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Hare, Ewan John Christian 

Αρχείο της περιόδου 1946-1954 

Μέγεθος αρχείου 3 κουτιά – ελεύθερη πρόσβαση 

Δωρεά Nick Hare, 4/2017 

Κωδικός αναγνώρισης GR –ASKI  2023 

 

Βιογραφικό σημείωμα 

Ο E.J.C. Hare διετέλεσε επιθεωρητής πεδίου και υπεύθυνος του γραφείου Λαμίας της 
UNRRA, το οποίο ήλεγχε τους νομούς Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Εύβοιας, 
Ευρυτανίας και Αττικής. Μετά το κλείσιμο του γραφείου τον Νοέμβριο του 1946 και 
την αποχώρηση της UNRRA τον Ιούνιο του 1947, ο E.J.C. Hare παρέμεινε 
επιθεωρητής στην ίδια περιοχή αρχικά για την American Mission for Aid to Greece 
(AMAG) και στη συνέχεια για τις Economic Cooperation Administration (ECA), 
Mutual Security Agency (MSA) και Foreign Operations Agency (FOA) μέχρι το 
1954. 

 

Κατάλογος αρχείου 

 [*Τα τεκμήρια είναι κυρίως στην αγγλική γλώσσα] 

 

Κ. 1  

Φ. 1 United Nations Relief & Rehabilitation Administration (UNRRA), 1946-
1947 

Μηνιαίες αναφορές του E.J.C. Hare σχετικά με τις διανομές προμηθειών στην 
περιοχή που ελέγχει το γραφείο Λαμίας  

-Μηνιαία αναφορά προς τον υπεύθυνο διανομής προμηθειών K. P. Ruth για την 
πορεία διανομής της βοήθειας στην περιοχή που ελέγχει το γραφείο Λαμίας για τον 
Δεκέμβριο 1945, 2/1/1946 (δακτ., 4 σελ.) 

-Μηνιαία αναφορά προς τον υπεύθυνο διανομής προμηθειών K. P. Ruth για την 
πορεία διανομής της βοήθειας στην περιοχή που ελέγχει το γραφείο Λαμίας για τον 
Ιανουάριο 1946, 2/2/1946 (δακτ., 3 σελ.) 

-Μηνιαία αναφορά προς τον υπεύθυνο διανομής προμηθειών K. P. Ruth για την 
πορεία διανομής της βοήθειας στην περιοχή που ελέγχει το γραφείο Λαμίας για τον 
Φεβρουάριο 1946, 5/3/1946 (δακτ., 3 σελ.) 
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-Μηνιαία αναφορά προς τον υπεύθυνο διανομής προμηθειών K. P. Ruth για την 
πορεία διανομής της βοήθειας στην περιοχή που ελέγχει το γραφείο Λαμίας για τον 
Μάρτιο 1946, 4/4/1946 (δακτ., 4 σελ., 2 αντίτυπα) 

-Μηνιαία αναφορά προς τον υπεύθυνο διανομής προμηθειών K. P. Ruth για την 
πορεία διανομής της βοήθειας στην περιοχή που ελέγχει το γραφείο Λαμίας για τον 
Απρίλιο 1946, 2/5/1946 (δακτ., 3 σελ.) 

-Μηνιαία αναφορά προς τον υπεύθυνο διανομής προμηθειών C. Fowler για την 
πορεία διανομής της βοήθειας στην περιοχή που ελέγχει το γραφείο Λαμίας για τον 
Μάιο 1946 – περιλαμβάνεται κατάλογος ανθρώπων που εμπλέκονται στη διανομή 
στο νομό Φθιώτιδας και αποθεματικά αγροτικών προϊόντων, 2/6/1946 (δακτ., 13 
σελ.) 

-Υπόμνημα προς τον υπεύθυνο διανομής προμηθειών C. Fowler για τον καθορισμό 
της χορηγούμενης ποσότητας τροφίμων στην περιοχή που ελέγχει το γραφείο Λαμίας 
για τον Ιούνιο 1946, 7/6/1946 (δακτ., 1 σελ.) 

-Μηνιαία αναφορά προς τον υπεύθυνο διανομής προμηθειών C. Fowler για την 
πορεία διανομής της βοήθειας στην περιοχή που ελέγχει το γραφείο Λαμίας για τον 
Ιούνιο 1946 – περιλαμβάνονται αποθεματικά αγροτικών προϊόντων σε αποθήκη της 
Λαμίας, 2/7/1946 (δακτ., 13 σελ.) 

-Μηνιαία αναφορά προς τον υπεύθυνο διανομής προμηθειών C. Fowler για την 
πορεία διανομής της βοήθειας στην περιοχή που ελέγχει το γραφείο Λαμίας για τον 
Ιούλιο 1946 – περιλαμβάνονται αποθεματικά αγροτικών προϊόντων σε αποθήκες της 
περιοχής, 1/8/1946 (δακτ., 10 σελ.) 

-Υπόμνημα προς τον υπεύθυνο διανομής προμηθειών C. Fowler σχετικά με την 
παροχή βοήθειας σε ορεινές περιοχές της Φθιώτιδας ενόψει του χειμώνα – 
περιλαμβάνονται καταστάσεις με τον πληθυσμό των περιοχών αυτών, 28/8/1946 
(δακτ., χφ., 6 σελ.) 

-Υπόμνημα προς τον υπεύθυνο διανομής προμηθειών C. Fowler σχετικά με την 
παροχή βοήθειας σε ορεινές περιοχές της Ευρυτανίας ενόψει του χειμώνα – 
περιλαμβάνονται καταστάσεις με τον πληθυσμό των περιοχών αυτών, 30/8/1946 
(δακτ., χφ., 7 σελ.) 

-Μηνιαία αναφορά προς τον υπεύθυνο διανομής προμηθειών C. Fowler για την 
πορεία διανομής της βοήθειας στην περιοχή που ελέγχει το γραφείο Λαμίας για τον 
Αύγουστο 1946, 2/9/1946 (δακτ., 12 σελ.) 

-Μηνιαία αναφορά προς τον υπεύθυνο διανομής προμηθειών C. Fowler για την 
πορεία διανομής της βοήθειας στην περιοχή που ελέγχει το γραφείο Λαμίας για τον 
Σεπτέμβριο 1946, 2/10/1946 (δακτ., 8 σελ.) 
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-Μηνιαία αναφορά προς τον υπεύθυνο διανομής προμηθειών C. Fowler για την 
πορεία διανομής της βοήθειας στην περιοχή που ελέγχει το γραφείο Λαμίας για τον 
Οκτώβριο 1946, 2/11/1946 (δακτ., 6 σελ.) 

