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Σηµείωµα των µεταφραστών 
 

 

Η δεύτερη έκδοση του ∆ιεθνούς Προτύπου Αρχειακής 
Περιγραφής (Γενικό), παρουσιάστηκε στο ∆ιεθνές Συνέδριο 
Αρχείων στη Σεβίλλη τον Σεπτέµβριο του 2000. Θεραπεύει το 
µειονέκτηµα της πρώτης έκδοσης, αφού είναι διευρυµένη και 
συµπεριλαµβάνει ολοκληρωµένα παραδείγµατα για την καλύτερη 
κατανόηση του θεωρητικού κειµένου.  

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, στα πλαίσια της Επιτροπής 
Επιµόρφωσης και της Επιτροπής Ορολογίας, αποφάσισε, σε 
συνέχεια της πρώτης προσπάθειάς της το 1995,  να προχωρήσει στη 
µετάφραση και αυτής της έκδοσης πιστεύοντας ότι παρέχει ένα 
εύχρηστο και αρτιότερο εργαλείο.  

Το σηµερινό ∆ΙΠΑΠ (Γ) παρουσιάζει κάποιες αλλαγές ως 
προς το προηγούµενο. Συγκεκριµένα, στο πεδίο πλαισίου 
παραγωγής, το στοιχείο περιγραφής 3.2.3 (ηµεροµηνίες συγκρότησης 
της ενότητας περιγραφής) απαλείφθηκε, όπως και στο πεδίο όρων 
πρόσβασης και χρήσης το στοιχείο 3.4.1 (νοµικό πλαίσιο). Στο ίδιο 
πεδίο,  το στοιχείο 3.4.4 (γλώσσα του αρχειακού υλικού) τώρα 
εµφανίζεται ως 3.4.3 µε την προσθήκη της γραφής (γλώσσα/ γραφή 
των τεκµηρίων). Προστέθηκε επίσης ένα νέο πεδίο, το πεδίο ελέγχου 
εργασιών περιγραφής (3.7) το οποίο αναλύεται σε τρία επιµέρους 
στοιχεία (3.7.1: Παρατηρήσεις και όνοµα του/της αρχειονόµου, 
3.7.2: Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής, 3.7.3: Χρονολογία (ες) 
περιγραφής). 

Θεωρήσαµε σκόπιµο να εµπλουτίσουµε την παρούσα έκδοση 
µε την προσθήκη ενός ελληνικού παραρτήµατος (Παράρτηµα Γ). Το 
πρώτο µέρος του περιλαµβάνει τους όρους των διαφόρων στοιχείων 
περιγραφής στην αγγλική, γαλλική και την ελληνική γλώσσα. Στο 
δεύτερο µέρος παρουσιάζονται αναλυτικά τρεις αντιπροσωπευτικές 
εφαρµογές του ∆ΙΠΑΠ(Γ) σε αρχεία που φυλάσσονται σε 
διαφορετικούς αρχειακούς φορείς στην Ελλάδα:  τα Γενικά Αρχεία 
του Κράτους, το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος και το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, ενώ το 
τρίτο µέρος του παραρτήµατος περιλαµβάνει τη σηµαντικότερη 
πρόσφατη βιβλιογραφία που αφορά την αρχειακή περιγραφή και τη 
διεθνή κωδικοποίηση για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω 
έρευνα και µελέτη των σχετικών θεµάτων. 

∆ιευκρινίζεται ότι σε σχέση µε την πρωτότυπη έκδοση έχουν 
παραλειφθεί όλα τα κείµενα -δηλαδή ένα ολοκληρωµένο 
παράδειγµα από το σύνολο των 12 παραδειγµάτων του πρωτοτύπου 
και µερικά επιµέρους- που ήταν γραµµένα στα πορτογαλικά, λόγω 
δικής µας δυσκολίας απόδοσής τους στα ελληνικά. Επίσης, δεν 
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µεταφράσαµε το πολύπλοκο διάγραµµα του Παραρτήµατος Α-2 
(σελ. 46 της παρούσας έκδοσης) το οποίο επεξηγεί τη σχέση µεταξύ 
των επιπέδων περιγραφής του ∆Ι.Π.Α.Π. (Γ) και των καθιερωµένων 
ληµµάτων των παραγωγών των αρχείων. Το παράδειγµα όµως που 
αναφέρεται στο διάγραµµα έχει µεταφραστεί και είναι το υπ’ αρ. 3 
των σελίδων 62-66). 

Αποφασίσαµε, σε συνεργασία µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Ε.Α.Ε., να µην γίνει τυπογραφική έκδοση της µετάφρασης του 
νέου ∆ΙΠΑΠ(Γ) σε έντυπη µορφή, αλλά το κείµενο να διατίθεται 
δωρεάν στα µέλη µας και σε κάθε άλλο ενδιαφερόµενο, είτε µέσω 
του ∆ιαδικτύου (στη νεότευκτη ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε.) είτε µε 
φωτοτυπική αναπαραγωγή. 

 Κλείνοντας, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά τον Νίκο 
Καραπιδάκη για τη µετάφραση των παραδειγµάτων από την ιταλική 
γλώσσα καθώς και  τον Τάσο Αναστασιάδη για την τελική 
µορφοποίηση του κειµένου. 

 
      Χριστίνα Βάρδα 

      Αµαλία Παππά 

      Ζήσιµος Χ. Συνοδινός
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

1. Η Ad Hoc Επιτροπή Προτύπων Περιγραφής του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Αρχείων/ 
Commission on Descriptive Standards (ICA/DDS), η οποία ενέκρινε το 
∆Ι.Π.Α.Π. (Γ), [ISAD(G)],  εξελίχθηκε το 1996, στο ∆ιεθνές Συνέδριο Αρχείων 
του ∆ΣΑ στο Πεκίνο, σε µόνιµη Eπιτροπή. Η υπάρχουσα Επιτροπή Προτύπων 
Περιγραφής / Committee on Descriptive Standards (ICA/CDS) ανέλαβε, ως 
κύριο έργο για την τετραετία 1996-2000, την αναθεώρηση του ∆ΙΠΑΠ(Γ) / 
[(ISAD(G)], (Οττάβα, 1994). 

2. Η δεύτερη αυτή έκδοση του ∆ΙΠΑΠ(Γ) είναι το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας 
αναθεώρησης η οποία είχε γνωστοποιηθεί στον πρόλογο της έκδοσης του 1994, 
όπου προβλεπόταν ένας κύκλος αναθεώρησης διάρκειας πέντε ετών. Η 
αναγγελία προς τη διεθνή αρχειακή κοινότητα, για την υποβολή σχολίων 
σχετικά µε την αναθεώρηση, έγινε στις αρχές του 1998 διαµέσου επιστολών 
που στάλθηκαν προς όλα τα ιδρύµατα/φορείς και τις Ενώσεις/Εταιρείες µέλη 
του ∆ΣΑ, καθώς και σε διάφορες συγγενείς οργανικά µονάδες στο πλαίσιο του 
∆ΣΑ. Η αναγγελία επίσης ταχυδροµήθηκε σύµφωνα µε τον πίνακα αποδεκτών 
του ∆ΣΑ και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο. Η λήξη της 
προθεσµίας υποβολής των σχολίων ορίστηκε για τις 15 Σεπτεµβρίου 1998 µε 
σκοπό την έναρξη των εργασιών αναθεώρησης στη δεύτερη συνάντηση της 
ολοµέλειας της Επιτροπής. 

3. Στα τέλη Σεπτεµβρίου του 1998 η Γραµµατεία της Επιτροπής ICA/CDS είχε 
λάβει περίπου 33 προτάσεις από εθνικές επιτροπές, οργανισµούς και 
µεµονωµένα άτοµα από 25 χώρες. Τα σχόλια συνοψίστηκαν σε µια περίληψη 
101 περίπου σελίδων. Η «Περίληψη των σχολίων της αναθεώρησης του 
∆ΙΠΑΠ(Γ)», η οποία στάλθηκε σε όλα τα µέλη της Επιτροπής, ήταν το 
αντικείµενο εργασίας στο πλαίσιο της 2ης Ολοµέλειας της Επιτροπής 
ICA/CDS. 

4. Η Ολοµέλεια της Επιτροπής συνήλθε από τις 19 έως τις 22 Οκτωβρίου 1998 
στη Χάγη, απ’ όπου προήλθε ένα πρώτο σχέδιο του αναθεωρηµένου 
∆ΙΠΑΠ(Γ), βασισµένο στα σχόλια που είχαν υποβληθεί. Το προσχέδιο αυτό 
κυκλοφόρησε µεταξύ των µελών και η περαιτέρω τελειοποίησή του έγινε 
διαµέσου αλληλογραφίας. Η ολοκλήρωσή του πραγµατοποιήθηκε στην 3η 
Ολοµέλεια της Επιτροπής στη Στοκχόλµη και υποβλήθηκε για δηµοσίευση στις 
αρχές του 2000 ενόψει του XIV ∆ιεθνούς Συνεδρίου των Αρχείων στη Σεβίλλη, 
τον Σεπτέµβριο του 2000. 
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Οι παρακάτω είναι τα µέλη της Επιτροπής Προτύπων Περιγραφής του ∆ΣΑ, που 
ανέλαβε την αναθεώρηση, και συµµετείχαν για το χρονικό διάστηµα 1996-
2000. (Τα ονόµατα των µελών που είναι µε πλάγια γράµµατα προήλθαν από την 
Επιτροπή ICA/DDS). 
 
Victoria Arias (Ισπανία)     1996-1998 
Elisa Carolina de Santos Canalejo (Ισπανία)   1998- 
Adrian Cunningham (Αυστραλία)    1998- 
Jan Dahlin (Σουηδία)      1996- 
Victor Manoel Marques de Fonseca (Βραζιλία )  1996- 
Michael Fox (Η.Π.Α.)      1996- 
Ana Franqueira (Πορτογαλία)     1996- 
Bruno Galland (Γαλλία)     1996- 
Kent Haworth (Καναδάς)     1996- 
Ma Jinghua (Κίνα)      1996- 
Christine Nougaret (Γαλλία), Πρόεδρος   1996- 
Dagmar Parer (Αυστραλία)     1996-1998 
Lydia Reid (Η.Π.Α.)      1999- 
Hugo Stibbe (Καναδάς), ∆ιευθυντής Προγράµµατος  
και Γραµµατέας       1996- 
Stefano Vitali (Ιταλία)      1996- 
Debra Wall (Η.Π.Α.)      1996-1998 
 
 
Επίσης, παρακολούθησαν µία ή περισσότερες Ολοµέλειες οι: 
Asuncion de Navascues Benlloch (Ισπανία) 
Eeva Murtomaa (Φινλανδία), σύνδεσµος µε IFLA 
Per-Gunnar Ottosson (Σουηδία) 
 
 
Η Επιτροπή Προτύπων Περιγραφής του ∆ΣΑ (ICA/CDS) εκφράζει την 
ευγνωµοσύνη της για την επιχορήγηση των συναντήσεων των ολοµελειών και 
των υποεπιτροπών στα ακόλουθα ιδρύµατα: 
 
Archives de France (Παρίσι) (δύο φορές) 
Archivio di Stato di Firenze (Φλωρεντία, Ιταλία) 
Arquivos Nacionais/Torre do Tombo (Λισαβώνα, Πορτογαλία) 
Landsarkivet (Στοκχόλµη, Σουηδία) (δύο φορές) 
Rijkarchiefdienst (Χάγη, Ολλανδία) 
The National Archives of Canada (Οττάβα, Καναδάς), τα οποία επιχορήγησαν 
τη Γραµµατεία για δεύτερη τετραετία όσον αφορά τις εργασίες των προτύπων 
περιγραφής του ∆ΣΑ. 
Η ολοκλήρωση αυτού του προτύπου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ουσιαστική 
συµβολή τους, τόσο την οικονοµική όσο και την παροχή διευκολύνσεων και 
λογιστικής υποστήριξης, στην οργάνωση των συναντήσεων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Το πρότυπο αυτό παρέχει µια γενική κατεύθυνση ως προς την προετοιµασία 
των αρχειακών περιγραφών. Πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τα 
υπάρχοντα εθνικά πρότυπα ή ως βάση για την ανάπτυξη εθνικών προτύπων. 

2. Σκοπός της αρχειακής περιγραφής είναι ο προσδιορισµός και η επεξήγηση του 
πλαισίου παραγωγής και του περιεχοµένου του αρχειακού υλικού ώστε να 
διευκολυνθεί η δυνατότητα πρόσβασης. Αυτό επιτυγχάνεται µε ακριβείς και 
κατάλληλες παρουσιάσεις και µε την οργάνωσή τους σύµφωνα µε 
προκαθορισµένα πρότυπα. Οι διαδικασίες που σχετίζονται µε την περιγραφή 
µπορούν να ξεκινούν κατά τη διάρκεια ή πριν τη δηµιουργία των αρχείων και 
να συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Οι διαδικασίες αυτές 
καθιστούν δυνατό τον διανοητικό έλεγχο που είναι απαραίτητος για την 
εξασφάλιση της αξιοπιστίας, της αυθεντικότητας, της σηµασίας αλλά και της 
πρόσβασης των περιγραφόµενων αρχείων µέσα στο χρόνο. 

3. Ειδικές πληροφορίες σχετικά µε το αρχειακό υλικό καταγράφονται σε κάθε 
φάση της διαχείρισής του (π.χ. παραγωγή, εκκαθάριση, πρόσβαση, συντήρηση, 
ταξινόµηση), αν δηλαδή το υλικό πρόκειται, από τη µια πλευρά να είναι µε 
ασφάλεια διατηρηµένο και ελεγχόµενο, και από την άλλη να γίνεται 
προσβάσιµο στον κατάλληλο χρόνο σε όλους όσους έχουν το δικαίωµα να το 
συµβουλευτούν. Η αρχειακή περιγραφή, µε την ευρεία έννοια του όρου, 
καλύπτει οποιοδήποτε στοιχείο της πληροφορίας, ανεξάρτητα από το στάδιο 
της διαχείρισης στο οποίο αυτό προσδιορίζεται ή διαπιστώνεται. Σε κάθε στάδιο 
η πληροφορία σχετικά µε το υλικό παραµένει δυναµική και επιδέχεται 
βελτίωση υπό το φως της περαιτέρω γνώσης του περιεχοµένου και του πλαισίου 
παραγωγής του. Ηλεκτρονικά συστήµατα πληροφόρησης µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ειδικά για την ενσωµάτωση ή την επιλογή των απαιτούµενων 
στοιχείων της πληροφορίας και για την αναθεώρηση ή αλλαγή τους. Αν και οι 
κανόνες αυτοί επικεντρώνονται στην περιγραφή του αρχειακού υλικού από τη 
στιγµή που αυτό έχει επιλεγεί για οριστική διατήρηση, µπορούν επίσης να 
εφαρµοστούν και σε προγενέστερα στάδια. 

4. Το πρότυπο αυτό περιλαµβάνει γενικούς κανόνες αρχειακής περιγραφής οι 
οποίοι µπορούν να εφαρµοστούν ανεξάρτητα από το είδος και το υπόστρωµα 
του αρχειακού υλικού. Οι κανόνες που περιέχονται σ’ αυτό το πρότυπο δεν 
δίνουν κατευθύνσεις για την περιγραφή ειδικών κατηγοριών αρχειακού υλικού 
όπως σφραγίδες, ηχητικές εγγραφές, ή χάρτες. Υπάρχουν ήδη εγχειρίδια στα 
οποία έχουν διατυπωθεί κανόνες περιγραφής παρόµοιου υλικού. Το πρότυπο 
αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µ’ αυτά τα εγχειρίδια ώστε να 
είναι δυνατή η κατάλληλη περιγραφή των ειδικών τύπων αρχειακού υλικού. 

5. Το σύνολο αυτών των γενικών κανόνων αρχειακής περιγραφής αποτελεί τµήµα 
µιας διαδικασίας η οποία : 

α. διασφαλίζει τη δηµιουργία περιεκτικών, κατάλληλων και επεξηγηµατικών 
περιγραφών 

β. διευκολύνει την ανάκτηση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε το 
αρχειακό υλικό 

γ.  καθιστά δυνατή τη χρήση κοινών και καθιερωµένων βάσεων δεδοµένων και 
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δ. καθιστά δυνατή την ενσωµάτωση των περιγραφών από διαφορετικούς 
τόπους φύλαξης σ’ ένα ενοποιηµένο σύστηµα πληροφόρησης. 

6. Οι κανόνες επιτυγχάνουν αυτούς τους σκοπούς µε τον προσδιορισµό και τη 
διατύπωση είκοσι έξι (26) στοιχείων που µπορούν συνδυασµένα να 
αποτελέσουν την περιγραφή ενός αρχειακού συνόλου. Η δοµή και το 
περιεχόµενο των πληροφοριών καθενός απ’ αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να 
διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες. Ως γενικοί 
κανόνες θα εφαρµόζονται ευρέως σε περιγραφές αρχείων, ανεξαρτήτως του 
είδους  ή του µεγέθους της ενότητας περιγραφής. Το πρότυπο όµως δεν 
προσδιορίζει την εξωτερική µορφή ούτε τους τρόπους µε τους οποίους τα 
παραπάνω στοιχεία θα παρουσιασθούν σε διάφορα ευρετήρια, καταλόγους, 
πρόχειρες καταγραφές κλπ. 

7. Τα αρχειακά πρότυπα περιγραφής βασίζονται σε γενικά αποδεκτές θεωρητικές 
αρχές. Για παράδειγµα,  η αρχή ότι η αρχειακή περιγραφή γίνεται από το γενικό 
προς το ειδικό αποτελεί την πρακτική συνέπεια της αρχής του σεβασµού των 
αρχείων (respect des fonds)1. Είναι απαραίτητη η εφαρµογή αυτής της αρχής 
για να υπάρξει µία γενικά ισχύουσα δοµή και ένα σύστηµα αρχειακής 
περιγραφής που δεν θα εξαρτάται από τα εργαλεία έρευνας του καθενός 
Αρχείου και από το αν το σύστηµα περιγραφής είναι σε παραδοσιακό ή σε 
αυτοµατοποιηµένο περιβάλλον. 

8. Στο Παράρτηµα Α-1 µπορεί κανείς να βρει ένα σχήµα  µε ιεραρχική διάρθρωση 
των επιπέδων ταξινόµησης του αρχείου και των συστατικών του µερών. 
Υπάρχουν επίπεδα περιγραφής που διαφοροποιούνται ως προς τις λεπτοµέρειες 
που δίνουν σε κάθε επίπεδο ταξινόµησης. Για παράδειγµα, ένα αρχείο µπορεί 
να περιγράφεται ως σύνολο µε µία µοναδική περιγραφή ή να παρουσιάζεται 
ολόκληρο το αρχείο µε τα µέρη του σε διάφορα επίπεδα περιγραφής. Το αρχείο 
συγκροτεί το ανώτερο επίπεδο περιγραφής· τα µέρη του αποτελούν τα 
κατώτερα επίπεδα, που συχνά η περιγραφή τους αποκτά νόηµα µόνον στο 
πλαίσιο της περιγραφής του συνόλου του αρχείου. Έτσι µπορεί να υπάρχει 
περιγραφή σε επίπεδο αρχείου, περιγραφή σε επίπεδο σειράς, περιγραφή σε 
επίπεδο φακέλου και/ή περιγραφή σε επίπεδο τεκµηρίου. Ενδιάµεσα επίπεδα, 
όπως περιγραφή υπο-αρχείου ή υποσειράς, µπορούν να δηµιουργηθούν. Καθένα 
από αυτά τα επίπεδα µπορεί να υποδιαιρείται περαιτέρω, αναλόγως µε την 
πολυπλοκότητα της διοικητικής δοµής και/ ή των λειτουργιών του φορέα από 
τον οποίο προέρχεται το αρχειακό υλικό αλλά και από την οργάνωση του 
υλικού. Στο Παράρτηµα Α-2 το σχήµα αναπαριστά τις σύνθετες σχέσεις µεταξύ 
του/των παραγωγού/ών του αρχειακού υλικού και των ενοτήτων περιγραφής, 
ανεξάρτητα από το επίπεδο περιγραφής, όπως εκφράζεται στα σχεδιασµένα 
τετράγωνα που αντιπροσωπεύουν καθιερωµένα αρχειακά λήµµατα σύµφωνα µε 
το ∆ιεθνές Πρότυπο Καθιερωµένων Αρχειακών Ληµµάτων για Νοµικά 
Πρόσωπα/φορείς, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες, ∆Ι.Π.Κ.Α.Λ. (Ν.Φ.Π.Ο) 
[International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, 
Persons and Families: ISAAR (CPF)] και στις συνδέσεις τους, καθώς και µε τα 
σχεδιασµένα τετράγωνα  που αναπαριστούν τις ενότητες περιγραφής του 
αρχείου και των µερών του. Το Παράρτηµα Β περιλαµβάνει πλήρη 
παραδείγµατα περιγραφών αρχείων και των µερών τους. 

                                                 
1  Η οποία δέχεται ότι οι ίδιοι κανόνες που χρησιµοποιήθηκαν για να περιγράψουν ένα αρχείο και τα µέρη του,    µπορούν  

να  εφαρµοστούν στην περιγραφή και µιας συλλογής. 



∆ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), ∆εύτερη έκδοση 

 

 11 

9. Κάθε κανόνας περιλαµβάνει: 

   α)  την ονοµασία του στοιχείου περιγραφής που ρυθµίζει ο κανόνας, 

β) µία διατύπωση για τη σκοπιµότητα να συµπεριληφθεί το στοιχείο     
στην περιγραφή, 

γ) µία διατύπωση του γενικού/ών κανόνα/ων που εφαρµόζεται σ’ αυτό 
το στοιχείο  

δ) παραδείγµατα που επεξηγούν την εφαρµογή του/των κανόνα/ων, 
όπου χρειάζεται. 

10. ∆ίνονται αριθµηµένες παράγραφοι µόνο και µόνο για την παραποµπή. Αυτοί οι 
αριθµοί δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για να χαρακτηρίζουν τα επίπεδα 
περιγραφής.  

11. Οι κανόνες είναι οργανωµένοι σε επτά περιγραφικά πεδία: 

Πεδίο αναγνώρισης 
(δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την αναγνώριση/ταύτιση της ενότητας 

περιγραφής) 

Πεδίο πλαισίου παραγωγής 
(δίνει πληροφορίες για την προέλευση και τη διατήρηση/εποπτεία της ενότητας 
περιγραφής) 

Πεδίο περιεχοµένου και διάρθρωσης  
(δίνει πληροφορίες για το θέµα και την ταξινόµηση της ενότητας περιγραφής) 

Πεδίο όρων πρόσβασης και χρήσης 
(δίνει πληροφορίες για τις δυνατότητες πρόσβασης στην  ενότητα περιγραφής) 

Πεδίο συµπληρωµατικών πηγών 
(δίνει πληροφορίες για αρχειακό υλικό που έχει σηµαντική σχέση  µε την 
ενότητα περιγραφής) 

Πεδίο παρατηρήσεων 
(παρέχει εξειδικευµένη πληροφόρηση ή στοιχεία που δεν µπορούν να δοθούν          
στα υπόλοιπα πεδία) 

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής 
(δίνει πληροφορίες για τον τρόπο, το χρόνο και το συντάκτη της αρχειακής 
περιγραφής). 

 

12. Και τα 26 στοιχεία, που καλύπτονται από τους γενικούς κανόνες, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στην περιγραφή, αλλά µόνον µερικά από αυτά είναι 
απαραίτητα σε κάθε περιγραφή. Στη διεθνή ανταλλαγή περιγραφικών 
πληροφοριών πολύ λίγα στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη όπως: 

α)  Κωδικός αναγνώρισης 

β)  Τίτλος 

γ)  Παραγωγός 



Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία 

 12 

δ)  Χρονολογία (ες) 

ε)  Μέγεθος της ενότητας περιγραφής  

στ)  Επίπεδο περιγραφής. 

Τα παραδείγµατα στο κείµενο του ∆Ι.Π.Α.Π.(Γ) είναι επεξηγηµατικά και 
όχι δεσµευτικά. ∆ιασαφηνίζουν τις διατάξεις των κανόνων, τους οποίους 
συνοδεύουν, παρά επεκτείνουν το περιεχόµενό τους. Μην θεωρήσετε τα 
παραδείγµατα ή τη µορφή µε την οποία παρουσιάζονται ως οδηγίες. Για να 
προσδιορισθεί το πλαίσιο παραγωγής, κάθε παράδειγµα συνοδεύεται µε την 
ένδειξη του επιπέδου περιγραφής, γραµµένη εντός παρενθέσεων µε πλάγια 
στοιχεία. Ακολουθεί το όνοµα του φορέα που κατέχει το αρχειακό υλικό στο 
οποίο αναφέρεται το συγκεκριµένο παράδειγµα, γραµµένο επίσης µε πλάγια 
στοιχεία. Μπορεί να ακολουθούν και περαιτέρω επεξηγήσεις, κι αυτές µε 
πλάγια στοιχεία, µε την ένδειξη Σηµείωση. 

13. Η έκταση µιας  αρχειακής περιγραφής, αν δηλαδή θα ενσωµατώνει κάτι 
περισσότερο από τα βασικά στοιχεία πληροφόρησης, ποικίλει ανάλογα µε τη 
φύση της ενότητας περιγραφής. 

14. Τα σηµεία πρόσβασης βασίζονται στα στοιχεία περιγραφής. Η αξία των 
σηµείων πρόσβασης αυξάνεται µέσω του ελέγχου καθιερωµένων ληµµάτων. 
Εξαιτίας της σπουδαιότητας των σηµείων πρόσβασης για την ανάκτηση 
αρχειακών δεδοµένων, έχει αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερο πρότυπο του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου Αρχείων, το ∆ιεθνές Πρότυπο Καθιερωµένων Αρχειακών Ληµµάτων 
για Νοµικά Πρόσωπα/φορείς, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες, ∆Ι.Π.Κ.Α.Λ. 
(Ν.Φ.Π.Ο) [International Standard Archival Authority Record for Corporate 
Bodies, Persons and Families: ISAAR (CPF)].  Το ∆Ι.Π.Κ.Α.Λ. (Ν.Φ.Π.Ο) δίνει 
τους γενικούς κανόνες για την υιοθέτηση καθιερωµένων αρχειακών ληµµάτων 
που περιγράφουν νοµικά πρόσωπα/φορείς, φυσικά πρόσωπα και οικογένειες 
που µπορούν να ονοµαστούν παραγωγοί στις περιγραφές αρχειακών τεκµηρίων. 
(Βλέπε το Παράρτηµα Α-2 για µία σχηµατική αναπαράσταση της σχέσης 
µεταξύ των αρχειακών περιγραφών και των καθιερωµένων ληµµάτων). 
Μπορούν να αναπτυχθούν επίσης, σε εθνικό επίπεδο ή για κάθε γλώσσα 
χωριστά, λεξιλόγια και καθιερωµένοι κανόνες που θα χρησιµοποιηθούν από 
κοινού µε τα άλλα σηµεία πρόσβασης. Για την εισαγωγή και υποστήριξη 
ελεγµένων λεξιλογίων είναι χρήσιµα τα εξής πρότυπα ISO:  Το ISO 5963 
Documentation – Methods for examining documents, determining their subject, 
and selecting indexing terms (Τεκµηρίωση – Μέθοδοι εξέτασης τεκµηρίων, 
προσδιορισµού των θεµάτων τους και επιλογής των όρων ευρετηρίασης, ελλην. 
έκδοση Ε.Λ.Ο.Τ. 1312/1993 (ΣΕΠ)),  το  ISO 2788 Documentation –  
Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri 
(Τεκµηρίωση – Κατευθυντήριες οδηγίες για τη συγκρότηση και ανάπτυξη 
µονόγλωσσων θησαυρών, ελλην. έκδοση Ε.Λ.Ο.Τ. 1321/1993 (ΣΕΠ)) και το  
ISO 999  Information and documentation – Guidelines for the content, 
organization and presentation of indexes (Πληροφόρηση και τεκµηρίωση – 
Κατευθυντήριες οδηγίες για το περιεχόµενο, την οργάνωση και την παρουσίαση 
ευρετηρίων, ελλην. έκδοση Ε.Λ.Ο.Τ. 1212/1994). 

15. Για τις βιβλιογραφικές παραποµπές σε οποιοδήποτε στοιχείο αρχειακής 
περιγραφής,  ακολουθείστε στην τελευταία έκδοση του ISO 690 Documentation 
– Bibliographic references – Content, form and structure (Τεκµηρίωση – 
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Βιβλιογραφικές αναφορές – Περιεχόµενο, µορφή και δοµή, ελλην. έκδοση υπό 
προετοιµασία Ε.Λ.Ο.Τ. 560-2).  
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ 
ΚΑΝΟΝΕΣ 

 

 Το παρακάτω γλωσσάριο των όρων και των ορισµών τους αποτελεί 
αναπόσπαστο κοµµάτι των κανόνων περιγραφής. Οι ορισµοί συντάχθηκαν ειδικά  για 
τις ανάγκες αυτού του κειµένου. 

 

Αποδιδόµενος τίτλος (Supplied title). Ο τίτλος που δίνεται από τον αρχειονόµο σε 
µια ενότητα περιγραφής  όταν αυτή δεν έχει ένδειξη. 

Αρχειακή περιγραφή (Archival description). Η ακριβής παρουσίαση µιας ενότητας 
περιγραφής και των συστατικών της µερών, όταν αυτά υπάρχουν, που 
προέρχεται από την επιλογή, ανάλυση, οργάνωση και καταγραφή πληροφοριών 
οι οποίες χρησιµεύουν στον προσδιορισµό, στη διαχείριση, στον εντοπισµό και 
στην κατανόηση του αρχειακού υλικού, του πλαισίου παραγωγής του και του 
αρχειακού συστήµατος που το παρήγαγε. 

Αρχείο (Fonds). Το σύνολο των τεκµηρίων, ανεξάρτητα από το είδος ή το 
υπόστρωµά τους, τα οποία  παράχθηκαν οργανικά και/ή συσσωρεύτηκαν και 
χρησιµοποιήθηκαν από ένα συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο, µια οικογένεια ή 
ένα νοµικό πρόσωπο/φορέα στη διάρκεια των δραστηριοτήτων και λειτουργιών 
τους. 

Εκκαθάριση (Appraisal). Η διαδικασία προσδιορισµού του χρόνου διατήρησης των 
αρχείων. 

Έλεγχος καθιερωµένων ληµµάτων (Authority control). Βλέπε  γλωσσάριο του 
∆ιεθνούς Προτύπου Καθιερωµένων Αρχειακών Ληµµάτων, ISAAR (CPF). 

Ένδειξη (Formal title). Ο τίτλος που υπάρχει εµφανώς πάνω ή µέσα στο αρχειακό 
υλικό που περιγράφεται. 

Ενότητα περιγραφής (Unit of description). Ένα τεκµήριο ή ένα σύνολο τεκµηρίων 
σε οποιαδήποτε φυσική µορφή που αντιµετωπίζεται ως σύνολο και αποτελεί τη 
βάση µιας περιγραφής. 

Επίπεδο περιγραφής (Level of description). Η θέση της ενότητας περιγραφής στο 
ιεραρχικό σχήµα του αρχείου. 

Εποπτεία/φύλαξη (Custody). H ευθύνη για τη φροντίδα των τεκµηρίων, που 
βασίζεται στη φυσική κατοχή τους. Η εποπτεία δεν περιλαµβάνει πάντοτε 
νόµιµη κυριότητα ή το δικαίωµα του ελέγχου πρόσβασης στα αρχεία. 

Εργαλείο έρευνας (Finding aid). Ο ευρύτερος όρος που καλύπτει κάθε περιγραφή ή 
βοήθηµα που εκπονήθηκε ή αποκτήθηκε από µια αρχειακή υπηρεσία στη 
διάρκεια της άσκησης διοικητικού ή διανοητικού  ελέγχου στο αρχειακό υλικό. 

Νοµικό πρόσωπο/φορέας (Corporate body). Ένας οργανισµός/φορέας ή µια οµάδα 
ατόµων που φέρει ένα ιδιαίτερο όνοµα και που δρα ή µπορεί να δράσει  ως 
οντότητα. 

Παραγωγός (Creator). Το νοµικό πρόσωπο/φορέας, η οικογένεια ή το φυσικό 
πρόσωπο που παρήγαγε, συγκέντρωσε και/ή διατήρησε αρχεία στο πλαίσιο της  
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προσωπικής ή της συλλογικής του δραστηριότητας. Να µη γίνεται σύγχυση µε 
τον συλλέκτη. 

Προέλευση (Provenance). Η σχέση  µεταξύ των τεκµηρίων και των οργανισµών ή 
ατόµων που τα παρήγαγαν, τα συγκέντρωσαν και/ή φύλαξαν και 
χρησιµοποίησαν για προσωπική ή συλλογική δραστηριότητα. 

Πρόσβαση (Access). Η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί υλικό από ένα αρχείο, που 
συνήθως υπόκειται σε κανόνες και όρους. 

Προσθήκη (Accrual). Μια πρόσκτηση που προστίθεται σε µια αρχειακή ενότητα η 
οποία υπάρχει ήδη στο Αρχείο. 

Σειρά (Series). Τεκµήρια ταξινοµηµένα σύµφωνα µε ένα σύστηµα αρχειοθέτησης ή 
διατηρηµένα ως ενότητα, γιατί προκύπτουν από την ίδια συσσώρευση ή 
αρχειοθέτηση ή την ίδια δραστηριότητα  και αποτελούν κάποιο ιδιαίτερο είδος 
ή έχουν κάποια άλλη σχέση που προκύπτει από την παραγωγή τους, την 
παραλαβή ή τη χρήση  τους. 

Σηµείο πρόσβασης (Access point). Ένα όνοµα, ένας όρος, µια λέξη-κλειδί, µια 
φράση ή ένας κωδικός που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναζήτηση, 
αναγνώριση και τον εντοπισµό µιας αρχειακής περιγραφής. 

Συλλογή (Collection). Μια τεχνητή συγκέντρωση τεκµηρίων που έχουν συσσωρευτεί 
µε βάση  κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, χωρίς  να λαµβάνεται υπόψη η 
προέλευση αυτών των τεκµηρίων. Να µη γίνεται σύγχυση µε ένα αρχείο. 

Συγγραφέας/συντάκτης (Author). Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο/φορέας ή µια 
οµάδα ατόµων που ευθύνεται για το διανοητικό περιεχόµενο ενός τεκµηρίου. 
Να µη γίνεται σύγχυση µε τον παραγωγό αρχείων. 

Ταξινόµηση (Arrangement). Η διανοητική και φυσική διαδικασία και τα 
αποτελέσµατα της ανάλυσης και οργάνωσης των τεκµηρίων σύµφωνα µε τις 
αρχές της Aρχειονοµίας. 

Τεκµήριο (Item). Η µικρότερη διανοητικά αδιάσπαστη αρχειακή ενότητα,  π.χ. µια  
επιστολή, ένα υπόµνηµα, µια έκθεση, µια φωτογραφία, µια ηχητική εγγραφή. 

Τεκµήριο/Έγγραφο (Document). Καταγεγραµµένη πληροφορία ανεξαρτήτως 
υποστρώµατος ή χαρακτηριστικών.  

Τύπος/Είδος (Form). Μια κατηγορία  τεκµηρίων που διακρίνονται µε βάση τα κοινά 
φυσικά (π.χ. υδατογραφία, σχέδιο) και/ή διανοητικά (π.χ. ηµερολόγιο, βιβλίο 
λογαριασµών, βιβλίο πρακτικών)  χαρακτηριστικά τους. 

Τίτλος (Title). Μια λέξη, φράση, ένα στοιχείο ή σύνολο στοιχείων που δηλώνει την 
ενότητα περιγραφής. 

Υπο-αρχείο (Sub-fonds). Η υποδιαίρεση ενός αρχείου που περιλαµβάνει ένα σώµα 
σχετιζόµενων µεταξύ τους τεκµηρίων, τα οποία αντιστοιχούν σε διοικητικές 
υποδιαιρέσεις της υπηρεσίας ή του οργανισµού παραγωγής τους  ή, όταν αυτό 
δεν είναι εφικτό, σε γεωγραφικές, χρονολογικές, λειτουργικές ή παρόµοιες 
οµαδοποιήσεις που υπαγορεύονται από το ίδιο το υλικό. Στην περίπτωση που ο 
παραγωγός έχει πολύπλοκη ιεραρχική δοµή, κάθε υπο-αρχείο υποδιαιρείται  σε 
επιµέρους υπο-αρχεία, τόσα όσα χρειάζονται για να  απεικονιστούν τα 
ιεραρχικά επίπεδα. 
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Υπόστρωµα (Medium). Το φυσικό υλικό στο οποίο καταγράφονται οι πληροφορίες 
που συγκροτούν ένα τεκµήριο (π.χ. πήλινα πινακίδα, πάπυρος, χαρτί, 
περγαµηνή, φιλµ, µαγνητική ταινία). 

Φάκελος (File). Μια οργανωµένη ενότητα τεκµηρίων, συγκεντρωµένων είτε από τον 
παραγωγό τους για τρέχουσα χρήση είτε στη διαδικασία  ταξινόµησής τους, 
επειδή αφορούν το ίδιο θέµα ή την ίδια δραστηριότητα. Ο φάκελος είναι 
συνήθως η βασική ενότητα στο εσωτερικό µιας σειράς. 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α 
 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Εάν το αρχείο περιγράφεται ως σύνολο, θα πρέπει να  παρουσιάζεται σε µια 
περιγραφή τα στοιχεία της οποίας καταγράφονται στο τρίτο (3) τµήµα αυτού 
του κειµένου. Εάν απαιτείται περιγραφή των µερών του αρχείου,  αυτά  
µπορούν να περιγραφούν ξεχωριστά χρησιµοποιώντας και πάλι τα ενδεδειγµένα 
στοιχεία του τρίτου τµήµατος. Το σύνολο αυτών των περιγραφών που θα 
προκύψουν, συνδεδεµένων ιεραρχικά, όπως απεικονίζονται στο σχήµα του 
παραρτήµατος Α-1, αντιπροσωπεύει το αρχείο και τα µέρη του που έχουν 
περιγραφεί. Για τους  σκοπούς αυτών των κανόνων, η συγκεκριµένη τεχνική 
της περιγραφής ονοµάζεται περιγραφή σε πολλαπλά επίπεδα. 
 
Τέσσερις βασικοί κανόνες εφαρµόζονται όταν καταρτίζουµε την ιεραρχική 
σειρά (σχέση) των περιγραφών και παρουσιάζονται στους κανόνες 2.1 έως 2.4. 

 
2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α 

 
2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ 

 Στόχος: 
Να παρουσιαστεί το πλαίσιο περιγραφής και η ιεραρχική δοµή του αρχείου και 
των µερών του. 

 Κανόνας: 
Στο επίπεδο αρχείου δίνουµε πληροφορίες που αφορούν το αρχείο ως σύνολο. 
Στα επόµενα επίπεδα δίνουµε πληροφορίες για τα µέρη που περιγράφονται. 
Παρουσιάζουµε τις περιγραφές που προκύπτουν σε µια ιεραρχική σχέση, 
πηγαίνοντας από το γενικό (το αρχείο) στο πιο ειδικό. 

 
 2.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

 Στόχος: 
Να παρουσιαστεί µε ακρίβεια το πλαίσιο και το περιεχόµενο της ενότητας 
περιγραφής. 

 Κανόνας: 
Παρέχουµε µόνο όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες για το επίπεδο που 
περιγράφουµε. Για παράδειγµα  δεν δίνουµε λεπτοµερείς πληροφορίες για το 
περιεχόµενο ενός φακέλου εάν η ενότητα περιγραφής είναι το αρχείο. ∆εν 
παρέχουµε τη διοικητική ιστορία ενός ολόκληρου τοµέα, εάν ο παραγωγός µιας 
ενότητας περιγραφής είναι µια διεύθυνση ή ένα τµήµα. 

 
2.3 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ 

 Στόχος: 
Να αποσαφηνιστεί η θέση της ενότητας περιγραφής στην ιεραρχία. 

 Κανόνας:  
Συνδέουµε κάθε περιγραφή µε αυτήν της επόµενης,  ανώτερης ενότητας 
περιγραφής, εάν αυτό είναι δυνατό, και προσδιορίζουµε το επίπεδο περιγραφής. 
(Βλ. 3.1.4) 
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2.4 ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 Στόχος: 
Να αποφεύγεται η επανάληψη των πληροφοριών σε αρχειακές περιγραφές που 
συνδέονται ιεραρχικά. 

 Κανόνας: 
Στο ανώτερο κατάλληλο επίπεδο δίνουµε τις πληροφορίες που είναι κοινές στα 
διάφορα µέρη που συνιστούν την ενότητα. ∆εν επαναλαµβάνουµε σε ένα 
κατώτερο επίπεδο περιγραφής πληροφορίες που έχουν ήδη δοθεί σε ένα 
ανώτερο επίπεδο. 

 
 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

 
3.1. ΠΕ∆ΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
 
3.1.1. Κωδικός (οί) αναγνώρισης 

 Στόχος: 
Να προσδιοριστεί µε µοναδικό τρόπο η ενότητα περιγραφής και να 
δηµιουργηθεί ένας δεσµός µε την περιγραφή που την αντιπροσωπεύει. 

 Κανόνας: 
Εγγράφουµε, στο µέτρο που είναι απαραίτητα για την πληρέστερη αναγνώριση, 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

- τον κωδικό της χώρας σύµφωνα µε την τελευταία εκδοχή του ΙSO 3166, Kωδικοί για 
την αναπαράσταση των ονοµάτων των χωρών 

- τον κωδικό του αρχειακού φορέα σύµφωνα µε το εθνικό πρότυπο κωδικοποίησης 
των Αρχείων, ή κάθε άλλο στοιχείο προσδιορισµού του χώρου φύλαξης  

- τον ιδιαίτερο, τοπικό κωδικό αναγνώρισης, τον αριθµό ελέγχου ή οποιοδήποτε άλλο 
µοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο. 

Και τα τρία παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να υπάρχουν εµφανή στις 
περιπτώσεις ανταλλαγής πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.  

 
Παραδείγµατα: 
CA OTY F0453 (αρχείο) 
Καναδάς, Αρχεία Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 
 
CA OONAD R610-134-2-E (αρχείο) 
Εθνικά Αρχεία του Καναδά (National Archives of Canada) 
 
US MnHi P2141 (αρχείο) 
Η.Π.Α., Ιστορική  Εταιρεία της Minnesota (U.S.,Minnesota Historical Society) 
 
US DNA NWDNC-77WDMC (σειρά) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 
 
ΑU A:NLA MS 8822 (αρχείο) 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (National Library of Australia) 
 
FR CHAN/363 AP 15 (φάκελος) 
Γαλλία, Κέντρο Ιστορίας των Εθνικών Αρχείων (France, Centre Histrorique des Archives 
nationales 
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FR AD 53/234 J (αρχείο) 
Γαλλία, Νοµαρχιακά Αρχεία της Mayenne (France, archives départementales de la 
Mayenne) 
 
FR AN 320 AP (αρχείο) 
∆ιεύθυνση Αρχείων της Γαλλίας (Direction des archives de France) 
 
IT AS FI 
Ιταλία, Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze) 
Σηµείωση: Ο κωδικός αναγνώρισης αφορά τον φορέα φύλαξης του αρχείου. 
 
IT ISR FI  II/36/4 (υποφάκελος) 
Ιταλία, Ινστιτούτο της Ιστορίας της Αντίστασης στην Τοσκάνη (Italy, Istituto Storico della 
Resistenza in Toscana) 
 
IT ISR FI 
Ιταλία, Ινστιτούτο Ιστορίας της Αντίστασης στην Τοσκάνη (Italy, Istituto Storico della 
Resistenza in Toscana) 
Σηµείωση: Ο κωδικός αναγνώρισης αφορά τον φορέα φύλαξης του αρχείου. 

 
3.1.2 Τίτλος 

 Στόχος: 
Να  δοθεί µία ονοµασία στην ενότητα περιγραφής. 

 Κανόνας: 
∆ίνουµε είτε τον αρχικό τίτλο είτε τον αποδιδόµενο τίτλο, σύµφωνα µε τους 
κανόνες περιγραφής σε πολλαπλά επίπεδα και τις εθνικές πρακτικές.  
 
Εάν είναι αναγκαίο, µπορούµε να συντοµεύσουµε έναν πολύ µεγάλο τίτλο, στο 
µέτρο που δεν χάνονται ουσιαστικές πληροφορίες. 
 
Οι αποδιδόµενοι τίτλοι στο ανώτερο επίπεδο περιγραφής, συµπεριλαµβάνουν 
και το όνοµα του παραγωγού. Στα χαµηλότερα επίπεδα περιγραφής µπορεί 
κανείς, για παράδειγµα, να συµπεριλάβει το όνοµα του δηµιουργού του 
τεκµηρίου και έναν ενδεικτικό όρο για το είδος του υλικού που αποτελεί την 
ενότητα περιγραφής και, όπου χρειάζεται, µια φράση σχετική µε τη 
δραστηριότητα, το αντικείµενο, το χώρο φύλαξης ή το θέµα της. 
∆ιακρίνουµε  τον αρχικό από τον αποδιδόµενο τίτλο σύµφωνα µε τις εθνικές ή 
γλωσσικές πρακτικές. 
 
Παραδείγµατα: 
Αρχείο Helen Lucas (αρχείο) 
Η παραγωγή της σειράς The Christmas Story (σειρά) 
The Christmas Story (τεκµήριο) 
Καναδάς, Αρχεία του Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 
 
Αρχείο της Οργάνωσης St. Anthony Turnverein (αρχείο) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S., Minnesota Historical Society) 
 
Aρχείο του J. Lawton Collins  (αρχείο) 
Βιβλία καταχώρησης συναντήσεων, (1948-1955) (σειρά) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 
 
Αρχείο της Υπηρεσίας ευρεσιτεχνιών και κατατεθέντων σηµάτων (αρχείο) 
Φάκελοι αιτήσεων κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών, 1837-1918 (σειρά) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 
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Υλικό διαφήµισης και δηµόσιας προβολής (σειρά) 
Η.Π.Α., Πανεπιστήµιο της Β. Καρολίνας στο Chapel Hill (U.S., University of North Carolina at 
Chapel Hill) 
 
Φάκελοι Στρατοδικείου [συµπεριλαµβανοµένων των δικών για εγκλήµατα πολέµου], σειρά µε µία 
αρίθµηση (σειρά) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives of Australia) 
 
Στρατοδικείο του δεκανέα R.G. Taplin, αρ.στρ.µητρώου 3490, Α΄ τάγµα των Αυστραλιανών 
∆υνάµεων Πεζικού (φάκελος) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives of Australia) 
 
Αρχείο Edward Koiki Mabo (αρχείο) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives of Australia) 
 
∆ικαστήριο του Παρισιού [Châtelet de Paris] (αρχείο) 
 Πολιτικό Τµήµα (υπο-αρχείο) 

  Πράξεις του ∆ικαστή πολιτικών υποθέσεων(σειρά) 
   Αιτήµατα προς τον ∆ικαστή  πολιτικών υποθέσεων ( υποσειρά) 

    Αιτήσεις διορισµού επιτρόπου διαδοχής συνεπεία αποποίησης κληρονοµικού 
δικαιώµατος (φάκελος) 

     Κληρονοµιά Guérin (τεκµήριο) 
Γαλλία, Κέντρο Ιστορίας των Εθνικών Αρχείων (France, Centre historique des Archives 
nationales) 
 
«∆ιεκπεραιωµένες υποθέσεις» (“Affari risoluti”) (σειρά) 
Ιταλία, Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze) 
Σηµείωση: Αρχικός τίτλος 
 
∆έσµη 1 (“Filza 1”) (φάκελος)  
Ιταλία, Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze) 
Σηµείωση: Πρόκειται για τον αρχικό τίτλο φακέλου της επωνοµαζοµένης παραπάνω σειράς “Affari 
risoluti”, σύµφωνα µε τους κανόνες περιγραφής σε πολλαπλά επίπεδα. 
 
