με τα αιτήματα της
Συντονιστικής Επιτροπής, καθώς και πληροφοριακό υλικό για
τα αρχαιολογικά ευρήματα των Αιγών, το σύγχρονο
Μακεδονικό Ζήτημα και τις ενέργειες των συλλόγων της
Ημαθίας προκειμένου να ιδρυθεί μουσείο στον αρχαιολογικό
χώρο της Βεργίνας.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τον
πολιτισμό, την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
την οικονομική πολιτική που ασκούν οι κεντρικές τράπεζες και
τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα μετά τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ. Περιέχει, επίσης, την έκθεση Wiehler (1992) με
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Δημοσιεύματα τύπου (1993)
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Ευρωπαϊκή Ένωση: δημοσιεύματα τύπου (1993-1994) [1]
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Ευρωπαϊκή Ένωση: δημοσιεύματα τύπου (1993-1994) [2]
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Διάφορα έντυπα (1993-1994)
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Διάφορα [1989;]-1992

80

Διάφορα (1990-1992)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

θέμα τις εξαγωγές της Ελλάδας, σχόλιο του Ε. Λαγάκου για
την έκθεση Klaus Hansch (PE 152.242 3/9/91) για την πολιτική
κατάσταση και τις αλλαγές στη Σοβιετική Ένωση, καθώς και το
εμπιστευτικό έγγραφο εργασίας Williamson, Dewost (TEXT
F/92/287) για τις αρχές της Επικουρικότητας (1992).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τον
1993
Alexandre Lamfalussy, τον πρώτο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Νομισματικού Ινστιτούτου (Institut Monetaire Europeen - ΕΜΙ)
και τη διεθνή οικονομική κατάσταση.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με το
1993
Σκοπιανό, την ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, την πολιτική του
ΝΑΤΟ για την ασφάλεια και τη συνεργασία του με την Ευρώπη
και την ευρωπαϊκή πολιτική της Γαλλίας. Περιέχει επίσης,
φύλλο της εφημερίδας «Le Monde des Debats» (Νο 14,
Δεκέμβριος 1993) με απόψεις ειδικών για την ευρωπαϊκή
οικονομία, τον πληθυσμό, την Αλγερία, τον πολιτισμό, την
επιστήμη, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1993
ελληνική κοινωνία και τις προκλήσεις του μέλλοντος, τις
σχέσεις Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και τον
ρόλο της Εκκλησίας στα Βαλκάνια, το Κουρδικό, την εξωτερική
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ένταξη Σουηδίας,
Φινλανδίας και Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη
φιλοσοφία, την εκπαίδευση, την κρίση στη Γιουγκοσλαβία, κ.ά.
θέματα.
Ο φάκελος περιέχει: α) φυλλάδιο με τίτλο «Ερωτήσεις και
1993
απαντήσεις για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (1993), β) τη
Διακήρυξη της Βιέννης και το πρόγραμμα δράσης για τα
ανθρώπινα δικαιώματα (1993), γ) έκδοση του Συλλόγου
Ιμβρίων, Κωνσταντινουπολιτών, Τενεδίων και
Ανατολικοθρακών Θράκης με τίτλο «Οι παραβιάσεις της
Συνθήκης της Λωζάνης» (1993) και συνοδευτική επιστολή, δ)
έκδοση του Dr. Yossi Beilin, Ισραηλινού αντιπροσώπου στη
Συντονιστική Επιτροπή Ειρηνευτικών Συνομιλιών με τίτλο «A
vision of the Middle East» (1993), ε) τεύχος του περιοδικού
«Πολιτιστικά Δρώμενα» με αφιέρωμα στη βυζαντινή Βέροια
(1994) και στ) τρίγλωσση έκδοση (γερμανική, αγγλική,
γαλλική) μελέτης του Rupert Scholz με τίτλο «Europaische
Union und nationales Verfassungsrecht» (1994).
Ο φάκελος περιέχει, μεταξύ άλλων, τεκμήρια σχετικά με
1989
ποινική δίωξη Βουλευτών (άρση ασυλίας) και άρθρο για την
εκπαίδευση.
Ο φάκελος περιέχει αναφορά με τίτλο «Evidence from Sir Fred 1990
Catherwood M.E.P. to the House of Lords Select Committee
on the European Communities, Sub-Committee on Economic,
Monetary and Political Union» (1990), ομιλία του Hermann Hill
με τίτλο «Soziale Dimension und Subsidiaritat» (1991) και
συνέντευξη του Jacques Delors με τίτλο «L'heure de verite de
Jacques Delors» στο Δίκτυο «Antenne» (1992).
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6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
12 - Ανεξάρτητος ευρωβουλευτής
9 - Προσωπικά
Πλήθος φακέλων:

9

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Υποψήφιοι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας:
ψηφοδέλτιο

2

Αλφαβητικοί κατάλογοι Ελλήνων βουλευτών και
ευρωβουλευτών (1989, 1992, 1994)
Αποζημιώσεις ευρωβουλευτή Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσμαζόγλου και βοηθών (1989)

3

4

Ενημέρωση για ΕΟΚ (1991-1993)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας με
υποψηφίους αντιπροσώπους στη συνέλευση των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο φάκελος περιέχει αλφαβητικούς καταλόγους Ελλήνων
1989
βουλευτών και ευρωβουλευτών.
Ο φάκελος περιέχει αποδείξεις σχετικές με την αποζημίωση
1989
γενικών εξόδων του Ιω. Πεσμαζόγλου ως ευρωβουλευτή,
διατάξεις σχετικές με τη χορήγηση αποζημίωσης γραμματείας
και κανονισμό σχετικό με τη διαπίστευση των βοηθών, καθώς
και χειρόγραφες σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει ομιλία του Philippe Douste Blazy για την 1991
υγεία στην Ευρώπη, άρθρο εφημερίδας σχετικό με την
πενθήμερη επίσκεψη στις Βρυξέλλες που διοργάνωσε ο Ιω.
Πεσμαζόγλου, συνέντευξη του Jean-Baptiste Duroselle
αναφορικά με το βιβλίο του για την ιστορία της Ευρώπης,
δελτίο τύπου της Ακαδημίας Αθηνών σχετικά με την ονομασία

Τελ.

1994
1989

1993
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5

Διάφορα έντυπα (1990-2003)

6

Βιογραφικά Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου

7

Προσωπικές σημειώσεις (1988, [1991;])

8

Σημειωματάριο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου

9

Ταξίδια (1976-1992)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

της ΠΓΔΜ, αντίγραφο επιστολής του Egon A. Klepsch για το
Ίδρυμα Pegasus, καθώς και πρακτικό οδηγό των
προγραμμάτων κοινοτικής βοήθειας αναφορικά με επισκέψεις,
πρακτική άσκηση, έρευνες, ανταλλαγές, κατάρτιση και
πολιτιστικές δράσεις. Περιλαμβάνεται, επίσης, καταγραφή των
σημαντικών υποθέσεων του γραφείου του Ιω. Πεσμαζόγλου
στο Ευρωκοινοβούλιο (βλ. φακέλους της υποσειράς με την
ένδειξη Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Η).
Ο φάκελος περιέχει κατάσταση ευρωβουλευτών της Νέας
1990
Δημοκρατίας, φυλλάδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
τους 24 εκλεγμένους αντιπροσώπους του ελληνικού λαού στο
Ευρωκοινοβούλιο, ειδικό ένθετο της εφημερίδας «Το Βήμα» με
τίτλο «1948-1968: πώς η Ελλάδα πήρε το δρόμο της
Ευρώπης» (2003) και ενημερωτικό υλικό από το διεθνές
σεμινάριο με τίτλο «Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές», Ζάππειο,
06-07/12/1990.
Περιέχει βιογραφικό σημείωμα του ευρωβουλευτή Ιω.
Πεσμαζόγλου στην αγγλική γλώσσα (έως το έτος 1992),
κατάλογο των κύριων δημοσιεύσεών του (από το 1972 μέχρι
το 1989), επτά κάρτες επισκεπτηρίου, καθώς και τέσσερις
ασπρόμαυρες φωτογραφίες πορτρέτου του Ιω. Πεσμαζόγλου
και δύο της Μιράντας Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει σημειωματάριο του Ιω. Πεσμαζόγλου, στο 1988
οποίο καταγράφονται οι σκέψεις του από συναντήσεις και
εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Παρίσι και τις
Βρυξέλλες, τον Ιανουάριο του 1988 (αναφέρεται στις
προτάσεις για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Τράπεζας και την
ευρωπαϊκή άμυνα). Περιέχει, επίσης, αποδελτίωση
πληροφοριών από τη μελέτη του Christopher Cviic με τίτλο
«Remaking the Balkans», London: The Royal Institute of
International Affairs, 1991 (Chatham House papers).
Ο φάκελος περιέχει ένα τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις
του Ιω. Πεσμαζόγλου σχετικές με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα,
τις μεγάλες διεθνείς διαπραγματεύσεις, το πρόβλημα της
ευρωπαϊκής ασφάλειας και την οργάνωση ενός συντάγματος
ευρωπαϊκής άμυνας.
Ο φάκελος περιέχει μενού εστιατορίων, αποδείξεις,
1976
προσκλήσεις σε εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τα τεκμήρια αφορούν
ταξίδια του Ιω. Πεσμαζόγλου στο Στρασβούργο, το 1976, στο
Marlenheim-Bas-Rhin, το 1979, στις Βρυξέλλες και το
Στρασβούργο, κατά τα έτη 1981-1983, στο Στρασβούργο, το
1992 και στο Λονδίνο, το 1992.
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6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
13 - Ενημέρωση - επικοινωνία
1 - Προσωπική αλληλογραφία
Πλήθος φακέλων:

78

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Αλληλογραφία (1947-1951)

2

Αλληλογραφία (1946-1968)

3

Αλληλογραφία (1967)

4

Αλληλογραφία (1968)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
1947

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
καθηγητές πανεπιστημίων του εξωτερικού, το ίδρυμα
Ροκφέλερ, διάφορους οργανισμούς, το περιοδικό «The
Economist» και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σχετική με
άρθρα του και κριτικές πάνω σε αυτά κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. και της Μιράντας
1946
Πεσμαζόγλου με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και
διάφορους φορείς σχετική με την υποτροφία και την
υποψηφιότητά του ως διδακτορικού φοιτητή, τη δημιουργία
εγκαταστάσεων συναρμολόγησης αυτοκινήτων στην Ελλάδα,
την ανάληψη της θέσης του Υποδιοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος, την ολυμπιακή νίκη του Διαδόχου Κωνσταντίνου, το
πρόγραμμα μετάδοσης ομιλιών στην ελληνική και τουρκική
υπηρεσία του BBC (μεταξύ αυτών και ομιλία του Ιω.
Πεσμαζόγλου για την ΕΖΕΣ και τα οικονομικά και κοινωνικά
προβλήματα στα Βαλκάνια και την ΕΟΚ) κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1967
τον Peter Stern, καθηγητή στο πανεπιστήμιο του Cambridge
σχετική με τις σπουδές του υιού του Στέφανου.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1968
πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού σχετική
με την έρευνα του Ανδρέα Ψωμά στο πανεπιστήμιο του

Τελ.
1951

1968

1967

1968
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Stanford για τις ευρωπαϊκές υπό ένταξη στην ΕΟΚ χώρες και
την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως μέσου για
την πολιτική ενοποίηση, τη Συμφωνία Σύνδεσης Ελλάδος-ΕΟΚ,
τη διοργάνωση συνεδρίου από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών
Σπουδών και την εισήγηση του Ιω. Πεσμαζόγλου με θέμα «Reflexions
sur les condiitons d' une politique europeenne de croissance
acceleree», τον θάνατο του Robert Kennedy, την πρόταση του
ΟΗΕ για συνεργασία με τον Αλέξανδρο Φεράλδη, την εκπόνηση
ερευνητικών προγραμμάτων για την ελληνική ανάπτυξη κ.ά. θέματα.
5

Αλληλογραφία (1969-1972)

6

Αλληλογραφία (1974)

7

Αλληλογραφία (1975)

8

Αλληλογραφία εσωτερικού (1998)

9

Αλληλογραφία εσωτερικού (1999)

10

Αλληλογραφία εσωτερικού (2000)

11

Αλληλογραφία εσωτερικού (2001)

12Αλληλογραφία εσωτερικού (2002)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Ο φάκελος περιέχει προσωπική αλληλογραφία του Ιω.
1969
Πεσμαζόγλου σχετική με τη διαθεσιμότητά του, τη θέση του
αναφορικά με την πανεπιστημιακή παιδεία, τη δίκη της
«Εστίας», τη στάση και τη δράση του απέναντι στη Δικτατορία,
τον θάνατο του ποιητή Γιώργου Σεφέρη κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την περίοδο της 1974
δικτατορίας και τη στάση του Ιω. Πεσμαζόγλου
(περιλαμβάνονται κάρτες με σχόλια και σκίτσα εναντίον της
δικτατορίας). Επίσης, ο φάκελος περιέχει κέντημα με
αφιέρωση των Μαγκάκη, Μυλωνά, Πεσμαζόγλου, Πρωτοπαπά
και Σιώτη προς τους Anne-Marike και Max van der Stoel.
Ο φάκελος περιέχει επιστολή του Τ. Αθανασιάδη, επιμελητή
1975
έκδοσης, σχετική με το υπό έκδοση βιβλίο «Επιστροφή στη
δημοκρατία».
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1998
ιδιώτες, πολιτικά πρόσωπα και αξιωματούχους, ιδρύματα,
φιλανθρωπικούς συλλόγους και σωματεία («Ελπίδα»,
«Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών», «Μαργαρίτα»), το
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, Μονές του Αγίου Όρους κ.ά.
σχετική με δωρεές του ζεύγους Πεσμαζόγλου προς οικονομική
ενίσχυση των σωματείων και ιδρυμάτων, τον εορτασμό στην
Ελλάδα της 50ης επετείου από την ίδρυση του κράτους του
Ισραήλ, εκδηλώσεις, την ανακήρυξη της Ηπείρου ως
πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, τον θάνατο του Κ.
Καραμανλή, το έργο της Επιτροπής για την Προστασία
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1999
ιδιώτες, φιλανθρωπικά σωματεία (Παιδικά Χωριά SOS
Ελλάδος κ.ά.), τον Μητροπολίτη Αττικής Παντελεήμονα, την
Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, την Κεντρική Ισραηλιτική
Επιτροπή, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕΘΕΑ), το Πατριαρχικό Γραφείο στο Φανάρι, το Μορφωτικό
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, τους Γιατρούς του Κόσμου κ.ά.
σχετική με τις δωρεές του ζεύγους Πεσμαζόγλου προς
ενίσχυση σωματείων και ιδρυμάτων, εκδηλώσεις κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
2000
ιδιώτες, πολιτικά πρόσωπα και φορείς (Οικουμενικό
Πατριαρχείο, Επιτροπή για την Προστασία Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Κύπρου, Βιβλιοθήκη της Χίου «Ο Φάρος»,
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνική
Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και
Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ΕΛΙΑ, εργαστήρι ειδικής
αγωγής «Μαργαρίτα», Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση WWF,
Γιατροί χωρίς Σύνορα, πρωθυπουργός Κ. Σημίτης κ.ά.)
σχετική με δωρεεές του ζεύγους Πεσμαζόγλου, εκδηλώσεις, τη
δημιουργία ολυμπιακού κωπηλατοδρομίου στην περιοχή
Μαραθώνα και Σχοινιά κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
2001
τον Μητροπολίτη Αττικής Παντελεήμονα, την Ντόλλη
Γουλανδρή, τον Εμ. Κριαρά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλ.
Ωνάσης, τον Μιλτ. Βαρβιτσιώτη, το σωματείο «Οι Φίλοι του
Νομισματικού Μουσείου», το «Χαμόγελο του Παιδιού», τα
«Παιδικά Χωριά SOS» κ.ά. σχετική με εκδηλώσεις, τις δωρεές
του ζεύγους Πεσμαζόγλου προς ενίσχυση φιλανθρωπικών
οργανισμών, την ενθρόνιση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου κ.ά.
θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία των Ιω. και Μιράντας
2002
Πεσμαζόγλου με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τον
Μητροπολίτη Αττικής Παντελεήμονα, το Σώμα Ελληνίδων
Οδηγών, την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, την Ντόλλη
Γουλανδρή, την Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου,
τον Σύλλογο Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής, τον Υποδιοικητή
της ΤτΕ Νικ. Γκαργκάνα, τα Παιδικά Χωριά SOS, το Ελληνικό
Ίδρυμα Καρδιολογίας, τον Σύλλογο Φίλων του Ελληνικού
Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών

1972

1974

1975

1998

1999

2000

2001

2002
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13

Αλληλογραφία εσωτερικού (2003)

14

Αλληλογραφία εσωτερικού: διάφορα (1983-1984)

15

Αλληλογραφία εσωτερικού: διάφορα (1983-1996)

16

Αλληλογραφία εσωτερικού: διάφορα (1986-1990)

17

Αλληλογραφία εσωτερικού: διάφορα (1992, 1994)

18

Αλληλογραφία εσωτερικού: διάφορα (1998-1999)

19

Αλληλογραφία εξωτερικού (1969-1972)

20

Αλληλογραφία εξωτερικού (1973-1974)

21

Αλληλογραφία εξωτερικού (1974)

22

Αλληλογραφία εξωτερικού (1974-1976)

23

Αλληλογραφία εξωτερικού (1974-1977)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Βενετίας κ.ά. σχετική με εκδηλώσεις, τις δωρεές του ζεύγους
Πεσμαζόγλου προς ενίσχυση κοινωφελών σωματείων, την
αποστολή εκδόσεων κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία των Ιω. και Μιράντας
2003
Πεσμαζόγλου με φορείς και ιδιώτες (Σύλλογος Φίλων του
Ελληνικού Ινστιτούτου, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών,
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Ίδρυμα
Γουλανδρή, Υπουργείο Πολιτισμού, Χριστιανική Στέγη
Κοριτσιού «Αγία Άννα» κ.ά.) σχετική με εκδηλώσεις, τις
δωρεές του ζεύγους Πεσμαζόγλου προς ενίσχυση
κοινωφελών σωματείων, την αποστολή εκδόσεων και
λευκωμάτων στον Ιω. Πεσμαζόγλου κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1983
τον Σύλλογο Αποφοίτων της Βαρβακείου Σχολής σχετική με τις
δραστηριότητες του συλλόγου και το American Biographical
Institute σχετική με τη συνδρομή του σ' αυτό.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1983
τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τη Διεθνή
Οργανωση Βιοπολιτικής κ.ά. σχετική με τη στήριξή του στο
έργο κοινωφελών ιδρυμάτων, τη συμμετοχή του σε διεθνή
εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει ευχαριστήριες κάρτες προς τον Ιω.
1986
Πεσμαζόγλου σχετικά με τη συνδρομή του σε διάφορα θέματα
και την αποστολή του Γ' τόμου «Αγωνιστικά».
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1992
τον εκδότη Ιω. Παπαμιχαλάκη σχετική με την αποστολή
τεύχους του περιοδικού «Επιφάνεια», με κείμενο της
Μαργαρίτας Δαλμάτη για τον θάνατο του Λαυρέντιου
Γκέμερεϋ, τον Διονύσιο Μαγκλιβέρα και το Κεντρικό
Ισραηλιτικό Συμβούλιο Συντονισμού και Γνωματεύσεως για τη
συνδρομή του Ιω. Πεσμαζόγλου σε θέματα ελληνικού εβραϊσμού.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με το 1998
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αμβούργο σχετική με την
απόλυση του Β. Γιαννίκοβου, την Εταιρεία Προστασίας
Σπαστικών για το έργο της, την Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη
Κανελλόπουλου σχετική με τη δωρεά του ζεύγους
Πεσμαζόγλου και τον Γερμανό πρέσβη, Karl Heinz Kuhna.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1969
ιδιώτες και οργανισμούς (Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης, Eisenhower Exchange Fellowships, First
Washington Securities Corporation, καθηγητές των Columbia
University και Harvard University, το ίδρυμα Ford,
εκπροσώπους του Κογκρέσου, Financial Times, τον
Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα κ.ά.) σχετική με την πολιτική
κατάσταση στην Ελλάδα, άρθρα του Ιω. Πεσμαζόγλου, την
αποστολή επιστημονικών εργασιών προς τον ίδιο κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με το 1973
περιοδικό «Minerva», τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης, πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, τη
Βουλή των Κοινοτήτων, την εφημερίδα The Times, το Ίδρυμα
Ford, το USIA, το Eisenhower Exchange Fellowships, τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου, Αρχιεπίσκοπο
Μακάριο, τον πρύτανη του ΕΚΠΑ κ.ά. σχετική με την
επιστροφή του Ιω. Πεσμαζόγλου από την εξορία και την
επάνοδο στις δραστηριότητές του, την πολιτική κατάσταση
στην Ελλάδα, τη συμμετοχή του στην επερχόμενη συνάντηση
της λέσχης Bilderberg στη Σουηδία, εκδηλώσεις και κοινωνικές
επαφές, την εκπαίδευση στην Ελλάδα κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1974
ιδιώτες, φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα σχετική με
κοινωνικές συναντήσεις, το UNIDO των Ηνωμένων Εθνών, τις
βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα και την εκλογή του ως
βουλευτή της Ένωσης Κέντρου-Νέες Δυνάμεις, τη δημοσίευση
άρθρων του στο περιοδικό «Minerva» κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1974
πανεπιστημιακά ιδρύματα, την Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, τη λέσχη Bilderberg κ.ά. σχετική με κοινωνικές
επαφές και συναντήσεις, την οργάνωση και τον σκοπό
σύστασης της λέσχης Bilderberg κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1974
τον Αντιπρόεδρο της Ιταλικής Γερουσίας Tullia Romagnoli
Carettoni, τον αμερικανό Γερουσιαστή Walter Mondale, το
βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, τον Βέλγο Υπουργό
Εξωτερικών Henri Simonet κ.ά. σχετική με την εκλογή του
Aμερικανού προέδρου James Carter και τις κοινωνικές επαφές
τους με τον Ιω. Πεσμαζόγλου.
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Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1975
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, τη λέσχη
Bilderberg, το Ίδρυμα Ford, την Morgan Guaranty Trust
Company, το Eisenhower Exchange Fellowships, το βρετανικό
Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων κ.ά. σχετική με διαλέξεις
του σε ξένα πανεπιστήμια και κοινωνικές επαφές, την
επίσκεψη κλιμακίου Ελλήνων βουλευτών στην Κύπρο,
επιστημονικά ζητήματα, άρθρα του, την εκλογή του ως
βουλευτή του κόμματος Ένωση Κέντρου-Νέες Δυνάμεις, το
πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών του ιδρύματος
Eisenhower, την προπαγάνδα της εφημερίδας «The Guardian»
υπέρ της Τουρκίας και κατά της Ελλάδας, την αναδιοργάνωση
του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου της
Βοστώνης, το ταξίδι του στη Βρετανία κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1976
αξιωματούχους, οργανισμούς, ξένα περιοδικά και εφημερίδες,
την Εταιρεία Ελλήνων Επιστημόνων Μεγάλης Βρετανίας,
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού κ.ά. σχετική με την
αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, την ένταξη της
χώρας στην ΕΟΚ, τη διοργάνωση συνεδρίου με θέμα την
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, τη δημοσίευση άρθρων του
και τις συνεντεύξεις του στο σουηδικό ραδιόφωνο και τη
London Weekend Television, τη διοργάνωση συνεδρίων, την
υπουργική σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Όσλο κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1976
την Sveriges Riksbank για τον εξηλεκτρισμό του
σιδηροδρομικού συστήματος, τη Διεθνή Επιτροπή Νομικών
για την οικονομική της ενίσχυση, τη βρετανική εταιρεία
πετρελαιοειδών British National Oil Corporation, το Ινστιτούτο
Διεθνών Υποθέσεων (Istituto Affari Internazionali) για τη
συνδρομή του ως μέλους και τη διοργάνωση συνεδρίου, το
Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων των Βρυξελλών για την
αποστολή της έκδοσης «Studia Diplomatica», το Ίδρυμα Ford
για το δημοσιευθέν άρθρο του Πεσμαζόγλου με θέμα την
ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ και τον Ιω. Μ. Πεσμαζόγλου
σχετικά με το ταξίδι του Ιω. Στ. Πεσμαζόγλου σε Δανία και
Νορβηγία και τη στάση της δανικής κυβέρνησης στο Kυπριακό.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1977
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, το Ελβετικό
Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών, το Νορβηγό Υπουργό Δικαίου
για τη Θάλασα, την Ένωση Ελλήνων Πανεπιστημιακών
Δυτικής Ευρώπης κ.ά σχετική με επιστημονικά θέματα, τις
ελληνονορβηγικές σχέσεις, την πολιτική κατάσταση στην
Ελλάδα μετά την περίοδο της επταετίας, τις συνεδριάσεις της
Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελλάδος-ΕΟΚ, τη σχέση
της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά, την αναγνώριση της
ισοτιμίας των πτυχίων από πανεπιστήμια της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας, τη διοργάνωση συνεδρίων,
αίτημα για παρέμβασή του στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
αναφορικά με τη φυλάκιση ομάδας μαρτύρων του Ιεχωβά που
αρνούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1977
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού για τη διοργάνωση
συνεδρίων με θέμα την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ και
άλλα κοινοτικά ζητήματα, την Διεθνή Επιτροπή Νομικών για
την οικονομική της ενίσχυση από την ελληνική κυβέρνηση, τον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Διεθνή Αμνηστία
για την αντιμετώπιση των αντιρρησιών συνείδησης, την Ιερά
Αρχιεπισκοπή Κύπρου με αφορμή τον θάνατο του
Αρχιεπισκόπου Μακάριου, με τον Hugh Greene για το άρθρο
του με θέμα την έκθεση Think Tank κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1978
αξιωματούχους και φορείς σχετική με τη δημιουργία
υποκαταστήματος της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας στην
Ελλάδα, τον επαναπατρισμό των Ελλήνων εργατών της Δ.
Γερμανίας και τη δημιουργία κύκλου ελληνογερμανικών
συναντήσεων. Επίσης, περιέχει αλληλογραφία που αφορά την
παρέμβασή του σχετικά με αιτήματα επαναπατρισμού Ελλήνων,
την κινητοποίηση του αμερικανικού ελληνισμού για το Kυπριακό,
την ένταξη της Ελλαδας στην Κοινή Αγορά, την αναγνώριση
των δικαιωμάτων των αντιρρησιών συνείδησης, την
παραχώρηση συνέντευξής του για τις πολιτικές εξελίξεις,
τη λέσχη Bilderberg, την τοποθέτηση προσωπικού στην
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ.ά.θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1979
αξιωματούχους, οργανισμούς και διεθνή Ινστιτούτα σχετική με
ομιλίες και διαλέξεις του, την επερχόμενη διάσκεψη της
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Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης Ελλάδος-ΕΟΚ, τις
εκδηλώσεις για την επέτειο λειτουργίας της ελληνικής
υπηρεσίας του BBC, την οικονομική ενίσχυση της Διεθνούς
Επιτροπής Νομικών, τη σύσταση και ένταξη του ΚΟΔΗΣΟ στη
Σοσιαλιστική Διεθνή, την προσθήκη βιογραφικών στοιχείων
του Ιστην έκδοση Men of Achievement, την πρόσληψη
Ελλήνων υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
αξιωματούχους, οργανισμούς και πανεπιστημιακά ιδρύματα
του εξωτερικού σχετική με τη διοργάνωση συνεδρίων και
επίσημες και προσωπικές κοινωνικές συναντήσεις. Ο φάκελος
περιέχει, επίσης, ποίημα αφιερωμένο στον Ιω. Πεσμαζόγλου
με αφορμή την ίδρυση του ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
εκπροσώπους της Φεμινιστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού
Κινήματος σχετική με την εκπροσώπηση του ΚΟΔΗΣΟ σε
αυτήν, πανεπιστημιακά ιδρύματα, αξιωματούχους κ.ά. σχετική
με τις επαφές τους, την έκδοση εργασίας για τη μάχη της
Ελλάδος το 1940-1941 και την προσωπική εμπειρία του, την
αποστολή βιογραφικών του στοιχείων για την έκδοση Who is
Who κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με θέματα της
αρμοδιότητάς τους, πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού
για τη διοργάνωση συνεδρίων και εκπρόσωπο του βρετανικού
κόμματος των Φιλευλευθέρων για συμμετοχή του
Πεσμαζόγλου σε σύσκεψή του κόμματός του.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για θέματα
της αρμοδιότητάς τους, με πανεπιστημιακά ιδρύματα σχετικά
με τη διοργάνωση συνεδρίων και συμποσίου, το Διεθνές
Βιβλιογραφικό Κέντρο (International Biοgraphical Centre) και
τον διευθυντή του προγράμματος Face to Face σχετικά με
ομιλία του Πεσμαζόγλου. Επίσης, περιέχει αλληλογραφία με
διάφορα πρόσωπα σχετική με προσωπικές συναντήσεις,
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κρίση στην
ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα και το μερίδιο της ελληνικής
βιομηχανίας χάλυβα, τη διάλεξή του στον Σύλλογο Ελλήνων
Λουξεμβούργου και την αποστολή του βιβλίου του
«Αγωνιστικά».
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Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με την Επιτροπή
1984
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για θέματα της αρμοδιότητάς της,
την παραχώρηση συνέντευξης του Ιω. Πεσμαζόγλου στο BBC,
την Ελληνική Κοινότητα Παρισίων και Περιχώρων σχετικά με
τις επερχόμενες ευρωεκλογές και τη συμμετοχή του
Πεσμαζόγλου σε ανοικτή συζήτηση και τη Διεθνή Επιτροπή
Νομικών για την οικονομική της ενίσχυση από την ελληνική
κυβέρνηση. Επίσης, περιέχεται αλληλογραφία με διάφορα
πρόσωπα σχετική με την ήττα του ΚΟΔΗΣΟ και τις
ευρωεκλογές.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1985
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού σχετική με διαλέξεις
του σε σεμινάρια και τη διοργάνωση συνεδρίων και με το
βρετανικό κόμμα των Φιλελευθέρων σχετική με τη συνδρομή
του Πεσμαζόγλου στη σύνταξη έκθεσης από κοινού με τα άλλα
πολιτικά ευρωπαϊκά κόμματα. Επίσης, περιέχει αλληλογραφία
με το Πανεπιστήμιο του Stirling για τη συνδρομή του
Πεσμαζόγλου στο υπό έκδοση βιβλίο «Political Change in
Greece», με την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή για τη
βιωσιμότητα του Τμήματος Ελληνικών και Ρωμαϊκών
Αρχαιοτήτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και με
διάφορους αξιωματούχους για παροχή συστατικών επιστολών
από τον Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με 1986
Έλληνες και ξένους αξιωματούχους, οργανισμούς,
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού κ.ά. σχετική με
προσωπικές τους συναντήσεις, τη διοργάνωση σεμιναρίων,
την υποψηφιότητα του Πεσμαζόγλου ως προέδρου της
Επιτροπής Επιλογής των Ελλήνων Υποψηφίων στο
Eisenhower Exchange Fellowships Program, τον θάνατο του
Σουηδού πρωθυπουργού κ.ά. θέματα. Επίσης,
περιλαμβάνονται αντίγραφα συστατικών επιστολών του
Πεσμαζόγλου προς πανεπιστημιακά ιδρύματα για την
εισαγωγή υποψηφίων.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1987
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού σχετική με τη
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διοργάνωση σεμιναρίων, με μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και του Ευρωκοινοβουλίου για θέματα της
αρμοδιότητάς τους, με την Παγκρήτια Ένωση Αμερικής
σχετική με την πρόταση δημιουργίας Εθνικού Συμβουλίου
Απόδημου Ελληνισμού, με τη Διεθνή Επιτροπή Νομικών για
την ετήσια οικονομική της ενίσχυση από την ελληνική
κυβέρνηση, με τον Γάλλο πρόεδρο Valery Giscard d' Estaing
για τη διοργάνωση της διάσκεψης «Euro 92» στο Παρίσι κ.ά.
Επίσης, ο φάκελος περιέχει αντίγραφα συστατικών επιστολών
του Πεσμαζόγλου προς πανεπιστημιακά ιδρύματα για την
εισαγωγή υποψηφίων και το κείμενο της ομιλίας εις μνήμην
του Philip Noel Baker.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1988
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, αξιωματούχους και
φορείς σχετική με την εισαγωγή υποψηφίων φοιτητών,
υποτροφιίες, την εισήγηση για το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κων/πολης και τον απόδημο ελληνισμό και το επερχόμενο
διεθνές συνέδριο με θέμα τις προοπτικές των
ελληνοτουρκικών σχέσεων, καθώς και με την Επιτροπή
δράσης για την Ευρώπη (Comite d' Action pour l' Europe) για
θέματα της αρμοδιότητάς της. Επίσης, περιέχεται
αλληλογραφία σχετική με την έκδοση αυτοβιογραφίας του Lord
Elwyn-Jones και τη γνωριμία του με το ζεύγος Πεσμαζόγλου
και τη φυλάκιση του Ιω. Πεσμαζόγλου κατά την περίοδο της
δικτατορίας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1989
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, με ελληνικούς και
διεθνείς φορείς (Eisenhower Exchange Fellowships, Hesiod,
Ίδρυμα Αλ. Ωνάσης, Comite d' Action pour Europe, Ινστιτούτο
Charles de Gaulle κ.ά.), αξιωματούχους και ιδιώτες σχετική με
ζητήματα συνεργασίας, κοινοτικά, εκδηλώσεις κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1990
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, οργανισμούς,
(Eisenhower Exchange Fellowships κ.ά.), αξιωματούχους
(Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου κ.ά.) και ιδιώτες
σχετική με ζητήματα συνεργασίας και κοινοτικά θέματα.
Επίσης, ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με το
Ευρωκοινοβούλιο και τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία
στον ΟΗΕ για θέματα της αρμοδιότητάς τους.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1990
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και οργανισμούς
(Eisenhower Exchange Fellowships, Αρχιεπισκοπή Βορείου
και Νοτίου Αμερικής, Ευρωκοινοβούλιο κ.ά.) σχετική με
θέματα της αρμοδιότητάς τους και εκδηλώσεις.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1991
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, οργανισμούς
(Eisenhower Exchange Fellowships, Ινστιτούτο Charles de
Gaulle, Ευρωκοινοβούλιο κ.ά.) και αξιωματούχους
(Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής, Πρόεδρο της
Δημοκρατίας της Κύπρου κ.ά.) σχετική με θέματα της
αρμοδιότητάς τους, κοινοτικά ζητήματα, συναντήσεις κ.ά.
θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1992
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, διεθνεις
οργανισμούς (Eisenhower Exchange Fellowships, Βιβλιοθήκη
του Κογκρέσου, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ.ά.) και
αξιωματούχους σχετική με θέματα της αρμοδιότητάς τους,
συναντήσεις κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1992
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και καθηγητές,
οργανισμούς (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, European Community
Youth Orchestra, Comite d' Action pour l' Europe, Ινστιτούτο
Charles de Gaulle, πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθηνα,
Eisenhower Exchange Fellowships, πρεσβεία των ΗΠΑ,
NATO Defense College κ.ά.), σχετική με θέματα της
αρμοδιότητάς τους και συνεργασίες, εκδηλώσεις, διαλέξεις του
Πεσμαζόγλου, συστατικές επιστολές του για την εισαγωγή
φοιτητών σε ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1993
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, οργανισμούς
(Eisenhower Exchange Fellowships, Ινστιτούτο Charles de
Gaulle, Ευρωκοινοβούλιο, Χριστιανοδημοκρατική Ακαδημία,
Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και
Παλλινοστούντων Ομογενών Ελλήνων κ.ά.) και
αξιωματούχους (Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής,
Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου, Υπουργό Εξωτερικών
της Γαλλίας κ.ά.) σχετική με προσωπικές επαφές,
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Αλληλογραφία εξωτερικού (1994) [1]
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Αλληλογραφία εξωτερικού (1994) [2]
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Αλληλογραφία εξωτερικού (1995)
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Αλληλογραφία εξωτερικού (1996)
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Αλληλογραφία εξωτερικού (1997)
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Αλληλογραφία εξωτερικού (1998)
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Αλληλογραφία εξωτερικού (1999)
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Αλληλογραφία εξωτερικού (2000)
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Αλληλογραφία εξωτερικού (2001)
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Αλληλογραφία εξωτερικού (2002)
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Αλληλογραφία εξωτερικού (2003)