-Αναφορά προς τον υπεύθυνο διανομής προμηθειών C. Fowler για την πορεία 
διανομής της βοήθειας στην περιοχή που ελέγχει το γραφείο Λαμίας για το διάστημα 
1-15/11/1946, 16/11/1946 (δακτ., 3 σελ.) 

Αναφορές (field reports) και υπομνήματα του E.J.C. Hare προς τον Αρχηγό της 
Αποστολής Buell F. Maben: 

-Αναφορά για την περιοχή που ήλεγχε το γραφείο Λαμίας για το διάστημα 10-
13/12/1946, 14/12/1946 (δακτ., 1 σελ.) 

-Υπόμνημα για την περιοχή που ήλεγχε το γραφείο Λαμίας, 23/12/1946 (δακτ., 1 
σελ.) 

-Υπόμνημα με τη μηνιαία αναφορά των επιθεωρητών πεδίου για τον Ιανουάριο 1947 
στις περιοχές: πρωτεύουσα, Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Ευρυτανία – 
περιλαμβάνονται αποφάσεις του ΔΣΕ για τη διανομή κατασχεμένων τροφίμων και 
ρουχισμού, 3/2/1947 (δακτ., 15 σελ.) 

-Αναφορά για τη Φθιώτιδα για το διάστημα 18-22/2/1947, 26/2/1947 (δακτ., 2 σελ.) 

-Γενική αναφορά για την κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές: πρωτεύουσας, 
Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας τον Φεβρουάριο 1947 
(αποθέματα τροφίμων και ρουχισμού, παιδικά συσσίτια κ.ά.), 10/3/1947 (δακτ., 3 
σελ.) 

-Αναφορά για την περιοχή που ήλεγχε το γραφείο Λαμίας για το διάστημα 13-
19/3/1947, 21/3/1947 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά για την περιοχή της Λαμίας για το διάστημα 27-31/3/1947, 3/4/1947 
(δακτ., 2 σελ.) 

-Υπόμνημα σχετικά με την πορεία της διανομής της βοήθειας στις περιοχές 
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας – περιλαμβάνεται αναφορά του 
οικονομικού επιθεωρητή Αλ. Λυκάκη προς το Υπουργείο Εφοδιασμού, 18/4/1947 
(δακτ., 8 σελ.) 

-Αναφορά για την περιοχή που ήλεγχε το γραφείο Λαμίας για το διάστημα 21-
26/4/1947 – περιλαμβάνονται αναφορές επιθεωρητών πεδίου προς τον E.J.C. Hare 
και έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών για τον τρόπο διάθεσης της βοήθειας, 
30/4/1947 (δακτ., 10 σελ.) 

-Περιληπτική αναφορά σχετικά με τους πλειστηριασμούς προμηθειών στις περιοχές: 
πρωτεύουσα, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Ευρυτανία – περιλαμβάνεται 
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έκθεση του επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών, καταστάσεις με αποθέματα 
τροφίμων κ.ά., 17/5/1947 (δακτ., 11 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές που ήλεγχε το 
γραφείο Λαμίας – περιλαμβάνονται καταστάσεις με αποθέματα τροφίμων, 7/6/1947 
(δακτ., 9 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με την πορεία διανομής της βοήθειας στις περιοχές που ήλεγχε το 
γραφείο Λαμίας – περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των πλειστηριασμών 
προϊόντων στον Πειραιά, 26/6/1947 (δακτ., 12 σελ.) 

Αναφορές (field reports) των επιθεωρητών διανομής της βοήθειας προς τον 
E.J.C. Hare:  

-Κατάλογος αποθηκών τροφίμων σε Αθήνα και Πειραιά με στοιχεία για τη 
χωρητικότητα και την περίοδο χρήσης τους. Συντάκτης: Γ. Μαργαρίτης, 24/12/1946 
(δακτ., 11 σελ.) 

-Αναφορά για τη Θήβα και τη Χαλκίδα από τον επιθεωρητή πεδίου Λ. Μελά, 
30/12/1946 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά για Λαύριο, Μαρκόπουλο, Κορωπί, Παιανία από τον επιθεωρητή πεδίου 
Λ. Μελά, 15/1/1947 (δακτ., 4 σελ.) 

-Αναφορά για Κερατέα, Καλύβια από τον επιθεωρητή πεδίου Λ. Μελά, 20/1/1947 
(δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά για Μέγαρα, Ασπρόπυργο, Ελευσίνα από τον επιθεωρητή πεδίου Λ. Μελά, 
24/1/1947 (δακτ., 3 σελ.) 

-Αναφορά για την Εύβοια από τον επιθεωρητή πεδίου Λ. Μελά, 29/1/1947 (δακτ., 4 
σελ.) 

-Αναφορά για Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνα, Γραμματικό από τον 
επιθεωρητή πεδίου Λ. Μελά, 6/2/1947 (δακτ., 3 σελ.) 

-Αναφορά για Οινόη, Δερβενοχώρια από τον επιθεωρητή πεδίου Λ. Μελά, 6/2/1947 
(δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά για Καπανδρίτι, Κάλαμο από τον επιθεωρητή πεδίου Λ. Μελά, 8/2/1947 
(δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά για τα Μέγαρα από τον επιθεωρητή πεδίου Λ. Μελά, 10/2/1947 (δακτ., 1 
σελ.) 

-Αναφορά για τα Σπάτα από τον επιθεωρητή πεδίου Λ. Μελά, 18/2/1947 (δακτ., 1 
σελ.) 
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-Αναφορά για την Εύβοια από τον επιθεωρητή πεδίου Λ. Μελά, 11/3/1947 (δακτ., 2 
σελ., 2 αντίτυπα) 

-Αναφορά για Λαύριο, Κερατέα, Κουβαρά, Καλύβια από τον επιθεωρητή πεδίου Γ. 
Μαργαρίτη, 29/3/1947 (δακτ., 6 σελ.) 

-Αναφορά για Παιανία, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Σπάτα από τον επιθεωρητή πεδίου Γ. 
Μαργαρίτη, 2/4/1947 (δακτ., 4 σελ.) 

-Αναφορά για τη Χαλκίδα από τον επιθεωρητή πεδίου Γ. Μαργαρίτη, 10/4/1947 
(δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά για την Εύβοια από τον επιθεωρητή πεδίου Γ. Μαργαρίτη, 8/5/1947 (δακτ., 
5 σελ.) 

-Αναφορά του επιθεωρητή πεδίου Γ. Μαργαρίτη για τον επιθεωρητή του Υπουργείο 
Οικονομικών Σπ. Αναζιρόπουλο, 7/6/1947 (δακτ., 1 σελ.) 

