ΝΕΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
805 | Νοµαρχία Βοιωτίας, Τµήµα ∆ιοικήσεως : Εγκληµατίες Πολέµου (19451947), Ένας (1) φάκελος: Aλληλογραφία της Νοµαρχίας Βοιωτίας µε το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης, το Ελληνικόν Εθνικόν Γραφείον Εγκληµάτων Πολέµου, το επαρχείο
Θηβών και διάφορες κοινότητες του νοµού Βοιωτίας σε εκτέλεση της υπ΄ αρίθµ.
3805/42/22.3.1945 εγκυκλίου (και των επόµενων) του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και
του Γραφείου που αφορούσε την εξακρίβωση εγκληµάτων πολέµου στην περιοχή.
Πρόκειται για µία από τις λίγες αρχειακές πηγές, που έχουν διασωθεί και αφορούν τη
διαδικασία της εξακρίβωσης των εγκληµάτων πολέµου µετά τον Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο ως συνέπεια της δραστηριότητας του Ελληνικού Εθνικού Γραφείου
Εγκληµάτων Πολέµου.
1255 | Υπουργείον Εσωτερικών, ∆ιεύθυνσις ∆ιοικήσεως : Υπηρεσιακοί φάκελοι
Κώστα Καρυωτάκη και Μαρίας Πολυδούρη (1918-1923), Ένας (1) φάκελος:
Ατοµικοί φάκελοι του Κώστα Καρυωτάκη και της Μαρίας Πολυδούρη.
436 | Υπουργείου Επισιτισµού (1941-1944) / Εφοδιασµού (1934-1951), 110
φάκελοι και 3 βιβλία: Το υλικό του αρχείου αφορά τον αγορανοµικό έλεγχο κυρίως
κατά τη διάρκεια του πολέµου 1940-1941 και της Κατοχής, αρµοδιότητα του
Υφυπουργείου Αγορανοµίας και του Υπουργείου Επισιτισµού (1940-1944) /
Εφοδιασµού. Περιλαµβάνονται φάκελοι για την απογραφή σιτηρών, αλεύρων και
ζυµαρικών, και την επίταξη υλικών για το στρατό (1940-1941). Για την περίοδο της
Κατοχής το υλικό αφορά, κυρίως, τη διανοµή αυξηµένων µερίδων άρτου σε
επιχειρήσεις, τη διανοµή ζάχαρης, τη λειτουργία της Υπηρεσίας Παρακρατήµατος,
την έκδοση "οριστικών" δελτίων τροφίµων. και τη διανοµή τροφίµων σε µέλη
καταναλωτικών συνεταιρισµών. Συµπεριλαµβάνεται και µικρός αριθµός φακέλων
από τα Υπουργεία Εφοδιασµού και Εφοδιασµού και ∆ιανοµών.
613 | Αρχείο ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικής Υπηρεσίας Υπουργείου Γεωργίας (19171963), 434 φακέλοι, 9 υπηρεσιακά βιβλία και 11 έντυπα.: Υλικό που αφορά την
εκτέλεση του εποικιστικού και γεωργικού προγράµµατος του ελληνικού κράτους την
περίοδο 1917-1963, κύριο ρόλο στην οποία, από τεχνικής πλευράς έπαιξε η
Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας: υδραυλικά έργα, συγκρότηση
σχεδίων ρυµοτοµίας και καθορισµός ορίων κτηµάτων ( κτηµατογραφικοί χάρτες,
ρυµοτοµικά και άλλα τοπογραφικά σχέδια.), καταµέτρηση ανταλλαξίµων,
καθορισµός και διανοµή κλήρων για την αποκατάσταση ακτηµόνων και προσφύγων
κατά τη διάρκεια του µεσοπολέµου και "πολεµοπαθών" και "ανταρτοπλήκτων" κατά
την µεταπολεµική περίοδο, κτηµατολογικό καθεστώς ∆ωδεκανήσων, λειτουργία της
Υπηρεσίας. Περιέχεται πλήθος ιστορικών πληροφοριών για την αγροτική και
προσφυγική αποκατάσταση στο Μεσοπόλεµο αλλά και την µεταπολεµική περίοδο, τα
εγγειοβελτιωτικά έργα, τη ρυµοτοµία κ.ά. Περιλαµβάνεται επίσης µεγάλος αριθµός
τοπογραφικών διαγραµµάτων και χαρτών που αφορούν το µεγαλύτερο µέρος της
ελληνικής επικράτειας.

1779 | Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, ∆΄
Τµήµα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας: Φύλλο προσόντων Νικολάου
Καββαδία (1941-1953, 1994, 1999), ένας (1) φάκελος εγγράφων: Ατοµικός
φάκελος του ραδιοτηλεγραφητή Α΄ Νικολάου Καββαδία.
Ανακτορικό Αρχείο: Προσωπικές υποθέσεις (1833-1862), 161 φάκελοι: Ατοµικοί
φάκελοι, λυτά έγγραφα και δεσµίδες εγγράφων που αφορούν αιτήσεις για
ικανοποίηση αιτηµάτων φυσικών προσώπων από την Αυλή του Όθωνα.
Καταγράφονται περίπου 12000 ονόµατα σε αλφαβητική ταξινόµηση. Σηµαντική
αρχειακή σειρά για την γενεαλογική έρευνα και τη φύση των αιτηµάτων κατά την
πρώιµη περίοδο συγκρότησης του ελληνικού κράτους.