58

Αλληλογραφία εξωτερικού: διάφορα (1991-1992)
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συναντήσεις, θέματα της αρμοδιότητάς τους, κοινοτικά
ζητήματα, το πρόγραμμα αλβανικής βοήθειας κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1994
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, οργανισμούς
(Eisenhower Exchange Fellowships, Ινστιτούτο Charles de
Gaulle, Ευρωκοινοβούλιο κ.ά.), το Κογκρέσο των ΗΠΑ και
αξιωματούχους (Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής
Ιάκωβο, κ.ά.) σχετική με θέματα της αρμοδιότητάς τους,
κοινοτικά ζητήματα, τη λήξη της θητείας του Πεσμαζόγλου ως
ευρωβουλευτή κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1994
καθηγητές πανεπιστημίων, οργανισμούς (Eisenhower
Exchange Fellowships, Polish Academy of Sciences,
Fondation Danielle Mitterrand κ.ά.), το Ευρωκοινοβούλιο, το
Κογκρέσο των ΗΠΑ και ιδιώτες σχετική με θέματα της
αρμοδιότητάς τους, κοινοτικά ζητήματα, την παρέμβαση του
Πεσμαζόγλου σε προσωπικά ζητήματα κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1995
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και καθηγητές,
οργανισμούς (Eisenhower Exchange Fellowships, European
Cultural Foundation, The Philip Morris Institute, το Αμερικανικό
Κολλέγιο Ελλάδος κ.ά.), το Ευρωκοινοβούλιο και
αξιωματούχους (Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής
Ιάκωβο, George Bush κ.ά.) σχετική με θέματα της
αρμοδιότητάς τους, κοινοτικά ζητήματα, εκδηλώσεις, τη
διοργάνωση συνεδρίων κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1996
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και καθηγητές, με
οργανισμούς (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Comite d' Action pour l' Europe, Eisenhower Exchange
Fellowships κ.ά.) και ιδιώτες σχετική με θέματα της αρμοδιότητάς
τους και συνεργασίες, προσωπικές επαφές κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1997
καθηγητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού,
αξιωματούχους, φορείς και ιδιώτες σχετική με τη συμμετοχή σε
εκδηλώσεις και συνέδρια, την αποστολή ευχαριστιών,
εορταστικών ευχών και συστατικών επιστολών σε
υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, την αποστολή και
παραλαβή συγγραμμάτων κ.ά. προσωπικά θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1998
καθηγητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού,
αξιωματούχους, φορείς και ιδιώτες σχετική με τη συμμετοχή σε
εκδηλώσεις και συνέδρια, την αποστολή και παραλαβή
συγγραμμάτων κ.ά. προσωπικά θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1999
καθηγητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού,
αξιωματούχους και φορείς σχετική με την έκδοση, αποστολή
και παραλαβή συγγραμμάτων, τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις
και συνέδρια, την αποστολή συγχαρητηρίων για την ανάληψη
της θέσης του Προέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.ά.
προσωπικά θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
2000
καθηγητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού,
αξιωματούχους και φορείς σχετική με τη συμμετοχή σε
εκδηλώσεις και συνέδρια και συστατικές επιστολές σε
υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
2001
καθηγητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού,
αξιωματούχους και φορείς σχετική με ευχαριστίες για ευχές,
την πρόταση προς την Επιτροπή Νόμπελ Ειρήνης για την
υποψηφιότητα του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου, την εγγραφή
του Πεσμαζόγλου στο «Register of Twentieth Century
Johnians» κ.ά. προσωπικά θέματα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
2002
καθηγητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού,
αξιωματούχους και φορείς σχετική με προσωπικά θέματα
(εορταστικές ευχές, Register of Twentieth Century Johnians,
βράβευση από Ακαδημία Αθηνών, πρόγραμμα διακοπών κ.ά.).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
2003
καθηγητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού,
αξιωματούχους και φορείς σχετική με τη συμμετοχή σε
εκδηλώσεις και την υποτροφία του ιδρύματος Eisenhower.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1991
καθηγητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού,
αξιωματούχους και φορείς σχετική με το ψήφισμα της
Επιτροπής Δράσης για την Ευρώπη (Comite d'Action pour
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Αλληλογραφία: Θ. Λ. Χρυσανθόπουλος - υπομνήματα [2]
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Αλληλογραφία: Θ. Λ. Χρυσανθόπουλος - υπομνήματα [3]
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Αλληλογραφία: Σχολή Εθνικής Άμυνας (1987, 1991)
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Αλληλογραφία: Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
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Αλληλογραφία: Μανώλης Παπαθωμόπουλος
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Ευχετήριες κάρτες και επιστολές (1974-1975)
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Ευχετήριες κάρτες και επιστολές (1976-1977)
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Ευχετήριες κάρτες και επιστολές (1977-1986)
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Ευχετήριες κάρτες και επιστολές (1983-1988)
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Ευχετήριες κάρτες και επιστολές (1984-1985)
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Ευχετήριες κάρτες και επιστολές (1986)
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Ευχετήριες κάρτες και επιστολές (1992)
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Ευχετήριες κάρτες και επιστολές (1994-1996)
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Ευχετήριες κάρτες και επιστολές (1995-1996)
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l'Europe) για την κρίση της Γιουγκοσλαβίας και την παρουσία
και συμμετοχή του σε εκδηλώσεις.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
1995
καθηγητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού,
αξιωματούχους και φορείς σχετική με την αποστολή και
παραλαβή των συγγραμμάτων του, την ανάδειξή του στην
Προεδρία της Ακαδημίας Αθηνών κ.ά. προσωπικά θέματα.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα του πρέσβεως επί τιμή Θ. Λ. 1982
Χρυσανθόπουλου, των ετών 1982, 1988, 1992 και 1996-1998,
με θέμα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την προστασία της
Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το ναό της Αγίας
Σοφίας, την Αρχιεπισκοπή Βορείου Αμερικής και το Κυπριακό
ζήτημα. Περιλαμβάνεται, επίσης, πρόταση με τίτλο «Η
διάδοσις του ελληνικού λογοτεχνικού βιβλίου».
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα του πρέσβεως επί τιμή Θ. Λ. 1999
Χρυσανθόπουλου, με θέμα την Τουρκία, τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις, το Κυπριακό ζήτημα, τις τουρκικές αξιώσεις στο
Αιγαίο, την ελληνοκουρδική φιλία, το NATO και την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα του πρέσβεως επί τιμή Θ. Λ. 2000
Χρυσανθόπουλου με θέμα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το
Κυπριακό ζήτημα, το αεροπορικό καθεστώς στο Αιγαίο, τη
Δυτική Θράκη και τους μουσουλμάνους στην Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει βεβαίωση της Σχολής Εθνικής Άμυνας
1987
(ΣΕΘΑ) για τη διάθεση των απολαβών διδασκαλίας του Ιω.
Πεσμαζόγλου προς τη βιβλιοθήκη της Σχολής, καθώς και την
από 19/07/1991 επιστολή του Διοικητή της ΣΕΘΑ προς τον
Πεσμαζόγλου για την παραχώρηση διάλεξης στους
σπουδαστές (στο νώτο της οποίας υπάρχει ιδιόχειρο σχέδιο
επιστολής του Ιω. Πεσμαζόγλου προς τον εγγονό του).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την επίσκεψη
1991
του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
προσκλήσεις σε δεξιώσεις προς τιμήν του στο Στρασβούργο
(1994). Περιέχει, επίσης, αλληλογραφία σχετική με την
απονομή του οφφικίου του Μεγάλου Ρήτορος του
Πατριαρχείου στον Ιω. Πεσμαζόγλου, ευχετήριες επιστολές και
κάρτες, καθώς και ταχυδρομικούς φακέλους με το έμβλημα
του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1995-1999).
Ο φάκελος περιέχει επιστολή και δημοσίευμα τύπου σχετικά 2002
με τον Ιω. Τριανταφυλλόπουλο, Υπουργό Δικαιοσύνης κατά
την περίοδο της δικτατορίας.
Ο φάκελος περιέχει ευχετήριες κάρτες και επιστολές με
1974
αφορμή τις εορτές των Χριστουγέννων, την άφιξη του νέου
έτους, την ονομαστική εορτή του Ιω. Πεσμαζόγλου και τη
δράση του στην πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει ευχετήριες κάρτες σχετικά με την
1976
αποστολή και παραλαβή συγγραμμάτων του Ιω. Πεσμαζόγλου
και τη δράση του στην πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει ευχετήριες κάρτες και επιστολές με
1977
αφορμή τις εορτές των Χριστουγέννων και την ονομαστική
εορτή του Ιω. Πεσμαζόγλου, την Ανάσταση, την παρουσία και
συμμετοχή του σε εκδηλώσεις, την αποστολή και παραλαβή
συγγραμμάτων του κ.ά. θέματα. Περιλαμβάνεται, επίσης,
επιστολή του Κωνσταντίνου Τσάτσου (15/05/1980).
Ο φάκελος περιέχει ευχετήριες κάρτες και επιστολές με
1983
αφορμή τις εορτές των Χριστουγέννων και την ονομαστική
εορτή του Ιω. Πεσμαζόγλου, την παρουσία και συμμετοχή του
σε εκδηλώσεις, την αποστολή και παραλαβή συγγραμμάτων
του κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει ευχετήριες κάρτες και επιστολές με
1984
αφορμή τις εορτές των Χριστουγέννων του 1984 και την
ονομαστική εορτή του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει ευχετήριες κάρτες για την ονομαστική
1986
εορτή του Ιω. Πεσμαζόγλου και την παρουσία και συμμετοχή
του σε εκδηλώσεις.
Ο φάκελος περιέχει ευχετήριες κάρτες για το νέο έτος, την
1992
ονομαστική εορτή και τη συμμετοχή του Ιω. Πεσμαζόγλου σε
εκδηλώσεις.
Ο φάκελος περιέχει συγχαρητήριες επιστολές και ευχετήριες 1994
κάρτες για την εκλογή του Ιω. Πεσμαζόγλου στην
Αντιπροεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, την ονομαστική του
εορτή, τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, το νέο έτος και την Ανάσταση.
Ο φάκελος περιέχει ευχετήριες κάρτες για την ονομαστική
1995
εορτή του Ιω. Πεσμαζόγλου και την παρουσία και συμμετοχή
του σε εκδηλώσεις.
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Ευχετήριες κάρτες και επιστολές (1995-1998)

Ο φάκελος περιέχει συγχαρητήριες επιστολές και ευχετήριες 1995
κάρτες για την ανάδειξη του Ιω. Πεσμαζόγλου στην Προεδρία
της Ακαδημίας Αθηνών και την απονομή του Μεγαλόσταυρου
του Τάγματος του Φοίνικος, το νέο έτος, την Ανάσταση και τη
συμμετοχή του σε εκδηλώσεις.
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Ευχετήριες κάρτες και επιστολές (1998-2000)
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Ευχετήριες κάρτες και επιστολές (1980, 1999-2002)
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Διάφορα (1995)

Ο φάκελος περιέχει ευχετήριες κάρτες για την Ανάσταση.
1998
Περιέχει, επίσης, κάρτες με ευχαριστίες προς τον Ιω.
Πεσμαζόγλου για τη δράση και τις ευχές του.
Ο φάκελος περιέχει ευχετήριες κάρτες για το νέο έτος και την 1980
ονομαστική εορτή του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει επιστολή (28/08/1995) της Επιτροπής
1995
Πρωτοβουλίας Καθηγητών του Εθνικού Μετσοβείου
Πολυτεχνείου που συνοδεύει κείμενο για το Κυπριακό και τα
ελληνοτουρκικά ζητήματα, κατάλογο των προσωπικοτήτων
που το προσυπογράφουν, καθώς και δύο άρθρα του
«Οικονομικού Ταχυδρόμου». Περιλαμβάνει, επίσης, κείμενο
[post 1995] του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, στο οποίο
περιγράφονται η φυσιογνωμία, οι στόχοι και οι δραστηριότητες
του Πολιτιστικού Κέντρου και Μουσείου του Ελληνικού Κόσμου.

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

2002
1995

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
13 - Ενημέρωση - επικοινωνία
2 - Δημοσιεύσεις του Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
Πλήθος φακέλων:
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Έτ. περ. παρ.
Α/α
1

2

3

4

5

6

7

8

Τίτλος

Περιγραφή

Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει τη μελέτη του Ιω. Πεσμαζόγλου για το
1939
Φροντιστήριο Πολιτικής Οικονομίας (υπό τη διεύθυνση των
καθηγητών Κ. Βαρβαρέσου, Ξ. Ζολώτα και του υφηγητή Ι.
Πίντου), η οποία βραβεύτηκε από τη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Η μελέτη αναφέρεται στην
υποκειμενική αξία ως μεθοδική έννοια της οικονομικής
επιστήμης, στην υποκειμενική θεωρία της αξίας ως θεωρία
που ερμηνεύει την οικονομική πραγματικότητα και ειδικά τον
σχηματισμό των τιμών, καθώς και στην υποκειμενική θεωρία
της αξίας εντός της ιστορίας των οικονομικών θεωριών.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Αγορά
Ο φάκελος περιέχει δημοσίευση της διδακτορικής διατριβής
1945
εργασίας και εργατική απασχόλησις» (1945)
του Ιω. Πεσμαζόγλου, η οποία υπεβλήθη στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών το 1944. Η διατριβή μελετά την ιδιοτυπία της
σύγχρονης αγοράς εργασίας και την εργατική απασχόληση σε
συνάρτηση με την προσφορά εργασίας, τη ζήτηση εργασίας
και τον μισθό.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Περί των
Ο φάκελος περιέχει μονογραφία με θέμα τις βάσεις και τη
1945
μεταφορών εν γένει και ιδία εν τη ελληνική οικονομία» (1945) σημασία ενός σύγχρονου, πλήρους μεταφορικού συστήματος,
τη μεταπολεμική θέση του προβλήματος των μεταφορών, το
πρόβλημα των μεταφορών για την ελληνική οικονομία και την
ελληνική ανασυγκρότηση.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Βρεττανικαί
Ο φάκελος περιέχει εργασία του Ιω. Πεσμαζόγλου με θέμα τις 1949
κυκλικαί κυμάνσεις, 1870-1913: συμβολή εις την
κυκλικές κυμάνσεις του όγκου των βρετανικών εσωτερικών
οικονομετρικήν έρευναν του οικονομικού κύκλου» (1949)
επενδύσεων, το πιστωτικό σκέλος του βρετανικού ισοζυγίου
πληρωμών τρέχοντος λογαριασμού ως συστατικό μέγεθος του
βρετανικού εθνικού εισοδήματος και τις κυκλικές κυμάνσεις της
βρετανικής ζήτησης εισαγωγών και του βρετανικού ισοζυγίου
πληρωμών, κατά τα έτη 1870-1913.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Some
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ιω. Πεσμαζόγλου
1950
international aspects of British cyclical fluctuations,
δημοσιευμένου στο περιοδικό «The Review of Economic
1870-1913» (1949-1950)
Studies», τ. 16/3 (1949-1950), σσ. 117-143, το οποίο
αναφέρεται στις διεθνείς όψεις των βρετανικών κυκλικών
κυμάνσεων των ετών 1870-1913.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Some
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ιω. Πεσμαζόγλου
1950
international aspects of German cyclical fluctuations,
δημοσιευμένου στο περιοδικό «Weltwirtschaftliches Archiv», τ.
1880-1913» (1950)
64/1 (1950), σσ. 77-110, το οποίο αναφέρεται στις διεθνείς
όψεις των γερμανικών κυκλικών κυμάνσεων των ετών
1880-1913.
Δημοσιεύματα Ιωάννη (Γιάγκου)
Ο φάκελος περιέχει το δεύτερο και το τρίτο άρθρο του Ιω.
1950
Πεσμαζόγλου:«Μεταπολεμικά προβλήματα: τρία άρθρα
Πεσμαζόγλου που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα «Το Βήμα»
του Υφηγητού κ. Ιωάννου Σ. Πεσμαζόγλου» (1950)
(Δεκέμβριος 1950), καθώς και σχόλιο του Homo Economicus
για τα άρθρα αυτά στην εφημερίδα «Οικονομικός Χρόνος».
Πανεπιστημιακές εργασίες και παραδόσεις (Cambridge
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπα των μελετών του Ιω.
1951
University 1951)
Πεσμαζόγλου με τίτλο «A Note on the Cyclical Fluctuations of
British Home Investment, 1870-1913» (δημοσιευμένο στο
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Η
υποκειμενική θεωρία της αξίας» (1939)
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«Oxford Economic Papers», new series, τ. 3/1, 1951, σσ.
39-61) και «Quelques aspects internationaux des fluctuations
cycliques en France de 1880 a 1913» (δημοσιευμένο στο
«Revue d'Economie Politique», 1951, σσ. 100-128). Περιέχει,
επίσης, χειρόγραφο κείμενο πανεπιστημιακών παραδόσεων,
με τίτλο «Essays in the Theory of Value», το οποίο αποτελεί
αγγλική περίληψη της βραβευμένης μελέτης του Ιω.
Πεσμαζόγλου, «Η υποκειμενική θεωρία της αξίας».
Δημοσιίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Εξελίξεις και Ο φάκελος περιέχει τεύχος με επανέκδοση των άρθρων του
1957
προοπτικαί εις την ελληνικήν πιστωτικήν οργάνωσιν» (1957) Ιω. Πεσμαζόγλου, οικονομικού συμβούλου της Τράπεζας της
Ελλάδος, με τίτλο «Εξελίξεις και προοπτικαί εις τας τραπεζικάς
σχέσεις» (εφημερίδα «Ναυτεμπορική», 02/01/1957), «Η
αναδιοργάνωσις της αγοράς κεφαλαίων» (εφημερίδα
«Καθημερινή», 30/01/1957) και «Εσωτερικός δανεισμός δι'
έργα οικονομικής αναπτύξεως» (εφημερίδα «Καθημερινή»,
31/01/1957).
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Η Ελλάς
Ο φάκελος περιέχει τεύχος με επανέκδοση των άρθρων του
1958
έναντι των τάσεων ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποιήσεως»
Ιω. Πεσμαζόγλου, οικονομικού συμβούλου της Τράπεζας της
(1958)
Ελλάδος και πληρεξούσιου υπουργού εντεταλμένου για την
ΕΖΕΣ, με τίτλο «Προς ευρωπαϊκήν ενοποίησιν» (εφημερίδα
«Το Βήμα», 30/01/1958), «Η θεμελίωσις των ελληνικών
προτάσεων δια την Ε.Ζ.Ε.Σ.» (εφημερίδα «Το Βήμα»,
31/01/1958), «Το περιεχόμενον των ελληνικών προτάσεων δια
την Ε.Ζ.Ε.Σ.» (εφημερίδα «Το Βήμα», 01/02/1958) και «Ο
ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος έναντι των τάσεων
ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποιήσεως» (εφημερίδα «Το
Βήμα», 02/01/1958).
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Problemes
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ιω. Πεσμαζόγλου,
1960
de developpement economique en Grece» (1960)
δημοσιευμένου στο περιοδικό «Revue d'Economie Politique»,
τ. 70/2 (1960), σσ. 176-208, το οποίο αναφέρεται στα
προβλήματα της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Κοινωνικαί
Ο φάκελος περιέχει έκδοση σειράς ομιλιών που μεταδόθηκε
1961
και οικονομικαί συνθήκαι εις τας βαλκανικάς χώρας» [1961] από την Ελληνική Υπηρεσία του BBC, τον Ιανουάριο του
1961, με τίτλο «Κόσμος αλληλένδετος». Περιλαμβάνει τις
ομιλίες των Arnold Toynbee, Christopher Woodhouse, Fehmi
Yavuz, Αλέξανδρου Πάλλη, Osman Okyar, Ιωάννη
Πεσμαζόγλου, Hasan Ali Yucel, Μάριου Μοντιάνο και Walter
Collars.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Η σύνδεσις
Ο φάκελος περιέχει τεύχος με επανέκδοση άρθρων και
1962
της Ελλάδος μετά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος» ομιλιών του Ιω. Πεσμαζόγλου, Υποδιοικητή της Τράπεζας της
(1962)
Ελλάδος, σχετικά με τη σύνδεση της Ελλάδας με την
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, τη θέση της χώρας στην
ευρωπαϊκή ενοποίηση, τις προοπτικές της ελληνικής
βιομηχανίας και βιοτεχνίας μετά τη σύνδεση με την Κοινή
Αγορά, τις ξένες ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, τους
νέους προσανατολισμούς μετά τη σύνδεση με την Κοινή
Αγορά και τα χαρακτηριστικά της Συμφωνίας των Αθηνών.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου:«The meaning Ο φάκελος περιέχει ανάτυπα άρθρου του Ιω. Πεσμαζόγλου
1962
of the Athens Agreement» (1962)
στο «Δελτίο της ΕΟΚ», αρ. 9-10 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
1962) σε γαλλική, αγγλική και γερμανική γλώσσα, με θέμα τη
σημασία της Συμφωνίας των Αθηνών.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Η Συμφωνία Ο φάκελος περιέχει έκδοση της ομιλίας του Υποδιοικητή της
1963
Συνδέσεως με την Ε.Ο.Κ. και τα δημιουργούμενα
Τράπεζας της Ελλάδος, Ιω. Πεσμαζόγλου, στο Εμπορικό και
προβλήματα» (1963)
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και της συζήτησης με τους
εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων αναφορικά με τα
προβλήματα από τη Συμφωνία Σύνδεσης της Ελλάδας με την
ΕΟΚ. Περιέχει επίσης, κατάλογο δημοσιευμάτων του Ιω.
Πεσμαζόγλου μέχρι το 1967.
Δημοσίευμα [Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου] στο «Bulletin Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 9/10 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1963
of the EEC» (1963)
1963) του «Δελτίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», στο οποίο
δημοσιεύονται κείμενο στη μνήμη του Robert Schuman και
άρθρα για την υπογραφή συμφωνιών των αφρικανικών
κρατών, της Μαδαγασκάρης, της Τουρκίας και της Ελλάδας με
την ΕΟΚ, καθώς και εκθέσεις για τις δραστηριότητες, τους
θεσμούς και τα όργανα της ΕΟΚ. Περιέχει, επίσης, κατάλογο
δημοσιευμάτων του Ιω. Πεσμαζόγλου των ετών 1963-1967.
[Στο τεύχος δεν αναφέρεται η συγγραφική ευθύνη των
άρθρων].
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Zur
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 14/1 (Ιανουάριος 1963) του
1963
Vollmitgliedschaft entschlossen» (1963)
περιοδικού «Europa. Politik-Wirtschaft-Kultur», όπου
δημοσιεύεται άρθρο του Ιω. Πεσμαζόγλου (σσ. 39-42), σχετικό
με την πορεία για την πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου:: «Περιλήψεις
Ο φάκελος περιέχει τευχίδιο, στο οποίο δημοσιεύονται
1963
δύο διαλέξεων περί Ε.Ο.Κ.» (1963)
περιλήψεις διαλέξεων του Ιω. Πεσμαζόγλου στην Κύπρο, με
θέμα την Κοινή Αγορά.
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Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «The relation
between fiscal and monetary policy» (1963)

Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο της εισήγησης του Ιω.
1963
Πεσμαζόγλου από τα πρακτικά του Συνεδρίου «Government
finance and economic development» (Αθήνα, 12-19
Δεκεμβρίου 1963) που διοργάνωσε ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «La Grece et
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ιω. Πεσμαζόγλου,
1964
l'edification de l'Europe» (1964)
δημοσιευμένου στο περιοδικό «Chronique de Politique
Etrangere», τ. 17/6 (1964), με θέμα τη σημασία της Σύνδεσης
Ελλάδας - ΕΟΚ, τις όψεις του ελληνικού οικονομικού
προβλήματος και το ενδιαφέρον της ΕΟΚ για την ανάπτυξη
των οικονομικών δυνατοτήτων της Ελλάδας.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «The relation
Ο φάκελος περιέχει μονογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου,
1965
between fiscal and monetary policy» (1965)
Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με εκτεταμένη
παρουσίαση της εισήγησής του στο συνέδριο «Government
finance and economic development» (Αθήνα, 12-19
Δεκεμβρίου 1963) που διοργάνωσε ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Επίμονος
Ο φάκελος περιέχει την έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας
1966
διεκδίκησις των εκ της Συμφωνίας Συνδέσεως δικαιωμάτων Προγραμματισμού, «Προγραμματισμός και οικονομική
μας και πλήρης αξιοποίησις αυτών» (1966)
ανάπτυξις», τ. 4, Αθήνα 1966, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη
πρακτικά τριών δημοσίων συζητήσεων σχετικών με τον
προγραμματισμό, την ελεύθερη οικονομία και τη Δημοκρατία,
την Κοινή Αγορά και την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος, τη
διοικητική αναδιοργάνωση και τους φορείς οικονομικής
ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, δημοσιεύεται η εισήγηση του Ιω.
Πεσμαζόγλου που ανακοινώθηκε στις 09/04/1965 (σσ. 50-57
και 63-65).
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Η Ευρωπαϊκή Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά του σεμιναρίου «Η
1966
Οικονομική Κοινότης και η χρηματοδότησις της ελληνικής
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης και η Ελλάς», που
οικονομίας» (1966)
διοργανώθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Ελλάδος για την
Ευρωπαϊκή Κίνηση και από την Ευρωπαϊκή Λέσχη
Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 28-30 Μαρτίου 1965). Μεταξύ
άλλων περιλαμβάνεται η εισήγηση του Ιω. Πεσμαζόγλου (σσ.
136-143 και 147-151) με θέμα τη χρηματοδότηση της
ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο των σχέσεων Ελλάδας-ΕΟΚ.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Resultados y Ο φάκελος περιέχει έκδοση ομιλίας του Ιω. Πεσμαζόγλου που 1966
perspectivas de la Asociacion de Grecia con la Comunidad εκφωνήθηκε στο Εμπορικό, Βιομηχανικό και Ναυτιλιακό
Economica Europea» (1966)
Επιμελητήριο Βαρκελώνης στις 04/05/1966, αναφορικά με τα
αποτελέσματα και τις προοπτικές από τη Σύνδεση Ελλάδας ΕΟΚ.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου:
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο ομιλίας του Ιω. Πεσμαζόγλου στη 1966
«Wirtschaftsbeziehungen Griechenlands mit dem Ausland» Βόννη (Sudosteuropa-Gesellschaft, 04/05/1965),
(1966)
δημοσιευμένης στον τόμο «Deutch-Sudosteuropaische
Eirtschaftsprobleme, Sudosteuropa-Jahrbuch», τ. 7 (1966),
σσ. 46-69, με θέμα τις οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με
άλλες χώρες.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Objectifs et
Ο φάκελος περιέχει αυτοτελή έκδοση άρθρου του Ιω.
1966
implications de l'accord d'Athenes» (1966)
Πεσμαζόγλου που δημοσιεύθηκε αρχικά στο περιοδικό
«Revue de Marche Commun» (τεύχος Μαΐου 1966), με θέμα
τους στόχους και τις επιπτώσεις της Συμφωνίας των Αθηνών.
Δημοσιεύματα Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Η Ελλάς
Ο φάκελος περιέχει σειρά δημοσιευμάτων στην εφημερίδα «Το 1966
και το μέλλον της - Προβλήματα της οικονομίας μας: Κοινή
Βήμα» σε τρεις συνέχειες, καθώς και άρθρα που σχολιάζουν
Αγορά και οικονομική ανάπτυξις 1-3» (Ιανουάριος 1966)
τα δημοσιεύματα αυτά.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «The Greek
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο μελέτης του Ιω. Πεσμαζόγλου
1972
economy since 1967» (1972) [1]
που δημοσιεύθηκε στον συλλογικό τόμο «Greece under
military rule», επιμ. R. Clogg και G. N. Yannopoulos, Νέα
Υόρκη 1972, σσ. 75-108 και αφορά την κατάσταση της
ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των
Συνταγματαρχών.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «The Greek
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία με τον Richard Clogg και
1971
economy since 1967» (1972) [2]
χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με τη μελέτη του Ιω.
Πεσμαζόγλου στον τόμο «Greece under military rule» (1972).
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «The Greek
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη συνέντευξη τύπου 1972
economy since 1967» (1972) [3]
που παραχώρησε ο Ιω. Πεσμαζόγλου στις 29/04/1972 για την
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο της
δικτατορίας. Περιλαμβάνονται χειρόγραφοι κατάλογοι με
ονόματα δημοσιογράφων και περιλήψεις των ανακοινώσεων
του Ιω. Πεσμαζόγλου σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «The Greek
Ο φάκελος περιέχει χειρόγραφα και δακτυλόγραφα δοκίμια της 1972
economy since 1967» (1972) [4]
μελέτης του Ιω. Πεσμαζόγλου για την κατάσταση της ελληνικής
οικονομίας κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Περιέχει επίσης,
περίληψη ανακοινώσεων στη συνέντευξη τύπου της
29/04/1972, καθώς και ανακοίνωση της 15/04/1972 με τίτλο
«Οικονομικά».
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «The Greek
Ο φάκελος περιέχει δακτυλογραφημένα δοκίμια σε ελληνική
1972
economy since 1967» (1972) [5]
γλώσσα με χειρόγραφες διορθώσεις στο κείμενο για την
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ελληνική οικονομία μετά το 1967. Περιέχει επίσης, πίνακες με
οικονομικά στοιχεία και χειρόγραφες σημειώσεις.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «The Greek
Ο φάκελος περιέχει δακτυλογραφημένα δοκίμια σε αγγλική
economy since 1967» (1972) [6]
γλώσσα με χειρόγραφες διορθώσεις για την ελληνική
οικονομία μετά το 1967.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Growth,
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Ιω. Πεσμαζόγλου,
investment and saving ratios: Some long and medium term δημοσιευμένου στο «Bulletin of the Oxford University Institute
associations by groups of countries» (1972)
of Economics and Statistics», τ. 34/4 (Νοέμβριος 1972), σσ.
309-328, με θέμα τις μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες
αναλογίες ανάπτυξης, επενδύσεων και αποταμιεύσεων σε
διάφορες χώρες.
Δημοσιεύματα Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: ΕΔΗΚ (1977) Ο φάκελος περιέχει δακτυλόγραφο άρθρο του Ιω.
Πεσμαζόγλου με τίτλο «Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις»
(01/01/1977) και φωτοαντίγραφα σειράς συνεντεύξεων του
ίδιου και του Κώστα Σημίτη στην εφημερίδα «Τα Νέα» με
ενιαίο τίτλο «Ναι ή όχι στην ΕΟΚ» (14-17/11/1977).
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Greece: A
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος του περιοδικού «European
"special case" for EC membership» (1977)
Community», αρ. 203 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1977), που
περιλαμβάνει το άρθρο του Ιω. Πεσμαζόγλου (σσ. 7-9).
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Ελλάδα και
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος «Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι
Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Οι θέσεις της Ε.ΔΗ.Κ.» (1978)
Έλληνες μηχανικοί», τ. Β΄, ανακοινώσεις συνεδρίου (Αθήνα,
Ευγενίδειο Ίδρυμα, 13-18/02/1978), όπου μεταξύ άλλων
δημοσιεύεται και η εισήγηση του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Etapes
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο εισήγησης του Ιω. Πεσμαζόγλου,
historiques et bilan du processus de rapprochement de la
δημοσιευμένης στα πρακτικά του συνεδρίου «La Grece et la
Grece vers la Communaute Economique Europeenne»
Communaute. Problemes poses par l'adhesion», Βρυξέλλες
(1978)
1978, σσ. 25-35, με θέμα τη Συμφωνία των Αθηνών και τη
Σύνδεση Ελλάδας - ΕΟΚ, την αναστολή της Συμφωνίας λόγω
της δικτατορίας και τις μετέπειτα διαπραγματεύσεις για την
οριστική ένταξη.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Political
Ο φάκελος περιέχει συλλογικό τόμο με τίτλο «Greece - E.E.C.:
implications of a European Monetary System» (1979)
Political, economic and cultural aspects», Αθήνα 1979, όπου,
μεταξύ άλλων, δημοσιεύεται η εισήγηση του Ιω. Πεσμαζόγλου
που εκφωνήθηκε στο Ιρλανδικό Συμβούλιο Ευρωπαϊκού
Κινήματος, το 1978 (σσ. 77-82).
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Ενημέρωση
Ο φάκελος περιέχει αναμνηστικό τόμο με τίτλο «Ενημέρωση
και διάλογος» (1979)
και διάλογος: απ' τις εκδηλώσεις που έγιναν με αφορμή τα 40
χρόνια (1939-1979) της Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC»,
Αθήνα 1979, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
προσφώνηση από τον Ιω. Πεσμαζόγλου (σ. 16) και
φωτογραφία από εκδήλωση στην οποία διακρίνεται το ζεύγος
Πεσμαζόγλου (σ. 29).
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Greek
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο ομιλίας του Ιω.
security» (1980)
Πεσμαζόγλου, δημοσιευμένης στο περιοδικό του International
Institute for Strategic Studies, «Survival», τ. 22/2
(Μάρτιος-Απρίλιος 1980), σσ. 71-75, με θέμα τον
προσανατολισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τις
εξελίξεις στις σχέσεις με το NATO, το προτεινόμενο Σύμφωνο
Φιλίας και Συνεργασίας, τον έλεγχο ασφάλειας στο Αιγαίο και
τις προοπτικές της Ελλάδας από την ένταξή της στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Δεξιά, Κέντρο, Ο φάκελος περιέχει τεύχος του φυλλαδίου νεοελληνικού
Αριστερά: διερεύνηση των όρων» (1983)
προβληματισμού «Ευθύνη», αρ. 136 (Απρίλιος 1983), που
περιλαμβάνει το άρθρο του Ιω. Πεσμαζόγλου (σσ. 150-152).
Πρόλογος για το βιβλίο «Παντουρκισμός» του J. M. Landau Ο φάκελος περιέχει δακτυλόγραφο κείμενο του προλόγου που
(Δεκέμβριος 1984)
έγραψε ο Ιω. Πεσμαζόγλου για την ελληνική έκδοση του
βιβλίου «Παντουρκισμός: το δόγμα του τουρκικού
επεκτατισμού» του Jacob M. Landau, καθώς και διάφορες
πηγές για τις ελληνοτουρκικές διαφορές αναφορικά με το θέμα
των μειονοτήτων.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Η πολιτική
Ο φάκελος περιέχει τεύχος του διμηνιαίου περιοδικού της
ένωση της Ευρώπης και η Ελλάδα» (1986)
Εταιρείας Μελέτης Προβλημάτων Συλλογικών (ΕΜΠΡΟΣ),
«Ελεύθερη Κοινωνία», τ. 2/11 (Μάρτιος-Απρίλιος 1986), το
οποίο περιλαμβάνει και το άρθρο του Ιω. Πεσμαζόγλου (σσ.
321-333), με θέμα την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δημοσίευμα Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Πόλεμος Ο φάκελος περιέχει ιδιόχειρο κείμενο του Ιω. Πεσμαζόγλου, με
Κατοχή» (σχέδιο) [1986;]
αφορμή την επιφυλλίδα του Μαν. Ανδρόνικου με τίτλο «Ο
πατριωτισμός του 1940» που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα
«Το Βήμα» (12/10/1986), σ. 50. Επισυνάπτεται απόκομμα του
εν λόγω άρθρου.
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Δημόσια
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 5/41 (Νοέμβριος 1988) της
ευθύνη για τη γλώσσα» (1988)
έκδοσης λόγου και τέχνης «Το Δέντρο», στο οποίο
δημοσιεύεται και το κείμενο του Ιω. Πεσμαζόγλου (σσ. 41-45).
Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Οι βασικές
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 3/625 (Απρίλιος 1989) του
επιλογές για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό» (1989)
περιοδικού «Greek Forum», στο οποίο δημοσιεύεται το
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Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «La politique
europeenne de De Gaulle» [1989;]

49

Πρόλογος για το βιβλίο «Πομάκοι ή Ροδοπαίοι: οι Έλληνες
Μουσουλμάνοι» του Γιάννη Μαγκριώτη (1990)

50

Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Η Ευρωπαϊκή
Ένωση και η πολιτισμική συγγένεια των ευρωπαϊκών λαών»
(1991)

51

Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Η διεθνής
παρουσία και επιρροή του ελληνισμού» (1996)

52

Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Η ευθύνη του
ανθρώπου μπροστά στον 21ο αιώνα» (1996)

53

Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Αναμόρφωση
της εκπαίδευσης: κορυφαίο εθνικό θέμα» (1996)

54

Χαιρετισμός Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Έτος
Βαρβάκη» (1996)
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Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Η αποστολή
της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο» (1997)

56

Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Φόρος τιμής
από τον Ακαδημαϊκό Ιωάννη Πεσμαζόγλου» (2001)
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Δημοσίευμα Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Western
European cooperation on security: The political dimension»
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Δημοσίευμα Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου:
«Αναδιοργάνωσις κεφαλαιαγοράς και περιστολή των τιμών,
οι πρώτοι στόχοι» (1966)
Δημοσίευμα Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Κρίσιμοι
επιλογαί της οικονομικής πολιτικής εις την Ελλάδα» (1967)
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Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Une etape
essentielle» (1979)

61

Δημοσίευση Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «La Grece et
la cohesion dans l'Europe des Six» (1980)

62

Συνεντεύξεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1982)

63

Δημοσίευμα Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Επιβάλλεται
ολοκληρωμένη πολιτική για ν' αποτραπεί το οδυνηρό
αδιέξοδο» (1985)

64

Δημοσιεύματα Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: (1993-1994)
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κείμενο του Ιω. Πεσμαζόγλου (σσ. 16-17).
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο δημοσίευσης της ομιλίας
του Ιω. Πεσμαζόγλου, που εκφωνήθηκε σε εκδήλωση για τον
Charles De Gaulle στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα, 6-7
Απριλίου 1989).
Ο φάκελος περιέχει δακτυλογραφημένο κείμενο με τον
πρόλογο του Ιω. Πεσμαζόγλου για τους Πομάκους, την από
08/03/1990 χειρόγραφη επιστολή του Γιάννη Δ. Μαγκριώτη,
φωτοαντίγραφο του χειρόγραφου κειμένου του Μαγκριώτη και
μονόφυλλο του Κέντρου Ερεύνης και Μελέτης Ελληνισμού με
τίτλο «Προτάσεις του Κ.Ε.Μ.Ε. για τη Θράκη» (01/03/1990).
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 130/1541 (15/09/1991) του
περιοδικού «Νέα Εστία», όπου δημοσιεύεται το άρθρο του Ιω.
Πεσμαζόγλου (σσ. 1204-1215), το οποίο αναφέρεται στον
μετασχηματισμό της ΕΟΚ, στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στην ευρωπαϊκή πολιτισμική συγγένεια.
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 7 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996) της
τριμηνιαίας έκδοσης του Πειραϊκού Συνδέσμου «Πειραϊκά
Γράμματα», όπου δημοσιεύεται κείμενο του Ιω. Πεσμαζόγλου
(σσ. 6-8).
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 292 (Απρίλιος 1996) του
περιοδικού ελευθερίας και γλώσσας «Ευθύνη», όπου
δημοσιεύεται σύντομο κείμενο του Ιω. Πεσμαζόγλου (σ. 145)
και βιογραφικό του σημείωμα (σ. 222).
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 1 της περιοδικής έκδοσης
Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
«Φιλεκπαιδευτική Επιθεώρηση» (Απρίλιος 1996), στο οποίο
περιλαμβάνεται άρθρο του Ιω. Πεσμαζόγλου (σσ. 8-12).
Ο φάκελος περιέχει έκδοση της Βαρβακείου Σχολής με τίτλο
«Έτος Βαρβάκη: εκδηλώσεις προς τιμή του ιδρυτή της Σχολής
και εθνικού ευεργέτη», όπου δημοσιεύεται και ο χαιρετισμός
του Ιω. Πεσμαζόγλου. Περιέχει και δεύτερο αντίτυπο του
τεύχους με χειρόγραφες σημειώσεις.
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Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 19 (01/12/1997) του επίσημου 1997
δελτίου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Εκκλησία», στο οποίο
δημοσιεύεται η ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου που
πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεστίαση των Αρχόντων της
Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας στην Αθηναϊκή Λέσχη,
στις 16/10/1997 (σσ. 781-783). Σχόλιο για την ομιλία
περιλαμβάνεται και στη σ. 784 του ίδιου τόμου, με τίτλο «Καλεί
σε συνεννόηση και ειρήνη όλους τους λαούς».
Ο φάκελος περιέχει το λεύκωμα «Χρυσό Τριφύλλι 2001:
2001
αφιέρωμα στο σύμπαν», Αθήνα: Σώμα Ελληνίδων Οδηγών,
2001, όπου δημοσιεύεται πρόλογος του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο άρθρου του Ιω.
Πεσμαζόγλου με θέμα τις πολιτικές διαστάσεις της αμυντικής
συνεργασίας στη Δυτική Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει άρθρο του Ιω. Πεσμαζόγλου,
1966
δημοσιευμένο στην εφημερίδα «Μεσημβρινή» (25/05/1966).

1997

Ο φάκελος περιέχει άρθρο του Ιω. Πεσμαζόγλου,
1967
δημοσιευμένο στην εφημερίδα «Οικονομικός Ταχυδρόμος»
(30/03/1967).
Ο φάκελος περιέχει άρθρο του Ιω. Πεσμαζόγλου,
1979
δημοσιευμένο στο αφιέρωμα «La Grece dans la Communaute
europeenne» του περιοδικού «L'Europe en formation», τ. 233
(Αύγουστος-Οκτώβριος 1979), σσ. 51-54.
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος του περιοδικού «Studia
1980
Diplomatica» 33/3 (1980), στο οποίο δημοσιεύεται και η
ομιλία, που εκφώνησε ο Ιω. Πεσμαζόγλου στο Institut Royal
des Relations Internationales, στις 19/02/1980 (σσ. 281-289).
Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου στην
1982
εφημερίδα «Μακεδονία» (01/08/1982) υπό τον τίτλο «Πώς
εκτιμά ο Πεσμαζόγλου την οικονομική και την πολιτική
κατάσταση», καθώς και συνέντευξή του στην εφημερίδα
«Βραδυνή» (04/08/1982) υπό τον τίτλο «Καμμία σχέση μεταξύ
ΠΑΣΟΚ και Κέντρου».
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο άρθρου του Ιω.
1985
Πεσμαζόγλου, δημοσιευμένου στο περιοδικό «Οικονομικός
Ταχυδρόμος» (17/10/1985) και φωτοαντίγραφο
δακτυλογραφημένου σχεδίου του ίδιου άρθρου
(12-14/10/1985).
Ο φάκελος περιέχει άρθρα εφημερίδων σχετικά με την
1993
Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ονομασία
της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, την
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Δημοσιεύματα Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1995-1996)
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Δημοσιεύματα Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1996)

67

Συνεντεύξεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1997)
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Δημοσιεύματα Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1998-1999)
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Μελέτη Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: «Greece in the
European Union» (δακτυλόγραφο)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

ψήφο εμπιστοσύνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jacques Delors, τη
διεύρυνση προς τα Βαλκάνια, την ευρωπαϊκή σύγκλιση και τις
ευρωεκλογές του 1994.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα και συνεντεύξεις του Ιω.
Πεσμαζόγλου σχετικά με τη βιβλιοθήκη και τα αναγνώσματά
του, τη θέση της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο, την
Προεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, τη σύζυγό του Μιράντα και
την ενασχόλησή του με τη ζωγραφική.
Ο φάκελος περιέχει άρθρα και συνεντεύξεις του Ιω.
Πεσμαζόγλου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την
ευρωπαϊκή σύγκλιση, την Ακαδημία Αθηνών, τον Άγγελο
Αγγελόπουλο, τον ελληνισμό και την καθημερινότητά του.
Ο φάκελος περιέχει συνεντεύξεις του Ιω. Πεσμαζόγλου σε
ελληνικές εφημερίδες σχετικά με την Ακαδημία Αθηνών, τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ, την ελληνική συμμετοχή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση
και το πρώτο έτος της κυβέρνησης Κ. Σημίτη.
Ο φάκελος περιέχει τα άρθρα του Ιω. Πεσμαζόγλου «Η
ανάσταση ενός λαού: 50 χρόνια από την ίδρυση του κράτους
του Ισραήλ» (περιοδικό «Πολιτικά Θέματα», 10/04/1998) και
«Διεθνείς μετασχηματισμοί και η ελληνική θέση στην Ε.Ε.»
(εφημερίδα «Απογευματινή», 31/12/1999).
Ο φάκελος περιέχει δακτυλόγραφο κείμενο του Ιω.
Πεσμαζόγλου με θέμα την Ελλάδα εντός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την εμπειρία από την ελληνική οικονομική και
νομισματική σύγκλιση, την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις επιπτώσεις της διεύρυνσης και
τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τέλος τις ελληνικές προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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3 - Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
Πλήθος φακέλων:
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Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1952-1960)

2

Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1962-1967)

3

Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1962-1976)

4

Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1976-1985)

5

Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1977-1979)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1952
του Ιω. Πεσμαζόγλου ως Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου
Συντονισμού και ως Συμβούλου της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου, τεύχος του
1962
περιοδικού «Εποχές» (1965) και τεύχος του περιοδικού
«Τεχνικά χρονικά» (1966) σχετικά με τη δράση του Ιω.
Πεσμαζόγλου ως Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο φάκελος περιέχει τετράδιο με καταγραφή των
1962
δημοσιευμάτων εφημερίδων που αφορούν τη δράση του Ιω.
Πεσμαζόγλου (Ιούλιος 1974, 1975 και Ιούνιος 1976), καθώς
και δημοσιεύματα τύπου των ετών 1962-1974.
Ο φάκελος περιέχει τετράδιο με καταγραφή των
1974
δημοσιευμάτων εφημερίδων που αφορούν τη δράση του Ιω.
Πεσμαζόγλου (Ιούλιος 1976 - 13/10/1980). καθώς και
δημοσιεύματα τύπου των ετών 1974-1985.
Ο φάκελος περιέχει: α) επισκόπηση τύπου (07/05/1977), με τις 1977
δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου για την ένταξη της Ελλάδας
στην ΕΟΚ, β) τεύχος του περιοδικού «Πολιτικά και Οικονομικά
Θέματα», αρ. 196 (15-21/04/1978), όπου δημοσιεύεται
συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου με τίτλο «Συνεννόηση των
δημοκρατικών δυνάμεων χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς»,
αναφορικά με τον ρόλο του Κέντρου, την πορεία στον
Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Σοσιαλισμό και την ανάγκη
συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων, γ) τεύχος του
περιοδικού «Πολιτικά Θέματα», αρ. 233 (12-18/01/1979),
όπου δημοσιεύεται συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου με τίτλο
«Σοσιαλισμός με εθνικά χρώματα», αναφορικά με το
ΚΟΔΗΣΟ, δ) φωτοαντίγραφο συνέντευξης του Ιω.
Πεσμαζόγλου στο περιοδικό «Επίκεντρα» (Απρίλιος 1979) με
τίτλο «Το "Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού": ταυτότητα και
προοπτικές», ε) τεύχος του περιοδικού «Γυναίκα», αρ. 766
(23/05/1979), όπου δημοσιεύεται συνέντευξη του Ιω.
Πεσμαζόγλου στην Όλγα Μπακομάρου με τίτλο
«Προσφέρουμε την άλλη λύση» και στ) τεύχος της έκδοσης

Τελ.
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1980-1984)
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1985) [3]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1985) [4]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1986) [1]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1986) [2]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1986) [3]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1986) [4]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1987) [1]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1987) [2]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1987) [3]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1987) [4]

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

«Ασφαλιστική Αγορά», αρ. 32 (Οκτώβριος 1979), όπου
δημοσιεύεται συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου με θέμα τις
θέσεις του ΚΟΔΗΣΟ για τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και τεύχος του
1980
περιοδικού «Πολιτικά Θέματα», αρ. 290 (15-21/02/1980),
όπου δημοσιεύεται η συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου με
τίτλο «Εθνικά αναγκαίες οι εκλογές το '80». Περιλαμβάνονται
επίσης, συνέντευξη της Μιράντας Πεσμαζόγλου στον Δημήτρη
Λυμπερόπουλο αναφορικά με τον σύζυγό της (εφημερίδα
«Μεσημβρινή», 21/02/1980), συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου
στο τεύχος 862 (26 Ιανουαρίου 1983) του περιοδικού
«Γυναίκα», με τίτλο «Οι απαντήσεις του προέδρου του
ΚΟΔΗΣΟ Ι. Πεσμαζόγλου» και, τέλος, το τεύχος 137 (Μάρτιος
1984) της μηνιαίας έκδοσης της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων «Ευρωπαϊκή Κοινότητα», όπου, μεταξύ άλλων,
δημοσιεύεται συνέντευξη με τους ευρωβουλευτές Α. Αδάμο
(ΚΚΕ), Λ. Κύρκο (ΚΚΕ εσ.), Ιω. Πεσμαζόγλου (ΚΟΔΗΣΟ) και
Γ. Αλεξιάδη (Κόμμα Προοδευτικών), υπό τον τίτλο «Ο ρόλος
της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», (σσ. 14-17).
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφα δημοσιευμάτων τύπου
1982
σχετικά με τη δράση του Ιω. Πεσμαζόγλου ως ευρωβουλευτή
και προέδρου του Κόμματος Δημοκρατικού Σοσιαλισμού
(ΚΟΔΗΣΟ).
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφα δημοσιευμάτων τύπου
1983
σχετικά με τη δράση του Ιω. Πεσμαζόγλου ως ευρωβουλευτή
και προέδρου του Κόμματος Δημοκρατικού Σοσιαλισμού
(ΚΟΔΗΣΟ).
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφα δημοσιευμάτων τύπου
1983
σχετικά με τη δράση του Ιω. Πεσμαζόγλου ως ευρωβουλευτή
και προ΄δρου του Κόμματος Δημοκρατικού Σοσιαλισμού
(ΚΟΔΗΣΟ).
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφα δημοσιευμάτων τύπου
1984
σχετικά με την παραίτηση του Ιω. Πεσμαζόγλου από το Κόμμα
Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (ΚΟΔΗΣΟ).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1985
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
14/02/1985 - 22/04/1985. Περιέχει, επίσης, δήλωσή του για
την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας (05/03/1985).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1985
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου κατά την περίοδο
23/04/1985 - 27/05/1985.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1985
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
27/05/1985 - 07/10/1985.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1985
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
13/10/1985 - 30/12/1985. Περιέχει επίσης, δημοσίευμα της
12/01/1985 και της 02/02/1986.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1985
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
14/01/1986 - 25/03/1986. Περιέχει επίσης, δημοσίευμα της
15/02/1985.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1986
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
06/04/1986 - 28/05/1986.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1986
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
01/06/1986 - 14/09/1986.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1986
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
01/10/1986 - 22/12/1986.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1987
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
01/01/1987 - 31/03/1987.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1983
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
07/04/1987 - 31/05/1987. Περιλαμβάνεται επίσης, συνέντευξη
στο περιοδικό «Επίκεντρο», τεύχος 35-36, (Νοεμβρίου
1983-Φεβρουαρίου 1984) για την ελληνική προεδρία της ΕΟΚ.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1987
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
28/05/1987 - 12/09/1987.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1987
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
04/09/1987 - 31/12/1987.
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1988) [1]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1988) [2]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1988) [3]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1988-1989)
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1989) [1]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1989) [2]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1990) [1]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1990) [2]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1990) [3]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1991) [1]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1991) [2]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1991-1992)
Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1992) [1]
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36

Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1992) [2]
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1992-1994)
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Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1995-1996)
Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1996)
Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1996-1997) [1]
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42
43

Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1996-1997) [2]
Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1997)
Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1998-1999)
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Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1988
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
01/01/1988 - 31/03/1988.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1988
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
05/04/1988 - 17/07/1988.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1988
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
10/08/1988 - 30/12/1988.
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 131 (Φεβρουάριος 1988) του
1988
περιοδικού «Εποπτεία», στο οποίο δημοσιεύεται συνέντευξη
του Ιω. Πεσμαζόγλου στον Σπύρο Ο. Κούφαλη με τίτλο
«Αναγκαίος ο συνασπισμός φιλελευθέρων - σοσιαλδημοκρατών»
(σσ. 24-29), το τεύχος 1 (Ιανουάριος 1989) του περιοδικού
«Πρόσωπο», στο οποίο δημοσιεύεται συνέντευξη του Ιω.
Πεσμαζόγλου στον Στέφανο Παπαγεωργίου με τίτλο
«Ο βουλευτής Γ. Πεσμαζόγλου μιλά στο "Πρόσωπο" για την
Κύπρο, τα ελληνο-τουρκικά και την Ευρώπη» (σσ. 44-47), καθώς
και το τεύχος 36 (Απρίλιος1989) του περιοδικού «Information»,
στο οποίο δημοσιεύεται συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου στον
Σ. Κούφαλη με τίτλο «Γιάγκος Πεσμαζόγλου: Να ενισχύσουμε
τη θέση μας στην Ευρώπη» (σσ. 51-54).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1989
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
01/01/1989 - 28/05/1989.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1989
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
28/05/1989 - 31/12/1989, καθώς και ένα δημοσίευμα της
22/01/1989.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1990
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
25/01/1990 - 01/06/1990.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1990
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, κυρίως της περιόδου
13/07/1990 - 31/12/1990. Επιπλέον, περιλαμβάνονται ένα
τεκμήριο του Απριλίου 1990 και δύο τεκμήρια της 22/01/1991.
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 5 (Φεβρουάριος 1990) του
1990
οικονομικού περιοδικού «Κεφάλαιο», στο οποίο δημοσιεύεται
η συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου στη Λύδια Βασιλειάδη με
τίτλο «Όποιος αγωνίζεται αισιοδοξεί» (σσ. 108-125).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1991
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
01/01/1991 - 12/05/1991.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1991
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
22/06/1991 - 22/12/1991.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1991
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1992
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
21/01/1992 - 31/12/1992.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1992
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου, της περιόδου
02-06/12/1992.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα εφημερίδων και τεύχος του 1992
περιοδικού «Έψιλον», αρ. 70 (09/08/1992), όπου δημοσιεύεται
η συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου στον Στέφανο Κασιμάτη με
τίτλο «Οι Αμερικανοί φοβούνται το "φρούριο" της Ευρώπης».
Περιλαμβάνονται δύο επιπλέον αντίτυπα του ίδιου τεύχους,
απόκομμα της συνέντευξης και δύο φωτοαντίγραφα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1995
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1996
του Ιω. Πεσμαζόγλου ως Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα εφημερίδων, καθώς και
1996
συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου στον Χρήστο Α. Καπούτση,
με τίτλο «Αναγκαία η εξυγίανση σε βάθος» για το περιοδικό
«Πολιτικά Θέματα», αρ. 1045 (01/03/1996).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1996
του Ιω. Πεσμαζόγλου ως Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1997
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1998
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου.
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44
45
46

Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(1999-2000)
Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(2003)
Δημοσιεύματα τύπου για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου:
διάφορα

47

Εφημερίδα «Φιλελεύθερος»: έρευνα για το Νταβός (1988)

48

Περιοδικό: «Οικονομικός Ταχυδρόμος» (1989)

49

Περιοδικό «Οικονομικός Ταχυδρόμος» (1992)

50

Περιοδικό «Οικονομικός Ταχυδρόμος» (1997)