 

Φ. 2 American Mission for Aid to Greece (AMAG), 1947 

Υπομνήματα και σχέδια υπομνημάτων του E.J.C. Hare: 

-Προτάσεις του E.J.C. Hare για την αναβάθμιση του εμπορίου και του δικτύου 
διανομής της βοήθειας μετά την έλευση της AMAG στην Ελλάδα, 7/1947 (δακτ., 5 
σελ.) 

-Υπόμνημα σχετικά με τη διανομή της βοήθειας, 30/8/1947 (δακτ., 2 σελ., 2 
αντίτυπα) 

-Σημειώσεις για τη σύνταξη της μηνιαίας αναφορά Αυγούστου, [9/1947] (δακτ., 1 
σελ., 2 αντίτυπα) 

-Υπόμνημα προς τον R.E. Lippincott σχετικά με την κατανομή των επιθεωρητών 
πεδίου – περιλαμβάνεται κατάσταση των περιοχών με τα κέντρα διανομής που 
αντιστοιχούν, 5/9/1947 (δακτ., 5 σελ.) 

-Κατάλογος αποθηκών τροφίμων σε Αθήνα και Πειραιά με στοιχεία για τη 
χωρητικότητα και την περίοδο χρήσης τους. Συντάκτης: Γ. Μαργαρίτης, 12/9/1947 
(δακτ., 5 σελ.) 

-Σχέδιο υπομνήματος σχετικά με τις δραστηριότητες της αποστολής για τον 
Οκτώβριο 1947, 4/10/1947 (δακτ., 1 σελ.) 

- Υπόμνημα προς τον R.E. Lippincott σχετικά με τη διαδικασία διανομής της 
βοήθειας και τη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων και της ελληνικής κυβέρνησης, 
11/10/1947 (δακτ., 6 σελ.) 
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- Υπόμνημα προς τον Phillip E. Maguire σχετικά με το Υπουργείο Εφοδιασμού και τη 
στελέχωσή του – περιλαμβάνονται καταστάσεις με το δυναμικό του υπουργείου και 
των κέντρων διανομής, 20/10/1947 (δακτ., 54 σελ.) 

-Σημειώσεις για τη σύνταξη της μηνιαίας αναφορά Οκτωβρίου, [11/1947] (δακτ., 1 
σελ.) 

-Κατανομή των χορηγούμενων μερίδων για τον Οκτώβριο 1947, [11/1947] (δακτ., 2 
σελ., 2 αντίτυπα) 

-Κατανομή των χορηγούμενων μερίδων για το Νοέμβριο 1947, 2/12/1947 (δακτ., 2 
σελ., 2 αντίτυπα) 

- Αναφορά προς τον Geoffrey May για την κατάσταση που επικρατεί στη Φθιώτιδα 
(πρόσφυγες, εμπόριο, εκπαίδευση, δημόσια υγεία, αγροτική παραγωγή κ.ά.) – 
περιλαμβάνονται στοιχεία για τις τιμές των προϊόντων και τη διανομή της βοήθειας, 
8/12/1947 (δακτ., 32 σελ., 2 αντίτυπα) 

 

Φ. 3 American Mission for Aid to Greece (AMAG) – Economic Cooperation 
Administration (ECA), 1948 

Υπομνήματα, αναφορές (field reports) του E.J.C. Hare: 

-Υπόμνημα προς τον C.B. Jones σχετικά με τη διανομή τροφίμων σε χωριά της 
Φθιώτιδας, 11/1/1948 (δακτ., 3 σελ.) 

-Κατανομή των χορηγούμενων μερίδων για τον Δεκέμβριο 1947, [1/1948] (δακτ., 1 
σελ.) 

-Υπόμνημα προς τον Herbert P. Lansdale με τις αναφορές του επιθεωρητή πεδίου Β. 
Ορέστη στην περιοχή των Τρικάλων σχετικά με τη διανομή της βοήθειας και τις 
συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, 13/2/1948 (δακτ., 14 σελ.) 

-Κατανομή των χορηγούμενων μερίδων για τον Ιανουάριο 1948, 19/2/1948 (δακτ., 2 
σελ.) 

-Αναφορές του Β. Ορέστη στην περιοχή των Τρικάλων προς τον Herbert P. Lansdale 
– περιλαμβάνεται και σχέδιο επιστολής προς τον Β. Ορέστη, 23/4/1948 (χφ., δακτ., 8 
σελ. και 1 απόκομμα τύπου) 

-Αναφορά προς τον Herbert P. Lansdale για την κατάσταση που επικρατεί στη 
Βοιωτία (πρόσφυγες, ανασυγκρότηση, διανομή κ.ά.), 8/3/1948 (δακτ., 20 σελ.) 

-Αναφορά για το Λαύριο από τον επιθεωρητή πεδίου Γ. Μαργαρίτη, 28/3/1948 
(δακτ., 2 σελ.) 
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-Κατανομή των χορηγούμενων μερίδων για το Φεβρουάριο 1948, [3/1948] (δακτ., 2 
σελ., 2 αντίτυπα) 

-Αναφορά προς τον Herbert P. Lansdale για την κατάσταση που επικρατεί στην 
Εύβοια (ανασυγκρότηση, αποθέματα τροφίμων, πρόνοια κ.ά.), 3/4/1948 (δακτ., 16 
σελ.) 

-Έκθεση σχετικά με τα προγράμματα σίτισης των παιδιών στα σχολεία και τα 
αποθέματα γάλακτος στην περιοχή της πρωτεύουσας και της Αττικής γενικότερα, 
[23/4/1948] (πολυγρ., χφ., 15 σελ.) 

-Αναφορά προς τον Herbert P. Lansdale για την κατάσταση που επικρατεί στη 
Φθιώτιδα (ανασυγκρότηση, αποθέματα τροφίμων, πρόνοια, πρόσφυγες κ.ά.), 
10/5/1948 (δακτ., 17 σελ.) 

-Αναφορά προς τον Herbert P. Lansdale για την κατάσταση που επικρατεί στην 
Ευρυτανία (ανασυγκρότηση, αποθέματα τροφίμων, πρόνοια, παιδιά, πρόσφυγες κ.ά.), 
13/5/1948 (δακτ., 7 σελ.) 

-Αναφορά προς τον Herbert P. Lansdale σχετικά με τη δράση των ανταρτών στη 
Ρούμελη, 20/5/1948 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τους πρόσφυγες στη Ρούμελη, 14/6/1948 
(δακτ., 11 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τον επαναπατρισμό των προσφύγων στη 
Ρούμελη, 24/6/1948 (δακτ., 4 σελ.) 