Υλικό µελέτης σχετικά µε την ιταλική εξωτερική πολιτική κατά τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο: 
διπλωµατικά έγγραφα από το αρχείο του Carlo a  Prato (φάκελος) 
Ιταλία, Ινστιτούτο Ιστορίας της Αντίστασης στην Τοσκάνη (Italy, Istituto Storico della Resistenza in 
Toscana) 
Σηµείωση: Αποδιδόµενος τίτλος.  
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 

 Στόχος: 
Να προσδιοριστούν και να δοθούν οι χρονολογίες της ενότητας περιγραφής. 

 Κανόνες: 
Αναφέρουµε για κάθε ενότητα περιγραφής, τουλάχιστον, έναν από τους 
ακόλουθους τύπους χρονολογίας, που ταιριάζει στο περιγραφόµενο υλικό και 
το επίπεδο περιγραφής: 
 Χρονολογία/ες συγκρότησης του αρχείου στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του 
παραγωγού 
 Χρονολογία/ες δηµιουργίας των εγγράφων. Συµπεριλαµβάνονται ηµεροµηνίες 
δηµιουργίας των αντιγράφων, των εκδόσεων ή των διαφορετικών εκδοχών, των 
συνηµµένων τεκµηρίων ακόµη και/ή των πρωτοτύπων τεκµηρίων που 
δηµιουργήθηκαν πριν τη συγκρότησή τους σε αρχείο. 
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Προσδιορίζουµε  τον τύπο της χρονολογίας που δίνουµε. Μπορούν να 
αποδοθούν και άλλες χρονολογίες  σύµφωνα µε τις εθνικές πρακτικές.2  
 
Καταγράφουµε µία ή περισσότερες χρονολογίες όπου χρειάζεται. Οι ακραίες 
χρονολογίες θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται, εκτός αν η ενότητα περιγραφής 
αποτελεί ενεργό ή µέρος ενεργού αρχείου.  
 
Παραδείγµατα: 
[c.1971]-1996 (αρχείο) 
Καναδάς, Αρχεία του Πανεπιστηµίου του York (Canada,York University Archives) 
 
1976-1989 (αρχείο) 
Καναδάς, Αρχεία του Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 
 
1980 (τεκµήριο) 
Καναδάς, Αρχεία του Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 
 
1852, 23 Μαρτίου (τεκµήριο) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S., Minnesota Historical Society) 
 
1860-1865 (χρονολογίες δηµιουργίας του αρχειακού υλικού) (σειρά) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S. National Archives & Records Administration) 
Σηµείωση: Παράδειγµα που προέρχεται από σειρά που φέρει τον τίτλο «Mathew Brady, 
φωτογραφίες από την εποχή του Εµφυλίου Πολέµου, προσωπικότητες και στιγµιότυπa». Παρότι οι 
λήψεις πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ 1860 και 1865, το Γραφείο του Αξιωµατικού των ∆ιαβιβάσεων 
ανέλαβε τη φροντίδα της φύλαξης αυτής της συλλογής µόλις το 1921. Το 1921 θεωρήθηκε και η 
χρονολογία συγκρότησης της σειράς. 
 
1833-1998 (κύριος όγκος 1833-1874) (αρχείο) 
Η.Π.Α. Πανεπιστήµιο της Β. Καρολίνας στο Chapel Hill (U.S., University of North Carolina at 
Chapel Hill) 
 
1943, 1959-1992  (κυρίως 1972-1992) (αρχείο) 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (National Library of Australia) 
 
1790- Έτος VIII [της Επανάστασης] (όλα τα επίπεδα περιγραφής, από το αρχείο µέχρι το φάκελο) 
∆ιεύθυνση Αρχείων της Γαλλίας (Direction des archives de France) 
 
1907-1949 (όλα τα επίπεδα περιγραφής, από το αρχείο µέχρι το φάκελο) 
∆ιεύθυνση Αρχείων της Γαλλίας (Direction des archives de France) 
 
1923-1932, 1936-1945 (λείπουν τα έτη 1933 έως 1935) (όλα τα επίπεδα περιγραφής, από το αρχείο 
µέχρι το φάκελο) 
∆ιεύθυνση Αρχείων της Γαλλίας (Direction des archives de France) 
 
1120, 1640-1780 (φάκελος) 
∆ιεύθυνση Αρχείων της Γαλλίας (Direction des archives de France) 
Σηµείωση: Ένα τεκµήριο του 1120 βρίσκεται σε φάκελο που χρονολογείται από το 1640 έως το 
1780. 
 
1120 [αντίγραφο του 18ου αι.] (τεκµήριο) 
∆ιεύθυνση Αρχείων της Γαλλίας (Direction des archives de France) 
Σηµείωση: Μεταγραφή του 18ου αι., πράξης που χρονολογείται από το 1120. 
 
 
 

                                                 
2 Στην αναγραφή των χρονολογιών, συνιστάται να ακολουθείται,  όπου ταιριάζει, το πρότυπο ISO 8601:1988 Data elements 

and interchange formats-Information interchange-Representation of dates and times. 
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Τέλη δεκαετίας του ’30-αρχές δεκαετίας του ’40 (φάκελος) 
Ιταλία, Ινστιτούτο Ιστορίας της Αντίστασης στην Τοσκάνη (Italy, Istituto Storico della Resistenza in 
Toscana) 
Σηµείωση: Χρονολογίες συγκρότησης του φακέλου. 
 
Τα αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων χρονολογούνται από Αυγ. 1914 έως Φεβρ. 1919 
(υπερέχουν τα έγγραφα της περιόδου 1914-1915) (υποφάκελος) 
Ιταλία, Ινστιτούτο Ιστορίας της Αντίστασης στην Τοσκάνη (Italy, Istituto Storico della Resistenza in 
Toscana) 
Σηµείωση: Οι χρονολογίες των πρωτότυπων εγγράφων περιλαµβάνονται στον υποφάκελο του 
φακέλου του οποίου οι χρονολογίες συγκρότησης  αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 
13ος αι.-1777, µε αντίγραφο του εγγράφου του 1185 (αρχείο) 
Ιταλία, Kρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze) 
Σηµείωση: Xρονολογίες αρχείου που περιλαµβάνει ορισµένα έγγραφα του 13ου αι. τα οποία είναι 
αντίγραφα παλαιοτέρων πράξεων. 
  

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 

 Στόχος: 
Να προσδιοριστεί το επίπεδο ταξινόµησης της ενότητας περιγραφής. 

 Κανόνας: 
∆ίνουµε το επίπεδο (ταξινόµησης) της ενότητας περιγραφής. 
 
Παραδείγµατα: 
Αρχείο 
Υπο-αρχείο 
Σειρά 
Υποσειρά 
Φάκελος 
Τεκµήριο. 

 
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή 

διαστάσεις) 

 Στόχος 
Να προσδιοριστεί και να περιγραφεί: 
α) το µέγεθος, η ποσότητα, ο όγκος ή οι διαστάσεις και 
β) το υπόστρωµα της ενότητας περιγραφής 

 Κανόνες: 
Αναφέρουµε το µέγεθος της ενότητας περιγραφής δίνοντας την ποσότητα (µε 
αραβικούς αριθµούς), το είδος των φυσικών ενοτήτων και τη µονάδα µέτρησής 
τους. ∆ίνουµε επίσης το συγκεκριµένο υπόστρωµα της ενότητας περιγραφής. 
 
Εναλλακτικά, διευκρινίζουµε το µήκος των ραφιών σε γραµµικά µέτρα ή τον 
όγκο της ενότητας περιγραφής σε κυβικά µέτρα. Εάν το µέγεθος µιας ενότητας 
περιγραφής δίνεται σε γραµµικά µέτρα και θεωρούµε χρήσιµο να προσθέσουµε 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, τις παραθέτουµε µέσα σε παρένθεση. 
 
Παραδείγµατα: 
13 κουτιά γραφιστικού υλικού και γραπτών τεκµηρίων (σειρά) 
Καναδάς, Αρχεία του Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 
 
103,5 κυβ. πόδια (98 κουτιά) (αρχείο) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S., Minnesota Historical Society) 
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1 φάκελος, περιέχει 38 τεκµήρια (φάκελος) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S.,Minnesota Historical Society) 
 
5 φάκελοι και 2 κασέτες ήχου (αρχείο) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S.,Minnesota Historical Society) 
 
143 ρολά µικροφίλµ, 35 mm (σειρά) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 
 
27 φάκελοι επεξεργασίας βάσεων δεδοµένων σε µαγνητική ταινία (σειρά) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 
 
130 τεκµήρια (0,5 γραµ. πόδια) (αρχείο) 
 Η.Π.Α. Πανεπιστήµιο της Β. Καρολίνας στο Chapel Hill (U.S., University of North Carolina at 
Chapel Hill) 
 
2,7 µέτρα (19 κουτιά και 1 µεγάλου µεγέθους τεκµήριο) (αρχείο)   
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (National Library of Australia) 

 
30 γραµµ. µέτρα (όλα τα επίπεδα περιγραφής µέχρι την υποσειρά) 
∆ιεύθυνση Αρχείων της Γαλλίας (Direction des archives de France) 
 
60  φάκελοι (υπο-αρχείο) 
Ιταλία, Ινστιτούτο Ιστορίας της Αντίστασης στην Τοσκάνη (Italy, Istituto Storico della Resistenza in 
Toscana) 
 
1346  δέσµες και κατάστιχα (αρχείο) 
Ιταλία, Κρατικό Αρχεία της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze). 

 
Προαιρετικά, όταν η ενότητα περιγραφής αποτελεί µέρος ενός ενεργού αρχείου, 
δίνουµε το µέγεθος που γνωρίζουµε ότι υπάρχει σε µια δεδοµένη ηµεροµηνία, 
και/ή το µέγεθος που φυλάσσεται στην αρχειακή υπηρεσία. 

 
Παράδειγµα: 
128 φωτογραφίες (στις 6 Φεβρ. 1990).  Σε φύλαξη: 58 φωτογραφίες. 

 
 
3.2 ΠΕ∆ΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

[Ορισµένες πληροφορίες αυτού του πεδίου, όπως π.χ. το όνοµα του παραγωγού 
του αρχείου και η διοικητική ιστορία ή το βιογραφικό σηµείωµα, µπορούν, σε 
ορισµένες εφαρµογές, να ενταχθούν σε σχεσιακές βάσεις καθιερωµένων 
ληµµάτων, βλ. Ι.14] 

 
3.2.1  Όνοµα του παραγωγού (ών) 

 Στόχος: 
Η επισήµανση του παραγωγού (ή των παραγωγών) της ενότητας περιγραφής. 

 Κανόνας: 
Αναφέρουµε  το όνοµα του οργανισµού(ών) ή του ατόµου(ων) στον οποίο 
οφείλεται η παραγωγή, η συγκρότηση ή η διατήρηση της ενότητας περιγραφής. 
Το όνοµα του παραγωγού θα πρέπει να δοθεί µε τρόπο που να ακολουθεί τους 
κανόνες τυποποίησης σύµφωνα µε τις εθνικές ή διεθνείς πρακτικές και τις αρχές 
του διεθνούς προτύπου ISAAR (CPF). 
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Παραδείγµατα: 
Lucas, Helen (1931-   ) (αρχείο) 
Καναδάς, Αρχεία Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 
 
Great Northern Railway Company (U.S.) (αρχείο) 
Η.Π.Α., Ιστορική  Εταιρεία της Minnesota (U.S., Minnesota Historical Society) 
 
Minnesota, Γενικός Εισαγγελέας. Τµήµα Φιλανθρωπιών (υπο-αρχείο) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S., Minnesota Historical Society) 
 
Υπουργείο Οικονοµικών (Department of the Treasury) (αρχείο) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 
 
Johnson, Lyndon B. (Lyndon Baines) (αρχείο) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 
 
Ballard, Rice C. (Rice Carter) † 1860 (αρχείο) 
Η.Π.Α. Πανεπιστήµιο της Β. Καρολίνας στο Chapel Hill (U.S., University of North Carolina at 
Chaper Hill) 
 
Mabo, Edward Koiki (1936-1992) (αρχείο) 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (National Library of Australia) 
   
Εθνικό Συµβούλιο Αντίστασης (1943-1944) (αρχείο) 
Γαλλία, Κέντρο Ιστορίας των Εθνικών Αρχείων (France, Centre historique des Archives 
nationales) 
 
∆ικαστήριο του Παρισιού (Châtelet de Paris), Τµήµα Αστυνοµίας (υπo-αρχείο) 
Γαλλία, Κέντρο Ιστορίας των Εθνικών Αρχείων (France, Centre historique des Archives 
nationales) 
 
Gaetano Salvemini (αρχείο) 
Ιταλία, Ινστιτούτο Ιστορίας της Αντίστασης στην Τοσκάνη (Italy, Istituto Storico della Resistenza in 
Toscana) 
 
Γραµµατεία της Επικρατείας (Segreteria di Stato), (Μεγάλο ∆ουκάτο της Τοσκάνης, 1737-1808). 
(αρχείο) 
Ιταλία, Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze) 

 
   
3.2.2 ∆ιοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σηµείωµα 

 Στόχος: 
Να παρουσιαστεί η διοικητική ιστορία ή τα βιογραφικά στοιχεία του/των 
παραγωγού/ών της ενότητας περιγραφής ώστε να ενταχθεί το αρχειακό υλικό 
στο πλαίσιο παραγωγής του και να γίνει περισσότερο κατανοητό. 

 Κανόνες: 
Καταγράφουµε συνοπτικά κάθε σηµαντική πληροφορία που αφορά την 
προέλευση, την εξέλιξη, την επέκταση και τις λειτουργίες του/των 
οργανισµού/ών ή τη ζωή και τις δραστηριότητες του/των ατόµου/ων που 
παρήγαγαν την ενότητα περιγραφής. Αν υπάρχουν συµπληρωµατικά στοιχεία 
σε µια δηµοσιευµένη πηγή, την αναφέρουµε. 
Τα πεδία περιγραφής του ∆ιεθνούς Προτύπου Καθιερωµένων Αρχειακών 
Ληµµάτων για Νοµικά Πρόσωπα/Φορείς, Φυσικά Πρόσωπα και  Οικογένειες 
[ISAAR (CPF)] συνιστούν εξειδικευµένα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία 
µπορούν να ενταχθούν στο παρόν κείµενο. 
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Στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων ή οικογενειών καταγράφουµε 
πληροφορίες όπως επώνυµα και τίτλους,   χρονολογίες γέννησης και θανάτου, 
τόπο γέννησης, διαδοχικούς τόπους διαµονής, δραστηριότητες, επάγγελµα ή 
υπηρεσίες, πραγµατικά και οποιαδήποτε άλλα ονόµατα, σηµαντικά επιτεύγµατα 
και τόπο θανάτου. 

 
Παραδείγµατα:  
Η Helen Lucas, Καναδή ζωγράφος, γεννήθηκε το 1931 στο Weyburn της πολιτείας 
Saskatchewan. Σπούδασε στο Κολέγιο Τέχνης του Ontario (Toronto) από το 1950 έως το 
1954 και χρηµάτισε καθηγήτρια σχεδίου και ζωγραφικής στο Κολέγιο Sheridan του 
Oakville κατά την περίοδο 1973-1979. Οι καλλιτεχνικές της δηµιουργίες έχουν εκτεθεί 
σε πολλές πόλεις του Καναδά. ∆ιατηρεί δική της αίθουσα τέχνης στο King City. Το 1991 
της απονεµήθηκε από το Πανεπιστήµιο του York ο τίτλος του επίτιµου διδάκτορα των 
Γραµµάτων. (αρχείο) 
Καναδάς, Αρχεία του Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 

 
Ο Dwight P. Griswold γεννήθηκε στο Harrison της πολιτείας Nebraska το 1893. Θήτευσε 
στο νοµοθετικό σώµα της Nebraska κατά τη δεκαετία του 1920 και έγινε Κυβερνήτης της 
πολιτείας την περίοδο 1941 έως 1947. Ήταν ο επικεφαλής της Αµερικανικής Αποστολής 
για Βοήθεια στην Ελλάδα  (AMAG) το χρονικό διάστηµα 14 Ιουνίου 1947 έως 15 
Σεπτεµβρίου 1948. (aρχείο) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 

 
Οι Chang και Eng Bunker, γνήσιοι σιαµαίοι δίδυµοι, παντρεύτηκαν τις αδελφές Σάρα και 
Αδελαΐδα Yates το 1843 και έφτιαξαν σπίτια και οικογένειες στην επαρχία Wilkes και 
αργότερα στην επαρχία Surry, N.C. (aρχείο)  
Η.Π.Α., Πανεπιστήµιο της Β. Καρολίνας στο Chapel Hill (U.S., University of North 
Carolina at Chapel Hill) 
 
Ο Louis Hémon, Γάλλος συγγραφέας, γεννήθηκε στη Βρέστη το  1880 και πέθανε στο 
Chapleau της πολιτείας Οντάριο του Καναδά. Μετά τις νοµικές σπουδές του στη 
Σορβόννη, έµεινε για οκτώ χρόνια στην Αγγλία πριν εγκατασταθεί στον Καναδά το 1911. 
Έζησε στο Μόντρεαλ και σε ένα αγρόκτηµα στην Péribonka (Λίµνη Saint-Jean). Στη 
σύντοµη σταδιοδροµία του συνέγραψε πολλά βιβλία και άρθρα από τα οποία το 
γνωστότερο είναι το Maria Chapdelaine: récit du Canada français, δηµοσιευµένο το 
1916. (aρχείο) 
∆ιεύθυνση Αρχείων της Γαλλίας (France, Direction des archives de France) 

 
Ο Jean-Francois Bournel (1740-1806), νοµικός στην Rethel, βουλευτής των Αρδεννών 
στο Κοινοβούλιο, διορίστηκε το 1800  επίτροπος στο πολιτικό δικαστήριο της πόλης του 
και στη συνέχεια αυτοκρατορικός εισαγγελέας. (aρχείο) 
Γαλλία, Κέντρο Ιστορικών Ερευνών Εθνικών Αρχείων (France, Centre Historique des 
Archives nationales) 
 
Ο Gaetano Salvemini γεννήθηκε στη Molfetta την 8η Σεπτεµβρίου του 1873. 
Τελειώνοντας τις γυµνασιακές και λυκειακές του σπουδές στο εκκλησιαστικό σεµινάριο  
-εξαιτίας των περιορισµένων οικονοµικών της οικογένειάς του- το 1890, εξασφάλισε µια 
υποτροφία για το Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπουδών και Τελοιοποιήσεως της Φλωρεντίας 
(Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze) απ’ όπου αποφοίτησε 
υποστηρίζοντας τη διατριβή του µε θέµα Το ιπποτικό αξίωµα του δηµάρχου  της 
Φλωρεντίας.  Η έντονη επιστηµονική παραγωγή του, του εξασφάλισε το 1901 την 
ανάθεση της έδρας της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο της 
Μεσσήνης. Η πολιτική του ένταξη στο Σοσιαλιστικό Κόµµα εκφράζεται µε τη 
συνεργασία του στα σοσιαλιστικά έντυπα, “Critica Sociale” και “Avanti !”. Το 1908, στο 
σεισµό που κατέστρεψε την πόλη της Μεσσήνης, έχασε τη σύζυγό του, τους πέντε γιούς 
του και µια αδερφή του, ενώ ο ίδιος σώθηκε από καθαρή τύχη. Εν τω µεταξύ, η 
διεύρυνση των διαφωνιών του µε τις ηγετικές οµάδες του Σοσιαλιστικού Κόµµατος, τον 
αποµάκρυνε απ’ αυτό, απ’ όπου και αποχώρησε το 1910 µε δηµοκρατικοριζοσπαστικές 
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απόψεις, για να ιδρύσει την εβδοµαδιαία “L’ Unità”.  Έχοντας εγκαταλείψει εξαιτίας του 
σεισµού το Πανεπιστήµιο της Μεσσήνης, διδάσκει αρχικά στην Πίζα και εξασφαλίζει στη 
συνέχεια την έδρα Σύχρονης Ιστορίας του Ινστιτούτου Ανωτέρων Σπουδών της 
Φλωρεντίας.  Με την έκρηξη του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου συντάχθηκε µε τον 
δηµοκρατικό παρεµβατισµό. Το 1925 δηµιούργησε την πρώτη παράνοµη αντιφασιστική 
εφηµερίδα, την «Non Mollare», εµπειρία που τερµατίστηκε µε τον εντοπισµό και τη 
σύλληψη των εκδοτών της εφηµερίδας, ανάµεσά τους και του ίδιου του Salvemini. Κατά 
την προσωρινή του απελευθέρωση, αποφάσισε να διαφύγει από τη χώρα. Το 1934 του 
ανατέθηκε η έδρα του Ιταλικού Πολιτισµού, ιδρυµένη στη µνήµη του Lauro De Bosis, 
στο Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ (Μασσαχουσέτη). Το 1947 επέστρεψε στην Ιταλία, 
µετά από είκοσι χρόνια εξορίας και επανεγκαταστάθηκε µόνιµα το 1949. Πέθανε την 6 
Σεπτεµβρίου του 1957. (aρχείο) 
Ιταλία, Ινστιτούτο Ιστορίας της Αντίστασης στην Τοσκάνη (Italy, Istituto Storico della 
Resistenza in Toscana) 
 
Για τα νοµικά πρόσωπα/φορείς καταγράφουµε πληροφορίες όπως επίσηµη 
επωνυµία, χρονολογία ίδρυσης, σχετική νοµοθεσία, λειτουργίες, σκοπό, την 
εξέλιξή τους, τη διοικητική τους ιεραρχία, καθώς και τις διαφορετικές ή 
διαδοχικές επωνυµίες. 
 
Παραδείγµατα: 
Η εταιρεία Northwest Airlines ιδρύθηκε το 1926 µε την επωνυµία Northwest Airways. Η 
επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί την 1η Οκτωβρίου 1926 ως αεροµεταφορική µεταξύ 
Twin Cities και Σικάγου. Η υπηρεσία µεταφοράς επιβατών εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 
1927. Κατά το διάστηµα 1928-1933, η Northwest επέκτεινε τις υπηρεσίες τις, µέσω των 
πολιτειών Βόρειας, Νότιας Ντακότας και Μοντάνα, µέχρι τις πόλεις Spokane και Seattle. 
Η εταιρεία ανασυγκροτήθηκε και έλαβε την επωνυµία Northwest Airlines, Inc. το 1934. 
(aρχείο) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S., Minnesota Historical Society) 
 
Eddie Mabo, ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθώς και για την εξασφάλιση 
των δικαιωµάτων γαιοκτησίας των ιθαγενών στη νησιωτική περιοχή  (της Αυστραλίας) 
Torres Strait. Κύριος ενάγων ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου της Αυστραλίας στην 
υπόθεση για τα σύνορα της γης των ιθαγενών µε τον τίτλο Mabo και λοιποί κατά της 
πολιτείας του Queensland και της Κοινοπολιτείας, 1982-1992. (aρχείο)  
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (National Library of Australia) 
 
Η Εταιρεία Σχιστολίθου του Anjou (Société ardoisière de l’ Anjou) ιδρύθηκε στις 16 
Ιουλίου 1894 από τέσσερις µετόχους µε σκοπό την απόκτηση και εκµετάλλευση 
λατοµείων στην περιοχή Maine-et-Loire (Trelazé et Noyant-la-Gravoyère) και στη 
Mayenne. Η απόκτηση λατοµείων στο Renazé κλιµακώθηκε µέσα στα τέσσερα επόµενα 
χρόνια: η εταιρεία έγινε ιδιοκτήτρια του λατοµείου της Ensuzières και κύρια µέτοχος της 
εταιρείας Laubinière (1894), ιδιοκτήτρια των λατοµείων σχιστολίθου της Touche και του 
Fresne (1895) καθώς και της εταιρείας Laubinière (1897). Θύµα του ισπανικού 
ανταγωνισµού, γύρω στο 1960 η Εταιρεία Σχιστολίθου του Anjou έκλεισε και την 
τελευταία της στοά στο Renazé στις 31 ∆εκεµβρίου 1975. (αρχείο) 
Γαλλία, Κέντρο Iστορίας των Εθνικών Αρχείων (France, Centre Historique des Archives 
nationales) 

 
Ο θεσµός του HFD (Haut Fonctionnaire de la Défense, Ανώτερος ∆ηµόσιος Λειτουργός 
Άµυνας) συστάθηκε το 1963 παρά τω πολιτικώ γραφείω του υπουργού Άµυνας. Η 
δηµιουργία του ήταν αποτέλεσµα της διάταξης της 7ης Ιανουαρίου 1959, «Περί της 
γενικής οργανώσεως της Άµυνας», και του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος της 22ας 
Ιανουαρίου του ιδίου έτους, σχετικά µε τις δικαιοδοσίες των εκάστοτε υπουργών  
Άµυνας.  Ένα νεότερο διάταγµα της 13ης Ιανουαρίου 1965 θα ρυθµίσει την οργάνωση 
της Πολιτικής Άµυνας. Μία απόφαση της 3ης Αυγούστου 1974 προσδιορίζει λεπτοµερώς  
τις αρµοδιότητες του HFD τοποθετώντας στο Υπουργείο Εσωτερικών. ∆ιευκρινίζεται 
επίσης ότι την περίοδο 1975-1985 η υπηρεσία του HFD υπάγονταν σε µία Υποδιεύθυνση 
Πολιτικής Άµυνας & Στρατιωτικών Υποθέσεων. Το 1988 η υπηρεσία διαιρέθηκε σε τρία 
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Γραφεία: το Γραφείο προστασίας του πληθυσµού, το Γραφείο Οργάνωσης και το Γραφείο 
Σχεδίων Άµυνας. (aρχείο) 
Γαλλία, Κέντρο Ιστορίας των Εθνικών Αρχείων (France, Centre Historique des Archives 
nationales) 

 

 
3.2.3 Ιστορικό της ενότητας περιγραφής 

 Στόχος: 
Να δοθούν πληροφορίες για την ιστορία της ενότητας περιγραφής, οι οποίες 
περιέχουν σηµαντικά στοιχεία για την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την 
κατανόησή της. 

 Κανόνες: 
Καταγράφουµε τις διαδοχικές µεταβιβάσεις κυριότητας, ευθύνης και/ ή 
εποπτείας που αφορούν την ενότητα περιγραφής και επισηµαίνουµε εκείνες τις 
διαδικασίες, όπως ιστορικό της ταξινόµησης, σύνταξη σύγχρονων εργαλείων 
έρευνας, χρήση των τεκµηρίων για άλλους εκτός της έρευνας σκοπούς ή 
διαφορετικές εφαρµογές λογισµικού, οι οποίες έχουν επηρεάσει την παρούσα 
διάρθρωση και ταξινόµηση της ενότητας. ∆ίνουµε τις χρονολογίες αυτών των 
ενεργειών, στο βαθµό που µπορούν να επαληθευτούν. Αν το ιστορικό της 
ενότητας περιγραφής µας είναι άγνωστο, το αναφέρουµε. 
 
Εναλλακτικά, όταν η ενότητα περιγραφής προέρχεται απ’ ευθείας από τον 
παραγωγό της, δεν συντάσσουµε ιστορικό αλλά καταγράφουµε απλώς τη 
διαδικασία πρόσκτησης (βλ. 3.2.4). 

 
Παραδείγµατα:  
Επιστολές συνταγµένες από τον  Herbert Whittaker και σταλµένες στον Sydney Johnson 
έµειναν στη φύλαξη του Johnson µέχρι το θάνατό του, οπότε επιστράφηκαν/ 
κληροδοτήθηκαν στον Whittaker και τώρα απαρτίζουν  µέρος του αρχείου του. (aρχείο) 
Καναδάς, Αρχεία του Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 
 
Η σειρά αυτή δηµιουργήθηκε από φακέλους ποικίλου αρχειακού υλικού και µερικώς 
οργανωµένους, οι οποίοι µεταφέρθηκαν στα Κρατικά Αρχεία το 1979. (σειρά) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S., Minnesota Historical Society) 
 
Το παρόν αρχειακό υλικό εντοπίστηκε σε ένα γκαράζ και απεστάλη στα Εθνικά Αρχεία 
ως «απαλλοτριωµένα» οµοσπονδιακά αρχεία. (σειρά) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 
 
Αρχείο που αγόρασε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας από την Bonita Mabo, χήρα 
του Eddie Mabo, τον Μάρτιο του 1995. Το αρχείο πριν µεταφερθεί στη Βιβλιοθήκη, τον 
∆εκέµβριο του 1994, φυλασσόταν στην οικία της οικογένειας στο Townsville. Όταν το 
παρέλαβε η Βιβλιοθήκη, το αρχείο του Mabo αποτελούσε ένα µείγµα φακέλων µε 
ενδείξεις και λυτών φύλλων. Οι φάκελοι που είχαν δηµιουργηθεί και χαρακτηρισθεί µε 
ενδείξεις από τον ίδιο τον Mabo διατηρήθηκαν και εντάχθηκαν στις αντίστοιχες σειρές 
τους. Σε µερικές περιπτώσεις, όπου τα έγγραφα ήταν σαφώς παρατοποθετηµένα, τα 
περιεχόµενα του φακέλου αναταξινοµήθηκαν από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αφού 
συµβουλεύτηκαν  µέλη της οικογένειας Mabo. Τα λυτά έγγραφα  ταξινοµήθηκαν 
θεµατικά και χρονολογικά σε σειρές από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες 
µπορούν να αναγνωρίσουν τους φακέλους που δηµιούργησε ο Mabo γιατί διατηρήθηκαν 
τα  αρχικά περιβλήµατα και φυλάχθηκαν σε αριθµηµένα αντιόξινα κουτιά της 
Βιβλιοθήκης. 
Στο αρχείο του Mabo βρέθηκαν και µερικές µαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις προφορικής 
ιστορίας που είχε δώσει ο Mabo στον καθηγητή Noel Loos του Πανεπιστηµίου James 
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Cook. Αυτές οι µαγνητοταινίες προστέθηκαν στη Συλλογή προφορικής ιστορίας της 
Βιβλιοθήκης. (aρχείο) 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (National Library of Australia) 

 
Τα Αρχεία της Αυλής έλκουν τη µακρινή καταγωγή τους από το Βασιλικό 
Χαρτοφυλάκειο που φυλασσόταν στο Κάστρο του Chambéry. Από τον 14ο αιώνα 
φαίνεται ότι διαχωρίστηκαν από τα λογιστικά αρχεία. Κατά τον επόµενο αιώνα, την 
εποχή του Αµεδαίου Η΄, το Βασιλικό Χαρτοφυλάκειο, ενταγµένο στην ευθύνη ενός 
αρµόδιου αρχειοφύλακα, επονοµαζόµενου «κλειδαρίου» (clavaire), σχηµάτισε ένα 
ξεχωριστό σώµα από εκείνο του Τµήµατος των βασιλικών λογαριασµών. Το 1539 τα πιο 
πολύτιµα τεκµήρια αποσπάστηκαν από το γαλλικό έλεγχο και µεταφέρθηκαν στη Verceil 
και τη Nice. ∆έκα χρόνια αργότερα, τα αρχεία που αφορούσαν την περιοχή του 
Πεδεµοντίου µεταφέρθηκαν από το Chambéry στο Τορίνο… Στις αρχές του 17ου αιώνα 
υπήρχαν στο Τορίνο δύο αρχειοφυλάκεια: των Αρχείων του Πύργου  και των Αρχείων 
του Τµήµατος των βασιλικών λογαριασµών…  Από το 1713 µέχρι το 1719 έγινε σε αυτά 
τα αρχεία µία γενική ταξινόµηση, µε ενεργή ώθηση του Βίκτορα-Αµεδαίου Β΄, και 
συντάχθηκαν εβδοµήντα πέντε ευρετήρια από το 1710 έως το 1720… (aρχείο) 
Γαλλία, Νοµαρχιακά Αρχεία της Σαβοΐας (France, Archives départementales de la Savoie) 
 
Το Αρχείο της Γραµµατείας του Κράτους αποτελούσε τη συνέχεια του αποκαλούµενου 
Αρχείου του Συµβουλίου της Αντιβασιλείας ενώ αργότερα και τα δύο υπήχθησαν στην 
εποπτεία του ∆ιευθυντή της Γραµµατείας του Κράτους. Το 1808, µε την προσάρτηση της 
Τοσκάνης στη Γαλλική Αυτοκρατορία, τα δύο αρχεία συνέρευσαν στο Γενικό 
Αρχειοφυλάκειο, όπου  και παρέµειναν έως το 1814. Όταν µε την Παλινόρθωση 
επαναδραστηριοποιήθηκε η Γραµµατεία του Κράτους, η οποία απέσυρε από το Γενικό 
Αρχειοφυλάκειο µόνο το Αρχείο της Γραµµατείας του Κράτους των ετών 1765-1808, ενώ 
το Αρχείο του Συµβουλίου της Αντιβασιλείας συνέρευσε στη νέα αρχειακή συγκέντρωση 
που δηµιουργήθηκε, τότε υπήχθη στον έλεγχο του Βασιλικού Συνηγόρου και ονοµάσθηκε 
Αρχεία & Βασιλικά Εισοδήµατα, οπότε ταξινοµήθηκε και ευρετηριάστηκε.  Τα επόµενα 
χρόνια και το Αρχείο της Γραµµατείας του Κράτους (1765-1808) µε τη σειρά του 
περιήλθε στα Αρχεία & Βασιλικά Εισοδήµατα  για να συρρεύσουν όλα µαζί, το 1846, στο 
Αρχείο του Συµβουλίου της Αντιβασιλείας, στο Αρχείο Μεταρρυθµίσεων. (aρχείο) 
Ιταλία, Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Ιtaly, Atchivio di Stato di Firenze) 

 
3.2.4 ∆ιαδικασία πρόσκτησης  

 Στόχος: 
Να προσδιοριστεί η άµεση πηγή πρόσκτησης. 

 Κανόνας: 
Καταγράφουµε την πηγή από την οποία προέρχεται η ενότητα περιγραφής 
καθώς και την χρονολογία και/ή τον τρόπο εισαγωγής, µε την προϋπόθεση ότι 
αυτές οι  πληροφορίες δεν είναι εµπιστευτικές. Αν η πηγή είναι άγνωστη, το 
σηµειώνουµε. 
Προαιρετικά, προσθέτουµε τους αριθµούς ή κωδικούς εισαγωγής της ενότητας. 

 
Παραδείγµατα: 
Εισαγωγή# 1994-040, δωρίθηκε από την  Helen Lucas το 1994.  Εισαγωγή# 1998-034, 
δωρήθηκε από την Helen Lucas τον Οκτώβριο 1998. (αρχείο)  
Καναδάς, Αρχεία του Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 

 
∆ωρεά του Herbert Whittaker στις 22 Απριλίου 1994. (aρχείο) 
Καναδάς, Αρχεία του Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 

 
∆ωρεά της Edna W. Phelps, 29 Οκτωβρίου 1971. (aρχείο) 
Η.Π.Α., Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας (U.S., The University of California, Irvine) 
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Αγοράστηκε από την Anne Vaughan τον Νοέµβριο του 1996 (εισαγ. 96176). (aρχείο) 
Η.Π.Α., Πανεπιστήµιο της Β. Καρολίνας στο Chapel Hill (U.S., University of North 
Carolina at Chapel Hill) 

 
Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. (σειρά) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives  of Australia) 
 
∆ωρεά της Εταιρείας Σχιστολίθου του Anjou (Société ardoisière de l’ Anjou) 
(εκµετάλλευση του Renazé) στα Περιφερειακά Αρχεία της  Mayenne, 1969. (aρχείο) 
Γαλλία, Νοµαρχιακά Αρχεία της Mayenne (France, archives départementales de la  
Mayenne) 
 
Αυτά τα τεκµήρια, προερχόµενα από τον µηχανικό M. Law, κατατέθηκαν από το 
νοµαρχιακό γραφείο δηµοσίων έργων το 1921. (υπο-αρχείο) 
Γαλλία, Νοµαρχιακά Αρχεία του Παρισιού (France, archives départementales de Paris) 

 
Αγορά του 1936, προήλθε από πλειστηριασµό στο Κάστρο των Bretonnières στο Erbrée. 
(aρχείο) 
Γαλλία, Νοµαρχιακά Αρχεία της Ille-et-Vilaine (France, archives départementales d’ Ille-
et-Vilaine) 
 
Κατατεθέντα την 22α Σεπτεµβρίου 1986 από τον κύριο Monneret, εκκαθαριστή. (αρχείο) 
Γαλλία, Νοµαρχιακά Αρχεία του Jura (France, archives départementales du Jura) 
 
Το αρχείο της Γραµµατείας του Κράτους περιήλθε στο Κεντρικό  Κρατικό Αρχείο της  
Φλωρεντίας, µε την ίδρυσή του το 1852, µαζί µε τα υπόλοιπα αρχεία που           
αφορούσαν τις Μεταρρυθµίσεις. (αρχείο) 
Ιταλία, Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze). 
 
                    

3.3 ΠΕ∆ΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
 
3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 

 Στόχος: 
Να δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες να εκτιµήσουν τη σηµασία της ενότητας 
περιγραφής. 

 Κανόνας: 
∆ίνουµε µια σύντοµη περίληψη του εύρους (π.χ. χρονική περίοδος, γεωγραφική 
περιοχή) και του περιεχοµένου (π.χ. τυπολογία τεκµηρίων, θεµατολογία, 
διοικητικές διαδικασίες) της ενότητας περιγραφής, ανάλογα µε το επίπεδο 
περιγραφής. 
 
Παραδείγµατα: 
 
Το αρχείο αποτελείται από αλληλογραφία, λευκώµατα, φωτογραφίες, «Σειρά 
ηµερολογίου» (1971-1978) και σχέδια (1978-1981). Τα δύο τελευταία περιλαµβάνουν 
246 σχέδια µε κάρβουνο, 40 σκίτσα, 34 ελεύθερα σχέδια, 5 χαρακτικά, 47 λιθογραφίες, 3 
κορνιζαρισµένες µεταξοτυπίες,  1 τετράδιο ιχνογραφίας και 1 παστέλ σε χαρτί˙ 
προκαταρκτικά σχέδια της Angelica (1973) και της Genesis˙  δώδεκα πρωτότυπα κολάζ  
για το βιβλίο που συνέγραψαν από κοινού ο Lucas και η Margaret Laurence µε τίτλο The 
Christmas Story (1981), που συµπληρώνεται µε επιστολές του Laurence της εποχής της 
συνεργασίας τους για την έκδοση˙ φωτογραφικές εκτυπώσεις (δεκαετία του 1970)˙ ένα 
βιβλίο µε σκίτσα (1971) και ένα σχέδιο αφιερωµένο στην κόρη του. Ο Lucas συνοδεύει 
τα περισσότερα σκίτσα µε αφήγηση, δίνοντας το γενικό πλαίσιο των έργων και µία 
εκτίµηση της εξέλιξής τους µεταξύ των ετών 1971 και 1979. Συµπεριλαµβάνονται επίσης 
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και οι αρχικές σελίδες τετραδίου ιχνογραφίας που αναπαριστούν προσωπικές εικόνες τις 
οποίες η Margaret παροµοιάζει µε «ανακάλυψη της φωνής µου». (aρχείο) 
Καναδάς, Αρχεία του Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 

 
Η σειρά περιλαµβάνει χάρτες και διαγράµµατα που έχουν σχέση κυρίως µε τις   Πολιτείες 
που συµµετείχαν στην εξέγερση. Τα τεκµήρια δείχνουν τοπογραφικά στοιχεία, δρόµους, 
σιδηροδροµικές γραµµές, τοποθεσίες µεγάλων και µικρών πόλεων, παράκτιες    περιοχές 
και ακτογραµµές, γραµµές άµυνας, προσβάσεις σε οχυρά, θέσεις σκαφών και τις 
πολεµικές επιχειρήσεις κατά τις οποίες ο William Tecumseh Sherman και ο στρατός της 
Ένωσης  προήλασαν νικηφόρα στην Ατλάντα και το Vicksburg. (σειρά) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 

   
Στις 25 Νοεµβρίου 1963 ο Πρόεδρος Johnson παρακολούθησε την νεκρώσιµη ακολουθία 
του John F. Kennedy στον καθεδρικό ναό του Aγίου Ματθαίου. Αν και το προσωπικό του 
Ηµερολόγιο δεν περιέχει καµία λεπτοµέρεια για την κηδεία, σηµειώνεται όµως από τον 
ίδιο ότι επέστρεψε στο Γραφείο του στις 3.36 µ.µ. Αργά το απόγευµα δέχθηκε τους 
ξένους αξιωµατούχους στο υπουργείο Εξωτερικών και είχε συνάντηση µε τον 
πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Hayato Ikeda, µε τον πρόεδρο της Γαλλίας  Charles de Gaulle 
και µε τον πρωθυπουργό του Καναδά Lester Pearson. Το βράδυ ο Johnson συµµετείχε σε 
µία σύσκεψη Κυβερνητών των Πολιτειών πριν συναντηθεί µε τους οικονοµικούς του 
συµβούλους. (τεκµήριο)  
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 
 
                        
Αλληλογραφία, λογαριασµοί και αποδείξεις, συµπεριλαµβανοµένων και πωλητηρίων 
συµβολαίων δούλων, των σιαµαίων διδύµων Chang και Eng Bunker σχετικά µε την 
περιουσία τους στη Βόρεια Καρολίνα, τα ενδιαφέροντά τους για τις καλλιέργειες, 
οικογενειακά θέµατα και προγραµµατισµό περιοδειών για δηµόσιες εµφανίσεις. 
Περιλαµβάνονται επίσης ένα οικονοµικό κατάστιχο 1833-1839, όπου καταχωρίζεται το 
εισόδηµα από τις δηµόσιες εµφανίσεις τους και το οδοιπορικό  τους˙ αποκόµµατα, 
φωτογραφίες, αρθρογραφία για τους διδύµους γραµµένη από τους Worth B. Daniels και 
Jonathan Daniels και άλλο σχετικό υλικό˙ επίσης µία βιντεοταινία του 1998 µε τίτλο 
«Ενωµένοι από τη γέννα» που ετοίµασε η Advance Medical Productions of Chapel Hill, 
N.C. για το τηλεοπτικό κανάλι Discovery. (αρχείο) 
Η.Π.Α., Πανεπιστήµιο της Β. Καρολίνας στο Chapel Hill (U.S., University of North 
Carolina at Chapel Hill) 

          
Υπόθεση στην οποία υποστηρίζεται ότι  ο νόµος «περί ιατρικής περιθάλψεως» του 1976 
της πολιτείας της Minnesota  υπερκαλύπτεται  από τον νόµο «περί εξασφαλίσεως του 
εισοδήµατος των εργαζοµένων κατά τη συνταξιοδότηση». (φάκελος)         
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S., Minnesota Historical Society) 

 
Το αρχείο τεκµηριώνει πολλές δραστηριότητες του Eddie Mabo, κυρίως κατά την  
περίοδο 1972-1992, όπου συµπεριλαµβάνονται η ανάµειξή του σε οικογενειακές 
επιχειρήσεις και οι προσπάθειές του να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας: η ίδρυση από 
τον ίδιο του σχολείου της κοινότητας των µαύρων στην Townsville, το πρώτο ίδρυµα 
αυτού του είδους στην Αυστραλία,  το ενδιαφέρον και η σχέση του µε τις τέχνες των 
ιθαγενών, η συµµετοχή του σε  συµβούλια, οργανώσεις και επιτροπές που σχετίζονται µε 
την υγεία, τη στέγαση και τη µόρφωση των ιθαγενών, η συµπαράστασή του στον αγώνα 
[των ιθαγενών] της νησιωτικής περιοχής Torres Strait για ανεξαρτησία και 
αυτοπροσδιορισµό. Το αρχείο περιέχει επίσης υλικό της υπόθεσης των συνόρων της γης 
των ιθαγενών, προσωπικά τεκµήρια, αιτήσεις εργασίας και µερικούς στίχους τραγουδιών. 
Στα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Mabo τηρούσε ηµερολογιακές σηµειώσεις, µερικές 
από τις οποίες (των ετών 1976, 1985-1992) διασώζονται στο αρχείο Mabo. (aρχείο) 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (National Library of Australia) 

 
Το µοναδικό αυτό αρχείο στη Mayenne παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον για την 
κοινωνική, την οικονοµική και τη βιοµηχανική ιστορία του νοµού. Περιλαµβάνει ποικίλα 
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τεκµήρια, όπως λογιστικά βιβλία, αλληλογραφία, χάρτες, έγγραφα που αφορούν τις 
απεργίες, την ασφάλεια των λατοµείων, τον καταναλωτικό συνεταιρισµό, το Σωµατείο 
Αλληλοβοηθείας κλπ. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά τη µεγάλη σειρά µε τις εβδοµαδιαίες 
εκθέσεις των µηχανικών σχετικά µε τη λειτουργία της επιχείρησης (1910-1930), που 
αποτελεί µια µοναδική πηγή δεδοµένου ότι πρόκειται για ένα πραγµατικό «ηµερολόγιο 
καταστρώµατος» της επιχείρησης. (αρχείο) 
Γαλλία, Νοµαρχιακά Αρχεία της Mayenne (France, archives départementales de la 
Mayenne) 
 
Αυτά τα ντοσιέ περιέχουν τα σχέδια ηµερησίων διατάξεων καθώς επίσης σχέδια κειµένων 
προς συζήτηση στο Υπουργικό Συµβούλιο, τα οποία  διαβιβάστηκαν στον Γενικό 
Γραµµατέα της Προεδρίας από την Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, και δελτία µε 
ατοµικά στοιχεία. (σειρά) 
Γαλλία, Κέντρο Ιστορίας των Εθνικών Αρχείων (France, Centre Historique des Archives 
nationales) 
 
Από τον Ιούνιο του 1818 έως το 1928 στην πράξη εθελοντισµού καταχωρίζονταν όνοµα, 
επώνυµο, ηλικία, επάγγελµα, κατοικία, ηµεροµηνία και τόπος γέννησης καθώς και 
περιγραφή των χαρακτηριστικών του εθελοντή (ύψος, χρώµα µαλλιών, φρυδιών, µατιών, 
µέτωπο, µύτη, στόµα, πηγούνι, πρόσωπο, ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα), και τα 
ονόµατα, επώνυµα και τόπος κατοικίας των γονέων. (σειρά) 
Γαλλία, ∆ηµοτικά Αρχεία της Nantes (France, Archives communales de Nantes) 
 
Αυτά τα «Πρωτόκολλα των πράξεων  του Συµβουλίου και οι εκτελεστές διοικητικές 
πράξεις» είναι ευρετήρια στα οποία καταχωρίζονται: 1) οι απλές αποφάσεις του µικρού 
Συµβουλίου, µε την ηµεροµηνία τους, τον αριθµό τους, τα ονόµατα του εισηγητή και 
αυτού που έχει ζητήσει την ενέργεια, 2) οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις, µε την 
ηµεροµηνία, τον αριθµό τους και τον παραλήπτη τους, και ενδεχοµένως το όνοµα του 
Υπουργού που ήταν αρµόδιος να διατηρεί το πρωτότυπο. (σειρά) 
Γαλλία, Κέντρο Ιστορίας των Εθνικών Αρχείων (France, Centre Historique des      
archives nationales)  
 
Ένας έγχρωµος χάρτης που αναπαριστά το δρόµο από το Evry  και το Παρίσι  προς το 
Villeroy et Orangis. (τεκµήριο) 
Γαλλία, Νοµαρχιακά Αρχεία της Essone (France, Archives départementales de l’Essone) 
 
Το αρχείο περιλαµβάνει τις υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν από την Γραµµατεία της 
Επικρατείας και απασχόλησαν, έως και τη µεταρρύθµιση των Συµβουλίων του 1789, το 
Συµβούλιο της Επικρατείας και στη συνέχεια το Συµβούλιο της Επικρατείας, των Οικονοµικών 
και του Πολέµου καθώς και τις υποθέσεις που απασχόλησαν κατευθείαν τον Μεγάλο ∆ούκα 
στο ιδιαίτερο Γραφείο του. Συνέχεια αυτών των υποθέσεων αποτελούν οι φάκελοι και τα 
πρωτόκολλα του Αυτοκρατορικού Επιτρόπου και του Γενικού ∆ιαχειριστή της Τοσκάνης που 
κυβέρνησαν το πρώην Μεγάλο ∆ουκάτο µεταξύ του 1807 και του 1808, πριν την οριστική του 
προσάρτηση στη Γαλλική Αυτοκρατορία. Το αρχείο περιλαµβάνει επίσης τις υποθέσεις 
«Υγείας», που πέρασαν στην αρµοδιότητα της Γραµµατείας της Επικρατείας µε διάταγµα του 
Γενικού ∆ιαχειριστή της Τοσκάνης το 1808. (αρχείο) 
Ιταλία, Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze) 
 
Τα έγγραφα έχουν µεταγραφεί από διάφορες πηγές και συγκεκριµένα α) από τις φωτογραφίες 
των εγγράφων a Prato· β) από περιλήψεις και σηµειώσεις που είχε κάνει ο Gaetano Salvemini, 
µε βάση αυτά τα έγγραφα· γ) από το έργο Die Internationalen Beziehungen im Zeitalter des 
Imperialismus. Das Jahr 1914 bis zum Kriegsausbruch, συνταγµένο από τον Otto Hoetzsch, 
Berlin, Verlag von Reimar Hobbing, 1931. (υποφάκελος) 
Ιταλία, Ινστιτούτο Ιστορίας της Αντίστασης στην Τοσκάνη (Italy, Istituto Storico de la Resistenza 
in Toscana). 
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3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση 

 Στόχος: 
Να δοθούν οι πληροφορίες που αφορούν τις ενέργειες επιλογής, εκκαθάρισης 
και τελικής διατήρησης. 

