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ΚΡΗΠΙΣ 2-ΜΕΤΟΠΟ : Μετασχηματίζοντας το αγροτικό και
πολιτικό
τοπίο:
Η
εφαρμογή
της
αγροτικής
μεταρρύθμισης στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία (α΄ μισό
20ού αιώνα).
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το αρχειακό υλικό
Τα αρχεία της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης του Υπουργείου Γεωργίας
(τρία αρχειακά σύνολα με ταξινομητικούς .αρ. GRGSA-CA-ADM216.02 έως
ADM216.04) και της Τοπογραφικής Υπηρεσίας (ταξιν.αρ. GRGSA-CAADM134.01) του ιδίου Υπουργείου, που εντοπίστηκαν στην Κεντρική
Υπηρεσία των Γ.Α.Κ, αποτέλεσαν το κύριο πεδίο της έρευνας μας.
Ειδικότερα

εστιάσαμε

στους

2.417

φακέλους

απαλλοτρίωσης

αγροκτημάτων σε ακτήμονες και πρόσφυγες. Μελετήθηκαν τα επιμέρους
στοιχεία των επιτροπών απαλλοτριώσεων, των αποφάσεων πρωτοδικείων
και των λογαριασμών αποζημίωσης και στη συνέχεια οι πληροφορίες
συστηματοποιήθηκαν σε βάση δεδομένων excel.

Βάση δεδομένων excel
To excel οργανώθηκε σε 5 επιμέρους φύλλα:
1. της ταυτότητας του αγροκτήματος/Folder
2. των ιδιοκτητών, φυσικών προσώπων και μη/Landlords
3. των

δεδομένων

της

οικονομικής

αποζημίωσης

των

ιδιοκτητών/Estate
4. της σχετικής απόφασης επιτροπής απαλλοτρίωσης περί προσωρινής

ή οριστικής διανομής στους δικαιούχους/Expropriation Degree
5. της

απόφασης

πρωτοδικείου

για

τον

προσδιορισμό

της

αποζημίωσης των ιδιοκτητών/Judge Degree
Στη συνέχεια, οι πληροφορίες κωδικοποιήθηκαν ως εξής:
 για

το φύλλο Folder επιλέχθηκαν 18 μεταβλητές από το

αρχειακό υλικό, ενδεικτικά τα αντικείμενα, αγρόκτημα, απόφαση
πρωτοδικείου, χρονολογία απόφασης πρωτοδικείου, απόφαση

επιτροπής απαλλοτρίωσης, χρονολογία απόφασης επιτροπής
απαλλοτρίωση;, χρονολογία παράδοση νομής, κ.ά.
 για το φύλλο Landlords επιλέχθηκαν 22 μεταβλητές, π.χ., όνομα,

επώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, θρήσκευμα, εθνικότητα, κ.ά.
 για το φύλλο Estate 19 μεταβλητές, π.χ., συνολική έκταση,

απαλλοτριωθείσα έκταση, έκταση που παρέμεινε στον ιδιοκτήτη,
τιμή

απαλλοτριωθέντος

στρέμματος,

βασική

αποζημίωση,

προσαύξηση, κ.ά.
 για το φύλλο Expropriation Degree επιλέχθηκαν 45 μεταβλητές,

π.χ.,

απόφαση,

έτος,

πρωτοδίκης

(επώνυμο-όνομα),

μέλος

επιτροπής, γεωπόνος, εκπρόσωπος συνεταιρισμού, δικηγόρος
ιδιοκτήτη, δικηγόρος συνεταιρισμού, κ.ά.
 για το φύλλο Judge Degree επιλέχθηκαν 55 μεταβλητές, π.χ.,
απόφαση,

έτος,

δικαστηρίου,

πρωτοδίκης

εισαγγελέας,

(επώνυμο-όνομα),
γεωπόνος,

μέλος

εκπρόσωπος

συνεταιρισμού, δικηγόρος ιδιοκτήτη, δικηγόρος συνεταιρισμού,
δικηγόρος παρεμβαινόντων, κ.ά.
Συνολικά,

για

τη

Θεσσαλία

και

τη

Μακεδονία

τα

στοιχεία

καταχωρήθηκαν σε 6.250 γραμμές excel/records.
Στα φύλλα excel 2-4-5 οι πληροφορίες εμπίπτουν στο πλαίσιο των
προσωπικών

δεδομένων.