-Αναφορά προς τον A. Strachan σχετικά με το Εργατικό Κέντρο Λαμίας, 26/6/1948 
(δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τους πρόσφυγες στη Ρούμελη, 19/7/1948 
(δακτ., 4 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White για την κατάσταση που επικρατεί στη Φωκίδα 
(ανασυγκρότηση, πρόνοια, πρόσφυγες κ.ά.), 16/8/1948 (δακτ., 9 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τους πρόσφυγες στη Λαμία και την 
περιοχή της Ρούμελης, 3/9/1948 (δακτ., 5 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.L. Reed σχετικά με τη στέγαση των προσφύγων στην περιοχή 
της Λαμίας, 8/11/1948 (δακτ., 1 σελ., 2 αντίτυπα) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τη κατάσταση των προσφύγων στη 
Φθιώτιδα, 8/11/1948 (δακτ., 4 σελ.) 

-Αναφορά προς τον C.L. McDaniel σχετικά με τη χρήση σχολικών κτιρίων από τον 
Εθνικό Στρατό στη Φθιώτιδα, 9/11/1948 (δακτ., 2 σελ.) 
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-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τον επαναπατρισμό των προσφύγων από 
ορεινές περιοχές κυρίως της Ευρυτανίας, 17/11/1948 (δακτ., 2 σελ.) 

 

Κ. 2 

Φ. 4 Economic Cooperation Administration (ECA), 1949 

Αναφορές (field reports) και υπομνήματα του E.J.C. Hare: 

-Αναφορά προς τον G.D. White με αριθμούς προσφύγων στο νομό Φθιώτιδας, 
10/1/1949 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά προς τον R.E. Woolly σχετικά με τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, 
Ευρυτανίας, 19/1/1949 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την  κατάληψη του Καρπενησίου από τον 
ΔΣΕ, 1/2/1949 (δακτ., 4 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στους 
νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας (ανασυγκρότηση, διανομές τροφίμων, 
ασφάλεια), 5/2/1949 (δακτ., 5 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο 
Καρπενήσι μετά την ανακατάληψή του από τον ΕΣ, 16/2/1949 (δακτ., 3 σελ., 2 
αντίτυπα) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τον επαναπατρισμό των προσφύγων της 
Ρούμελης – περιλαμβάνονται λεζάντες πιθανόν φωτογραφιών από τους καταυλισμούς 
προσφύγων στη Λαμία, 29/3/1949 (δακτ., 4 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την πορεία ανασυγκρότησης της Εύβοιας, 
30/3/1949 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τις δραστηριότητες και το ανθρώπινο 
δυναμικό του Κέντρου Πρόνοιας Λαμίας, 12/4/1949 (δακτ., 4 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο 
Καρπενήσι, 19/4/1949 (δακτ., 4 σελ., 2 αντίτυπα) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τον επαναπατρισμό των προσφύγων από 
ορεινές περιοχές κυρίως της Ευρυτανίας, 17/11/1948 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την κατάσταση των υπηρεσιών υγείας στο 
Καρπενήσι, 21/4/1949 (δακτ., 4 σελ.) 
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-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων στην 
περιοχή του Δομοκού, 22/4/1949 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά προς τον C.B. Jones σχετικά με την αποστολή ρουχισμού στο Καρπενήσι, 
2/5/1949 (δακτ., 1 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τις 
σχολικές εγκαταστάσεις, 19/5/1949 (δακτ., 4 σελ., 2 αντίτυπα) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την αγροτική παραγωγή στην Εύβοια, 
2/6/1949 (δακτ., 1 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη της Αιδηψού, 
6/6/1949 (δακτ., 5 σελ.) 

-Αναφορά του J. Panayotopoulos προς τον M. Dean σχετικά με την οργάνωση και τη 
στελέχωση του κέντρου διανομής στην Εύβοια με βάση την αναφορά του E.J.C. 
Hare, 10/6/1949 (δακτ., 1 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την υδροδότηση των Δελφών, 11/6/1949 
(δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την προβλεπόμενη παραγωγή 
δημητριακών για το 1949, 13/6/1949 (δακτ., 3 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την αποκατάσταση του δικτύου 
υδροδότησης στη Μακρακώμη, 22/6/1949 (δακτ., 3 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την επιστροφή των προσφύγων στην 
περιοχή της Λαμίας, 27/6/1949 (δακτ., 7 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τους στόχους της αποστολής για το 1950, 
11/7/1949 (δακτ., 5 σελ., 2 αντίτυπα) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τον επαναπατρισμό των προσφύγων στην 
περιοχή της Ρούμελης, 16/7/1949 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την πορεία ανασυγκρότησης της Νότιας 
Εύβοιας, 25/7/1949 (δακτ., 5 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την πορεία ανασυγκρότησης της 
Μακρακώμης – περιλαμβάνεται αίτημα του κοινοτάρχη, 27/7/1949 (δακτ., 3 σελ., 2 
αντίτυπα) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τον επαναπατρισμό των προσφύγων στην 
περιοχή της Λαμίας, 18/8/1949 (δακτ., 3 σελ.) 
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-Αναφορά προς τον W.M. Tait σχετικά με τα δρομολόγια των τρένων Αθήνας-
Λάρισας και τις χρεώσεις για τη μεταφορά εμπορευμάτων, 10/9/1949 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά προς τον W.M. Tait σχετικά με τη διαδικασία επανεγκατάστασης των 
προσφύγων στην περιοχή της Λαμίας, 29/9/1949 (δακτ., 3 σελ., 2 αντίτυπα) 

-Αναφορά προς τον R.P. Drake σχετικά με τη διάθεση κονδυλίων για τον 
επαναπατρισμό των προσφύγων στη Φθιώτιδα, 12/10/1949 (δακτ., 1 σελ.) 

-Αναφορά προς τον R.P. Drake σχετικά με την αποκατάσταση του οδικού δικτύου 
Λαμίας-Καρπενησίου, 12/10/1949 (δακτ., 2 σελ., 2 αντίτυπα) 

-Αναφορά προς τον R.P. Drake σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο 
Καρπενήσι (αποθέματα τροφίμων, ανασυγκρότηση, υγεία κ.ά.), 14/10/1949 (δακτ., 3 
σελ., 2 αντίτυπα) 

-Αναφορά προς τον W.M. Tait με τους αριθμούς κατοίκων στους νομούς Αττικής, 
Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, 14/10/1949 (δακτ., 1 σελ.) 

-Αναφορά προς τον W.M. Tait σχετικά με τη διαδικασία επανεγκατάστασης των 
προσφύγων στην περιοχή της Λαμίας, 29/9/1949 (δακτ., 3 σελ., 2 αντίτυπα) 

-Καταστάσεις με τις καταστροφές σε σχολικές εγκαταστάσεις και δίκτυα 
υδροδότησης του νομού Φωκίδας, 16/11/1949 (δακτ., 3 σελ.) 