 Κανόνες: 
Αναφέρουµε όλες τις ενέργειες επιλογής, εκκαθαρίσεων και διατήρησης που 
έγιναν ή που προγραµµατίζονται για την ενότητα περιγραφής, κυρίως εάν 
επηρεάζουν την κατανόηση/ερµηνεία  του υλικού. 
 
Όπου χρειάζεται αναφέρουµε τον υπεύθυνο για τις ενέργειες αυτές. 
 
Παραδείγµατα: 
Τα κριτήρια για τη διατήρηση των φακέλων περιελάµβαναν την ύπαρξη χειρόγραφων 
σηµειώσεων του εισαγγελέα, αποδεικτικής αλληλογραφίας, καταθέσεων και µεταγραφών, 
που συναντώνται  σπάνια ή σχεδόν ποτέ, στις υποθέσεις του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. 
(σειρά) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S., Minessota Historical Society) 

 
Όλοι οι φάκελοι της σειράς επιλέχθηκαν ως «διατηρητέοι στο διηνεκές» µε βάση τα 
κριτήρια εκκαθάρισης RDS440/ 10.1, RDA458/8.1 και RDA1176/8.1. (σειρά) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives of Australia) 
 
∆ιατηρήθηκε όλο το αρχείο Mabo που µεταφέρθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη. (αρχείο) 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (National Library of Australia) 

 
Οι εκκαθαρίσεις που έγιναν επί τόπου, πριν την εισαγωγή στα Νοµαρχιακά Αρχεία, 
αφορούσαν κυρίως τους φακέλους που προέρχονταν από την κεντρική ή πρυτανική 
διοίκηση: εποµένως λείπουν από το αρχείο όλες οι λειτουργίες της κεντρικής διαχείρισης 
που ήταν εκεί συγκεντρωµένες (εξέλιξη προσωπικού, διοικητική αξιολόγηση...). (αρχείο) 
Γαλλία, Νοµαρχιακά Αρχεία της Marne (France, archives départementales de la Marne) 
 
Οι φάκελοι των αποφυλακίσεων, υπό όρους, για την περίοδο 1959-1970 (µε  µερικούς 
παλαιότερους) αντιπροσώπευαν ένα σύνολο 290 υποθέσεων. Με την πάροδο του χρόνου 
διοικητικής χρησιµότητας που είχε καθοριστεί στα 25 χρόνια, πραγµατοποιήθηκε τον 
Σεπτέµβριο του 1996 µία δειγµατοληπτική επιλογή µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
διατήρηση όλων των φακέλων όσων είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης άνω των 5 
ετών και διατήρηση ενός φακέλου στους είκοσι µε τυχαία δειγµατοληψία για τις 
υπόλοιπες υποθέσεις. (σειρά) 
Γαλλία, Υπηρεσία αρχείων του υπουργείου ∆ικαιοσύνης (France, Service des archives du 
ministère de la Justice) 

 
To παλαιότερο υλικό του αρχείου του Τελωνείου της Φλωρεντίας υπέστη διαδοχικές 
εκκαθαρίσεις στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών του 17ου αιώνα και της τέταρτης 
δεκαετίας του 18ου. Το υλικό του 18ου αιώνα υπέστη µε τη σειρά του εκκαθαρίσεις όταν  
προστέθηκε στο Κρατικό Κεντρικό Αρχείο της Φλωρεντίας το 1852. Περιγραφή του 
εκκαθαρισθέντος υλικού περιέχεται στους αντίστοιχους καταλόγους που κρατούνται στη 
σειρά των ιστορικών ευρετηρίων του Κρατικού Αρχείου της Φλωρεντίας. (αρχείο) 
Ιταλία, Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze). 
 

3.3.3 Προσθήκες υλικού 

 Στόχος: 
Να ενηµερωθεί ο χρήστης για πιθανές  προσθήκες που θα συµπληρώσουν την 
ενότητα περιγραφής. 
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 Κανόνας: 
Σηµειώνουµε εάν αναµένονται προσθήκες υλικού. Όταν χρειάζεται, δίνουµε µία 
εκτίµηση για την  ποσότητα και τη συχνότητα  των προσθηκών. 
 
Παραδείγµατα: 
Αναµένονται επί πλέον προσθήκες. (αρχείο) 
Καναδάς, Αρχεία Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 
 
Οι φάκελοι δικαστικών προσφυγών του Γενικού Εισαγγελέα παραλαµβάνονται ετησίως, 
δέκα χρόνια  µετά το κλείσιµο της υπόθεσης. Κάθε µεταφορά καταλαµβάνει  περίπου  50 
κυβικά πόδια. (σειρά) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minessota (U.S., Historical Society of Minessota) 
 
Αναµένονται επί πλέον προσθήκες στη σειρά αυτή. (σειρά) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives of Australia) 
 
∆ιευκρινίζεται ότι πρόσθετο υλικό του αρχείου Μαbo βρίσκεται ακόµα στην κατοχή της 
οικογένειας Mabo και ότι  µπορεί να µεταφερθεί στη Βιβλιοθήκη µελλοντικά. (αρχείο) 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (National Library of Australia) 
 
Για την περίοδο 1790-1940 τα αρχεία  φυλάσσονται προσωρινά στο νοσοκοµείο: 
αποφάσεις της διοικητικής επιτροπής από το 1807, βιβλία εισαγωγής ασθενών και 
ηλικιωµένων από το 1841, ... βιβλία θανάτων (1850-1919), στατιστικές περίθαλψης 
(1895-1918), διάφορα λογιστικά βιβλία. (αρχείο) 
Γαλλία, Νοµαρχιακά Αρχεία της  Ille -et-Vilaine (France, archives départementales d’  
lIle-et-Vilaine) 
 
Για σαράντα χρόνια οι φάκελοι της σειράς  Κοινή Αλληλογραφία εισάγονταν συστηµατικά  
κάθε χρόνο σε  ξεχωριστό τµήµα του αρχείου. (αρχείο) 
Ιταλία, Γενική Εφορεία Αρχείων της Τοσκάνης (Italy, Sovrintendenza archivistica per la 
Toscana) 

 
3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης 

 Στόχος: 
Να δοθούν πληροφορίες για την εσωτερική δοµή, την τάξη και/ή το σύστηµα 
ταξινόµησης της ενότητας περιγραφής. 

 Κανόνας: 
Προσδιορίζουµε την εσωτερική δοµή, την τάξη και/ή το σύστηµα ταξινόµησης 
της ενότητας περιγραφής. Σηµειώνουµε τον τρόπο µε τον οποίο την 
επεξεργάστηκε ο αρχειονόµος. Για τα ηλεκτρονικά αρχεία δίνουµε 
επεξηγηµατικές πληροφορίες για το σχεδιασµό του συστήµατος. 
 
Εναλλακτικά, συµπεριλαµβάνουµε αυτές τις πληροφορίες, στο πεδίο 
Παρουσίαση  περιεχοµένου (3.3.1) ανάλογα µε τις εθνικές πρακτικές. 
 
Παραδείγµατα: 
∆ιατηρήθηκε η αρχική τάξη του αρχείου και ταξινοµήθηκε σε πέντε σειρές που 
αντικατοπτρίζουν τις κύριες δραστηριότητες του παραγωγού στη διάρκεια της ζωής του. 
(αρχείο) 
Καναδάς, Αρχεία του Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 
 
Οργανωµένο σε 2 σειρές: θεµατικοί φάκελοι (1913-1956, 42 κυβ. πόδια) και  αναφορές 
και περιλήψεις (1932-1968, 1 κυβ. πόδι). (υπο-αρχείο) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Μinnesota (U.S., Minessota Historical Society) 
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Ταξινοµηµένη σε δύο αλφαβητικές σειρές, µία για τα γενικά θέµατα και µία για τα 
γαλακτοπωλεία, µε βάση την ονοµασία τους. (σειρά) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minnesotα (U.S., Minessota Historical Society) 
 
Ταξινοµηµένα χρονολογικά κατά έτος, στο εσωτερικό κάθε έτους ταξινοµηµένα 
αλφαβητικά µε το όνοµα ή τα αρχικά της υπηρεσίας και στο εσωτερικό κάθε υπηρεσίας, 
χρονολογικά. (σειρά) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 
 
Το αρχείο έχει ταξινοµηθεί σε 17 σειρές που αντιστοιχούν είτε στο είδος των τεκµηρίων 
(π.χ. ηµερολόγια) είτε σε διάφορες δραστηριότητες (π.χ. επιχειρήσεις, φεστιβάλ Moomba 
κλπ.). (αρχείο) 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (National Library of  Australia) 
 
Το οικογενειακό αρχείο ταξινοµήθηκε µε βάση τη σειρά διαδοχής των οικογενειών που 
υπήρξαν ιδιοκτήτες της La Chapelle. Το τµήµα του αρχείου που αφορούσε τις οικογένειες 
οι οποίες σχετίζονταν µε την οικογένεια Moustier… ταξινοµήθηκε τελευταίο. Στο 
εσωτερικό κάθε γενεάς, ταξινοµήθηκαν µαζί τα έγγραφα που αφορούσαν τον αρχηγό της 
οικογένειας, τη σύζυγό του, τα παιδιά του...Για κάθε οικογενειακό κλάδο προτάσσονται 
τα έγγραφα τα σχετικά µε τα οικογενειακά γεγονότα, ακολουθούν η αλληλογραφία, τα 
τεκµήρια που αφορούν τη διαχείριση της κληρονοµιάς, τις πνευµατικές, τις πολιτικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες. (αρχείο) 
Γαλλία, Νοµαρχιακά Αρχεία της  Seine-et-Marne (France, archives départementales de la 
Seine-et-Marne) 
 
Το αρχείο, ως προς εκείνο το µέρος που αφορά την τεκµηρίωση που παρήχθη από την 
Γραµµατεία της Επικρατείας, είναι δοµηµένο στις τρεις τυπικές  σειρές των αρχείων των 
γραµµατειών και των υπουργείων της Τοσκάνης: µια σειρά περιέχει τις δέσµες των 
διεκπεραιωµένων υποθέσεων, µια άλλη τα βιβλία πρωτοκόλλων των αποφάσεων και 
τέλος, µια σειρά καταστίχων περιέχει τα ευρετήρια των υποθέσεων,  αποτελώντας το 
εργαλείο πρόσβασης στις άλλες δύο σειρές. Το αρχείο δεν διέθετε τα απαραίτητα 
εργαλεία έρευνας ούτε και ενιαία αρίθµηση έως  τη µεταφορά του στις υπηρεσίες του 
σηµερινού κτιρίου του Κρατικού Αρχείου της Φλωρεντίας (1989), οπότε και 
ευρετηριάστηκε από την Orsola Campanile αποκτώντας και µια συνεχή αρίθµηση. 
(αρχείο) 
Ιταλία, Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze) 
 
Τα έγγραφα είναι ταξινοµηµένα µόνο σε  χρονολογική σειρά (υποφάκελος) 
Ιταλία, Ινστιτούτο Ιστορίας της Αντίστασης στην Τοσκάνη (Istituto Storico della Resistenza 
in Toscana). 

 
 
3.4 ΠΕ∆ΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 

 
3.4.1 Όροι πρόσβασης 

 Στόχος: 
Να δοθούν πληροφορίες για το νοµικό πλαίσιο ή άλλες ρυθµίσεις που 
περιορίζουν ή επηρεάζουν την πρόσβαση στην ενότητα περιγραφής. 

 Κανόνας: 
Προσδιορίζουµε το νόµο ή το νοµικό πλαίσιο, το ιδιωτικό συµφωνητικό, τις 
ρυθµίσεις ή την πολιτική που επηρεάζουν την πρόσβαση στην ενότητα 
περιγραφής. ∆ηλώνουµε το χρονικό περιορισµό στην πρόσβαση και τη 
χρονολογία κατά την οποία το υλικό θα  ανοίξει και θα καταστεί προσβάσιµο. 

 
Παραδείγµατα: 
Πρόσβαση χωρίς περιορισµό, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων µελέτης και 
δηµοσιοποίησης. (αρχείο) 
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Καναδάς, Αρχεία Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 
 
Τα αρχεία των ασθενών περιλαµβάνουν προσωπικά δεδοµένα. Τα αρχεία είναι κλειστά 
για πενήντα χρόνια από τη χρονολογία δηµιουργίας τους. Ερευνητές µπορούν να 
ζητήσουν να συµβουλευτούν αυτά τα αρχεία σύµφωνα µε τη επίσηµη πολιτική 
πρόσβασης των Κρατικών Αρχείων. (σειρά) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minessota (U.S., Historical Society of Minessota) 
 
Η πρόσβαση στο υλικό είναι περιορισµένη από το άρθρο 5 USC 552 (b) (1) του νόµου 
περί Εθνικής Ασφάλειας (σειρά) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 
 
Η πρόσβαση στο υλικό είναι περιορισµένη σύµφωνα µε τους όρους  της πράξης δωρεάς. 
(σειρά) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία  (U.S., National Archives & Records Administration) 
 
Η χρήση ηχητικού, βιντεοσκοπηµένου ή κινηµατογραφικού υλικού µπορεί να απαιτεί την 
παραγωγή αντιγράφου χρήσης. (αρχείο) 
Η.Π.Α., Πανεπιστήµιο της Β. Καρολίνας στο Chapel Hill (U.S., University of North 
Carolina at Chapel Hill) 
 
Το σύνολο του υλικού για τα πρόσωπα εν ζωή, εκτός από τον Louis D. Rubin, Jr. είναι 
κλειστό στην έρευνα µέχρι τον Ιανουάριο του 2018 (25 χρόνια) ή µέχρι την ηµεροµηνία 
θανάτου των προσώπων, αναλόγως µε ποιο γεγονός θα συµβεί πρώτο. Εξαίρεση µπορεί 
να αποτελέσει η γραπτή άδεια των εν λόγω προσώπων. Αυτός ο περιορισµός επηρεάζει 
κυρίως το υλικό των σειρών 1.1, 6.2 και 7.1. Το υλικό που αφορά τον Louis D. Rubin  
(LDR) δεν υπόκειται σε περιορισµό. (αρχείο) 
Η.Π.Α., Πανεπιστήµιο της Β. Καρολίνας στο Chapel Hill (U.S., University of North 
Carolina at Chapel Hill) 

 
Η πρόσβαση στο σύνολο του υλικού είναι περιορισµένη µέχρι το 2005. Η σειρά 3 
(Επιχειρήσεις) είναι κλειστή µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2000. (αρχείο) 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (National Library of Australia) 
 
Από τον Νοέµβριο του 1999, εξετάστηκαν 1170 φάκελοι της σειράς αυτής όσον αφορά 
τους όρους πρόσβασης. 1150 φάκελοι χαρακτηρίστηκαν ανοικτοί/χωρίς περιορισµό στην 
πρόσβαση, 18 φάκελοι ανοικτοί κατ’ εξαίρεση και δύο φάκελοι χαρακτηρίστηκαν 
κλειστοί. ∆εν έχουν ακόµη εξεταστεί  άλλοι φάκελοι της σειράς ως προς την πρόσβαση. 
Αρµόδια υπηρεσία για αυτές τις σειρές είναι το Κεντρικό Γραφείο του Υπουργείου 
Αµύνης. (σειρά) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives of Australia) 
 
∆ηµόσια αρχεία κοινοποιήσιµα σε 60 χρόνια από τη χρονολογία του εγγράφου σύµφωνα 
µε το άρθρο 7 του νόµου αρ. 79-18 της 3ης Ιανουαρίου 1979. Παρ’ όλα αυτά, η πολύ 
κακή φυσική κατάσταση, ακόµη και των κοινοποιήσιµων κατά το νόµο εγγράφων, δεν 
επιτρέπει την εξασφάλιση της ελεύθερης χρήσης τους. Γι’ αυτό το λόγο µέχρι τη 
µικροφωτογράφισή τους είναι απαραίτητη η αίτηση άδειας. (αρχείο, υπο-αρχείο) 
∆ιεύθυνση  Αρχείων της Γαλλίας (Direction des Archives de France) 
 
Οικογενειακή αλληλογραφία µη κοινοποιήσιµη πριν το 2010. (αρχείο) 
∆ιεύθυνση  Αρχείων της Γαλλίας (Direction des Archives de France) 
 
Τα περισσότερα από τα έγγραφα που περιέχονται στο αρχείο αυτό είναι κοινοποιήσιµα. 
Ωστόσο η διάθεση ορισµένων φακέλων που αφορούν το προσωπικό υπόκειται στους 
όρους πρόσβασης που προβλέπονται από το άρθρο 7 του νόµου αρ. 79-18 της 3ης 
Ιανουαρίου 1979 (120 χρόνια από τη  γέννηση του ενδιαφερόµενου, 150 χρόνια από τη 
γέννηση στις περιπτώσεις εγγράφων που περιλαµβάνουν πληροφορίες ιατρικού 
χαρακτήρα). (αρχείο) 
∆ιεύθυνση  Αρχείων της Γαλλίας (Direction des Archives de France) 
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Περιορισµένη πρόσβαση και µετά από έγκριση της Επιτροπής για τη δηµοσίευση των 
έργων του Salvemini. (αρχείο) 
Ιταλία, Ινστιτούτο Ιστορίας της Αντίστασης στην Τοσκάνη (Italy, Istituto Storico della 
Resistenza in Toscana). 
 

3.4.2 Όροι αναπαραγωγής 

 Στόχος: 
Να προσδιοριστούν οι περιορισµοί στην αναπαραγωγή της ενότητας 
περιγραφής. 

 Κανόνας: 
∆ίνουµε πληροφορίες για τους όρους, όπως τα πνευµατικά δικαιώµατα, που 
διέπουν την αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής µετά την παροχή 
πρόσβασης. Εάν η ύπαρξη τέτοιων όρων µας είναι άγνωστη, το καταγράφουµε. 
Εάν δεν υπάρχουν όροι, δεν είναι αναγκαία η δήλωση. 
 
Παραδείγµατα: 
Ο καλλιτέχνης διατηρεί τα πνευµατικά δικαιώµατα. (αρχείο) 
Καναδάς, Αρχεία Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 
 
Για την παράθεση αποσπασµάτων ή τη δηµοσίευση τεκµηρίων της τελευταίας 25ετίας 
απαιτείται γραπτή άδεια παράλληλα µε την τήρηση των διατάξεων του νόµου περί 
πνευµατικών δικαιωµάτων.  (αρχείο) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minessota (U.S., Historical Society of Minessota) 
 
∆εν µπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή άδεια της MGM-Hearst Metrotone News. 
(τεκµήριο) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 

 
Ο δωρητής διατηρεί όλα τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας καθώς και τα  πνευµατικά 
δικαιώµατα στα δηµοσιευµένα και αδηµοσίευτα κείµενα των Rose Wilder Lane και Laura 
Ingalls Wilder. Τα κείµενα αυτά µπορούν να αντιγραφούν αλλά δεν µπορούν να 
δηµοσιευθούν χωρίς άδεια. (αρχείο) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 
 
Η αναπαραγωγή εγγράφων που ανήκουν στο κράτος και φυλάσσονται στα Εθνικά Αρχεία  
προϋποθέτει την είσπραξη δικαιωµάτων  αναπαραγωγής. (αρχείο) 
Γαλλία, Ιστορικό Κέντρο των Εθνικών Αρχείων (France, Centre historique des Archives 
nationales) 
 
Η φωτοτυπική αναπαραγωγή της σειράς «ευρετήρια των υποθέσεων» γίνεται βάσει των   
µικροφίλµ που υπάρχουν. (σειρά) 
Ιταλία, Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze). 
 

3.4.3 Γλώσσα / γραφή των τεκµηρίων 

 Στόχος: 
Να αναγνωριστούν η γλώσσα/ες και/ή το σύστηµα γραφής/ών και συµβόλων 
που  χρησιµοποιούνται στην ενότητα περιγραφής. 

 Κανόνας: 
Καταγράφουµε τη/τις  γλώσσα/ες του αρχειακού υλικού που περιλαµβάνει η 
ενότητα περιγραφής. Σηµειώνουµε κάθε ιδιαίτερο αλφάβητο, σύστηµα γραφής 
και συµβόλων ή τις συντοµογραφίες που χρησιµοποιούνται. 
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Προαιρετικά µπορούµε να συµπεριλάβουµε επίσης τα  σχετικά πρότυπα  ΙSO 
για τη/τις γλώσσα/ες (ISO 639-1 και ISO 639-2: International Standards for 
Language Codes) ή τη/τις γραφή/ές (ISO 15924: International Standard for 
Names of Scripts). 
 
Παραδείγµατα: 
Dakota (γλώσσα των Ινδιάνων Σιού) µε µερική αγγλική µετάφραση. (αρχείο) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S., Historical Society of Minessota) 
 
Κινεζικά (σειρά) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 
 
Αγγλικά (φάκελος) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives of Australia) 
 
Λατινικά. Νησιωτική γραφή (σηµειώστε ιδιαιτέρως τη συντοµογραφία που 
χρησιµοποιείται για το per). (τεκµήριο) 
∆ιεύθυνση των Αρχείων της Γαλλίας (Direction des archives de France) 
 
Νοταριακή γραφή µε πολλά στοιχεία από τη βιβλιακή. Πολυάριθµα τα συµπλέγµατα 
κυρίως το “sine virgula superius” όπως και στη βιβλιακή. Πλούσιο το σύστηµα 
συντοµογραφιών που χαρακτηρίζει τη νοταριακή γραφή, υπάρχουν ταχυγραφηµένες 
λέξεις. (τεκµήριο) 
Ιταλία, Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze). 
 
 

3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις 

 Στόχος: 
Να δοθούν πληροφορίες  για οποιαδήποτε σηµαντικά φυσικά χαρακτηριστικά ή 
τεχνικές προϋποθέσεις που επηρεάζουν τη χρήση της ενότητας περιγραφής. 

 Κανόνας: 
Υποδεικνύουµε τα σηµαντικά φυσικά χαρακτηριστικά, όπως η ανάγκη 
συντήρησης, που επηρεάζουν τη χρήση της ενότητας περιγραφής. Σηµειώνουµε 
οποιοδήποτε λογισµικό ή/και µηχανολογικό εξοπλισµό που απαιτείται  για την 
πρόσβαση στην ενότητα περιγραφής. 
 
Παραδείγµατα: 
Βιντεοταινίες ελικοειδούς σχήµατος  ½  ίντσας. (υποσειρά) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S., Historical Society of Minessota) 
 
Πολλές από τις φωτογραφίες παρουσιάζουν  ξεθώριασµα και σηµάδια οξείδωσης 
αργύρου. (σειρά) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 
 
Οι εικόνες έξι τουλάχιστον φωτογραφιών είναι µουντές εξ αιτίας του χρόνου και των 
ασταθών χηµικών συνθηκών του χαρτιού εκτύπωσης. (σειρά) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 
 
Σιγίλλιο ευπαθές, που εξαιρείται απο αναπαραγωγή µέχρι τη συντήρησή του. (τεκµήριο) 
Ιταλία, Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze). 
 

3.4.5 Εργαλεία έρευνας 

 Στόχος: 
Να αναφερθεί κάθε εργαλείο έρευνας που αφορά την ενότητα περιγραφής. 
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 Κανόνας: 
∆ίνουµε πληροφορίες για κάθε εργαλείο έρευνας που διαθέτει η αρχειακή 
υπηρεσία ή ο παραγωγός και µπορεί να δώσει πληροφορίες για το πλαίσιο και 
το περιεχόµενο της ενότητας περιγραφής. Αν είναι δυνατόν, αναφέρουµε 
πληροφορίες για το πού µπορούµε να προµηθευτούµε αντίγραφο. 
 
Παραδείγµατα: 
∆ιατίθεται πίνακας περιεχοµένων. (σειρά) 
Καναδάς, Αρχεία του Πανεπιστηµίο του York (Canada, York University Archives) 
 
∆ιατίθεται µεταγραφή της πρωτότυπης συνέντευξης. (σειρά) 
Καναδάς, Αρχεία του Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 
 
∆ιατίθενται περιγραφές σε επίπεδο σειράς, βάσει καταστάσεων που αντιστοιχούν σε κάθε 
κουτί. (αρχείο) 
Καναδάς, Αρχεία του Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 
 
Ένα ευρετήριο, που παρέχει συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε αυτήν τη 
συλλογή, είναι διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 http:// www.mnhs.org/library/findaids/00020.xml (αρχείο) 
ΗΠΑ, Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S,. Minnesota Historical Society) 
 
Eυρετήριο κατά γεωγραφική περιοχή. (σειρά) 
ΗΠΑ, Εθνικά Αρχεία  (U.S., National Archives and Records Αdministration) 
 
Mια σειρά δεµένων τόµων περιέχει τις περιγραφές αυτών των αρνητικών [των 
φωτογραφιών]. (σειρά) 
ΗΠΑ, Εθνικά Αρχεία  (U.S., National Archives and Records Αdministration) 
 
Παραδοσιακά ευρετήρια (σε χαρτί) τµηµάτων αυτής της σειράς είναι διαθέσιµα µετά από 
αίτηση. Από το Νοέµβριο του 1999, 1172 περιγραφές φακέλων είναι διαθέσιµες στην 
ηλεκτρονική βάση αναζήτησης δεδοµένων των Εθνικών Αρχείων. (σειρά) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives of Australia) 
 
∆ιατίθεται ένα δηµοσιευµένο εργαλείο έρευνας 31 σελίδων το οποίο είναι επίσης 
διαθέσιµο και στο Internet, στη διεύθυνση: 
http://www.nla.gov.au/ms/findaids/8822.html (αρχείο) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives of Australia) 
 
Αριθµητικό ευρετήριο του αρχείου 234J. Εταιρεία Σχιστολίθου του Anjou. 
Εκµετάλλευση του Renazé/Isabelle LAS. (Αρχεία της Κυανής Χώρας/ Νοµαρχιακά 
Αρχεία της Mayenne).- Laval: Νοµαρχιακά Αρχεία της Mayenne, 1922. Περιλαµβάνει 
γλωσσάριο τεχνικών όρων σχετικό µε τη βιοµηχανία σχιστόλιθου. (αρχείο) 
Γαλλία, Νοµαρχιακά Αρχεία της Mayenne (France, archives départementales de la 
Mayenne) 
 
Aρχεία του Κοινοβουλίου του Παρισιού (Parlement de Paris), σειρά πρώτη: από το έτος 
1254 έως το έτος 1328. Τόµος πρώτος: 1254-1299, από τον  Ε. Boutaric, Παρίσι 1863, 
σχήµα 4ο, σελ. CXII-CCCXXXII-468. Τόµος δεύτερος: 1299-1328, από τον  E. Boutaric, 
Παρίσι 1867,  σχήµα 4ο, σελ.788. (Αρχεία της Αυτοκρατορίας. Ευρετήρια και έγγραφα). 
Αναλυτικό ευρετήριο όλων των πράξεων του Κοινοβουλίου του Παρισιού (Parlement de 
Paris), ανακαταταγµένων σε χρονολογική σειρά, από το 1254 έως τον Ιανουάριο του 
1328, µε την προσθήκη πολλών εγγράφων που προέρχονται από τον Θησαυρό των 
Εγγράφων (Trésor des Chartes). Πίνακας τοπωνυµίων, προσώπων και θεµάτων των δύο 
τόµων, στο τέλος του δευτέρου τόµου. (σειρά) 
Γαλλία, Κέντρο Ιστορίας  των Εθνικών αρχείων (France, Centre historique des Archives 
nationales) 
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Γραµµατεία Επικρατείας (Segreteria di Stato) (1765-1808), ευρετήριο από την Ο. 
Campanile, Φλωρεντία, 1989, Ευρετήρια, Ν/292. (αρχείο) 
Ιταλία, Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze). 
 
 
 

3.5 ΠΕ∆ΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 
 

3.5.1 Εντοπισµός πρωτοτύπων 

✴     Στόχος: 
Να προσδιοριστεί η ύπαρξη, η θέση, η διαθεσιµότητα και/ή η καταστροφή των πρωτοτύπων 
στην περίπτωση που η ενότητα περιγραφής αποτελείται από αντίγραφα.  

◆      Κανόνας: 
Αν υπάρχουν τα πρωτότυπα τεκµήρια της ενότητας περιγραφής (στον οικείο φορέα ή αλλού), 
καταγράφουµε τη θέση φύλαξής τους, µαζί µε οποιαδήποτε άλλη σηµαντική ένδειξη. ∆ίνουµε, 
επίσης, την πληροφορία στην περίπτωση που τα πρωτότυπα τεκµήρια δεν υπάρχουν ή είναι 
άγνωστος ο τόπος φύλαξής τους. 
  
Παραδείγµατα: 
Μετά από δειγµατοληψία το 1985, οι εναποµείναντες φάκελοι υποθέσεων 
καταστράφηκαν. (σειρά) 
ΗΠΑ, Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S., Minnesota Historical Society). 
 
Φαίνεται ότι o φάκελος 81645 αφαιρέθηκε από τη σειρά Α471, λίγο µετά τον Αύγουστο 
του 1988 και δεν έχει εντοπισθεί ακόµα. Φωτοτυπία του φακέλου τοποθετήθηκε στη θέση 
του πρωτοτύπου. (σειρά) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives of Australia) 
 
Τα πρωτότυπα φυλάσσονται στη Συλλογή Western Historical Manuscript Collection,   
στο Πανεπιστήµιο του Missouri, Columbia. (σειρά) 
ΗΠΑ, Εθνικά Αρχεία  (U.S., National Archives and Records Αdministration) 
 
Tα πρωτότυπα αυτών των εγγράφων είναι προεδρικά αρχεία στην εποπτεία του Εθνικού 
Συµβουλίου Ασφαλείας (National Security Council). (σειρά) 
ΗΠΑ, Εθνικά Αρχεία  (U.S., National Archives and Records Αdministration) 
 
Μικροφίλµ από το Χαρτοφυλακείο της Rendon (το πρωτότυπο φυλάσσεται στα αρχεία 
της Επισκοπής). (σειρά) 
Γαλλία, Νοµαρχιακά Αρχεία της Ille-et-Vilaine (France, archives départementales d’Ille-
et-Vilaine) 
 
Προς το παρόν τα έγγραφα του a Prato, φυλάσσονται στο αρχείο του Εθνικού Iδρύµατος 
Ιστορίας του Κινήµατος για την Απελευθέρωση της Ιταλίας (Istituto nazionale per la 
storia del movimento di liberazione in Italia, (Μιλάνο). Για τον Carlo a Prato και το 
αρχείο του βλ. Torcellan N., “Per una biografia di Carlo a Prato”,στο Italia 
contemporanea, 1970, Iούλ.-Σεπτ., 124, σελ. 3-48, όπου και συνοπτική περιγραφή του 
αρχείου a Prato. (φάκελος). 
Ιταλία, Ιστορικό Ίδρυµα της Αντίστασης στην Τοσκάνη (Istituto storico della Resistenza in 
Toscana) 
Σηµείωση: Την ενότητα περιγραφής συγκροτούν αντίγραφα των προσωπικών εγγράφων 
του Carlo a Prato. 
 

 
3.5.2 Εντοπισµός αντιγράφων 

 ✴    Στόχος: 
Να υποδειχθεί η ύπαρξη αντιγράφων, ο χώρος φύλαξής τους και η δυνατότητα πρόσβασης σ’ 
αυτά. 
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◆      Κανόνας: 
Αν το αντίγραφο της ενότητας περιγραφής είναι διαθέσιµο (στον οικείο φορέα ή αλλού) 
καταγράφουµε τη θέση φύλαξης µαζί µε οποιαδήποτε άλλη σηµαντική ένδειξη. 
  
Παραδείγµατα:  
Ψηφιακά αντίγραφα της οικογενειακής αλληλογραφίας των Christie της περιόδου του 
Εµφυλίου Πολέµου είναι διαθέσιµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.mnhs.org/collections/christie.html (αρχείο). 
ΗΠΑ, Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S., Minnesota Historical Society) 

 
Τον Αύγουστο του 1988 φωτοτυπία του τεκµηρίου 81645 (από τµήµα της σειράς ∆ίκες 
εγκληµάτων του ιαπωνικού πολέµου) µεταφέρθηκε στα Αρχεία της Αυστραλίας από το 
Μνηµείο του Αυστραλιανού Πολέµου µε τον αριθµό 1010/6/134 και εισήχθη στη σειρά 
Α2663. (σειρά) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives of Australia) 
 
Το αρχείο Mabo έχει µικροφωτογραφηθεί σε 11 µικροφίλµ των 35 mm που βρίσκονται 
στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας µε τις ενδείξεις Mfm G 27, 539-27, 549. 
Πλήρης σειρά των µικροφίλµ φυλάσσεται στις βιβλιοθήκες των πανεπιστηµιουπόλεων 
Townsville και Cairns του Πανεπιστηµίου James Cook  του Βόρειου Queensland. 
(αρχείο) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives of Australia) 
 
Οι υποθέσεις µε αριθµό 1-769 έχουν αναπαραχθεί  ως σειρά µικροφίλµ των Εθνικών 
Αρχείων µε αριθµό Μ1082, και φέρουν τον τίτλο “Αρχεία του Περιφερειακού 
∆ικαστηρίου των ΗΠΑ για την Ανατολική περιοχή της Λουιζιάνα, 1806-1814”. (σειρά) 
ΗΠΑ, Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives and Records Administration) 

 
Τα Tετράδια Παραπόνων έχουν µικροφωτογραφηθεί, µε την ένδειξη 2 Mi 30 (φάκελος) 
∆ιεύθυνση των Αρχείων της Γαλλίας (Direction des Archives de France) 
 
Ένα αντίγραφο των µικροφίλµ και των µεταγραφών έχει κατατεθεί τον Μάϊο του 1941 
στην Widener Library του Χάρβαρντ (Cambridge, Mass) και σήµερα βρίσκονται στην 
Houghton Library (*48M-394). (σειρά). 
Ιταλία, Ινστιτούτο Ιστορίας της Αντίστασης στην Τοσκάνη (Ιtaly, Istituto Storico della 
Resistenza in Toscana). 
 

3.5.3 Συµπληρωµατικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής 

✴     Στόχος: 
Να προσδιοριστούν οι σχετικές ενότητες περιγραφής. 

◆     Κανόνας: 
Καταγράφουµε πληροφορίες σχετικά µε τις ενότητες περιγραφής που υπάρχουν στον οικείο 
φορέα ή αλλού, οι οποίες (ενότητες περιγραφής) έχουν κοινή προέλευση ή άλλη σχέση. 
Συντάσσουµε µια εισαγωγική παράγραφο εξηγώντας τη φύση της µεταξύ τους σχέσης. Στην 
περίπτωση που η σχετιζόµενη ενότητα περιγραφής είναι ένα εργαλείο έρευνας, χρησιµοποιούµε 
τα στοιχεία περιγραφής (3.4.5) των εργαλείων έρευνας για να κάνουµε την παραποµπή σ’ αυτό. 
 
Παραδείγµατα: 
Προγενέστεροι, όµοιοι φάκελοι (1959-1968) έχουν καταλογογραφηθεί ως Minnesota. 
Γραµµατεία του Κράτους. Φάκελοι Φιλανθρωπικών Σωµατείων. (σειρά) 
ΗΠΑ, Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S. Minnesota Historical Society). 
 
Βλ. επίσης: Aρχείο του Louis Decimus Rubins (#3899) και αρχείο του Clyde Edgerton 
(#4616) στη Southern Historical Collection, Πανεπιστήµιο της Β. Καρολίνας στο Chapel 
Hill. (αρχείο) 
ΗΠΑ,  Πανεπιστήµιο της Β. Καρολίνας στο Chapel Hill (U.S.,University of North 
Carolina at Chapel Hill) 
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Προηγούµενες σειρές: 
Α703 - Αλληλογραφία, σειρά πολλαπλής αρίθµησης  µε κατά περίσταση αλφαβητικά 
προθέµατα ή ενθέµατα [Canberra]. 
Σειρές ελέγχου: 
1 Ιαν. 1901-Α3193, Ονοµαστικά δελτία για φακέλους του Στρατοδικείου 
[συµπεριλαµβανοµένων των δικών για εγκλήµατα πολέµου], αλφαβητική σειρά. 
1 Ιαν. 1901-Α6739, Πρωτόκολλο αντιγράφων των πρακτικών του Στρατοδικείου. 
1 Ιαν. 1929-31 ∆εκ. 1952 Α5024, Θεµατικά δελτία για τη σειρά Α432, φάκελοι 
αλληλογραφίας, ετήσιες σειρές µε µία αρίθµηση - Α5024  αναφέρεται στους σχετικούς µε 
τις δίκες εγκληµάτων  του ιαπωνικού πολέµου φακέλους. 
1 Ιουνίου 1975-3 Ιουλίου 1975 Α3194, Aντίγραφα θεµατικών δελτίων [Α5024] σχετικών 
µε τις δίκες εγκληµάτων  του ιαπωνικού πολέµου - Α3194 αναφέρεται στους σχετικούς 
µε τις δίκες εγκληµάτων  του ιαπωνικού πολέµου φακέλους. 
Μία ποσότητα τεκµηρίων αυτής της σειράς  που συµπεριλαµβάνονται µεταξύ των 
αριθµών 80776 έως 81663  αναφέρεται σε δίκες  εγκληµάτων του ιαπωνικού πολέµου. Τα 
δελτία ευρετηρίου για αυτούς τους φακέλους είναι διαθέσιµα µε την ένδειξη CRS 
A3193/XM1 και A3194/XM1. (σειρά) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives of Australia) 
 
Ηχητικές εγγραφές από το αρχείο Mabo φυλάσσονται στη Συλλογή Προφορικής Ιστορίας 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης  στο TRC 3504. (αρχείο) 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (National Library of Australia) 
 
Τα τεκµήρια αυτά είναι η συνέχεια εκείνων του έτους 1811 στη σειρά  F1: γενική 
διοίκηση, F4: γενικό λογιστήριο, και F19: λατρείες. (σειρά) 
Γαλλία, Κέντρο Σύγχρονων Αρχείων (France, Centre des αrchives contemporaines) 
 
Τα κατάστιχα ίδιας προέλευσης φυλάσσονται µε τις ενδείξεις 11J 1-81 (συµπλήρωµα του 
αρχείου Magon de la Balue) και 39J 1-12 (αρχείο Urvoy de Saint-Michel). (σειρά) 
Γαλλία, Νοµαρχιακά Αρχεία της  Ille-et-Vilaine (France, archives départementales d’ Ille-
et Vilaine) 
  
Συµπληρωµατικό υλικό στα Περιφερειακά Αρχεία του  Côte-d’Or, από το αρχείο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου της Dizon,  το οποίο περιλαµβάνει εκείνο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου της Σαβοΐας για τις περιοχές της  Bresse, Bugey και Pays de Gex. Θα 
σηµειώσουµε ιδιαιτέρως τα οικονοµικά των Καστελανιών µε τα δικαστικά πρόστιµα 
(ΧΙΙΙος-ΧVIIος αιώνες (Β 6670 έως 10409) και τις οµολογίες και τις απογραφές των 
αρχόντων (Β 10470 έως 11118). (αρχείο) 
Γαλλία, Νοµαρχιακά Αρχεία του Ain (France, archives départementales  de l’ Ain) 
 
Οι δέσµες φακέλων των διευθυντικών υποθέσεων από το 1771 έως το 1785 διατηρούνται 
σήµερα στο αρχείο του Συµβουλίου της Αντιβασιλείας (1737-1765) αριθµ. 1008-1025. Η 
έρευνα σ’ αυτές εξασφαλίζεται, όπως και για το σύνολο της τεκµηρίωσης που σχετίζεται 
µε τη Γραµµατεία της Επικρατείας, µέσω των ευρετηρίων των υποθέσεων, που σώζονται 
στο αρχείο της Γραµµατείας της Επικρατείας (1765-1808). (aρχείο) 
Ιταλία, Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze) 
 
 

3.5.4 ∆ηµοσιεύσεις / βιβλιογραφία 

✴     Στόχος: 
Να προσδιοριστεί οποιαδήποτε έκδοση σχετίζεται ή βασίζεται στη χρήση, µελέτη ή ανάλυση 
της ενότητας περιγραφής. 

◆     Κανόνας: 
Αναφέρουµε την παραποµπή ή και την πληροφορία για οποιαδήποτε δηµοσίευση σχετίζεται ή 
βασίζεται στη χρήση, τη µελέτη ή την ανάλυση της ενότητας περιγραφής. Συµπεριλαµβάνουµε 
αναφορές σε δηµοσιευµένα πανοµοιότυπα ή µεταγραφές. 
 
Παραδείγµατα: 



Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία 

 42 

Ολόκληρο το ηµερολόγιο δηµοσιεύτηκε σε δώδεκα τόµους, από τη συλλογή επιστολικών 
δελταρίων που φυλάσσονται στο Πανεπιστήµιο του Ιllinois. Το Ηµερολόγιο Mereness: 
Οµοσπονδιακά τεκµήρια από την περιοχή του Upper Mississippi Valley 1780-1890 
(Βοστώνη, G. K. Hall and Co., 1971). (αρχείο) 
(Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S., Minessota Historical Society) 
 
Η βιογραφία του Mabo  από τον Noel Loos, Edward Koiki Mabo: his life and struggle for 
land rights,  St Lucia, UQP,1996 κάνει αρκετές αναφορές στο αρχείο Μabo. (αρχείο) 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (National Library of Australia) 
 
Ο Fr. Bluche δηµοσίευσε µε τον τίτλο Οι τιµώµενοι της Αυλής, Παρίσι, 1957, τοµ. 2, 
σχήµα 4o (Ta Βιβλία των Ευγενών, αριθµ. 10 και 11) έναν κατάλογο των οίκων των 
οποίων τα µέλη συγκαταλέγονταν, τον 18ο αιώνα, στους τιµώµενους της Αυλής, ο οποίος 
καταρτίστηκε σύµφωνα µε αυτά τα τεκµήρια. (σειρά) 
Γαλλία, Κέντρο Ιστορίας των Εθνικών Αρχείων (France, Centre historique des Archives 
nationales) 
 
BUCCHI S., “Nota sulla formazione dell’ Archivio Salvemini” στο Il Ponte, 1980, 
XXVI, 1 Ιαν. σελ. 43-61. VITALI S., “L’ Archivio Salvemini” στο Informazione, 1987, 
VI, 12, σελ. 39.  Εισαγωγή στο VITALI S., Archivio Gaetano Salvemini. I Manoscritti e 
materiali di lavoro. Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per 
i beni archivistici, 1998. SALVEMINI G., Opere, Milano, Feltrinelli, 1961-1978 τόµοι 1-
9 (18 τόµοι),  SALVEMINI G., Carteggio, 1898-1926, Bari, Laterza, 1984-1997, (τόµοι 
5) (αρχείο) 
Ιταλία, Ιστιτούτο Ιστορίας της Αντίστασης στην Τοσκάνη (Italy, Istituto Storico della 
Resistenza in Toscana). 
 

3.6 ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 
 

3.6.1 Παρατηρήσεις 

          ✴     Στόχος: 
Να δοθούν πληροφορίες οι οποίες δεν µπορούν να συµπεριληφθούν σε κανένα άλλο πεδίο. 

◆     Κανόνας: 
Καταγράφουµε εξειδικευµένες ή άλλες σηµαντικές πληροφορίες που δεν συµπεριλαµβάνονται 
σε κανένα από τα προσδιοριζόµενα στοιχεία περιγραφής. 
 