Η

πρόσβαση

σε

αυτές

μπορεί

να

πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων
του

Ν.4624

«Αρχή

Προστασίας

Προσωπικών

Δεδομένων»

(ΦΕΚ

137/Α’/29.8.2019).

Χαρτογραφικά Υπόβαθρα
Ακόμα δημιουργήθηκε ένα χαρτογραφικό υπόβαθρο (συμβατό με το
πρόγραμμα ArcGIS) με τα όρια των κοινοτήτων της βόρειας ηπειρωτικής
χώρας (επαρχίες Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης και η
επαρχία Δομοκού) της περιόδου 1912-1991 που συνδέεται με τα όρια των
ΟΤΑ της επόμενης περιόδου 1999-2011, όπως τα εμφανίζονται στην
ιστοσελίδα της
GEODATA.gov.gr).

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

(και του ιστοτότου

ΆΡΘΡΑ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Γιώργος Γάσιας, Λήμμα: «Αγροτικοί Βουλευτές της Θεσσαλίας
1910-1912» στο, Ιστορικό Λεξικό Κοινοβουλευτικών Κομμάτων
1844-1976, Ίδρυμα Βουλής των Ελλήνων, (υπό έκδοση).
https://bit.ly/3GLJ7Tl
2. Γιώργος Γάσιας, «Η κοινότητα των Βλαχόφωνων Καλομοιριωτών και
η σύγχρονη πρόκληση», Δοκιμές: Αφιερωματικός Τόμος στον Σπύρο
Ασδραχά, Τχ.25-26, (2021) (υπό έκδοση).
3. Γιώργος Γάσιας, «Διερευνώντας τη Θεσσαλική γαιοκτησία 18811900», Μνήμων, Τομ.38 (2021) (υπό έκδοση).
4. Dimitris Angelis-Dimakis, «Land Tenure Structures and Social Protest
in the Greek Countryside During the First Third of the 20th Century»,
Balkanistic Forum 20 (1): Village Between Modernity and Museum,
2020, pp.15-27. Journal "Balkanistic Forum" (swu.bg)
5. Dimitris Angelis-Dimakis, «Asociacionismo agrario, movilización
campesina y polarización social en España y Grecia durante los
primeros años de la década de los treinta», Tribunal Abierta de
Estudios Hispanohelenos, 2, 2020, pp. 163-173.
6. Dimitris Angelis-Dimakis, «La vía “ruralista” del régimen del 4 de
agosto: Política asociativa y aspectos de la política agraria de la
dictadura de Metaxas (1936-1941)», Historia Social, 2021 (υπό
έκδοση).
7. Dimitris Angelis-Dimakis and Dimitris Douros, «From nature to land:
Economic and agrarian policies in Greece under Metaxas regime
(1936-1941)», Perspectivas - Journal of Political Science, 2021 (υπό
έκδοση)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1. Socrates Petmezas, «Land Issue and Tenure Issue in Ottoman and
Post-Ottoman çiftlik Agriculture», Panel 307-Rural History 2019, [
https://bit.ly/3CIU5GD , σ.77 ].
2. Dimitris Angelis-Dimakis, «Control practices of the collective
organisation in the Greek rural areas during the Metaxas'
dictatorship»,
Panel
401-Rural
History
2019,
[
https://bit.ly/3CIU5GD, σ.100]
3. Dimitris Angelis-Dimakis, «From the right of association to the State
control: aspects of the associative policy in Spain and Greece during
the first third of the twentieth century», Panel 1106-Rural History
2019, [ https://bit.ly/3CIU5GD, σ.271]
4. Γιώργος Γάσιας, «Η εφαρμοσμένη γεωργική οικολογία του Ιωάννη
Παπαδάκη και η επίτευξη της σιτάρκειας στο μεσοπόλεμο»,
Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας-Ε.Κ.Π.Α-

Επιστήμες και Τεχνολογία στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία 18212021, Αθήνα, 9-10 Σεπτεμβρίου 2021, https://bit.ly/3ExeTBE .
5. Dimitris Angelis-Dimakis, «Agricultural associations as vehicles of
politicisation in Spain and Greece during the first third of the 20th
century», European Social Science History Conference: Leiden, 2427 March 2021, Panel: Agricultural associations and politicization of
the European countryside, 1880s-1930s, https://bit.ly/3nTHjPG
6. Angelis-Dimakis, Dimitris, «Conflictividad agraria, acción colectiva y
formas de protesta en España y Grecia durante el primer tercio del
siglo XX: un estudio comparado», XV Congreso de la Asociación de
Historia Contemporânea : Córdoba 9-11 de Septiembre 2021 Panel 9: Conflictividad y Violencia en el mundo rural 18681936 , Talleres – Congreso Historia (congresoahcordoba2020.es)
7. Γιώργος Γάσιας-Δημήτρης Αγγελής Δημάκης: Διοργάνωση της 2ης
συνάντησης εργασίας της Ομάδας Αγροτικής Ιστορίας της Ε.Ε.Ο.Ι
με τίτλο, «Αγροτικές δομές και μετασχηματισμοί στην ελληνική
ύπαιθρο 1820-1980 -ΙΙ-. https://hdoisto.gr/gr/news/810/