-Μηνιαία αναφορά προς τον G.D. White για το Νοέμβριο 1949, 5/12/1949 (δακτ., 1 
σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με το πρόβλημα στέγασης των νέων 
νομαρχών, 5/12/1949 (δακτ., 1 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White για τη βελτίωση των συνθηκών στο Καρπενήσι, 
5/12/1949 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές στην Εύβοια, 
12/12/1949 (δακτ., 1 σελ.) 

-Μηνιαία αναφορά προς τον R.P. Drake για το Νοέμβριο 1949, 15/12/1949 (δακτ., 1 
σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την επανεγκατάσταση των προσφύγων 
από ορεινές περιοχές, 21/12/1949 (δακτ., 7 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τις συνεννοήσεις με τους οδηγούς 
φορτηγών για τη μεταφορά αγαθών, 21/12/1949 (δακτ., 2 σελ.) 
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Φ. 5 Economic Cooperation Administration (ECA), 1950 

Αναφορές (field reports) και υπομνήματα του E.J.C. Hare: 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την αποκατάσταση του δικτύου 
υδροδότησης στην Εύβοια, 31/1/1950 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τη στέγαση των επαναπατρισμένων 
προσφύγων σε ορεινές περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, 15/2/1950 (δακτ., 2 σελ.) 

-Κατάλογος βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων που απασχολούν πάνω από 5 
άτομα στην Εύβοια, 22/2/1950 (δακτ., 3 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White με τους οικονομικούς ισολογισμούς της Νομαρχίας 
Λειβαδιάς για τα έτη 1947-1949, 6/3/1950 (δακτ., 6 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την κατασκευή σχολικών κτιρίων στη 
Βοιωτία, 14/4/1950 (δακτ., 1 σελ.) 

-Μηνιαία αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την αποκατάσταση των αγροτών 
που επλήγησαν από τον εμφύλιο πόλεμο στην Κεντρική Ελλάδα, 28/4/1950 (δακτ., 1 
σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τον επαναπατρισμό των προσφύγων σε 
Φθιώτιδα και Ευρυτανία, 29/4/1950 (δακτ., 1 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τα προβλήματα στέγασης των 
επαναπατρισμένων προσφύγων σε ορεινές περιοχές της Φθιώτιδας και της 
Ευρυτανίας, 6/5/1950 (δακτ., 9 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με τη συνέχιση των έργων αρωγής στα ορεινά χωριά 
επαναπατρισθέντων προσφύγων, 12/5/1950 (δακτ., 3 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τα προβλήματα επανεγκατάστασης των 
προσφύγων σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία, 25/5/1950 (δακτ., 3 σελ.) 

-Σχέδιο αναφοράς για την ανασυγκρότηση του νομού Φωκίδας με βάση την έκθεση 
του νομάρχη Κ. Σταμούλα, 25/5/1950 (δακτ., 15 σελ.) 

-Αναφορά προς τον D. Clark σχετικά με την επιστροφή των προσφύγων των ορεινών 
περιοχών, 31/5/1950 (δακτ., 1 σελ.) 

-Απόσπασμα ομιλίας του Νομάρχη Βοιωτίας Αθανάσιου Μανουσόπουλου μαζί με το 
διαβιβαστικό έγγραφο προς την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, 26/6/1950 
(δακτ., 2 σελ., 2 αντίτυπα) 
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-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα ορεινά 
χωριά μετά την επιστροφή των προσφύγων, 10/7/1950 (δακτ., 4 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την επίσκεψη του υπουργού Κοινωνικής 
Πρόνοιας Ι. Γκλαβάνη σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία, 17/7/1950 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά για τα προβλήματα που διαπιστώνονται στην περιοχή της Λαμίας, 
30/7/1950 (δακτ., 1 σελ.) 

-Υπόμνημα από τη συνάντηση των επιθεωρητών πεδίου στην περιοχή της Λαμίας 
σχετικά με την κατάσταση των επαναπατρισμένων προσφύγων, 7/1950 (δακτ., 4 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τον επαναπατρισμό των προσφύγων σε 
Φθιώτιδα και Ευρυτανία, 19/9/1950 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά του Russell P. Drake προς τον Paul Porter σχετικά με την πολιτική της 
ECA σε υπανάπτυκτες περιοχές – περιλαμβάνεται και σχετική αλληλογραφία, 
25/10/1950 (δακτ., 11 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την πορεία επανεγκατάστασης των 
προσφύγων σε Φωκίδα, Φθιώτιδα και Ευρυτανία, 30/10/1950 (δακτ., 3 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την πορεία των έργων υδροδότησης στην 
Κεντρική Ελλάδα, 10/11/1950 (δακτ., 3 σελ., 2 αντίτυπα) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τη διοικητική οργάνωση των νομαρχιών – 
περιλαμβάνεται και σχετική αλληλογραφία, 21/11/1950 (δακτ., 10 σελ., 2 αντίτυπα) 

 

Φ. 6 Economic Cooperation Administration (ECA), 1951 

Αναφορές (field reports) και υπομνήματα του E.J.C. Hare: 

-Αναφορά προς τον Russell P. Drake σχετικά με το σεμινάριο για νομάρχες που 
πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία, 23/1/1951 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με το σεμινάριο για νομάρχες που 
πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία – περιλαμβάνεται και σχετική έκθεση του Νομάρχη 
Βοιωτίας Αθανάσιου Μανουσόπουλου, 14/2/1951 (δακτ., 9 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής 
των Δελφών, 16/2/1951 (δακτ., 6 σελ., 2 αντίτυπα) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την έλλειψη σχολικών εγκαταστάσεων 
στη Θεσσαλία, 24/3/1951 (δακτ., 1 σελ.) 

-Αναφορά της J. F. Kontos προς τον E.J.C. Hare σχετικά με την κατάσταση που 
επικρατεί στη Θεσσαλία, 25/3/1951 (δακτ., 5 σελ.) 
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-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην 
Κεντρική Ελλάδα (ανεργία, συνθήκες διαβίωσης κ.ά.) – περιλαμβάνεται σχετική 
αλληλογραφία και χφ. σημειώσεις, 26/3/1951 (δακτ., 22 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με τη φορολογία και την κατάρτιση 
προϋπολογισμών σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, 26/3/1951 (δακτ., 2 σελ.) 

-Σχέδιο υπομνήματος σχετικά με τη διεξαγωγή αυτοδιοικητικών εκλογών στις 
15/4/1951 –περιλαμβάνονται ψηφοδέλτια, αποτελέσματα, νομολογία, 19/4/1951 
(δακτ., έντ., 28 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με την ολοκλήρωση κατασκευής του οδικού 
δικτύου στη Νότια Εύβοια – περιλαμβάνονται παλαιότερες αναφορές και μεταγραφές 
δημοσιευμάτων στον ημερήσιο τύπο, 25/7/1951 (δακτ., 24 σελ.) 