Παραδείγµατα: 
Αποδιδόµενος τίτλος  σύµφωνα µε το περιεχόµενο της σειράς. (αρχείο) 
Καναδάς, Αρχεία του Πανεπιστηµίου του York (Canada,York University Archives) 
 
Γνωστό επίσης ως: Συλλογή Uncle Remus. (αρχείο) 
Η.Π.Α., Πανεπιστήµιο Emory, (U.S., Emory University) 
Προηγούµενη ονοµασία: Συλλογή της Μάχης του Kennesaw Mountain (Battle of 
Kennesaw Mountain collection). (αρχείο) 
Η.Π.Α., Πανεπιστήµιο Emory, (U.S., Emory University) 
 
Παρακαλούµε σηµειώστε, ότι µόνον τµήµα αυτού του τεκµηρίου έχει ψηφιοποιηθεί και 
είναι διαθέσιµο σε δίκτυο. (τεκµήριο) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 
 
Κωδικός ηλεκτρονικής αναγνώρισης τεκµηρίου (barcode) 209393. (φάκελος) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives of Australia). 
 
 

3.7 ΠΕ∆ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ THΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
 

3.7.1  Παρατηρήσεις και όνοµα του/της αρχειονόµου 

          ✴     Στόχος: 
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Να εξηγηθεί πώς και από ποιόν συντάχθηκε η περιγραφή. 

◆     Κανόνας: 
Αναφέρουµε τις πηγές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την περιγραφή και το συντάκτη της. 
  
Παραδείγµατα: 
Η περιγραφή συντάχθηκε από τον S. Dubeau τον Οκτώβριο του 1997, αναθεωρήθηκε τον 
Απρίλιο 1999. (αρχείο) 
Καναδάς, Αρχεία του Πανεπιστηµίου του York (Canada,York University Archives) 
 
Την επεξεργασία έκαναν οι: Lydia Lucas, Mάιος 1996,  Lara Friedman-Shedlov, Μάιος 
1999. (αρχείο) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S., Minessota Historical Society) 
 
Η περιγραφή συντάχθηκε από την Sharon G. Thibodeau. (αρχείο) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S., National Archives & Records Administration) 
 
To αρχείο ταξινοµήθηκε και περιγράφηκε από τον Adrian Cunningham. (αρχείο) 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (National Library of Australia) 
 
Η περιγραφή του αρχείου τυποποιήθηκε από την Alessandra Topini στο πλαίσιο του 
προγράµµατος “Αυτοµατοποιηµένη αναγραφή των ιταλικών αρχείων” και αναθεωρήθηκε 
από τον Stefano Vitali (1999). Για τη σύνταξη των παραπάνω χρησιµοποιήθηκαν οι εξής 
πηγές: Κρατικό Αρχείο Φλωρεντίας, Γραµµατεία της Επικρατείας (1765-1808), 1142. 
SUAP, Rodinný archiv Toskánsckých Habsburku, Ferdinando III, 1, cc.1-4. Επίσης οι 
παρακάτω βιβλιογραφικές πηγές: PANSINI G., “Potere politico e amministrazione al 
tempo della Reggenza lorenese”, στο Pompeo Neri. Atti del colloquio di studi di 
Castelfiorentino 6-7 maggio 1988, επιµ. των  A. Fratoianni και M. Verga, 
Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1992, σελ. 29-82, CONTINI  A., 
“Pompeo Neri tra Firenze e Vienna (1755-1766)”, ibidem  σελ. 239-331, BECAGLI V., 
“Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina”, ibidem, σελ. 333-376. 
(αρχείο) 
Ιταλία, Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze). 
 

 
3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής 

         ✴   Στόχος: 
Ν’ αναφερθούν οι βασικοί κανόνες ή συµβάσεις στις οποίες βασίστηκε η περιγραφή. 

◆     Κανόνας: 
Καταγράφουµε τους διεθνείς, εθνικούς και/ή τοπικούς κανόνες ή τα πρότυπα περιγραφής που 
ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη της περιγραφής. 
 
Παραδείγµατα: 
Η περιγραφή των αρχείων και των σειρών βασίστηκε  στους Κανόνες Αρχειακής 
Περιγραφής (Rules for Archival Description). (αρχείο) 
Καναδάς, Αρχεία του Πανεπιστηµίου του York (Canada, York University Archives) 
 
Η περιγραφή βασίστηκε στο εγχειρίδιο Oral History Cataloging Manual (Chicago, 
Society of American Archivists, 1995). (σειρά) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Minnesota (U.S., Minnesota Historical Society) 
 
Οι σειρές ελέγχθηκαν και περιγράφηκαν µε βάση το Σύστηµα Σειρών της Κοινοπολιτείας 
των Εθνικών Αρχείων της Αυστραλίας (National Archives of Australia’s Commonwealth 
Records Series (CRS) System). (σειρά) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives of Australia) 
 
Το παρόν εργαλείο έρευνας συντάχθηκε σύµφωνα µε τις υποδείξεις της έκδοσης: 
∆ιεύθυνση των Αρχείων της Γαλλίας, Εργαλεία Έρευνας στα αρχεία, (Direction des 
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Archives de France, Les instruments de recherche les archives),Paris, La Documentation 
francaise, 1999, σ. 259. (αρχείο) 
∆ιεύθυνση των Αρχείων της Γαλλίας (Direction des Archives de France) 
 
H περιγραφή του αρχείου τυποποιήθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εγχειριδίου των 
υπευθύνων του προγράµµατος “Αναγραφή των ιταλικών αρχείων” (Ρώµη, 1994) και τις 
Οδηγίες για την ανάληψη των δεδοµένων. Πρόγραµµα “Αναγραφή” του Κρατικού Αρχείου 
Φλωρεντίας, (Φλωρεντία, 1995-1997) και αναθεωρήθηκε σύµφωνα µε το ∆ΙΠΑΠ 
(Γενικό). (aρχείο) 
Ιταλία, Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze). 
 
 

3.7.3 Xρονολογία (ες) περιγραφής 

          ✴    Στόχος: 
Να προσδιοριστεί ο χρόνος σύνταξης και/ή αναθεώρησης της περιγραφής. 

◆     Κανόνας: 
Καταγράφουµε τη/τις χρονολογία (ες) που συντάχθηκε ή/και αναθεωρήθηκε η περιγραφή. 

 
Παραδείγµατα: 
Το εργαλείο έρευνας συντάχθηκε τον Απρίλιο του 1972. (αρχείο) 
Η.Π.Α., Ιστορική Εταιρεία της Μinnesota  (U.S., Minessota Historical Society) 
 
1999-02-11 (τεκµήριο) 
Η.Π.Α., Εθνικά Αρχεία (U.S.,  National Archives & Records Administration) 
 
Καταγραφή της σειράς, 24 Σεπτεµβρίου 1987. Ενηµέρωση περιγραφής, 10 Νοεµβρίου 
1999. (σειρά) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives of Australia) 
 
Καταγραφή του φακέλου και απόφαση πρόσβασης, 22 Νοεµβρίου 1984 (φάκελος) 
Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας (National Archives of Australia) 
 
Συντάχθηκε το 1995, αναθεωρήθηκε το Σεπτέµβριο του 1999. (αρχείο) 
Ιταλία, Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας (Italy, Archivio di Stato di Firenze). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α – 1 
 

1. Το ιεραρχικό σχήµα του ∆Ι.Π.Α.Π. (Γ) δείχνει µια τυπική περίπτωση και δεν 
συµπεριλαµβάνει όλους τους δυνατούς συνδυασµούς των επιπέδων. 
Οποιοσδήποτε αριθµός ενδιάµεσων επιπέδων είναι δυνατός µεταξύ αυτών που 
αναπαρίστανται στο σχήµα. 

2. Το σχήµα των καθιερωµένων ληµµάτων ∆Ι.Π.Κ.Α.Λ. (Ν.Φ.Π.Ο) δείχνει 
µόνο ορισµένα πιθανά καθιερωµένα λήµµατα. 

 

 

Σχήµα των επιπέδων ταξινόµησης ενός αρχείου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
Πλήρη παραδείγµατα 
 

Στο παράρτηµα αυτό τα παραδείγµατα παρατίθενται για να επεξηγήσουν  το 
∆ΙΠΑΠ(Γ). Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 της Eισαγωγής, «…το πρότυπο δεν 
προσδιορίζει την εξωτερική µορφή ούτε τους τρόπους µε τους οποίους τα παραπάνω 
στοιχεία θα παρουσιασθούν σε διάφορα ευρετήρια, καταλόγους, πρόχειρες 
καταγραφές κλπ». Συνεπώς, η παρουσίαση και η διάταξη των στοιχείων περιγραφής 
στο Παράρτηµα δεν είναι υποχρεωτική.  Όµως, για τους σκοπούς αυτού του 
προτύπου ακολουθείται η διάταξη του ∆ΙΠΑΠ(Γ). 

Η πολυεπίπεδη µορφή του ∆ΙΠΑΠ(Γ) απεικονίζεται µε την ένταξη όσο το 
δυνατόν περισσοτέρων επιπέδων περιγραφής σε µία κάθετη ιεραρχική διάρθρωση 
ώστε να είναι εφαρµόσιµα και/ή  πρακτικά  για τους σκοπούς αυτού του προτύπου. 
∆εν έχουν όλα τα παραδείγµατα πολυεπίπεδη µορφή. Όπου υπάρχουν επίπεδα 
περιγραφής, κατονοµάζονται και εµφανίζονται σε εσοχή του κειµένου. Η περιγραφή 
των µερών δεν δείχνει απαραίτητα όλα τα πιθανά επίπεδα ούτε όλες τις περιγραφές 
που θα µπορούσαν να προκύψουν από την περιγραφή όλων των µερών ενός αρχείου 
ή µιας συλλογής. Σύµφωνα µε την παράγραφο 12 [της Εισαγωγής], τα παραδείγµατα 
δεν περιλαµβάνουν απαραίτητα και τα 26 στοιχεία περιγραφής του ∆ΙΠΑΠ(Γ). Στα 
παραδείγµατα τα απαραίτητα στοιχεία περιγραφής δεν επαναλαµβάνονται σε κάθε 
επίπεδο. Επειδή η παρουσίαση στο παράρτηµα Β παρουσιάζει µια ιεραρχική δοµή σε 
πλήρη ανάπτυξη, εφαρµόζεται ο πολυεπίπεδος κανόνας 2.4: «Αποφυγή επανάληψης 
των πληροφοριών». Για παράδειγµα, αν ο παραγωγός της ενότητας περιγραφής σ’ 
ένα υψηλότερο επίπεδο είναι ο ίδιος µε τον παραγωγό σ’ ένα χαµηλότερο επίπεδο, η 
πληροφορία δεν επαναλαµβάνεται στο/στα χαµηλότερο/α επίπεδο/α.  

Η αρίθµηση και τα ονόµατα των στοιχείων περιγραφής εµφανίζονται στην 
αριστερή στήλη στη γλώσσα του προτύπου. Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 [της 
Εισαγωγής] τοπικοί ή ήδη υπάρχοντες κανόνες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
ειδικές κατηγορίες υλικού. (Αυτό συνήθως συµβαίνει στην περιγραφή σε επίπεδο 
τεκµηρίου). Ονόµατα στοιχείων περιγραφής για ειδικές κατηγορίες υλικού οι οποίες 
δεν εµφανίζονται στο ∆ΙΠΑΠ(Γ) επισηµαίνονται µε αγκύλες και οι κανόνες, ή οι όροι 
που χρησιµοποιούνται πρέπει να προσδιορίζονται  µε σαφήνεια. (βλ. 3.7.2). 

Εκτός από την/τις ονοµασία/ονοµασίες  του/των παραγωγού/ών (ελεγµένη/ες ή 
όχι), τα άλλα σηµεία πρόσβασης δεν εµφανίζονται σ’αυτά τα παραδείγµατα. Βλ. 
∆ιεθνές Πρότυπο Καθιερωµένων Αρχειακών Ληµµάτων για Νοµικά Πρόσωπα/Φορείς, 
Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες [ISAAR (CPF)] για τη µορφή καθιερωµένων 
ληµµάτων σχετικά µε ονόµατα και παραγωγούς αρχείων. 
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Παράδειγµα αρ. 1 
 
Αρχείο νοµικού προσώπου/φορέα: Περιγραφή του αρχείου και µιας σειράς, µιας υποσειράς, ενός φακέλου και ενός τεκµηρίου. 
Γλώσσα περιγραφής: Αγγλικά (Καναδάς) 
 
Επίπεδο αρχείου 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

CA OONAD R610-0-3-E 
Παλαιός κωδικός αναγνώρισης: RG43 
 

3.1.2 Τίτλος 
 

Αρχείο του Τµήµατος Σιδηροδρόµων και ∆ιωρύγων [πολλά διαφορετικά υποστρώµατα]. 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1791-1964, κυρίως 1879-1936 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Αρχείο 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

326,18 µέτρα γραπτών τεκµηρίων, -περίπου 8.500 φωτογραφίες -1000 χάρτες -58 τεχνικά 
σχεδιαγράµµατα.  

3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) 
 

Καναδάς, Τµήµα Σιδηροδρόµων και ∆ιωρύγων 

3.2.2 ∆ιοικητική ιστορία 
 
 

Το Τµήµα Σιδηροδρόµων και ∆ιωρύγων λειτούργησε από το 1879 έως το 1936. Ιδρύθηκε στις 15 
Μαΐου 1879 συγκεντρώνοντας άλλες αρµοδιότητες  που είχε πριν το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων. 
Καταργήθηκε στις 2 Νοεµβρίου 1936, µετά την ενσωµάτωση των λειτουργιών του στο 
νεοδηµιούργητο Τµήµα Μεταφορών,  µε σκοπό την οµαδοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που 
συνδέονται µε τις οµοσπονδιακές κυβερνητικές µεταφορές. Επικεφαλής του Τµήµατος τέθηκε ένας 
υπουργός και ένας αναπληρωτής υπουργός επικεφαλής των διοικητικών υπηρεσιών. Αρχικά, είχε 
δύο κλάδους, τον κλάδο των Σιδηροδρόµων και τον κλάδο των ∆ιωρύγων, και ο καθένας διοικείτο 
από έναν αρχιµηχανικό, µε τη βοήθεια ενός λογιστή και ενός γραµµατέα υπεύθυνου για την τήρηση 
των αρχείων, των συµβάσεων και των υπηρεσιακών εκθέσεων. Ο κλάδος Σιδηροδρόµων ήταν 
υπεύθυνος για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των κρατικών σιδηροδρόµων και 
τηλεγραφικών δικτύων, όπως τον Intercolonial Railway, τον Prince Edward Island Railway, και για 
τις σιδηροδροµικές εταιρείες µε τις οποίες είχε σηµαντικές συµβάσεις όπως µε την εταιρεία 
Canadian Pacific Railway. Ο κλάδος ∆ιωρύγων ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή, λειτουργία και 
συντήρηση των διωρύγων και των συστηµάτων ναυσιπλοΐας στις Μεγάλες Λίµνες [Great Lakes] 
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και κατά µήκος των ποταµών St. Lawrence, Ottawa, Trent και Richelieu, καθώς και για τις 
διώρυγες St. Peter και Rideau. Εκτός από τα κεντρικά γραφεία  του στην Οττάβα, διέθετε επιτόπου 
υπηρεσίες ώστε να θέτει σε λειτουργία σιδηροδρόµους και διώρυγες. Το 1906 δηµιουργήθηκε ένας 
Κλάδος Στατιστικής, ο οποίος αναφερόταν στον οικονοµικό έλεγχο, για να συγκεντρώνει και να 
επεξεργάζεται στοιχεία σχετικά µε τους σιδηροδρόµους και τις διώρυγες. Τρία χρόνια αργότερα, το 
Τµήµα αναδιοργανώθηκε σε πέντε υπηρεσίες: Γραµµατεία, Νοµική υπηρεσία, Στατιστική 
υπηρεσία, Λογιστήριο και δύο υπηρεσίες Αρχιµηχανικών. Το 1912  συστάθηκε το Γραφείο του 
Βοηθού Αναπληρωτή Υπουργού για να επιβλέπει τη γενική διοίκηση. 
 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Αποτελείται από τα αρχεία που δηµιουργήθηκαν από το Τµήµα και παρελήφθησαν από το 
προκάτοχο Τµήµα των ∆ηµοσίων Έργων. Περιλαµβάνονται αλληλογραφία, συµβάσεις, 
οικονοµικού και διοικητικού χαρακτήρα, και άλλα γραπτά τεκµήρια, σχέδια µηχανικών και 
λεπτοµέρειες για την κατασκευή σιδηροδροµικών γραµµών, σταθµών, διωρύγων, τηλεγραφικών 
γραµµών, φωτογραφίες,  χάρτες και σχεδιαγράµµατα ιδιοκτησιών και όψεις κατασκευών. 
 

3.3.3 Προσθήκες υλικού 
 

∆εν αναµένονται άλλες προσκτήσεις. 

3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης 
 

Το αρχείο ταξινοµήθηκε σε εννέα σειρές: Κλάδος Σιδηροδρόµων, Κλάδος ∆ιωρύγων, Νοµικά 
αρχεία, ∆ιώρυγα Rideau, ∆ιώρυγα Trent, ∆ιώρυγα St. Peter’s, ∆ιώρυγα St. Lawrence, ∆ιώρυγα 
Welland  και Κλάδος οικονοµικού ελέγχου. 
 

3.4.5 Εργαλεία έρευνας 
 

∆ιατίθεται ευρετήριο για τους παλαιούς κωδικούς αναγνώρισης RG 43 (Ιούλιος 1998). 
Είναι διαθέσιµοι κατάλογοι των φακέλων και µερικών υποσειρών. 
 

3.6.1 Παρατηρήσεις 
 

Ο τίτλος βασίζεται στο όνοµα του Τµήµατος που αποδόθηκε από το νόµο 42 Vict., c. 7, s. 4-5. 
 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής Κανόνες Aρχειακής Περιγραφής / Rules of Archival Description (RAD), Γραφείο Καναδών 
Αρχειονόµων / Bureau of Canadian Archivists, 1990.  
 

3.7.3 Χρονολογία (ες) περιγραφής 11 Σεπτεµβρίου, 1999 
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Επίπεδο σειράς 
 
3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

CA OONAD R610-134-2-E 
Παλαιός κωδικός αναγνώρισης: RG43-A 
 

3.1.2 Τίτλος 
 
 

Κλάδος Σιδηροδρόµων αλληλογραφία, συµβάσεις, προδιαγραφές, χάρτες, σχέδια και τεχνικά 
σχεδιαγράµµατα και ποικίλα τεκµήρια [γραπτά τεκµήρια, χαρτογραφικό υλικό]. 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1867-1936 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Σειρά 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

123,75 µέτρα γραπτών τεκµηρίων  –περίπου 1000 χάρτες. 

3.2.2 ∆ιοικητική ιστορία 
 
 

Με τη δηµιουργία το 1879 του Τµήµατος Σιδηροδρόµων και ∆ιωρύγων, ο Κλάδος των 
Σιδηροδρόµων του Τµήµατος ∆ηµοσίων έργων µεταφέρθηκε στο νέο Τµήµα. Ο Κλάδος 
Σιδηροδρόµων ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των κρατικών 
σιδηροδρόµων, οι οποίοι, το 1879, περιελάµβαναν τον Intercolonial Railway, τον Prince Edward 
Island Railway καθώς και το σχεδιασµό του διηπειρωτικού σιδηροδρόµου στην British Columbia. 
Ο Κλάδος είχε επίσης την ευθύνη για τη διαχείριση της οικονοµικής ενίσχυσης που προέρχονταν 
από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση και σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την 
κατασκευή νέων γραµµών. Η κυβερνητική βοήθεια έλαβε πολλές µορφές κατά καιρούς, 
συµπεριλαµβανοµένων των παραχωρήσεων γης, χρηµατικών επιχορηγήσεων, δανείων, οµολόγων  
και της εγγύησης τοκοφόρων οµολογιών ή µεριδίων. Μέχρι το 1879, οι ατµοκίνητοι σιδηρόδροµοι 
είχαν εξαπλωθεί µε γοργό ρυθµό διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της καναδικής 
οικονοµίας. Το σχέδιο κατασκευής σιδηροδρόµου προς την ακτή του Ειρηνικού  στις αρχές  της 
δεκαετίας του 1870 ήταν µόνο ο ένας παράγοντας που επηρέασε την απόφαση δηµιουργίας ενός 
ξεχωριστού Τµήµατος Σιδηροδρόµων και ∆ιωρύγων. Το 1850, περίπου 6.800 µίλια σιδηροδροµικής 
γραµµής υπήρχαν στον Καναδά, το 70% µέσα σε  δώδεκα χρόνια από την ίδρυση της 
Συνοµοσπονδίας. Στη διάρκεια της λειτουργίας του Τµήµατος Σιδηροδρόµων και ∆ιωρύγων 
κατασκευάστηκαν όχι ένας αλλά τρεις διηπειρωτικοί σιδηρόδροµοι, και χιλιάδες µίλια 
σιδηροδροµικών γραµµών εκτείνονταν σε όλες τις περιοχές του Καναδά. Μόνο µεταξύ του 1900 
και του 1915, το µήκος των σιδηροδροµικών γραµµών διπλασιάστηκε από 17.657 σε 34.882 µίλια. 
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Αυτή η µεγάλη ανάπτυξη των σιδηροδρόµων, αµέσως πριν τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, ίσως 
οδήγησε στη συγχώνευση των Canadian Northern Railway, Grand Trunk Railways και Canadian 
Government Railways στο σχηµατισµό του Εθνικού Καναδικού Σιδηρόδροµου [Canadian National 
Railways (CNR)]. Στο τέλος του 1936 ο Καναδάς διέθετε περισσότερα από 42.000 µίλια 
σιδηροδροµικών γραµµών, τα περισσότερα από τα οποία τέθηκαν σε λειτουργία από τον Εθνικό 
Καναδικό Σιδηρόδροµο (CNR) και τον Canadian Pacific Railway (CPR). H κυβέρνηση δώρισε 
31.881.643 εκτάρια γης στις εταιρείες ατµοκίνητων σιδηροδρόµων µε τη µορφή της δωρεάν 
παραχώρησης ή της παραχώρησης δικαιώµατος διόδου, σταθµών ή θέσεων και περισσότερα από 
72.000.000 διανεµήθηκαν στις εταιρείες σιδηροδρόµων. Το Τµήµα Σιδηροδρόµων και ∆ιωρύγων, 
διαµέσου του κλάδου Σιδηροδρόµων, ήταν στενά συνδεδεµένο µε τη µεγάλη εποχή της ανάπτυξης 
του σιδηροδρόµου στον Καναδά από το 1879 έως το 1936. 
 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Η σειρά αποτελείται από αρχεία τα οποία αποκτήθηκαν και συσσωρεύθηκαν από τον Κλάδο 
Σιδηροδρόµων και το Τµήµα Σιδηροδρόµων και ∆ιωρύγων, µεταξύ των ετών 1867 και 1936. Η 
σειρά περιλαµβάνει αλληλογραφία, τεκµήρια του Γραφείου Αρχιµηχανικού, τεκµήρια που 
σχετίζονται µε τις χρηµατοδοτήσεις των Σιδηροδρόµων, της Γέφυρας του Κεµπέκ και της Εταιρείας  
Σιδηροδρόµων (Railway Company). 
 

3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης 
 

Η σειρά ταξινοµήθηκε σε τρεις υποσειρές: Εισερχόµενη αλληλογραφία, θεµατικοί φάκελοι και 
Γέφυρα του Κεµπέκ. 
 

3.4.2 Όροι αναπαραγωγής 
 

Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο κράτος. 

3.6.1 Παρατηρήσεις 
 

Ο τίτλος βασίζεται στο περιεχόµενο της σειράς. 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής 
 

 Κανόνες Aρχειακής Περιγραφής / Rules of Archival Description (RAD), Γραφείο Καναδών 
Αρχειονόµων / Bureau of Canadian Archivists, 1990. 
 

3.7.3 Χρονολογία (ες) περιγραφής 
 

11 Αυγούστου 1999 
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Επίπεδο υποσειράς 
 
3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

CA OONAD  R610-135-4 
Παλαιός κωδικός αναγνώρισης: RG43-A-I 
 

3.1.2 Τίτλος 
 

Εισερχόµενη αλληλογραφία και ποικίλα τεκµήρια [γραπτά τεκµήρια, χαρτογραφικό υλικό]. 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1867-1936 
 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Υποσειρά 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

117,3 µέτρα γραπτών τεκµηρίων -περίπου 1000 χάρτες. 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Η υποσειρά αποτελείται από αλληλογραφία που αποκτήθηκε και συσσωρεύθηκε απο τον Κλάδο 
Σιδηροδρόµων. Περιλαµβάνει εισερχόµενη αλληλογραφία, θεµατικούς φακέλους, ηµερολόγια, 
πρωτόκολλα εισερχόµενων, γενικά και ειδικά ευρετήρια και αρχειοθετηµένα έγγραφα. 
 

3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης 
 

Το σύνολο της εισερχόµενης αλληλογραφίας είναι καταχωρηµένο  µε συνεχόµενη αρίθµηση ανά 
γράµµα / αριθµό και αριθµό θέµατος. Οι επιστολές έχουν ταξινοµηθεί και διατηρηθεί κατά θέµα. 
Ένα πολύ µεγάλο  µέρος της καταχωρηµένης αλληλογραφίας, που παρήχθη µεταξύ των ετών 1879 
και 1909, αποσπάστηκε το 1901 και συµπεριλήφθηκε σε ένα νέο σύστηµα θεµατικών φακέλων.  
 

3.5.2 Εντοπισµός αντιγράφων 
 

Τα Εθνικά Αρχεία του Καναδά έχουν δηµιουργήσει για µεγάλο µέρος της υποσειράς αντίγραφα σε 
µικροφίλµ µε ενδείξεις  Τ-7351 έως Τ-7380, Τ-7319 έως Τ-7324. 
Μπορεί κανείς να συµβουλευθεί κι άλλα εργαλεία έρευνας µε τους αριθµούς 43-1, 43-33, 43-34 και 
43-35. 
 

3.6.1 Παρατηρήσεις 
 

Ο τίτλος βασίζεται στο περιεχόµενο της υποσειράς. 
 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής 
 

Κανόνες Aρχειακής Περιγραφής / Rules of Archival Description (RAD), Γραφείο Καναδών 
Αρχειονόµων / Bureau of Canadian Archivists, 1990. 
 

3.7.3 Χρονολογία (ες) περιγραφής 20 Οκτωβρίου 1999 
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Επίπεδο φακέλου 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

CA OONAD R610-136-7-E 
Αριθµός φακέλου :5722 
Μέρη: 1=1875, 1906-1908, 2=1910-1914 
Παλαιός κωδικός αναγνώρισης: RG43-A-I-2 
 

3.1.2 Τίτλος Canadian Northern Railway Co. – Οδικός χάρτης – Από το Sudbury στο Port Arthur [χαρτογραφικό 
υλικό]. 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 1875, 1906-1914 
 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Φάκελος 
 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

46 χάρτες 
 
 

3.4.1 Όροι πρόσβασης 
 

∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην πρόσβαση. 
 

3.4.5 Εργαλεία έρευνας 
 

Εργαλείο έρευνας αρ. 43-50. Το εργαλείο έρευνας είναι ένας αλφαβητικός κατάλογος ο οποίος έχει 
διαµορφωθεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στον κατάλογο περιέχονται: ο αριθµός του τόµου, ο 
τίτλος του φακέλου και οι ακραίες χρονολογίες του φακέλου. 
  

3.7.2. Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής 
 

Κανόνες Aρχειακής Περιγραφής / Rules of Archival Description (RAD), Γραφείο Καναδών 
Αρχειονόµων / Bureau of Canadian Archivists, 1990. 
 

3.7.3 Χρονολογία (ες) περιγραφής 
 

20 Οκτωβρίου 1999 
 

 
Επίπεδο τεκµηρίου 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης CA OONAD R610-137-2-E 
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 Παλαιός κωδικός αναγνώρισης: RG43-A-I-2. 
 

3.1.2 Τίτλος 
 

Σχέδιο του καταυλισµού από την εξερεύνηση 185+12 του Carden, από το Windicoostigan, Sturgeon 
Falls,  στο σταθµό του Kashaboiwe River 1562+73. 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 

1875 
Τεκµήριο 
 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

1 χάρτης 
  

[Κλίµακα] 
 

1:25 000 

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας περιγραφής 
 

Εσωτερική µεταφορά από τα [Εθνικά Αρχεία του Καναδά],  Τµήµα Κυβερνητικών Αρχείων (RG 43 
Canada. Dept. of Railways and Canals, τόµ. 347, φάκελος 5722, µέρος 1) στο Τµήµα 
Οπτικοακουστικών Αρχείων.  
 

3.4.1 Όροι πρόσβασης 
 

∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην πρόσβαση ή την αναπαγωγή. 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής 
 

Κανόνες Aρχειακής Περιγραφής / Rules of Archival Description (RAD), Γραφείο Καναδών 
Αρχειονόµων / Bureau of Canadian Archivists, 1990. 
Χαρτογραφικό υλικό: Cartographic materials: A Manual of interpretation for AACR2, Anglo-
American Cataloging Committee for Cartographic Materials (επιµ. Hugo L.P. Stibbe), 1982. 
 

3.7.3 Χρονολογία (ες) περιγραφής 
 

20 Οκτωβρίου 1999. 
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Παράδειγµα αρ. 2 
 
Προσωπικό αρχείο: Περιγραφή του αρχείου και δύο σειρών του, µιας υποσειράς του, φακέλου και δύο τεκµηρίων. 
Γλώσσα περιγραφής: Αγγλικά (Καναδάς) 
 
 
Επίπεδο αρχείου 
 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης CA OTY F0453 
  
3.1.2 Τίτλος Aρχείο John Smith 
  
3.1.3 Χρονολογία (ες) 1951-1994 
  
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 
  
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

4,8 µέτρα αρχείων µε γραπτά τεκµήρια – 202 βιντεοταινίες – 3 κασέτες µαγνητοφώνου – 3 κουτιά 
γραφιστικού υλικού. 

  
3.2.1 Όνοµα  παραγωγού (ών) Smith, John, 1943- 
  
3.2.2 Βιογραφικό σηµείωµα Ο John Smith είναι καναδός κινηµατογραφιστής, στο έργο του οποίου συµπεριλαµβάνονται οι 

ταινίες "Dieppe" και "The boys of  St. Vincent" (Τα αγόρια του Αγίου Βικεντίου), που και τις δύο 
σκηνοθέτησε ο ίδιος γράφοντας επίσης µέρος του σεναρίου τους. Η δεύτερη µάλιστα του χάρισε το 
Βραβείο Gemini καλύτερης σκηνοθεσίας δραµατικού έργου το 1994. Ο Smith γεννήθηκε στο 
Μόντρεαλ το 1943 και το 1964 απέκτησε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήµιο 
McGill. Κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών του στις Πολιτικές Επιστήµες γνωρίστηκε 
µε µια οµάδα κινηµατογραφιστών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα την παραγωγή, µαζί µε έναν 
συµφοιτητή του, της πρώτης κινηµατογραφικής του ταινίας το 1967 για το Καναδικό Ίδρυµα 
Ραδιοφωνίας (CBC).  Το 1968 εργάσθηκε στο Καναδικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας του Τορόντο ως 
ερευνητής και ένα χρόνο αργότερα µετακινήθηκε στην Hobel-Leiterman Productions ως 
παραγωγός/ σκηνοθέτης τηλεοπτικών σειρών στο ∆ίκτυο CTV. Το 1972 συνεργάσθηκε µε το 
Συµβούλιο Εθνικής Κινηµατογραφίας (National Film Board) ως διευθυντής παραγωγής της 
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µονάδας της τηλεόρασης. Μετά το κλείσιµο της µονάδας της τηλεόρασης του Συµβουλίου Εθνικής 
Κινηµατογραφίας, στα µέσα της δεκαετίας του ’70, ο Smith έστρεψε την προσοχή του στο δράµα, 
µε αποτέλεσµα να παραγάγει αρκετές ταινίες, συµπεριλαµβανοµένων και των "Acting Class"  (µια 
µατιά στις εργασίες της Εθνικής Σχολής Θεάτρου), "The First Winter" (µία δραµατική θεώρηση 
των Ιρλανδών αποίκων στην κοιλάδα της Ottawa τη δεκαετία του 1880) και  "For the Love of 
Dance"  (µια µατιά από το παρασκήνιο στον κόσµο του χορού µέσα από τις δραστηριότητες επτά 
καναδικών χορευτικών θιάσων). Η πιο πρόσφατη ταινία του (1995) είναι το  "Dangerous Minds", 
όπου πρωταγωνιστεί η Michelle Pfeiffer. 

  
3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Το αρχείο αποτελείται από µία µεγάλη ποικιλία τεκµηρίων σε διάφορα υποστρώµατα, τα οποία 

σχετίζονται µε την προσωπική ζωή του Smith και την επαγγελµατική του καριέρα ως συγγραφέα, 
παραγωγού και σκηνοθέτη. Η τεκµηρίωση συµπεριλαµβάνει κινηµατογραφικά έργα, πρόχειρες 
σηµειώσεις έργων σε εξέλιξη, καταστάσεις µε κινηµατογραφικά πλάνα, σενάρια, τηλέφωνα και 
κινηµατογραφικές λήψεις, διανοµές ρόλων και επαφές, αλληλογραφία, φακέλους ερευνών και 
αποκόµµατα τύπου, ανολοκλήρωτες παραγωγές των 16 και 35 mm και ανεπεξέργαστες, βιαστικές 
και σκόρπιες συγκεντρώσεις βιντεοκασσετών τύπου VHS και Beta για κινηµατογραφικές 
παραγωγές. 

  
3.3.3 Προσθήκες υλικού Αναµένονται περαιτέρω προσθήκες υλικού. 
  
3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης Το αρχείο είναι ταξινοµηµένο στις ακόλουθες έξι σειρές: Σειρά #S1014: Φάκελοι παραγωγής, Σειρά 

#S1015: Σενάρια, Σειρά #S1016: Φάκελοι Συµβουλίου Εθνικής Κινηµατογραφίας, Σειρά #S1017: 
Φάκελοι του Καναδικού Ιδρύµατος Ραδιοφωνίας, Σειρά #S1018: Φάκελοι εργασιών και Σειρά 
#S1019: Προσωπικοί φάκελοι. 

  
3.4.1 Όροι πρόσβασης Η πρόσβαση σε µερικά γραπτά τεκµήρια είναι περιορισµένη. Απαιτείται η γραπτή άδεια του John 

N. Smith. Το υλικό των κινούµενων εικόνων είναι στο σύνολό του προσβάσιµο, αλλά µόνο για 
ερευνητικούς σκοπούς. Αντίγραφα του υλικού κινούµενων εικόνων του αρχείου παρέχονται για 
µελέτη µετά από αίτηση. 

  
3.4.5 Εργαλεία έρευνας ∆ιατίθενται καταστάσεις φακέλων µε περιγραφές σε επίπεδο σειράς. 
  
3.6.1 Παρατηρήσεις Τίτλος αποδιδόµενος µε βάση το περιεχόµενο του αρχείου. 
  



∆ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), ∆εύτερη έκδοση 

 
 

57 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής Rules for Archival Description (RAD), Bureau of Canadian Archivists, 1990. 
  
3.7.3 Χρονολογία (ες) περιγραφής 8 Αυγούστου 1999 
 
 
 
Επίπεδο σειράς 
 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης CA OTY F0453 S1014 
  
3.1.2 Τίτλος Φάκελοι παραγωγής 
  
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Σειρά 
  
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

2,7 µέτρα γραπτών τεκµηρίων – 2 ντοσιέ µε φωτογραφίες – 61 βιντεοκασσέτες. 

  
3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Η σειρά αποτελείται από φακέλους ερευνών, διαδοχικά σχεδιάσµατα σεναρίων, καταστάσεις µε 

διανοµές ρόλων και λοιπή τεκµηρίωση σχετικά µε τις κινηµατογραφικές ταινίες που παρήγαγε ο 
John Smith. Στις ταινίες της σειράς συµπεριλαµβάνονται: The boys of St. Vincent (1992), Dieppe 
(1993) και My Posse Don't Do Homework (1994;). Άλλοι φάκελοι παραγωγής περιέχουν τις 
βραβευµένες ταινίες όπως Bargain Basement (1976), Revolution’s Orphans (1979) και το First 
Winter (1980). 
 

3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης Οι υποσειρές εντός της σειράς είναι ταξινοµηµένες αλφαβητικά µε βάση τον τίτλο της 
κινηµατογραφικής παραγωγής. Υπάρχουν µερικές περιγραφές σε επίπεδο υποσειράς. 

  
3.7.3  Χρονολογία (ες) περιγραφής 8 Αυγούστου 1999 
 
 
Επίπεδο υποσειράς 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης CA OTY F0453 S1014.1 
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3.1.2 Τίτλος Φάκελοι της κινηµατογραφικής παραγωγής Boys of St. Vincent  
  
3.1.3 Χρονολογία (ες) 1990-1993 
  
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Υποσειρά 
  
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

1,24 µέτρα (περίπου 7 κουτιά) γραπτών τεκµηρίων  – 2 βιντεοκασσέτες. 

  
3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Η υποσειρά αποτελείται από φακέλους ερευνών, χρονοδιαγράµµατα, διαδοχικά σχεδιάσµατα 

σεναρίων, καταστάσεις µε διανοµές ρόλων και φακέλους διαφηµίσεων σχετικά µε την προβολή της 
κινηµατογραφικής ταινίας. Οι φάκελοι που αναφέρονται στην υπόθεση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 
περί παρεµπόδισης προβολής της κινηµατογραφικής ταινίας στο Μόντρεαλ και το Οντάριο έχουν 
ενταχθεί στη σειρά µε τον τίτλο Φάκελοι του Καναδικού Ιδρύµατος Ραδιοφωνίας  (σειρά #S1017). 
 
 

3.4.5 Εργαλεία έρευνας ∆ιατίθεται κατάσταση φακέλων των γραπτών τεκµηρίων και περιγραφή σε επίπεδο τεκµηρίου της 
πρώτης προβολής κάθε κινηµατογραφικής παραγωγής. 

  
3.7.3  Χρονολογία (ες) περιγραφής 8 Αυγούστου 1999 
 
 
Επίπεδο φακέλου 
 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης CA OTY F0453 S1014.1 
  
3.1.2 Τίτλος Πρώτες προβολές της παραγωγής Boys of St. Vincent 
  
3.1.3 Χρονολογία (ες) 1992 
  
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Φάκελος 
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3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

2 βιντεοκασσέτες (διάρκειας 185 λεπτών). 

  
3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Ο φάκελος αποτελείται από βιντεοκασσέτες της πρώτης προβολής από τα έργα Boys of St. Vincent 

και The Boys of St. Vincent, 15 years later, µιας κινηµατογραφικής παραγωγής σε δύο µέρη µε τίτλο 
The Boys of St. Vincent που δηµιούργησε ο John N. Smith.  

  
3.6.1 Παρατηρήσεις Τίτλος αποδιδόµενος µε βάση το περιεχόµενο του φακέλου. 
  
3.7.3 Χρονολογία (ες) περιγραφής 8 Αυγούστου 1999 
 
 
Επίπεδο τεκµηρίου (1) 
 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης CA OTY F0453 S1014.1 
  
3.1.2 Τίτλος The Boys of St. Vincent [εγγραφή σε βιντεοταινία] 
  
3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) Les Productions T l -Action Inc. συµπαραγωγή µε το Συµβούλιο Εθνικής Κινηµατογραφίας του 

Καναδά, σε συνεργασία µε το Καναδικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας (παραγωγοί). -Καναδάς, Productions 
 T l -Action Inc. 

  
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

1 βιντεοκασσέτα (διάρκειας 92 λεπτών): κανονική απόκλιση, έγχρωµη, 2 ιντσών.  

  
3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Ηθοποιοί: Henry Czerny, Brian Dooley, Philip Dinn, Johnny Morina. -Σκηνοθεσία: John N. Smith, 

∆ιευθυντής φωτογραφίας: Pierre Letarte, παραγωγός: Werner Nold. - VHS. Με υπότιτλους για τους 
βαρήκοους. Το τεκµήριο αποτελεί µια περιγραφή του συναισθηµατικού και σεξουαλικού 
εξευτελισµού που υπέστησαν τα αγόρια ενός Ορφανοτροφείου στο Newfoundland υπό τη 
διεύθυνση των All Saints Brothers (Αδελφών των Αγίων Πάντων). Αφηγείται την ιστορία του 
δεκάχρονου Kevin ο οποίος ξεσηκώνεται ενάντια στην αυταρχική εξουσία. 

  
3.7.3 Χρονολογία (ες) περιγραφής 8 Αυγούστου 1999 
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Επίπεδο τεκµηρίου (2) 
 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης CA OTY F0453 S1014.1 
  
3.1.2 Τίτλος The Boys of St. Vincent [εγγραφή σε βιντεοταινία]: 15 years later. 
  
3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) Les Productions T l -Action Inc. συµπαραγωγή µε το Συµβούλιο Εθνικής Κινηµατογραφίας του 

Καναδά, σε συνεργασία µε το Καναδικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας (παραγωγοί). -Καναδάς, Productions 
 T l -Action Inc. 

  
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

1 βιντεοκασσέτα (διάρκειας 93 λεπτών): κανονική απόκλιση, έγχρωµη, 2 ιντσών. 

  
3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Ηθοποιοί: Henry Czerny, Sebastian Spence, David Hewlett. -Σκηνοθεσία: John N. Smith, 

∆ιευθυντής φωτογραφίας: Pierre Letarte, παραγωγός Andre Corriveau. -VHS. Με υπότιτλους για 
τους βαρήκοους. Το τεκµήριο αποτελεί περιγραφή µιας δηµόσιας έρευνας  πάνω στη σωµατική και 
σεξουαλική κακοµεταχείριση που κατήγγειλαν οι πρώην τρόφιµοι ενός Ορφανοτροφείου στο 
Newfoundland υπό τη διεύθυνση των All Saints Brothers. O Kevin εξιστορεί το µαρτύριό του στα 
χέρια του αδελφού Lavin, ο οποίος είναι τώρα παντρεµένος και πατέρας δύο παιδιών. 

  
3.7.3 Χρονολογία (ες) περιγραφής 8 Αυγούστου 1999 
 
 
Επίπεδο σειράς 
 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης CA OTY F0453 S1015 
  
3.1.2 Τίτλος Σενάρια 
  
3.1.3 Χρονολογία (ες) 1989-1994 
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3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Σειρά 
  
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

1,08 µέτρα γραπτών τεκµηρίων  

  
3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Η σειρά αποτελείται από σενάρια που εστάλησαν στον John Smith κατά τη διάρκεια της 

κινηµατογραφικής του καριέρας, για τα οποία δεν υπάρχουν σηµειώσεις παραγωγής αλλά µόνο τα 
κείµενα των έργων. 
 

3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης Τα σενάρια  είναι ταξινοµηµένα αλφαβητικά κατά τίτλο. 
 

  
3.4.5  Εργαλεία έρευνας Υπάρχει κατάσταση φακέλων. 
  
3.7.3  Χρονολογία (ες) περιγραφής 18 Ιουλίου 1999. 
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Παράδειγµα αρ. 3 
 
Αρχείο νοµικού προσώπου/φορέα: Περιγραφή του αρχείου και  µιας σειράς του, µιας υποσειράς του, ενός φακέλου και δύο τεκµηρίων 
Γλώσσα περιγραφής: Αγγλικά (Καναδάς) 
 
Επίπεδο αρχείου 
 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

CA OTV/VUAR-14 

3.1.2 Τίτλος 
 

Αρχείο της  Ιεραποστολής της Εκκλησίας των Μεθοδιστών (Καναδάς) 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

[ca. 1851- ca. 1930], κυρίως 1884-1925 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Αρχείο 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

15,34 µ. γραπτών τεκµηρίων και χαρτογραφικού υλικού. 

3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) 
 

Εκκλησία των Μεθοδιστών (Καναδάς). Ιεραποστολή 
Εκκλησία των Μεθοδιστών του Wesleyan, Καναδά. Ιεραποστολή 
Καναδική Εκκλησία των Μεθοδιστών. Ιεραποστολή 
 

3.2.2. ∆ιοικητική ιστορία 
 
 

Η Ιεραποστολή της Συνόδου της Εκκλησίας των Μεθοδιστών στον  Καναδά ιδρύθηκε το 1824. 
Όταν αυτή η Εκκλησία ενώθηκε µε εκείνη της British Wesleyan για να ιδρύσουν, το 1833, την 
Εκκλησία των Μεθοδιστών του Wesleyan στον Καναδά, η Ιεραποστολή εξελίχθηκε σε βοηθητική 
της Ιεραποστολής του Wesleyan (Μεγάλη Βρετανία) για να υποστηρίξει την ανάπτυξη των 
εσωτερικών ιεραποστολών, συµπεριλαµβανοµένων και των ιεραποστολών προς τους ιθαγενείς. Η 
ένωση αυτή λύθηκε το 1840, αλλά ανασυστάθηκε το 1847. Το 1854 οι ιεραποστολές της περιοχής 
British Hudson’s Bay συµπτύχθηκαν µε την Ιεραποστολή του Καναδά, η οποία προοδευτικά 
ανέλαβε την ευθύνη όλων των βρετανικών ιεραποστολών ξεκινώντας από την κεντρική και 
νοτιοδυτική περιοχή του Καναδά. Η Ιεραποστολή, µε κάποιες µικρές αλλαγές ως προς τη 
διοικητική της δοµή, υπήρξε τµήµα της Εκκλησίας των Μεθοδιστών του Καναδά και της 
Εκκλησίας των Μεθοδιστών (Καναδά). Αντικείµενο της Ιεραποστολής ήταν η υποστήριξη και η 
ανάπτυξη των ιεραποστολών που αφορούσαν τους ιθαγενείς, τους γάλλους, τους ντόπιους ή τους 
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ξένους και εξακολούθησε να βρίσκεται υπό τη διεύθυνση της κεντρικής επιτροπής και του 
διοικητικού συµβουλίου, και αργότερα και υπό τις Συνόδους. Το 1906 οι ιεραποστολές διαιρέθηκαν 
σε δύο Τµήµατα- Εξωτερικού και Εσωτερικού. 
 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Το αρχείο αποτελείται από τις ακόλουθες σειρές: Γενικό Συµβούλιο των Ιεραποστολών 1865-1925, 
αλληλογραφία των  Κεντρικών Γραµµατειών 1868-1923, αρχεία ξένων Ιεραποστολών 1888-1950, 
αρχεία εσωτερικών Ιεραποστολών 1906-1927, οικονοµικά τεκµήρια 1899-1930, τριµηνιαίοι 
απολογισµοί των ιδρυµάτων και των ηµερήσιων σχολείων των ιθαγενών 1902-1923, εφήµερα 
έντυπα και αρχεία σχετικά µε την ίδρυση και την οικονοµική λειτουργία του Ταµείου 
Χρηµατοδότησης των Λαϊκών Ιεραποστολών στο Εξωτερικό 1919-1929. 
 