51

Περιοδικό «Ελλάδα και ΕΟΚ» (1990) [1]

52

Περιοδικό «Ελλάδα και ΕΟΚ» (1990) [2]

53

Περιοδικό «Πειραϊκή Λέσχη» (1993)

54

Περιοδικό «Success» (1993)

55

Περιοδικό «Πειραϊκή Εκκλησία» (1994)

56

Περιοδικό «Κηφισός» (1995)

57

Περιοδικό «Ευρωενωσιακόν Δελτίον Διοικήσεως
Επιχειρήσεων» (1994)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση 1999
και τις δηλώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη ζωή
2003
και τη δράση του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για κοινωνικές
1980
εκδηλώσεις (ΚΟΔΗΣΟ, Ακαδημία), καθώς και άρθρα και
φωτογραφίες από εκδήλωση για την επέτειο του 1940 και από
την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Αλέξη Μπίστικα,
«Ευαγγελισμός».
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου της περιόδου
1988
06/06/1988 - 14/06/1988 με τις απόψεις ελλήνων πολιτικών (Γ.
Ράλλη, Ιω. Πεσμαζόγλου, Χρ. Μπασαγιάννη, Β.
Θεοδωρόπουλου, Αλ. Ξύδη, Α. Σιαπκαρά και Δ. Ματαφιά)
σχετικά με το Νταβός, τις προϋποθέσεις διαλόγου με την
Τουρκία και τη διαμόρφωση ασφαλούς ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής και στρατηγικής.
Ο φάκελος περιέχει το φύλλο 33/1841 (17/08/1989) του
1989
περιοδικού «Οικονομικός Ταχυδρόμος», το οποίο
περιλαμβάνει δηλώσεις των νεοεκλεγέντων ευρωβουλευτών
Ιω. Πεσμαζόγλου και Γ. Ρωμαίου (σ. 21).
Ο φάκελος περιέχει το φύλλο 46/2010 (12/11/1992) του
1992
περιοδικού «Οικονομικός Ταχυδρόμος», το οποίο
περιλαμβάνει άρθρο του Γιάννη Μαρίνου με τίτλο «Ο κ.
Γιάγκος Πεσμαζόγλου ακαδημαϊκός» (σ. 164).
Ο φάκελος περιέχει το φύλλο 38/2263 (18/09/1997) του
1997
περιοδικού «Οικονομικός Ταχυδρόμος», το οποίο
περιλαμβάνει άρθρο με τίτλο «Κριτική στην οικονομική
πολιτική του κ. Σημίτη», όπου δηλώσεις των Ξ. Ζολώτα, Ε.
Χριστοδούλου, Ιω. Πεσμαζόγλου και Ι. Μπούτου για την
απόδοση της κυβέρνησης Σημίτη στην οικονομία (σσ. 14-16).
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 1 (Φεβρουάριος 1990) της
1990
μηνιαίας οικονομικής και πολιτικής επιθεώρησης «Ελλάδα και
ΕΟΚ», το οποίο περιλαμβάνει άρθρο του Κ. Μοσχονά με τίτλο
«Εδώ Ευρωκοινοβούλιο. Θετικός ο απολογισμός της Γαλλικής
Προεδρίας» όπου και μνεία στον Ιω. Πεσμαζόγλου αναφορικά
με την πολιτική ασφάλειας (σ. 27).
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 2 (Μάρτιος 1990) της μηνιαίας 1990
οικονομικής και πολιτικής επιθεώρησης «Ελλάδα και ΕΟΚ»,
στο οποίο δημοσιεύεται η συνέντευξη του Ιω. Πεσμαζόγλου
στον Δ. Κεφαλάκο με τίτλο «Κεφάλαια από τη μεταβίβαση
κρατικής περιουσίας» (σσ. 76-79), καθώς και το τεύχος 10
(Δεκέμβριος 1990) του ίδιου περιοδικού, το οποίο περιέχει
αφιέρωμα με τίτλο «10 χρόνια στην ΕΟΚ» (σσ. 38-59). Το
αφιέρωμα αυτό περιλαμβάνει μαρτυρίες των πρωτεργατών της
ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, μεταξύ άλλων και του Ιω.
Πεσμαζόγλου (σσ. 44-45).
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 2 (Μάιος 1993) της τριμηνιαίας 1993
ενημερωτικής έκδοσης του Πολιτιστικού Σωματείου του
Πειραιά «Πειραϊκή Λέσχη», στο οποίο δημοσιεύονται
φωτογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου από εκδήλωση στο
κρουαζιερόπλοιο «Aegean Glory», που πραγματοποιήθηκε
στις 15/05/1993 (σ. 24) και το κείμενο ομιλίας του με θέμα
«Γλώσσα - Παιδεία» (σσ. 27-29).
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 1 (Δεκέμβριος 1993) του
1993
περιοδικού «Success», το οποίο περιλαμβάνει άρθρο της
Βάσως Νικολούλια με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση: η Ελλάδα
παίρνει το τιμόνι», όπου δημοσιεύονται απόψεις
ευρωβουλευτών για την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μεταξύ των οποίων και του Ιω. Πεσμαζόγλου (σσ.
72-75).
Ο φάκελος περιέχει το φύλλο 38/145 (Απρίλιος 1994) του
1994
περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς «Πειραϊκή
Εκκλησία», το οποίο περιλαμβάνει άρθρο της Έλενας
Χατζόγλου με τίτλο «Η καρδιά της Ορθοδοξίας κτυπά στο
Στρασβούργο» (σσ. 50-52).
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 66 (Ιούλιος-Αύγουστος 1995)
1995
της περιοδικής έκδοσης για τα βόρεια προάστια «Κηφισός», το
οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει άρθρο με τίτλο «Τιμήθηκε
η μνήμη του Κωνσταντίνου Τσάτσου από τους Κηφισιώτες
Ροταριανούς», όπου και φωτογραφία που εικονίζει τον Ιω.
Πεσμαζόγλου στην εκδήλωση εις μνήμην του Κ. Τσάτσου (σσ.
62-63). Περιέχεται επίσης, το φύλλο 418 της εφημερίδας
«Κηφισιά» (30/06/1995).
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 33/287 του «Ευρωενωσιακού
1994
Δελτίου Διοικήσεως Επιχειρήσεων» (Ιούλιος-Αύγουστος
1994), με ένθετο «Το Ακαδημαϊκόν Δελτίον» που αναφέρει τον
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58

Περιοδικό «Ευρωενωσιακόν Δελτίον Διοικήσεως
Επιχειρήσεων» (1995)

59

Περιοδικό «Ευρωενωσιακόν Δελτίον Διοικήσεως
Επιχειρήσεων» (1997)

60

Περιοδικό «Ευρωενωσιακόν Δελτίον Διοικήσεως
Επιχειρήσεων» (1997)

61

Περιοδικό «Σημαλέος Λόγος» (1995)

62

Εορτασμός της εθνικής επετείου 25 Μαρτίου 1821 (1962)

63

Ομιλία του Jean Rey στο Aachen (1978)

64

Γελοιογραφία Σπύρου Ορνεράκη (1978)

65

Πανεπιστήμιο Αθηνών: προσφωνήσεις σε επίσημες
εκδηλώσεις προς τιμήν διαφόρων Ελλήνων επιστημόνων
(1998-2000)

66

Τετράδιο καταγραφής δημοσιευμάτων (1980-2000)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 34/295 του «Ευρωενωσιακού
Δελτίου Διοικήσεως Επιχειρήσεων» (Νοέμβριος-Δεκέμβριος
1995), με το ένθετο «Σύγχρονη πολιτική και επιχειρήσεις» που
περιλαμβάνει αναφορές στον Ιω. Πεσμαζόγλου, νεοεκλεγέντα
Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών. Στο ίδιο τεύχος
αναδημοσιεύονται το άρθρο του με τίτλο «Η ένταξη της
Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: προσδοκίες και
προοπτικές από τη Συμφωνία των Αθηνών» και η ομιλία του
στην πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών κατά την
οποία ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου με τίτλο «Οι
Έλληνες και η Ένωση». Από το τεύχος έχουν αφαιρεθεί το
εξώφυλλο και το άρθρο του εκδότη με τίτλο «Πρόσωπα του
πνεύματος στην ευρωπαϊκή οικονομική υπόσταση της
Ελλάδος: Ιωάννης Πεσμαζόγλου, ο νέος Πρόεδρος της
Ακαδημίας Αθηνών».
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 36/302 του «Ευρωενωσιακού
Δελτίου Διοικήσεως Επιχειρήσεων» (Ιανουάριος-Φεβρουάριος
1997), το οποίο περιλαμβάνει άρθρο σχετικό με την έκτακτη
ειδική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών αφιερωμένη στη
μνήμη του Άγγελου Αγγελόπουλου. Το άρθρο αναφέρεται
στην ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου για τον Ά. Αγγελόπουλο και
δημοσιεύει φωτογραφίες με στιγμιότυπα από την εκδήλωση.
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 36/304 του «Ευρωενωσιακού
Δελτίου Διοικήσεως Επιχειρήσεων» (Μάιος-Ιούνιος 1997), το
οποίο περιλαμβάνει το άρθρο με τίτλο «71 χρόνια της
Ακαδημίας Αθηνών 1926-1997» (σ. 212) και το άρθρο με τίτλο
«Άρχων Μέγας της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ο
Ακαδημαϊκός κ. Γιάγκος Πεσμαζόγλου» (σ. 225).
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 21 (1995) του περιοδικού του
Ροταριανού Ομίλου Πάρνηθας «Σημαλέος Λόγος», το οποίο
περιλαμβάνει άρθρο και φωτογραφία σχετικά με την απονομή
του ροταριανού σήματος και τιμητικής πλακέτας στον Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφα από άρθρο του
περιοδικού «Κύκλος», τεύχος 10 (1962), σσ. 114-115, με τίτλο
«Ο εορτασμός της εθνικής επετείου», με την ομιλία του Ιω.
Πεσμαζόγλου στην Τράπεζα της Ελλάδος για την
Επανάσταση του 1821.
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο της ομιλίας του Jean Rey
στο Aachen, κατά την απονομή του Prix Charlemagne στον
Κωνσταντίνο Καραμανλή (04/05/1978). Στην ομιλία του ο J.
Rey κάνει αναφορές στον Ιω. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει ένα σκίτσο του Σπύρου Ορνεράκη που
απεικονίζει τον Ιω. Πεσμαζόγλου με τον Κ. Καραμανλή.
Ο φάκελος περιέχει σπαράγματα του λευκώματος του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πρυτανεία
Κωνσταντίνου Αθαν. Δημόπουλου, 1997-2000» (Αθήνα: Αντ.
Ν. Σάκκουλας, 2001), τα οποία αναφέρονται στις
αναγορεύσεις των Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου,
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, σκηνοθέτη Ζυλ
Ντασέν, ακαδημαϊκού Αριστόβουλου Μάνεση, καθώς και στην
163η επέτειο της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο φάκελος περιέχει τετράδιο με καταγραφή των
δημοσιευμάτων εφημερίδων που αφορούν τη δράση του Ιω.
Πεσμαζόγλου.
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6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
13 - Ενημέρωση - επικοινωνία
4 - Bilderberg Meetings: συμμετοχή σε συνέδρια
Πλήθος φακέλων:

13

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

1

Bilderberg Meetings (1966)

2

Bilderberg Meetings (1966-1967)

3

Bilderberg Meetings: συνέδριο Cambridge (31 Μαρτίου - 2
Απριλίου 1967): εισηγήσεις
Bilderberg Meetings: συνέδριο Cambridge (31 Μαρτίου - 2
Απριλίου 1967): αλληλογραφία

Ο φάκελος περιέχει δημοσίευμα σχετικό με τη συνάντηση του
Νοεμβρίου 1966.
Ο φάκελος περιέχει λίστα συμμετεχόντων στις συναντήσεις
του Νοεμβρίου 1966 και στις 31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 1967.
Ο φάκελος περιέχει σημειώσεις για την εισήγηση του Ιω.
Πεσμαζόγλου στο συνέδριο της λέσχης Bilderberg.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, κατάλογο συμμετεχόντων
και ομιλίες από το συνέδριο της λέσχης Bilderberg.

4

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019
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5

Bilderberg Meetings: συνέδριο Marienlyst, Copenhagen
(09-11/05/1969)

6

Bilderberg Meetings: συνέδριο Woodstock, Vermont
(23-25/04/1971)

7

Bilderberg Meetings: συνέδριο Knokke (21-23/04/1972)

8

Bilderberg Meetings: συνέδριο Megeve (19-21/04/1974) [1]:
αλληλογραφία - διοργάνωση

9

Bilderberg Meetings: συνέδριο Megeve (19-21/04/1974) [2]:
εισηγήσεις
Bilderberg Meetings: συνέδριο Megeve (19-21/04/1974) [3]:
διάφορα

10

11
12
13

Bilderberg Meetings: συνέδριο Megeve (19-21/04/1974) [4]:
διάφορα
Bilderberg Meetings: συνέδριο Baden-Baden
(06-09/06/1991): έκθεση πεπραγμένων
Bilderberg Meetings: συνέδριο Evian (21-24/05/1992):
έκθεση πεπραγμένων

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει πρόσκληση συμμετοχής, αλληλογραφία,
κατάλογο συμμετεχόντων και ομιλίες από το συνέδριο της
λέσχης Bilderberg.
Ο φάκελος περιέχει πρόσκληση συμμετοχής, κατάλογο
συμμετεχόντων και ομιλίες από το συνέδριο της λέσχης
Bilderberg.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και έκθεση πεπραγμένων
από το συνέδριο της λέσχης Bilderberg.
Ο φάκελος περιέχει πρόσκληση συμμετοχής, κατάλογο
συμμετεχόντων, πλάνο θέσεων των συμμετεχόντων, τα
θέματα συζήτησης του συνεδρίου της λέσχης Bilderberg και
χειρόγραφες σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες από το συνέδριο της λέσχης
Bilderberg και χειρόγραφες σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για το συνέδριο της
λέσχης Bilderber, ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο του «Le mont d'
Arbois» και λευκές σελίδες ενός σημειωματάριου με τυπωμένο
«Bilderberg Meetings». Περιέχει επίσης, μία κάρτ ποστάλ της
Megeve και το ταμπελάκι συμμετοχής του Ιω. Πεσμαζόγλου
στο συνέδριο.
Ο φάκελος περιέχει τουριστικό υλικό για τη Megeve.

1969

1969

1971

1971

1972

1972

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και έκθεση πεπραγμένων
του συνεδρίου της λέσχης Bilderberg.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση πεπραγμένων του συνεδρίου της
λέσχης Bilderberg.

1991

1991

1992

1992

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
13 - Ενημέρωση - επικοινωνία
5 - Πηγές
Πλήθος φακέλων:

208

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

2

Ελληνοτουρκικές σχέσεις [1]: τουρκικές απαιτήσεις
(1975-1977)
Ελληνοτουρκικές σχέσεις (1979-1987) [2]

3

Ελληνοτουρκικές σχέσεις (1979-1987) [3]

4

Ελληνοτουρκικές σχέσεις (1979-1987) [4]

5

Ελληνοτουρκικές σχέσεις (1979-1987) [5]

6

Ελληνοτουρκικές σχέσεις (1979-1987) [6]

7

Ελληνοτουρκικές σχέσεις [7] (1987-1988)

8

Ελληνοτουρκικές σχέσεις [8] (1987-1989)

9

Ελληνοτουρκικές σχέσεις (1987-1989) [9]

10

Ελληνοτουρκικές σχέσεις (1987-1989) [10]

11

Ελληνοτουρκικές σχέσεις (1987-1989) [11]

12

Ελληνοτουρκικές σχέσεις (1987-1989) [12]

1

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου, εκθέσεις και ομιλίες 1975
σχετικά με τις τουρκικές απαιτήσεις στο Αιγαίο και την Κύπρο.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1979
ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις τουρκικές απαιτήσεις στο
Αιγαίο, το Κυπριακό, το Κουρδικό, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιευμένες μελέτες των ετών
1981
1981-1986 για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις σχέσεις
ΗΠΑ - Τουρκίας, την τουρκική πολιτική στην ασφάλεια και
άμυνα (1981), τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στη
Λήμνο και τις συναφείς αντιδράσεις της Τουρκίας (1984), την
τρομοκρατία και τα μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της.
Ο φάκελος περιέχει εμπιστευτική έκθεση του ΝΑΤΟ
1982
(Νοέμβριος 1982) σχετική με την άσκηση APEX Express - 82
και το νομικό καθεστώς της Λήμνου.
Ο φάκελος περιέχει υπομνήματα του Θ. Λ. Χρυσανθόπουλου 1985
(1985-1987) με θέμα το Κυπριακό ζήτημα, τις σχέσεις
Τουρκίας και ΕΟΚ και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα του Ν. Μ. Καμπαλούρη
1986
(1986) για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και τις
σχέσεις ΕΟΚ - Τουρκίας.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και σημειώσεις για 1987
τους Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη και τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις. Περιέχει, επίσης, υπομνήματα του Θ. Λ.
Χρυσανθόπουλου.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και σημειώσεις για τα 1987
ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, τις τουρκικές
διεκδικήσεις στο Αιγαίο, τη μουσουλμανική μειονότητα της
Δυτικής Θράκης και την πληθυσμιακή σύνθεση της Τουρκίας.
Ο φάκελος περιέχει έκθεση του Β. Θεοδωρόπουλου [1988;] με 1988
τίτλο «Μετά το Νταβός» για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά
το Νταβός.
Ο φάκελος περιέχει μελέτη του Θ. Βερέμη με θέμα το NATO
1988
(1988).
Ο φάκελος περιέχει πρακτικά συνεδριάσεως (27/09/1989) και 1989
έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Τουρκία (1989).
Ο φάκελος περιέχει εκδόσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ (1987-1988) για 1987
την ισχύ και το κύρος των συνθηκών που αφορούν ελληνικές

Τελ.
1977
1987

1986

1982

1987

1986

1988

1989

1988

1988
1989
1988

Σελίδα: 160

υποθέσεις από το 1923 έως το 1947, τη σχέση της Σοβιετικής
Ένωσης με την Τουρκία και την Ελλάδα και την αμερικανική
βοήθεια προς την Ελλάδα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου (1988-1989) για τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, τις σχέσεις του ΝΑΤΟ
με την Ελλάδα, τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και τη
Δυτική Θράκη. Περιέχει, επίσης, την έκθεση Coste-Floret
(1988) για την κατάσταση στην Κύπρο.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με το
συμβάν της 26/12/1995 στη βραχονησίδα Ίμια. Περιέχει,
επίσης, υπόμνημα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (1996) με
θέμα τις νησίδες «Λιμνιά - Ίμια».
Ο φάκελος περιέχει προτάσεις τροπολογίας των G. Yatron και
L. H. Hamilton σχετικά με την παροχή βοήθειας από τις ΗΠΑ
στην Ελλάδα και την Τουρκία.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα και αναφορές για
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την αίτηση της Τουρκίας για
ένταξη στην ΕΟΚ, τις σχέσεις ΕΟΚ - Τουρκίας και σχέδιο της
έκθεσης Walter για την αναζωογόνηση της σύνδεσης ΕΟΚ Τουρκίας.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
οικονομικές εξελίξεις στην Τουρκία, τις σχέσεις ΕΟΚ Τουρκίας, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό
ζήτημα.
Ο φάκελος περιέχει τα πρακτικά του συνεδρίου «Turkey and
the European Community» που πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες, στις 30-31/10/1991.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα, δηλώσεις και
δημοσιεύματα τύπου σχετικά με το Δ΄ Χρηματοδοτικό
Πρωτόκολλο ΕΟΚ - Τουρκίας και τις συναφείς ελληνικές
αντιδράσεις.
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Κ. Σβολόπουλου,
«La Grece et son droit legitime de militariser Lemnos et
Samothrace» (στο «Balkan Studies» 26, 1985), έγγραφο
εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «State and
development of the conference on security and cooperation in
Europe (CSCE)» (1993), ανάτυπο άρθρου του Εμμ. Κριαρά
«Γράμματα σ' έναν αλεξανδρινό ποιητή και γενεαλογικά του
Boutros Ghali» (στο «Θαλλώ» 6, 1994), δελτίο τύπου της
Ακαδημίας Αθηνών για τον εορτασμό της επετείου της ειρήνης
(08/05/1995), τον τόμο 69 του περιοδικού «Εκκλησιαστικός
Φάρος» (1992-1995), καθώς και υπόμνημα του Αχ. Γ.
Λαζάρου με τίτλο «Επισημάνσεις σε καίρια εθνικά θέματα».
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις τουρκικές διεκδικήσεις στο
Αιγαίο, το θρησκευτικό φανατισμό και τις σχέσεις ΕΟΚ Τουρκίας.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις σχέσεις ΕΟΚ - Τουρκίας, τα
πυρηνικά όπλα και την ελληνική πολιτική για την ασφάλεια και
άμυνα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
ελληνική εξωτερική πολιτική, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και
τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στη διεθνή ασφάλεια.

13

Ελληνοτουρκικές σχέσεις (1987-1989) [13]

14

Ελληνοτουρκικές σχέσεις [14]: Ίμια (1996)

15

Οικονομική βοήθεια ΗΠΑ προς Τουρκία (1983)

16

Τουρκία και Ευρώπη [1]: ενημέρωση Υπουργείου
Εξωτερικών (1979-1989).

17

Τουρκία και Ευρώπη [2]: δημοσιεύματα τύπου (1985-1986)

18

Τουρκία και Ευρώπη [3]: πρακτικά συνεδρίου (1991)

19

Τουρκία και Ευρώπη [4]: Δ΄ Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο ελληνικές αντιδράσεις (1991)

20

Τουρκία και Ευρώπη [5]: θρησκευτικές και γεωπολιτικές
σχέσεις (1994-1995)

21

Τουρκία και Ευρώπη [6]: θρησκευτικές και γεωπολιτικές
σχέσεις

22

Εξωτερική πολιτική [1]: δημοσιεύματα τύπου (1982-1987)

23

Εξωτερική πολιτική [2]: Γενικά - ΟΗΕ: δημοσιεύματα τύπου
(1991)

24

Εξωτερική πολιτική [3]: Υπουργείο Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων (πρόταση Κ. Στεφάνου)

Ο φάκελος περιέχει εισήγηση (Κ. Στεφάνου) για την
αναγκαιότητα ίδρυσης Υπουργείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

25

Εξωτερική πολιτική [4]: ελληνική υφαλοκρηπίδα (εισήγηση
Κ. Στεφάνου)
Κυπριακό ζήτημα [1]: δημοσιεύματα τύπου (1974-1975)

Ο φάκελος περιέχει εισήγηση (Κ. Στεφάνου) για τις
ελληνοτουρκικές διαφορές στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τις διαπραγματεύσεις για
την επίλυση του κυπριακού ζητήματος.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και μελέτες σχετικά
με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τις διαπραγματεύσεις
για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος, τα ανθρώπινα
δικαιώματα στην Κύπρο και τον ρόλο της Ελλάδας στις
διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού.
Ο φάκελος περιέχει εκθέσεις και αναφορές με θέμα την
κατάσταση στην Κύπρο μετά την εισβολή.
Ο φάκελος περιέχει απόσπασμα από τα Keesing's
Contemporary Archives με περιλήψεις των ειρηνευτικών
συνομιλιών της Γενεύης (09-15/09/1974) που ακουλούθησαν
μετά από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

26

27

Κυπριακό ζήτημα [2]: δημοσιεύματα τύπου και μελέτες
(1975-1977)

28

Κυπριακό ζήτημα [3]: εκθέσεις (1975-1976)

29

Κυπριακό ζήτημα [4]: ειρηνευτικές συνομιλίες της Γενεύης
(1974)
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Κυπριακό ζήτημα [5]: ψηφίσματα του ΟΗΕ (1974-1982)

