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Κωδικόσ (οί) αναγνώριςησ 

ΑΒΕ 1107 και 1222 

Τίτλοσ 

Αρχείο Γενικισ Γραμματείασ Σφπου και Πλθροφοριϊν 

Χρονολογία (εσ) 

1934 – 1998, κυρίωσ 1950 - 1974 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Αρχείο 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

823 κιβϊτια 

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν (1974 – 1994)  

Πρωκυπουργόσ, Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν (1970 – 1974)  

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν (1951 – 1970)  

Τπουργείο Εξωτερικϊν, Τφυπουργείο Σφπου και Πλθροφοριϊν (1946 – 1951) 

Πρωκυπουργόσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Ραδιοφωνίασ (1941 – 1945)  

Τπουργείο Εξωτερικϊν, Τφυπουργείο Σφπου και Σουριςμοφ (1936 – 1941) 

∆ιοικητική ιςτορία / Βιογραφικό ςηµείωµα 

Σο Τφυπουργείο Σφπου και Σουριςμοφ ςυςτάκθκε από τθ Δικτατορία του Μεταξά με τον 

Αναγκαςτικό Νόμο 45 του 1936 «Περί ςυςτάςεωσ Τφυπουργείου Σφπου και Σουριςμοφ» 

υπαγόμενο ςτο Τπουργείο Εξωτερικϊν. Σο 1941 το Τφυπουργείο καταργείται και οι 

αρμοδιότθτζσ του μεταβιβάηονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Ραδιοφωνίασ που 

υπάγεται ςτον Πρωκυπουργό. Σθν περίοδο 1944 – 1945 με ςειρά υντακτικϊν Πράξεων και 

Αναγκαςτικϊν Νόμων θ Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Ραδιοφωνίασ μετονομάηεται αρχικά ςε 

Τφυπουργείο Σφπου και Διαφωτίςεωσ και αργότερα ςε Τφυπουργείο Σφπου και Πλθροφοριϊν 

που αναβακμίηεται μετά ςε Τπουργείο. Με το Νομοκετικό Διάταγμα 158 του 1946 
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αναςυγκροτείται το Τφυπουργείο Σφπου και Πλθροφοριϊν υπαγόμενο ςτο Τπουργείο 

Εξωτερικϊν. Σο 1951 με τον Αναγκαςτικό Νόμο 1671 το Τφυπουργείο καταργείται και όλεσ οι 

αρμοδιότθτζσ του υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν του Τπουργείου 

Προεδρίασ τθσ Κυβερνιςεωσ. Σο 1970 με το Νομοκετικό Διάταγμα 744 θ Γενικι Διεφκυνςθ 

Σφπου και Πλθροφοριϊν υπάγεται ςτον Πρωκυπουργό και μετονομάηεται ςε Γενικι 

Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν. Σο 1974 με το Νομοκετικό Διάταγμα 216 ςυγκροτείται 

το Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ  ςτο οποίο μεταφζρεται από τον Πρωκυπουργό, θ 

Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν, ςτθν οποία – κατά κανόνα –  προΐςταται 

Τφυπουργόσ. Με το ςχιμα και τθν ονομαςία αυτι θ Τπθρεςία λειτουργεί ζωσ το 1994. Σο 1994 

με το Προεδρικό Διάταγμα 181 θ Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν αναβακμίηεται 

ςε Τπουργείο Σφπου και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. 

∆ιαδικαςία πρόςκτηςησ 

Σo αρχείο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σφπου και Πλθροφοριϊν παραδόκθκε ςτθν Κεντρικι 

Τπθρεςία των ΓΑΚ μζςω δφο ειςαγωγϊν. Θ πρϊτθ ειςαγωγι πραγματοποιικθκε τον 

επτζμβριο του ζτουσ 1994 και ζλαβε τον αρικμό βιβλίου ειςαγωγισ 1107, ενϊ θ δεφτερθ 

ειςαγωγι παραδόκθκε από το Διπλωματικό και Ιςτορικό Αρχείο του Τπουργείου Εξωτερικϊν 

τον επτζμβριο του ζτουσ 2004 και ζλαβε τον αρικμό βιβλίου ειςαγωγισ 1222. 