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
οι οποίες επωφελήθηκαν από την χρήση των δεδομένων και των αρχειων
που συγκεντρώθηκαν
Dimitrios Angelis Dimakis, Mundos rurales en monimiento. Un
analisis comparado del asociacionismo agrario en Espana y
Grecia 1881-1936, Phd Thesis, Universidad Autonoma de
Madrid-Facultad de Filosofia , Madrid, 2021.
Γιώργος Γάσιας, Η εφαρμογή της Αγροτικής Μεταρρύθμισης και
οι μετασχηματισμοί στη Θεσσαλία του μεσοπολέμου (19221940) , (Κατάθεση Δεκέμβριος 2021-Υποστήριξη αρχές 2022).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ακολουθλει ο κατάλογος όλων των αρχειακών πηγών και τεκμηρίων τα
οποία εντοπίσαμε και λάβαμε υπόψη εν όψει της επιλογής των αρχεικών
συνόλων που τελικά χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία των βάσεων
δεδομέμων.
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ)
•
•

•

GR PIOP FOL1
Αρχείο
1914-2012

Το αρχείο περιλαμβάνει:
Πρακτικά Δ.Σ., Ετήσιοι απολογισμοί, Εγκύκλιες Διαταγές, Γενικές
Διαταγές,
Φακέλους εγγράφων περιόδου μεταπολεμικής Οικονομικής
Ανασυγκρότησης (Εφόδια Εξωτερικού (Εφ-Εξ), Δάνεια Ανασυγκρότησης
(ΑΜΑΓΚ, ΔΟΣ)
Φακέλους εγγράφων: Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Γεωργικές Βιομηχανίες,
Καρτέλες Πιστούχων, Τεχνικά Έργα, Δημόσιες Σχέσεις κ.ά.
Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
•
•

•

GRGSA-CA- ADM216.01
Αρχείο
1930-2000

Απαλλοτριώσεις αγροτικών κτημάτων σε όλη την περιφέρεια, με βάση
κυρίως τα νομοθετήματα Ν.4857/1930, ΝΔ 2185/1952 και Ν.1540/1985.
Περιλαμβάνεται αρχειακό υλικό που αφορά στην αγροτική αποκατάσταση
πληθυσμών στην ελληνική περιφέρεια: αποφάσεις απαλλοτριώσεων
αγροκτημάτων για την αποκατάσταση προσφύγων, γεωργών και
κτηνοτρόφων, αποφάσεις αποζημιώσεων μουσουλμάνων, δικαστικές
αποφάσεις κά. Για την μεγαλύτερη περίοδο που αφορά το υλικό του
αρχείου παραγωγός του αρχειακού υλικού ήταν η Διεύθυνση Εποικισμού
του Υπουργείου Γεωργίας.
Αρχείο Διεύθυνσης Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Γεωργίας
•
•

•

GRGSA-CA- ADM134.01
Αρχείο
1917 - 1963

H Διεύθυνση Τοπογραφικής Υπηρεσίας του υπουργείου Γεωργίας
αποτελούσε βασικό μηχανισμό για την προώθηση της εποικιστικής
πολιτικής του κράτους, αφού ήταν αρμόδιο για τις απαραίτητες