3.5.3. Συµπληρωµατικές πηγές / σχετικές 
ενότητες περιγραφής 
 

Βλ. επίσης το αρχείο του Συµβουλίου των Υπερπόντιων  Ιεραποστολών της Ενωµένης Εκκλησίας 
του Καναδά (502), για τις Ιεραποστολές που συνεχίστηκαν  από την Ενωµένη Εκκλησία µετά την 
Ένωση του 1925. 
  

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής 
 

Rules for ArchivalDescription / Κανόνες Αρχειακής Περιγραφής (RAD), Bureau of Canadian 
Archivists / Γραφείο των Καναδών Αρχειονόµων, 1990. 
 

3.7.3. Χρονολογία (ες) περιγραφής 18 Φεβρουαρίου 1998 
 
 
 

 

Επίπεδο σειράς 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

CA OTV/VUAR-14/3 

3.1.2 Τίτλος 
 

Ξένες Ιεραποστολές  

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1888-1950, κυρίως 1888-1925 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Σειρά 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

4 µ. γραπτών τεκµηρίων και χαρτογραφικού υλικού 
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3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Η σειρά αποτελείται από φακέλους σχετικούς µε τις ακόλουθες ιεραποστολές: ∆υτικής Κίνας, 
1891-1931, Πανεπιστηµιακής Ένωσης ∆υτικής Κίνας, 1896-1950, και Ιαπωνίας, 1873-1925. 
 

3.6.1 Παρατηρήσεις 
 

Ένδειξη αρχειοθέτησης: 78.084C, 78.096C-78.098C 
 
 

Επίπεδο υποσειράς 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

CA OTV/VUAR-14/3/1 

3.1.2 Τίτλος 
 

Συλλογή της Ιεραποστολής  ∆υτικής Κίνας 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1891-1931, κυρίως 1891-1925 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Υποσειρά 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

2,2 µ. γραπτών τεκµηρίων και χαρτογραφικού υλικού 

3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) 
 

Ιεραποστολή Καναδών Μεθοδιστών ∆υτικής Κίνας. Ιεραποστολικό Συµβούλιο 
 

3.2.2. ∆ιοικητική ιστορία 
 
 

Η  Ιεραποστολή των Καναδών Μεθοδιστών στη  ∆υτική Κίνα ιδρύθηκε το 1891. 
 
 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Η υποσειρά αποτελείται από αλληλογραφία των Γενικών Γραµµατειών της Ιεραποστολής της 
Εκκλησίας των Μεθοδιστών (Καναδά), βιβλία αντιγραφής επιστολών του W. J .Mortimore, 
πρακτικά του Ιεραποστολικού Συµβουλίου ∆υτικής Κίνας, αναφορές, οικονοµικά τεκµήρια, βιβλία 
καταγραφής περιουσιακών στοιχείων, χειρόγραφες µελέτες ιστορικού και βιογραφικού 
περιεχοµένου, και άλλο υλικό συνδεόµενο µε την ευαγγελική, ποιµαντική, εκπαιδευτική και ιατρική 
δράση της Ιεραποστολής ∆υτικής Κίνας. 
 

3.4.5 Εργαλεία έρευνας 
 

Εργαλείο έρευνας: 19 
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3.6.1. Παρατηρήσεις 
 

Ένδειξη αρχειοθέτησης: 78.096 C 

 
Επίπεδο φακέλου 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

CA OTV/VUAR-14/3/1/1 

3.1.2 Τίτλος 
 

Καταγραφή περιουσιακών στοιχείων της Ιεραποστολής των Καναδών Μεθοδιστών, ∆υτική Κίνα 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1899-1923 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Φάκελος 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

1 εκ. γραπτών τεκµηρίων και 1 σχέδιο. 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Ο φάκελος αποτελείται από σελίδες καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων της Ιεραποστολής 
των Καναδών Μεθοδιστών, ∆υτική Κίνα, και αφορά το πανεπιστήµιο και την πόλη Chengtu. 
 

 
Επίπεδο τεκµηρίου (1) 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

CA OTV/VUAR-14/3/1/1/1 

3.1.2 Τίτλος 
 

Chengtu Πανεπιστήµιο αριθµ. 1, Τοποθεσία του Πανεπιστηµίου, ο περιβάλλων δρόµος, ανατολικά 
και δυτικά  το κτήριο της ∆ιοίκησης προς τη Σχολή Μεταξιού, µε κάποια κενά, 1914. 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1922 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Τεκµήριο 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

1 σχέδιο [από συµβόλαιο αγοραπωλησίας γης], 1 σελ. 
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3.6.1 Παρατηρήσεις 
 

«Χρονολογία  αγοράς 1914» 
«Χρονολογία καταχώρησης..... Οκτ. 1922». 

 
 

 

Επίπεδο τεκµηρίου (2) 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

CA OTV/VUAR-14/3/1/1/1 

3.1.2 Τίτλος 
 

Τοπογραφικό διάγραµµα του Πανεπιστηµίου του Chengtu, αριθµ. 1, Τοποθεσία του 
Πανεπιστηµίου, ο περιβάλλων δρόµος ανατολικά και δυτικά,  το κτήριο της ∆ιοίκησης προς τη 
Σχολή Μεταξιού, µε κάποια κενά [χαρτογραφικό υλικό]. 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1914 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Τεκµήριο 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

1 χάρτης: χφος 10 x 30 εκ. 

[Κλίµακα] 
 

[1:1 250] 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής 
 

Rules for ArchivalDescription / Κανόνες Αρχειακής Περιγραφής (RAD), Bureau of Canadian 
Archivists / Γραφείο των Καναδών Αρχειονόµων, 1990. 
Cartographic materials: A Manual of interpretation for AACR2, Anglo-American Cataloguing 
Committee for Cartographic Materials (επιµ. Hugo L.P. Stibbe), 1982. 
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Παράδειγµα αρ. 4  
 
Προσωπικό αρχείο: Περιγραφή σε επίπεδο αρχείου, µιας σειράς και ενός φακέλου. 
Γλώσσα περιγραφής: Αγγλικά (Η.Π.Α.) 
 
Επίπεδο αρχείου 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης US DNA NLE –A71 
  
3.1.2 Τίτλος Αρχείο J. Lawton Collins 
  
3.1.3 Χρονολογία (ες) 1896-1975 (χρονολογίες συγκρότησης) 
  
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 
  
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

Περίπου 58.500 σελίδες σε χαρτί.  

  
3.2.1 Όνοµα  παραγωγού (ών) Collins, J. Lawton 
  
3.2.2 Βιογραφικό σηµείωµα 1 Μαΐου 1896, Γεννήθηκε στη Νέα Ορλέανη. 

1917, Αποφοίτησε από την Αµερικάνικη Στρατιωτική Ακαδηµία του West Point, NY. 
1919-1920, Υπηρέτησε στη Ρηνανία της Γερµανίας µε το βαθµό του λοχαγού. 
15 Ιουλίου 1921, Παντρεύτηκε την Gladys Easterbrook. 
1921-1925, Εκπαιδευτής, Στρατιωτική Ακαδηµία του West Point, NY. 
1925-1927, Παρακολούθησε τη Σχολή Πεζικού του Fort Banning  και τη Σχολή Πυροβολικού του 
Fort Sill. 
1927-1931, Εκπαιδευτής στη Σχολή Πεζικού του Fort Banning. 
1932, Προήχθη σε ταγµατάρχη. 
1931-1933, Παρακολούθησε τη Σχολή ∆ιοίκησης και Γενικού Προσωπικού (Command and General 
Staff School) του Fort Leavenworth, Kansas. 
1933-1936, Υπηρέτησε στις Φιλιππίνες ως υποδιοικητής Ταξιαρχίας (23η Ταξιαρχία) και ως 
αξιωµατικός Επιχειρήσεων και Αντικατασκοπείας (Operations and Intelligence Officer, G-2-3), του 
κλιµακίου Φιλιππίνων. 
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1936-1937, Παρακολούθησε τη Στρατιωτική Σχολή Πολεµικής Βιοµηχανίας (Army Industrial 
College), Washington, DC. 
1937-1938, Παρακολούθησε τη Στρατιωτική Σχολή Πολέµου (Army War College). 
1938-1940, Εκπαιδευτής στη Στρατιωτική Σχολή Πολέµου. 
1940, Υπηρέτησε στη Γραµµατεία του Γενικού Στρατιωτικού Προσωπικού (Army General Stuff). 
1941, Προσωπάρχης, 7ο Σώµα Στρατού, Birmingham, Alabama-συµµετείχε στις ασκήσεις του 
Tennessee, Arkansas και της Louisiana. 
1941-1942, Προσωπάρχης στο Τµήµα Χαβάης. 
Φεβρ. 1942, Προήχθη σε ταξίαρχο. 
Μάιος 1942, Προήχθη σε υποστράτηγο. 
1942-1943, ∆ιοικητής της 25ης Μεραρχίας Πεζικού, Θέατρο επιχειρήσεων Ειρηνικού. 
1944-1945, ∆ιοικητής του 7ου Σώµατος Στρατού, Θέατρο επιχειρήσεων Ευρώπης. 
1945, Προήχθη σε αντιστράτηγο. 
1945-1947, Επικεφαλής Υπηρεσίας Πληροφοριών του Υπουργείου Πολέµου. 
1947-1949, Αναπληρωτής προσωπάρχης του Αµερικανικού Στρατού. 
1948, Προήχθη σε στρατηγό τεσσάρων αστέρων. 
1949-1953, Προσωπάρχης του Αµερικανικού Στρατού. 
1953-1956, Αντιπρόσωπος των Η.Π.Α. στη Μόνιµη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ. 
1954-1955, Ειδικός αντιπρόσωπος των Η.Π.Α. στο Βιετνάµ µε βαθµό πρεσβευτή. 
31 Μαρτίου 1956, Αποστρατεύθηκε.  
1956-1957, ∆ιευθυντής και αντιπρόεδρος της Προεδρικής  Επιτροπής για τη Βοήθεια των Ούγγρων 
Προσφύγων. 
1957-1969, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Pfizer International Inc. και 
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Charles Pfizer and Co. 
1969-1987, Σύµβουλος της Pfizer International Inc. 
12 Σεπτεµβρίου 1987, Πέθανε στη Washington, DC. 
  

3.2.4 ∆ιαδικασία πρόσκτησης ∆ωρήθηκε από τον J. Lawton Collins το 1970, 1976, 1980, 1981 και 1986. 
  
3.4.3 Γλώσσα / γραφή των τεκµηρίων Αγγλικά 
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Επίπεδο σειράς 
 
3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης US DNA NLE - A71-19 
  
3.1.2 Τίτλος Οµιλίες, αναφορές και διαλέξεις 
  
3.1.3 Χρονολογία (ες) 1939-1972 (ηµεροµηνίες συγκρότησης) 
  
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Σειρά 
  
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

Περίπου 4.000 σελίδες σε χαρτί. 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Αυτή η σειρά περιλαµβάνει υλικό για περίπου διακόσιες παρουσιάσεις του Collins, 
συµπεριλαµβανοµένων οµιλιών, αναφορών, διαλέξεων και συνεντεύξεων. Ο όγκος των οµιλιών 
εκτείνεται από το 1946 έως το 1955. Οι περισσότερες οµιλίες, εκθέσεις/ ανακοινώσεις και διαλέξεις 
είναι  δακτυλογραφηµένα ή τυπωµένα τελικά αντίγραφα, αλλά υπάρχουν και σχέδια µερικών 
οµιλιών καθώς και χειρόγραφες και δακτυλόγραφες σηµειώσεις και περιλήψεις για πολλές οµιλίες. 
Μερικά από τα ακροατήρια του στρατηγού Collins συµπεριελάµβαναν τάξεις στρατιωτικών 
σχολών, στρατιωτικές µονάδες, οργανώσεις πολιτών και βετεράνων, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και 
διάφορες επιτροπές του Κογκρέσου. Συµµετείχε επίσης σε συνεντεύξεις διαφόρων δηµοσιογράφων. 
Παρότι η πρόθεση του Collins ήταν να µιλά για θέµατα σχετικά µε τη στρατιωτική εθνική ασφάλεια 
των Η.Π.Α. και την εξωτερική πολιτική, µιλούσε επίσης περιστασιακά για γενικά πατριωτικά 
θέµατα, εσωτερικά προβλήµατα και πολιτικές. 
 

3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης Ταξινοµηµένο χρονολογικά. 
 

3.4.1 Όροι πρόσβασης Περιορισµένη πρόσβαση στο υλικό σύµφωνα µε τους όρους της δωρεάς. ∆εν υφίστανται 
περιορισµοί για λόγους εθνικής ασφαλείας.  

  
3.4.2 Όροι αναπαραγωγής Το δηµοσιευµένο υλικό υπόκειται στους περιορισµούς των διατάξεων  περί προστασίας των 

πνευµατικών δικαιωµάτων. ∆εν υπάρχουν αξιώσεις πνευµατικών δικαιωµάτων για αδηµοσίευτα 
κείµενα του J. Lawton Collins. 
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3.4.5 Εργαλεία έρευνας Κατάσταση κιβωτίων και φακέλων. 
  
 
Επίπεδο φακέλου 
 

 

  
3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης US DNA NLE - A71-19-6 
  
3.1.2 Τίτλος Περιλήψεις οµιλιών 
  
3.1.3 Χρονολογία(ες) 1951-1953 (χρονολογίες παραγωγής) 
  
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Φάκελος 
  
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

Περίπου 170 σελίδες σε χαρτί. 

  
3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Αυτή η ενότητα φακέλου περιλαµβάνει περιλήψεις οµιλιών που δόθηκαν µεταξύ 1951 και 1953. 

Συµπεριλαµβάνονται χειρόγραφες  και δακτυλόγραφες σηµειώσεις. 
  
3.4.1 Όροι πρόσβασης ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην πρόσβαση. 
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Παράδειγµα αρ. 5 
 

Αρχείο νοµικού προσώπου/φορέα: Περιγραφή σε επίπεδο αρχείου, µιας σειράς του και ενός τεκµηρίου. 
Γλώσσα περιγραφής: Αγγλικά (Η.Π.Α.) 
 
Επίπεδο αρχείου 
 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

US DNA 220 

3.1.2 Τίτλος 
 

Επιτροπή για τον   εορτασµό των διακοσίων χρόνων  απο την ψήφιση του Συντάγµατος των 
Ηνωµένων Πολιτειών 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1983-1992 (χρονολογίες συγκρότησης) 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Αρχείο 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

202 γραµµικά πόδια γραπτών τεκµηρίων, γραφιστικού υλικού σε χαρτί, φωτογραφιών και 
βιντεοσκοπήσεων. 

3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) 
 

Επιτροπή για τον εορτασµό των διακοσίων χρόνων από την ψήφιση του Συντάγµατος των 
Ηνωµένων Πολιτειών 
 

3.2.2 ∆ιοικητική ιστορία 
 

H Επιτροπή για τον εορτασµό των διακοσίων χρόνων από την ψήφιση του Συντάγµατος των 
Ηνωµένων Πολιτειών ιδρύθηκε στις 29 Σεπτεµβρίου του 1983 µε νόµο που ψηφίστηκε από το 
Κογκρέσσο και λειτούργησε µέχρι τις 30 Ιουνίου 1992. Η Επιτροπή αποτελείτο από 23 µέλη. Χρέη  
προέδρου εκτελούσε ο πρώην Αρχιδικαστής των Ηνωµένων Πολιτειών Warren E. Burger. Θεσµική 
υποχρέωση της Επιτροπής, ήταν να ενθαρρύνει τους ιδιωτικούς φορείς καθώς και τις πολιτειακές 
και τοπικές κυβερνήσεις στην οργάνωση και συµµετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις που 
αφορούσαν το σχεδιασµό, την ψήφιση και την ιστορία του Συντάγµατος. Η Επιτροπή  επεδίωκε τη 
συνεργασία, την παροχή συµβουλών αλλά και τη συνδροµή τόσο των ιδιωτικών όσο και των 
δηµοσίων υπηρεσιών και οργανισµών. Η Επιτροπή εκχώρησε αρµοδιότητες σε συµβουλευτικές 
Επιτροπές Πολιτειών για να τη συνδράµουν στις προσπάθειές της. Επιπλέον, η Επιτροπή 
λειτούργησε ως κέντρο για τη συλλογή και τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε  γεγονότα και 
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σχέδια του αφορούσαν στον εορτασµό. Ο πρωταρχικός στόχος των προγραµµάτων της Επιτροπής 
ήταν εκπαιδευτικός, µε ιδιαίτερη έµφαση στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
Εποµένως, η Επιτροπή δέσµευσε το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων της σε εκπαιδευτικό υλικό, 
στην επιµόρφωση των διαδασκόντων καθώς και στην ανάπτυξη και διάδοση των νέων εκδόσεων 
του Συντάγµατος. 
 

3.4.3 Γλώσσα / γραφή των τεκµηρίων 
 
 

Αγγλικά. 

Επίπεδο σειράς 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

DNA NWDNS-220-BCC 

3.1.2 Τίτλος 
 

Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις του εορτασµού των διακοσίων χρόνων από την ψήφιση του 
Συντάγµατος σε εθνικό επίπεδο. 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1987 (χρονολογίες συγκρότησης) 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Σειρά 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

1700 φωτογραφίες 

3.3.2 Σύστηµα ταξινόµησης 
 

Οι φωτογραφίες  είναι ταξινοµηµένες αλφαβητικά κατά πολιτεία και στο εσωτερικό τους 
αλφαβητικά κατά πόλη ή διοικητική περιοχή. 
 

3.4.1 Όροι πρόσβασης 
 

∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην πρόσβαση. 

3.4.2 Όροι αναπαραγωγής 
 

Οι φωτογραφίες εµπορικής προέλευσης είναι δυνατόν να υπόκεινται σε περιορισµούς ως προς τα 
πνευµατικά δικαιώµατα. 
 

3.4.5 Εργαλεία έρευνας 
 
 

Κατάσταση κουτιών και  φακέλων. 
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Επίπεδο τεκµηρίου 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

US DNA NWDNS-220-BCC-1 

3.1.2 Τίτλος 
 

Η Αµερική παρελαύνει: Η παρέλαση της Ιστορίας της Αµερικής σαλπάρει µε τον Χριστόφορο 
Κολόµβο και απογειώνεται µε το διαστηµικό λεωφορείο “Columbia”. 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1987 (χρονολογία παραγωγής) 
 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Τεκµήριο 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

1 αφίσα σε χαρτί. 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Η αφίσα αυτή αποτελεί ένα χρονολόγιο γεγονότων της ιστορίας των Ηνωµένων Πολιτειών από το 
1492 µέχρι τη δεκαετία του 1980. 
 

3.4.2 Όροι πρόσβασης 
 

∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Νational Geographic Society. 
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Παράδειγµα αρ. 6 

 
Οικογενειακό αρχείο: Περιγραφή του αρχείου, µιας  σειράς του και ενός  φακέλου 
Γλώσσα  περιγραφής: Αγγλικά (Η.Π.Α.) 
 
Επίπεδο αρχείου 
 
3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης US DNA NW-XP 
 
 
3.1.2 Τίτλος  

 
 
Αρχείο οικογένειας Robert E. Peary 

  
3.1.3 Χρονολογία (ες) 1798-1976 (χρονολογίες συγκρότησης) 
  
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 
  
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

312 γραµµικά πόδια µε φωτογραφίες, χάρτες, διαγράµµατα και γραπτά τεκµήρια. 
 
 

3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) Οικογένεια Robert E. Peary 
  
3.4.3 Γλώσσα / γραφή των τεκµηρίων Αγγλικά. 
 
 
 

 

Επίπεδο σειράς  
  
3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης US DNA NWDNS-XPE 
  
3.1.2 Τίτλος Φωτογραφίες οικογένειας Peary 
  
3.1.3 Χρονολογία (ες) 1890-1916 (χρονολογίες παραγωγής) 

ca. 1960 (χρονολογίες συγκρότησης). 
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3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Σειρά 
 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

260 φωτογραφίες, αρνητικά και διαφάνειες. 

3.2.4 ∆ιαδικασία πρόσκτησης Τα τεκµήρια που περιγράφονται σε αυτή τη σειρά περιλαµβάνονταν στο αρχικό συµφωνητικό 
δωρεάς των Marie Peary Kuhne και  Robert E. Peary, Jr. υπογεγραµµένο από τον  Wayne Grover, 
αρχειονόµο, στις 20 Μαΐου 1964 (πρόσκτηση ΙΙΙ- NCA- 438). 

  
3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Αυτή η σειρά αποτελείται από ασπρόµαυρες φωτογραφίες  της οικογένειας και φίλων του Robert E. 

Peary, τραβηγµένες στο εσωτερικό της οικίας Peary και από ταξιδιωτικές σκηνές. Παρουσιάζονται 
εικόνες της Marie Peary και της κυρίας Josephine Peary ντυµένων µε γούνες. Σε µία από τις 
φωτογραφίες που απεικονίζουν το διαµέρισµα, χωρίς να δίνεται η ακριβής διεύθυνσή του, 
διακρίνεται πάνω σε ένα πιάνο µία φωτογραφία της Marie Peary µε γούνα. Περιλαµβάνονται επίσης  
τοπία των Ηνωµένων Πολιτειών που φωτογράφισαν οι Peary σε ταξίδια τους. Μερικές από τις 
φωτογραφίες περιλαµβάνουν απόψεις του Pikes Peak, του Colorado, της Cheyenne, του Wyoming, 
του Καταρράκτη του Νιαγάρα και της Νέας Υόρκης. Υπάρχει επί πλέον αχρονολόγητη φωτογραφία 
συνάντησης των αποφοίτων του Κολλεγίου Bowdoin, τάξη του 1877, στο  Brunswick, Maine. 
 

3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης Ταξινοµηµένες χρονολογικά µε βάση το έτος λήψης των  φωτογραφιών. 
  
3.4.1 Όροι πρόσβασης Όλοι οι περιορισµοί του δωρητή έχουν αρθεί. 
  
3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 
προϋποθέσεις 

Πολλές από τις φωτογραφίες παρουσιάζουν ξεθώριασµα και σηµάδια οξείδωσης αργύρου. 

 
 
Επίπεδο φακέλου 

 

  
3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης US DNA NWDNS-XPE-10 
  
3.1.2 Τίτλος ∆ιάφορες οικογενειακές σκηνές που περιλαµβάνουν την Marie και τον Robert E. Peary, Jr. 
  
3.1.3 Χρονολογία (ες) ca. 1909 (χρονολογία  παραγωγής) 
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3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Φάκελος 
  
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

9 φωτογραφίες 
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Παράδειγµα αρ. 7 

 
Προσωπικό αρχείο: Περιγραφή του αρχείου και µιας σειράς του. 
Γλώσσα περιγραφής: Αγγλικά (Αυστραλία) 
 
Επίπεδου αρχείου  
  
3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης AU A:NLA MS 8822 
  
3.1.2 Τίτλος Αρχείο Edward Koiki Mabo 
  
3.1.3 Χρονολογία (ες) 1943, 1959-1992 (κυρίως 1972-1992) 
  
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 
  
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

2,7 µέτρα (19 κουτιά + 1 τεκµήριο µεγάλου σχήµατος). 

  
3.2.1 Όνοµα  παραγωγού (ών) Mabo, Edward Koiki (1936-1992) 
  
3.2.2 Βιογραφικό σηµείωµα Ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθώς και για την εξασφάλιση των δικαιωµάτων 

γαιοκτησίας των ιθαγενών στη νησιωτική περιοχή (της Αυστραλίας)  Torres Strait. Κύριος  ενάγων 
ενώπιον του  Ανώτατου ∆ικαστηρίου της Αυστραλίας στην υπόθεση για τα σύνορα της γης των 
ιθαγενών µε τον τίτλο  Mabo και λοιποί κατά της Πολιτείας του Queensland και της Κοινοπολιτείας, 
1982-1992. 

  
3.2.3 Ιστορικό της ενότητας περιγραφής Αρχείο που αγόρασε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας από την Bonita Mabo, χήρα του Eddie 

Mabo, τον Μάρτιο του 1995. Το αρχείο πριν µεταφερθεί στη Βιβλιοθήκη, τον ∆εκέµβριο του 1994, 
φυλασσόταν στην οικία της οικογένειας στο Townsville. 
Όταν το παρέλαβε η Βιβλιοθήκη, το αρχείο Mabo αποτελούσε ένα µείγµα φακέλων µε ενδείξεις και 
λυτών εγγράφων. Οι φάκελοι που είχαν δηµιουργηθεί και χαρακτηριστεί µε ενδείξεις από τον ίδιο 
τον Mabo διατηρήθηκαν και εντάχθηκαν στις  αντίστοιχες σειρές τους. Σε µερικές περιπτώσεις, 
όπου τα έγγραφα ήταν σαφώς παρατοποθετηµένα, τα περιεχόµενα του φακέλου αναταξινοµήθηκαν 
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από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, αφού συµβουλεύτηκαν  µέλη της οικογένειας Mabo. Τα λυτά 
έγγραφα  ταξινοµήθηκαν θεµατικά και χρονολογικά σε σειρές από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. 
Οι χρήστες µπορούν να αναγνωρίσουν τους φακέλους που δηµιούργησε ο Mabo γιατί 
διατηρήθηκαν τα  αρχικά περιβλήµατα και φυλάχθηκαν σε αριθµηµένα αντιόξινα κουτιά της 
Βιβλιοθήκης. 
Στο αρχείο Mabo βρέθηκαν και µερικές µαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις προφορικής ιστορίας που 
είχε δώσει ο Mabo  στον καθηγητή Noel Loos του Πανεπιστηµίου James Cook. Αυτές οι 
µαγνητοταινίες προστέθηκαν στη Συλλογή Προφορικής Ιστορίας της Βιβλιοθήκης. 

  
3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Το αρχείο τεκµηριώνει πολλές δραστηριότητες του Eddie Mabo, κυρίως κατά την περίοδο 1972-

1992, όπου συµπεριλαµβάνονται η ανάµειξή του σε οικογενειακές επιχειρήσεις και οι προσπάθειές 
του να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας: η ίδρυση από τον ίδιο του σχολείου της κοινότητας των 
µαύρων στην Townsville, το πρώτο ίδρυµα αυτού του είδους στην Αυστραλία, το ενδιαφέρον και η 
σχέση του µε τις τέχνες των ιθαγενών, η συµπαράστασή του στον αγώνα [των ιθαγενών] της 
νησιωτικής περιοχής Torres Strait για ανεξαρτησία και αυτοπροσδιορισµό. Το αρχείο περιέχει 
επίσης υλικό της υπόθεσης των συνόρων της γης των ιθαγενών,  προσωπικά τεκµήρια, αιτήσεις 
εργασίας και µερικούς στίχους τραγουδιών. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Mabo τηρούσε  
ηµερολογιακές σηµειώσεις, µερικές από τις οποίες  (των ετών 1976, 1985-1992) διασώζονται στο 
αρχείο Mabo. 

  
3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις, τελική 
διατήρηση 

∆ιατηρήθηκε όλο το αρχείο Mabo που µεταφέρθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 

  
3.3.3 Προσθήκες υλικού ∆ιευκρινίζεται ότι πρόσθετο υλικό του αρχείου Mabo βρίσκεται ακόµα στην κατοχή της 

οικογένειας Mabo και ότι µπορεί να µεταφερθεί στην Βιβλιοθήκη µελλοντικά. 
  
3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης Το αρχείο έχει ταξινοµηθεί σε 17 σειρές που αντιστοιχούν είτε στο είδος των τεκµηρίων (π.χ. 

ηµερολόγια) είτε σε διάφορες δραστηριότητες (π.χ. επιχειρήσεις, φεστιβάλ Moomba κ.λπ.). 
  
3.4.1 Όροι πρόσβασης Η πρόσβαση στο σύνολο του υλικού είναι περιορισµένη µέχρι το 2005. Η σειρά 3 (Επιχειρήσεις) 

είναι κλειστή µέχρι  τις 31 ∆εκεµβρίου 2000. 
  
3.4.3 Γλώσσα / γραφή των τεκµηρίων Κυρίως στα αγγλικά µε εξαίρεση µερικά έγγραφα που είναι γραµµένα στη διάλεκτο Mer  των 

κατοίκων της περιοχής του Torres Strait. 
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3.4.5 Εργαλεία έρευνας 
 

∆ιατίθεται ένα δηµοσιευµένο εργαλείο έρευνας 31 σελίδων το οποίο είναι επίσης διαθέσιµο στο 
Internet, στη διεύθυνση: http://www.nla.gov.au/ms/findaids/8822.html  

  
3.5.2 Εντοπισµός αντιγράφων Το αρχείο Mabo έχει µικροφωτογραφηθεί σε 11 µικροφίλµ των 35mm που βρίσκονται στην Εθνική 

Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας µε τις ενδείξεις  Μfm G 27, 539-27, 549. Πλήρης σειρά των µικροφίλµ 
φυλάσσεται στις βιβλιοθήκες των πανεπιστηµιουπόλεων του Townsville και Cairns του 
πανεπιστηµίου James Cook του Βόρειου Queensland. 

  
3.5.3 Συµπληρωµατικές / σχετικές ενότητες 
περιγραφής 

Ηχητικές εγγραφές από το αρχείο Mabo φυλάσσονται στη Συλλογή Προφορικής Ιστορίας της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης στο TRC 3504. 

  
3.5.4 ∆ηµοσιεύσεις / βιβλιογραφία  Η βιογραφία του Mabo από τον Noel Loo, Edward Koiki Mabo: his life and struggle for land rights, 

St. Lucia, UQP, 1996 η οποία  κάνει αρκετές αναφορές στο αρχείο Mabo. 
  
3.7.1 Παρατηρήσεις και όνοµα του/της 
αρχειονόµου 

Η ταξινόµηση και η περιγραφή του αρχείου έγινε από τον Adrian Cunnigham. 

  
3.7.3 Χρονολογία (ες) περιγραφής 1995. 
 
 
Επίπεδο σειράς  
  
3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης AU A:NLA MS 8822/4 
  
3.1.2 Τίτλος Σχολείο κοινότητας µαύρων, Townsville 
  
3.1.3 Χρονολογία (ες) 1973-1984 
  
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Σειρά 
  
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

0,8 µέτρα (5 κουτιά) 
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3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) Mabo, Edward Koiki (1936-1992) 
  
3.2.2 Βιογραφικό σηµείωµα Ο Eddie Mabo ήταν διευθυντής του σχολείου της κοινότητας των µαύρων της Townsville, του 

πρώτου σχολείου στο είδος του, κατά τη διάρκεια της δεκάχρονης λειτουργίας  του. Ήταν ένα 
ανεξάρτητο σχολείο που ιδρύθηκε από την κυβέρνηση της Κοινοπολιτείας το 1973 για να 
προσφέρει τη βασική εκπαίδευση στα παιδιά των Αβοριγίνων και της νησιωτικής περιοχής του 
Torres Strait. Το σχολείο αναγκάστηκε να κλείσει το 1983 γιατί είχε εκπνεύσει η µίσθωση του 
ακινήτου όπου στεγαζόταν και δεν επιτεύχθηκε η εξασφάλιση εναλλακτικού χώρου. 

  
3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Τεκµήρια που αφορούν την ίδρυση και τη διοίκηση του σχολείου της κοινότητας των µαύρων και 

τις σχετικές δραστηριότητες. Περιλαµβάνονται αντίγραφα του σχολικού κανονισµού και της 
λειτουργίας του, αλληλογραφία, φωτογραφίες, λογιστικά βιβλία, ενηµερωτικά δελτία, αιτήσεις 
εργασίας, δελτία αξιολόγησης και φύλλα παρουσίας του προσωπικού, βιβλία µισθοδοσίας, 
τιµολόγια, αποδείξεις,  εκθέσεις λογιστικού ελέγχου, στελέχη επιταγών. 

  
3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης Η σειρά ταξινοµήθηκε σε 28 αριθµηµένους φακέλους και σε ένα κουτί, όπου φυλάχθηκαν  τα 

διάφορα στελέχη επιταγών. 
  
3.4.1 Όροι πρόσβασης Περιορισµένη πρόσβαση µέχρι το 2005. 
  
3.4.3 Γλώσσα / γραφή των τεκµηρίων Αγγλικά. 
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Παράδειγµα αρ. 8 

 
Αρχείο νοµικού προσώπου/φορέα: Περιγραφή του αρχείου, µιας σειράς του και ενός φακέλου. 
Γλώσσα περιγραφής: Αγγλικά (Αυστραλία) 
  
Επίπεδο αρχείου  
  
3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης AU NAA CA37 
  
3.1.2 Τίτλος Αρχείο του Κεντρικού Γραφείου του Υπουργείου Συντονισµού της Άµυνας 
  
3.1.4 Χρονολογία (ες) 13 Νοεµβρίου 1939 - 14 Απριλίου 1942 
  
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 
  
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

Περίπου 400 µέτρα 

  
3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) Αυστραλία - Υπουργείο Συντονισµού της Άµυνας, Κεντρικό Γραφείο 
  
3.2.2 ∆ιοικητική ιστορία Στις 13  Νοεµβρίου 1939, ιδρύθηκαν ξεχωριστά Υπουργεία Ναυτικών, Στρατιωτικών και 

Αεροπορίας και το Υπουργείο Άµυνας [ΙΙ] έγινε τότε Υπουργείο  Συντονισµού της Άµυνας. Το 
Υπουργείο Συντονισµού της Άµυνας ήταν υπεύθυνο για το συντονισµό των αµυντικών 
δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα για τις παρακάτω: 
I) Αµυντική πολιτική:  Όλα τα ζητήµατα αµυντικής πολιτικής σε σχέση µε τα Υπουργεία  
Ναυτικών, Στρατιωτικών, Αεροπορίας, Εφοδιασµού και Ανάπτυξης. 
 
ΙΙ) ∆ιοικητικός συντονισµός και εποπτεία: 
α) Συντονισµός δραστηριοτήτων και αναγκών των Υπουργείων Ναυτικών, Στρατιωτικών και 
Αεροπορίας σε διοικητικό επίπεδο. 
β) Ανώτερος συντονισµός µεταξύ των Υπουργείων Ναυτικών, Στρατιωτικών, Αεροπορίας, 
Εφοδιασµού και Ανάπτυξης σε σχέση µε τις ανάγκες των διάφορων υπηρεσιών. 
γ)  Συντονισµός όλων των κοινών υπηρεσιακών υποθέσεων. 
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δ) Συντονισµός των υποθέσεων του πολιτικού προσωπικού (εκτός του δηµοσίου τοµέα). 
 
ΙΙΙ) Οικονοµικός συντονισµός και εποπτεία: 
α) Συντονισµός των οικονοµικών αναγκών της αµυντικής πολιτικής που αφορούν τα Υπουργεία 
Στρατιωτικών, Ναυτικών, Αεροπορίας, Εφοδιασµού, Ανάπτυξης και Συντονισµού της Άµυνας. 
β) Εποπτεία των σηµαντικότερων οικονοµικών προσφορών και δαπανών των Υπουργείων που 
αναφέρονται στο α. 
γ) Γενικός έλεγχος των χρηµατοδοτήσεων για την αµυντική πολιτική καθώς και εποπτεία των  
λογιστικών ελέγχων και δαπανών. 
δ) Συντονισµός των οικονοµικών κανονισµών των Υπουργείων Ναυτικών, Στρατιωτικών και 
Αεροπορίας. 
 
IV) Συντονισµός και εποπτεία των έργων: 
α) Συντονισµός των απαιτούµενων έργων της Υπηρεσίας  Υπουργείων και του Υπουργείου 
Εφοδιασµού και Ανάπτυξης. 
β) Τήρηση ενιαίων προτύπων και προδιαγραφών. 
γ) Έλεγχος και επιθεώρηση. 
δ) Γενικά σχεδιαγράµµατα των εγκαταστάσεων των Υπουργείων Συντονισµού της Άµυνας, 
Ναυτικών, Στρατιωτικών και Αεροπορίας, συµπεριλαµβανοµένων των στρατώνων της  Victoria. 
 
V) Βιβλίο πολέµου της Κοινοπολιτείας: 
α) Τήρηση του βιβλίου πολέµου της Κοινοπολιτείας 
β) Γενική ∆ιαχείριση του νόµου και των διατάξεων περί Εθνικής Ασφάλειας και συντονισµός της 
δράσης των υπαγοµένων τµηµάτων. 
 
VI) Συντονισµός Πολιτικής Άµυνας και συνεργασίας µεταξύ των Πολιτειών: συµβουλές σε σχέδια 
πολιτικής άµυνας  και  σχετικός συντονισµός των Πολιτειών. 
Το Υπουργείο ήλεγχε τις παρακάτω Ανώτερες ∆ιευθύνσεις και  τους συναφείς µηχανισµούς: 
- Συµβούλιο Πολέµου (CA 1468), που αντικατέστησε το Συµβούλιο Άµυνας εν καιρώ ειρήνης. Το 
Υπουργείο ήταν υπεύθυνο για τη γραµµατειακή δουλειά του Συµβουλίου Πολέµου καθώς και για 
την τήρηση των αρχείων του, 
- Συµβουλευτική Επιτροπή Πολέµου (CA 495), 
- Επιτροπή Άµυνας (CA 289), 
- Επιτροπή των επικεφαλής πολιτικού προσωπικού, 
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- ∆ιοικητικό συµβούλιο διοίκησης επιχειρήσεων [ΙΙ] (CA 101), 
- Επιτροπή ανθρώπινου δυναµικού, 
- ∆ιοικητικό συµβούλιο Εθνικού Μητρώου (CA 161), 
- Συµβουλευτική Επιτροπή έργων, 
- Οικονοµική επιτροπή. 
Το προσωπικό του Υπουργείου αντιπροσωπευόταν στην Επιτροπή Οικονοµικών. Οι νόµοι του 
Υπουργείου κατατάχθηκαν σύµφωνα µε τις διοικητικές διατάξεις ταξινόµησης της 29ης Νοεµβρίου 
1939 (Εφηµερίδα της Αυστραλιανής Κοινοπολιτείας, αρ. 153 / 30 Νοεµβρίου 1939) ως εξής: 
Νόµος περί Άµυνας 1903-1939 (µε εξαίρεση τα σχετικά µε την οργάνωση και τον έλεγχο των 
Ναυτικών ή των Στρατιωτικών ∆υνάµεων) 
Νόµος περί αµυντικού εξοπλισµού 1924, 1928, 1934, 1936, 1937, 1938, 1939 
Νόµος περί Άµυνας (Συµµαχικών ∆υνάµεων) 1939 
Νόµος περί συνθήκης της Γενεύης 1938 
Νόµος περί εθνικού µητρώου 1939 
Νόµος περί εθνικής ασφάλειας 1939 
Νόµος περί τηλεγράφου 1909 
Νόµος περί µέτρων προνοίας πολέµου 1930-1934, κεφάλαιο 22 (µε εξαίρεση το υποκεφάλαιο f). 
 
Κατά τη διάρκεια της ύπαρξης του σηµειώθηκαν αλλαγές στη διοίκηση της άµυνας. Το Υπουργείο 
Αεράµυνας (Home Security) (CA 43), που συστάθηκε τον Ιούνιο του 1941, ανέλαβε την ευθύνη για 
συµβουλές σε σχέδια πολιτικής άµυνας και συντονισµού παρόµοιων δραστηριοτήτων µεταξύ των 
Πολιτειών. 
 
Τον ∆εκέµβριο του 1941, η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών της  Άµυνας ανέλαβε την ευθύνη του 
οικονοµικού συντονισµού και την εποπτεία του διοικητικού συµβουλίου διοίκησης επιχειρήσεων 
καθώς και τη συντονιστική  λειτουργία  των υποθέσεων του πολιτικού προσωπικού (εκτός 
δηµοσίου τοµέα). 
 
Η ∆ιεύθυνση Εργατικού ∆υναµικού, που συστάθηκε τον Ιανουάριο του 1942 στο Υπουργείο 
Εργασίας και Εθνικής Υπηρεσίας, ανέλαβε την ευθύνη για τα θέµατα εργατικού δυναµικού και 
αντικατέστησε την Επιτροπή Εργατικού ∆υναµικού και το Συµβούλιο Εθνικού Μητρώου. 
 
Τον Ιανουάριο του 1942, µε την άφιξη των αξιωµατικών  των Ηνωµένων Πολιτειών, συστάθηκε 
µια Επιτροπή ∆ιοικητικού Σχεδιασµού για να βοηθήσει τους Αµερικανούς να κατανεµηθούν στα 
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αρµόδια Υπουργεία της Αυστραλίας  για την εγκατάσταση των βάσεών τους. 
 
Η διοικητική ευθύνη του Υπουργείου παραχωρήθηκε στον Πρωθυπουργό, ο οποίος έτσι µπορούσε 
να συντονίζει την πολεµική προσπάθεια. Στις 14 Απριλίου 1942, ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε ότι η 
ονοµασία του Υπουργείου θα άλλαζε σε Υπουργείο Άµυνας [ΙΙΙ] (CA 46). Η νέα ονοµασία 
θεωρήθηκε πιο κατάλληλη για τις αρµοδιότητες του Υπουργείου αναφορικά µε τη νέα οργάνωση 
των Συµµαχικών ∆υνάµεων της περιοχής του Νοτιοδυτικού Ειρηνικού. 
 
∆ιατελέσαντες υπουργοί: 
13 Νοεµ. 1939 - 29 Αυγ. 1941: Robert Gordon Menzies (CP 54) 
29 Αυγ.1941 - 7 Οκτ. 1941: Arthur William Fadden 
7 Οκτ. 1941 - 14 Απρ. 1942: John Curtin (CP 258) 
Γραµµατέας του Υπουργείου ήταν ο Sir Frederick G. Shedden. 
 

  
3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου   Οι ακόλουθες 48 σειρές καταγράφηκαν από αυτή την υπηρεσία: 

Α471 Φάκελοι Στρατοδικείου (συµπεριλαµβανοµένων των δικών για εγκλήµατα πολέµου), σειρά 
µε έναν αριθµό 
Α663 Φάκελοι αλληλογραφίας, σειρά µε πολλαπλή αρίθµηση µε το πρόθεµα «Ο» (αρχικοί αριθµοί 
1-224) 
Α664 Φάκελοι αλληλογραφίας, σειρά πολλαπλών αριθµών (Απόρρητο 401) 
Α816 Φάκελοι αλληλογραφίας, σειρά πολλαπλών αριθµών (Απόρρητο 301) 
Α817 Αλληλογραφία του Αυστραλιανού Ταµείου Περίθαλψης, Σειρά αξιωµατικών συνδέσµων 
Α818 Ευρετήριο της αλληλογραφίας του Αυστραλιανού Ταµείου Περίθαλψης, Σειρά αξιωµατικών 
συνδέσµων 
Α828 Κατάλογος Αποικιακού και Κοινοπολιτειακού στρατού 
Α830 Κατάλογοι Βασιλικών Αεροπορικών ∆υνάµεων της Αυστραλίας 
Α1194 Υλικό Βιβλιοθήκης, Σειρά µε έναν αριθµό εισαγωγής µε δεκαδική ταξινόµηση 
Α1567 Φάκελοι αλληλογραφίας, σειρά µε πολλαπλούς αριθµούς (αρχικοί αριθµοί 665/4 - 678/1) 
(πολιτικό προσωπικό)  
Α1830 Τυπωµένοι κατάλογοι βιβλιοθήκης 
Α1942 Θεµατικά ευρετήρια (L14’s) για  CRS Α664, φάκελοι αλληλογραφίας, σειρά πολλαπλών 
αριθµών (Απόρρητο 401) 
A1943 Θεµατικά δελτία ευρετηρίου («Ευρετήριο Πολιτικής Προσωπικού») για CRS Α664, φάκελοι 



∆ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), ∆εύτερη έκδοση 

 
 

85 

αλληλογραφίας, σειρά  µε πολλαπλή αρίθµηση (Απόρρητο 401) 
Α1944 Ονοµαστικά δελτία ευρετηρίου για τους φακέλους αλληλογραφίας, σειρά µε πολλαπλή 
αρίθµηση CRS A664, A663, A1567 και A1952 
Α1952 Φάκελοι αλληλογραφίας, σειρά µε πολλαπλή αρίθµηση (αρχικοί αριθµοί 401-665) («Παλαιά 
στρατιωτική σειρά») 
Α2689 Ηµερήσιες περιληπτικές εκθέσεις πολέµου του Γραφείου των Κοινοπολιτειών (Πρώτη 
σειρά) 
Α2758 Ηµερήσιες περιληπτικές εκθέσεις πολέµου του Γραφείου των Κοινοπολιτειών (∆εύτερη 
σειρά) 
Α4396 Θεµατικά ευρετήρια (L 14’s) για CRS A663, φάκελοι αλληλογραφίας, σειρά µε πολλαπλή 
αρίθµηση, µε πρόθεµα  «Ο» (αρχικοί αριθµοί 1-224) 
Α4397 Θεµατικά ευρετήρια (L 14’s) για CRS A1567, φάκελοι αλληλογραφίας, σειρά µε πολλαπλή 
αρίθµηση (αρχικοί αρχικοί αριθµοί 665/4-678 (προσωπικό) 
Α4520 Ονοµαστικά δελτία ευρετηρίου για CRS Α816, φάκελοι αλληλογραφίας, σειρά µε πολλαπλή 
αρίθµηση (Απόρρητο 301) 
Α4521 Θεµατικά δελτία ευρετηρίου για CRS Α816, φάκελοι αλληλογραφίας, σειρά µε πολλαπλή 
αρίθµηση (Απόρρητο 301) 
Α4524 Θεµατικά δελτία ευρετηρίου για  CRS Α663, σειρά µε πολλαπλή αρίθµηση µε το πρόθεµα 
«Ο» (αρχικοί αριθµοί, 1-224) 
Α4526 Θεµατικά δελτία ευρετηρίου για  CRS Α1567, φάκελοι αλληλογραφίας, σειρά µε πολλαπλή 
αρίθµηση µε πρόθεµα «Ο» (αρχικοί αρχικοί αριθµοί 665/4-678 (προσωπικό) 
Α4564  Ευρετήριο ονοµάτων αποθανόντων και τραυµατιών για CRS Α663, φάκελοι 
αλληλογραφίας, σειρά µε πολλαπλή αρίθµηση µε πρόθεµα «Ο» 
Α4565 Ευρετήριο συνεισφορών για CRS Α663, φάκελοι αλληλογραφίας, σειρά µε πολλαπλή 
αρίθµηση µε πρόθεµα «Ο» (αρχικοί αριθµοί 1-224) 
Α4601 Θεµατικά δελτία ευρετηρίου («Ευρετήριο Προσωπικού») για τους φακέλους 
αλληλογραφίας, σειρά µε πολλαπλή αρίθµηση, CRS A664, CRS A1567, CRS A 1952 
A5954 The Shedden Collection [τεκµήρια συγκεντρωµένα από τον Frederick Shedden κατά τη 
διάρκεια της σταδιοδροµίας του στο Υπουργείο Αµύνης και κατά τη διάρκεια έρευνας της ιστορίας 
της αµυντικής πολιτικής της Αυστραλίας], σειρές δύο αριθµών 
Α6388 Υπηρεσία Βιβλίου Πολέµου: φάκελοι αλληλογραφίας 
Α6389 Υπηρεσία Βιβλίου Πολέµου: ευρετήριο φακέλων αλληλογραφίας 
Α7711 Αναφορά για το Συµβούλιο κρατουµένων πολέµου και των εγκλείστων του Γενικού 
Στρατηγείου, Μελβούρνη 
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Α7942 Αρχείο Επιτροπής Άµυνας 
Α8416 Φάκελοι αλληλογραφίας, κλασέρ, βιβλία, γραφήµατα και χάρτες του γενικού διευθυντή 
Επιχειρήσεων και Σχεδίων, Στρατός Ξηράς, σειρά µε έναν αριθµό 
Α8447 Πρακτικά και ηµερήσιες διατάξεις των Αρχηγών της  Επιτροπής Προσωπικού, ετήσια σειρά 
µε έναν αριθµό 
Α9791 Τεκµήρια, αλληλογραφία, αναφορές σχετικά µε τις συναντήσεις του Συµβουλίου Άµυνας 
[εκτός  από τα πρακτικά και την ηµερήσια διάταξη], σειρά µε έναν αριθµό 
ΑΑ1979/605 Θεµατικά ευρετήρια (L 14’s) για την αλληλογραφία, σειρά µε πολλαπλούς αριθµούς 
(«Παλαιά στρατιωτική σειρά») (τµήµα σχετικό µε τη διαιτησία, 665/2 και 665/37) 
ΑWΜ 174 Τεκµήρια του H.L. Port, γραµµατέα της Επιτροπής 
Β5156 Ιατρικά τεκµήρια  διαφόρων κρατουµένων πολέµου, αλφαβητική σειρά 
CP745/1 Γενική αλληλογραφία 
MP353/1 Αντίγραφα αναφοράς πρακτικών, δείγµατα και ποικίλα τεκµήρια της Εξεταστικής 
Επιτροπής για την παραγγελία και αγορά υφάσµατος (λινάτσας) από την General Motors-Holden 
Ltd. το 1941 MP353/2 Αντίγραφα αναφοράς πρακτικών, δείγµατα και ποικίλα τεκµήρια της 
Εξεταστικής Επιτροπής για την παραγγελία και αγορά ηλεκτρικού καλωδίου από την Olympic Tyre 
και Rubber co., το 1941 
MP353/3 Αντίγραφα αναφοράς πρακτικών, δείγµατα και ποικίλα τεκµήρια της Εξεταστικής 
Επιτροπής για την παραγγελία και αγορά µηχανοκίνητων οχηµάτων από την General Motors-
Holden Ltd. και τη Ford Motor Co της Αυστραλίας, το 1942 
MP535/1 Αλληλογραφία  σχετική µε την επάνδρωση και οργάνωση του Συµβουλίου της Πολιτικής 
Άµυνας 
MP535/4 Τεκµήρια σχετικά µε την πολιτική άµυνα στην Αυστραλία 
MP1074/1 ∆ιαβαθµισµένα εξερχόµενα σήµατα (εµπιστευτικό) 
MP1074/4 Αδιαβάθµιτα εισερχόµενα σήµατα 
P1234 Βιβλίο Πολέµου της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας 
P2238 Βιβλίο Πολέµου της Κοινοπολιτείας, 1939. 
 

