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Αρχεία & Συλλογές για το 1821

• Δημόσια αρχεία
• Ιδιωτικά αρχεία & Συλλογές
• Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη
• Συλλογή Χειρογράφων των ΓΑΚ
• Συλλογή Χαρακτικών

• Προκλήσεις: ο όγκος-η ποικιλία-το υπόστρωμα του υλικού, οι 
ανομοιογενείς και ετερόκλητες μεταξύ τους πηγές, 
περιορισμοί που θέτει το ίδιο το υλικό



Δημόσια αρχεία περιόδου Αγώνα 

• Εκτελεστικό Σώμα (1822-1826): 173 φάκελοι (44.594 λήψεις)

• Διοικητική Επιτροπή (1826-1827): 42 φάκελοι (8.877 λήψεις)

• Αντικυβερνητική Επιτροπή (1827-1828): 33 φάκελοι (6.158 λήψεις)

• Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο Εσωτερικών (1822-1827): 118 φάκελοι 
(30.013 λήψεις)

• Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο Οικονομίας (1821-1827): 105 φάκελοι 
(63.852 λήψεις)

• Εθνικό Ταμείο (1822-1827): 32 φάκελοι (17.780 λήψεις)

• Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο Πολέμου (1822-1827): 218 φάκελοι (57.931
λήψεις)



Δημόσια αρχεία περιόδου Αγώνα 

• Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο Ναυτικών (1821-1828): 66 φάκελοι (17.843 λήψεις)

• Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο Αστυνομίας (1822-1826): 58 φάκελοι (13.275 λήψεις)

• Θαλάσσιο Δικαστήριο (1824-1827): 16 φάκελοι (13.566 λήψεις)

• Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο Δικαίου (1822-1827): 39 φάκελοι (19.094 λήψεις)

• Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο Θρησκείας &Παιδείας (1821-1827): 24 φάκελοι (16.035
λήψεις)

• Μικροί Κλάδοι Αγώνα (1821-1828): 24 φάκελοι (6.700 λήψεις)

Σύνολο: 948 φάκελοι (315.718 λήψεις)



Εργαλεία έρευνας

§ Σειρά Δημοσιευμάτων Βιβλιοθήκης των ΓΑΚ (τ. 10, 11)

§ Ευρετήρια ονομάτων και τόπων

§ Χρονολογική καταχώρηση

§ Διαθέσιμη περιγραφή σε δημοσιεύματα: 
§ Εκτελεστικό
§ Μικροί Κλάδοι Αγώνα



Αρχειομνήμων

§ Ψηφιοποιημένα και αναρτημένα στον Αρχειομνήμονα όλα τα δημόσια αρχεία 
της περιόδου Αγώνα (jpeg)

§ Καρτέλα «Στοιχεία Περιγραφής» (Κωδικός αναγνώρισης, τίτλος, χρονολογίες, 
επίπεδο περιγραφής, μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής, 
παρουσίαση περιεχομένου)

§ Διαθέσιμα στα αγγλικά τα πεδία πλην της παρουσίασης περιεχομένου

§ Αναζήτηση στα στοιχεία περιγραφής του υλικού 



Αρχειομνήμων



Πρόγραμμα ΚΕΑΕ
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΚΕΑΕ  (2017-2020):
– 3 ερευνητές 

– Τεκμηρίωση έντεκα (11) αρχείων σε επίπεδο φακέλου

– Βάση Ψηφιακού αρχείου 1821

– Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά, ονόματα (φυσικά-νομικά πρόσωπα-οικογένειες) 
& τόπους

– Μετάπτωση δεδομένων στον Αρχειομνήμονα



Συμμετοχή των ΓΑΚ στο ΔΥΑΣ (1)



Συμμετοχή των ΓΑΚ στο ΔΥΑΣ



Ευρωπαϊκό έργο APEx

•Το Ευρωπαϊκό Έργο APEx (Archives Portal Europe network of eXcellence) 
ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2015, παρέχοντας πλέον στους Ευρωπαίους πολίτες 
έναν πολύτιμο αρχειακό θησαυρό που απόκειται στα Γ.Α.Κ., αποτελούμενο από 
27.000 περιγραφικές μονάδες (είτε φακέλους είτε αρχειακά τεκμήρια) 
συνδεδεμένες με 345.000 ψηφιακά αντικείμενα. Το υλικό αυτό αφορά σε αρχειακό 
υλικό του 19ου αιώνα και προγενέστερα σημαντικά έγγραφα.