Παρουςίαςη περιεχοµζνου 

Σο αρχείο περιλαμβάνει φακζλουσ που ςυγκροτοφνται με βάςθ τισ αρμοδιότθτεσ τθσ 

υπθρεςίασ. Βαςικι αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Γραμματείασ, ςφμφωνα και με τον ιδρυτικό τθσ 

νόμο το 1936, ιταν θ διαφϊτιςθ τθσ ελλθνικισ και διεκνοφσ κοινισ γνϊμθσ για ηθτιματα τθσ 

ελλθνικισ εςωτερικισ και εξωτερικισ πολιτικισ. Αναλυτικότερα το αρχείο περιλαμβάνει 

φακζλουσ για τθν προϊκθςθ των ελλθνικϊν κζςεων για διάφορα εκνικά ηθτιματα και 

ηθτιματα εξωτερικισ πολιτικισ (Κυπριακό, Μακεδονικό, ελλθνοτουρκικζσ ςχζςεισ, ζνταξθ ςτθν 

ΕΟΚ κ.ά.) και τθ διάψευςθ δυςφθμιςτικϊν για τθν Ελλάδα δθμοςιευμάτων του ξζνου Σφπου 

κυρίωσ μζςω των Γραφείων Σφπου των ελλθνικϊν διπλωματικϊν αποςτολϊν ςτο εξωτερικό τα 

οποία υπάγονταν ςτθν υπθρεςία. Παράλλθλα, το αρχείο περιλαμβάνει φακζλουσ 

ςυγκζντρωςθσ πλθροφοριϊν και διαφϊτιςθσ τθσ ελλθνικισ κοινισ γνϊμθσ  για τθν πολιτικι 

των εκάςτοτε ελλθνικϊν κυβερνιςεων ςε διάφορουσ τομείσ, όπωσ τα ζργα ανάπτυξθσ και 

υποδομϊν, για τθν αντιμετϊπιςθ «εςωτερικϊν εχκρϊν», όπωσ του «κομμουνιςτικοφ 

κινδφνου» ι ποικίλων εχκρϊν του κακεςτϊτοσ τθσ δικτατορίασ των ςυνταγματαρχϊν. το 

πλαίςιο τθσ διαφϊτιςθσ, εντάςςεται και θ αρμοδιότθτα άςκθςθσ προλθπτικισ λογοκριςίασ ςε 

κινθματογράφο, κζατρο, μουςικι και Σφπο. Κατά ςυνζπεια ςτο αρχείο υπάρχουν ςειρζσ 

φακζλων που προκφπτουν από τθν άςκθςθ τθσ παραπάνω αρμοδιότθτασ. Τλικό υπάρχει για 
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τθν προϊκθςθ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και τουριςμοφ, τθ χοριγθςθ ατελοφσ 

δθμοςιογραφικοφ χάρτου ςε ζντυπα και εφθμερίδεσ, για ηθτιματα που άπτονται του 

δθμοςιογραφικοφ επαγγζλματοσ και τθσ λειτουργίασ των εντφπων, τθν ομογζνεια, τθν 

οργάνωςθ και λειτουργία των κρατικϊν ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν ςτακμϊν κ.ά. 

Επιπλζον, το αρχείο περιλαμβάνει υλικό που αφορά τισ δαπάνεσ, τθ διοικθτικι οργάνωςθ, το 

προςωπικό και εν γζνει τθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ.  

Επιλογζσ, εκκαθαρίςεισ και τελική διατήρηςη 

Εκκακαρίςτθκαν τα πολλαπλά ζντυπα. 

Προςθήκεσ υλικοφ 

Δεν αναμζνονται προςκικεσ υλικοφ. 