3.4.5 Εργαλεία  έρευνας Παραδοσιακά ευρετήρια (σε χαρτί) τµηµάτων των σειρών αυτού του αρχείου είναι διαθέσιµα µετά 
από αίτηση. Αναλυτικές περιγραφές σειρών και περιγραφές εγγράφων των φακέλων είναι 
διαθέσιµες στην ηλεκτρονική βάση αναζήτησης δεδοµένων των Εθνικών Αρχείων.   

  
3.5.3 Συµπληρωµατικές / σχετικές ενότητες 
περιγραφής  

Προηγούµενη Υπηρεσία 
13 Νοεµβ. 1939 CA19, Υπουργείο Άµυνας [ΙΙ] (Κεντρική ∆ιοίκηση). 
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∆ιάδοχη Υπηρεσία 
26 Ιουνίου 1941 CA 43, Υπουργείο Αεράµυνας - ∆ιεύθυνση Πολιτικής Άµυνας και Κρατικής 
Συνεργασίας 
26 Ιουνίου 1941 CA 44, Υπουργείο  Μεταφορών [ΙΙ], Κεντρικό Γραφείο - Για την οργάνωση των 
µεταφορών σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, Κύρια Επιτροπή. 
1 ∆εκεµβρίου 1941 CA 11, Υπουργείο Οικονοµικών [Ι] Κεντρικό Γραφείο - για οικονοµικά  
θέµατα, Συµβούλιο ∆ιοίκησης επιχειρήσεων, υποθέσεις πολιτικού προσωπικού 
1 ∆εκεµβρίου 1941 CA 68,  Τµήµα Άµυνας, Υπουργείο Οικονοµικών 
1 Ιανουαρίου 1942 CA 40, Υπουργείο Εργασίας και Εθνικής Υπηρεσίας, Κεντρική Γραµµατεία  
(από το 1947 γνωστή ως Κεντρικό Γραφείο) για την Επιτροπή εργατικού δυναµικού και  Συµβούλιο 
Εθνικού Μητρώου 
14 Απριλίου 1942 CA 46, Υπουργείο Άµυνας [ΙΙΙ], Κεντρικό Γραφείο -για όλες τις υπόλοιπες 
λειτουργίες. 
Εποπτευόµενες Υπηρεσίες 
13 Νοεµ. 1939 - 31 ∆εκ. 1940 CA 532, Συµβούλιο Σιδηροδρόµων 
13 Νοεµ. 1939 - 31 Ιαν. 1941 CA 161, Συµβούλιο Εθνικού Μητρώου 
13 Νοεµ. 1939 - 26 Ιουν. 1941 CA538, Συµβούλιο Πολιτικής Άµυνας και κρατικής συνεργασίας 
13 Νοεµ.1939 - 25 Φεβρ. 1942 CA 638, Συµβουλευτική Επιτροπή οικονοµικών υποθέσεων 
13 Νοεµ.1939 - 14 Απρ. 1942 CA 1468, Γραµµατεία Υπουργείου Πολέµου 
13 Νοεµ.1939 - 14 Απρ. 1942 CA 289, Επιτροπή Άµυνας [ΙΙ] 
13 Νοεµ.1939 - 14 Απρ. 1942 CA 318, Επικεφαλής Επιτροπής πολιτικού προσωπικού 
13 Νοεµ.1939 - 14 Απρ. 1942 CA 421, (Υπηρεσίες) Επιτροπή εργατικού δυναµικού 
13 Νοεµ.1939 - 14 Απρ. 1942 CA 8055, Συµβούλιο Άµυνας [IV] 
29 ∆εκ. 1939 - 11 Φεβρ. 1942 CA 101, [Άµυνα] ∆.Σ. ∆ιοίκησης επιχειρήσεων [ΙΙ] 
22 Ιουλ. 1940 - 29 Σεπτ. 1941 CA 2375,  Οργάνωση µεταφορών σε έκτακτες ανάγκες, Κύρια 
Επιτροπή 
1 Αυγ.1940 - 14 Απρ. 1942 CA 4210, HMAS LEEUWIN, ∆υτική Αυστραλία  
1 Σεπτ. 1940 - 6 Νοεµ. 1941 CA 153, Κεντρική Συµβούλιο Εφευρέσεων 
8 Ιουλ. 1941 - 16 ∆εκ. 1941 CA 190, Συµβούλια αποζηµιώσεων 
1 Ιαν. 1942 - 14 Απρ. 1942 CA 1129, Αεροπορικός ακόλουθος της RAAF, Ουάσινγκτων, ΗΠΑ 
5 Ιαν. 1942 - 14 Απρ. 1942 CA 361, Επιτροπή ∆ιοικητικού Σχεδιασµού 
1 Φεβρ. 1942 - 30 Απρ. 1942 CA 424, Συµβουλευτική Επιτροπή ιατρικών υπηρεσιών 
25 Φεβρ. 1942 - 14 Απρ. 1942 CA 379, Επιτροπή επικοινωνιών άµυνας 
25 Φεβρ. 1942 - 14 Απρ. 1942 CA 835, Μόνιµη Επιτροπή για τους αξιωµατικούς συνδέσµους 



Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία 
 

88 

Πρόσωπα σχετιζόµενα µε την Υπηρεσία 
1 Νοεµ. - 21 Μαΐου 1940 CP 111, Essington LEWIS CH, DSC - ∆.Σ. ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων - 
Πρόεδρος 
13 Νοεµ. 1939 - 22 Μαΐου 1940 CP 111, Essington LEWIS CH, DSC - Συµβουλευτική επιτροπή 
για τη βιοµηχανική οργάνωση - Πρόεδρος 
13 Νοεµβ. 1939 - 7 Οκτ. 1941 CP 54, The Rt Hon Sir Robert Gordon MENZIES PC,  KT,  CH, 
QC- Υπουργός 
13 Νοεµ. 1939 - 14 Απρ. 1942 CP 320, Sir Frederick Geoffrey SHEDDEN KCMG, OBE - 
Γραµµατέας 
7 Οκτ. 1941 - 14 Απρ. 1942 CP 258, The Rt Hon John Joseph Amrose CURTIN PC – Υπουργός. 

  
3.7.3. Χρονολογία (ες) της περιγραφής Η Υπηρεσία κατεγράφη στις 30 Σεπτεµβρίου 1987. 
 
 
Επίπεδο σειράς  
  
3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης AU A: NAA A471 
  
3.1.2 Τίτλος Φάκελοι Στρατοδικείου [συµπεριλαµβανοµένων των δικών για εγκλήµατα πολέµου], σειρά µε µία 

αρίθµηση.  
 

3.1.3 Χρονολογία (ες)  1 Ιανουαρίου 1901- 
  
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Σειρά 
  
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

465 µέτρα (94.414 φάκελοι µέχρι το 1992) 

  
3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) Αυστραλία - Υπουργείο Άµυνας [1 Ιαν. 1901 - 21 ∆εκ. 1921] 

Αυστραλία - Υπουργείο Γενικής Εισαγγελίας, Κεντρικό Γραφείο [1 Ιαν. 1901 - 31 ∆εκ. 1987] 
Αυστραλία - Υπουργείο Άµυνας (Κεντρική ∆ιοίκηση) [21 ∆εκ. 1921 - 13 Νοεµ. 1939] 
Αυστραλία - Υπουργείο Άµυνας, Κεντρικό Γραφείο Συντονισµού [13 Νοεµ. 1939 - 14 Απρ. 1942] 
Αυστραλία - Υπουργείο Άµυνας, Κεντρικό Γραφείο [14 Απρ. 1942- ] 
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3.2.3 Ιστορικό της ενότητας περιγραφής Αρχικά οι φάκελοι αυτής της σειράς δηµιουργήθηκαν και τηρήθηκαν από τους τρεις τοµείς του 

Υπουργείου Άµυνας (Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία). Μετά την ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης, µέχρι 
το 1988, το αρχείο στελνόταν στο κεντρικό πρωτόκολλο, στο Υπουργείο Γενικής Εισαγγελίας,  για 
καταχώριση. 
 
Το κεφάλαιο 99 άρθρο 1 του Νόµου 1903 περί Αµύνης απαιτούσε  να στέλνονται  τα αντίγραφα 
των πρακτικών του Στρατοδικείου στο Υπουργείο  Γενικής Εισαγγελίας. Το 1982 ο νόµος περί 
Αµυντικών ∆υνάµεων (∆ιάφορες διατάξεις) κατήργησε  το τµήµα VIII  του Νόµου περί Αµύνης 
(σχετικά µε το Στρατοδικείο) και το αντικατέστησε µέ ένα τµήµα που δεν απαιτούσε την αποστολή 
των πρακτικών του Στρατοδικείου στο Υπουργείο Γενικής Εισαγγελίας. Παρ’ όλα ταύτα η 
πρακτική αυτή συνεχίστηκε µέχρι το 1988. Σήµερα τα αντίγραφα δεν παραλαµβάνονται πλέον από 
το Υπουργείο Γενικής Εισαγγελίας. 
 
Στην περίοδο µέχρι το 1960, τα αρχεία µεταφέρονταν στο Γραφείο της Victoria των Αρχείων της 
Αυστραλίας για τη διευκόλυνση αναφοράς/αναζήτησης από τα υπηρεσιακά τµήµατα. Από το 1960 
όταν αυτά τα τµήµατα µεταφέρθηκαν στην Καµπέρα, όλοι οι φάκελοι στέλνονταν στο Γραφείο 
ΑCT των Αρχείων της Αυστραλίας από το Υπουργείο  Γενικής Εισαγγελίας. Τα  πρωτόκολλα και 
ευρετήρια κρατήθηκαν στην Canberra. 
 
Το 1995 οι φάκελοι  Στρατοδικείου από τη σειρά Α 703  Αλληλογραφίας  της Άµυνας 
επαναριθµήθηκαν στη σειρά  471. Το Τµήµα αρχείων και πληροφοριών της Άµυνας κατήργησε 
τους αριθµούς των φακέλων του Στρατοδικείου. Οι κατηργηµένοι αριθµοί της σειράς Α 703 έχουν 
µπεί σε αγκύλες κάτω από τους σηµερινούς αριθµούς των φακέλων του Στρατοδικείου στον 
κατάλογο παράδοση-παραλαβής. 
 

  
3.2.4 ∆ιαδικασία πρόσκτησης Υπουργείο Γενικής Εισαγγελίας 
  
3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Τα αρχεία όλων των πρακτικών του Στρατοδικείου που δηµιουργήθηκαν από τον αυστραλιανό 

Στρατό, το Ναυτικό και την Αεροπορία. 
  
3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 
διατήρηση 

Όλοι οι φάκελοι αυτής της σειράς επιλέχθηκαν ως «διατηρητέοι στο διηνεκές» µε βάση τα κριτήρια 
εκκαθάρισης RDS440/10.1, RDA458/8.1 και DA1176/8.1. 
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3.3.3 Προσθήκες υλικού  Αναµένονται επί πλέον προσθήκες  σε αυτή τη σειρά.  
  
3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης Η καταχώριση αυτών των φακέλων  περιελάµβανε την ένδειξη  ενός µοναδικού αριθµού ο οποίος 

από το 1901-1991 κυµάνθηκε από το 1 έως το 94226. 
 

  
3.4.1  Όροι πρόσβασης Από το Νοέµβριο του 1999 εξετάστηκαν 1170 φάκελοι της σειράς αυτής  όσον αφορά τους όρους 

πρόσβασης. 1150 φάκελοι χαρακτηρίστηκαν ανοιχτοί/χωρίς περιορισµό στην πρόσβαση, 18 
φάκελοι ανοιχτοί κατ’ εξαίρεση και δύο φάκελοι χαρακτηρίστηκαν µη προσβάσιµοι. Αρµόδια 
υπηρεσία για αυτές τις σειρές είναι το Κεντρικό Γραφείο του Υπουργείου Άµυνας. 
 

  
3.4.3 Γλώσσα / γραφή των τεκµηρίων Αγγλικά, µε λίγα τεκµήρια στα ιαπωνικά. 
  
3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 
προϋποθέσεις 

Φάκελοι και έγγραφα σε χαρτί. 

  
3.4.5 Εργαλεία έρευνας Παραδοσιακά ευρετήρια (σε  χαρτί) τµηµάτων των σειρών αυτού του αρχείου είναι διαθέσιµα  µετά  

από αίτηση. Από το Νοέµβριο 1999, 1172 περιγραφές φακέλων είναι διαθέσιµες στη ηλεκτρονική 
βάση αναζήτησης  δεδοµένων των Εθνικών Αρχείων της Αυστραλίας. 

  
3.5.1 Εντοπισµός πρωτοτύπων Φαίνεται ότι ο πρωτότυπος φάκελος 81645 αφαιρέθηκε από τη σειρά Α 471 λίγο µετά τον 

Αύγουστο  του 1988 και  δεν έχει εντοπιστεί ακόµα. Στη θέση του πρωτότυπου τοποθετήθηκε 
φωτοτυπία του φακέλου.  
 

3.5.2 Εντοπισµός αντιγράφων  Τον Αύγουστο του 1988 φωτοτυπία του φακέλου 81645 (από τµήµα της σειράς ∆ίκες εγκληµάτων 
του ιαπωνικού πολέµου) µεταφέρθηκε στα Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας από το Μνηµείο του 
Αυστραλιανού Πολέµου (Australian War Memorial) µε τον αριθµό 1010/6/134 και εισήχθη στη 
σειρά Α2663. 

  
3.5.3 Συµπληρωµατικές  / σχετικές ενότητες 
περιγραφής 

Προηγούµενες σειρές: 
Α703 - Αλληλογραφία, σειρά πολλαπλής αρίθµησης  µε κατά περίσταση αλφαβητικά προθέµατα ή 
ενθέµατα [Canberra]. 
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Σειρές ελέγχου: 
1 Ιαν. 1901 - Α3193, Ονοµαστικά δελτία για φακέλους του Στρατοδικείου [συµπεριλαµβανοµένων 
των δικών για εγκλήµατα πολέµου], αλφαβητική σειρά 
1 Ιαν. 1901 - Α6739, Πρωτόκολλο αντιγράφων των πρακτικών του Στρατοδικείου 
1 Ιαν. 1929 - 31 ∆εκ. 1952 Α5024, Θεµατικά δελτία για τη σειρά Α432, Φάκελοι αλληλογραφίας, 
ετήσιες σειρές µε µία αρίθµηση – Η σειρά Α5024  αναφέρεται στους σχετικούς µε τις δίκες 
εγκληµάτων  του ιαπωνικού πολέµου φακέλους. 
1 Ιουνίου 1975 - 3 Ιουλίου 1975 Α3194, Αντίγραφα θεµατικών δελτίων [Α5024] σχετικών µε τις 
δίκες εγκληµάτων  του ιαπωνικού πολέµου – Η σειρά Α3194 αναφέρεται στους σχετικούς µε τις 
δίκες εγκληµάτων  του ιαπωνικού πολέµου φακέλους. 
 
Ορισµένα τεκµήρια αυτής της σειράς,  που συµπεριλαµβάνονται µεταξύ των αριθµών 80776 έως 
81663,  αναφέρονται σε δίκες  εγκληµάτων του ιαπωνικού πολέµου. Τα δελτία ευρετηρίου για 
αυτούς τους φακέλους είναι διαθέσιµα µε την ένδειξη CRS A3193/XM1 και A3194/XM1. 
 

3.7.2  Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής Οι σειρές ελέγχθηκαν και περιγράφηκαν µε βάση το Σύστηµα Σειρών της Κοινοπολιτείας  των 
Εθνικών Αρχείων της Αυστραλίας (National Archives of Australia’s Commonwealth Record Series 
-CRS- System). 
 

3.7.3 Χρονολογία (ες) της περιγραφής Καταγραφή της σειράς, 24 Σεπτεµβρίου 1987. Ενηµέρωση περιγραφής, 10 Νοεµβρίου 1999. 
  
 
Επίπεδο φακέλου  
  
3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης AU A: NAA A471/2349 
  
3.1.2 Τίτλος Στρατοδικείο  του λοχαγού R.  C.Taplin (ΑΣΜ 3490), 1ο Τάγµα, Αυστραλιανού Πεζικού 
  
3.1.3 Χρονολογία (ες) 1918-1919 
  
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Φάκελος 
  
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας Φάκελος πάχους 3 εκ. 
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περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις 
  
3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) Αυστραλία - Υπουργείο Άµυνας 

Αυστραλία - Υπουργείο Γενικής Εισαγγελίας, Κεντρικό Γραφείο 
  
3.2.4 ∆ιαδικασία πρόσκτησης Υπουργείο Γενικής Εισαγελίας. 
  
3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 
διατήρηση 

∆ιατήρηση στο διηνεκές. 

  
3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης Χρονολογική µε αριθµηµένα φύλλα. 
  
3.4.1 Όροι πρόσβασης ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην πρόσβαση.  
  
3.6.1 Παρατηρήσεις Κωδικός ηλεκτρονικής αναγνώρισης (barcode) τεκµηρίου 209393. 
  
3.7.3 Χρονολογία (ες) περιγραφής Καταγραφή του φακέλου και απόφαση πρόσβασης, 22 Νοεµβρίου 1984. 
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Παράδειγµα αρ. 9 

 
Προσωπικό αρχείο:Περιγραφή του αρχείου, ενός υπο-αρχείου, µιας σειράς, ενός φακέλου και ενός τεκµηρίου. 
Γλώσσα περιγραφής: Γαλλικά (Γαλλία) 
 
Επίπεδο αρχείου 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

FR AN 320 AP 

3.1.2 Τίτλος 
 

Αρχείο Bazaine 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 1808-1949 
 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Αρχείο 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

5 κουτιά  (320 ΑΡ 1-5), 1 κουτί χωρίς ένδειξη, 0,75 γραµµικά µέτρα. 

3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) 
 

Dominique Bazaine 

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας περιγραφής 
 

Το αρχειακό υλικό που αφορά την οικογένεια συγκεντρώθηκε από τον αδελφό του στρατάρχη, 
Pierre-Dominique Bazaine, ο οποίος, εκτός των άλλων, τηρούσε ηµερολόγιο στο οποίο εξιστορούσε 
όλες τις πράξεις και τα κατορθώµατα του αδελφού του, τεκµήριο που υπάρχει  στο αρχείο. Το 
αρχειακό υλικό έτυχε µιας πρώτης συνοπτικής ταξινόµησης από τον George Bazaine, ανηψιό του 
στρατάρχη, µε σκοπό την ιστορική αξιοποίησή του: συγκέντρωσε διάφορα άρθρα εφηµερίδων, 
σηµειώσεις που προέρχονται από διάφορα βιβλία και αφορούσαν τον ιδιαίτερο ρόλο που έπαιξε ο 
στρατάρχης στη διάρκεια της εκστρατείας του 1870, το οποίο συγκροτεί το µεγαλύτερο µέρος του 
πέµπτου κουτιού. 
Το αρχείο αυτό αγοράστηκε από τη χήρα του στρατηγού Régnault, ιστορικού ο οποίος  
προσπάθησε στα γραπτά  του να αποκαταστήσει τον στρατάρχη Bazaine, γεγονός που δικαιολογεί  
και την παρουσία δύο επιστολών του στρατηγού Régnault στο πέµπτο κουτί. 
 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 320 ΑΡ 1 Αρχείο του Dominique Bazaine, πατέρα του στρατάρχη, ο οποίος πήγε στη Ρωσσία ως 
µηχανικός της Σχολής Γεφυρών και Οδοστρωµάτων, και των µελών της οικογένειας Bazaine 
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(Pierre-Dominique και Melanie, αδελφού και αδελφής του στρατάρχη), 1808-1870. 
320 ΑΡ 2-4 Αρχείο του στρατάρχη Achille Bazaine, 1831-1888. 
320 AP 5 Aρχείο των George και Alphonse Bazaine: αποκατάσταση του στρατάρχη, 1912-1949. 
Συµπλήρωµα (αταξινόµητο) 
Αρχεία προσωπικά και οικογενειακά, που φέρνουν στο φως ορισµένες όψεις της νεότητας και της 
ζωής του Bazaine. 
Αλληλογραφία µε τη δεύτερη σύζυγό του, τον γιό του Αλφόνσο, στρατιωτικό καρριέρας, και 
διάφορες προσωπικότητες. 
Ο πόλεµος του 1870, η δίκη του Bazaine, η καταδίκη του σε θάνατο, η απονοµή χάριτος  απο τον 
στρατάρχη Mac-Mahon, o εγκλεισµός του στη Sainte-Marguerite, η απόδραση και η διαφυγή  του 
στη Μαδρίτη: αναφορές των αξιωµατικών, αποµνηµονεύµατα, επιστολές, αποκόµµατα τύπου, 
χειρόγραφο του γιού του Αλφόνσου για την αποκατάσταση του πατέρα του (1918). 
 

3.7.3 Χρονολογία (ες)  περιγραφής 1999-05-06. 
 
 
Επίπεδο υπο-αρχείου 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

FR AN 320 AP 2-4 

3.1.2 Τίτλος 
 

Αρχείο του στρατάρχη Achille Bazaine 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1831-1888 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Υπο-αρχείο 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

3 κουτιά, 0,30 εκ. 

3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) 
 

Achille Bazaine 

3.2.2 Βιογραφικό σηµείωµα 
 

Γεννηµένος στις 13 Φεβρουαρίου του 1811, ο µέλλων στρατάρχης Bazaine, κατατάχθηκε  στα 
είκοσί του χρόνια ως απλός στρατιώτης και απέκτησε όλους τους βαθµούς στην Αφρική. 
Ανθυπολοχαγός στα εικοσιτέσερα και παρασηµοφορηµένος µερικά χρόνια αργότερα, έλαβε µέρος, 
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ως λοχαγός, στις εκστρατείες της Kabilye, του Mitianah και του Μαρόκου και διηύθηνε τις 
αραβικές υποθέσεις στη µεραρχία του Tlemcen. H επανάσταση του 1848 τον βρήκε 
αντισυνταγµατάρχη. Η Αυτοκρατορία τον χρήζει ταξίαρχο και µε αυτό το βαθµό συµµετέχει στον 
πόλεµο της Κριµαίας από τον οποίο επιστρέφει διοικητής µεραρχίας. Το 1862 αναλαµβάνει τη 
διοίκηση του εκστρατευτικού σώµατος που στάλθηκε στο Μεξικό µε τον Μαξιµιλιανό. Το 1864 
προήχθη στο αξίωµα του στρατάρχη. ∆ιαδοχικά έγινε διοικητής των τριών Σωµάτων και διοικητής 
της αυτοκρατορικής φρουράς, και, στις 15 Ιουλίου του 1870, επικεφαλής των τριών Σωµάτων της 
στρατιάς του Ρήνου, για να γίνει τον Αύγουστο γενικός διοικητής της στρατιάς του Metz. Ύστερα 
από πολλές αποτυχίες, καθυστερώντας στο Metz, παραδόθηκε στους Πρώσους. Η παράδοση αυτή 
πολύ γρήγορα θεωρήθηκε εξευτελιστική και στις 6 Οκτωβρίου 1873 οδηγήθηκε ενώπιον του 
δικαστηρίου. Κηρύχθηκε ένοχος, καταδικάστηκε στην ποινή του θανάτου µε ταυτόχρονη 
καθαίρεση. Ο Mac-Mahon µετέτρεψε την ποινή του σε εικοσαετή κάθειρξη, απαλλάσσοντάς τον 
από την ταπείνωση της καθαίρεσης. Μεταφέρθηκε στην Sainte-Marguerite και αφού έχασε κάθε 
ελπίδα να δει την ποινή του να µετατρέπεται, δραπέτευσε στις 8 Αυγούστου 1874. Αφού πέρασε 
από την Ελβετία, το Βέλγιο και την Αγγλία, κατέφυγε στην Ισπανία όπου πέθανε στις 20 
Σεπτεµβρίου του 1888. 
 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

320 ΑΡ 2    Από τις αρχές µέχρι την εκστρατεία στο Μεξικό, 1831-1867 
320 ΑΡ 3    Από την  επιστροφή στη Γαλλία µέχρι τη διαφυγή στην Ισπανία, 1868-1874 
320 ΑΡ 4    Η εξορία και ο θάνατος στην Ισπανία, 1874-1888. 

 
 
Επίπεδο σειράς 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

FR AN 320 AP 3 

3.1.2 Τίτλος 
 

 Από την  επιστροφή στη Γαλλία µέχρι τη διαφυγή στην Ισπανία 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1868-1874 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Σειρά 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

4 φάκελοι, 0,10 εκ. 
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3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 
 
 
 

Φάκελος 1   Από την επιστροφή στη Γαλλία  µέχρι τη συνθηκολόγηση στο Metz, 1868-1870 
Φάκελος 2   Η εξορία στην Ελβετία, 1871 
Φάκελος 3   Η δίκη, 1871-1874 
Φάκελος 4   Από την καταδίκη µέχρι την  απόδραση και τη διαφυγή στην Ισπανία, 1873-1874.   

3.7.3 Χρονολογία (ες) περιγραφής 1999-08-11 
 
 
Επίπεδο φακέλου 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

FR AN 320 AP 3, φάκελος 3 

3.1.2 Τίτλος 
 

∆ίκη του Bazaine 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1871-1874 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Φάκελος 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

55 τεκµήρια 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Τεκµήρια 1-2 Επιστολές του Bazaine µετά την επιστροφή του στο Παρίσι, Οκτώβριος-  
∆εκέµβριος 1871 
Τεκµήρια 3-8   Επιστολές του Ναπολέοντα ΙΙΙ, της Ευγενίας, των Thiers και Jules Favre προς τον  
Bazaine και τη σύζυγο του, 1872 
Τεκµήρια 9-20  Αλληλογραφία του Bazaine κατά τη διάρκεια της παραµονής του στις Βερσαλλίες, 
1872-1873 
Τεκµήρια 21-48  Επιστολές υποστήριξης προς τον Bazaine (και την οικογένειά του) µετά την 
ετυµηγορία 1872-1874 
Τεκµήρια 49-52   Σηµειώσεις του Pierre-Dominique Bazaine σχετικά µε τη δίκη, χ.χ.    
Τεκµήρια 53-55 ∆ακτυλόγραφα αντίγραφα της υπεράσπισης, τα οποία παρουσιάστηκαν στη 
διάρκεια της δίκης, χ.χ. 
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Επίπεδο τεκµηρίου 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης FR AN 320 AP 3, φάκελος 3, τεκµήριο αριθ. 11  
 

3.1.2 Τίτλος 
 

Απόδειξη παραλαβής από τον στρατάρχη Bazaine µιας διαταγής η οποία καλεί τον Bazaine να 
παρουσιαστεί ενώπιον του Ανακριτικού Συµβουλίου σχετικά µε τη Συνθηκολόγιση του πολέµου 
1870-1871. 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

Παρίσι, 12 Μαρτίου 1872 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Τεκµήριο 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

1 σελίδα in folio. 
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Παράδειγµα αρ. 10 
 
Προσωπικό αρχείο: Περιγραφή του  αρχείου και ενός υπο-αρχείου, φακέλου και υποφακέλου. 
Γλώσσα περιγραφής: Ιταλικά 
 
Επίπεδο αρχείου 
 
 

 

3.1.1 Κωδικός (oί ) αναγνώρισης 
 

IT ISR FI 

3.1.2 Τίτλος 
 

Salvemini Gaetano 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1898-1983 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Αρχείο 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

150 δέσµες φακέλων 

3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) 
 

Gaetano Salvemini 

3.2.2 Βιογραφικό σηµείωµα 
 

Ο Gaetano Salvemini γεννήθηκε στη Molfetta, την 8η Σεπτεµβρίου του 1873. Τελειώνοντας τις 
γυµνασιακές και λυκειακές του σπουδές στο εκκλησιαστικό σεµινάριο -εξαιτίας των περιορισµένων 
οικονοµικών της οικογένειάς του- το 1890, εξασφάλισε µια υποτροφία για το Ινστιτούτο Ανωτέρων 
Σπουδών και Τελοιοποιήσεως της Φλωρεντίας (Istituto di studi superiori pratici e di 
perfezionamento di Firenze), απ’ όπου αποφοίτησε υποστηρίζοντας τη διατριβή του µε θέµα Το 
ιπποτικό αξίωµα του δηµάρχου  της Φλωρεντίας.  Η έντονη επιστηµονική παραγωγή του, του 
εξασφάλισε το 1901 την ανάθεση της έδρας της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας στο 
Πανεπιστήµιο της Μεσσήνης. Η πολιτική του ένταξη στο Σοσιαλιστικό Κόµµα  εκφράζεται µε τη 
συνεργασία του στα σοσιαλιστικά έντυπα, «Critica Sociale» και «Avanti!». Το 1908, στο σεισµό 
που κατέστρεψε την πόλη της Μεσσήνης, έχασε τη σύζυγό του, τους πέντε γιούς του και µια 
αδερφή του, ενώ ο ίδιος σώθηκε από καθαρή τύχη. Εν τω µεταξύ, η διεύρυνση των διαφωνιών του 
µε τις ηγετικές οµάδες του Σοσιαλιστικού Κόµµατος, τον αποµάκρυνε απ’ αυτό, απ’ όπου και 
αποχώρησε το 1910 µε δηµοκρατικοριζοσπαστικές απόψεις, για να ιδρύσει την εβδοµαδιαία  «L’ 
Unità».  Έχοντας εγκαταλείψει εξαιτίας του σεισµού το Πανεπιστήµιο της Μεσσήνης, διδάσκει 
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αρχικά στην Πίζα και εξασφαλίζει στη συνέχεια την έδρα Σύχρονης Ιστορίας του Ινστιτούτου 
Ανωτέρων Σπουδών της Φλωρεντίας.  Με την έκρηξη του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου συντάχθηκε µε 
τον δηµοκρατικό παρεµβατισµό (interventissimo democratico). Το 1925 δηµιούργησε την πρώτη 
παράνοµη αντιφασιστική εφηµερίδα, την «Non Mollare», εµπειρία που τερµατίστηκε µε τον 
εντοπισµό και τη σύλληψη των εκδοτών της εφηµερίδας, ανάµεσά τους και του ίδιου του 
Salvemini. Κατά την προσωρινή του απελευθέρωση, αποφάσισε να διαφύγει από τη χώρα. Το 1934 
του ανατέθηκε η έδρα του Ιταλικού Πολιτισµού, ιδρυµένη στη µνήµη του Lauro De Bosis, στο 
Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ (Μασσαχουσέτη). Το 1947 επέστρεψε στην Ιταλία, µετά από είκοσι 
χρόνια εξορίας, και επανεγκαταστάθηκε µόνιµα το 1949. Πέθανε την 6η Σεπτεµβρίου του 1957. 
 

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας περιγραφής 
 
 

Μετά τον θάνατο του Salvemini, το 1957 τα χαρτιά που είχε µαζί του στο Campo di Sorrento 
µεταφέρθηκαν στη Ρώµη για να χρησιµοποιηθούν στην έκδοση των έργων και των επιστολών του. 
Ο αρχικός πυρήνας εµπλουτίστηκε µε τα χαρτιά που είχε αφήσει ο Salvemini στις Ηνωµένες 
Πολιτείες, όταν επέστρεψε στην Ιταλία, καθώς και από δωρεές φίλων του, συνεργατών του και 
διαφόρων µε τους οποίους διατηρούσε αλληλογραφία. Το αρχείο στεγάσθηκε σε διάφορα µέρη και 
τελευταία στεγαζόταν στην οικία της Ada, χήρας του Ernesto Rossi. 
 

3.2.4 ∆ιαδικασία πρόσκτησης 
 

Κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1980 το αρχείο µεταφέρθηκε κατά τµήµατα στο 
Ινστιτούτο Ιστορίας της Αντίστασης στην Τοσκάνη (Istituto Storico della Resistenza in Toscana), 
για να ταξινοµηθεί, ευρετηριασθεί και τεθεί στη διάθεση της έρευνας. 
 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Το αρχείο χωρίζεται σε δύο µέρη: 1) Χειρόγραφα, σηµειώσεις εργασίας και έγγραφα που 
δωρήθηκαν ή εντάχθηκαν στο αρχείο. Μέρος που υποδιαιρείται σε δεκαπέντε τµήµατα (87 δέσµες 
φακέλων) που οµαδοποιούνται ως εξής: α) έγγραφα Salvemini (1898-1957), σε τέσσερεις ενότητες, 
σύνολο 140 φάκελοι που περιέχουν κυρίως: επίσηµα και προσωπικά έγγραφα (πιστοποιητικά, 
βεβαιώσεις, λογιστικά στοιχεία κ.ά)⋅ χειρόγραφα ιστορικών έργων, δοκιµίων, άρθρων και 
πολιτικών σηµειώσεων⋅ ηµερολόγια και σηµειωµατάρια ξεχωριστών στιγµών της ζωής του, όπως 
τα δηµοσιευµένα «Ενθυµήσεις και Εσωτερικές Συνοµιλίες», για τα χρόνια της ανόδου του 
φασισµού, και το «Ηµερολόγιο Ταξιδιού στην Ιταλία του 1947»⋅ σηµειώσεις και υλικό για τη 
συγγραφή των ιστορικών του έργων που περιλαµβάνουν µεταγραφές ή αντίγραφα αρχειακών 
πηγών, σηµειώσεις αναγνώσεων, βιβλιογραφίες, πρόχειρες σηµειώσεις, προσχέδια των συγγραφών 
του⋅ κείµενα των πανεπιστηµιακών του µαθηµάτων και διαλέξεων που δόθηκαν πριν τα χρόνια της 
εξορίας του καθώς και στο Χάρβαρντ⋅ αποκόµµατα εφηµερίδων ή περιοδικών αποσπάσµατα που 
περιέχουν ιστορικά ή πολιτικά άρθρα του Salvemini ή άρθρα άλλων συγγραφέων⋅ επιστολές, 
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πρωτότυπες ή σε αντίγραφα, που αφορούν κυρίως τη πολιτική δραστηριότητά του (ιδίως της 
περιόδου που ξαναποκτά επαφές στην Ιταλία, µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο)⋅ β) Έγγραφα 
επετείων Salvemini και έκδοση των έργων του (1957-1977), δύο ενότητες µε 11 φακέλους⋅ γ) 
Έγγραφα που δωρήθηκαν ή εντάχθηκαν στο αρχείο (1913-1969), κατανεµηµένα σε επτά ενότητες 
(έγγραφα Ugo Ojetti⋅ έγγραφα Elsa Dallolio⋅ έγγραφα Isabel Massey⋅ έγγραφα George La Piana· 
έγγραφα Enzo Tagliacozzo· έγγραφα Iris Origo· έγγραφα Ruffino Benzoni), σύνολο 37 φάκελοι· δ) 
∆ηµοσιεύσεις και φωτογραφίες (1906-1978)· ε) Αρχείο και βιβλιογραφικά του Salvemini (1957-
1980). 
 2) Αρχείο επιστολών κατανεµηµένο σήµερα στις εξής ενότητες και σε σύνολο 70 περίπου δεσµών 
φακέλων : α) επιστολές του Gaetano Salvemini, έως το 1925, πρωτότυπες, 2 δέσµες φακέλων· β) 
επιστολές του Salvemini έως το 1925, σε φωτοτυπίες, 4 δέσµες φακέλων· γ) επιστολές του 
Salvemini  από το 1926 έως το 1957, πρωτότυπες και σε φωτοτυπίες, 3 δέσµες φακέλων· δ) αρχείο 
επιστολών Salvemini-Ernesto Rossi, 3 δέσµες φακέλων· ε) Επιστολές προς τον Gaetano Salvemini 
έως το 1925, 15 δέσµες φακέλων· στ) Επιστολές προς τον Salvemini  από το 1926  έως το 1957, 18 
δέσµες φακέλων· ζ) Επιστολές της αµερικανικής περιόδου, 15 δέσµες φακέλων· η) Επιστολές 
αταύτιστων αποστολέων και άλλο αταύτιστο υλικό, 6 δέσµες φακέλων. 
 

3.4.1 Όροι πρόσβασης 
 

Περιορισµένη πρόσβαση και µετά από έγκριση της Επιτροπής για τη ∆ηµοσίευση των Εργων του 
Salvemini. 
 

3.4.5 Εργαλεία έρευνας 
 

Η ταξινόµηση του αρχείου έχει ολοκληρωθεί, ως προς την ενότητα Χειρόγραφα και σηµειώσεις 
εργασίας, καθώς και η σύνταξη του αναλυτικού ευρετηρίου, βλ. VITALI S., Archivio Gaetano 
Salvemini. I Manoscritti e materiali di lavoro, Roma Ministero peri beni culturali e ambientali. 
Ufficio centrale per I beni archivistici, 1998.  Το αναλυτικό ευρετήριο της αλληλογραφίας 
προετοιµάζεται, ενώ η Monica Valentini έχει ολοκληρώσει την αυτοµατοποιήση των δελτίων της 
αλληλογραφίας Salvemini , για την περίοδο έως το 1925, σε εφαρµογή CDS-ISIS. 
 

3.5.4 ∆ηµοσιεύσεις / βιβλιογραφία 
 

BUCCHI S., «Nota sulla formazione dell’ Archivio Salvemini», στο Il Ponte, 1980, XXVI, 1 Ιαν., 
σελ. 43-61. VITALI S., « L’ Archivio Salvemini» στο Informazione, 1987, VI, 12, σελ. 39.  
Εισαγωγή στο VITALI S., Archivio Gaetano Salvemini. I Manoscritti e materiali di lavoro. Roma, 
Ministero per I beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per I beni archivistici, 1998. 
SALVEMINI G., Opere, Milano, Feltrinelli, 1961-1978, τόµοι 1-9 (18 τόµοι), SALVEMINI G., 
Carteggio, 1898-1926, Bari, Laterza, 1984-1997, (τόµοι 5). 
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3.7.1 Παρατηρήσεις και όνοµα του/της 
αρχειονόµου 
 

Η περιγραφή του αρχείου έγινε από τον Stefano Vitali σύµφωνα µε το δελτίο-πρότυπο που 
περιλαµβάνεται στον τόµο Guida agli archivi delle personalità della cultura in Toscana tra ’8oo e 
΄900. L’area fiorentina, επιµ. E. Capanelli  και E. Isabato, Firenze, Olschi, 1996, σελ. 549-553. 
 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής Η περιγραφή έγινε σύµφωνα µε τους κανόνες περιγραφής προσωπικών αρχείων της Sovrintendenza 
archivistica per la Toscana (Γενική Eπιθεώρηση Αρχείων της Τοσκάνης) και τους κανόνες 
∆ΙΠΑΠ(Γ). 
 

3.7.3.Χρονολογία (ες) της περιγραφής 
 
 
Επίπεδο υπο-αρχείου 
 

Συντάχθηκε τον Σεπτέµβριο του 1996 και αναθεωρήθηκε τον Σεπτέµβριο του 1999. 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης Χειρόγραφα και σηµειώσεις εργασίας, ΙΙ 
 

3.1.2 Τίτλος 
 

Χειρόγραφα και σηµειώσεις εργασίας από την περίοδο της εξορίας έως τα µετά τον Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο χρόνια 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 1925-1946 
 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Υπο-αρχείο 
 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

60 φάκελοι 
 
 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Οι φάκελοι που έχουν συγκεντρωθεί σ’ αυτήν την ενότητα, η οποία καλύπτει όλη την περίοδο της 
εξορίας του Salvemini, περιλαµβάνουν κυρίως τη σχετικά περιορισµένη τεκµηρίωση που έχει 
διασωθεί και αφορά τις πρώτες µελέτες του τις σχετικές µε τον φασισµό στην Ιταλία καθώς και την 
πλουσιότερη τεκµηρίωση τη σχετική µε το Κράτος και την Εκκλησία στην Ιταλία και τις διάφορες 
όψεις του Ιταλικού φασισµού κατά τη δεκαετία του ’30. Ακολουθούν ταξινοµηµένα τα µαθήµατά 
του στο Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ και το υλικό της προετοιµασίας τους καθώς και το υλικό των 
µελετών του για την εξωτερική πολιτική της Ιταλίας κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και την εποχή 
του πολέµου της Λιβύης. Το τελευταίο µέρος της ενότητας περιλαµβάνει φακέλους µε κείµενα 
διαλέξεων, άρθρων ή άλλων τεκµηρίων –µεταξύ των οποίων και µια πλούσια συλλογή επιστολών- 
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σχετικών µε την πολιτική του ένταξη κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου όπως και µια 
πλούσια τεκµηρίωση για τον φασισµό στιην Αµερική. 
 

 
Επίπεδο φακέλου 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης ΙΙ/36 
 

3.1.2 Τίτλος 
 

Υλικό των µελετών για την εξωτερική πολιτική της Ιταλίας κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο: 
διπλωµατικά έγγραφα από το αρχείο του Carlo a Prato 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) Τέλος της δεκαετίας του ’30 –αρχές δεκαετίας του ’40 
 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Φάκελος 
 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

4 υποφάκελοι 
 

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας περιγραφής Ο G. Salvemini  είχε ήδη υπόψη του τη σχετική τεκµηρίωση από το 1921 και µπόρεσε να την 
µελετήσει πιο εκτεταµένα στη Ζυρίχη το καλοκαίρι του 1938. Αλλά τότε δεν βρήκε ένα µέρος της 
που είχε συγκεντρώσει το 1921. Τον επόµενο χρόνο το Ίδρυµα Milton (Milton Institution) 
χρηµατοδότησε τη µικροφωτογράφηση του συνόλου αυτών των τεκµηρίων. Η εργασία της 
µικροφωτογράφησης, που είχε ξεκινήσει µε προτεραιότητα από τα τεκµήρια που ο Salvemini δεν 
είχε προλάβει ν’ αναλύσει στη Ζυρίχη, σταµάτησε εξαιτίας του πολέµου, έχοντας όµως 
ολοκληρώσει τη µικροφωτογράφηση αυτού του µέρους. Τα επόµενα χρόνια ο Salvemini µετέγραψε 
τα µικροφωτογραφηµένα τεκµήρια και τα περιέλαβε σε µια ενιαία συλλογή στην οποία 
ενσωµάτωσε και τις περιλήψεις που είχε κάνει στη Ζυρίχη στα τεκµήρια που δεν είχαν 
µικροφωτογραφηθεί. 
 

3.5.1 Εντοπισµός πρωτοτύπων 
 

Σήµερα τα έγγραφα του αρχείου a Prato φυλάσσονται στο Αρχείο του Εθνικού Ιδρύµατος Iστορίας 
της Απελευθέρωσης της Ιταλίας στο Μιλάνο (Istituto nazionale per la storia del movimento di 
liberazione in Italia. Για τον Carlo a Prato και το αρχείο του, βλ. TORCELLAN N., «Per una 
biografia di Carlo a Prato», στο Italia Contemporanea, 1970, 124, Ιούλ.-Σεπτ., σελ.. 3-48, όπου και 
συνοπτική περιγραφή του αρχείου a Prato. 
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3.5.2 Εντοπισµός αντιγράφων 
 

Aντίγραφα των µικροφίλµ και των µεταγραφών είχαν κατατεθεί τον Μάιο του 1941 στη 
Βιβλιοθήκη Widener του Χάρβαρντ (Cambridge, Mass) και βρίσκονται σήµερα στη Βιβλιοθήκη 
Houghton (*48M-394). 
 