Ευρωπαϊκή Πύλη Αρχείων

• στην Ευρωπαϊκή Πύλη Αρχείων:
– Αρχείο Αριστείων
– Συλλογή Βλαχογιάννη (Κατάλογος Α')



Ευρωπαϊκή Πύλη Αρχείων –Τεκμήριο του 
Μήνα

Screen Shot 2020-09-29 at 09.08.19

Νόμος της Επιδαύρου  ήτοι Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος, 
Άστρος, 13 Απριλίου 1823



Συλλογή Βλαχογιάννη, Κατάλογος Α’

• Κατάλογος Α’: 5 υποσειρές, 306 φάκελοι (1588-1902)
– 1η υποσειρά: Αρχείο Αγώνα, 79 φάκελοι (28.226 λήψεις)
– 5η υποσειρά: Ιδιωτικές Συλλογές 

Σχέδια έγχρωμων σημαιών
ΕκτελεστικόΠροκήρυξη Αλέξανδρου Υψηλάντη “Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος”, 24 Φεβρουαρίου 1821

Εμπορικό δίπλωμα αυστριακού πλοίου , 1827



Συλλογή Βλαχογιάννη, Κατάλογος Β’,
Χειρόγραφα: 225 χειρόγραφα, 27.045 λήψεις

• 85 χειρόγραφα περιόδου Αγώνα

• Διαθέσιμος στον Αρχειομνήμονα

Λυρικό ποίημα του Σολωμού «Εις τον θάνατον του Λόρδου Μπάϋρον»



Ημερολόγια Επαναστάσεως: 19 χφ., 9.371 λήψεις

Ημερολόγιο της ελληνικής γολέτας «Η Αθηναΐς», 1821 «Ημερολόγιον των κατά θάλασσαν εκστρατειών» του Πλοίαρχου Γ. 
Σαχίνη, 1821-1835 

Σφραγίδα της 
Θεοτόκου 

Χαριτωμένης
Συλλογή 

Βλαχογιάννη



Συλλογή Βλαχογιάννη
• Κατάλογος Γ’: φάκελοι εγγράφων και υλικού (65 φ.)
• Κατάλογος Δ’: Κυτία με υλικό μελετών (129 κυτία)
• Κατάλογος Ε’: Κατάλογος κυτίων με δελτία (80 κυτία)
• Κατάλογος ΣΤ’: Αρχεία Καραϊσκάκη & Οδυσσέα 

Ανδρούτσου (18 φ., 9 κυτία)

Μαθητική ζωγραφιά, η οποία απεικονίζει 
αγωνιστή του 1821 [19ος αι.]

Οδοιπορικόν σχέδιον της θέσεως 
Δερβενάκι [19ος αι.]



Χειρόγραφα των Γ.Α.Κ.
• 298 χειρόγραφα (11ος-19ος αι.)

• 86 χειρόγραφα περιόδου Αγώνα

Νοταριακός κώδικας Κωνσταντίνου 
Κόκκου, 1825-26



Χειρόγραφα των ΓΑΚ

Αλληλογραφία της εν Λονδίνω 
Ελληνικής Επιτροπής, 1824-1826

Κατάστιχο εξόδων του πλοίου 
"Τιμολέων”, 1821-1828



Μικρές Συλλογές Κ

• Μικρές Συλλογές Κ (Κ1-Κ406)

• Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές 
περιόδου Αγώνα

“Le reveil des Grecs: chant national”                                                                                        
Touret, Ιλαρίων (συλλογή)



• 467 χαρακτικά & 8 λευκώματα (17ος -20ος αι.)

• Χαρακτηριστικά & ιδιαιτερότητες της συλλογής

Συλλογή Χαρακτικών



Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων

• Το Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων υλοποιείται από τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και 
έχει σκοπό την εποπτεία του συνόλου της αρχειακής 
παραγωγής της χώρας και την εξυπηρέτηση των ερευνητών. Οι 
φορείς ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους 
αρχεία οφείλουν, σύμφωνα με το άρθρο 171 του 
Ν.4610/2019, να τα δηλώσουν στα ΓΑΚ.

• Διαθέσιμο στο https://greekarchivesinventory.gak.gr/

https://greekarchivesinventory.gak.gr/


Αρχειονομική τεκμηρίωση (1)

• Τεκμηρίωση από προσωπικό της Υπηρεσίας ή εξωτερικούς 
ερευνητές

• Εποπτεία της τεκμηρίωσης

• Διοικητική ιστορία-Διοικητικοί θεσμοί/όργανα



Αρχειονομική τεκμηρίωση (2)

• Τυποποίηση όρων
• Αρχειακά Πρότυπα
• Κωδικοποίηση εργαλείων έρευνας
• Εποπτεία 
• Ενημέρωση & επικαιροποίηση όλων των βάσεων
• Μεταγραφές των τεκμηρίων μέσω crowdsourcing
• Απόδοση όρων στα αγγλικά (π.χ. Greek Revolution, Greek War 

of Revolution, Greek Struggle)