-Αναφορά προς τον G.D. White σχετικά με χωριά στην Ελλάδα, των οποίων οι 
κάτοικοι υποσιτίζονται, 28/8/1951 (δακτ., 2 σελ., 2 αντίτυπα) 

-Αναφορά σχετικά με την πορεία ανασυγκρότησης της χώρας, 24/9/1951 (δακτ., 2 
σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με την πιθανότητα ενοποίησης νομών και άλλων αυτοδιοικητικών 
αλλαγών, 28/9/1951 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά προς τον C.W. Kontos σχετικά με την πορεία ανασυγκρότησης της 
περιοχής των Δελφών, 28/9/1951 (δακτ., 1 σελ.) 

-Αναφορά με καταστάσεις χωριών της Ευρυτανίας, της Φθιώτιδας και της Φωκίδας 
για τη διανομή δωρεάν τροφίμων, 20/10/1951 (δακτ., 6 σελ.) 

 

Φ. 7 Mutual Security Agency (MSA), 1952-1953 

Αναφορές (field reports) και υπομνήματα του E.J.C. Hare: 

-Υπόμνημα του Θ. Διαμαντή με αίτημα τη χορήγηση μισθού επιβλέποντα – 
περιλαμβάνονται σχετικά δικαιολογητικά, 16/1/1952 (δακτ., 8 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με την ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, 
12/1/1952 (δακτ., 4 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης (work 
assignment 2) στους νομούς Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας – 
περιλαμβάνονται σχετικές εκθέσεις και καταστάσεις, 19/1/1952 (δακτ., χφ., 25 σελ.) 
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-Αναφορά σχετικά με τη βελτίωση των σχολικών υποδομών (work assignment 3) 
στους νομούς Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Αττικής, 
19/1/1952 (δακτ., 3 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με το πρόγραμμα χορηγούμενων μερίδων, 5/5/1952 (δακτ., 3 σελ., 
2 αντίτυπα) 

-Αναφορά προς τον W.E. Packard σχετικά με την αξιοποίηση του κτήματος του Noel 
Baker στην Εύβοια, 9/5/1952 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με τις δράσεις που έχουν γίνει για την αγροτική ανασυγκρότηση 
του νομού Βοιωτίας, 14/6/1952 (δακτ., 6 σελ.) 

-Καταστάσεις των εργατικών κέντρων και σωματείων στους νομούς Εύβοιας, 
Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Φωκίδας (work assignment 5), 23/6/1952 (δακτ., 7 σελ.) 

-Αναφορές για οικονομικά ζητήματα: προτάσεις για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού (work assignment 8), επιδοτήσεις (work assignment 9), πιστωτική 
πολιτική (work assignment 10), πολιτική εισαγωγών (work assignment 11), 11/8/1952 
(δακτ., 13 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με την οικονομική διαχείριση των δήμων Λαμίας, Λειβαδιάς και 
Χαλκίδας (work assignment 13), 7/11/1952 (δακτ., 7 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με τις κομματικές προτιμήσεις των κατοίκων της Κεντρικής 
Ελλάδας ενόψει των βουλευτικών εκλογών στις 16/11/1952 (work assignment 15), 
7/11/1952 (δακτ., 5 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με την ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, 
19/12/1952 (δακτ., 2 σελ., 2 αντίτυπα) 

-Μηνιαία αναφορά για την εργασία και το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα για τον 
Δεκέμβριο 1952, [1/1953] (δακτ., 3 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με την ενίσχυση των βαμβακοπαραγωγών, 27/1/1953 (δακτ., 2 
σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με τη λειτουργία και την πιστωτική πολιτική της Αγροτικής 
Τράπεζας – περιλαμβάνεται και απόσπασμα παλαιότερης αναφοράς, 27/1/1953 
(δακτ., 2 σελ.) 

-Προϋπολογισμοί για τη βελτίωση και ανάπτυξη των λιγνιτωρυχείων Αλιβερίου, 
8/3/1953, 31/10/1953 (δακτ., 22 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, 
20/3/1953 (δακτ., 2 σελ.) 
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-Αναφορά και ανακοίνωση προς τον ημερήσιο τύπο σχετικά με τα έργα που 
πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα με την αρωγή του Σχεδίου Μάρσαλ, 20/3/1953, 
25/3/1953 (δακτ., πολυγρ., 25 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με τη βαμβακοβιομηχανία και τις εκκοκκιστικές μηχανές στη 
Βόρεια Ελλάδα, 27/3/1953 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με την αξιοποίηση του ακατέργαστου βάμβακος ως εξαγώγιμου 
προϊόντος, 17/4/1953, 27/4/1953 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με την αποκέντρωση των κρατικών υπηρεσιών και την ενίσχυση 
της περιφερειακής εξουσίας, 27/4/1953 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με την ένταξη του νομού Ευρυτανίας στην περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας, με βάση τον νέο εκλογικό νόμο, 25/5/1953 (δακτ., 1 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με την προστασία της πέστροφας και τις μεθόδους αλιείας της, 
13/6/1953 (δακτ., 1 σελ.) 

-Αναφορές σχετικά με την αυξημένη τιμή στο αλεύρι σε ορεινές περιοχές – 
περιλαμβάνονται και χφ. σημειώσεις, 22/6/1953, 3/7/1953 (δακτ., χφ., 7 σελ.) 

Κ. 3 

Φ. 8 Foreign Operations Agency (FOA), 1953-1954 

Αναφορές (field reports) και υπομνήματα του E.J.C. Hare: 

-Αναφορά σχετικά με την αυτοδιοικητική δομή στην Ελλάδα, 5/8/1953 (δακτ., 8 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με την ανάπτυξη και βελτίωση της αλιείας και τις 
ιχθυοκαλλιέργειας, 22/9/1953 (δακτ., 8 σελ.) 

-Αναφορές προς τον W.M. Tait σχετικά με την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας 
τροφίμων για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών, 16/9/1953, 21/9/1953 (δακτ., 9 
σελ., 3 αντίτυπα) 

-Αναφορά προς τον M. Klemme σχετικά με την ανάπτυξη της αλιείας της πέστροφας 
– περιλαμβάνεται και παλαιότερη αναφορά, 18/9/1953 (δακτ., 2 σελ., 2 αντίτυπα) 

-Αναφορά σχετικά με εγκύκλιο του υπουργείου Εμπορίου για την ενίσχυση ορεινών 
και απομακρυσμένων περιοχών με τρόφιμα ενόψει του χειμώνα, 24/9/1953 (δακτ., 1 
σελ.) 