τοπογραφικές εργασίες ώστε να επιτευχθεί η εγκατάσταση ακτημόνων
και προσφύγων σε δημόσιες ή ανταλλάξιμες γαίες, σε εκτάσεις που
προήλθαν από απαλλοτριωμένα τσιφλίκια ή από εγγειοβελτιωτικές
εργασίες κ.λπ. Με την ίδρυση του υπουργείου Γεωργίας το 1917 η
Διεύθυνση Τοπογραφικής Υπηρεσίας συμμετείχε στην υλοποίηση του
προγράμματος απαλλοτριώσεων και απόδοσης κλήρου σε ακτήμονες
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1072. Μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή και την εισροή εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων στο
ελληνικό έδαφος, η αποκατάσταση του προσφυγικού πληθυσμού στην
ανταλλάξιμη μουσουλμανική περιουσία και στις υπόλοιπες δημόσιες γαίες
αποτελούσε επιτακτική ανάγκη. Η Διεύθυνση της Τοπογραφικής
Υπηρεσίας σε συνεργασία με την Τοπογραφική Υπηρεσία της Επιτροπής
Αποκαταστάσεως Προσφύγων προχώρησε στην καταμέτρηση των
ανταλλάξιμων και δημόσιων γαιών και στη διανομή κλήρων για την
αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων. Στο αρχείο, μάλιστα,
διασώζονται πρωτόκολλα χρεώσεως αξίας προσφυγικών κλήρων. Τα
έγγραφα του αρχείου αποτυπώνουν επίσης τις διαμάχες στις σχέσεις
προσφύγων και γηγενών όσον αφορά τη διανομή δημοσίων και
ανταλλάξιμων γαιών που διεκδικούνταν και από τις δύο πληθυσμιακές
ομάδες. Η Διεύθυνση Τοπογραφικής Υπηρεσίας καλούνταν να δώσει λύση
στις παραπάνω διαμάχες και σε άλλες που αφορούσαν γαιοκτητικά
ζητήματα, αφού ήταν η αρμόδια υπηρεσία για τον ακριβή καθορισμό των
κλήρων και τη χορήγηση διαγραμμάτων διανομής που βεβαίωναν τα όρια
αυτά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κλήρων.
Αρχείο Διεύθυνσης
Πολιτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
•
•

•

Γης

Υπουργείου

Αγροτικής

GRGSA-CA- ADM216.03
Αρχείο
1920-1980

Απαλλοτριώσεις (αποκατάσταση ακτημόνων, προσφύγων, κοινωφελείς
σκοπούς, δημόσια έργα), αναδασμοί. Περιλαμβάνονται: α) αποφάσεις:
υπουργικές, Επιτροπών Αποκατάστασης, Επιτροπών Οριστικής Διανομής,
β) αγροκτήματα κατά νομούς, δικαστικές αποφάσεις, καταστάσεις Α.Τ.Ε.,
κινήσεις πιστώσεων παραμεθόριων έργων, βεβαιωτικές καταστάσεις
κλήρων, πρωτόκολλα εσόδων και Ειδικών Ταμείων, ημερολόγια ταμείου
κ.ά.
Αρχείο Διεύθυνσης
Πολιτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
•
•

•

Γης

Υπουργείου

Αγροτικής

GRGSA-CA- ADM216.02
Αρχείο
1939-2011

Οριστική
και
συμπληρωματική
διανομή
γαιών
σε
ακτήμονες
κτηνοτρόφους.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Πολιτικής Γης

Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικής Γης Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
•
•

•

GRGSA-CA- ADM216.04
Αρχείο
1930-2006

Υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις Νομαρχών ή Περιφερειών για
διενέργεια αναδασμών, για κύρωση αναδασμού ή κύρωση νέου
κτηματικού καθεστώτος, για σύσταση Επιτροπών Αναδασμού, για
αναπομπή αποφάσεων αναδασμών στις Επιτροπές Αναδασμού, για
ανάκληση αποφάσεων αναδασμού. Προσφυγές κατά αναδασμού και
σχετικές αποφάσεις ΣτΕ, εξώδικες δηλώσεις, παράπονα για τις
διαδικασίες αναδασμού, αιτήματα κτηματιών υπέρ ή κατά αναδασμού,
υπηρεσιακά υπομνήματα, πρακτικά συνεδρίασης Επιτροπής Αναδασμού,
κτηματολογικοί
πίνακες,
διόρθωσης
κτηματολογικών
στοιχείων
αναδασμού, γεωργοοικονομικές μελέτες κ.ά. Σε κάποιες περιπτώσεις
υπάρχουν και τοπογραφικά διαγράμματα.
Παραχωρητήρια Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων
•
•

•

ΓΑΚ:ΚΥ-ADM142
Αρχείο
1924

Παραχωρητήρια νομής ακινήτων σε πρόσφυγες.
Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας
•
•