Σφςτηµα ταξινόµηςησ 

Σο αρχείο είναι υπό ταξινόμθςθ. Ζχει ολοκλθρωκεί θ ταξινόμθςθ των ςειρϊν προλθπτικισ 

λογοκριςίασ κεατρικϊν κειμζνων και ελλθνικϊν κινθματογραφικϊν ςεναρίων, ξζνων και 

ελλθνικϊν κινθματογραφικϊν ταινιϊν, τραγουδιϊν κακϊσ και θ ςειρά τθσ Τπθρεςίασ 

Πλθροφοριϊν.  

Όροι πρόςβαςησ 

Οι όροι πρόςβαςθσ διζπονται από τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ του Αναγνωςτθρίου των Γ.Α.Κ. 

Όροι αναπαραγωγήσ 

Οι όροι αναπαραγωγισ διζπονται από τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ του Αναγνωςτθρίου των 

Γ.Α.Κ. 

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά, γερμανικά, ιταλικά κ.ά. 

Φυςικά χαρακτηριςτικά και τεχνικζσ προχποθζςεισ 

ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ φακζλων εντοπίηεται εκτεταμζνθ βιολογικι προςβολι (μφκθτεσ) του 

υλικοφ. 
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Παρατηρήςεισ 

Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 1-7    

Παρατηρήςεισ και όνοµα του/τησ αρχειονόµου 

Θ ταξινόμθςθ, θ περιγραφι και θ ςφνταξθ του εργαλείου ζρευνασ του αρχείου 

πραγματοποιικθκαν από τον υπάλλθλο του Σμιματοσ Επεξεργαςίασ Αρχείων, Γιάννθ 

Γκλαβίνα. 

Κανόνεσ ή πρότυπα περιγραφήσ 

Θ περιγραφι βαςίςτθκε ςτο Διεκνζσ Πρότυπο Αρχειακισ Περιγραφισ (ΔΙ.Π.Α.Π.)  

Χρονολογία(εσ) περιγραφήσ 

Ιανουάριοσ 2020 
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Τίτλοσ 

Προληπτική λογοκριςία τραγουδιών 

Χρονολογία (εσ) 

1948 - 1973 

Επίπεδο περιγραφήσ 

ειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

114 φάκελοι 

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Πρωκυπουργόσ, Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1970 – 1974)   

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ραδιοφωνίασ, Σθλεοράςεωσ, Οπτικϊν και Ακουςτικϊν Μζςων, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1951 – 1970) 

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ελζγχου Δθμοςίων Θεαμάτων, Σμιμα Ελζγχου Ακροαμάτων (1951 – 1970)  

Τπουργείο Εξωτερικϊν, Τφυπουργείο Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ Λαϊκισ 

Διαφωτίςεωσ  

∆ιοικητική ιςτορία / Βιογραφικό ςηµείωµα 

Θ Διεφκυνςθ Λαϊκισ Διαφωτίςεωσ του Τφυπουργείο Σφπου και Σουριςμοφ αςκοφςε από τθ 

ςφςταςι τθσ τθν αρμοδιότθτα του προλθπτικοφ ελζγχου φωνογραφικϊν δίςκων και μουςικϊν 

τεμαχίων. Θ αρμοδιότθτα του ελζγχου αςκοφνταν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Αναγκαςτικοφ 

Νόμου 1619 του 1939, του Νομοκετικοφ Διατάγματοσ 1108 του 1942 και του Νόμου 485 του 

1943, τα δφο τελευταία νομικά κείμενα κακόριηαν τον τρόπο άςκθςθσ τθσ προλθπτικισ 

λογοκριςίασ των τραγουδιϊν μζχρι το 1974, οπότε θ προλθπτικι λογοκριςία καταργικθκε. Θ 

διαδικαςία του ελζγχου αςκοφνταν ωσ εξισ: ςυνκζτεσ, ςτιχουργοί ι εταιρείεσ παραγωγισ 