 
Επίπεδο υποφακέλου 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης II/36/4 (παλιοί αριθµοί ταξινόµησης ΙΙ/11/1-4· ΙΙ/1/2) 
 

3.1.2 Τίτλος Συλλογή µεταγραφών διπλωµατικών τεκµηρίων για την Ιταλία του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου. 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

Τα πρωτότυπα έγγραφα που έχουν αντιγραφεί χρονολογούνται από τον Αύγουστο του 1914 έως τον 
Φεβρουάριο του 1919 (κυρίως τεκµήρια του 1914 -1915). 
 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Υποφάκελος 
 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

17 χειρόγραφα έγγραφα, αλλά όχι αυτόγραφα, αριθµηµένα: 51-69. 22 χειρόγραφα έγγραφα, 
ορισµένα αυτόγραφα. 1196 δακτυλόγραφα, µε χειρόγραφες διορθώσεις, ορισµένες από τον ίδιο τον 
Salvemini. 
 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Τα έγγραφα έχουν µεταγραφεί από διάφορες πηγές και συγκεκριµένα α) από τις φωτογραφίες των 
εγγράφων του a Prato· β) από περιλήψεις και σηµειώσεις που είχε κάνει ο G. Salvemini , µε βάση 
αυτά τα έγγραφα· γ) από το έργο Die Internationalen Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus. 
Das Jahr 1914 bis zum Kriegsausbruch, συνταγµένο από τον Otto Hoetzsch, Berlin, Verlag von 
Reimar Hobbing, 1931. 
 

3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης Tα έγγραφα είναι ταξινοµηµένα χρονολογικά. 
 

3.4.5 Εργαλεία έρευνας 
 

Η συλλογή περιλαµβάνει έναν χειρόγραφο, αλλά όχι αυτόγραφο, ηµιτελή πίνακα ο οποίος περιέχει 
τα έγγραφα της περιόδου 14 Αυγούστου 1915 – 8 Σεπτεµβρίου 1916. 
 

3.5.3 Συµπληρωµατικές πηγές / σχετικές 
ενότητες περιγραφής 

Οι σηµειώσεις που έγιναν από το παραπάνω έργο προέρχονται από τις µεταγραφές που 
φυλάσσονται και στους υποφακέλους ΙΙ/35/4.l και ΙΙ/35/5 e. 
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Παράδειγµα αρ. 11 

 
Αρχείο νοµικού προσώπου/φορέα: Περιγραφή του αρχείου, µιας σειράς και ενός φακέλου. 
Γλώσσα περιγραφής: Ιταλικά  
 
Επίπεδο αρχείου 
 
 

 

3.1.1 Κωδικός (oί) αναγνώρισης 
 

IT AS FI 0642  

3.1.2 Τίτλος 
 

Γραµµατεία της Επικρατείας (1765-1808) 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1738-1808 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Αρχείο 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

1346 δέσµες εγγράφων και κατάστιχα 

3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) 
 

Γραµµατεία της Επικρατείας (Μεγάλο ∆ουκάτο της Τοσκάνης, 1737-1808) 

3.2.2 ∆ιοικητική ιστορία 
 

Κατά την κυβερνητική πρακτική του Μεγάλου ∆ουκάτου του οίκου της Λωραίνης, τα Συµβούλια 
της Επικρατείας και των Οικονοµικών αποτελούσαν τα εργαλεία λήψης αποφάσεων για τις 
τρέχουσες υποθέσεις, αποφάσεις που υλοποιούσαν οι Γραµµατείες της Επικρατείας ανάλογα µε την 
αρµοδιότητά τους. Οι ∆ιευθυντές των Γραµµατειών της Επικρατείας και οι Σύµβουλοι, εξέφραζαν 
τις απόψεις τους στις κατά αρµοδιότητα συνεδριάσεις των Συµβουλίων. Στην ευθύνη των 
Γραµµατειών ενέπιπτε η «διεκπεραίωση» των αποφάσεων, δηλαδή η κοινοποίησή τους στα 
αρµόδια για την εκτέλεση γραφεία. Σύµφωνα µε τον κανονισµό της 31ης ∆εκεµβρίου του 1770, 
κάθε Γραµµατεία της Επικρατείας αποτελείτο από έναν ∆ιευθυντή και δύο Γραµµατείς, ο καθένας 
από τους οποίους ήταν υπεύθυνος για το δικό του τµήµα, συνέτασσε προσωπικά τα απαντητικά 
κείµενα και διεύθυνε τη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Επιπλέον, ο Πρώτος Γραµµατέας είχε την 
ευθύνη των υποθέσεων του Λιβόρνου και του τυπογραφικού ελέγχου των δηµοσιεύσεων. Ο 
δεύτερος είχε την ευθύνη των υποθέσεων της περιοχής Maremme. Ο ∆ιευθυντής είχε την 
αποκλειστική ευθύνη, χωρίς την υποχρέωση να ενηµερώνει τον αρχηγό του κράτους, µιας σειράς 
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υποθέσεων που θεωρούνταν «µέσης σηµασίας» σύµφωνα µε την ιεραρχία που είχε προκύψει από 
κανονιστική πράξη της 27ης ∆εκεµβρίου του 1773 και η οποία διέκρινε µεταξύ υποθέσεων 
«ήσσονος σηµασίας», της αρµοδιότητας των προϊσταµένων των κατωτέρων γραφείων  υποθέσεων, 
«µέσης σηµασίας», της αρµοδιότητας των ∆ιευθυντών των Τµηµάτων Επικρατείας, των 
Οικονοµικών και του Πολέµου, και υποθέσεων «υψίστης σηµασίας» της αρµοδιότητας του 
αντίστοιχου Συµβουλίου. Το 1780 πραγµατοποιήθηκε µία µεταρρύθµιση της Γραµµατείας της 
Επικρατείας που προέβλεπε τη µείωση των υποθέσεων ευθύνης των Συµβουλίων, όχι όµως µέσω 
της διεύρυνσης των αρµοδιοτήτων του ∆ιευθυντού της Γραµµατείας αλλά αυτής των επιµέρους 
υπηρεσιών. Την 6η Απριλίου του 1789, οι αρµοδιότητες της Οικονοµίας συγχωνεύτηκαν στο 
Συµβούλιο Επικρατείας, το οποίο είχε ήδη απορροφήσει το 1770 τις αρµοδιότητες Πολέµου, αλλά 
διατηρήθηκαν ωστόσο οι δύο ξεχωριστές Γραµµατείες. Επικεφαλής του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, Οικονοµίας και Πολέµου ορίστηκε ένας Πρώτος ∆ιευθυντής, ενώ επικεφαλής των 
Τµηµάτων Επικρατείας και Οικονοµικών, δύο ∆εύτεροι ∆ιευθυντές. Αυτός ο κανονισµός παρέµεινε 
σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης αντιβασιλείας του 1790. Τον Απρίλιο του 1791, µε την 
άφιξη του Φερδινάνδου του Β΄, επικυρώθηκε η διάταξη του 1789. Η µεταρρύθµιση του 1789 
εισήγαγε στη λειτουργία του Συµβουλίου στοιχεία συλλογικότητας, καθότι οι σύµβουλοι είχαν την 
υποχρέωση να συνεξετάζουν και να συζητούν τις υποθέσεις που θα έθεταν υπόψη του Μεγάλου 
∆ούκα, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που τους κοινοποιούσαν οι Γραµµατείες και συντάσσοντας 
µια οµόφωνη προς υποβολή πρόταση εκτός από τις περιπτώσεις σοβαρής διαφωνίας οπότε και 
υποβάλλονταν στο αρχηγό του κράτους οι διαφορετικές προτάσεις.  
Η Γραµµατεία της Επικρατείας καταργήθηκε µε την προσάρτηση της Τοσκάνης στη Γαλλική 
Αυτοκρατορία το 1808. 
 

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας περιγραφής 
 

Το αρχείο της Γραµµατείας της Επικρατείας αποτελούσε την οργανική συνέχεια του ονοµαζοµένου 
αρχείου του Συµβουλίου της Αντιβασιλείας. Και τα δύο ήταν υπό την εποπτεία του ∆ιευθυντού της 
Γραµµατείας της Επικρατείας. Το 1808, µε την προσάρτηση της Τοσκάνης στη Γαλλική 
Αυτοκρατορία, τα δύο αρχεία συνέρρευσαν στη Γενική Εφορεία των Αρχείων όπου και παρέµειναν 
έως το 1814, όταν µε την Παλινόρθωση επαναδραστηριοποιήθηκε η Γραµµατεία της Επικρατείας 
και απέσυρε από τη Γενική Εφορεία το αρχείο της Γραµµατείας της Επικρατείας της περιόδου 
1765-1808, ενώ το αρχείο της Αντιβασιλείας περιλήφθηκε στη νέα συγκέντρωση αρχείων που 
επιχειρήθηκε τότε υπό την εποπτεία του Βασιλικού Συνηγόρου και πήρε την ονοµασία «Ενωµένα 
µετά των αρχείων των Βασιλικών Εισοδηµάτων Αρχεία», όπου ταξινοµήθηκε και ευρετηριάσθηκε. 
Τα επόµενα χρόνια, το ίδιο το αρχείο της Γραµµατείας της Επικρατείας (1765-1808) πέρασε στα 
«Ενωµένα µετα των αρχείων των Βασιλικών Εισοδηµάτων Αρχεία» για να συρρεύσει το 1846, µαζί 
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µε αυτό του Συµβουλίου της Αντιβασιλείας, στο αρχείο των Μεταρρυθµίσεων. 
3.2.4 ∆ιαδικασία πρόσκτησης 
 

Το αρχείο της Γραµµατείας της Επικρατείας περιήλθε στο Κεντρικό Κρατικό Αρχείο της 
Φλωρεντίας σύµφωνα µε το ιδρυτικό διάταγµα του τελευταίου το 1852, µαζί µε τα υπόλοιπα αρχεία 
που ανήκαν στις Μεταρρυθµίσεις. 
 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Το αρχείο περιλαµβάνει τις υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν από τη Γραµµατεία της Επικρατείας 
και απασχόλησαν, έως και τη µεταρρύθµιση των Συµβουλίων του 1789, το Συµβούλιο της 
Επικρατείας και στη συνέχεια το Συµβούλιο της Επικρατείας, των Οικονοµικών και του Πολέµου 
καθώς και τις υποθέσεις που απασχόλησαν κατευθείαν τον Μεγάλο ∆ούκα στο ιδιαίτερο Γραφείο 
του. Συνέχεια αυτών των υποθέσων αποτελούν οι φάκελοι και τα πρωτόκολλα του Αυτοκρατορικού 
Επιτρόπου και του Γενικού ∆ιαχειριστή της Τοσκάνης που κυβέρνησαν το πρώην Μεγάλο ∆ουκάτο 
µεταξύ του 1807 και του 1808, πριν την οριστική του προσάρτηση στη Γαλλική Αυτοκρατορία. Το 
αρχείο περιλαµβάνει επίσης τις «Υποθέσεις Υγείας», που πέρασαν στην αρµοδιότητα της 
Γραµµατείας της Επικρατείας µε διάταγµα του Γενικού ∆ιαχειριστή της Τοσκάνης το 1808. 
 

3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης 
 

Το αρχείο, ως προς εκείνο το µέρος του που αφορά την τεκµηρίωση που παρήχθη από τη 
Γραµµατεία της Επικρατείας, είναι δοµηµένο στις τρεις τυπικές σειρές των αρχείων των 
γραµµατειών και του υπουργείων της Τοσκάνης: µια σειρά περιέχει τις δέσµες φακέλων των 
διεκπεραιωµένων υποθέσεων, µια άλλη τα βιβλία πρωτοκόλλων των αποφάσεων και τέλος, µια 
σειρά καταστίχων περιέχει τα ευρετήρια των υποθέσεων, αποτελώντας το εργαλείο πρόσβασης στις 
δύο άλλες σειρές. Το αρχείο δεν διέθετε τα απαραίτητα εργαλεία έρευνας ούτε και ενιαία αρίθµηση 
έως και τη µεταφορά του στις υπηρεσίες του σηµερινού κτιρίου του Κρατικού Αρχείου της 
Φλωρεντίας (1989), οπότε και ευρετηριάσθηκε από την Οrsola Campanille αποκτώντας και µια 
συνεχή αρίθµηση.  
 

3.4.1 Όροι πρόσβασης Η σειρά των ευρετηρίων των υποθέσεων δεν διατίθεται στην πρωτότυπη µορφή της. 
 

3.4.2 Όροι αναπαραγωγής 
 

Η φωτοτυπική αναπαραγωγή της σειράς «ευρετήρια των υποθέσεων» γίνεται βάσει των µικροφίλµ 
που υπάρχουν. 
 

3.4.5 Εργαλεία έρευνας 
 

Γραµµατεία της Επικρατείας (1765-1808), ευρετήριο της Ο. Campanille, Φλωρεντία, 1989, 
Ευρετήρια, αριθµ. Ν/292. 
 

3.5.2 Εντοπισµός αντιγράφων Ολόκληρη η σειρά «ευρετήρια των υποθέσεων» έχει αναπαραχθεί σε µικροφίλµ. 
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3.5.3 Συµπληρωµατικές πηγές / σχετικές 
ενότητες περιγραφής 
 

Οι δέσµες φακέλων των διευθυντικών υποθέσεων από το 1771 έως το 1785 διατηρούνται σήµερα 
στο αρχείο του Συµβουλίου της Αντιβασιλείας (1737-1765) αριθµ. 1008-1025. Η έρευνα σ’ αυτές 
εξασφαλίζεται, όπως και για το σύνολο της τεκµηρίωσης που σχετίζεται µε τη Γραµµατεία της 
Επικρατείας, µέσω της σειράς των ευρετηρίων των υποθέσεων, που σώζεται στο αρχείο της 
Γραµµατείας της Επικρατείας (1765-1808).  
Μια δεύτερη σειρά πρωτοτύπων των ευρετηρίων των υποθέσεων της περιόδου 1790-1808 σώζεται 
στη Γραµµατεία του Ιδιαιτέρου Γραφείου. Αντίγραφα πρωτοκόλλων, Γραµµατεία της Επικρατείας, 
αριθ. 1-186. 
 

3.5.4 ∆ηµοσιεύσεις / βιβλιογραφία 
 

CAMPANILE O., «Introduzione all’inventario della Segretaria di stato (1765-1808)», στο Per 
Orsella, Firence, 1993, σελ. 17-25. 
 

3.7.1 Όνοµα και παρατηρήσεις του/της 
αρχειονόµου 
 

Η περιγραφή του αρχείου τυποποιήθηκε από την Alessandra Topini στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Αυτοµατοποιηµένη αναγραφή των ιταλικών αρχείων» (Anagrafe informatizzata degli archivi 
italiani) και αναθεωρήθηκε από τον Stefano Vitali (1999). Για τη σύνταξη των παραπάνω 
χρησιµοποιήθηκαν οι εξής πηγές: Κρατικό Αρχείο Φλωρεντίας, Γραµµατεία της Επικρατείας (1765-
1808), 1142. SUAP, Rodinný archiv Toskánsckých Habsburku, Ferdinando III, 1, cc.1-4. Επίσης οι 
παρακάτω βιβλιογραφικές πηγές: PANSINI G., «Potere politico e amministrazione al tempo della 
Reggenza lorenese», στο Pompeo Neri. Atti del colloquio di studi di Castelfiorentino 6-7 maggio 
1988, επιµ. A. Fratoianni και M. Verga, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1992,  σελ. 
29-82. CONTINI A., «Pompeo Neri tra Firenze e Vienna (1755-1766)» ibidem σελ. 239-331. 
BECAGLI V., «Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina», ibidem, σελ. 
333-376. 
 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής 
 

H περιγραφή του αρχείου τυποποιήθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εγχειριδίου των υπευθύνων 
του προγράµµατος «Αναγραφή των ιταλικών αρχείων» (Ρώµη, 1994) και τις Οδηγίες για την 
ανάκτηση των δεδοµένων. Πρόγραµµα «Αναγραφή» του Κρατικού Αρχείου Φλωρεντίας, 
(Φλωρεντία, 1995-1997) και αναθεωρήθηκε σύµφωνα µε το ∆ΙΠΑΠ (Γενικό). 
 

3.7.3 Χρονολογία (ες) περιγραφής 
 
 

Πρώτη σύνταξη το 1995 και αναθεώρηση τον Σεπτέµβριο του 1999. 

  



Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία 
 

108 

  
Επίπεδο σειράς 
 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης IT AS FI 0642 001 
 

3.1.2 Τίτλος «∆ιεκπεραιωµένες υποθέσεις» (“Affari risoluti”) 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 1738-1808 
 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Σειρά 
 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

815 δέσµες εγγράφων 
 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Η σειρά απαρτίζεται από δέσµες που περιλαµβάνουν τις υποθέσεις αρµοδιότητας της Γραµµατείας 
της Επικρατείας. Κάθε δέσµη εγγράφων είναι διαµορφωµένη από τα έγγραφα που ήταν απαραίτητα 
για την εξέλιξη της υπόθεσης, από τη στιγµή που ξεκινούσε (σχέδια των αποσταλλέντων εγγράφων 
και απαντητικών επιστολών, διάφορα έγγραφα) έως το κλείσιµό της µε το έγγραφο της σχετικής 
απόφασης. Η σειρά περιλαµβάνει υποθέσεις τις οποίες ολοκλήρωσε ο Αρχηγός του Κράτους στο 
πλαίσιο του Συµβουλίου ή εκτός αυτού, από το 1784 έως το 1789 και από το 1791 έως το 1799. 
Από το 1790 έως τον Απρίλιο του 1791, τις υποθέσεις που ολοκλήρωσε το Συµβούλιο της 
Αντιβασιλείας ή ο Αρχηγός του Κράτους. Από τον Ιούλιο του 1799 έως τον Μάιο του 1800, τις 
υποθέσεις που ολοκλήρωσε, αναλαµβάνοντάς τις άµεσα ή κατόπιν ηγεµονικής εξουσιοδοτήσεως, η 
Γερουσία. Από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 1800, τις υποθέσεις που ολοκλήρωσε η 
Αντιβασιλεία. Από το 1801 έως το 1807, κατά τη διάρκεια του Βασιλείου της Ετρουρίας, τις 
υποθέσεις που ολοκλήρωσε η Αντιβασιλεία, την οποία ασκούσε η Βασίλισσα στο όνοµα του 
Λουδοβίκου των Βουρβώνων. Από τον ∆εκέµβριο του 1807 τις υποθέσεις που ολοκλήρωσε το 
Συµβούλιο, υπό την προεδρία του Επιτρόπου της Α. Μ. του Αυτοκράτορα των Γάλλων και Βασιλιά 
της Ιταλίας, και από το 1808 το Συµβούλιο και ο Γενικός ∆ιαχειριστής της Τοσκάνης. 
 

3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης 
 
 

Σε κάθε δέσµη οι υποθέσεις είναι συγκεντρωµένες κατά τον αριθµό πρωτοκόλλου τους, 
αριθµηµένες κατά έτος και ταξινοµηµένες  χρονολογικά σύµφωνα µε την ηµεροµηνία της 
απόφασης που κλείνει οριστικά την υπόθεση. 
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3.4.5 Εργαλεία έρευνας 
 

Η ανεύρεση των υποθέσεων που είναι µεταγενέστερες του 1771 είναι δυνατή χάρη στα «ευρετήρια 
υποθέσεων», στα οποία είναι καταγραµµένες κατά τµήµα ή σύµφωνα µε το πρόσωπο που αφορούν, 
αριθµηµένες µε τον αριθµό πρωτοκόλλου τους και έναν δεύτερο, εσωτερικό, αριθµό πρωτοκόλλου. 
 

 
Επίπεδο φακέλου 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 289 
 

3.1.2 Τίτλος «∆έσµη 1» 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) Ιανουάριος 1780 
 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Αρχειακή ενότητα 
 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 

4 φάκελοι 
 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Καταχωρίσεις εγγράφων 1-4, του γραµµατέα Seratti. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  της ελληνικής έκδοσης 
Ι. Πλήρη παραδείγµατα 

 
 

Παράδειγµα  αρ. 1 
 
Αρχείο νοµικού προσώπου/φορέα: Περιγραφή του αρχείου, ενός υπο-αρχείου, µιας σειράς και ενός φακέλου.  
 
Επίπεδο αρχείου 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

GR – GAK … [∆εν έχει εισαχθεί ακόµα στα ΓΑΚ σύστηµα κωδικών αναγνώρισης] 
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ -ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

3.1.2 Τίτλος 
 

Αρχείο Γραµµατείας/ Υπουργείου επί των Οικονοµικών (περίοδος Όθωνος) 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1833-1862 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Αρχείο 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

398 φάκελοι, 338 βιβλία (25 τρέχοντα µέτρα) 
 

3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) 
 

Ανάκτορα, Γραµµατεία/Υπουργείο επί των Οικονοµικών 

3.2.2 ∆ιοικητική ιστορία 
 

Στις 25 Ιανουαρίου/1Φεβρουαρίου 1833 καθιερώθηκε, µε διάταγµα της Αντιβασιλείας, οι 
διευθύνοντες τα Υπουργεία να φέρουν τον τίτλο του «Γραµµατέως της Επικρατείας» ενώ 
παράλληλα µε το διάταγµα της 3/15ης Απριλίου 1833 «Περί του σχηµατισµού των Γραµµατειών» 
ορίστηκαν επτά Γραµµατείες, πέµπτη µεταξύ των οποίων και η Γραµµατεία επί των Οικονοµικών. 
Με ιδιαίτερο διάταγµα που εκδόθηκε την 3/15η  Απριλίου 1833 «Περί του σχηµατισµού και των 
καθηκόντων της επί των Οικονοµικών Γραµµατείας» καθορίστηκαν και οι αρµοδιότητές της. 
Συγκεκριµένα, αναλάµβανε τα καθήκοντα της φύλαξης και διατήρησης της περιουσίας του 
∆ηµοσίου, της κατανοµής των φόρων, της διενέργειας πληρωµών, του δηµοσίου λογιστικού και του 
δηµοσίου χρέους. Τη διεύθυνση όλων των υπαγοµένων στην Γραµµατεία υποθέσεων αναλάµβανε ο 
επί των Οικονοµικών Γραµµατέας της Επικρατείας. Μέχρι το 1844 επέρχονται ορισµένες αλλαγές 
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στον τρόπο διεύθυνσης της Γραµµατείας Οικονοµικών. Με το διάταγµα της 1/13ης Απριλίου 1836 
διορίζεται ένας οικονοµικός ∆ιευθυντής, ως ∆ιευθυντής του Γραφείου της Γραµµατείας, µε καθήκον 
την εποπτεία όλων των κατά τόπους οικονοµικών αρχών του κράτους µέσα από ετήσιες περιοδείες 
στους νοµούς. Με το διάταγµα της 16/28ης  Οκτωβρίου 1839 η διεύθυνση της Γραµµατείας γίνεται 
πιο συλλογική, εφόσον επικεφαλής της Γραµµατείας επί των Οικονοµικών διορίζεται ένας 
∆ιευθυντής, ο οποίος ασκεί όλα τα καθήκοντα του Γραµµατέα της Επικρατείας, µε τη σύµπραξη 
ωστόσο ενός ιδιαίτερου Οικονοµικού Συµβουλίου αποτελούµενου από δύο ανώτερους υπαλλήλους 
της Γραµµατείας.  
Οι Γραµµατείς της Επικρατείας µετωνοµάσθηκαν σε Υπουργούς µε το Σύνταγµα του 1844 και 
έκτοτε οι Γραµµατείες καθιερώθηκαν να λέγονται Υπουργεία. Ο όρος Υπουργείο καθιερώθηκε 
νοµοθετικά µε το νόµο ΛΓ΄ της 3/7ης Ιουνίου 1846 «Περί διοργανισµού των Υπουργείων».  Ο νόµος 
αυτός κατήργησε όλες τις αντιβαίνουσες σ’ αυτόν διατάξεις των διαταγµάτων της 3/15ης Απριλίου 
1833, διατηρώντας τον ίδιο αριθµό (επτά) και τα είδη των Υπουργείων όπως αυτά είχαν καθοριστεί 
µε το διάταγµα του 1833. Η τελική τροποποίηση επήλθε µε το διάταγµα της 23ης Μαρτίου 1851 
«Περί εσωτερικού κανονισµού του Υπουργείου των Οικονοµικών και γενική της υπηρεσίας αυτού 
διαίρεσις εις τµήµατα». 
 

3.2.4 ∆ιαδικασία πρόσκτησης 
 

Η πρόσκτηση από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) πολλών αρχείων του δηµόσιου τοµέα 
του 19ου αι. ήταν ιδιαίτερα δυσχερής κατά την πρώτη περίοδο της λειτουργίας τους (1914 κ.ε.). 
Η πρώτη εισαγωγή τµήµατος του αρχείου του Υπουργείου Οικονοµικών στα ΓΑΚ έγινε στις 
17.11.1917 µε Αριθµό Βιβλίου Εισαγωγής (Α.Β.Ε.) 65. Ακολούθησαν έκτοτε διαδοχικές εισαγωγές 
τµηµάτων του αρχείου στην Υπηρεσία µε Α.Β.Ε. 79, 99, 112, 313. Να σηµειωθεί ότι ορισµένα 
τµήµατα του αρχείου εισήχθησαν στα ΓΑΚ υπό έκτακτες συνθήκες µε συνέπεια τη µη καταχώρησή 
τους στο Βιβλίο Εισαγωγής Εγγράφων. Επιπρόσθετα, η έλλειψη πρωτοκόλλων παράδοσης-
παραλαβής για πολλές τµηµατικές εισαγωγές του αρχείου δεν διευκόλυνε την πλήρη γνώση του 
περιεχοµένου. 
 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Το αρχείο της Γραµµατείας/Υπουργείου επί των Οικονοµικών διαρθρώνεται ως εξής: 
Α. Υπο-αρχείο Γραµµατείας επί των Οικονοµικών  (1833-1844, Μάρτιος) 

1. Υπο- αρχείο Ανακτόρων 
2. Υπο- αρχείο Γραµµατείας-κεντρική υπηρεσία. 

Β. Υπο-αρχείο Υπουργείου Οικονοµικών (1844, Απρίλιος- 1862) 
1. Υπο- αρχείο Ανακτόρων 
2. Υπο-αρχείο Υπουργείου-κεντρική υπηρεσία. 
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Τα υπο-αρχεία Ανακτόρων περιλαµβάνουν τα εξερχόµενα έγγραφα της κεντρικής υπηρεσίας της 
Γραµµατείας/Υπουργείου προς τα Ανάκτορα: αναφορές, υποµνήµατα, εκθέσεις του 
Γραµµατέα/Υπουργού Οικονοµικών, αναφορές άλλων Γραµµατειών, σχέδια νόµων και 
διαταγµάτων υποβαλλόµενα στα Ανάκτορα προς επικύρωση. Περιλαµβάνουν επίσης αναφορές και 
υποµνήµατα διαφόρων διοικητικών αρχών καθώς και αιτήσεις πολιτών απευθυνόµενες στον 
Βασιλέα. Το υλικό των υπο-αρχείων συµπληρώνεται µε τοπογραφικά σχέδια, αρχιτεκτονικές 
αποτυπώσεις κτηρίων, στρωµατογραφήσεις πετρωµάτων, σχέδια µητρών του Νοµισµατοκοπείου, 
σχέδια εµβληµάτων δασονόµων, συµβόλαια και συµφωνητικά µε οίκους και εταιρείες της 
αλλοδαπής. Τα υπο-αρχεία της κεντρικής υπηρεσίας της Γραµµατείας/Υπουργείου Οικονοµικών 
περιλαµβάνουν τα εισερχόµενα στην κεντρική υπηρεσία έγγραφα προερχόµενα από τα Ανάκτορα, 
τις υπόλοιπες Γραµµατείες/Υπουργεία, τις υπάλληλες οικονοµικές αρχές, και από ιδιώτες. 
Λεπτοµερέστερα, το αρχειακό υλικό απαρτίζεται από: Βασιλικά ∆ιατάγµατα διευθυνόµενα στην 
κεντρική υπηρεσία προς ενέργεια, αναφορές των υπαλλήλων οικονοµικών αρχών -µε συνηµµένα 
πολλές φορές δικαιολογητικά έγγραφα- ισολογισµούς και λογαριασµούς ληψοδοσίας εφοριών, 
τελωνείων, ταµείων, αλυκών, έγγραφα και φόρµες τελωνείων, υγειονοµείων και λιµεναρχείων, 
καταλόγους αποδεκατώσεων και επιτροπικά έγγραφα συνταξιοδοτούµενων αγωνιστών, χηρών και 
ορφανών, οθωµανικά  έγγραφα και τίτλους κυριότητας. Στο υλικό του αρχείου συγκαταλέγονται 
επίσης πρωτόκολλα και κατάστιχα/βιβλία της κεντρικής υπηρεσίας και των υπαλλήλων υπηρεσιών 
της Γραµµατείας. 
Όλα τα υπο-αρχεία διαιρέθηκαν σε σειρές σύµφωνα µε τα αντικείµενα της αρµοδιότητας της 
Γραµµατείας/Υπουργείου: 1) Οργάνωση-Προσωπικό, 2) Οικονοµικοί Επίτροποι/Έφοροι,  3) ∆άση, 
4) Ορυκτά, 5) Αλυκές, 6) Αλιεία-Ιχθυοτροφεία, 7) Βασιλικό Νοµισµατοκοπείο και Σφραγιστήριο, 
 8) Τελωνεία, 9) Προϋπολογισµοί, 10) ∆ηµόσια Ταµεία, 11) Συντάξεις, 12) Νεόφυτοι 
(Νεοφώτιστοι), 13) ∆ωρεές, 14) ∆ιαφορές µε το ∆ηµόσιο. 
Ορισµένες από αυτές τις σειρές υποδιαιρούνται σε υποσειρές.  
 

3.3.3 Προσθήκες υλικού 
 

Αναµένονται προσθήκες υλικού µετά την ένταξη τµηµάτων αταξινόµητου υλικού που περιέχονται 
σε άλλα αρχεία.  
Για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, βλ. Γιαλαµά ∆ιονυσία, «Αρχεία Οθωνικής περιόδου (1833-
1862)», ∆ηµόσια Αρχεία – Αρχειακές Συλλογές (Οκτώβριος 1990-Μάρτιος 1991), Βιβλιοθήκη  
Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 20, Ιούλιος 1991, σελ. 40-47. Επίσης, για 600 πρωτόκολλα και 
βιβλία της Γραµµατείας/Υπουργείου Οικονοµικών, βλ. «Πίνακα καταγραφής υπηρεσιακών 
βιβλίων» από τις: Αρετή Καλογερά  και Υπακοή Χατζηµιχαήλ. 
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3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης 
 

Πριν την τελική ταξινόµησή του το αρχείο βρισκόταν διασκορπισµένο σε δύο αποθηκευτικούς 
χώρους και το αρχειακό υλικό δεν παρουσίαζε καµία οµοιογένεια ως προς την τυπολογία του.   
Η πολιτειακή µεταβολή του 1844 και οι διοικητικές µεταρρυθµίσεις που ακολούθησαν, 
υπαγόρευσαν τη διαίρεση του αρχείου σε δύο υπο-αρχεία αντίστοιχα, µε συµβατική τοµή τον 
Μάρτιο1844, εποχή επικύρωσης του Συντάγµατος. Εποµένως προέκυψαν: 
Α. Υπο-αρχείο Γραµµατείας (1833-1844, Μάρτιος) 
Β. Υπο-αρχείο Υπουργείου (1844, Απρίλιος- 1862). 
Το όλο σώµα του κάθε υπο-αρχείου ήταν εµφανές ότι αποτελείτο από δύο επίσης υπο- αρχεία. Το 
ένα  είχε συγκροτηθεί στα Ανάκτορα και περιελάµβανε φακέλους εισερχοµένων εγγράφων που 
κάλυπταν την περίοδο 1833-1862. Παραγωγοί των εγγράφων ήταν η κεντρική υπηρεσία της 
Γραµµατείας/Υπουργείου Οικονοµικών, άλλες Γραµµατείες και ιδιώτες. Το δεύτερο υπο-αρχείο, 
αποτελούµενο από λυτά έγγραφα, είχε συγκροτηθεί στην κεντρική υπηρεσία της 
Γραµµατείας/Υπουργείου Οικονοµικών και κάλυπτε την ίδια χρονική περίοδο 1833-1862. 
Παραγωγοί των εγγράφων ήταν τα Ανάκτορα, οι υπάλληλες οικονοµικές υπηρεσίες της 
Γραµµατείας/Υπουργείου, άλλες διοικητικές αρχές και ιδιώτες. Εποµένως προέκυψαν: 
Α. Υπο-αρχείο Γραµµατείας (1833-1844, Μάρτιος) 

1. Υπο-αρχείο Ανακτόρων 
2. Υπο-αρχείο Γραµµατείας-κεντρική υπηρεσία. 

Β. Υπο-αρχείο Υπουργείου (1844, Απρίλιος- 1862) 
1. Υπο-αρχείο Ανακτόρων 
2. Υπο-αρχείο Υπουργείου-κεντρική υπηρεσία. 

Για την ταξινόµηση του υπο-αρχείου των Ανακτόρων και των δύο περιόδων λήφθηκε υπόψη ο 
κατάλογος του οθωνικού αρχείου µε τίτλο: Πίναξ του εν τοις  Ανακτόροις Αρχείου του Κράτους από 
της συστάσεως του Βασιλείου 1833 και µέχρι του τέλους της Βασιλείας του Όθωνος καταρτισθείς το 
έτος 1876 µετά την απώλεια του πρωτοτύπου υπό του Γραµµατέως του ιδιαιτέρου Βασ. Γραφείου 
κυρίου Φιλίππου Λέλλη (βλ. Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 11, 1972, σελ. 46-51). 
Για την ταξινόµηση των υπο-αρχείων της Γραµµατείας και του Υπουργείου-κεντρική υπηρεσία 
χρησιµοποιήθηκε οργανόγραµµα της υπηρεσίας που βρέθηκε σε φάκελο του υπο-αρχείου των 
Ανακτόρων καθώς και το Β. ∆ιάταγµα της 21ης Μαρτίου 1851 «Περί εσωτερικού κανονισµού του 
Υπουργείου Οικονοµικών». 
Στη συνέχεια, τα παραπάνω διαιρέθηκαν σε 14 σειρές σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες της 
Γραµµατείας/Υπουργείου Οικονοµικών. Οι σειρές αυτές αναφέρονται και στον κατάλογο του 
οθωνικού αρχείου που προαναφέρθηκε. Ορισµένες από αυτές διαιρέθηκαν σε υποσειρές µε βάση 
τον ίδιο κατάλογο. 
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3.4.1 Όροι πρόσβασης 
 

∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην πρόσβαση. 

3.4.2. Όροι αναπαραγωγής 
 

Η αναπαραγωγή των εγγράφων υπόκειται στους ισχύοντες κανονισµούς των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους. 
 

3.4.3 Γλώσσα / γραφή τεκµηρίων 
 

Υπο-αρχεία Ανακτόρων: κυρίως γερµανική, γαλλική και δευτερευόντως ελληνική. Ελάχιστα 
έγγραφα στην αγγλική, ιταλική και  τουρκική γλώσσα.  
 
Υπο-αρχεία Κεντρικής Υπηρεσίας της Γραµµατείας/ Υπουργείου επί των Οικονοµικών: όλα τα 
έγγραφα στην ελληνική γλώσσα. Λίγα έγγραφα στην τουρκική.  
 
Γραφή: γοτθική γραφή (για τα έγγραφα στη γερµανική γλώσσα), οθωµανική γραφή (για τα έγγραφα 
στην τουρκική γλώσσα). 
 

3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 
προϋποθέσεις 
 

Μεγάλο µέρος των εγγράφων και των βιβλίων/καταστίχων του αρχείου βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση. Πολλά έγγραφα παρουσιάζουν αλλοιώσεις ενώ πολλά βιβλία/κατάστιχα είναι ακέφαλα, 
κολοβά και µε αλλοιωµένες τις εσωτερικές τους καταχωρίσεις, έντυπες ή χειρόγραφες, συνέπεια 
προφανώς των κακών συνθηκών φύλαξης του αρχείου για περισσότερο από µισό αιώνα. 
 

3.4.5 Εργαλεία έρευνας 
 

∆ιατίθεται αναλυτικό ευρετήριο ανά υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά και φάκελο. Το αναλυτικό 
ευρετήριο συνοδεύεται από αλφαβητικό γενικό ευρετήριο (Index). 
 

3.5.3 Συµπληρωµατικές πηγές / σχετικές 
ενότητες περιγραφής 
 

1. «Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, Γ΄ Αρχείον περιόδου Όθωνος, φ. 143-146 Οικονοµικών», 
Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 11, Αθήνα, 1972, σ. 299. 
2. «Οθωνικόν Αρχείον, γ) Υπουργεία, Υπουργείον Οικονοµικών 1833-1862, φ. 14-35»,  Βιβλιοθήκη 
Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 12, Αθήνα, 1973, σ. 459.  
3. «Ιστορικά αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη, Ε΄ Κατάλογος κυτίων µε δελτία, α.α. 32 Υπουργείον 
Οικονοµικών 1821-1864», Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 13, Αθήνα, 1974, σ.  403. 
4. «Αρχεία Οθωνικής περιόδου (1833-1862)», Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 20, 
Αθήνα, 1974, σ. 40-47. 

 
3.5.4 ∆ηµοσιεύσεις / βιβλιογραφία 
 

Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 11, Αθήνα 1972, σ. 24-27, 46-51, 532-545 
Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 12, Αθήνα 1973, σ. 8-10 
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Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 13, Αθήνα 1974, σ. 329-334. 
 

3.7.1 Παρατηρήσεις και όνοµα του/της 
αρχειονόµου 
 

Το αρχείο ταξινοµήθηκε και περιγράφηκε στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους από τη Βάσω Ψιµούλη (1992- 1997). Η ίδια έκανε την προσαρµογή του συγκεκριµένου 
παραδείγµατος για τις ανάγκες αυτής της έκδοσης. 
 

3.7.3 Χρονολογία (ες)  περιγραφής 
 
 

Το εργαλείο έρευνας συντάχθηκε:1996-1997. 

Επίπεδο υπο-αρχείου 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

[GR-GAK …] 

3.1.2 Τίτλος 
 

Υπο-αρχείο Ανακτόρων 

3.1.3 Χρονολογία(ες) 
 

1833-1844 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Υπο-αρχείο Ανακτόρων, υπο-αρχείου Γραµµατείας επί των Οικονοµικών 

3.1.5 Μέγεθος & υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

231 φάκελοι 

3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) 
 

Ανάκτορα 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Το υπο-αρχείο διαιρείται σε 14 σειρές, σύµφωνα µε τα αντικείµενα της αρµοδιότητας της 
Γραµµατείας/Υπουργείου: 

• Οργάνωση-Προσωπικό  
• Οικονοµικοί Επίτροποι/Έφοροι  
• ∆άση  
• Ορυκτά  
• Αλυκές  
• Αλιεία-Ιχθυοτροφεία  
• Βασιλικό Νοµισµατοκοπείο και Σφραγιστήριο  
• Τελωνεία  
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• Προϋπολογισµοί 
• ∆ηµόσια Ταµεία  
• Συντάξεις  
• Νεόφυτοι (Νεοφώτιστοι)  
• ∆ωρεές 
• ∆ιαφορές µε το ∆ηµόσιο.  

Οι σειρές αυτές αναφέρονται επίσης στον κατάλογο του Οθωνικού αρχείου (βλ. 3.3.1 περιγραφή σε 
επίπεδο αρχείου) 
 

3.3.3 Προσθήκες υλικού 
 

Αναµένονται προσθήκες υλικού µετά την ένταξη τµηµάτων αταξινόµητου υλικού που περιέχονται 
σε άλλα αρχεία.  
 

3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης 
 

Βλ. αντίστοιχο 3.3.4 σε επίπεδο αρχείου. 

3.4.3 Γλώσσα / γραφή τεκµηρίων 
 

Κυρίως γερµανική, γαλλική και δευτερευόντως ελληνική. Ελάχιστα έγγραφα στην αγγλική, ιταλική 
και τουρκική γλώσσα.  
Γραφή: γοτθική γραφή (για τα έγγραφα στη γερµανική γλώσσα), οθωµανική γραφή (για τα έγγραφα 
στην τουρκική γλώσσα). 
 

Επίπεδο σειράς 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

[GR – GAK…] 

3.1.2 Τίτλος 
 

∆άση 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1833-1844 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Σειρά 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

33 φάκελοι 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Με το Β. ∆ιάταγµα της 3/15ης Απριλίου 1833 οριζόταν ως µια από τις βασικές αρµοδιότητες της 
Γραµµατείας Οικονοµικών, Η µέριµνα για την ωφέλεια από τα εθνικά δάση σύµφωνα µε της αρχές 
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της δασονοµίας. Μέχρι το 1836, διάφοροι νόµοι και διατάξεις καθόρισαν την οργάνωση των 
δασονοµείων. Με τα Β. ∆ιατάγµατα της 18/30ης Σεπτεµβρίου 1836 και 7/19ης Αυγούστου 1838 
«Περί διοργανισµού των δασονοµείων» ενισχύεται η ενιαία διεύθυνση της δασονοµικής υπηρεσίας 
σε όλη την επικράτεια. 
 

Επίπεδο φακέλου 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
 

[GR – GAK…] 

3.1.2 Τίτλος 
 

Forst Οrganization. T. I, Οργάνωση της ∆ασονοµικής Υπηρεσίας. Τ. Α΄  

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1834 (8/20 Ιουν.) -1837 (4/16 ∆εκ.) 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Φάκελος 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

1 φάκελος (5 εκ.). 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Αναφορές, υποµνήµατα, σχέδια νόµου, εγκεκριµένα σχέδια Β. ∆ιαταγµάτων: οργανισµός της 
δασονοµικής υπηρεσίας- θέµατα προσωπικού: διορισµοί και παραιτήσεις δασονόµων, άδειες 
απουσίας, προκαταβολές µισθών- επιµόρφωση δασονόµων- είσπραξη δασικών εισοδηµάτων 
περιοδείες και επιθεωρήσεις δασών - Εκθέσεις επιτόπιας επιθεώρησης των δασονοµείων: Ευβοίας, 
Ήλιδος, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Μεγάρων και Κυκλάδων του Επιθεωρητή ∆ασών Φρίµερ - 
Εισηγήσεις της Γραµµατείας επί των Οικονοµικών και του Επιθεωρητή ∆ασών Φρίµερ,  σχετικά µε 
τη µετάθεση του ∆ασονόµου Αττικής στα Μέγαρα, τη διάλυση του ∆ασονοµείου Κυκλάδων και τη 
σύσταση ∆ασονοµείου Κυλληνίας - Πίνακας κατανοµής δασών νήσου Ευβοίας - Πίνακες 
προσωπικού δασονοµείων. 
 

3.4.3 Γλώσσα / γραφή τεκµηρίων Γερµανικά, ελληνικά, γαλλικά. 
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Παράδειγµα αρ. 2 

 
Αρχείο νοµικού προσώπου/φορέα: Περιγραφή  µιας  σειράς ενός αρχείου, µιας υποσειράς του, ενός φακέλου και ενός τεκµηρίου. 
 

Επίπεδο σειράς 
 
3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης [GR Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ37]      

[ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  1] 
 
  

3.1.2 Τίτλος Τεχνικές Υπηρεσίες 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 1905 - 
 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Σειρά 
 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας        
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 
 

…. φάκελοι: …  λυτά έγγραφα, .… σελίδες εγγράφων, …. µέτρα µήκους.      .… βιβλία: .… 
σελίδες βιβλίων, …. µέτρα µήκους.  Μικροταινίες αριθ. … - ….  Πλήθος µικροταινιών ….  
Μέγεθος ψηφιακών αρχείων …. 
 

3.2.1 Ονόµατα  παραγωγού (ών) Τεχνικές Υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος  
 

3.2.2 ∆ιοικητική ιστορία 
 

Το 1918 ιδρύεται στην Εθνική Τράπεζα Ειδικό Τεχνικό Γραφείο ή Τεχνικό Τµήµα υπαγόµενο 
στη ∆ιοίκηση µε αρµοδιότητες την κατασκευή, επισκευή και βελτίωση των καταστηµάτων και 
λοιπών κτιρίων της Τράπεζας. Το 1924 το Τµήµα υπάγεται σε µία από τις έξι ∆ιευθύνσεις του 
Κεντρικού Καταστήµατος, ενώ τον επόµενο χρόνο επανέρχεται στον έλεγχο της ∆ιοικήσεως. 
Το 1931 γίνεται ανεξάρτητο Τεχνικό Τµήµα υπαγόµενο απευθείας στη ∆ιοίκηση έως το 1943 
που µετονοµάζεται Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών. Το 1956 µετατρέπεται σε Υποδιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων στη ∆ιεύθυνση Περιουσίας Τραπέζης και από το 1973 αναβαθµίζεται σε 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

                                                           
1 Το ηλεκτρονικό Σύστηµα Ιστορικών Πληροφοριών  που χρησιµοποιεί το Ι.Α./Ε.Τ.Ε. έχει εισαγάγει στην περιγραφή, από το 1996,  το ∆Ι.Π.Α.Π. (Γ), α΄ οριστική έκδοση.  Το συγκεκριµένο 
  παράδειγµα  που  παρατίθεται αναδιαµορφώνεται θεωρητικά στις απαιτήσεις του νέου, αναθεωρηµένου  ∆Ι.Π.Α.Π. (Γ)  αποκλειστικά  και µόνο  για τις ανάγκες της παρούσας έκδοσης. 
  Συντάκτες: Ζήσιµος Χ. Συνοδινός – Νίκος Παντελάκης. 
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3.2.3 Ιστορικό της ενότητας περιγραφής Η σειρά διαµορφώθηκε µε τα τεκµήρια  των Τεχνικών Υπηρεσιών της Ε.Τ.Ε., τα οποία, µετά τη 

λήξη της  υπηρεσιακής τους χρησιµότητας, κατέληξαν στο Γενικό Αρχείο της Τράπεζας. Το 
1947 το Τεχνικό Τµήµα παρέλαβε επίσης τους φακέλους των ήδη καταργηθέντων φορέων, που 
είχαν δηµιουργηθεί µε πρωτοβουλία της Τράπεζας: του Ελληνικού Συνδικάτου Υδροηλεκτρικών 
Μελετών και Εγκαταστάσεων ∆υτικής Μακεδονίας & Στερεάς Ελλάδος (1920-1930) και  της 
Επιτροπής Μελέτης των Πηγών Ενεργείας της Ελλάδος (1942-1945), οι οποίοι αφορούσαν 
µελέτες και στοιχεία για τα µεγάλα τεχνικά έργα υποδοµής και ανασυγκρότησης της χώρας της 
περιόδου 1920-1950. 
 

3.2.4 ∆ιαδικασία πρόσκτησης 
 

Εισαγωγή του υλικού από το Γενικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Λευκός άνθρακας, Ιταλο-Ελληνικόν Συνδικάτον  Μελετών & Εργοληψιών: Άσκηση 
λογιστικού-οικονοµικού ελέγχου στα τεχνικά έργα. Μελέτες για την κατασκευή µεγάλων 
τεχνικών έργων (υδραυλικά, συγκοινωνίες, οδοποιία κλπ.). Οικοδοµικός Συνεταιρισµός 
Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. στη Φιλοθέη. Κατασκευή Μεγάρου Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Κατασκευή, 
επισκευή και βελτίωση των καταστηµάτων και λοιπών κτιρίων της Ε.Τ.Ε.  
 