•

ADM001
Αρχείο
1862 - 1937

Καταγραφές δημόσιων αρχών, πληθυσμού, προσφύγων, μεταναστών,
πόλεων και χωριών των υποδιοικήσεων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής,
Καρατζόβας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Λαγκαδά, Κατερίνης, Βέροιας,
Δράμας, Κιλκίς. Θέματα δημόσιας τάξης, υγείας, αγροτικής και
κτηνοτροφικής παραγωγής, στατιστικές. εκπαιδευτικά, πρόσφυγες,
μετανάστες, αλληλογραφία με συμμαχικές αρχές Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
ζητήματα Αγίου Όρους, ιδρύσεις σωματείων και λειτουργία ιδρυμάτων.
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος
Προσθήκη στο πρόχειρο
• ADM002
• Αρχείο
• 1945 - 1957
Έγγραφα σχετικά με λογοκρισία του εγχώριου Τύπου, εθιμοτυπία,
αστυνόμευση και χωροφυλακή, διοίκηση Δήμων και Κοινοτήτων, εμπόριο

και λαθρεμπόριο, αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία και δασοπονία,
εκπαίδευση, σχολικές εφορείες και διδακτήρια, μαθητικά συσσίτια, φυσική
αγωγή και οργανώσεις νέων, θύματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου,
λειτουργία της Επιτροπής Ηθών, ταχυδρομεία, Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, Επιμελητήρια, Γεωργική Τράπεζα, απογραφή και
δημογραφικά στατιστικά, βοήθεια προς πυροπαθείς, πλημμυροπαθείς,
παλλινόστηση προσφύγων, δημόσια υγεία, εργατικά ζητήματα, μεταλλεία,
ηλεκτροφωτισμός, τυπογραφεία, λειτουργία ξενοδοχείων.
Αρχείο Κωνσταντίνου Δ. Καραβίδα
•

•

GR-ASCSA GR GL KDK 086
Αρχείο

Το αρχείο αποτελείται από μελέτες, εκθέσεις, υπομνήματα, χειρόγραφα
και δακτυλόγραφα, χειρόγραφες σημειώσεις για θέματα επιστημονικά και
ποικίλου ενδιαφέροντος, αλληλογραφία προσωπική και επαγγελματική,
έντυπα και αποκόμματα.
Αρχείο
ελληνικής
αντιπροσωπίας
Ανταλλαγής πληθυσμών
•

•

στη

Μικτή

Επιτροπή

Αρχείο
1924 - 1935

Κρατούμενοι Έλληνες στη Μικρά Ασία, ανταλλάξιμα κτήματα Τουρκίας Ελλάδας, κατάλογοι Ελλήνων της Μ. Ασίας για την μεταβίβασή τους στην
Ελλάδα, υποθέσεις ιδιωτών, αιτήσεις προς την Μικτή Επιτροπή
Ανταλλαγής πληθυσμών για την απελευθέρωση αιχμάλωτων Ελλήνων,
πρακτικά της ολομέλειας της Μικτής Επιτροπής, ενέργειες για την
ανταλλαγή φυλακισμένων Ελλήνων στη Τουρκία και Τούρκων στην
Ελλάδα, αποφάσεις της Μικτής Επιτροπής για την ανταλλαγή
ελληνοτουρκικών και ελληνοβουλγαρικών πληθυσμών, έγγραφα προς την
Μικτή Επιτροπή για το ζήτημα της μη ανταλλαξιμότητας των
Μητροπολιτών Κωνσταντινούπολης, τίτλοι ιδιοκτησίας μεταλλείων,
σχεδιαγράμματα μεταλλείων, απόδοση και συμψηφισμός ακινήτων στην
Ελλάδα σε Τούρκους δικαιούχους, πρακτικά συνεδριάσεων Μικτής
Επιτροπής για την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας,
ζήτημα περιουσιών ανταλλάξιμων, φάκελος 119 μουσουλμάνων
αναγνωρισθέντων από τη Μικτή Επιτροπή δικαιούχων της 9ης δήλωσης
της συνθήκης της Λωζάννης, φάκελος ανταλλάξιμων πληθυσμών,
υποθέσεις χρηματοκιβωτίων Ελλήνων υπηκόων, βακουφικά κτήματα,
συντάξεις ανταλλάξιμων, ζητήματα περιουσιών Ελλήνων στην Τουρκία,
υποθέσεις επικύρωσης ελληνικής ιθαγένειας, οικονομικά ελληνικής
αντιπροσωπείας (ΜΕΑΠ), ατομικές υποθέσεις μουσουλμάνων που αφορούν
ζητήματα σχετικά με την αναγνώριση ανταλλαξιμότητας, εφαρμογή των
ελληνοτουρκικών συμφωνιών, στοιχεία και ποσά αποζημιώσεων
Οθωμανών πολιτών, αιτήσεις ανταλλάξιμων, δικαιούχοι του αρ. 9 της
Σύμβασης της Άγκυρας.