-Γενικά αναφορά για τους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, 
Εύβοιας, Αττικής, 30/9/1953 (δακτ., 4 σελ.) 
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-Αναφορά  του J. Gatsos προς τον W.M. Tait σχετικά με την κατάσταση που 
επικρατεί στην Κεφαλονιά μετά τον σεισμό τον Αύγουστο 1953, 30/9/1953 (πολυγρ., 
24 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με το Ταμείο Πρόνοιας της βασίλισσας Φρειδερίκης και τη 
διανομή πακέτων τροφίμων, 9/11/1953 (δακτ., 3 σελ.) 

-Αναφορές του R.W. Hill προς τον Brice M. Mace σχετικά με τη διανομή 
εορταστικών πακέτων με τρόφιμα – περιλαμβάνεται σχετική εγκύκλιος του 
Υπουργείου Εμπορίου, 25/11/1953 (δακτ., 8 σελ.) 

-Αναφορά του K. Kasvikis προς τον E.J.C. Hare σχετικά με την κατάσταση που 
επικρατεί στη Θεσσαλία, 25/1/1954 (δακτ., 3 σελ.) 

-Αναφορά σχετικά με τους βαμβακοπαραγωγούς και τη διάθεση της παραγωγής τους, 
27/1/1954 (δακτ., 2 σελ.) 

 

Φ. 9  Συνοπτικές εκθέσεις & πρακτικά συναντήσεων των επιθεωρητών πεδίου 
της MSA και της FOA, 1953 

-“Minutes of field representatives’ conference”, πρακτικά συναντήσεων των 
επιθεωρητών πεδίου, 2-8/1953 (πολυγρ.) 

-“Digest of reports from field representatives”, μηνιαίες συνοπτικές εκθέσεις των 
επιθεωρητών πεδίου, 1-8/1953 (πολυγρ., 7 εκθέσεις) 

 

Φ. 10 Τεκμήρια συμπληρωματικά στις αναφορές του E.J.C. Hare 

Υπηρεσιακή αλληλογραφία του E.J.C. Hare, 1946-1953: 

-Επιστολή του E.J.C. Hare προς τον Νομάρχη Φθιώτιδας σχετικά με τη διανομή σίτου 
σε χωριά του νομού, 12/10/1946 (δακτ., 2 σελ.) 

-Επιστολή του E.J.C. Hare προς τον Στρατηγό Παπακωνσταντίνου σχετικά με τη 
διανομή βοήθειας στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, 24/1/1947 (δακτ., 4 σελ., 2 αντίτυπα) 

-Επιστολή του Ν. Μάη προς τον E.J.C. Hare σχετικά με το κόστος ζωής ενός 
δημόσιου υπαλλήλου στην Ελλάδα, 30/6/1948 (δακτ., 2 σελ.) 

-Επιστολή του Νομάρχη Φθιώτιδας Λ. Παπαρρηγόπουλου προς τον E.J.C. Hare 
σχετικά με έσοδα του νομού για το διάστημα 1/4/1947-30/6/1948, 1/7/1948 (δακτ., 2 
σελ.) 
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-Επιστολή προς τον E.J.C Hare με συνημμένο υπόμνημα των κατοίκων της 
Αράχωβας για τις καταστροφές που έχουν υποστεί από τους αντάρτες, 12/8/1948 
(δακτ., 4 σελ.) 

-Υπόμνημα των κατοίκων της Ευρυτανίας για τις καταστροφές που έχουν υποστεί 
από τους αντάρτες, 15/8/1948 (δακτ., 3 σελ.) 

-Υπόμνημα των κατοίκων από το Ζερίκι Βοιωτίας για τις καταστροφές που έχουν 
υποστεί από τους αντάρτες, 2/10/1948 (δακτ., 3 σελ.) 

-Επιστολή του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας προς την ECA σχετικά με τη 
διανομή τροφίμων στους επαναπατρισμένους πρόσφυγες των ορεινών χωριών της 
Φωκίδας – περιλαμβάνεται υπηρεσιακή αλληλογραφία του υπουργείου, 31/7/1950 
(δακτ., 3 σελ.) 

-Σημείωμα πιθανόν προς τον E.J.C. Hare σχετικά με την έλλειψη 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα χωριά της Ευρυτανίας, 5/8/1950 (δακτ., 1 σελ.) 

-Αίτημα των κατοίκων χωριών της Εύβοιας προς τον E.J.C. Hare σχετικά με την 
ανάπτυξη του οδικού δικτύου στα νότια του νομού, 10/9/1950 (δακτ., 2 σελ.) 

-Επιστολές του Arnold Whitridge με τις εντυπώσεις του από την περιοδεία του σε 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας με τη βοήθεια των επιθεωρητών πεδίου της ECA – 
περιλαμβάνεται σχετική επιστολή προς τον Δήμαρχο Χαλκίδας, 15-16/4/1951 (δακτ., 
2 σελ.) 

-Εμπιστευτική αναφορά του Νομάρχη Φωκίδας σχετικά με τις επιθέσεις που δέχεται 
από πολιτικούς του αντιπάλους, 18/5/1951 (δακτ., 5 σελ.) 

-Επιστολή του E.J.C. Hare προς την κα Collier σχετικά με την πρόθεσή της να 
υιοθετήσει ένα φτωχό ελληνικό χωριό, 16/10/1951 (δακτ., 2 σελ., 2 αντίτυπα) 

-Αίτημα των κατοίκων του χωριού Παλιούρας στην Εύβοια, με το οποίο ζητούν τη 
δωρεά ενός ραδιοφώνου στην κοινότητα, 13/11/1951 (δακτ., 2 σελ.) 

-Επιστολή του E.J.C. Hare προς τον Τ. Κωνσταντινίδη σχετικά με την προοπτική 
ανάπτυξης του τουρισμού στην Ελλάδα, 29/1/1953 (δακτ., 3 σελ., 3 αντίτυπα) 

Υπηρεσιακά σημειώματα & σχέδια κειμένων του E.J.C. Hare, 1947-1953, χ.χ.: 

-Κατάσταση τροφίμων που πλειστηριάστηκαν στο κέντρο διανομής Αλιβερίου, 
18/5/1947 (δακτ., 3 σελ.) 

-Κατάλογος των υπουργών της Κυβέρνησης Θεμιστοκλή Σοφούλη, 4/10/1947 (δακτ., 
2 σελ.) 

-Υπόμνημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σχετικά με την επέκταση του 
νοσοκομείου στην Άμφισσα, 29/1/1949 (δακτ., 1 σελ.)  
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-Σημείωμα με αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, 5/3/1950 (δακτ., 1 σελ.) 