Ο φάκελος περιέχει ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν από τον
1974
ΟΗΕ για το κυπριακό ζήτημα από 20/07/1974 έως 16/06/1982.
Περιέχει επίσης, σχέδιο απόφασης για το Κυπριακό που
συζητήθηκε στη Γενική Συνέλεση των Ηνωμένων Εθνών, στις
13/05/1983.
Κυπριακό ζήτημα [6]: ψηφίσματα διεθνών οργανισμών
Ο φάκελος περιέχει σπάραγμα εντύπου για το Κυπριακό
1998
(έντυπο [1998])
ζήτημα. Περιλαμβάνονται οι ενότητες «Cyprus chronology»,
«U.N. resolutions», «European resolutions» και «Missions of
the Republic of Cyprus abroad».
Κυπριακό ζήτημα [7]: σημειώματα Υπουργείου Εξωτερικών Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα του Υπουργείου 1964
της Ελλάδας (1964, 1984, 1986)
Εξωτερικών για το κυπριακό ζήτημα και τις διαπραγματεύσεις
για την επίλυσή του.
Κυπριακό ζήτημα [8]: εκθέσεις Κυβέρνησης ΗΠΑ προς το
Ο φάκελος περιέχει έκθεση του αμερικανού προέδρου Jimmy 1978
Κογκρέσο (1978-1979)
Carter προς το Κογκρέσο για το Κυπριακό.
Κυπριακό ζήτημα [9]: δημοσιευμένες μελέτες (1979, 1983)
Ο φάκελος περιέχει τη μελέτη του Χρ. Χρηστίδη (Δαμωνίδης) 1979
με τίτλο «Το Κυπριακό (1977-1979)» με θέμα τη συμφωνία
Μακαρίου - Ντεκτάς (12/02/1977) και το αμερικανικό σχέδιο
της 10/11/1978 και την έκδοση του Turkish Republic of
Northern Cyprus με τίτλο «Why independence».
Κυπριακό ζήτημα [10]: πρακτικά Συμβουλίου Ασφαλείας
Ο φάκελος περιέχει αντίγραφα πρακτικών του Συμβουλίου
1986
του ΟΗΕ (1986)
Ασφαλείας του ΟΗΕ με συζητήσεις για την Κύπρο.
Κυπριακό ζήτημα [11]: δικοινοτικός διάλογος (1983)
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα του ελληνικού Υπουργείου
1983
Εξωτερικών για τον δικοινοτικό διάλογο στην Κύπρο και το
οικονομικό και πολιτικό «εμπάργκο» στην Κύπρο.
Κυπριακό ζήτημα [12]: δημοσιεύματα τύπου (1983-1988)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1983
διαπραγματεύσεις για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος,
την σύνδεση της Κύπρου με την ΕΟΚ και την κατάσταση της
κυπριακής οικονομίας.
Κυπριακό ζήτημα [13]: μελέτη Ι. Ν. Φελεσάκη για τη
Ο φάκελος περιέχει μελέτη του Ι. Ν. Φελεσάκη με τίτλο
1987
στρατηγική αξία της Κύπρου (1987)
«Στρατηγική αξία Κύπρου στον ανταγωνισμό ΗΠΑ - ΕΣΣΔ Τρίτου Κόσμου» για τη στρατηγική αξία της Κύπρου.
Κυπριακό ζήτημα [14]: απάντηση βρετανικής κυβέρνησης
Ο φάκελος περιέχει απάντηση της βρετανικής κυβέρνησης σε 1987
σε έκθεση του House of Commons (1987)
έκθεση του House of Commons Foreign Affaires Committee με
θέμα την Κύπρο.
Πρωτόκολλο σύνδεσης της Κύπρου με τις Ευρωπαϊκές
Ο φάκελος περιέχει το πρωτόκολλο σύνδεσης της Κύπρου με 1987
Κοινότητες (1987)
τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, καθώς και σημείωμα επί της
έκθεσης για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ΕΟΚ Κύπρου.
Τελωνειακή ένωση ΕΟΚ - Κύπρου: σημειώματα Υπουργείου Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα του Υπουργείου 1987
Εξωτερικών της Ελλάδας (1987)
Εξωτερικών για την τελωνειακή ένωση ΕΟΚ - Κύπρου.
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Βαλκάνια: οικονομικές σχέσεις
Ο φάκελος περιέχει σημειώματα της Διεύθυνσης Μελετών του 1991
(1991-1993)
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οικονομική κατάσταση της
Αλβανίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και τις σχέσεις
των κρατών αυτών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (1991),
εισήγηση του ευρωβουλευτή Γ. Σ. Ζαββού με τίτλο «Ανάπτυξη
και Βαλκάνια στη δεκαετία του '90» (1993), φωτοαντίγραφα
βιβλιογραφίας σχετικής με τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και
ανώνυμο κείμενο με τίτλο «Η οικονομία στις βαλκανικές χώρες
(προβλήματα, προοπτικές)».
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και πρώην Σοβιετική Ένωση:
Ο φάκελος περιέχει κείμενα των Daniel Gros, Anders Aslund, 1992
οικονομικές σχέσεις (1992)
Kurt Steves, Herbert Wulf, Maurice Mallet, Matthew A.
Piasecki, John S. Flemming και Richard Portes, από την κοινή
ακρόαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην Σοβιετικής
Ένωσης (10-11/09/1992).
Γιουγκοσλαβία: ελληνογιουγκοσλαβική κρίση 1961-1962:
Ο φάκελος περιέχει το βιβλίο του Σωτήρη Βαλντέν, «Ελλάδα - 1991
μονογραφία Σ. Βαλντέν (1991)
Γιουγκοσλαβία: γέννηση και εξέλιξη μιας κρίσης και οι
ανακατατάξεις στα Βαλκάνια, 1961-1962», Θεμέλιο, Αθήνα 1991.
Γιουγκοσλαβία: Κοσσυφοπέδιο: έντυπα της Δημοκρατίας
Ο φάκελος περιέχει δύο έντυπα του Υπουργείου
1991
του Κοσόβου (1991)
Πληροφοριών της λεγόμενης Δημοκρατίας του Κοσόβου με
τίτλους «La Kosove de l'occupation a la declaration
d'independance» και «La Kosove - Les Albanais en
Yougoslavie: Chiffres et faits».
Αλβανία: Βορειοηπειρωτικό ζήτημα: μονογραφία
Ο φάκελος περιέχει το βιβλίο του Γρηγόρη Γκιζέλη, "Το
1992
Γρ. Γκιζέλη (1992)
Βορειοηπειρωτικό ζήτημα: ανάλυση και κριτική των ιστορικών
γεγονότων και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής", Κεντρική
Επιτροπή Βορειοηπειρωτικού Αγώνα, Αθήνα 1992.
Βαλκάνια - Κύπρος [1]: ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό
Ο φάκελος περιέχει πληροφορίες από την Aneta
1994
Κοινοβούλιο (1994)
Popescu-Black, της Διεύθυνσης Σχέσεων μετά των Χωρών
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, σχετικές με την πολιτική και οικονομική
κατάσταση Βουλγαρίας και Ρουμανίας κα τον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.
Βαλκάνια - Κύπρος [2]: ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό
Ο φάκελος περιέχει πληροφορίες από την Aneta
1994
Κοινοβούλιο (1994)
Popescu-Black, της Διεύθυνσης Σχέσεων μετά των Χωρών
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου, σχετικές με τις εξελίξεις στην Αλβανία, τις
σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας, την πολιτική λιτότητας στην
Τουρκία, τον ανταγωνισμό Ελλάδας-Τουρκίας και τις πολιτικές
εξελίξεις στη Ρουμανία.
Βαλκάνια - Κύπρος [3]: ενημέρωση από τον Μιχάλη
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφα δημοσιευμάτων τύπου
Δημητρίου (1996)
σχετικά με την Κύπρο, το Κυπριακό και τον αντιαμερικανισμό
στην Ελλάδα.
Ευρωπαϊκά θέματα: μελέτη ΟΗΕ (1965)
Ο φάκελος περιέχει τη μελέτη του ΟΗΕ «Economic Survey of
Europe in 1962. Part 2: Economic Planning in Europe» (1965).
Ευρωπαϊκά θέματα: περιοδικό «European Community»
Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη 11/1967 και 12/1968 του
(1967-1969)
περιοδικού «European Community» και το τεύχος 126/1969
του περιοδικού «Communaute Europeenne».
Ευρωπαϊκά θέματα: περιοδικό «Ευρωπαϊκή Κοινότης»
Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη 10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος
(1974-1978)
1974), [?] (Νοέμβριος 1976), 65 (Μάρτιος 1977), 75 (Μάρτιος
1978) και 79 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1978) του περιοδικού
«Ευρωπαϊκή Κοινότης».
Ευρωπαϊκά θέματα: περιοδικά - έντυπα Ευρωπαϊκών
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 4 (1974) του δελτίου του
Κοινοτήτων (1974-1979)
Συμβουλίου της Ευρώπης «Ici l'Europe», το τεύχος 251-252
(Ιούνιος-Ιούλιος 1979) του περιοδικού «30 Jours d'Europe», το
τεύχος 1 (1979) του περιοδικού της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων «Ευρωπαϊκά Θέματα» (ελληνική έκδοση) και
αχρονολόγητο έντυπο του γερμανικού κοινοβουλίου με τίτλο
«Reichstag aspekte» σε γαλλική γλώσσα.
Βιογραφία του Alcide De Gasperi από τον Adolf Kohler
Ο φάκελος περιέχει τη βιογραφία «Alcide De Gasperi,
(1979)
1881-1954: Christ, Staatsmann, Europaer» από τον Adolf
Kohler, Βόννη 1979.
Ευρωπαϊκά θέματα: περιοδικό «Σύγχρονα θέματα» (1979)
Ο φάκελος περιέχει το 5ο τεύχος του περιοδικού «Σύγχρονα
θέματα» με το αφιέρωμα: «Η ένταξη στην ΕΟΚ».
Ευρωπαϊκά θέματα: περιοδικό «Euroforum» (1979)
Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη 12 (13/07/1979), 13 (27/07/1979)
και 14 (21/09/1979) του περιοδικού «Euroforum».
Ευρωπαϊκά θέματα: περιοδικό «Ελεύθερη θεώρηση» (1980) Ο φάκελος περιέχει το 1ο τεύχος του περιοδικού πολιτικής,
επιστήμης και πολιτισμού «Ελεύθερη θεώρηση», στο οποίο
δημοσιεύονται συνεντεύξεις των Παναγιώτη Κανελλόπουλου
και Κώστα Σημίτη με τίτλο «Ευρωπαϊκή Κοινότητα και
πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας».
Ευρωπαϊκά θέματα: άρθρο Δ. Κοπανίτσα: «Ελλαδικός
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Δημήτρη Κοπανίτσα
Ευρωλιμένας» (1982)
από την «Επιθεώρηση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» 3 (1982),
515-520, σχετικά με την αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης
της Ελλάδας.
Ευρωπαϊκά θέματα: άρθρο «The development of the
Ο φάκελος περιέχει φωτοαντίγραφο τυπογραφικού δοκιμίου
European Parliament's institutional role within the European του άρθρου του Michael Palmer που δημοσιεύθηκε στο
Community, 1974-1983» (1983)
περιοδικό «Journal of European Integration» 6/2-3 (1983), σσ.
183-202, αναφορικά με την εξέλιξη του θεσμικού ρόλου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ευρωπαϊκά θέματα: περιοδικό «The International Spectator» Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη XX/1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1985)
(1985)
και XX/3-4 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1985) του ιταλικού περιοδικού
του Istituto Affari Internazionali «The International Spectator».
Ευρωπαϊκά θέματα: περιοδικό «Ελλάδα - ΕΟΚ» (1989).
Ο φάκελος περιέχει το 16ο τεύχος του περιοδικού «Ελλάδα ΕΟΚ» με αφιέρωμα στις ευρωεκλογές 1989.
Ευρωπαϊκά θέματα: πρακτικά συνάντησης «1992:
Ο φάκελος περιέχει τον τόμο των πρακτικών συνάντησης
Νομική-οικονομική και πολιτική διάσταση» (1989)
μελών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Αθήνα, 24-25/02/1989), με τίτλο
«1992: Νομική-οικονομική και πολιτική διάσταση και
προοπτικές για την Ελλάδα», επιμ. Ε. Ρούκουνας, Α.
Μπρεδήμας, Α. Γιόκαρης, Αθήνα 1989.
Ευρωπαϊκά θέματα: περιοδικό «L'Express» (1989)
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 2002 (17-23/11/1989) του
γαλλικού περιοδικού «L'Express», με αφιέρωμα στο τέλος της
μεταπολεμικής περιόδου και την επανένωση της Γερμανίας.
Ευρωπαϊκά θέματα: φωτογραφικό λεύκωμα «Europe
Ο φάκελος περιέχει φωτογραφικό λεύκωμα με αφορμή την
1950-1970: imagination for peace»
εικοστή επέτειο από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) με στόχο την εξασφάλιση της
ειρήνης στην Ευρώπη.
Ιστορικά θέματα: Ελλάδα - ΕΟΚ: γενικά [1] (1975-1980)
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα του Υπουργείου
Εξωτερικών για τη Διάσκεψη περί Ασφάλειας και Συνεργασίας
στην Ευρώπη, ανάτυπο άρθρου του Ι. Παπαδάκη-Στάικου με
τίτλο «Εξελίξεις και ανοίγματα στα Βαλκάνια» (Μηνιαίο Δελτίο
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
τεύχος 5, 1983) και ανάτυπο της ΧΧΙΙΙ γενικής έκθεσης της
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί της δραστηριότητας
της ΕΟΚ το 1989 με τίτλο «Το κοινοτικό δίκαιο» (1990).
Ιστορικά θέματα: Ελλάδα - ΕΟΚ: γενικά [2] (1990)
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα, αναφορές και
δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, το
κυπριακό ζήτημα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους
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Ιστορικά θέματα: Ελλάδα - ΕΟΚ: γενικά [3] (1991)
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Ιστορικά θέματα: Ελλάδα - ΕΟΚ: γενικά [4] (1992)

69

Ιστορικά θέματα: Ελλάδα - ΕΟΚ: γενικά [5] (αχρονολόγητα)
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Robert Hurbain: φάκελος «Η Νέα Ευρώπη» (ca.1992)
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Ευρωπαϊκά θέματα: δημοσιεύματα τύπου (1992-1994)
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Ευρωπαϊκά θέματα: έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Sixth
periodic report on the social and economic situation and
development of the regions of the European Union (draft)»
(1999)
Ευρωπαϊκά θέματα: περιοδικό «Ευρωπαϊκή Έκφραση»
(1998)
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Ευρωπαϊκά θέματα: έκδοση του The Philip Morris Institute
«L'Union Monetaire Europeenne, est-elle morte?» (1994)

75

Ευρωπαϊκά θέματα: ερευνητικό δοκίμιο των Α. Λυμπεράκη Β. Πεσμαζόγλου, «Mirages and miracles of European small
and medium enterprise (SME) development» (1994)
Ευρωπαϊκά θέματα: μείζονα ζητήματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: δημοσιεύματα τύπου (1994-1995)
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Ευρωπαϊκά θέματα: δημοσιεύματα τύπου (1994-1995)
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Ευρωπαϊκά θέματα: Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα:
ετήσια έκθεση 1995 (1996)
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Ευρωπαϊκά θέματα: Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα:
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μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης. Περιέχει επίσης,
εκθέσεις που συζητήθηκαν κατά τις Ημέρες Μελέτης που
διοργανώθηκαν από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος στην Κρήτη (30/04/-04/05/ 1990 με θέμα τις
θεσμικές επιπτώσεις της Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τη μεσογειακή
ενδοκοινοτική πολιτική, την προστασία της Μεσογείου από τη
μόλυνση και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα, αναφορές και
δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με την Ελλάδα, την οικονομική και κοινωνική
συνοχή της Κοινότητας και την ποικιλομορφία των πολιτισμών
και των γλωσσών της, τις εξελίξεις στην ΕΣΣΔ και το
Κυπριακό. Περιέχει επίσης, έκδοση του Ινστιτούτου Διεθνών
και Στρατηγικών Μελετών με τίτλο «Οι επιπτώσεις στην εθνική
άμυνα της Ελλάδας από ενδεχόμενη απελευθέρωση των
εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών (cabotage) (1991).
Ο φάκελος περιέχει υπηρεσιακά σημειώματα, μελέτες και
δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την ανάληψη από την
Πορτογαλία της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, την παγκοσμιοποίηση της αγοράς, την εξωτερική
πολιτική και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τις
επιπτώσεις της διεύρυνσης, τη δράση του Μανόλη
Ανδρόνικου, τις επενδύσεις και τη μετανάστευση, την
αναγνώριση της ΠΓΔΜ, τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, την
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ σε Ευρώπη και Ασία, την
επίδραση της Ελλάδας στην παγκόσμια ιστορία, τις σχέσεις
Ορθοδοξης και Ρωμαιοκαθολική Εκκλησίας, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει μελέτες και δημοσιεύματα τύπου σχετικά
με τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το
θεσμικό πλαίσιο της συνεργασίας Ανατολής και Δύσης και την
ενδεχόμενη δημιουργία μιας συμμαχίας Ανατολής - Δύσης
στον τομέα της ασφάλειας. Περιέχει, επίσης, έρευνα του S.
Vaner με τίτλο «Peut-il se constituer un ensemble
sous-regional autour de la mer noire? Les approches
balkaniques et Tourque».
Ο φάκελος περιέχει τέσσερα δίφυλλα ένθετα στην εφημερίδα
«Το Έθνος της Κυριακής». Πρόκειται για μετάφραση από τη
βελγική έκδοση του Robert Hurbain. Περιλαμβάνει χάρτες και
τα κείμενα: «Η οικοδόμηση της Ευρώπης», «Η Ευρώπη των
ανθρώπων», «Η Ευρώπη των μεταφορών» και «Η Ευρώπη
των περιοχών».
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και ομιλίες σχετικά
με την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Περιέχει, επίσης, φυλλάδιο του
οργανισμού World Goodwill με τίτλο «Τα Χριστούγεννα και η
εισερχόμενη νέα εποχή».
Ο φάκελος περιέχει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(13/01/1999) με θέμα την οικονομική κατάσταση και την
περιφερειακή ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 28 (1998) της τριμηνιαίας
έκδοσης ευρωπαϊκού προβληματισμού «Ευρωπαϊκή
Έκφραση».
Ο φάκελος περιέχει σύμμικτο τόμο με άρθρα των Giuliano
Amato, Henning Christophersen, Howard Davies, Ad
Geelhoed, Wilhelm Hankel, Niels Thygesen και Norbert
Walter, σχετικά με τη Νομισματική Ένωση της Ευρώπης
(Απρίλιος 1994).
Ο φάκελος περιέχει έρευνα με θέμα την ανάπτυξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους στόχους
της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 1996, τη δράση του J.
Delors, τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, την
ελληνική οικονομική πολιτική, τη χρηματοδότηση πολιτιστικών
δράσεων, κ. ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου με θέμα την
εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχέσεις ΗΠΑ
- Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΝΑΤΟ και τη σχέση του με την
ΕΣΣΔ κ. ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει ετήσια έκθεση (1995) με θέμα τις
οικονομικές, νομισματικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες
στην Ευρωπαίκή Ένωση.
Ο φάκελος περιέχει ετήσια έκθεση (1996) με θέμα τις
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ετήσια έκθεση 1996 (1997)
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οικονομικές, νομισματικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες
στην Ευρωπαίκή Ένωση.
Ευρωπαϊκά θέματα: σύγγραμμα Ε. Ν. Αναγνωστόπουλου,
Ο φάκελος περιέχει σύγγραμμα με θέμα την Κοινή Αγροτική
1997
«Το χρονικό της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ στον
Πολιτική (ΚΑΠ) που κάλυπτε τον τομέα της ζάχαρης και των
τομέα της ζάχαρης και των τεύτλων (1976-1981)» (1997)
τεύτλων.
Ευρωπαϊκά θέματα: ΗΠΑ - Ευρωπαϊκή Ένωση (1998)
Ο φάκελος περιέχει τις εκδόσεις NATO Mediterranean
1998
Initiative: policy issues and dilemmas, The Euro: Who wins?
Who loses? και Five realities that will shape 21st century
policies.
Ευρωπαϊκά θέματα: δημοσιεύματα τύπου (1998)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1998
σχέσεις Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης - ΝΑΤΟ, την Οικονομική
και Νομισματική Ένωση, την εξωτερική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κυπριακό, τις μειονότητες κ.ά.
θέματα.
Ευρωπαϊκά θέματα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Ελσίνκι
Ο φάκελος περιέχει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
1999
10-11/12/1999): συμπεράσματα
Συμβουλίου σχετικά με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια και
την άμυνα, την οικονομική ανάπτυξη, τις εξωτερικές σχέσεις
της Ένωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, κ. ά. θέματα.
Οικονομικά θέματα: προπολεμικό χρέος: πηγές (1952-1966) Ο φάκελος περιέχει έκθεση (1952) με τίτλο «Report of the
1952
conference on German external debts», αναφορά με τίτλο
«Greece's pre-war external public debt», ανάτυπο με τίτλο
«Αριθμοί και κείμενα των εξόδων Κατοχής και η αξίωσις της
Ελλάδος», καθώς και το βιβλίο «Χρυσός και άνθρωποι».
Οικονομικά θέματα: περιοδικό «Time» (1956)
Ο φάκελος περιέχει το LXVIII/11 (10/09/1956) τεύχος του
1956
περιοδικού «Time».
Θεωρητικά οικονομικά [1]
Ο φάκελος περιέχει την έκθεση του Nicholas Kaldor,
1958
«Monetary policy, economic stability and growth» (1958), το
άρθρο του Paul Streeten, «International monetary reform and
the less developed countries» (δελτίο της Banca Nazionale del
Lavoro, Ιούνιος 1967), δημοσιεύματα τύπου για την οικονομική
σχολή του Cambridge, το άρθρο του Harry G. Johnson, «The
Bretton Woods system, key currencies, and the "Dollar crisis"
of 1971» («The Three Banks Review» 94, Ιούνιος 1972), το
άρθρο του Don Patinkin, «Keynesian monetary theory and the
Cambridge school» (δελτίο της Banca Nazionale del Lavoro,
Ιούνιος 1972), την έκδοση του Ξ. Ζολώτα, «Νόμισμα και
οικονομία: το πρόβλημα της ισορροπίας. Δύο συνεντεύξεις»,
Αθήνα 1973, την έρευνα του United Nations Economic and
Social Council, «Overall economic perspective for the ECE
region up to 1990» (1975), καθώς και δημοσιεύματα τύπου
σχετικά με τις εξελίξεις στην οικονομική επιστήμη.
Θεωρητικά οικονομικά [2]
Ο φάκελος περιέχει τεύχη περιοδικών και μεμονωμένα άρθρα 1976
σχετικά με τον πληθωρισμό, την επέκταση των κρατών του
Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγικών Χωρών (OPEC) στην
εκμετάλλευση βωξίτη, τις οικονομικές θεωρίες των Adam
Smith και Carl Menger, την οικονομική ανάπτυξη και την
κυβερνητική ρύθμιση της οικονομίας.
Θεωρητικά οικονομικά [3]
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για τη θεωρία του
1980
καπιταλισμού και την κεϋνσιανή θεωρία, ανάτυπο του άρθρου
του Angus Maddison, «Western economic performance in the
1970s: a perspective and assessment, (δελτίο της Banca
Nazionale del Lavoro 134, Σεπτέμβριος 1980), το τεύχος του
περιοδικού «The Three Banks Review» 142 (Ιούνιος 1984), το
άρθρο του David Simpson, «What economists need to know»
(The Royal Bank of Scotland Review 160, Δεκέμβριος 1988),
καθώς και τη μονογραφία του Μιχάλη Ψαλιδόπουλου,
«Κεϋνσιανή θεωρία και ελληνική οικονομική πολιτική: μύθος
και πραγματικότητα», Αθήνα 1990.
Θεωρητικά οικονομικά [4]
Ο φάκελος περιέχει σπάραγμα από το περιοδικό
«International Monetary Fund Staff Papers» με τα άρθρα του
Lawrence H. Officer, «The purchasing-power-parity theory of
exchange rates: a review article» και του H. Robert Heller,
«International reserves and world-wide inflation», σημειώματα
του IMF Institute σχετικά με τη νομισματική θεωρία, τον ρόλο
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην οικονομική πρόοδο,
τη νομισματική πολιτική και τη σύγκριση της οικονομικής
πολιτικής ανεπτυγμένων και υπό ανάπτυξη χωρών. Περιέχει,
επίσης, χειρόγραφες σημειώσεις.
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Οικονομικά θέματα: αγροτικές εκμεταλλεύσεις (post 1980)
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Οικονομικά θέματα: δημοσίευση Στέφανου Πεσμαζόγλου:
«Some economic aspects of education» (1981)
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Ο φάκελος περιέχει δακτυλογραφημένη μελέτη με θέμα τον
τρόπο οργάνωσης της γεωργικής παραγωγής στην περιοχή
της Θεσσαλίας και την οικονομική ανάλυση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων.
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο από τη Journal of the Hellenic
Diaspora, Vol. 8, Nos. 2-3, Spring-Summer 1981.

1981

1997

1998

1998

1999

1966

1956
1975

1979

1993

1981

Σελίδα: 165

92

Οικονομικά θέματα: βιομηχανική πολιτική: μελέτες Π.
Κουτσογιάννη (1983-1984)
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Οικονομικά θέματα: βιομηχανική πολιτική: μελέτη Γ. Β.
Πατίκη (1989)
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Οικονομικές εξελίξεις (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1986) [1]: πηγές
(νομοσχέδιο ανταγωνισμού, 1976)
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Οικονομικές εξελίξεις (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1986) [2]: πηγές
(ακίνητη περιουσία αλλοδαπών)
Οικονομικές εξελίξεις (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1986) [3]: πηγές
(δημοσιεύματα ΟΟΣΑ) [1]
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Οικονομικές εξελίξεις (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1986) [4]: πηγές
(δημοσιεύματα ΟΟΣΑ) [2]
Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις (1981-1987) [1]
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Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις (1981-1987) [2]
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Οικονομικά θέματα: περιοδικό «Αγορά» (1987)
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Οικονομικά θέματα: περιοδικό «Οικονομικός Ταχυδρόμος»
(1987)
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Οικονομικά θέματα: δημοσιεύματα τύπου (1986-1987)
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Οικονομικά θέματα: δημοσιεύματα τύπου (1987)
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Δημοσιεύματα τύπου (1988)
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Οικονομική επιστήμη: αμφισβητήσεις και ανεπάρκειες.
δημοσιεύματα τύπου (1993)
Νομισματική Ένωση: ευρωπαϊκές και ελληνικές οικονομικές
εξελίξεις, 1960-1992 (1993)
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Ο φάκελος περιέχει τις ακόλουθες μελέτες "Ανάλυση και
1983
προτάσεις για την Πειραϊκή - Πατραϊκή", "Προβλήματα
ισοζυγίου πληρωμών: Οι ελληνικές τεχνικές εταιρείες στο
εξωτερικό", "Βασικές κατευθύνσεις της βιομηχανικής
πολιτικής" και "Κοινή αγροτική πολιτική και ο προϋπολογισμός
της Κοινότητας".
Ο φάκελος περιέχει μελέτη του Γ. Β. Πατίκη, με τίτλο
1989
«Οικονομική ανάπτυξη και η επιλογή μεταξύ "βαρείας" ή
"ελαφράς" βιομηχανίας στην χάραξη οικονομικής πολιτικής»
Ο φάκελος περιέχει παρατηρήσεις και προτάσεις επί του
1976
νομοσχεδίου για την απαγόρευση πράξεων περιορισμού του
ανταγωνισμού.
Ο φάκελος περιέχει ελβετικό νόμο (1974) για την απαγόρευση 1974
της κτήσης ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς.
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος «Grece», 1983-1984 και το
1983
τεύχος «Yugoslavia», 1984-1985, του περιοδικού του ΟΟΣΑ
«Etudes economiques».
Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη Ιανουαρίου, Μαρτίου και Μαΐου 1986
του 1986 του περιοδικού «L'observateur de l'OECD».
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τον
1981
πληθωρισμό, τη σχέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
και της Παγκόσμιας Τράπεζας, τη διεθνή οικονομική
κατάσταση, κ.ά. θέματα. Περιέχει, επίσης, σύγγραμμα του Ξ.
Ζολώτα με τίτλο «On the issue of a stable international
monetary standard» (Τράπεζα της Ελλάδος, 1981), ανάτυπο
άρθρου του J. Gold με τίτλο «The relationship between the
International Monetary Fund and the World Bank» (Creighton
Law Review 15/2, 1981-1982), διάλεξη του Ιω. Πεσμαζόγλου
στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (Ιανουάριος 1983), έγγραφο
εργασίας του Fr. Catherwood με τίτλο «The impact of the CAP
on the external relations of the European Community»
(Επιτροπή Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 10/05/1983) και έγγραφο εργασίας
των M. Albert και R. J. Ball με τίτλο «Για την ανόρθωση της
ευρωπαϊκής οικονομίας κατά τη δεκαετία του '80» (Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, 31/08/1983).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια για τη διεθνή οικονομική
1985
κατάσταση, τις σχέσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το
ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, την κρίση του δολαρίου, την
οικονομική ανάπτυξη και τη σύνδεση αμοιβής εργασίας και
παραγωγικότητας, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 10 (12/10/1987) του περιοδικού 1987
«Αγορά» με πολιτικά και οικονομικά θέματα.
Ο φάκελος περιέχει επετειακό φύλλο 18/1721 (30/04/1987)
1987
του περιοδικού «Οικονομικός Ταχυδρόμος» για την 60 χρόνων
εκδοτική δραστηριότητά του.
Ο φάκελος περιέχει τεύχος του περιοδικού «Economie
1986
Prospective Internationale» (1986), καθώς και δημοσιεύματα
τύπου (Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 1987) σχετικά με τη
φορολογία, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιομηχανική
παραγωγή, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου
1987
(Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1987) σχετικά με τη δημόσια υγεία,
την κρίση του δολαρίου, τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΗΠΑ, την οικονομική πολιτική και την οικονομική ανάπτυξη,
την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, τις εξελίξεις στην Ανατολική
Ευρώπη και την ΕΣΣΔ, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου (Ιανουάριος 1988)
1988
σχετικά με την κοινή στρατηγική για την ευρωπαϊκή άμυνα, τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και τις σχέσεις ΕΟΚ ΝΑΤΟ. Περιέχει, επίσης, το φύλλο 2/1758 (14/01/1988) του
περιοδικού «Οικονομικός Ταχυδρόμος» με αφιέρωμα στη
φοροδιαφυγή, το τεύχος 306/7532 (09/01/1988) του
περιοδικού «The Economist» με αφιέρωμα στις συζητήσεις για
την υιοθέτηση παγκόσμιου νομίσματος, καθώς και άρθρο της
εφημερίδας «Le Monde» (21/10/1988) σχετικό με την έκδοση
του «Dictionnaire critique de la Revolution francaise» των Fr.
Furet και M. Ozouf.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
1993
εσφαλμένες και ανεπαρκείς θεωρίες των οικονομολόγων.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1993
οικονομία και την πολιτική στην Ελλάδα, στατιστικά στοιχεία
της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής, την κοινή εξωτερική
πολιτική κ.ά.θέματα. Περιέχει, επίσης, χειρόγραφες
σημειώσεις. Το υλικό περιλαμβανόταν σε ταχυδρομικό φάκελο
με τις ιδιόχειρες σημειώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου «Συγκριτική
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οικονομική ανάλυση 1960-80 και 1981-90 και 91-92» και
«Ευρωπαϊκές και ελληνικές εξελίξεις».
Οικονομικά θέματα: περιοδικό «Οικονομικός Ταχυδρόμος»
Ο φάκελος περιέχει τα φύλλα 34/2103 (25/08/1994), 37/2106 1994
(1994)
(15/09/1994) και 42/2111 (20/10/1994) του περιοδικού
«Οικονομικός Ταχυδρόμος».
Οικονομικά θέματα: περιοδικό «The Economist» (1995)
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 336/7929 (26 Αυγούστου - 1
1995
Σεπτεμβρίου 1995) του περιοδικού «The Economist».
Οικονομικά θέματα: περιοδικό «Οικονομικός Ταχυδρόμος»
Ο φάκελος περιέχει το φύλλο 25/2146 (22/06/1995) του
1995
(1995)
περιοδικού «Οικονομικός Ταχυδρόμος», το οποίο
περιλαμβάνει αφιέρωμα με τίτλο «1974-1994: μετά είκοσι έτη.
Καταγραφή, ανάλυση, σχόλια και επισημάνσεις για το τι έγινε
στη χώρα μας από το 1974 έως σήμερα από
πανεπιστημιακούς και ειδικούς» (σσ. 3, 35-210), σε επιμέλεια
Γιάννη Μαρίνου και Δημήτρη Στεργίου.
Οικονομικά θέματα: περιοδικό «Οικονομικός Ταχυδρόμος»
Ο φάκελος περιέχει τα φύλλα 29/2150 (20/07/1995), 45/2166 1995
(1995-1996)
(09/11/1995) και 3/2176 (18/01/1996) του περιοδικού
«Οικονομικός Ταχυδρόμος».
Οικονομικά θέματα: αναπτυξιακές πολιτικές Ν. Αμερικής:
Ο φάκελος περιέχει έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων 1997
έκθεση ΟΗΕ (1997)
Εθνών για την Ανάπτυξη της Βραζιλίας (UNDP Brazil) με τίτλο
«New generation of development policies in the Southern
Cone» που συνέταξε ο Κωνσταντίνος Βαΐτσος (Οκτώβριος
1997).
Το μέλλον της Ευρώπης [1]: Διακυβερνητική Διάσκεψη 1996 Ο φάκελος περιέχει ομιλίες της εκδήλωσης που
1995
(1995)
συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς (ΣΒΑΠ) στις
08/12/1995, με θέμα τη Διακυβερνητική Διάσκεψη 1996 «Το
μέλλον της Ευρώπης: προβληματισμοί και θέσεις της
ελληνικής βιομηχανίας». Περιλαμβάνονται οι ομιλίες του Γ.
Αλογοσκούφη «Το πακέτο Delors και η ανάπτυξη της
οικονομίας», του Γ. Παπαστάμκου «Το πρόγραμμα σύγκλισης
και η ελληνική συμμετοχή στην ΟΝΕ, προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας μετά το 1999», του Χρ. Πρωτόπαπα «Για
την Διακυβερνητική Διάσκεψη του '96», του Γ. Ρωμαίου «Οι
επιδιώξεις της Ελλάδας στη Διακυβερνητική Διάσκεψη 1996
και οι προοπτικές της χώρας μας στην Ενωμένη Ευρώπη»,
της Παρ. Σούλα-Gilchrist «Διακυβερνητική Διάσκεψη 1996» και
του Ιάσ. Στράτου «Οι θέσεις της ελληνικής βιομηχανίας για τη
Διακυβερνητική Διάσκεψη 1996 και για τη συμμετοχή της
Ελλάδος στην ΟΝΕ».
Το μέλλον της Ευρώπης [2]: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο φάκελος περιέχει το Δελτίο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 1988
(1988-1995)
Συμπλήρωμα 1/93, μελέτη του Ευρωπαϊκού Νομισματικού
Ιδρύματος (ΕΝΙ) με τίτλο «Η μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα»
(1995) και διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία
καταδικάζει την καταστροφή και λεηλασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς στο κατεχόμενο από την Τουρκία τμήμα του
κυπριακού εδάφους. Περιέχει, επίσης, χειρόγραφο σχέδιο
ομιλίας ή επιστολής του Ιω. Πεσμαζόγλου προς τον
Οικουμενικό Πατριάρχη, σχετική με την απονομή διάκρισης,
ενδεχομένως του Οφφικίου του Άρχοντος Μεγάλου Ρήτορος.
Το μέλλον της Ευρώπης [3]: ανάπτυξη (1994-1995)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για τη δημοσιονομική 1994
πολιτική και την ανάπτυξη, την Ευρωπαϊκή Νομισματική
Ένωση, το ενιαίο νόμισμα και τον πληθωρισμό. Περιέχει
επίσης ανώνυμο δακτυλόγραφο κείμενο για την οικονομική
σύγκλιση, διακήρυξη της Association for the Monetary Union
of Europe (1994) και χειρόγραφες σημειώσεις.
Το μέλλον της Ευρώπης [4]: δημοσιεύματα τύπου και
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 18/1995 του περιοδικού
1995
μελέτες (1995)
«Ευρωπαϊκή έκφραση», μελέτη του Π. Κ. Ιωακειμίδη με τίτλο
«Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα: η
αναθεώρηση της συνθήκης του Maastricht», Αθήνα, 1995
(«Επίκαιρα Θέματα», 10) και έκδοση του Ιδρύματος
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών με τίτλο «Το πακέτο
Delors II και η πραγματική σύγκλιση», Αθήνα 1995.
Το μέλλον της Ευρώπης [5]: δημοσιεύματα τύπου και
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα για την ευρωπαϊκή
1997
μελέτες (1997)
νομισματική ένωση, τη διεύρυνση και την κοινή εξωτερική
πολιτική. Περιέχει επίσης, το βιβλίο του Κωνσταντίνου Γ.
Δρακάτου, Ο μεγάλος κύκλος της ελληνικής οικονομίας (1945 1995), Παπαζήσης: Αθήνα, 1997.
Το μέλλον της Ευρώπης [6]: άρθρα του περιοδικού «The
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1994
Economist» (1994-1995)
οικονομία των Σκανδιναβικών Χωρών, τις προτεραιότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ενιαίο νόμισμα, την κοινή
εξωτερική πολιτική και άμυνα, τις εξελίξεις στην ΕΣΣΔ, κ.ά.
θέματα.
Το μέλλον της Ευρώπης [7]: άρθρα του περιοδικού «The
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1995
Economist» (1995)
οικονομία της Ισπανίας, τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας.
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Το μέλλον της Ευρώπης [8]: άρθρα του περιοδικού «The
Economist» (1996-1997)
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Οικονομικά θέματα: ειδική έκδοση «Ενέργεια» της
εφημερίδας «Εξπρές» (Ιούλιος 2002)
Ασφάλεια - άμυνα - ναυτική στρατηγική: κείμενα Ναυάρχου
Χρήστου Ι. Σολιώτη
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124

Ασφάλεια - άμυνα: ΕΛΙΑΜΕΠ, μονογραφία «U.S. bases in
the Mediterranean: The cases of Greece and Spain» (1989)
Ασφάλεια - άμυνα: ΕΛΙΑΜΕΠ, επετηρίδα «Year Book 1989.
Special Issue: Southeastern Europe» (1990)
Πολιτισμικά [1]: δημοσιεύματα τύπου (1966, 1981-1988)
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Πολιτισμικά [2]: δημοσιεύματα τύπου (1980, 1984-1986)
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Πολιτισμικά [3]: δημοσιεύματα τύπου (1968, 1980-1988)
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Πολιτισμικά [4]: δημοσιεύματα τύπου (1980, 1985)
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Πολιτισμικά [5]: Δελτίο Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού
Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (1980-1984)
Πολιτισμικά [6]: δημοσιεύματα τύπου (1985-1989)
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Πολιτισμικά [7]: δημοσιεύματα τύπου (1984-1988)
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Πολιτισμικά [8]: δημοσιεύματα τύπου (1988)
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Πολιτισμικά [9]: δημοσιεύματα τύπου (1993-1994)
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Πολιτισμικά [10]: δημοσιεύματα τύπου (1995-1998)
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Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τον
πολιτισμό, την εκπαίδευση, την πορεία της διεθνούς
οικονομίας, την παγκοσμιοποίηση και την οικονομική
ανάπτυξη και το ενιαίο νόμισμα.
Ο φάκελος περιέχει ειδική έκδοση με θέμα την ενέργεια.