Προσωπικό αρχείο Δημητρίου Χατζηγιάννη
•
•

•

GRGSA_LAR PRI002.01
Αρχείο
1905 - 1972

Το αρχείο αποτελείται από χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα κείμενα με
τον τίτλο "Αναμνήσεις " (1910-1967), υπομνήματα (1943-1972), πρακτικά
συνεδριάσεων της Βουλής, εισηγητικές εκθέσεις με θέματα τον Πηνειό
ποταμό, αλληλογραφία, τηλεγραφήματα κατά την περίοδο της
βουλευτικής και υπουργικής του θητείας, υλικό για θέματα καλλιεργειών,
απογραφής πληθυσμού κ.α από την θητεία του ως Δημάρχου Λάρισας,
διαλέξεις (1957-1972) από συνέδρια εξωτερικού και εκθέσεις της ΚΕΔΚΕ,
δικογραφίες συνεταιρισμών (1915-1942), δικογραφίες ιδιωτών (19161948), εκδόσεις του ιδίου, αιτήσεις προσφύγων και μεταδημότευσης
πολιτών, διαλέξεις, ομιλίες και αλληλογραφία από τον Φιλανθρωπικό
Όμιλο Κυριών Λάρισας και τη Φιλάρχαιη Θεσσαλική Εταιρεία, χειρόγραφα
κείμενα, προσωπική αλληλογραφία, φωτογραφικό υλικό από την
προσωπική και επαγγελματική ζωή του και εφημερίδες.
Καυκούλα, Κική και Χαστάογλου-Μαρτινίδη, Βίλμα
•
•

•

GR ELIA-MIET 08/14Θ
Αρχείο
1927-2003 (κυρίως 1991-1993)

Το αρχείο περιέχει κυρίως φοιτητικές εργασίες με θέμα την προσφυγική
αγροτική αποκατάσταση στους νομούς Σερρών και Κιλκίς μετά το 1922.
Οι εργασίες έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος Ιστορία της Πόλης και της
Πολεοδομίας (διδάσκοντες Κική Καυκούλα, Βίλμα Χαστάογλου-Μαρτινίδη,
Αλέκα Γερόλυμπου, Νίκος Καλογήρου) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του
ΑΠΘ, κυρίως το διάστημα 1991-1993. Οι εργασίες περιέχουν δημογραφικά
στοιχεία φωτογραφίες χωριών και κτισμάτων, slides, χάρτες, ρυμοτομικά
διαγράμματα,
οριοθετήσεις
οικισμών,
χάρτες
διανομής
γης,
παραχωρητήρια κατοικιών σχέδια και σκαριφήματα. Πολλά από αυτά τα
τεκμήρια είναι αντίγραφα από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και
εκτείνονται χρονολογικά από το Μεσοπόλεμο μέχρι και τη δεκαετία του
1980. Τα τεκμήρια και οι εργασίες αφορούν την οικοδόμηση των χωριών
και των κτισμάτων, την προέλευση και εγκατάσταση του πληθυσμού, την
επαγγελματική απασχόλησή του και τα τεχνικά έργα στην περιοχή.
Αρχείο Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Κτημάτων εξ Ανταλλαγής - Τοπική
Επιτροπή Βισαλτίας Σερρών
• GR GRGSA-SER ADM032.01
• Αρχείο
• 1925 - 1927
1 βιβλίο πράξεων της Τοπικής Επιτροπής Βισαλτίας που συνέστησε η
Εθνική Τράπεζα, διαχειρίστρια εκείνη την περίοδο τμήματος της
ανταλλάξιμης περιουσίας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Υπηρεσία Διαχειρίσεως Κτημάτων εξ
Ανταλλαγής, Τοπική Επιτροπή Βισαλτίας Σερρών
Γνωμοδοτήσεις της Διεύθυνσης Ανταλλαξίμων Περιουσιών Δράμας
• GRGSA-DRA COL049.01
• Συλλογή
• 1968-1968
Γνωμοδοτήσεις Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών
Κτημάτων
Αρχείο Μεταφραστικού Γραφείου Βέροιας
•
•