-Σημείωμα με προτεινόμενες ξεναγήσεις ξένων αντιπροσωπειών στην Κεντρική 
Ελλάδα, 8/1950 (δακτ., 2 σελ.) 

-Υπόμνημα της ένωσης εξαγωγέων ελιάς Ιτέας σχετικά με την αλλαγή του νόμου 
11/26-5-1926, 10/4/1951 (φωτοτ., 4 σελ.) 

-Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων σχετικά με την κατάσταση των λιμανιών (Μέθανα, 
Ύδρα, Πόρος, Αίγινα, Χαλκίδα, Σπέτσες, Κύμη), 31/3/1952, 11/9/1952, 12/9/1952, 
13/9/1952, 17/9/1952, 24/9/1952, 27/9/1952 (δακτ., 35 σελ., 7 εκθέσεις) 

-Αναφορά του Σπ. Τουλιάτου σχετικά με την παραγωγή, εμπορία και εξαγωγή της 
ελιάς, 15/6/1953 (δακτ., 2 σελ.) 

-Αχρονολόγητα υπηρεσιακά σημειώματα και σχέδια αναφορών (δακτ., 5 σελ.) 

Υπηρεσιακή αλληλογραφία μεταξύ δημόσιων φορέων, 1946-1951: 

-Εγκύκλιος της υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για τα κέντρα διανομής βοήθειας με 
οδηγίες για τα αποθέματα και τη διάθεση τροφίμων στις ορεινές περιοχές που ελέγχει 
το γραφείο Λαμίας της UNRRA  ενόψει του χειμώνα, 12/10/1946 (δακτ., 5 σελ.) 

-Έγγραφο της υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για τα κέντρα διανομής βοήθειας για το 
γενικό πρόγραμμα διανομών για τον Φεβρουάριο 1947, 6/3/1947 (δακτ., 1 σελ.) 

-Επιστολή της Νομαρχίας Ευρυτανίας προς τον Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με 
την ανάγκη εκκένωσης των χωριών για να σταματήσει ο ανεφοδιασμός των 
ανταρτών, 22/6/1948 (δακτ., 4 σελ.) 

-Επιστολή της υπηρεσίας δημοσίων έργων των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας 
σχετικά με την επίταξη οχημάτων από τον Εθνικό Στρατό, 18/6/1948 (δακτ., 1 σελ.) 

-Επιστολή της ένωση επαγγελματιών Ιτέας σχετικά με τη χορήγηση επαγγελματικών 
δανείων, 22/5/1950 (δακτ., 2 σελ.) 

-Επιστολή της Νομαρχίας Βοιωτίας προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά την πορεία 
ανακατασκευής των σχολικών κτιρίων του νομού από τον Οκτώβριο 1949 και 
εντεύθεν, 23/5/1951 (δακτ., 6 σελ.) 

 

Φ. 11 Προσωπικά τεκμήρια – Ποικίλα 

Προσωπικά τεκμήρια, 1945-1953: 

-Εσωτερικό έγγραφο αξιολόγησης της UNRRA για τον αξιωματικό E.J.C. Hare, 
9/7/1945 (δακτ., 1 σελ.) 
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-Ανακήρυξη του E.J.C. Hare σε επίτιμο δημότη Υπάτης, 25/9/1945 (δακτ., 1 σελ., 2 
αντίτυπα) 

-Ανακήρυξη του E.J.C. Hare σε επίτιμο δημότη Καρπενησίου – περιλαμβάνονται και 
οι σχετικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, 14/11/1946 (δακτ., 7 σελ.) 

-Καρτέλα της UNRRA με τα προσωπικά στοιχεία του E.J.C. Hare, 4/4/1947 (δακτ., 2 
σελ.) 

-Συστατική επιστολή του Νομάρχη Ευρυτανίας Θ. Αργυρόπουλου για τον E.J.C. 
Hare, 24/4/1947 (δακτ., 1 σελ., 2 αντίτυπα) 

-Καρτέλα υπηρεσίας του E.J.C. Hare με τη διάρκεια της θητείας του στην UNRRA 
και αξιολόγησή του από τον αρχηγό της αποστολής Buell F. Maben, 25/6/1947 
(δακτ., 1 σελ., 2 αντίτυπα) 

-Συστατική επιστολή του Νομάρχη Ιωαννίνων Γ. Κρομμυδά για τον E.J.C. Hare προς 
τον αρχηγό της αποστολής της AMΑG D.P. Griswold – περιλαμβάνεται και η 
κοινοποίηση της συστατικής προς τον E.J.C. Hare, 18/3/1948 (δακτ., 2 σελ.) 

-Προσωπική επιστολή του H. P. Lansdale προς τον E.J.C. Hare σχετικά με τη 
συμβολή του στην επιτυχία της αποστολής της AMAG, 2/6/1948 (δακτ., 1 σελ.) 

-Ανακήρυξη του E.J.C. Hare σε επίτιμο δημότη Μακρακώμης, 19/2/1949 (δακτ., 1 
σελ., 2 αντίτυπα) 

-Ανακήρυξη του E.J.C. Hare σε επίτιμο δημότη Λαμίας – περιλαμβάνονται και οι 
σχετικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, 31/3/1950 (δακτ., 6 σελ.) 

-Επιστολή του Γραφείου Προσωπικού του ΟΗΕ προς τον E.J.C. Hare σχετικά με τη 
δυνατότητα απασχόλησής του σε προγράμματα του οργανισμού, 31/3/1952 (δακτ., 1 
σελ.) 

-Ευχαριστήρια επιστολή του Αμερικάνικου Κολλεγίου Θηλέων, 4/3/1952 (δακτ., 1 
σελ.) 

-Επιστολή πιθανής συνεργασίας του E.J.C. Hare με το τουριστικό πρακτορείο Ερμής 
για τη δημιουργία γραφείου στο Λονδίνο, 24/5/1953 (δακτ., 1 σελ.) 

 

Κείμενα για τον εμφύλιο πόλεμο: 

-Περιληπτική ιστορία του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, με βάση την αναφορά που συνέταξε 
μέλος του κόμματος του Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη, 1/6/1948 (δακτ., 24 σελ.) 

-Περίληψη του βιβλίου του Θεοφύλακτου Παπακωνσταντίνου «Ανατομία της 
επαναστάσεως», 2/1952 (πολυγρ., 52 σελ.) 
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Ποικίλα: 

-Μεταφράσεις και μεταγραφές άρθρων από τον ημερήσιο τύπο, 1949-1951 

-Επιστολή διαμαρτυρίας του Διευθυντή του Νοσοκομείου Θήβας προς τον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό, 15/12/1947 (δακτ., 2 σελ.) 