1996

1997

2002

2002

Ο φάκελος περιέχει ομιλίες και δημοσιεύσεις του Ναυάρχου
Χρήστου Ι. Σολιώτη. Περιλαμβάνονται ομιλία με θέμα «Τα
ελληνικά υποβρύχια στον πόλεμο 1940-1944», άρθρο με τίτλο
«Coup de main sur la Crete», άρθρο με τίτλο «Ο πορτολάνος
της Ζαγοράς», δακτυλόγραφος πρόλογος και επίλογος για
έκδοση με τίτλο «Τα 100 χρόνια των ελληνικών υποβρυχίων»,
άρθρο με τίτλο «Ιστόρηση της ναυτιλιακής γεωγραφίας και ο
"σταδιασμός της Μεσογείου"» (μέρη Α και Β), άρθρο με τίτλο
«Η δράση των ελληνικών υποβρυχίων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο», καθώς και αχρονολόγητο προσχέδιο μελέτης με
τίτλο «Διερεύνηση της ναυτικής στρατηγικής του NATO».
Ο φάκελος περιέχει μελέτη με θέμα το πολιτικό πλαίσιο και τις
νομικές πτυχές των αμερικανικών βάσεων στη Μεσόγειο.
Ο φάκελος περιέχει ειδική έκδοση με θέμα την οικονομική και
πολιτική κατάσταση στη Νοτιανατολική Ευρώπη.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη σχέση
βυζαντινού και ευρωπαϊκού πολιτισμού και τον ορισμό της
ελληνικής γλώσσας ως διεθνούς, καθώς και ομιλία του Κ.
Τσάτσου που εκφωνήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών στις
29/12/1966 με τιτλο «Η αποστολή της Ελλάδος εις τον
σύγχρονον κόσμον».
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
πολιτισμικές ρίζες της Ευρώπης, τη σχέση βυζαντινού και
ευρωπαϊκού πολιτισμού, την ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας και τις πολιτιστικές δράσεις στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα. Περιέχει, επίσης, ενημερωτική έκδοση του
Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών για τη σύντομη
εξυπηρέτηση του πολίτη από τις υπηρεσίες του Υπουργείου,
με τίτλο «Πολιτισμός και πολίτες».
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τον Γ.
Σεφέρη, την αρχαιοκαπηλεία και την αρπαγή των Ελγινείων
μαρμάρων, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, τη διαχείριση
του πολιτιστικού πλούτου και την πολιτιστική ταυτότητα της
Ευρώπης.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τον Henri
Cartan, την ελληνική πολιτιστική πολιτική, τη σχέση Βυζαντίου
και Ευρώπης και τις εκλογές του 1985.
Ο φάκελος περιέχει τα τεύχη 4β, 5α, 6α και 7 του Δελτίου.
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Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1985
ελληνική πολιτιστική πολιτική, την ελληνική γλώσσα, τη θέση
των γυνακών στην Ευρώπη, την καθημερινή ζωή στο
Βυζάντιο, την ελληνική παιδεία, τη σχέση ελληνικού και
ευρωπαϊκού πολιτισμού, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1984
διδασκαλία της ιστορίας, την ελληνική κλασική παιδεία, την
αγωγή των νέων και το Σύνταγμα της Ελλάδας, τις σχέσεις
Χριστιανισμού και πολιτικής, την επιστροφή των μαρμάρων
του Παρθενώνα (Ελγίνεια Μάρμαρα), τη νεοελληνική
λογοτεχνία, την ιστορία της Θεσσαλονίκης, κ.ά θέματα.
Περιέχει, επίσης, φωτοτυπία με εικονογραφημένες
γυμναστικές ασκήσεις.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1988
πολιτισμική πολιτική στη Γαλλία, καθώς και το βιβλίο του
Raymond Williams, «Towards 2000», Penguin books, 1985
(ιδιοκτησίας του Στέφανου Πεσμαζόγλου).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1993
λογοτεχνία του Michel Rio, την πολιτιστική πολιτική της
Γαλλίας και τη σχέση ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
1995
γερμανική οικονομία, τη Διακήρυξη της Λισαβόνας, την
Οικονομική και Νομισματική Ένωση, τις ιδιωτικοποιήσεις, την
κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και
άμυνας, τις γαλλικές εκλογές του 1997, τον πολιτισμό της
Ανατολικής Μεσογείου, το πρόγραμμα της βρετανικής προεδρίας,
την απαγόρευση της κλωνοποίησης ανθρώπων, την
αναζωογόνηση των σιδηροδρόμων της Κοινότητας, κ.ά.
θέματα.
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Πολιτισμικά [11]: δημοσιεύματα τύπου (1996-1997)

Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
ελληνική γλώσσα, το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, τη συνθήκη
του Μάαστριχτ, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την κοινή
εξωτερική πολιτική, τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου
στην Εσθονία, το Σκοπιανό, τις επενδύσεις, τις δημοσιονομική
πολιτική και τις αποκρατικοποιήσεις, τη σχέση του ελληνισμού
με την Ευρώπη, κ.ά. θέματα.
Πολιτισμικά [12]: δημοσιεύματα τύπου (2002)
Ο φάκελος περιέχει άρθρο του ένθετου «Τέχνες και
Γράμματα» της εφημερίδας «Καθημερινή», με αφιέρωμα στον
ακαδημαϊκό καλλιτέχνη Παναγιώτη Τέτση, στη σχέση του με
την εφημερίδα και στη θεματολογία των έργων του που
απεικονίζουν τη νεοκλασική Αθήνα. Περιέχει, επίσης, άρθρο
του Ν. Βατόπουλου με θέμα τα αρχεία νεοελληνικής
αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη.
Σύγχρονη φιλοσοφία [1]: δημοσιεύματα τύπου (1982-1987,
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη γενιά
1992)
του '30, τη μεταφυσική, τον Emmanuel Kant, τη σχέση της
πληροφορικής με τον σύγχρονο άνθρωπο, τη σύγχρονη
φιλοσοφία, κ.ά. θέματα.
Σύγχρονη φιλοσοφία [2]: δημοσιεύματα τύπου (1982)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου με απόψεις των
φιλοσόφων Jacque Derrida και Karl Jaspers.
Σύγχρονη φιλοσοφία [3]: μελέτες (1961-1992)
Ο φάκελος περιέχει μονογραφία του J.-A. Cuttat με τίτλο «The
spiritual dialogue of East and West» (Νέο Δελχί 1961) με
αφιέρωση στον Ιω. Πεσμαζόγλου, ανάτυπο άρθρου του Δ.
Κιτσίκη με τίτλο «Εγκώμιο της "επιστημονικής φαντασίας"»
(περιοδικό «Εποχές» 39, Ιούλιος 1966), την ομιλία του Κων.
Δεσποτόπουλου με θέμα «Η Φιλοσοφία» κατά την επίσημη
υποδοχή του στην Ακαδημία Αθηνών (ανάτυπο από τα
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 59, συνεδρία της
20/11/1984), την ομιλία του ίδιου με θέμα «Η θεωρία της
επιστήμης στην αρχαία Ελλάδα και η επιστημονική έρευνα
σήμερα» (ανάτυπο από τα Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών,
τ. 61, συνεδρία της 22/05/1986), έκδοση της Εταιρείας
Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας με τίτλο «Αφιέρωμα στον
Κωνσταντίνον Τσάτσον» (Αθήνα 1989) που περιέχει τις
ομιλίες των ακαδημαϊκών Άγ. Βλάχου και Κ. Τρυπάνη στο
πνευματικό μνημόσυνο για τον Κ. Τσάτσο, καθώς και ανάτυπο
άρθρου του Γ. Μητσόπουλου με τίτλο «Το φιλοσοφικό
σύστημα του Θεοδωρακόπουλου σε σχέση με την φιλοσοφία
και την γενική θεωρία του δικαίου» (επετηρίδα «Φιλοσοφία», τ.
21-22, 1991-1992).
Σύγχρονοι στοχαστές [1]: εφημερίδα «Le Monde»
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τους
(1993-1995)
Yachar Kemal, Robert Rochefort, Regis Debray, Nathalie
Sarraute, Gunnar Herig και Francoise Heritier-Auge, τις
νεοελληνικές σπουδές στην Αμερική, τη σχέση του
διαφωτισμού με τη νεορθοδοξία, τη σχέση έθνους και εθνικής
συνείδησης, την ελληνολατρεία και ελληνοφοβία, τις
πολιτιστικές αναβιώσεις, τη μετάφραση της Οδύσσειας, κ.ά.
θέματα. Περιέχει, επίσης, δημοσιεύματα τύπου σχετικά με
βιβλιοπαρουσιάσεις.
Σύγχρονοι στοχαστές [2]: η νέα Αριστερά (1994-1995)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
αριστερή σκέψη και τη θεματολογία των αριστερών
στοχαστών.
Εκπαιδευτικά [1]: δημοσιεύματα τύπου (1983-1988)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου της περιόδου
1983-1988 σχετικά με το πανεπιστημιακό άσυλο, την
εκπαίδευση, το νόμο-πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, κ. ά. θέματα. Περιλαμβάνει, επίσης, δημοσίευση
του πανηγυρικού λόγου του Ε. Κ. Χρυσού για την ανώτατη
παιδεία τον 6ο αιώνα, όπου σχολιάζει και την τρέχουσα
κατάσταση στην παιδεία.
Εκπαιδευτικά [2]: νόμος πλαίσιο για Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με το
Ιδρύματα (ΑΕΙ). Δημοσιεύματα τύπου (1984-1985)
νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ.
Εκπαιδευτικά [3]: Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ο φάκελος περιέχει μονογραφία με θέμα το νομικό πλαίσιο, τη
Έκδοση Σταύρου Σταύρου (1986)
χρηματοδότηση και την ιστορική εξέλιξη της επαγγελματικής
κατάρτισης.
Εκπαιδευτικά [4]: Πανεπιστήμιο Louvain. Κείμενα M. Woitrin Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την ιστορία και τις
δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Louvain.
Παιδεία - γλώσσα: ομιλίες Ξ. Ζολώτα στο Διεθνές
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες του Ξ. Ζολώτα στο Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (1957, 1959)
Νομισματικό Ταμείο.
Παιδεία - γλώσσα: άρθρο του Ε. Κριαρά για τον Μανόλη
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου με τίτλο «Ο Μανόλης
Τριανταφυλλίδη (1980)
Τριανταφυλλίδης έως την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του
1917», από το «Αφιέρωμα στον Ε. Π. Παπανούτσο», Αθήνα
1980.
Παιδεία - γλώσσα: Σύνταγμα της Ελλάδος (αναθεώρηση
Ο φάκελος περιέχει τα ΦΕΚ, αρ. φύλλου: 23, τόμος Α'
1986): απόδοση στη δημοτική
(14/03/1986) και αρ. φύλλου: 24, τόμος Α' (14/03/1986) για το
Σύνταγμα της Ελλάδος (αναθεώρηση 1986).
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Παιδεία - γλώσσα: άρθρο Στέφανου Πεσμαζόγλου, «Η
παιδεία προϋπόθεση κάθε ανάπτυξης» (1988)

Ο φάκελος περιέχει το φύλλο 9/1765 (03/05/1988) του
1987
περιοδικού «Οικονομικός Ταχυδρόμος» (αφιέρωμα: 60 χρόνια
που άλλαξαν τον κόσμο), στο οποίο δημοσιεύεται το άρθρο
του Στ. Πεσμαζόγλου (σσ. 133-138). Ο φάκελος περιλαμβάνει
επίσης το φύλλο 18/1721 (30/04/1987) με αφιέρωμα στα 60
χρόνια έκδοσης του περιοδικού (1927-1987).
Παιδεία - γλώσσα: δημοσιεύματα τύπου (1982-1989)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1982
ελληνική γλώσσα και τη χρήση της δημοτικής και του
μονοτονικού, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις.
Παιδεία - γλώσσα: «Σύγχρονη γαλλική ποίηση του Βελγίου» Ο φάκελος περιέχει δίγλωσση ανθολογία σύγχρονης βελγικής 1991
(1991)
ποίησης.
Παιδεία - γλώσσα: περιοδικό «Le monde de l'education»
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 215 του περιοδικού «Le monde 1994
(1994)
de l'education» (1994).
Παιδεία - γλώσσα: διαφημιστικά έντυπα των εκδόσεων
Ο φάκελος περιέχει διαφημιστικά έντυπα των εκδόσεων
1997
Blackwell [1997]
Blackwell.
Ιστορικά θέματα: Τράπεζα της Ελλάδος και Σχέδιο Μάρσαλ Ο φάκελος περιέχει φωτοτυπίες από το βιβλίο του Ηλία
1955
Βενέζη, «Χρονικόν της Τραπέζης της Ελλάδος» (1955).
Ιστορικά θέματα: εξεγέρσεις στη Γαλλία (Μάης του 1968):
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1968
δημοσιεύματα τύπου (1968, 1973)
πολιτική και κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία, τις
κινητοποιήσεις των Γάλλων μαθητών και φοιτητών και τη
γενική απεργία των Γάλλων εργατών.
Ιστορικά θέματα: άρθρο του Εμμ. Κριαρά, «Φιλολογικές
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο άρθρου του Εμμανουήλ Κριαρά 1995
αναμνήσεις από τα κατοχικά και τα μετακατοχικά χρόνια
από το περιοδικό «Θαλλώ» Χανίων, τεύχος 7 (1995), σσ.
(1941-1950)» (1995)
9-17. Περιέχει επίσης, φωτοαντίγραφο άρθρου του ιδίου με
τίτλο «Η αγωνιστικότητα ενός επιστήμονα» από την εφημερίδα
«Το Βήμα» (στήλη «Νέες Εποχές») της 8ης Οκτωβρίου 1995.
Ιστορικά θέματα: συνέδριο «Η Δικτατορία 30 χρόνια μετά:
ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το συνέδριο με τίτλο 1997
καθεστώς - καταβολές - επιπτώσεις» (1997)
«Η Δικτατορία: καθεστώς - καταβολές - επιπτώσεις 30 χρόνια
μετά» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 10-12
Δεκεμβρίου 1997, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Ελληνική ιστορία και γλώσσα (1983, 1992-1993)
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες, συνέντευξη και άρθρο σχετικά με 1983
την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης, τη μικρασιατική
καταστροφή και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
Περιέχει επίσης, τρία ανώνυμα και αχρονολόγητα υπομνήματα
με θέμα το Μακεδονικό Ζήτημα.
Ιστορικά θέματα [1] (1978-1983)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου, ομιλίες και άρθρα
1978
σχετικά με τις σχέσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου με Έλληνες
αξιωματικούς την περίοδο 1916-1924, την εξωτερική πολιτική
των ΗΠΑ προς την Ελλάδα το 1943, τον εμφύλιο πόλεμο της
Ελλάδας, τις ελληνικές εθνικές εκλογές του 1974 και του 1977,
την απελευθέρωση της Βέροιας από τους Οθωμανούς κ.ά.
θέματα.
Ιστορικά θέματα [2] (1984-1988)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και ομιλίες σχετικά 1984
με το ΚΟΔΗΣΟ, τον Κωνσταντίνο Κανάρη, την κατάσταση της
Ελλάδας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την
αντίσταση της Μακεδονίας στα γερμανικά στρατεύματα, το
Κυπριακό, την αναθεώρηση του Συντάγματος, τις
διακυμάνσεις αγγλικών τραπεζικών καταθέσεων σε σχέση με
την κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων, κατά το πρώτο μισό
του 19ου αιώνα, κ.ά. θέματα. Περιέχει επίσης, χειρόγραφες
σημειώσεις.
Ιστορικά θέματα [3] (1992)
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τους
1992
Ετρούσκους, την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
και την 28η Οκτωβρίου 1940, την κυβέρνηση «Ελληνικού
Συναγερμού» και την παραίτηση του Κ. Καραμανλή το 1955.
Ιστορικά θέματα: Ι. Κ. Μαζαράκης-Αινιάν (1984, 1986)
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπα των άρθρων «Χρονικό για το
1984
έτος του Μακεδονικού Αγώνα» και «Από το νεοτουρκικό
κίνημα στους βαλκανικούς πολέμους (1908-1912)», Δελτίο της
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τόμοι 27 και 29.
Ιστορικά θέματα: Γαλλία 1787 (1987)
Ο φάκελος περιέχει άρθρο με τίτλο «14 Juillet... 1787: les
1987
Francais ne se doutaient de rien» από το περιοδικό «Paris
Match» τ. 1990 (17/07/1987), σχετικό με τους Maximilien de
Robespierre, Camille Desmoulins, Jacques-Nicolas
Billaud-Varenne κ.ά. πρωταγωνιστές της Γαλλικής
Επανάστασης, δύο χρόνια πριν την πτώση της Βαστίλης.
Θέματα σύγχρονης ιστορίας: δημοσιεύματα τύπου
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με σύγχρονα 1986
(1986-1987)
ιστορικά θέματα, όπως οι δημοτικές εκλογές στην
ανταρτοκρατούμενη Ελλάδα του 1943, ο θάνατος του
Παναγιώτη Κανελλόπουλου, το βιβλίο του Fernand Braudel,
«L'identinte de la France», η επέτειος της Χούντας, ο
αντιδικτατορικός αγώνας εκτός Ελλάδος και η ελληνική
νεολαία της Μεταπολίτευσης, οι ιδεολογίες των πολιτικών
κομμάτων, η αναγόρευση του Οδυσσέα Ελύτη ως επίτιμου
διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, η επέτειος από το
Σχέδιο Μάρσαλ κ.ά.
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Θέματα σύγχρονης ιστορίας: δημοσιεύματα τύπου
(1988-1989)

Ο φάκελος περιέχει ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού
1988
«Οικονομικός Ταχυδρόμος» φ9 (1765) 03/03/1988 με τίτλο
«60 χρόνια που άλλαξαν τον κόσμο» και δημοσιεύματα τύπου
σχετικά με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, τη ζωή
του Ξ. Ζολώτα και το σχέδιο Μάρσαλ.
Θέματα σύγχρονης ελληνικής ιστορίας: δημοσιεύματα τύπου Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1972
(1972, 1986-1989)
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, τη Μαρίνα Γουδή, τη Δικτατορία
του 1967, την πολιτική ηγεσία της Ελλάδας από το 1974 έως
το 1992 και εκτιμήσεις για το πολιτικό μέλλον της χώρας, τις
σφαγές της Χίου (1822), τον Γιώργο Καρτάλη, κ.ά. θέματα.
Θέματα σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και διπλωματίας:
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου, ομιλίες και
1984
δημοσιεύματα τύπου (1984-1993)
αναφορές σχετικά με την Τουρκία, τους μουσουλμάνους και το
Ισλάμ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτισμική συγγένεια
των ευρωπαϊκών λαών, τον Ιωάννη Καποδίστρια και τις
διπλωματικές του προσπάθειες, το Σκοπιανό, την ποίηση των
Ελύτη και Σεφέρη, την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, τον
ελληνισμό της Οδησσού, κ.ά. θέματα. Περιέχει επίσης, το
τεύχος 22/2039 (03/06/1993) του «Οικονομικού Ταχυδρόμου»
με τίτλο «Κρίσεις και πρόοδος».
Ιστορικά θέματα: γεγονότα του 1955: δημοσιεύματα τύπου
Ο φάκελος περιέχει άρθρα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» 1986
(1986)
για τα γεγονότα της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 στην
Κωνσταντινούπολη.
Ιστορικά θέματα: γεγονότα του 1958: δημοσιεύματα τύπου
Ο φάκελος περιέχει δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα»
1989
(1989)
(01/01/1989) με τίτλο «Ημέρες του '58», βασισμένο σε
απόρρητα έγγραφα του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών
που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορούσαν την αποστασία
των Γεωργίου Ράλλη και Παναγή Παπαληγούρα, την παραίτηση
Κωνσταντίνου Καραμανλή, το Κυπριακό Ζήτημα, την
αμερικανική παρέμβαση και το πολιτικό παρασκήνιο της εποχής.
Ιστορικά θέματα: αφιερώματα εφημερίδας «Le Monde»
Ο φάκελος περιέχει ένθετα της εφημερίδας «Le Monde»
1989
(1989)
(1989) αφιερωμένα στην αλληλογραφία μεταξύ T. S. Eliot και
E. R. Curtius για την Ευρώπη και στα γεγονότα της χρονιάς
1939-1940 και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περιέχει,
επίσης, επαγγελματική κάρτα του Δημητρίου Κ. Κατσούδα,
επιστημονικού διευθυντή του Κέντρου Πολιτικής Ερεύνης και
Επιμορφώσεως.
Ιστορικά θέματα: αφιέρωμα της εφημερίδας «Le Monde»
Ο φάκελος περιέχει ιστορικό αφιέρωμα της εφημερίδας «Le
1992
(1992): «Le fins d'empires»
Monde» στο τέλος των αυτοκρατοριών.
Ιστορικά θέματα: αφιέρωμα της εφημερίδας «Le Monde»
Ο φάκελος περιέχει ιστορικό αφιέρωμα της εφημερίδας «Le
1993
(1993): «Sur la route des Croisades»
Monde» στις Σταυροφορίες.
Ιστορικά θέματα: αφιέρωμα της εφημερίδας «Le Monde»
Ο φάκελος περιέχει ιστορικό αφιέρωμα της εφημερίδας «Le
1994
(1994): «La tres grande guerre»
Monde» στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ιστορικά θέματα: αφιέρωμα «Ο Ελληνισμός της Ρωσίας»
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος «7 ημέρες» της εφημερίδας «Η 1994
(1994)
Καθημερινή», 26/06/1994 με θέμα τον ελληνισμό της Ρωσίας.
Ιστορικά θέματα: βιβλίο «Histoire des philosophes»:
Ο φάκελος περιέχει φωτοτυπημένες σελίδες του βιβλίου που
Κεφάλαια 11-17
αναφέρονται στη γαλλική φιλοσοφία του 18ου αιώνα, τη
φιλοσοφία των Emmanuel Kant και Auguste Comte, στον
σοσιαλισμό των Charles Fourier και Karl Marx και στους
φιλοσόφους Arthur Schopenhauer, Friedrich Wilhelm
Nietzsche και Soren Aabye Kierkegaard.
Ιστορικά θέματα: βιβλίο «Histoire des philosophes»:
Ο φάκελος περιέχει φωτοτυπημένες σελίδες του βιβλίου που
κεφάλαια 18-19
αναφέρονται στον γαλλικό πνευματισμό του 19ου και 20ου
αιώνα και τη σύγχρονη γαλλική φιλοσοφία.
Χριστιανισμός. Συνέδρια (1985)
Ο φάκελος περιέχει ομιλία του Βασίλη Φωτιάδη στο 14ο Asian 1985
Christian Conference, με θέμα τη σχέση του χριστιανισμού και
της περιβαλλοντικής καταστροφής του πλανήτη.
Αναστάσιος, Επίσκοπος Ανδρούσης: βιογραφικά
Ο φάκελος περιέχει βιογραφικά σημειώματα του Επισκόπου
σημειώματα (post 1986)
Ανδρούσης Αναστασίου.
Βαλκάνια - Ορθοδοξία: θρησκευτική συνύπαρξη:
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου και ομιλίες σχετικά 1992
δημοσιεύματα τύπου (1992-1995)
με τον ρόλο της Ορθοδοξία στα Βαλκάνια, την ειρηνική
συνύπαρξη των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Αλβανία, τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με την ένταξη χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης, τη θεολογική και ιστορική αντίληψη της Ανάστασης,
κ.ά. θέματα. Περιέχει επίσης, έκδοση με τίτλο «Ακολουθίαι
τρεις: του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, των συναθλητών
κατά την αυτήν περίοδον, και του Αγίου Ευθυμίου Ζήλων».
Άγιον Όρος: Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου (1997)
ο φάκελος περιέχει αφιέρωμα του «Δελτίου Διοικήσεως
1997
Επιχειρήσεων» στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου
Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού.
Ομιλία Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμου (1998)
Ο φάκελος περιέχει ομιλία του Μητροπολίτη
1998
Αλεξανδρούπολης Άνθιμου με τίτλο «Η Ορθοδοξία στον 21ο
αιώνα», που εκφωνήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο, στις
16/12/1998.
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Ο φάκελος περιέχει αποφθέγματα επωνύμων λογοτεχνών,
1958
φιλοσόφων, πολιτικών κ.ά., δημοσιευμένα στη στήλη
«Thoughts» του περιοδικού «Think». Περιέχει, επίσης, άρθρο
του J. Barzun με τίτλο «Our universities: unguidied missiles»
και άρθρο του R. L. Heilbroner με τίτλο «How to make an
intelligent decision» από το ίδιο περιοδικό.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου, ομιλίες και
1975
σημειώματα σχετικά με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας,
την εναρμόνιση της κοινής αγροτικής πολιτικής, τη διεύρυνση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τις συνέπειές της στη
γεωργία, κ.ά. θέματα. Περιέχει επίσης, την έκθεση Plumb
(1981) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα τις βελτιώσεις
που μπορούν να γίνουν στην κοινή αγροτική πολιτική.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου, ομιλίες και
1975
σημειώματα σχετικά με το Κυπριακό, τη διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τις επιπτώσεις από την ένταξη της
Ελλάδας στην Κοινή Αγορά, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και
τον πρϋπολογισμό του 1981.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου, ομιλίες και
1978
σημειώματα σχετικά με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τις επιπτώσεις από την ένταξη της
Ελλάδας στην Κοινή Αγορά, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και
τις επενδύσεις στις χώρες της ΕΟΚ.
Ο φάκελος περιέχει εισηγήσεις με θέμα την οικονομική
1979
πολιτική της χώρας, την αύξηση των παραγωγικών
επενδύσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής ικανότητας
της ελληνικής οικονομίας.
Ο φάκελος περιέχει τον τόμο 120, τεύχος 428 (Ιούλιος 1984
Αύγουστος 1984) του περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» με
αφιέρωμα στο Αιγαίο και την Κύπρο.
Ο φάκελος περιέχει βιογραφικό σημείωμα και τεκμήρια σχετικά
με τις σπουδές και τις εργασίες του Κυριάκου Βαρβαρέσου, ως
οικονομικού συμβούλου της Διεθνούς Τράπεζας. Περιέχει,
επίσης, δύο μελέτες του Βαρβαρέσου με τίτλο «Αι εμπορικαί
συμβάσεις και η ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους»
(1923) και «Ιστορία και προβλήματα του ελληνικού
νομισματικού συστήματος» (1938).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1978
κεϋνσιανή οικονομική θεωρία, την υγειονομική περίθαλψη στις
ΗΠΑ, την Επανάσταση του 1821, την πολιτιστική ταυτότητα
της Ευρώπης, τις εξελίξεις στα Βαλκάνια κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 52 (Ιούνιος-Ιούλιος 1982) της
1982
επιθεώρησης «Ο Πολίτης», όπου δημοσιεύεται το άρθρο του
Στ. Πεσματζόγλου [sic] (σσ. 29-35), με θέμα την πολιτική του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ).
Ο φάκελος περιέχει ανάτυπο της μελέτης του Π. Παραρά,
1983
Παρέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας, με τίτλο «Η αρχή της
δημοσιότητος και η κυβερνητική παρουσία στη Βουλή.
Ερμηνεία του άρθρου 66 του Συντάγματος» (περιοδικό «Το
Σύνταγμα» τ. 8, 1982).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τους
1988
βανδαλισμούς στον χώρο του Πολυτεχνείου, τις αντιδράσεις
πολιτών κατά την προβολή της ταινίας του Μ. Σκορτσέζε
«Τελευταίος Πειρασμός» και τον φιλόσοφο και πολιτικό
Κωνσταντίνο Ι. Δεσποτόπουλο.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου της περιόδου
1987
1987-1989, με νέες εκτιμήσεις σχετικά με το ΕΣΥ.
Περιέχει φωτοαντίγραφα δημοσιευμάτων τύπου σχετικά με τη 1988
δημόσια υγεία, τα οποία έστειλε στον Ιω. Πεσμαζόγλου ο
Σπύρος Α. Δοξιάδης, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ερευνών για το
Παιδί.
Ο φάκελος περιέχει βιβλίο με τις προτάσεις για εναλλακτικές 1993
λύσεις στις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και του
πολιτιστικού πλουραλισμού στη Νοτιοανατολική Ασία.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με το
1994
Σκοπιανό, την πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Οικονομική και Νομισματική
Ένωση, τη φορολογία, την απασχόληση και την ανεργία, κ.ά.
θέματα.