•

OCD010
Αρχείο
1915 - 1953

7 φάκελοι μεταφράσεων τίτλων ιδιοκτησίας από διάφορα χωριά του καζά
Βέροιας.
Λυτά
έγγραφα
με
μεταφράσεις
τίτλων
ιδιοκτησίας.
Μεταφραστικό Γραφείο Βέροιας
Αρχείο Μεταφραστικού Γραφείου Θεσσαλονίκης
•
•

•

OCD008
Αρχείο
1909 - 1953

Μεταφράσεις εγγράφων ποικίλου περιεχομένου από τα οθωμανικά,
πρωτόκολλα. Μεταφράσεις ταπιών από το χωριό Καλύβια (Πλαγιοχώρι)
του Αβρέτ Χισάρ. Στο αρχείο έχει ενσωματωθεί και το Μεταφραστικό
Γραφείο Εδέσσης (4 κώδικες ιδίου περιεχομένου).
Τίτλοι ιδιοκτησίας
• COL020
• Συλλογή
• 1864 - 1873
Τίτλοι ιδιοκτησίας διαφόρων χωριών Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)
Οθωμανική Αρχή
Τίτλοι ιδιοκτησίας Αριδαίας
• COL018
• Συλλογή
• 180[0] - 189[9]
40 τίτλοι ιδιοκτησίας περιοχής Αριδαίας.

Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου
•
•

•

GR ADM010.01
Αρχείο
1888 - 1986

Στο αρχείο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου περιλαμβάνονται :
υποθέσεις σχετικά με καταπατήσεις δημοσίων χώρων και αιγιαλού σε
διάφορα νησιά των Κυκλάδων, μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση
Δημοσίων Υπηρεσιών, ενοικιάσεις ή παραχωρήσεις διαφόρων κτημάτων
του Δημοσίου σε ιδιώτες, απαλλοτριώσεις για την κατασκευή δρόμων στα
νησιά των Κυκλάδων, δικαστικές αντιδικίες (αιτήσεις, ανακοπές και
εφέσεις) του Ελληνικού Δημοσίου κατά ιδιωτών και το αντίστροφο,
θέματα σχολαζουσών κληρονομιών και φορολογίας κληρονομιών, θέματα
προσφύγων και εχθρικών περιουσιών Ιταλών και Γερμανών υπηκόων,
αλληλογραφία των οικονομικών εφοριών με υπουργεία και τη νομαρχία
Κυκλάδων για τη διευθέτηση διαφόρων ζητημάτων, αποφάσεις της
Νομαρχίας Κυκλάδων για τη διάλυση συνδέσμων , σωματείων και
συλλόγων. Μεταξύ αυτών υπάρχουν εγκύκλιοι και νομοθετήματα που
κοινοποιούνται στις υπηρεσίες του Νομού Κυκλάδων.
Τοπογραφικά διαγράμματα και χάρτες (Κ285)
•

•

GRGSA-CA- PRI028.47
Αρχείο

Τοπογραφικά διαγράμματα διανομής, που συντάχθηκαν από την
Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, για τα κτήματα της
Αττικής Κάτω Σούλι - Λοιμικό υπέρ προσφυγικής ομάδας Σεβδίκιοϊ (1932),
Μήλεσι (1928), Ωρωπός (1927) και Σκάλα Ωρωπού (1927). Αποσπάσματα
κτηματολογικών πινάκων διανομής κτημάτων Βουρβάς Αττικής και
Εθνικών Αγωνιστών Ραφήνας. Χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας
Στρατού για Χαλκιδική (πριν από 1912), Αττική, Πικέρμι - Αραφήνα
(Ραφήνα), Μαρκόπουλο - Κερατέα, Λιόπεσι (Παιανία) και Μενίδι.
Αρχείο Τμήματος Εποικισμού και Αναδασμού Διεύθυνσης Γεωργίας
Νομαρχίας Σερρών
•
•

•

GR GRGSA-SER ADM088.01
Αρχείο
1945 - 1981

Φάκελοι: εκθέσεων δραστηριοτήτων, απογραφών, παραχωρήσεων κλήρου,
προσφύγων πρώην Γιουγκοσλαβίας, κληρονομιών, διεκδικήσεων κλήρων,
αλληλογραφίας κοινοτήτων, επιτροπών αποφάσεων, αποφάσεων διανομής
και δικογραφιών. Βιβλία πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, βιβλία αποφάσεων
Επιτροπής Νόμου 1366/38.
Αρχείο Γραφείου Εποικισμού Κατερίνης
•
•