«φωνογραφικϊν δίςκων» ζπρεπε να υποβάλλουν αίτθςθ ςτθ Διεφκυνςθ Λαϊκισ Διαφωτίςεωσ 

με ςυνθμμζνα τουσ ςτίχουσ και τισ παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν  για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ 
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ζκδοςθσ δίςκων γραμμοφϊνου. Αρμόδια για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ ιταν  επιτροπι ελζγχου 

που αποτελοφνταν από τον Διευκυντι τθσ Λαϊκισ Διαφωτίςεωσ, ζναν Σμθματάρχθ τθσ 

Διεφκυνςθσ, δφο ανϊτερουσ υπαλλιλουσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σφπου, δφο καλλιτζχνεσ 

ειδικευμζνουσ ςτθ δθμοτικι και λαϊκι μουςικι και ζναν ανϊτερο αξιωματικό τθσ Αςτυνομίασ 

Πόλεων. Βάςει των ςτοιχείων των αιτιςεων  ι (αν κρίνονταν απαραίτθτο) τθσ ενϊπιον τουσ 

εκτζλεςθσ ενόσ τραγουδιοφ, θ επιτροπι μποροφςε να απαγορεφςει ι να τροποποιιςει ςτίχουσ 

και οριςμζνα ςθμεία τθσ μουςικισ εφόςον ζκρινε ότι ζνα τραγοφδι ζκιγε τα δθμόςια ικθ, 

διζφκειρε το καλλιτεχνικό αίςκθμα του κοινοφ, νόκευε το γνιςιο πνεφμα τθσ παράδοςθσ τθσ 

ελλθνικισ μουςικισ ι μποροφςε να προκαλζςει βλάβθ των εκνικϊν ςυμφερόντων. Ο ζλεγχοσ 

επεκτεινόταν ςτα διαφθμιςτικά μουςικά φυλλάδια, αλλά και ςε δθμόςιουσ χϊρουσ που 

«εκτελοφνταν μουςικά τεμάχια» (ςυναυλίεσ, μουςικζσ εκδθλϊςεισ κ.ά.). Ο αρικμόσ τθσ 

χορθγθκείςασ άδειασ ζπρεπε να αναγράφεται ςτουσ δίςκουσ ι ςτα διαφθμιςτικά μουςικά 

φυλλάδια. Ο τρόποσ άςκθςθσ λογοκριςίασ και λειτουργίασ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ 

ςυςτθματοποιικθκε από τθν Τπουργικι Απόφαςθ 26464 του Νοεμβρίου του 1968. φμφωνα 

με αυτι, τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων λαμβάνουν δφο θμζρεσ πριν από 

τθ ςυνεδρίαςθ τουσ ςτίχουσ και τισ παρτιτοφρεσ των προσ ζλεγχο μουςικϊν τεμαχίων. Μετά το 

τζλοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ ςυντάςςονταν δελτίο ελζγχου ςτο οποίο αναγράφονταν ο τίτλοσ του 

τραγουδιοφ, τα ονόματα του ςυνκζτθ και του ςτιχουργοφ, θ φωνογραφικι εταιρεία, οι 

προτεινόμενεσ από τθν επιτροπι βελτιϊςεισ, θ τελικι απόφαςθ τθσ επιτροπισ και οι γνϊμεσ 

των διαφωνοφντων μελϊν. Ζνα αντίτυπο του κειμζνου, ςτίχων και μουςικισ επιςτρζφεται 

ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, αφοφ υπογραφεί από τθν επιτροπι και τεκεί θ ςφραγίδα ελζγχου. 

Ανάλογα με τισ διοικθτικζσ μεταβολζσ τθσ υπθρεςίασ θ αρμοδιότθτα του ελζγχου των 

τραγουδιϊν αςκοφνταν αρχικά από τθ Διεφκυνςθ Λαϊκισ Διαφωτίςεωσ, ςτθ ςυνζχεια από τθ 

Διεφκυνςθ Ελζγχου Δθμοςίων Θεαμάτων και  τθ Διεφκυνςθ Ραδιοφωνίασ, Σθλεοράςεωσ, 

Οπτικϊν και Ακουςτικϊν Μζςων και τζλοσ από το  Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων Θεαμάτων και 

Ακροαμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σφπου και Πλθροφοριϊν. 