1961

Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με το
μεταναστευτικό, την πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Οικονομική και Νομισματική
Ένωση, τις κινητοποιήσεις των συνδικάτων, κ.ά. θέματα.
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Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
ποίηση, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την
κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχέσεις
Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΝΑΤΟ, την πανεπιστημιακή
εκπαίδευση, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη δράση
του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, την εκπαιδευτική
πολιτική, το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις επεδύσεις, τις
σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, το Κυπριακό, την
συνθήκη του Αμστερνταμ για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση,
κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διπλωματία
και οικονομία των ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση,
το ευρώ, το Κυπριακό, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
ελληνική οικονομία και την αναπτυξιακή πολιτική, την
παγκοσμιοποίηση, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, το ευρώ
και την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις, την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, την κρίση στον Περσικό Κόλπο,
την γερμανική οικονομική πολιτική, την περιφεριακή
αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσίευμα του The Economist
Intelligence Unit (EIU) που παρουσιάζει την πολιτική και
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Ο φάκελος περιέχει το φύλλο της εφημερίδας (24/05/1998) και
δύο ένθετα έντυπα σχετικά με την ανάπτυξη και τον πολιτισμό.
Ο φάκελος περιέχει το από 24/05/1998 φύλλο της εφημερίδας
«Η Αυγή».
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 97 (15-31 Μαΐου 1998) του
περιοδικού «Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα», με αφιέρωμα στην
ανάπτυξη περιφερειακής αγοράς ηλεκτρισμού στα Βαλκάνια.
Περιέχει, επίσης, δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
ευρωπαϊκή οκονομία, την αναπτυξιακή πολιτική και την
Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και το ευρώ, την ελληνική
οικονομία, τις σχέσεις ΗΠΑ - Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
παγκοσμιοποίηση των αγορών, τον ελληνικό πολιστισμό, τις
θρησκείες του ιουδαϊσμού, του χριστιανισμού και του ισλάμ,
κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τη
θιβετιανή κουλτούρα, την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό
σύστημα, κ.ά. θέματα. Περιέχει, επίσης, το τεύχος 1/3 (Ιούνιος
1998) του περιοδικού «Panorama» που εξετάζει πολιτικά και
οικονομικά θέματα για τις ΗΠΑ και την παγκόσμια κοινότητα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ελληνική οικονομία, την
ενεργειακή πολιτική, το Κυπριακό, τις ελληνοαμερικανικές
σχέσεις, το τραπεζικό σύστημα, την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή
πολιτική, το ευρώ, κ.ά. θέματα.
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Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει αντίγραφο επιστολής του J. R. N. Stone
1952
προς τον Ιω. Πεσμαζόγλου (14/5/1952) με θέμα τη δράση που
ανέπτυξε ο Πεσμαζόγλου στο Υπουργείο Συντονισμού,
τηλεγράφημα οπαδών του ΚΟΔΗΣΟ, δήλωση του
Πεσμαζόγλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής ότι παραμένει
Ανεξάρτητος Βουλευτής Αθηνών, εισήγησή του Ιγια τον
δημόσιο προϋπολογισμό του 1975, δημοσιεύματα τύπου για
την ελληνική οικονομία και τον πολιτισμό και χειρόγραφες
σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για την ελληνική
1959
οικονομία, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τον Κωνσταντίνο

Τελ.
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3

Ειδικά κείμενα [3] (1961-1987)
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Ειδικά κείμενα [4] (1983-1988)
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Σύμμικτο υλικό [1] (1967-1993)

6

Σύμμικτο υλικό [2] (1962-1985)
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Σύμμικτο υλικό [3] (1985)
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Σύμμικτο υλικό [4] (1986-1989)

9

Σύμμικτο υλικό [5] (1990-1999)

10

Δημοσιεύματα τύπου (1984)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Τσάτσο, την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, την ιταλική οικονομική ανάπτυξη και τον
πολιτισμό. Περιέχει επίσης, σημείωμα με θέμα τον Ιω.
Πεσμαζόγλου (22/12/1986), στο οποίο περιγράφεται η ίδρυση
του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών και επισυνάπτεται
κατάλογος των μελών του πρώτου ΔΣ του ιδρύματος, καθώς
και αλληλογραφία και ομιλίες του Ιω. Πεσμαζογλου των ετών
1959-1965 για τη σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά
και τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για την ελληνική
1961
οικονομία, τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, την ίδρυση του
ΚΟΔΗΣΟ, την ελληνική στρατηγική για τα προγράμματα
σταθεροποιήσεως, τις εκδηλώσεις της Εταιρείας Μελέτης
Ελληνικών Προβλημάτων (ΕΜΕΠ), την εγκαθίδρυση της
δικτατορίας Μεταξά, κ.ά. θέματα. Περιέχει, επίσης, επιστολή
του Α.Τ. Σγουρδαίου (Απρίλιος 1985) με θέμα την ένταξη της
Ελλάδας στην ΕΟΚ, γελοιογραφίες του ΚΟΔΗΣΟ που
χρησιμοποιήθηκαν σε προεκλογικό αγώνα, φωτοτυπημένες
προσκλήσεις και εκδόσεις της ΕΜΕΠ για τις διάφορες
εκδηλώσεις της, ενημερωτική επιστολή προς τα μέλη της
ΕΜΕΠ για την εκλογή του ΔΣ, καθώς και βιογραφικά στοιχεία
των Ιωάννη Πεσμαζόγλου, Γεωργίου Ιω. Πεσμαζόγλου και
Ιωάννη Γ. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για την πολιτική
1983
δράση του Ιω. Πεσμαζόγλου, την ελληνική οικονομία, την
επίσκεψη του οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου Α' στην
Ελλάδα, καθώς και πολιτικές γελοιογραφίες. Περιέχει επίσης,
απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Νίκου Νικολάου στον
δημοσιογράφο Γιάννη Τζανετάκο (04/12/1988) στην εκπομπή
«Τυπωθείτω» του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9.84 FM
Stereo», φάκελο με την ένδειξη «προσοχή» που περιέχει ένα
απόσπασμα ποιήματος του Charles- Francois Panard και
δημοσιεύματα τύπου με απόσπασμα της ομιλίας του Jean Rey
κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Συνδέσεως.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με την παραίτηση 1967
του Ιω. Πεσμαζόγλου από τη θέση του Υποδιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος (1967), τη λήξη της θητείας του ως
μέλους του ΔΣ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (27/02/1978),
επιστολή του Νάσου Δετζώρτζη προς τον Ιω. Πεσμαζόγλου
(15/01/1977) με ευχαριστίες για την παραλαβή βιβλίου και
αποστολή πρακτικών συνεδρίου, δελτίο τύπου για τη μήνυση
του Ιω. Πεσμαζόγλου προς την εφημερίδα «Εστία» (1969) και
δακτυλόγραφη συλλογή ποιημάτων του Τάλμποτ Κεφαλληνού
με αφιέρωση στον Ιω. Πεσμαζόγλου («Προσμένοντας την
Ξαστεριά»).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για τις
1962
ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ελληνική πολιτική κατάσταση,
την πρόταση του Ιω. Πεσμαζόγλου για ίδρυση διαρκούς
Επιτροπής Νεοελληνικής Γλώσσας, κ.ά. θέματα. Περιέχει
επίσης, τον πρόλογο του Ιω. Πεσμαζόγλου για το βιβλίο του
Jacob M. Landau «Παντουρκισμός».
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για τις
1985
ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ελληνική πολιτική κατάσταση,
την διακήρυξη 116 προσωπικοτήτων της Αριστεράς με σχόλια
γύρω από την προεδρική εκλογή και πορεία προς τις εκλογές
(1985), κ.ά. θέματα. Περιέχει επίσης, το τεύχος 38
(19/04/1985) του περιοδικού «Δεκαπενθήμερος Πολίτης».
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για τις σχέσεις
1986
Ελλάδας - Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Συνθήκη του
Λουξεμβούργου για την αναθεώρηση της Συνθήκης της
Ρώμης, το Εθνικό Σϋστημα Υγείας (ΕΣΥ), την ελληνική
οικονομική και πολιτική κατάσταση, τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις κ.ά. θέματα. Περιέχει επίσης, τον τόμο Β', τεύχος 11
(Μάρτιος - Απρίλιος 1986) του περιοδικού «Ελεύθερη Κοινωνία».
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για την αναπτυξιακή 1990
πολιτική της Ελλάδας, τις βιοτεχνίες και τις μικρές
επιχειρήσεις, τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην κρίση
του Περσικού Κόλπου, την εξωτερική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον Gunter Grass, κ.ά. θέματα.
Περιέχει επίσης, ομιλία του Ιω. Πεσμαζόγλου στην αγγλική
γλώσσα με τίτλο «Europe on the threshold of the 21st
Century», η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ευθύνη»
στην ελληνική γλώσσα (Απρίλης 1987).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για το μήνυμα 146
1984
προσωπικοτήτων του ελληνικού πνευματικού και
επιστημονικού κόσμου υπέρ της Ενωμένης Ευρώπης (1984),
την υποψηφιότητα του Ιω. Πεσμαζόγλου για Πρόεδρος του
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Ορθοδοξία [1]: απόψεις περί θρησκείας: δημοσιεύματα
τύπου (1993-1994)

12

Ορθοδοξία [2]: Appeal of Conscience Foundation:
«International Conference on Peace and Tollerance»
(Κωνσταντινούπολη, 07-09/02/1994)
Ορθοδοξία [3]: τροπολογία Κώδικα Φορολογίας υπέρ
Οικουμενικού Πατριαρχείου [1997;]
Ορθοδοξία [4]: Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
(1993-1994)

13
14

15

Ορθοδοξία [5]: Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
(1999)

16

Ορθοδοξία [6]: Οικουμενικό Πατριαρχείο (1998-1999)
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Πολιτισμικά [1] (1997-1998)

18

Πολιτισμικά [2] (1997-1998)

19

Πολιτισμικά [3] (2002-2003)

20

Σωματείο «Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία» (1970-1988)

22

Ελληνοαμερικανικά θέματα (1976, 1986): NATO, Κύπρος,
σκάνδαλο Watergate
Περιοδικό: «Αντί» (1986)

23

Λεύκωμα «Ο "Φάρος" του Βαρβασίου» (1992)

24

Περιοδικό: «The Anglo-Hellenic Review» (1998)

21
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ.ά. θέματα. Περιέχει επίσης,
τεύχος του περιοδικού «L'Express» (06-12 Απριλίου 1984).
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
απόψεις του Κ. Καστοριάδη για τον ρόλο της Ορθόδοξης
Εκκλησίας στον διεθνή χώρο, τη σχέση του Διαφωτισμού και
ευσεβισμού, τη σχέση Ορθοδοξίας και εθνικισμού,
βιβλιοπαρουσιάσεις βιβλίων κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει πρόγραμμα, κατάλογο συμμετεχόντων,
προσφωνήσεις και ομιλίες του συνεδρίου.

1993

1994

1994

1994

Ο φάκελος περιέχει εισηγητική έκθεση για τροπολογία του
Κώδικα Φορολογίας (Ν. 2238/1994).
Ο φάκελος περιέχει συνέντευξη του Οικουμενικού Πατριάρχη 1993
Βαρθολομαίου προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
(19/04/1994), αλληλογραφία και δημοσιεύματα τύπου σχετικά
με την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο (18-20/04/1994), ομιλία του στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο (19/04/1994) και χειρόγραφες σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1999
επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο (18-20/04/1994), δημοσιεύματα τύπου, δελτίο
τύπου, πρόγραμμα επίσκεψης και ομιλία του Οικουμενικού
Πατριάρχη στην Ακαδημία Αθηνών (21/05/1999), καθώς και
υλικό του συνεδρίου με τίτλο «A river of life: Down the Danube
to the Black Sea» με θέμα συζήτησης τη σχέση θρησκείας,
επιστήμης και περιβάλλοντος.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με την
1998
επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Εκκλησία της
Ελλάδας (20 Μαΐου - 5 Ιουνίου 1999), τον ιερό ναό Αγίας
Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη, το Οικουμενικό
Πατριαρχείο, κ.ά. θέματα.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για την χρήση της
1997
ελληνικής γλώσσας από τα ΜΜΕ, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
(κρίση στα Ίμια), την ανισοτιμία των γλωσσών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, κ.ά, θέματα. Περιέχει και χειρόγραφες
σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει α) δημοσιεύματα τύπου για τη χρήση της 1997
δημοτικής γλώσσας, τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών
και την εκπαίδευση, β) τον 1ο τόμο 1, τεύχος 2 (Μάρτιος 1998)
του περιοδικού «Panorama», γ) τον 2ο τόμος, τεύχος 14 της
«Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού 1770-2000», ένθετο της
εφημερίδας «Τα Νέα» που αναφέρεται στη θεατρική
δραστηριότητα στο νέο ελληνισμό την περίοδο 1770-1821.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη βράβευση του 2002
Παναγιώτη Λαμπρόπουλου με το βραβείο «Εξαιρετικής
Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου και
Στ. Πνευματικού» και δημοσίευμα του Αχιλλέα Εξάρχου με
τίτλο «Η ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571)», Αθήνα, 2002.
Ο φάκελος περιέχει τον Οργανισμό της Εν Αθήναις
1970
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (01/04/1970), έκδοση της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας με τα πεπραγμένα των ετών
1984-1985 και τον προϋπολογισμό 1985-1986 (1986) και
φωτοαντίγραφο της υπ' αριθμ. 2372/1988 απόφασης του
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την εκδίκαση έφεσης στην
αντιδικία μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και του Σωματείου «Φιλεκπαιδευτική
Εταιρεία», αναφορικά με τον διορισμό διευθυντών των
σχολικών μονάδων της Εταιρείας.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και δημοσιεύματα τύπου
1976
για το NATO, την Κύπρο και το σκάνδαλο Watergate.
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 325 (29/08/1986) της
1986
δεκαπενθήμερης πολιτικής επιθεώρησης «Αντί», όπου
δημοσιεύεται άρθρο του Β. Ζήση με τίτλο «Πώς στήνεται μια
συκοφαντική εκστρατεία: μια σούπα με πολλά λαχανικά» (σσ.
33-39), σχετικά με τη διοχέτευση συκοφαντικών πληροφοριών
εναντίον του Ηλία Δημητρακόπουλου από την ΚΥΠ στη CIA
και την ελληνική διασύνδεση στο σκάνδαλο Watergate.
Ο φάκελος περιέχει λεύκωμα του Μορφωτικού Συνδέσμου
1992
Βαρβασίου Χίου και της Βιβλιοθήκης «Ο Φάρος» με τίτλο «Ο
"Φάρος" του Βαρβασίου, μικρασιατικός ακτόβραχος σε
αιγαιοπελαγίτικο νησί: στα 70 χρόνια (1922-1992) της μνήμης
των νεομαρτύρων του μικρασιατικού ξεριζωμού», Χίος 1992.
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 17 (Άνοιξη 1998) του
1998
περιοδικού «The Anglo-Hellenic Review». Μεταξύ άλλων
περιλαμβάνονται άρθρο του Arthur Foss για τη Ζωή Καλλιγά
και άρθρο του Paul Watkins για την κλοπή πολιτιστικών
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αγαθών της Κύπρου.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου για
1991
βιβλιοπαρουσίαση, δοκίμια του βιβλίου των Αχιλλέα Μητσού
και Αντιγόνης Λυμπεράκη, με τίτλο «Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
και περιφερειακή ανάπτυξη: φυγόκεντρες και κεντρομόλες
τάσεις περιφερειακότητας», το βιβλίο του Nino Novacco
«Politiche per lo sviluppo: Alcuni ricordi sugli anni '50 tra
cronaca e storia», καθώς και χειρόγραφο σημείωμα με
παρατηρήσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Έρευνα Αχιλλέα Μητσού - Αντιγόνης Λυμπεράκη:
Ο φάκελος περιέχει δοκίμια του βιβλίου των Αχιλλέα Μητσού 1998
«Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και περιφερειακή ανάπτυξη» [2]
και Αντιγόνης Λυμπεράκη, με τίτλο «Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
(1998)
και περιφερειακή ανάπτυξη: φυγόκεντρες και κεντρομόλες
τάσεις περιφερειακότητας», καθώς και χειρόγραφο σημείωμα
με παρατηρήσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου.
Βιβλίο M. Duverger, «L'Europe des hommes» με
Ο φάκελος περιέχει λυτές φωτοτυπίες του βιβλίου και των
χειρόγραφες διορθώσεις [1]
διορθώσεων.
Βιβλίο M. Duverger, «L'Europe des hommes» με
Ο φάκελος περιέχει λυτές φωτοτυπίες του βιβλίου και των
χειρόγραφες διορθώσεις [2]
διορθώσεων, καθώς και σχετική αλληλογραφία.
Χρ. Π. Μπαλόγλου: βιογραφικό σημείωμα και δημοσιεύσεις Ο φάκελος περιέχει βιογραφικό σημείωμα και δημοσιεύσεις
1994
[1994]
του Χρ. Π. Μπαλόγλου με θέμα την οικονομική και κοινωνική
πολιτική κατά την περίοδο της βυζαντινής αυτοκρατορίας και
την οικονομία του Αριστοτέλη, καθώς και βιβλιοκριτικές
εκδόσεων και μεταφράσεων στην νεοελληνική των έργων του
Γεωργίου Γεμιστού - Πλήθωνος.
Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Ο φάκελος περιέχει αποτελέσματα αναζήτησης στην
αρχειονομική εφαρμογή του Αρχείου Κ. Καραμανλή με
κριτήριο αναζήτησης «Αποστολέας: Πεσμαζόγλου»
(20/07/2001), αντίγραφο σημειώματος του Ιω. Πεσμαζόγλου
με θέμα «Εξελίξεις μετά την έναρξιν των διαπραγματεύσεων
διά την ΕΖΕΣ (14-20 Νοεμβρίου) εντός της Διακυβερνητικής
Επιτροπής» (30/11/1957), καθώς και ενημερωτικά έντυπα του
Ιδρύματος Κ. Καραμανλή.
Λεόντειο Λύκειο Πατησίων: ημερίδα για τα εβδομήντα χρόνια Ο φάκελος περιέχει αφίσα για εκδήλωση στο Λεόντειο Λύκειο 1994
από την ίδρυσή του (1924-1994)
Πατησίων, στις 27/02/1994, με αφορμή τα 70 χρόνια από την
ίδρυσή του. Συμμετέχει, μεταξύ άλλων, και ο Ιω. Πεσμαζόγλου.
Έρευνα Αχιλλέα Μητσού - Αντιγόνης Λυμπεράκη:
«Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και περιφερειακή ανάπτυξη» [1]
(1991-1997)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

1998

1994

1994

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
14 - Ποικίλα θέματα
1 - Προσωπικά
Πλήθος φακέλων:
Έτ. περ. παρ.

Α/α

1997

Τίτλος

1

Πιστοποιητικά οικογένειας Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου

2

Σπουδές: Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομικά (1938-1939)

3

Σπουδές: Πανεπιστήμιο Αθηνών - Οικονομικά (1939-1941)
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Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των
1918
Ιωάννη, Μιράντας, Στεφάνου και Βασιλείου Πεσμαζόγλου, την
υποβολή υποψηφιότητας του Ιω. Πεσμαζόγλου για την έδρα
Πολιτικής Οικονομίας στη Νομική Σχολή Αθηνών,
πιστοποιητικό στρατού για την κατάληψη δημόσιας θέσης, την
από 30/12/1966 απόφαση της Νομαρχίας Αττικής «περί
διορθώσεως του επωνύμου και προσθήκης τόπου γεννήσεως
του Πεσματζόγλου [sic] Στεφάνου του Ιωάννου-Γεωργίου» και
αιτήσεις προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών για την έκδοση
αποσπάσματος ποινικού μητρώου.
Ο φάκελος περιέχει γραπτές ασκήσεις και εργασίες του Ιω.
1938
Πεσμαζόγλου στα μαθήματα Αστικού Δικαίου, Ποινικού
Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας που παρακολούθησε στη
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το γ΄ και δ΄
έτος των σπουδών του. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι
εργασίες: «Ο άδικος χαρακτήρ της παραλείψεως επί των διά
παραλείψεως τελουμένων εγκλημάτων», «Περί ποινικής
ευθύνης», «Ιστορική μελέτη της εξελίξεως του εκλογικού
δικαίου εν Ελλάδι από του 1821 μέχρι και του εκλογικού νόμου
του 1844» και «Ο θεσμός του δικαστηρίου των συγκρούσεων
εν Γαλλία και Ελλάδι». Σημειώνεται ότι οι εργασίες φέρουν
ιδιόχειρες παρατηρήσεις των καθηγητών Γ. Σ. Μαριδάκη, Ν. Ι.
Χωραφά και Γ. Θ. Ράμμου.
Ο φάκελος περιέχει εργασίες του Ιω. Πεσμαζόγλου στα
1938
μαθήματα οικονομικών που παρακολούθησε στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι
εργασίες: «Η συμμετοχή της δημόσιας οικονομίας εις το
κοινωνικόν προϊόν», «Περί του προβλήματος της οικονομικής
οργανώσεως» και «Σημειώσεις θεωρητικής κοινωνικής
οικονομικής». Περιλαμβάνονται επίσης, τα συγγράμματα «Αι

Τελ.
1967

1939

1945

Σελίδα: 176

7

Βιβλίο J. Gibbens, «The care of young babies» (1948)

μέθοδοι εις την οικονομικήν επιστήμην» της Αγλαΐας Γ.
Παγκάλου (Αθήναι 1938) και «Η πολιτική της Τραπέζης της
Ελλάδος από 19 Οκτωβρίου 1944 μέχρι 8 Ιανουαρίου 1945»
του Ξενοφώντος Ε. Ζολώτα (Αθήναι 1945).
Ο φάκελος περιέχει λυτά έγγραφα από τις σπουδές του Ιω.
Πεσμαζόγλου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Cambridge.
Ο φάκελος περιέχει το σύγγραμμα του Π. Α. Παπαληγούρα, το
οποίο φέρει ιδιόχειρη αφιέρωση (08/02/1936).
Ο φάκελος περιέχει τέσσερα βιβλία του Ιω. Πεσμαζόγλου με
ιδιόχειρες αφιερώσεις προς τη μητέρα του Αγγελική.
Περιλαμβάνονται τα: «Αγορά εργασίας και εργατική
απασχόλησις», Αθήναι 1945, «Περί των μεταφορών εν γένει
και ιδία εν τη ελληνική οικονομία», Αθήναι 1945, «Βρεττανικαί
κυκλικαί κυμάνσεις 1870-1913: συμβολή εις την
οικονομετρικήν έρευναν του οικονομικού κύκλου», Αθήναι
1949 και «Υπόμνημα περί των σπουδών, της δράσεως και
των επιστημονικών εργασιών», Αθήναι 1966.
Ο φάκελος περιέχει το ομώνυμο βιβλίο.

8

Αποδείξεις [1]: διάφορα (1956-1967)

Ο φάκελος περιέχει διάφορες αποδείξεις.

1956

1967

9

Ο φάκελος περιέχει συνδρομή συμμετοχής του Ιω.
Πεσμαζόγλου στον Βασιλικό Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος.
Ο φάκελος περιέχει αποδείξεις δωρεών.

1956

1967

10

Αποδείξεις [2]: Βασιλικός Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος
(1956-1967)
Αποδείξεις [3]: δωρεές (1959, 1966-1967)

1959

1967

11

Αποδείξεις [4]: Πανεπιστήμιο Αθηνών (1965-1967)

1965

1967

12

1956

1973

13

Αποδείξεις [5]: συνδρομές περιοδικών (1956, 1959-1967,
1973)
Βιβλία - γενικά: αλληλογραφία (1957-1967)

Ο φάκελος περιέχει αποδείξεις αποδοχών του Ιω.
Πεσμαζόγλου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ο φάκελος περιέχει αποδείξεις για συνδρομές περιοδικών.

1957

1967

14

Βιβλία: παραγγελίες (1954-1966)

1954

1966

15

Βιβλία: παραγγελίες από W. Heffer & Sons (1955-1967)

1955

1967

16

Βιβλία: παραγγελίες μέσω της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας
της Ελλάδος [1]
Βιβλία: παραγγελίες μέσω της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας
της Ελλάδος [2]
Βιβλία: παραγγελίες μέσω της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας
της Ελλάδος [3]
Βιβλία: παραγγελίες μέσω της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας
της Ελλάδος [4]

Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου
σχετική με την παραλαβή ή την αποστολή βιβλίων σε ιδιώτες.
Ο φάκελος περιέχει παραγγελίες του Ιω. Πεσμαζόγλου για
αγορά βιβλίων.
Ο φάκελος περιέχει παραγγελίες του Ιω. Πεσμαζόγλου για
αγορά βιβλίων από τον εκδοτικό οίκο W. Heffer & Sons.
Ο φάκελος περιέχει παραγγελίες των ετών 1960-1967 για
αγορά βιβλίων.
Ο φάκελος περιέχει παραγγελίες των ετών 1964-1967 για
αγορά μεταχειρισμένων βιβλίων.
Ο φάκελος περιέχει παραγγελίες των ετών 1961-1967 για την
ανανέωση συνδρομών.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήριο με τίτλο «Κατάλογος βιβλίων
υπαρχόντων ήδη εις Βιβλιοθήκην Τ.Ε. κατά τον χρόνον
ζητήσεώς των υπό κ. Ι.Π.».

1960

1967

1964

1967

1961

1967

Ο φάκελος περιέχει λυτά έγγραφα των ετών 1962-1965 που
αφορούν παραγγελίες βιβλίων.
Ο φάκελος περιέχει λυτά έγγραφα που αφορούν τον δανεισμό
βιβλίων σε τρίτους.
Ο φάκελος περιέχει γραμμάτια είσπραξης ασφαλίστρων για το
αυτοκίνητο του Ιω. Πεσμαζόγλου, ασφαλιστήρια συμβόλαια,
αποδείξεις παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
καθώς και τριπλότυπα είσπραξης και εκκαθαριστικό σημείωμα
τελών κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
Ο φάκελος περιέχει την από 21/04/1975 αίτηση του Ιω.
Πεσμαζόγλου «περί επιστροφής των παρακρατηθεισών
αποδοχών διαθεσιμότητος».
Ο φάκελος περιέχει την υποβληθείσα τον Απρίλιο του 1980
δήλωση φόρου ακινήτου περιουσίας.
Ο φάκελος περιέχει βιογραφικά σημειώματα του Ιω.
Πεσμαζόγλου, καθώς και αλληλογραφία με εκδότες για τη
δημοσίευση λήμματος σε εκδόσεις Who's Who.
Ο φάκελος περιέχει σημειώσεις προς τη βιογράφο του Ιω.
Πεσμαζόγλου, Νίτσα Λουλέ-Θεοδωράκη, για τη συγγραφή της
βιογραφίας του. [Τα τεκμήρια χρονολογούνται μεταξύ του
τέλους του 1985 και των αρχών του 1986].
Ο φάκελος περιέχει σημειώσεις προς τη βιογράφο του Ιω.
Πεσμαζόγλου, Νίτσα Λουλέ-Θεοδωράκη, για τη συγγραφή της
βιογραφίας του. [Τα τεκμήρια χρονολογούνται μεταξύ του
τέλους του 1985 και των αρχών του 1986].
Ο φάκελος περιέχει σημειώσεις προς τη βιογράφο του Ιω.
Πεσμαζόγλου, Νίτσα Λουλέ-Θεοδωράκη, για τη συγγραφή της
βιογραφίας του. [Τα τεκμήρια χρονολογούνται τον Απρίλιο του
1986].
Ο φάκελος περιέχει δοκίμια με διορθώσεις προς τη βιογράφο
του Ιω. Πεσμαζόγλου, Νίτσα Λουλέ-Θεοδωράκη, για τη

1962

1965

1963

1967

1967

1976

1968

1969

1980

1980

1955

1967

1985

1986

1985

1986

1986

1986

1986

1986

4
5
6

17
18
19

Σπουδές Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου: διάφορα
(1933-1949)
Σύγγραμμα Π. Α. Παπαληγούρα: «Μερικές σκέψεις και
ομολογίες γύρω και πέρα από το λόγο» (1935)
Βιβλία με αφιερώσεις στην Αγγέλα Πεσμαζόγλου
(1945-1966)

21

Βιβλία: παραγγελίες μέσω της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας
της Ελλάδος [5]
Βιβλία: δανεισμοί (1963-1967)

22

Έξοδα αυτοκινήτου (1967-1976)

23

Πανεπιστήμιο Αθηνών: παρακράτηση αποδοχών
διαθεσιμότητας (1968-1969)

24

Δήλωση φόρου ακινήτου περιουσίας 1980

25

Βιογραφικά σημειώματα Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1955-1967)

26

Βιογραφία «Γιάγκος Πεσμαζόγλου»: σημειώσεις προς
Νίτσα Λουλέ-Θεοδωράκη [1]

27

Βιογραφία «Γιάγκος Πεσμαζόγλου»: σημειώσεις προς
Νίτσα Λουλέ-Θεοδωράκη [2]

28

Βιογραφία «Γιάγκος Πεσμαζόγλου»: σημειώσεις προς
Νίτσα Λουλέ-Θεοδωράκη [3]

29

Βιογραφία «Γιάγκος Πεσμαζόγλου»: δοκίμια με διορθώσεις
[1]

20
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1933

1949

1935

1936

1945

1966

1948

1948
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30

Βιογραφία «Γιάγκος Πεσμαζόγλου»: δοκίμια με διορθώσεις
[2]

31

Βιογραφία «Γιάγκος Πεσμαζόγλου»: δοκίμια με διορθώσεις
[3]

32

Βιογραφία «Γιάγκος Πεσμαζόγλου»: συνεντεύξεις Μιράντας
Πεσμαζόγλου (1987)

33

Βιογραφικές σημειώσεις και σκέψεις Ιωάννη (Γιάγκου)
Πεσμαζόγλου
Σημειώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου (1970;)

34

35

Τετράδια σημειώσεων Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
(1985-1986)

36

Σημειώσεις Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου [1997;]

37

Ίδρυμα Γουλανδρή - Χόρν: Πρόσκληση για τα εγκαίνια
(1982;)

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

συγγραφή της βιογραφίας του. [Τα τεκμήρια χρονολογούνται
τον Δεκέμβριο του 1986].
Ο φάκελος περιέχει δοκίμια με διορθώσεις προς τη βιογράφο 1986
του Ιω. Πεσμαζόγλου, Νίτσα Λουλέ-Θεοδωράκη, για τη
συγγραφή της βιογραφίας του. [Τα τεκμήρια χρονολογούνται
τον Δεκέμβριο του 1986].
Ο φάκελος περιέχει δοκίμια με διορθώσεις προς τη βιογράφο 1986
του Ιω. Πεσμαζόγλου, Νίτσα Λουλέ-Θεοδωράκη, για τη
συγγραφή της βιογραφίας του. [Τα τεκμήρια χρονολογούνται
τον Δεκέμβριο του 1986].
Ο φάκελος περιέχει δακτυλογραφημένα δοκίμια από
1987
συνεντεύξεις της Μιράντας Πεσμαζόγλου προς τη βιογράφο
του Ιω. Πεσμαζόγλου, Νίτσα Λουλέ-Θεοδωράκη, αναφορικά με
την παραμονή του ζεύγους Πεσμαζόγλου στο Cambridge και
την εξορία στη Δεσκάτη Γρεβενών. Ο φάκελος περιέχει επίσης
απόκομμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» (11/10/1983),
στο οποίο περιλαμβάνεται σχόλιο με τίτλο «Η κ. Μιράντα»,
σχετικό με τη στάση της Μ. Πεσμαζόγλου κατά την επίσκεψη
του συζύγου της στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να υποβληθεί
σε χειρουργική επέμβαση.
Ο φάκελος περιέχει βιογραφικές σημειώσεις και σκέψεις του
2000
Ιω. Πεσμαζόγλου που χρονολογούνται μετά το 2000.
Ο φάκελος περιέχει την από τον Φεβρουάριο του 1970
1970
επιστολή του Ernest Kay σχετικά με το βιογραφικό λήμμα για
τον Ιω. Πεσμαζόγλου στο «Dictionary of International
Biography», σχέδιο μελέτης του Ιω. Πεσμαζόγλου με τίτλο
«The Greek Economy since 1967» που φέρει χειρόγραφες
διορθώσεις και επισημάνσεις, καθώς και χειρόγραφες
σημειώσεις σε αγγλική γλώσσα σχετικές με τις ελληνικές
οικονομικές εξελίξεις (ενδεχομένως αφορούν σε συνέντευξη).
Ο φάκελος περιέχει τετράδια σημειώσεων του Ιω.
1985
Πεσμαζόγλου του Μαρτίου 1985 και του Σεπτεμβρίου 1986 και
φωτοτυπίες σημειώσεων του Οκτωβρίου 1985.
Ο φάκελος περιέχει σημειώσεις του Ιω. Πεσμαζόγλου,
1997
πιθανώς του 1997.
Ο φάκελος περιέχει πρόσκληση και πρόγραμμα μαθημάτων.