3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική         
διατήρηση 
 

Εκκαθάριση των πολλαπλών αντιγράφων, καθώς και των µερικών λογαριασµών, 
επιµετρήσεων, τιµολογίων και παραστατικών πιστοποίησης των έργων στην περίπτωση που τα 
στοιχεία τους περιλαµβάνονται σε συγκεντρωτικές καταστάσεις και λογιστικά βιβλία. 
 

3.3.3 Προσθήκες υλικού                                           Αναµένονται προσθήκες υλικού, κυρίως σχετικού µε την κατασκευή, διαµόρφωση  και 
                                                                                    επισκευή κτιρίων που στεγάζουν µονάδες της Τράπεζας. 
 
3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης 
 

Θεµατικό µε βάση τον φορέα ή την υπηρεσία παραγωγής του αρχειακού υλικού της σειράς ή µε 
βάση το έργο κατασκευής. 
 

3.4.1 Όροι πρόσβασης 
 

Όλο το υλικό µέχρι το 1953 είναι προσβάσιµο στο κοινό, εκτός ορισµένων κατασκευαστικών 
λεπτοµερειών και σχεδίων για λόγους ασφαλείας (βλ. παρακάτω σηµ. 4). 
 

3.4.2 Όροι αναπαραγωγής 
 

Ελεύθερη η αναπαραγωγή µε τη χρησιµοποίηση ανάλογου  µε τη φύση των τεκµηρίων µέσου.  

3.4.3 Γλώσσα / γραφή των τεκµηρίων Ελληνική, γαλλική, γερµανική αγγλική και ιταλική. 
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3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 
προϋποθέσεις 

 

Χειρόγραφα, δακτυλόγραφα λυτά έγγραφα, σταχωµένα κατάστιχα, βιβλία, τεχνικά σχέδια και 
φωτογραφίες. Μέρος του υλικού αποτελούν τεχνικά σχέδια σε ριζόχαρτο, χαρτί ή χαρτόνι 
µεγάλων διαστάσεων, διπλωµένα ή σε ρολά,  blueprints κλπ. 
  

3.4.5 Εργαλεία έρευνας Το Ευρετήριο των Ιστορικών-Αρχειακών Πληροφοριών του Ι.Α./Ε.Τ.Ε., σε ηλεκτρονική 
µορφή. 
 

3.5.1 Εντοπισµός πρωτοτύπων Ορισµένες κατηγορίες πρωτότυπων σχεδίων βρίσκονται στο ενεργό αρχείο των Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Ε.Τ.Ε. 
 

3.5.2 Εντοπισµός αντιγράφων 

 

Αντίγραφα σχεδίων βρίσκονται στο ενεργό αρχείο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Ε.Τ.Ε. 

3.5.3 Συµπληρωµατικές πηγές / σχετικές           
ενότητες περιγραφής 

Στο Ι.Α./Ε.Τ.Ε. στις σειρές Α1Σ20: Υποκαταστήµατα, Α1Σ25: Έργα, Α1Σ30: Προσωπικό, 
Α1Σ31: Επιµελητεία, Α1Σ34: Βιοµηχανική Πίστη. 
 

3.5.4 ∆ηµοσιεύσεις / βιβλιογραφία Βλ. αναλυτικά σχετικές δηµοσιεύσεις στο επίπεδο της κάθε υποσειράς. 
 

3.6.1 Παρατηρήσεις 

 

Η σειρά δεν έχει µικροφωτογραφηθεί. Τα µεγάλων διαστάσεων σχέδια δεν θα 
µικροφωτογραφηθούν ή, εαν είναι δυνατόν, θα µικροφωτογραφηθούν τµηµατικά. Κουτιά: ….  - 
….  
Θέση Σειράς: Κτ. … / Όρ. … /Αρχ…. /Θ….2 
 

3.7.1 Παρατηρήσεις και όνοµα  του/της     
αρχειονόµου3 

 

 
.… 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής 

 

∆Ι.Π.Α.Π. (Γ), α΄ οριστική έκδοση, 1994. 

                                                           
2 Κτ.=Κτίριο, Όρ.=Όροφος, Αρχ.=Αρχειοθήκη, Θ.=Θυρίδα. 
3 Στο ηλεκτρονικό Σύστηµα Ιστορικών-Αρχειακών Πληροφοριών του Ι.Α./Ε.Τ.Ε. (υπεύθυνος Γιώργος Μητροφάνης) έχουν υιοθετηθεί πολλαπλά επίπεδα ελέγχου στην αρχειακή περιγραφή 

ως εξής: α) Κωδικός αριθµός αρχειονόµου & ηµεροµηνία πρώτης καταχώρισης, β) Κωδικός αριθµός επιµελητή & ηµεροµηνία πρώτης επιµέλειας, γ) Κωδικός αριθµός αρχειονόµου & 
ηµεροµηνία τελευταίας αναθεώρησης και δ) Κωδικός αριθµός επιµελητή & ηµεροµηνία τελευταίας επιµέλειας. 
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3.7.3 Χρονολογία (ες)  περιγραφής Πρώτη καταχώρηση……, πρώτη επιµέλεια …., τελευταία αναθεώρηση …., τελευταία 
επιµέλεια … 
 

 
Επίπεδο υποσειράς 
 

 

3.1.1 Κωδικός αναγνώρισης [GR Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ37/Υ1] 
 

3.1.2 Τίτλος Λευκός άνθρακας 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1919-1950 
 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Υποσειρά 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας        
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

…. φάκελοι: …  λυτά έγγραφα, .… σελίδες εγγράφων, …. µέτρα µήκους.    ….  βιβλία: .… 
σελίδες βιβλίων, …. µέτρα µήκους.  Μικροταινίες αριθ. … - ….  Πλήθος µικροταινιών….  
Μέγεθος ψηφιακών αρχείων …. 
 

3.2.1 Ονόµατα  παραγωγού (ών) 
 

Ελληνικόν Συνδικάτον Υδροηλεκτρικών Μελετών και Εγκαταστάσεων ∆υτικής Μακεδονίας & 
Στερεάς Ελλάδος, (1920-1930), Επιτροπή Μελέτης των Πηγών Ενεργείας της Ελλάδος (1942-
1945), Μηχανολογική Υπηρεσία των Τεχνικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 
 

3.2.2 ∆ιοικητική ιστορία 
 

∆ύο χρόνια µετά την ψήφιση του νόµου 1379/1918 για την εκµετάλλευση της δύναµης των 
ρεόντων υδάτων, ιδρύθηκε, µετά από πρωτοβουλία των Τραπεζών Εθνικής, Αθηνών, 
Βιοµηχανίας, Γενικής, Πειραιώς, Χίου και Εθνικής Οικονοµίας, το Ελληνικόν Συνδικάτον 
Υδροηλεκτρικών Μελετών και Εγκαταστάσεων ∆υτικής Μακεδονίας & Στερεάς Ελλάδος, µε 
πρόεδρο τον Αλέξ. ∆ιοµήδη και µε στόχο την εκπόνηση µελετών για την αξιοποίηση των 
υδατοπτώσεων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (µελέτες για τους ποταµούς Αχελώο, 
Αλιάκµονα, Κράθι, Βουραϊκό κ.ά.). Το Συνδικάτο διαλύθηκε το 1930. Στην Κατοχή, τον Ιούλιο 
του 1942, συστάθηκε από την Ε.Τ.Ε. η Επιτροπή Μελέτης των Πηγών Ενεργείας της Ελλάδος, 
στην οποία συµµετείχαν στελέχη της Τράπεζας και διάφοροι µηχανικοί, µε πρόεδρο τον 
πολιτικό, σύµβουλο και πρώην διοικητή της Εθνικής, Αλέξ. ∆ιοµήδη. Η Επιτροπή εκπόνησε 
µελέτες για τα µεγάλα έργα ανασυγκρότησης (αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της 
Ελλάδας µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο) και συγχρόνως συγκέντρωσε το παλαιότερο ανάλογο 
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υλικό που αφορούσε τα µεγάλα τεχνικά έργα υποδοµής του Μεσοπολέµου (υδραυλικά, 
µεταφορές-συγκοινωνίες, οδοποιία, πετρέλαια κλπ.). 
 

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας περιγραφής 
 

Η υποσειρά δηµιουργήθηκε αρχικά από την Επιτροπή Μελέτης των Πηγών Ενεργείας της 
Ελλάδος, 1942-  1945. Η Επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους, τα βιβλία και τα σχέδια του 
Ελληνικού Συνδικάτου Υδροηλεκτρικών Μελετών και Εγκαταστάσεων ∆υτικής Μακεδονίας & 
Στερεάς Ελλάδος και εκπόνησε νέες µελέτες για την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών 
πόρων και την ανασυγκρότηση της Ελλάδας µετά τη λήξη του πολέµου. Επιπλέον, 
συγκέντρωσε υλικό, όπως µελέτες, εκθέσεις αλληλογραφία, χάρτες, σχέδια κλπ., που αφορούσε 
τα µεγάλα αναπτυξιακά έργα της περιόδου 1920-1940.  Μετά την κατάργηση της Επιτροπής 
Μελέτης των Πηγών Ενεργείας της Ελλάδος, η µελέτη και η συγκέντρωση στοιχείων για τα 
µεγάλα έργα ανασυγκρότησης της χώρας ανατέθηκε από µέρους της Εθνικής Τράπεζας στις 
Τεχνικές της Υπηρεσίες. 
 

3.2.4 ∆ιαδικασία πρόσκτησης 
 

Εισαγωγή του υλικού από το Γενικό Αρχείο της Τράπεζας. 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Μελέτες για την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων, για τα αποξηραντικά έργα, τις µεταφορές-
συγκοινωνίες, την οδοποιία. Κατασκευή των έργων. Συµβάσεις, τεχνικές εκθέσεις, χάρτες και 
σχέδια, αλληλογραφία, δηµοσιεύµατα-µελέτες του Ανωτάτου Οικονοµικού Συµβουλίου 
(Α.Ο.Σ.). 
 

3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική           
διατήρηση 
 
 

Εκκαθάριση των πολλαπλών αντιγράφων, καθώς και των τιµολογίων και παραστατικών 
πιστοποίησης των έργων στην περίπτωση που τα στοιχεία τους περιλαµβάνονται σε 
συγκεντρωτικές καταστάσεις και λογιστικά βιβλία. 
 

3.3.3 Προσθήκες υλικού 
 

∆εν αναµένονται προσθήκες. 

3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης Ταξινόµηση σε θεµατικούς φακέλους, το περιεχόµενο των οποίων εσωτερικά έχει ταξινοµηθεί 
χρονολογικά.  
 

3.4.1 Όροι πρόσβασης 
 

∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην πρόσβαση. 

3.4.2 Όροι αναπαραγωγής 
 

Ελεύθερη η αναπαραγωγή µε τη χρησιµοποίηση ανάλογου  µε τη φύση των τεκµηρίων µέσου. 
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3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές          
προϋποθέσεις 

Λυτά έγγραφα, σταχωµένα κατάστιχα, χάρτες, σχέδια, έντυπα και φωτογραφίες. 

3.4.5 Εργαλεία έρευνας Το Ευρετήριο των Ιστορικών-Αρχειακών Πληροφοριών του Ι.Α./Ε.Τ.Ε., σε ηλεκτρονική 
µορφή. 
 

3.5.3 Συµπληρωµατικές πηγές / σχετικές           
ενότητες περιγραφής 

 

α) Ι.Α./Ε.Τ.Ε. στις σειρές: Έργα Α1Σ25Υ2, Α1Σ25Υ4, Α1Σ25Υ5  
                                           Βιοµηχανική Πίστη Α1Σ34Υ6, Α1Σ34Υ33  
                                           Τράπεζα Αθηνών Α1Σ36. 
β) Ε.Λ.Ι.Α.: Αρχείο Αλέξανδρου ∆ιοµήδη (το ίδιο και στο Ι.Α./Ε.Τ.Ε.: Υλικό εκτός Αρχείου,  
     µικροταινίες αριθ.… - …). 

 

 

 

γ) Αρχείο Αλέξανδρου ∆ιοµήδη στην κατοχή Νίκου Παντελάκη (το ίδιο και Ι.Α./Ε.Τ.Ε.: Υλικό 
     εκτός Αρχείου, µικροταινίες αριθ.… - …). 
δ) Τράπεζα της Ελλάδος-Βιβλιοθήκη: Αρχείο Εµµανουήλ Τσουδερού περιόδου Κατοχής. 

3.5.4 ∆ηµοσιεύσεις / βιβλιογραφία 

 

Ανώτατον Οικονοµικόν Συµβούλιον (Α.Ο.Σ.): Η εκµετάλλευσις των εκ των Παραγωγικών 
Έργων αποκαλυπτοµένων νέων εδαφών εν Μακεδονία. Μελέται και εκθέσεις ειδικών, Αθήνα 
1934. Βλαχόπουλος Ν.: «Η ηλεκτροβιοµηχανία εν Ελλάδι. Στατιστικά στοιχεία και 
συµπεράσµατα», Έργα 99, Αθήνα 1929. Γαλάτης Κ.: «Ο ηλεκτρισµός εν τω πλαισίω του 
Θεσσαλικού προβλήµατος», Τεχνικά Χρονικά 82-84, Αθήνα 1935. Γαλάτης Κ.: «Η 
εκµετάλλευσις των υδραυλικών δυνάµεων της Ελλάδος», Τεχνικά Χρονικά 22-24, Αθήνα 1932. 
Γουναράκης Κ.: «Ελληνική ηλεκτρική οικονοµία», στο Η οικονοµική έρευνα των µεγάλων 
τεχνικών ζητηµάτων, Αθήνα 1933. ∆αβίδ Χ.: «Ηλεκτροβιοµηχανία εν Ελλάδι, σηµεριναί και 
µελλοντικαί ανάγκαι», Έργα 145, Αθήνα 1931. ∆αβίδ Χ.: «Η ηλεκτροκίνησις Θεσσαλίας και αι 
αρδεύσεις», Τεχνικά Χρονικά 153-154, Αθήνα 1938. ∆εληγιάννης Α.: «Τα βιοµηχανικά και 
µεταλλουργικά συγκροτήµατα Αχελώου και Αλιάκµονος», στο Οµοσπονδία Τεχνικών 
Επιστηµόνων & Ειδικών: Μελέται οικονοµοτεχνικαί ανασυγκροτήσεως και αξιοποιήσεως της 
Ελλάδος, Αθήνα 1946. Ευελπίδης Χρ.: Ο ηλεκτρισµός εις την ύπαιθρον, Αθήνα 1943. Κουβέλης 
Π.: Η ενεργειακή οικονοµία της Ελλάδος. Υδραυλικαί δυνάµεις- λιγνίται, Αθήνα 1944. Κουβέλης 
Π.: Βιοµηχανικαί δυνατότητες και ενεργειακή πολιτική εν Ελλάδι, Αθήνα 1945. Λαγανάς Κ.: «Η 
ενεργειακή οικονοµία της Ελλάδος», Τεχνικά Χρονικά 153-154, Αθήνα 1938.  

Μαλαγαρδής Ε.: «Αι υδροηλεκτρικαί δυνατότητες του Θεσσαλικού πεδίου», Τεχνικά Χρονικά 
83, Αθήνα 1932. Παντελάκης Ν.: Ο εξηλεκτρισµός της Ελλάδας. Από την ιδιωτική πρωτοβουλία 
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στο κρατικό µονοπώλιο (1889-1956), Αθήνα  1991. Πεζόπουλος Γ.: «Το ενεργειακόν πρόβληµα 
της Ελλάδος», Τεχνική 5, Αθήνα 1944. Πεζόπουλος Γ.: «Ενεργειακαί ανάγκαι της Ελλάδος και 
κάλυψις αυτών», στο Οµοσπονδία Τεχνικών Επιστηµόνων & Ειδικών: Μελέται 
οικονοµοτεχνικαί ανασυγκροτήσεως και αξιοποιήσεως της Ελλάδος, Αθήνα 1946. Ραυτόπουλος 
Θ.: Η διευθέτησις του χειµάρρου του Γλαύκου, Αθήνα 1935. Ραυτόπουλος Θ.: Πολιτική εθνικής 
ηλεκτρικής οικονοµίας, Αθήνα 1936. Ραυτόπουλος Θ.: Ελληνική Ανώνυµος Υδροηλεκτρική 
Εταιρεία «Γλαύκος», 1929-1939, Αθήνα χ.χ. Ραυτόπουλος Θ.: Η υδροηλεκτρική εκµετάλλευσις 
Βουραϊκού-Κράθιδος, Αθήνα 1940. Ραυτόπουλος Θ.: Εθνική συγκοινωνιακή και ενεργιακή 
οικονοµία εις την Πελοπόννησον και ∆υτικήν Ελλάδα, Αθήνα 1941. Ραυτόπουλος Θ.: Η 
ηλεκτρική ενέργεια εις την αυριανήν Ελλάδα, Αθήνα 1943. Στυλιανίδης Κλ.: «Τα υδραυλικά 
έργα Θεσσαλίας», Τεχνικά Χρονικά 113, Αθήνα 1936. Στυλιανίδης Κλ.: «Η υδατόπτωσις 
Τριποτάµου και το πρόβληµα Θεσσαλονίκης», Τεχνικά Χρονικά 153-154, Αθήνα 1938. 
Στυλιανίδης Κλ.: «Το υδραυλικόν πρόβληµα της πεδιάδος της Κάρλας», Τεχνικά Χρονικά 124, 
Αθήνα 1937. Στυλιανίδης Κλ.: «Το πρόβληµα των εγχωρίων πηγών ενεργείας», Βιοµηχανική 
Επιθεώρησις 48, Αθήνα 1938. Χατζόπουλος ∆.: «Η εκµετάλλευσις των υδραυλικών πτώσεων 
της Μακεδονίας», Βιοµηχανική Επιθεώρησις 36-37, Αθήνα 1937. Χωραφάς Ν.: «Άρδευσις και 
ηλεκτρισµός», στο Οµοσπονδία Τεχνικών Επιστηµόνων & Ειδικών: Μελέται οικονοµοτεχνικαί 
ανασυγκροτήσεως και αξιοποιήσεως της Ελλάδος, Αθήνα 1946. 
 

3.6.1 Παρατηρήσεις Κουτιά: ….  - ….  Θέση Σειράς: Κτ. … / Όρ. … /Αρχ…. /Θ… 
. 

3.7.1 Παρατηρήσεις και όνοµα  του/της            
αρχειονόµου 

… 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής ∆Ι.Π.Α.Π. (Γ), α΄ οριστική έκδοση, 1994. 
 

3.7.3 Χρονολογία (ες)  περιγραφής Πρώτη καταχώρηση……, πρώτη επιµέλεια …., τελευταία αναθεώρηση …., τελευταία 
επιµέλεια … 

 
 
Επίπεδο φακέλου 
 

 

3.1.1 Κωδικός αναγνώρισης 
 

[GR Ι.Α./Ε.Τ.Ε./Α1/Σ37/Υ1/Φ16] 

3.1.2 Τίτλος Υδραυλικές δυνάµεις Αχαΐας – Κράθις 
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3.1.3 Χρονολογία (ες) 1923 

 
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής                                      
 

Φάκελος 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας    
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

14 έγγραφα, πλήθος σελίδων 24. Μικροταινία αριθ. …  Μέγεθος ψηφιακών αρχείων …. 

3.2.1 Ονόµατα  παραγωγού (ών) 
 

Ελληνικόν Συνδικάτον Υδροηλεκτρικών Μελετών και Εγκαταστάσεων ∆υτικής Μακεδονίας & 
Στερεάς Ελλάδος 
 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Usine de Crathis, Descriptions des usines, Χείµαρρος Κράθις -τοπογραφικό διάγραµµα, Γενική 
οριζοντιογραφία, Περίπτωση χρησιµοποίησης της λίµνης Τσιβλού: πτώσ. 520 µ. -
οριζοντιογραφία των υπό πίεση αγωγών και του εργοστασίου, Γενική κατά µήκος τοµή, 
Οριζοντιογραφία- κατώτερος σταθµός κατά µήκος τοµή, υδροληψία, τοµή αγωγού 
προσκοµίσεως, Φράγµα κατώτερο και αποχετευτήρας  υψηλών υδάτων, Κατώτερος κεντρικός 
σταθµός, Ανώτερος σταθµός: περίπτωση χρησιµοποίησης της λίµνης Τσιβλού-κατά µήκος 
τοµή, Σταθµός ενδιάµεσος: περίπτωση χωρίς τη χρησιµοποίηση της λίµνης Τσιβλού-κατά 
µήκος τοµή. 
 

3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική          
διατήρηση 
 

Έγινε εκκαθάριση των πολλαπλών δακτυλογραφηµένων αντιγράφων. 

3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης 
 

Θεµατική και εσωτερικά χρονολογική. 

3.4.1 Όροι πρόσβασης                                               ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην πρόσβαση4. 
 
3.4.2 Όροι αναπαραγωγής 
 

Αναπαραγωγή ανάλογα µε το είδος των τεκµηρίων. 

3.4.3 Γλώσσα / γραφή των τεκµηρίων 
 

Γαλλική 

3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 
προϋποθέσεις 

Αντίγραφα λυτών δακτυλογραηµένων εγγράφων, αντίγραφα χαρτών και σχεδίων. 

                                                           
4 Στο Σύστηµα Ιστορικών-Αρχειακών Πληροφοριών του Ι.Α./ Ε.Τ.Ε. έχει προστεθεί το σχετικό πεδίο ∆ιαβάθµιση ασφάλειας φακέλου. 
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3.4.5 Εργαλεία έρευνας Το Ευρετήριο των Ιστορικών-Αρχειακών Πληροφοριών του Ι.Α./Ε.Τ.Ε., σε ηλεκτρονική 
µορφή. 
 

3.6.1 Παρατηρήσεις 

 

Περιέχονται 10 σχέδια και έχουν µικροφωτογραφηθεί µόνον οι ενδείξεις του περιεχοµένου τους 
υπό µορφή δελτίου. Κουτί αριθ. 8. Θέση φακέλου: Κτ. … / Όρ. … /Αρχ…. /Θ…. 

3.7.1 Παρατηρήσεις και όνοµα του/της 
αρχειονόµου 

… 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής ∆Ι.Π.Α.Π. (Γ), α΄ οριστική έκδοση, 1994. 
 

3.7.3 Χρονολογία (ες)  περιγραφής Πρώτη καταχώρηση……, πρώτη επιµέλεια …., τελευταία αναθεώρηση …., τελευταία 
επιµέλεια … 

 
 
Επίπεδο τεκµηρίου 

 

 
 
 
 

3.1.1 Κωδικός αναγνώρισης                                    
 

[GR Ι.Α./Ε.Τ.Ε./Α1/Σ37/Υ1/Β10] 

3.1.2 Τίτλος Γενική Έκθεσις περί αποκαταστάσεως της ορεινής λεκάνης του χειµάρου Βουραϊκού 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1939 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Τεκµήριο 
 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας   
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

35 δακτυλογραφηµένες σελίδες, δεµένες. 

3.2.1 Ονόµατα  παραγωγού (ών) 
 

Γεώργιος Γεωργόπουλος, ∆ασάρχης Πατρών 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 
 

Έκθεση του ∆ασάρχη Πατρών Γεωργίου Γεωργόπουλου προς το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά 
µε την αναγκαιότητα κατασκευής έργων για τη διευθέτηση της ροής του χειµάρρου Βουραϊκού 
στην Αχαΐα.  
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3.4.1 Όροι πρόσβασης 
 

∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην πρόσβαση5. 

3.4.2 Όροι αναπαραγωγής                                       Επιτρέπεται η αναπαραγωγή. 
 

 
3.4.3 Γλώσσα / γραφή των τεκµηρίων 
 

Ελληνική 

3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές     
προϋποθέσεις 

Χαρτόδετο τεύχος. Αποτελείται από δακτυλογραφηµένα αντίγραφα. Υπάρχουν και 
σχεδιαγράµµατα. 
 

3.4.5 Εργαλεία έρευνας Το Ευρετήριο των Ιστορικών-Αρχειακών Πληροφοριών του Ι.Α./Ε.Τ.Ε., σε ηλεκτρονική 
µορφή. 
 

3.6.1 Παρατηρήσεις        

                                      

3.7.1 Παρατηρήσεις και όνοµα του/της          
αρχειονόµου 

 

Κουτί αριθ. 41. Θέση Βιβλίου: Κτ. … / Όρ. … /Αρχ…. /Θ…. 
 
… 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής                     ∆Ι.Π.Α.Π. (Γ), α΄ οριστική έκδοση, 1994.  

 

3.7.3 Χρονολογία (ες)  περιγραφής Πρώτη καταχώρηση……, πρώτη επιµέλεια …., τελευταία αναθεώρηση …., τελευταία 
επιµέλεια … 

 

                                                           
5 Στο Σύστηµα Ιστορικών-Αρχειακών Πληροφοριών του Ι.Α./ Ε.Τ.Ε. έχει προστεθεί το σχετικό πεδίο ∆ιαβάθµιση ασφάλειας βιβλίου. 
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Παράδειγµα αρ. 3 

 
Οικογενειακό αρχείο: Περιγραφή του αρχείου, ενός υπό-αρχείου, ενός φακέλου και ενός υποφακέλου. 

 
Επίπεδο αρχείου 

 
3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης GR ELIA 256   

[ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ] 
 

3.1.2 Τίτλος Αρχείο οικογένειας Μπουντούρη  
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 1756-1940, κυρίως 1812-1910 
 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 
 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος, διαστάσεις) 

46 αρχειακά κουτιά, 76 κατάστιχα (5,85 τρέχοντα µέτρα) - 55 φωτογραφίες (εκτυπώσεις και σε 
ψηφιοποιηµένη µορφή σε ένα CD). 
 

3.2.1 Όνοµα παραγωγού (ών) Το αρχείο της οικογένειας αποτελείται από πέντε υπο-αρχεία που αντιστοιχούν στα ονόµατα των 
παραγωγών: 1) Βασιλείου Νικ. Μπουντούρη 2) Νικολάου Βασ. Μπουντούρη 3) Βασιλείου Νικ. 
Βουδούρη 4) Σκεύως Θεοδ. Βώκου 5) Ιωσηφίνας και ∆ηµητρίου Νικ. Βουδούρη.  
Το όνοµα της οικογένειας άλλαξε από Μπουντούρη σε Βουδούρη αρκετά χρόνια µετά την 
εγκατάσταση  του συγκεκριµένου οικογενειακού κλάδου στην  Εύβοια. Σύµφωνα µε µαρτυρίες 
απογόνων, το «Βουδούρης» καθιερώθηκε µε τον Βασίλειο, γιο του Νικολάου Βασ. Μπουντούρη, ο 
οποίος πολιτεύθηκε στη Χαλκίδα από το 1868 για σαράντα περίπου χρόνια και ήταν πολιτικός 
αντίπαλος του Αυγερινού Αβέρωφ. Λέγεται ότι η µετατροπή του «Μπ» σε «Β» (εξαιτίας της 
αλφαβητικής σειράς) έγινε χάριν πολιτικών σκοπιµοτήτων. 
 

3.2.2 Βιογραφικό σηµείωµα Υδραίικη οικογένεια µε µέλη, µεταξύ άλλων, τον πρόκριτο Βασίλειο Νικ. Μπουντούρη (1775-
1851), ο οποίος είχε δραστηριοποιηθεί στο χώρο της εµπορικής ναυτιλίας, ενίσχυσε σηµαντικά τον 
Αγώνα  και συµµετείχε ενεργά στη διοίκηση και πολιτική εξουσία του νέου κράτους, τον γιο του 
Νικόλαο (Νικολό) Βασ. Μπουντούρη (Ύδρα 1805-Χαλκίδα 1868), ο οποίος έλαβε µέρος στις 
ναυτικές επιχειρήσεις του Αγώνα (1821-1827), στη συνέχεια υπηρέτησε στο Υγειονοµείο Πειραιά 
(1837-1844) και  εγκαταστάθηκε στην Χαλκίδα το 1845, όπου εκλέχθηκε για πρώτη φορά 
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βουλευτής το 1853 και  δήµαρχος  (1855-57). ∆ιετέλεσε υπουργός Ναυτικών στις κυβερνήσεις ∆. 
Κυριακού (1863) και Μπενιζέλου Ρούφου (1866). Ο Βασίλειος Νικ. Μπουντούρης και οι  απόγονοί 
του αποτέλεσαν τον κλάδο Εύβοιας της οικογένειας, δεδοµένου ότι εγκαταστάθηκαν και έζησαν 
στην Εύβοια, αξιοποιώντας µεγάλες εκτάσεις γης που είχαν αγοράσει εκεί µαζί µε άλλους Υδραίους 
γύρω στο 1830. Ο γιος του Νικολού, Βασίλειος Βουδούρης (Χαλκίδα 1840-Αθήνα 1910) ήταν 
µεγαλοκτηµατίας, ιδιοκτήτης µεταλλείων, επιχειρηµατίας και πολιτικός. Εξελέγη για πρώτη φορά 
βουλευτής το 1868, πρόεδρος της Βουλής την περίοδο 1892-95, και διετέλεσε υπουργός Ναυτικών 
και Στρατιωτικών στις κυβερνήσεις Γεωργίου Θεοτόκη (1899-1901) και ∆ηµ. Γ. Ράλλη (1905). Η 
κόρη του Νικολού Μπουντούρη, Σκεύω ( ; -1904) ήταν σύζυγος του αρεοπαγίτη Θεόδωρου Βώκου 
και ο γιος του ∆ηµήτριος (1842-1911) ήταν αξιωµατικός του Ναυτικού, υπασπιστής του Γεωργίου 
Α΄, κυβερνήτης των πλοίων «Αµφιτρίτη» και «Σφακτηρία» και  σύζυγος της Ιωσηφίνας Declaux. 
 

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας περιγραφής Το οικογενειακό αρχείο φυλασσόταν στην έπαυλη του κτήµατος στον Βατώντα της Εύβοιας, 
κληρονοµία των απογόνων του ∆ηµητρίου Ν.Βουδούρη, η οποία διαρρήχθηκε και λεηλατήθηκε το 
1985. Αφαιρέθηκαν πολύτιµα αντικείµενα και ενθύµια και το αρχείο βρέθηκε ριγµένο καταγής σε 
πλήρη αταξία.  
 

3.2.4 ∆ιαδικασία πρόσκτησης Μέρος του αρχείου της οικογένειας αγοράστηκε και µέρος του δωρήθηκε το 1985, από την 
µοναδική κληρονόµο του κλάδου της οικογένειας στην Εύβοια, την Αικατερίνη, σύζυγο Νικολάου 
∆ηµ. Βουδούρη, µε τη µεσολάβηση της αδελφής της Σόφης Κεφάλα.  
 

  
3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Το αρχείο της οικογένειας παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη ναυτική ιστορία της Ύδρας, για την 

ιστορία της µεγάλης γαιοκτησίας στην Εύβοια τον 19ο αιώνα και δίνει µια ολοκληρωµένη εικόνα 
των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων που άνθησαν στην περιοχή στα µέσα του αιώνα: εµπορικά και 
ναυτιλιακά θέµατα Υδραίων πλοιοκτητών που έδρασαν τα προεπαναστατικά και επαναστατικά 
χρόνια, αγορά και διανοµή κτηµάτων στην Εύβοια, παραχωρήσεις µεταλλείων, εξόρυξη, µεταφορά 
και εµπορία χρωµίου και λευκολίθου. Περιλαµβάνει σειρές εγγράφων που αφορούν κτηµατικά 
θέµατα (τίτλους ιδιοκτησίας, καταστάσεις αγροτικής παραγωγής και ηµεροµισθίων, λογαριασµούς, 
οικονοµικά κατάστιχα) και µεταλλευτικά (ενοικιαστήρια, συµφωνητικά, σχεδιαγράµµατα 
παραχωρήσεων, εµπορική αλληλογραφία, αποδείξεις πληρωµών, λογαριασµούς). 
 

3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 
διατήρηση 

Κατά την ταξινόµηση εκκαθαρίστηκαν µόνο τα φάκελα της αλληλογραφίας, όταν δεν έφεραν 
κάποια ιδιαίτερη ένδειξη ή στοιχεία (ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµείου, όνοµα αποστολέα, τόπο 



Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία 
 

130 

διαµονής ή ιδιότητα του παραλήπτη, βουλοκέρι µε σφραγίδα) που να προσθέτουν πληροφορίες. 
 

3.3.3 Προσθήκες υλικού Πιθανή µελλοντική προσθήκη από τον κλάδο της οικογένειας στην Ύδρα. 
 

3.3.4 Σύστηµα ταξινόµησης To αρχείο ταξινοµήθηκε µε βάση τα πρόσωπα της οικογένειας. Ο κύριος όγκος του αρχείου,  που 
είχε συγκεντρωθεί από τον Βασίλειο Νικ. Βουδούρη, ταξινοµήθηκε µε βάση θεµατικές σειρές: 
κτηµατικά, µεταλλευτικά, πολιτικά-προσωπικά, οικονοµικά κατάστιχα. 
 

3.4.1 Όροι πρόσβασης ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην πρόσβαση. 
 

3.4.2 Όροι αναπαραγωγής Η αναπαραγωγή εξαρτάται από τη φυσική κατάσταση και το είδος των τεκµηρίων. ∆εν παρέχονται 
φωτοαντίγραφα από τεκµήρια του 18ου και 19ου αιώνα και από ορισµένα κατάστιχα. 
 

3.4.3 Γλώσσα / γραφή των τεκµηρίων Η γλώσσα των τεκµηρίων είναι τα ελληνικά εκτός από ορισµένες επιστολές της εµπορικής 
αλληλογραφίας που είναι στα αγγλικά και µερικούς τίτλους ιδιοκτησίας (χοτζέτια και ταπιά) στα 
τουρκικά µε οθωµανική γραφή. 
 

3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 
προϋποθέσεις 
 

Χειρόγραφα λυτά έγγραφα, σταχωµένα κατάστιχα µικρού και µεγάλου σχήµατος, σχεδιαγράµµατα 
παραχωρήσεων µεταλλείων. 

3.4.5 Εργαλεία έρευνας Αναλυτικό ευρετήριο του αρχείου σε επίπεδο φακέλου και υποφακέλου είναι διαθέσιµο σε 
δακτυλόγραφη και  ηλεκτρονική µορφή. Αρχείο οικογένειας Μπουντούρη/Βουδούρη. Ευρετήριο. 
Επιµέλεια Χριστίνα Βάρδα. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα, 1995. σελ. 47. 
 

3.5.3 Συµπληρωµατικές πηγές / σχετικές 
ενότητες περιγραφής 

α) Αρχείο Γεωργίου Σαχτούρη στο ΕΛΙΑ (υποφάκελος 4.3-7, επιστολή Σταµάτη Ν. Μπουντούρη, 
Ζάκυνθος 16 Μαΐου 1828) και αρχείο Ιωάννη Κουντουριώτη (υποφάκελος 1.2-5), επιστολή 
Βασιλείου Ν. Βουδούρη χ.χ.). 
β) Ένας φάκελος µε διπλώµατα και διοριστήρια του Βασιλείου Νικ. Μπουντούρη, δωρήθηκε το 
1899 από τον εγγονό του και φυλάσσεται στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. 
∆ύο φάκελοι, επίσης, µε διπλώµατα, διοριστήρια και προσωπικά έγγραφα των Νικολάου Βασ. 
Μπουντούρη, Βασιλείου Νικ. Μπουντούρη και ∆ηµητρίου Νικ. Βουδούρη καθώς και παράσηµα, 
στολές και οι προσωπογραφίες του Νικολάου Βασ. Μπουντούρη και της συζύγου του Βασιλικής 
Γιουρδή, δωρήθηκαν το 1985  από την Αικατερίνη, σύζυγο Νικολάου Βουδούρη, και φυλάσσονται 
στον ίδιο φορέα. 



∆ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), ∆εύτερη έκδοση 

 
 

131 

 
3.5.4 ∆ηµοσιεύσεις / βιβλιογραφία Κραντονέλλη Αλεξάνδρα, Ελληνική πειρατεία και κούρσος τον ΙΗ΄αιώνα και µέχρι την Ελληνική 

Επανάσταση [βάσει των ελληνικών και γαλλικών αρχείων]. Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 
1998.  
 

3.6.1 Παρατηρήσεις Το φωτογραφικό υλικό του αρχείου φυλάσσεται στο Φωτογραφικό Αρχείο του ΕΛΙΑ. 
 

3.7.1 Παρατηρήσεις και όνοµα του/της 
αρχειονόµου 

Η ταξινόµηση, περιγραφή και η σύνταξη ευρετηρίου του αρχείου έγιναν από την Χριστίνα Βάρδα,  
από το φθινόπωρο του 1994 µέχρι την άνοιξη του 1995.  
 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής Για την περιγραφή του αρχείου χρησιµοποιήθηκε το ∆ΙΠΑΠ (Γ), έκδοση 1995 και αναθεωρήθηκε 
µε την έκδοση  2000. 
 

3.7.3 Χρονολογία (ες) περιγραφής 1995, αναθεώρηση 2002. 
 
 
Επίπεδο υπο-αρχείου 

 
3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης GR ELIA 256 Α 

 
3.1.2 Τίτλος Αρχείο Βασιλείου Νικ. Μπουντούρη 

 
3.1.3 Χρονολογία (ες) 1756-1868 

 
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Υπο-αρχείο 

 
3. 1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

2 αρχειακά κουτιά (0,25 γραµµικά µέτρα) 

3.2.1 Όνοµα παραγωγού Βασίλειος Νικολάου Μπουντούρης (1775-1851) 
 

3.2.2 Βιογραφικό σηµείωµα Ο Βασίλειος Νικ. Μπουντούρης γιος του Υδραίου προκρίτου Νικολάου ∆ηµ. Μπουντούρη και της 
Μαρούσας, γεννήθηκε γύρω στα 1775. Ο Βασίλειος, που µαζί µε τον αδελφό του Σταµάτη είχαν 
δραστηριοποιηθεί στο χώρο της εµπορικής ναυτιλίας τα προεπαναστατικά χρόνια, διαδραµάτισαν 
έναν σηµαντικό οικονοµικό ρόλο στα χρόνια της Επανάστασης θέτοντας τα πλοία τους και την 
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περιουσία τους, όπως πολλοί άλλοι Υδραίοι, στη διάθεση του Αγώνα καθώς και ρόλο πολιτικό, 
συµµετέχοντας ενεργά στην διοίκηση και πολιτική εξουσία του υπό διαµόρφωση νεοελληνικού 
κράτους. Ο Βασίλειος Νικ. Μπουντούρης ήταν πληρεξούσιος των Εθνικών Συνελεύσεων 
Επιδαύρου, Άστρους, Τροιζήνας και Άργους καθώς επίσης βουλευτής Α΄ και Γ΄ περιόδου και 
πρόεδρος του Βουλευτικού Α΄περιόδου. Το 1825 ήταν µέλος της Επιτροπής που κατάρτισε σχέδιο 
περί Γενικής Ληψοδοσίας και ένα χρόνο αργότερα, το 1826, µέλος της οκταµελούς Επιτροπής 
Συνελεύσεως. Το 1830 διορίστηκε µέλος της ∆ηµογεροντίας Ύδρας και το 1835 σύµβουλος 
Επικρατείας σε τακτική υπηρεσία, θέση την οποία κράτησε µεχρι το 1844, όταν έγινε µέλος της 
Γερουσίας. Μετά το 1835 µετοίκησε στην Αθήνα και λίγο αργότερα εγκαταστάθηκε στη Χαλκίδα 
της Εύβοιας, όπου µαζί µε άλλους Υδραίους συµπατριώτες του είχε αγοράσει µεγάλες εκτάσεις γης. 
Τιµήθηκε για τις υπηρεσίες του στην Επανάσταση µε το Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος (1834), το 
Αργυρούν Νόµισµα (1835), τον Σταυρό των Ταξιαρχών (1841) και το Αριστείο 3ης Σεπτεµβρίου 
(1844). 
 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Φάκελος 1 Εµπορικά – Ναυτιλιακά, 1812-1840 
Φάκελος 2 Κτηµατικά – Ιδιοκτησιακά Ευβοίας, 1826-1868 
Φάκελος 3 Προσωπικά, 1756-1857. 

 
 
Επίπεδο φακέλου 

 
3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης GR ELIA 256 Α/1 
  
3.1.2 Τίτλος Εµπορικά - Ναυτιλιακά   

 
3.1.3 Χρονολογία (ες) 
 

1812-1840 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής 
 

Φάκελος 

3. 1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

266 τεκµήρια 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου Υποφάκελος 1.1, αρ. εγγρ. 1-40 
 Κοινότητα Ύδρας – Αποζηµιώσεις νήσων Ύδρας, Σπετσών, Ψαρών (1821-1830)  
Υποφάκελος 1.2, αρ. εγγρ.41- 92 
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Εθνικά κτήµατα και εθνικές πρόσοδοι (1825-1826, 1830)  
Υποφάκελος 1.3, αρ. εγγρ. 93-148 
 Εµπορική αλληλογραφία (1812-1829)  
Υποφάκελος 1.4, αρ .εγγρ. 149-180 
 Εµπορικά και ναυτιλιακά Σταµάτη και Βασιλείου Μπουντούρη (1815-1836) 
Υποφάκελος 1.5, αρ. εγγρ. 181-266 
 Εµπορικά και ναυτιλιακά Σταµάτη και Βασιλείου Μπουντούρη (1807-1840). 

 
Επίπεδο υποφακέλου 
 
 

 

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης GR ELIA 256 Α/1.4 
 

3.1.2 Τίτλος Εµπορικά και ναυτιλιακά Σταµάτη και Βασιλείου Μπουντούρη 
 

3.1.3 Χρονολογία (ες) 1815-1836 
 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Υποφάκελος 
 

3. 1.5 Μέγεθος και υπόστρωµα της ενότητας 
περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις) 
 

31 έγγραφα (αριθµ. 149-180) 
 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχοµένου - Συµβόλαια συντροφικά και άλλα συµφωνητικά (1815, 1816, 1820) 
- Λογαριασµοί εξόδων καραβιού καπετάν Ιωάννη Βούλγαρη (1821) 
- Επιστολές, λογαριασµοί εξόδων και εκκαθαριστικοί πλοίου « Άρης», συνιδιοκτησίας Νικολάου ∆.   
Μπουντούρη, Βασιλείου Ν. Μπουντούρη, ∆ηµητρίου Α. Μιαούλη (1826-1836). 
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II. Όροι των στοιχείων περιγραφής (πίνακας) 
 

ISAD (G) 2000 αγγλική και γαλλική έκδοση 
 
 

∆ΙΠΑΠ (Γ) 2002 ελληνική έκδοση 

3.ELEMENTS OF DESCRIPTION 
 ELEMENTS DE DESCRIPTION ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

3.1 IDENTITY STATEMENT AREA 
 ZONE D’ IDENTIFICATION ΠΕ∆ΙΟ  AΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

3.1.1 REFERENCE CODE(S) 
REFERENCE ΚΩ∆ΙΚΟΣ (ΟΙ)  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ  

3.1.2 TITLE 
INTITULE/ANALYSE ΤΙΤΛΟΣ 

3.1.3 DATE (S) 
DATE ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΣ) 

3.1.4 LEVELS OF DESCRIPTION 
NIVEAU DE DESCRIPTION ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

3.1.5 EXTENT AND MEDIUM OF THE UNIT OF 
DESCRIPTION (QUANTITY, BULK OR SIZE) 
IMPORTANCE MATERIELLE ET SUPPORT DE 
L’UNITE  DE DESCRIPTION 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
(ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΟΓΚΟΣ Ή 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ) 

3.2 CONTEXT AREA 
ZONE DU CONTEXT ΠΕ∆ΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

3.2.1 NAME OF CREATOR (S) 
NOM DU PRODUCTEUR ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (ΩΝ)  

3.2.2 ADMINISTRATIVE / BIOGRAPHICAL 
HISTORY 
HISTOIRE ADMINISTRATIVE / NOTICE  
BIOGRAPHIQUE 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

3.2.3 ARCHIVAL HISTORY 
HISTORIQUE DE LA CONSERVATION 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  

3.2.4 IMMEDIATE SOURCE OF  ACQUISITION OR 
TRANSFER 
MODALITES D’ ENTRÉE 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ  

3.3 CONTENT AND STRUCTURE AREA 
ZONE DU CONTENU ET DE LA STRUCTURE 

ΠΕ∆ΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

3.3.1 SCOPE AND CONTENT 
PRESENTATION DU CONTENU ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

3.3.2 APPRAISAL, DESTRUCTION AND 
SCHEDULLING INFORMATION 
EVALUATION, TRIS ET ELIMINATIONS, SORT FINAL  

ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ  
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

3.3.3 ACCRUALS 
ACCROISSEMENTS ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 
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3.3.4 SYSTEM OF ARRANGEMENT 
MODE DE CLASSEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

3.4 CONDITIONS OF ACCESS AND USE AREA 
ZONES DES CONDITIONS D’ ACCES ET D’ 
UTILISATION 

ΠΕ∆ΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗΣ 

3.4.1 CONDITIONS GOVERNING ACCESS 
CONDITIONS D’ACCES ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

3.4.2 CONDITIONS GOVERNING REPRODUCTION 
CONDITIONS DE REPRODUCTION ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

3.4.3 LANGUAGE/SCRIPTS OF MATERIAL 
LANGUE ET ECRITURE DES DOCUMENTS ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 

3.4.4 PHYSICAL CARACTERISTICS AND 
TECHNICAL REQUIREMENTS 
CARACTERISTIQUES MATERIELLES ET 
CONTRAINTES TECHNIQUES 

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

3.4.5 FINDING AIDS 
INSTRUMENTS DE RECHERCHE ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.5 ALLIED MATERIALS AREA 
ZONE DES SOURCES COMPLEMENTAIRES 

ΠΕ∆ΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΗΓΩΝ  

3.5.1 EXISTENCE AND LOCATION OF ORIGINALS 
EXISTENCE ET LIEU DE CONSERVATION DES 
ORIGINAUX 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ  ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ 

3.5.2 EXISTENCE AND LOCATION OF COPIES 
EXISTENCE ET LIEU DE CONSERVATION DE COPIES ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 

3.5.3 RELATED UNITS OF DESCRIPTION 
SOURCES COMPLEMENTAIRES 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ / 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

3.5.4 PUBLICATION NOTE 
BIBLIOGRAPHIE ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

3.6  NOTES AREA 
ZONE DES NOTES ΠΕ∆ΙΟ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 

3.6.1 NOTE 
  NOTES ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

3.7. DESCRIPTION CONTROL AREA 
ZONE DE CONTROLE DE LA DESCRIPTION 

ΠΕ∆ΙΟ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

3.7.1 ARCHIVIST’S NOTE 
NOTE DE L’ ARCHIVISTE 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ 
ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΥ 

3.7.2 RULES OR CONVENTIONS 
REGLES OU CONVENTIONS 

ΚΑΝΟΝΕΣ Ή ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

3.7.3 DATE (S) OF DESCRIPTION 
DATE (S) DE LA DESCRIPTION ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
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