Παρουςίαςη περιεχοµζνου 

Αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, φάκελοι ςυνεδριάςεων 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων, πρακτικά των ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ, 

αποφάςεισ απόρριψθσ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, ζγκριςθ ι 

απόρριψθ ηωντανισ εκτζλεςθσ τραγουδιϊν ςε ςυναυλίεσ και μουςικζσ εκδθλϊςεισ, άδειεσ 

εξαγωγισ δίςκων και φωνοταινιϊν, αποφάςεισ υποβολισ προςτίμων για τθν κυκλοφορία 

δίςκων χωρίσ τθν προβλεπόμενθ άδεια κακϊσ και υπθρεςιακι αλλθλογραφία και εγκφκλιοι 

ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ προλθπτικισ λογοκριςίασ των τραγουδιϊν.      
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Σφςτηµα ταξινόµηςησ 

Οι φάκελοι τθσ ςειράσ ταξινομοφνται ςε υποςειρζσ που ςυγκροτοφνται ανάλογα το ςτάδιο τθσ 

διοικθτικισ διαδικαςίασ άςκθςθσ τθσ αρμοδιότθτασ του ελζγχου μουςικϊν τεμαχίων. Οι 

φάκελοι εντόσ τθσ υποςειράσ ταξινομοφνται χρονολογικά. Αναλυτικά οι υποςειρζσ ςτισ οποίεσ 

ταξινομείται το αρχείο: 

1. Πρωτόκολλο χοριγθςθσ αδειϊν φωνογράφθςθσ 

2. Αιτιςεισ ζγκριςθσ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ 

3. Φάκελοι ςυνεδριάςεων Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων 

4. Πρακτικά ςυνεδριάςεων Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων 

5. Κοινοποιιςεισ αποφάςεων Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων 

6. Απορριπτικζσ αποφάςεισ Τφυπουργοφ 

7. Αιτιςεισ ζγκριςθσ ηωντανισ εκτζλεςθσ τραγουδιϊν 

8. Διάφορα ηθτιματα προλθπτικισ λογοκριςίασ τραγουδιϊν  

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά 

Παρατηρήςεισ 

1. Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 6-7 

2. Θ αρίκμθςθ των φακζλων και των κυτίων τθσ ςειράσ ενδζχεται να τροποποιθκεί μετά από 

τθν ζνταξι τθσ ςτο οριςτικό ςχιμα ταξινόμθςθσ του αρχείου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σφπου 

και Πλθροφοριϊν. 

3. Θ ταξινόμθςθ τθσ υποςειράσ «Φάκελοι ςυνεδριάςεων Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν 

Σεμαχίων» ζγινε αρχικά από τθν αρχειονόμο Άννα Κουλικοφρδθ. 

Θζματα 

Λογοκριςία τραγουδιϊν, λαϊκό τραγοφδι, ρεμπζτικα, δικτατορία υνταγματαρχϊν 

  



 
Εργαλείο έρευνασ για την αρχειακή ςειρά: Προληπτική Λογοκριςία Τραγουδιών 
του αρχείου τησ Γενικήσ Γραμματείασ Τφπου και Πληροφοριών 
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Τίτλοσ 

Πρωτόκολλο χοριγθςθσ αδειϊν γραμμοφωνιςεωσ 

Χρονολογία (εσ) 

1957 – 1960 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Τποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

1 βιβλίο 

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Τπουργείου Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ραδιοφωνίασ, Σθλεοράςεωσ, Οπτικϊν και Ακουςτικϊν Μζςων (1951 – 1970)   

Παρουςίαςη περιεχομζνου 

Πρωτόκολλο χοριγθςθσ άδειασ εκτφπωςθσ ςε δίςκουσ γραμμοφϊνου τραγουδιϊν που 

υποβλικθκαν για ζλεγχο από τθν αρμόδια επιτροπι τθν περίοδο 7.5.1957 ζωσ 21.12.1960. 