1982

1986

1986

1987

1970

1986

1997
1982

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
14 - Ποικίλα θέματα
2 - Ανεπίσημα ταξίδια - επισκέψεις στο εξωτερικό
Πλήθος φακέλων:

40

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Cambridge: ιστορικοί οδηγοί

2

Cambridge: προγράμματα εκδηλώσεων (1946-1949)

3

Cambridge: τουριστικοί οδηγοί και χάρτες

4

Ταξίδι στις ΗΠΑ: Harvard (1954-1955)

5

Ταξίδι στη Βιέννη (Μάιος 1974)

6

Ταξίδι στο Μόναχο (24-28/03/1976)

7

Ταξίδι στις Βρυξέλλες και τη Louvain-La-Neuve
(28 Μαρτίου - 3 Απριλίου 1976)
Ταξίδι στη Χάγη, στο Λουξεμβούργο και στο Παρίσι
(03-10/04/1976)

8

9

Ταξίδι στην Kostanz (22-24/04/1977)

10

Ταξίδι στη Ζυρίχη (24-27/04/1977)

11

Ταξίδι στη Bruges (27-29/04/1977)

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Ο φάκελος περιέχει ιστορικούς οδηγούς του Cambridge με
χειρόγραφες σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει προγράμματα εκδηλώσεων ετών
1946-1949, καθώς και το θεατρικό έργο του Nevill Coghill,
«The Masque of Hope», Oxford University Dramatic Society
(1948).
Ο φάκελος περιέχει οδηγούς περιήγησης στην πόλη και το
Πανεπιστήμιο του Cambridge (1946, 1953 κ.ά.), χάρτη των
περιχώρων, καθώς και χειρόγραφο σκαρίφημα με τα σημεία
που ενδιέφεραν το ζεύγος Πεσμαζόγλου (1946;).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ταξίδι του ζεύγους
Πεσμαζόγλου στις ΗΠΑ, την περίοδο 1954-1955.
Ο φάκελος περιέχει προγράμματα συναυλιών και
παραστάσεων μελοδράματος.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την ομιλία του Ιω.
Πεσμαζόγλου στο Sudosteuropagesellschaft στο Μόναχο.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ταξίδι του Ιω.
Πεσμαζόγλου στις Βρυξέλλες και τη Louvain-La-Neuve.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ταξίδι του Ιω.
Πεσμαζόγλου στη Χάγη (03-05/04/1976), στο Λουξεμβούργο
(05-08/04/1976) και στο Παρίσι (08-10/04/1976).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ταξίδι του Ιω.
Πεσμαζόγλου στην Kostanz (22-24/04/1977).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ταξίδι του Ιω.
Πεσμαζόγλου στη Ζυρίχη.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ταξίδι του Ιω.

Αρχ.
1924

Τελ.
1947

1946

1949

1946

1953

1954

1955

1974

1974

1976

1976

1976

1976

1976

1976

1977

1977

1977

1977

1977

1977
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12

Ταξίδι στις Βρυξέλλες (29 Απριλίου - 6 Μαΐου 1977)

13

Ταξίδια στο Λονδίνο (02-16/01/1978 και 22-29/09/1982)

14

Ταξίδι στο Παρίσι και τη Βιέννη [1]: Παρίσι (22-30/11/1978)

15

Ταξίδι στο Παρίσι και τη Βιέννη [2]: Βιέννη (30 Νοεμβρίου 4 Δεκεμβρίου 1978)

16

Ταξίδι στο Λουξεμβούργο (08-14/02/1981)

17

Ταξίδι στο Στρασβούργο (1981)

18

Ταξίδι στο Στρασβούργο (1981-1982)

19

Ταξίδια στο Στρασβούργο (1981-1983)

20

Ταξίδια στο Στρασβούργο (1981-1984)

21

Ταξίδια στο Στρασβούργο (1981-1984)

22

Ταξίδι στο Στρασβούργο (Ιανουάριος 1982)

23

Ταξίδι στο Interlaken (07-10/10/1982)

24

Ταξίδι στο Βέλγιο: Βρυξέλλες - Bruges (Οκτώβριος Νοέμβριος 1982)

25

Ταξίδι στις ΗΠΑ: Washington - Νέα Υόρκη (Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1983)

26

Ταξίδι στο Λονδίνο (15-21/09/1986)

27

Ταξίδια στην Αγγλία (1986, 1988)

28

Επίσκεψη στο Άγιον Όρος (Σεπτέμβριος 1987) [1]

29

Επίσκεψη στο Άγιον Όρος (Σεπτέμβριος 1987) [2]

30

Επίσκεψη στο Άγιον Όρος (Σεπτέμβριος 1987) [3]

31
32

Ταξίδι στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες (Χριστούγεννα 1987 Πρωτοχρονιά 1988)
Ταξίδι στο Λονδίνο [1992;]: έντυπα της Bank of England

33

Ταξίδι στο Λονδίνο [1992;]: διάφορα

34

Ταξίδι στην Αγγλία

35

Ταξίδι στο Λονδίνο: τουριστικά

36

Ταξίδι στο Λονδίνο: φωτογραφικό λεύκωμα

37

Τουριστικοί οδηγοί

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Πεσμαζογλου στη Bruges.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ταξίδι του Ιω.
1977
Πεσμαζογλου στις Βρυξέλλες.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με δύο ταξίδια του Ιω.
1978
Πεσμαζογλου στο Λονδίνο.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη διαμονή και την
1978
ψυχαγωγία του Ιω. Πεσμαζογλου στο Παρίσι μετά τη Σύνοδο
της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Ελλάς-ΕΟΚ»
(23-24/11/1978).
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τη διαμονή και την
1978
ψυχαγωγία του Ιω. Πεσμαζογλου στη Βιέννη μετά τη Σύνοδο
της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Ελλάς-ΕΟΚ»
(23-24/11/1978).
Ο φάκελος περιέχει αποδείξεις, τουριστικούς οδηγούς και
1981
χάρτες από το ταξίδι του Ιω. Πεσμαζόγλου στο Λουξεμβούργο.
Ο φάκελος περιέχει διάγραμμα θέσεων ευρωβουλευτών στο 1981
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (12/01/1981), έντυπα εστιατορίων,
τουριστικούς οδηγούς, απόκομμα εντύπου για το foie gras,
χάρτη του Στρασβούργου και ετικέτες κρασιών.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία, προσκλήσεις σε
1981
εκδηλώσεις, εισιτήρια πολιτιστικών χώρων και διπλωματικές
κάρτες.
Ο φάκελος περιέχει τουριστικά έντυπα και χάρτες του
1981
Στρασβούργου.
Ο φάκελος περιέχει αποδείξεις εστιατορίων από τα ταξίδια του 1981
Ιω. Πεσμαζόγλου στο Στρασβούργο.
Ο φάκελος περιέχει αεροπορικά εισιτήρια και αποδείξεις
1981
ξενοδοχείων από τα ταξίδια του Ιω. Πεσμαζόγλου στο
Στρασβούργο.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με την πρώτη
1982
συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου του έτους 1982, εκδήλωση
των χριστιανικών εκκλησιών, καθώς και έντυπα μουσικών
εκδηλώσεων και τουριστικούς οδηγούς.
Ο φάκελος περιέχει εισιτήρια, δρομολόγια τρένων,
1982
τουριστικούς οδηγούς και χάρτες για την επίσκεψη του Ιω.
Πεσμαζόγλου στο Interlaken της Ελβετίας, όπου διεξήχθη το
Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών.
Ο φάκελος περιέχει φυλλάδια, αποδείξεις ξενοδοχείων και
1982
εστιατορίων και οδηγούς μουσείων σχετικά με το ταξίδι του
ζεύγους Πεσμαζόγλου στις Βρυξέλλες και τη Bruges του
Βελγίου, για επίσκεψη στο φεστιβάλ τέχνης Europalia '82.
Επίσης, περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ταξίδι του Ιω.
1983
Πεσμαζόγλου στις ΗΠΑ για να υποβληθεί σε χειρουργική
επέμβαση.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με ταξίδι του Ιω.
1986
Πεσμαζόγλου στο Λονδίνο.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα ταξίδια του Ιω.
1986
Πεσμαζόγλου στην Αγγλία (1986, 1988) για να υποβληθεί σε
χειρουργικές επεμβάσεις στα μάτια.
Ο φάκελος περιέχει «διαμονητήριο» με άδεια παραμονής του 1986
Ιω. Πεσμαζόγλου στο Άγιον Όρος (05-18/09/1987),
ημερολόγιό του (1986-1987), δημοσιεύματα τύπου που
αναφέρονται στο Άγιον Όρος, χειρόγραφα σημειώματα,
επιστολή και εισιτήρια.
Ο φάκελος περιέχει το τεύχος 96 του περιοδικού «Εποπτεία» 1984
(Δεκέμβριος 1984) με αφιέρωμα στο Άγιον Όρος.
Ο φάκελος περιέχει τον εικονογραφημένο οδηγό του
1987
αρχαιολόγου Σωτήρη Καδά, «Το Άγιον Όρος. Τα μοναστήρια
και οι θησαυροί τους», Εκδοτική Αθηνών 1987.
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ταξίδι του Ιω.
1987
Πεσμαζόγλου στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες.
Ο φάκελος περιέχει έντυπα της Bank of England από το ταξίδι 1992
του Ιω. Πεσμαζόγλου στο Λονδίνο [πιθανόν το 1992].
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια από το ταξίδι του Ιω.
1992
Πεσμαζόγλου στο Λονδίνο [πιθανόν το 1992].
Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με το ταξίδι του Ιω.
Πεσμαζόγλου στην Αγγλία.
Ο φάκελος περιέχει χάρτη του Λονδίνου και οδηγό της Tate
1963
Gallery (1963).
Ο φάκελος περιέχει φωτογραφικό λεύκωμα με τίτλο «Souvenir
of... London».
Ο φάκελος περιέχει οδηγούς για το Στρασβούργο, το Λονδίνο,
τη Βιρτζίνια και τη Βοστώνη.

1977
1982
1978

1978

1981
1981

1982

1983
1984
1984

1982

1982

1982

1983

1986
1988

1987

1984
1987

1988
1992
1992

1975

Σελίδα: 179
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Ταξίδια στην Αλσατία

Ο φάκελος περιέχει τουριστικούς οδηγούς για την Αλσατία.

39

Ταξίδια στην Αλσατία

40

Ταξίδια στη Γαλλία: αναμνηστικά

Ο φάκελος περιέχει εικονογραφημένη παρουσίαση του
κάστρου Haut-Koenigsbourg στην Αλσατία (έκδ. 1982) με
χειρόγραφη αφιέρωση.
Ο φάκελος περιέχει μενού εστιατορίων από ταξίδια του Ιω.
Πεσμαζόγλου στη Γαλλία.

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

1982

1982

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
14 - Ποικίλα θέματα
3 - Στέφανος Γ. Πεσμαζόγλου
Πλήθος φακέλων:

12

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

1

Χρεόγραφα (1885-1926)

2

Δικαστικός πραγματογνώμων (Αλεξάνδρεια 1886)

3

Προξενείο Βελγίου (Αλεξάνδρεια 1892-1894)

4

Προσωπικά

5

Αλληλογραφία

6

Αλληλογραφία

7

Τράπεζα Αθηνών - Αλληλογραφία με Deutsche Bank

8

Αλληλογραφία με Κωνσταντινούπολη [1]

9

Αλληλογραφία με Κωνσταντινούπολη [2]

10

Αλληλογραφία με Κωνσταντινούπολη [3]

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Περιγραφή
Αρχ.
Ο φάκελος περιέχει ομολογίες του Βασιλείου της Ελλάδος του 1885
1885· ομολογίες του Βασιλείου της Σερβίας του 1888·
ομολογία της Αυστρίας· γραμμάτιο του J. M. Pappalas
(Μασσαλία) του 1911· ομολογίες της Ρωσικής Αυτοκρατορίας
του 1917· ομολογία του Βασιλείου της Ελλάδος του 1922· και
ομολογία της Ελληνικής Δημοκρατίας του 1926.
Ο φάκελος περιέχει πρόσκληση του Στ. Πεσμαζόγλου στο
1886
Πρωτοδικείο Αλεξανδρείας για να παραστεί με την ιδιότητα του
ορκωτού λογιστή (21/06/1886), πρόσκληση του ίδιου στο
Εφετείο Αλεξανδρείας (27/06/1886) και πρόσκλησή του στο
Πρωτοδικείο της Mansourah (χ.χ.).
Ο φάκελος περιέχει επιστολή του προξενείου του Βελγίου στην 1892
Αλεξάνδρεια προς τον Στ. Πεσμαζόγλου, γραμματέα του
προξενείου (20/10/1892) και πιστοποιητικό του Γεωργίου
Πεστεμαλζόγλου (Georges Pestemalzoglu) από το μητρώο
του Γαλλικού προξενείου της Αλεξάνδρειας (11/05/1894).
Ο φάκελος περιλαμβάνει δίπλωμα της τεκτονικής οργάνωσης 1892
«Les Pyramides d' Egypte» της Αλεξάνδρειας (22/11/1892),
δίπλωμα της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας (12/06/1902),
ανακοίνωση παύσης των εργασιών του τραπεζιτικού
καταστήματος «Στέφανος Γ. Πεσμαζόγλου και Σα»
Κωνσταντινούπολης (24/11/1904), επιστολή της Τράπεζας
Αθηνών με την αποδοχή της παραίτησης του Στ.
Πεσμαζόγλου (27/01/1937) και ασπρόμαυρη φωτογραφία του
Στ. Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει προσωπικές και επαγγελματικές
1906
επιστολές της Τράπεζας Αθηνών, του Αλέξανδρου Γ.
Πεσμαζόγλου από την Αθήνα και του Ι. Παππαλά (J. M.
Pappalas) από τη Μασσαλία. Περιέχει, επίσης, ένα
ακυρωμένο γραμμάτιο της Τράπεζας Αθηνών (εκδ.
08/12/1909).
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία μεταξύ
1916
Κωνσταντινούπολης, Πέρα, Γαλατά και Αθήνας με τους
Ευφροσύνη Α. Βασιλειάδου, Μιχαήλ Κάμφονα, Όθωνα
Φωστηρόπουλου, Αντώνιο Γ. Ζωγράφο, Νικόλαο. Λαγούτη,
Στέφανο Πεσμαζόγλου και Αικατερίνη Σ. Λορέντζου, καθώς και
καταστάσεις εξόδων, λογαριασμούς ενοικίων, εκκαθαριστικά
σημειώματα, έγγραφα της Societe Nationale d'Assurances de
Turquie κ.ά., σχετικά κυρίως με τη διαχείριση της ακίνητης
περιουσίας της οικογένειας Πεσμαζόγλου στη νήσο Αντιγόνη
του Μαρμαρά.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία της Τράπεζας Αθηνών με 1921
την Deutsche Bank σχετική με λογαριασμούς διαθεσίμων σε
μάρκα.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Στέφανου
1928
Πεσμαζόγλου και της Αγγελικής Λορέντζου με τους Νικόλαο
και Περικλή Λαγούτη, σχετική κυρίως με τα ακίνητα της
οικογένειας Πεσμαζόγλου στην Κωνσταντινούπολη και στη
νήσο Αντιγόνη. Περιέχει, επίσης, αντίγραφα αλληλογραφίας
της Τράπεζας Αθηνών από τη Χίο προς τους πελάτες της.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία του Στέφανου
1934
Πεσμαζόγλου και της Αγγελικής Λορέντζου με τους Νικόλαο
και Περικλή Λαγούτη και τον Π. Παπαδόπουλο, σχετική κυρίως
με τα ακίνητα της οικογένειας Πεσμαζόγλου στην
Κωνσταντινούπολη και στη νήσο Αντιγόνη.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία της Αγγελικής Λορέντζου
1936
με τον Νικόλαο Λαγούτη, σχετική κυρίως με τα ακίνητά της
στην Κωνσταντινούπολη και στη νήσο Αντιγόνη.

Τελ.
1926

1886

1894

1937

1910

1924

1927

1933

1935

1937

Σελίδα: 180

11

Διαχείριση ακινήτων στην Αθήνα

12

Οικογενειακός τάφος

Αρχείο:
Σειρά:
Υποσειρά:

Ο φάκελος περιέχει τεκμήρια σχετικά με τα οικονομικά του
1917
ακινήτου της οδού Σικελίας 5 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας
Στέφανου Πεσμαζόγλου. Περιλαμβάνονται: α) συμβόλαιο
πώλησης ακινήτων στην περιοχή Αναλάτου Αθηνών στους
Ιωάννη Γ. Λιβανό και Ξενοφώντα Κ. Μελέκο (1917), β)
πρόχειρο τοπογραφικό σκαρίφημα χωρίς τοπογραφική ένδειξη
(10/01/1928), γ) αποδείξεις εξόφλησης λογαριασμών της
Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών Πειραιώς (1939), δ) αποδείξεις
εξόφλησης λογαριασμών της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας
Υδάτων (1940-1941) και ε) δύο μη συμπληρωμένα έντυπα
φόρμες για τη δήλωση εισοδημάτων εξ οικοδομών.
Ο φάκελος περιέχει αίτηση της Αγγέλας Πεσμαζόγλου προς
1963
τον Δήμαρχο Αθηναίων, σχετική με τον οικογενειακό τάφο στο
Β΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

1941

1963

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
14 - Ποικίλα θέματα
4 - Αρχειακό υλικό: προσθήκες
Πλήθος φακέλων:

18

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Τίτλος

Περιγραφή

1

Αλληλογραφία Μιράντας Πεσμαζόγλου

2

Αλληλογραφία Μιράντας Πεσμαζόγλου

3

Αλληλογραφία Μιράντας Πεσμαζόγλου

4

Ελληνική Εταιρεία προστασίας του περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής κληρονομιάς: ομιλίες Κ. Καρρά

5

Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων: ασφάλιση υδατογραφίας
Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου

6

Επιστημονικό μνημόσυνο του Ακαδημαϊκού Ιωάννου
Πεσμαζόγλου (Ακαδημία Αθηνών 20/01/2005)

7

Βραβείο Ιωάννου και Μιράντας Πεσμαζόγλου 2005

8

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Γιάγκο Πεσμαζόγλου
(Τράπεζα της Ελλάδος 25/10/2005)

9

Εκδήλωση τιμής και μνήμης Γιάγκου Πεσμαζόγλου (Παλαιά
Βουλή 01/03/2005)

10

Κ. Δρακάτος «Οι αγώνες του Ιωάννη Πεσμαζόγλου για την
ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ» (2008)

11

Δημοσιεύματα για τον Ιωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου
(2004-2006, 2010, 2018)

Ο φάκελος περιέχει δελτίο τύπου για τον θάνατο του Ιω.
Πεσμαζόγλου (27/11/2003) και συλλυπητήρια κάρτα. Περιέχει,
επίσης, προσκλήσεις του ζεύγους Πεσμαζόγλου σε
εκδηλώσεις του Φιλοτεχνικού Ομίλου Χίου.
Ο φάκελος περιέχει πρόσκληση σε εκδήλωση του St. John's
College του Πανεπιστημίου Cambridge για τον εορτασμό της
Cripps Feast, 12/03/2004.
Ο φάκελος περιέχει κάρτες και επιστολές σχετικές με τον τόμο
«Εκδήλωση τιμής και μνήμης: Γιάγκος Πεσμαζόγλου», καθώς
και πρόσκληση στην 7η διεθνή έκθεση ζωγραφικής τυφλών
παιδιών και παιδιών με ελάχιστη όραση αφιερωμένη στον
πολιτισμό και την ειρήνη.
Ο φάκελος περιέχει ομιλίες του Προέδρου της Ελληνικής
Εταιρείας, Κώστα Καρρά με τίτλο «Monuments and natural
environment: Problems in Greece» (Ρόδος 01/09/2005) και
«Ανταγωνιστικότητα με σεβασμό για το περιβάλλον» (Αθήνα
05/12/2005).
Ο φάκελος περιέχει βεβαίωση ασφάλισης της υδατογραφίας
του Ιω. Πεσμαζόγλου από τη Δεσκάτη, προκειμένου να εκτεθεί
στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων.
Ο φάκελος περιέχει πρόσκληση στη δημόσια συνεδρία επιστημονικό μνημόσυνο της Ακαδημίας Αθηνών για τον Ιω.
Πεσμαζόγλου, με ομιλητές τους Κ. Δεσποτόπουλο και Κ.
Δρακάτο. Περιέχει, επίσης, το κείμενο της ομιλίας του Κ.
Δρακάτου με θέμα «Οι αγώνες του Ιωάννη Πεσμαζόγλου για
την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ».
Ο φάκελος περιέχει εισηγητική έκθεση επί των υποβληθεισών
αιτήσεων προς διεκδίκηση του βραβείου Ιωάννου και
Μιράντας Πεσμαζόγλου εις μνήμην των γονέων τους
Στεφάνου και Αγγέλας Πεσμαζόγλου και Βασιλείου και Νόρας
Οικονόμου, του προκηρυχθέντος από την Ακαδημία Αθηνών
κατά τη βραβευτική περίοδο 2005.
Ο φάκελος περιέχει την ομιλία του Νικολάου Χ. Γκαργκάνα
στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Ιω. Πεσμαζόγλου
από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική Εταιρεία για
την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς. Περιέχει, επίσης, βιογραφικό σημείωμα του Ιω.
Πεσμαζόγλου.
Ο φάκελος περιέχει αλληλογραφία και τα κείμενα που
εκφωνήθηκαν στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Γιάγκο
Πεσμαζόγλου από μέλη και φίλους του ΚΟΔΗΣΟ.
Ο φάκελος περιέχει έκδοση της ομιλίας του ακαδημαϊκού Κ.
Δρακάτου που εκφωνήθηκε στο επιστημονικό μνημόσυνο της
Ακαδημίας Αθηνών για τον Ιω. Πεσμαζόγλου. Το κείμενο
δημοσιεύθηκε στα «Ακαδημαικά Σύμμικτα (1998-2008)»,
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα, 2008.
Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
εκδηλώσεις εις μνήμην του Ιω. Πεσμαζόγλου, αλλά και με
ιστορικά αφιερώματα, στα οποία αναφέρεται η συμβολή του
στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας.

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Αρχ.
2003

Τελ.
2004

2004

2004

2006

2006

2005

2005

2007

2007

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2008

2008

2004

2018

Σελίδα: 181

12

13

14

15

16

17

18

Δημοσιεύματα για τον ωάννη (Γιάγκο) Πεσμαζόγλου (2004,
2007-2015)

Ο φάκελος περιέχει δημοσιεύματα τύπου σχετικά με τις
2004
εκδηλώσεις εις μνήμην του Ιω. Πεσμαζόγλου, αλλά και με
ιστορικά αφιερώματα, στα οποία αναφέρεται η συμβολή του
στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και στην ίδρυση του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καθώς και η προσφορά του στο
Πανεπιστήμιο και στην Ακαδημία Αθηνών.
Β. Παναγιωτόπουλος, «Η συμβολή του Γιάγκου
Ο φάκελος περιέχει τη μελέτη του Βασίλη Παναγιωτόπουλου 2006
Πεσμαζόγλου στην ίδρυση του Εθνικού Ιδρύματος
για τη συμβολή του Ιω. Πεσμαζόγλου στην ίδρυση του Εθνικού
Ερευνών» (2006)
Ιδρύματος Ερευνών, στο παράρτημα της οποίας εκδίδεται
αλληλογραφία του Ιω. Πεσμαζόγλου με τον Λεωνίδα Ζέρβα.
Πολιτισμικά
Ο φάκελος περιέχει άρθρο του Bernhard Flieher με τίτλο
2005
«Barbaren wie wir» (εφημερίδα «Salzburger Nachtrichten»,
04/08/2005), άρθρο του Mark Mazower με τίτλο «Democracy's
cradle, rocking the world» (εφημερίδα «New York Times»,
29/06/2011), άρθρο του Γ. Β. Δερτιλή με τίτλο «Μυθιστορία,
ιστορία, κινηματογράφος: "Ο Γατόπαρδος"» (τυπογραφικό
δοκίμιο του 2012, τυπώθηκε στον τόμο «CineScience» το.
2013), καθώς και ομιλία του Σπύρου Α. Ευαγγελάτου με τίτλο
«Η "τρέλα" του Ορέστη στην "Ορέστεια" του Αισχύλου και η
"τρέλα" του Άμλετ στον "Άμλετ" του Σαίξπηρ» (εκφωνήθηκε με
αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας της Ακαδημίας Αθηνών,
στις 15/01/2013).
Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης,
Ο φάκελος περιέχει έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου
2005
29/10/2004
(Απρίλιος 2005) με την ελληνική μετάφραση της Συνθήκης για
τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης.
ΕΜΕΠ: δοκίμια μελέτης της Δήμητρας Σαμίου (πριν το 2017) Ο φάκελος περιέχει διάγραμμα διάρθρωσης της μελέτης της
Δήμητρας Σαμίου για την Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών
Προβλημάτων, δοκίμιο της ενότητας «Η συμβολική αντίσταση
του Γιώργου Σεφέρη: η δήλωση κατά της Χούντας
(28/03/1969)» του πρώτου κεφαλαίου, δοκίμιο του κεφαλαίου
«Διοίκηση και λειτουργία της ΕΜΕΠ» και δοκίμιο του
κεφαλαίου «Οι δημόσιες δραστηριότητες της ΕΜΕΠ και το
αντιδικτατορικό τους μήνυμα».
Καταγραφή φακέλων αρχείου Ιωάννη (Γιάγκου)
Ο φάκελος περιέχει φαξ με καταγραφή φακέλων του αρχείου 2006
Πεσμαζόγλου
του Ιω. Πεσμαζόγλου, σχετικών με τις διαπραγματεύσεις για τη
σύνδεση Ελλάδας - ΕΟΚ και την ένταξη έως το 1967, καθώς
και φακέλων που περιέχουν ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις,
οι οποίοι φυλάσσονταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Περιέχει,
επίσης, καταγραφή των φακέλων που αφορούν τα ταξίδια του
Ιω. Πεσμαζόγλου στο εξωτερικό, καθώς και καταγραφή των
υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου.
Εκπομπή «Αστικό τοπίο: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» (Βουλή Ο φάκελος περιέχει το αφιέρωμα στο κτήριο του Εθνικού
2014
Τηλεόραση)
Ιδρύματος Ερευνών της εκπομπής «Αστικό τοπίο» του
τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων που
μαγνητοσκοπήθηκε τον Μάιο του 2014.

Αρχείο:
Σειρά:

2015

2006

2013

2005

2018

2014

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
15 - Φωτογραφικό υλικό

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Υποσειρές

1

Υπουργείο Συντονισμού

Αρχ.
1953

Τελ.
1957

2

Τράπεζα της Ελλάδος

1957

1976

3

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)

1974

1982

4

Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων (ΕΜΕΠ)

1971

1972

5

Υπουργός Οικονομικών

1974

1974

6

Ένωση Κέντρου - Νέες Δυνάμεις. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου

1974

1977

7

Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (ΚΟΔΗΣΟ)

1979

1984

8

Ευρωβουλευτής

1981

1990

9

Ανεξάρτητος βουλευτής (με τη στήριξη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας)

1985

1989

10

Ακαδημία Αθηνών

1996

1999

11

Εκδηλώσεις, ομιλίες, συνέδρια

1976

2000

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Σελίδα: 182

Αρχείο:
Σειρά:

6 - Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου
16 - Οπτικοακουστικό υλικό

Έτ. περ. παρ.
Α/α

Υποσειρές

1

Σύνδεση Ελλάδας - ΕΟΚ

Αρχ.
1974

Τελ.
1979

2

Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων (ΕΜΕΠ)

1971

1971

3

Ακαδημία Αθηνών

1996

1996

4

Ένωση Κέντρου - Νέες Δυνάμεις. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ)

1974

1977

5

Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (ΚΟΔΗΣΟ)

1979

1984

6

Ανεξάρτητος βουλευτής (με τη στήριξη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας)

1985

1985

7

Ευρωβουλευτής

1984

1992

8

Ομιλίες, συνεντεύξεις

1986

1996

9

Εκδηλώσεις

1988

2000

Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/7/2019

Σελίδα: 183