•

GR ADM038.01
Αρχείο
1927-1929

Το αρχείο αποτελείται από: Πρωτόκολλα της Επιτροπής Αποκαταστάσεως
Προσφύγων (Ε.Α.Π) Κατερίνης, Ευρετήριο Πρωτοκόλλων Επιτροπής
Αποκαταστάσεως και φωτογραφίες και σκαριφήματα κατοικιών
προσφύγων Κατερίνης.
Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, Γενική Διεύθυνσις Εποικισμού
Μακεδονίας, Γραφείον Εποικισμού Κατερίνης
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Πρέβεζας
•
•

•

GR GRGSA-PRE ADM007.01
Αρχείο
1951-1986

Εδαφολογικοί χάρτες Πρέβεζας, φωτογραφικά λευκώματα γεωργικών
εκθέσεων, φάκελοι σχετικοί με βοσκοτόπους, φάκελοι σχετικοί με
κτηνοτροφικές μονάδες.
Διεύθυνση Γεωργίας Πρέβεζας
Αρχείο
Διεύθυνσης
Αυτοδιοίκησης Σερρών
•
•

•

Εγγείων

Βελτιώσεων

Νομαρχιακής

GR GRGSA-SER ADM029.02
Αρχείο
1951 - 2001

Γενική αλληλογραφία, στατιστικά στοιχεία γεωργικών μηχανημάτων,
τεχνικές εκθέσεις. Εκθέσεις πεπραγμένων.
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
Αρχείο Ευάγγελου Ευαγγελίδη (Κ171)
•
•

•

GRGSA-CA- COL058.01
Αρχείο
1925-1979

Διοικητική αλληλογραφία (1934-1963) του Ευάγγελου Τ. Ευαγγελίδη,
επιθεωρητή φυτοπαθολογίας, με υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας
(Υπηρεσία Κρατικών Προμηθειών, Ταμείο Πρόνοιας Ελαιοπαραγωγής
Κέκρυρας και Αγρινίου, Γενική Διοίκηση Γεωργίας Ιωαννίνων, Γεωργική
Υπηρεσία
Ν.
Πρέβεζας).
Υπηρεσιακές εκθέσεις (1925 - 1937) για καταπολέμηση ασθενειών σε
καλλιέργειες, την καταπολέμηση της ακρίδας στην περιοχή της
Φθιωτιδοφωκίδας, για δακοκτόνα μέτρα. Μελέτες: "εισαγωγή στο μάθημα
της Γεωργικής Ζωολογίας και Γεωργικής Εντομολογίας", αποσπάσματα
μελετών στα γαλλικά περί γεωργικών θεμάτων και ζωοτεχνίας.
Πρακτικόν συσκέψεως επιστημόνων γεωπόνων Ν. Λασιθίου (1935),
υπόμνημα περί διαρρυθμίσεως της εξωτερικής Φυτοπαθολογικής
Υπηρεσίας.
Προσωπική αλληλογραφία του Ευαγγελίδη, ιδιωτικά συμφωνητικά,
φάκελος δικογραφίας, πρόχειρες σημειώσεις και καταστατικό συνδέσμου

επιστημόνων γεωπόνων. ΦΕΚ, πρακτικά συνεδριάσεων Βουλής, έντυπα
(Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Καταστατικόν και Ειδικοί Κανονισμοί,
Αθήνα 1926, List of seeds 1935, κ.ά.). Τρεις φωτογραφίες από Κέρκυρα
από επιθεωρήσεις σε ελαιοπαραγωγικές περιοχές.
Αρχείο περιοδικού ''Γεωργικά νέα Λάρισας''
• GRGSA_LAR PRS012.01
• Αρχείο
• 1957 - 1965
25 τεύχη του περιοδικού.
Περιοδικό "Γεωργικά νέα Λάρισας"
Συλλογή γεωργικών χαρτών Νομού Δράμας
• GRGSA-DRA COL004.10
• Συλλογή
• 1966-1972
Οκτώ γεωργικοί χάρτες Νομού Δράμας
Αρχείο εφημερίδας ''Συνεταιριστικά νέα''
•
•

•

GRGSA_LAR PRS001.01
Αρχείο
1959 - 1977

Φύλλα
της
εφημερίδας
δεμένα
Επιπλέον το φύλλο 24-25 (1959) και 60 (1963).

σε

τρεις

τόμους.