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά 

Παρατηρήςεισ 

Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 6-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Εργαλείο έρευνασ για την αρχειακή ςειρά: Προληπτική Λογοκριςία Τραγουδιών 
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Φάκελοσ  1 

Τίτλοσ: Πρωτόκολλο χοριγθςθσ αδειϊν γραμμοφωνιςεωσ 

Περιεχόμενο: Πρωτόκολλο χοριγθςθσ άδειασ εκτφπωςθσ ςε δίςκουσ γραμμοφϊνου 

τραγουδιϊν που υποβλικθκαν για ζλεγχο ςτθν αρμόδια επιτροπι τθν περίοδο 7.5.1957 ζωσ 

21.12.1960. Αναγράφονται ο τίτλοσ του υποβλθκζντοσ προσ ζλεγχο τραγουδιοφ, θ 

διςκογραφικι εταιρεία που υπζβαλε τθν αίτθςθ, θ θμερομθνία τθσ αίτθςθσ, ο αρικμόσ 

πρωτοκόλλου και θ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων. 

Χρονολογία: 1957 – 1960 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 1 
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Τίτλοσ 

Αιτιςεισ ζγκριςθσ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ 

Χρονολογία (εσ) 

1954 - 1962 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Τποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

52 φάκελοι 

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν Διεφκυνςθ 

Ραδιοφωνίασ, Σθλεοράςεωσ, Οπτικϊν και Ακουςτικϊν Μζςων, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1951 – 1970)  

Παρουςίαςη περιεχομζνου 

Αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. τισ αιτιςεισ και τουσ 

ςτίχουσ ςθμειϊνεται με ζνα «Ναι» ι «Όχι» θ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν 

Σεμαχίων ενϊ ςυχνά ςθμειϊνεται και ο αρικμόσ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ επιτροπισ κατά τθν 

οποία λιφκθκε θ απόφαςθ.     

Σφςτηµα ταξινόμηςησ 

Οι φάκελοι εντόσ τθσ υποςειράσ ταξινομοφνται χρονολογικά.  

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά 

Παρατηρήςεισ 

Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 6 
 



 
Εργαλείο έρευνασ για την αρχειακή ςειρά: Προληπτική Λογοκριςία Τραγουδιών 
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Φάκελοσ  2 

Τίτλοσ: *Αφοί Λαμπρόπουλοι+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Αφοί Λαμπρόπουλοι για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1954 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 1 

 
 
Φάκελοσ  3 

Τίτλοσ: *Αττικι Αγορά+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Αττικι Αγορά για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1954 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 2 

 
 

Φάκελοσ  4 

Τίτλοσ: *Μζλοντυ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Μζλοντυ για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1954 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 2 

 
 
Φάκελοσ  5 

Τίτλοσ: *Αφοί Λαμπρόπουλοι+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Αφοί Λαμπρόπουλοι για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1955 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 3 

 

 

Φάκελοσ  6 

Τίτλοσ: *Αττικι Αγορά+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Αττικι Αγορά για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 



 
Εργαλείο έρευνασ για την αρχειακή ςειρά: Προληπτική Λογοκριςία Τραγουδιών 
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Χρονολογία: 1955 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 4 

 

 

Φάκελοσ  7 

Τίτλοσ: *Μζλοντυ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Μζλοντυ για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1955 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 4 

 

 

Φάκελοσ  8 

Τίτλοσ: *Αφοί Λαμπρόπουλοι+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Αφοί Λαμπρόπουλοι για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1956 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 5 

 

 

Φάκελοσ  9 

Τίτλοσ: *Αττικι Αγορά+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Αττικι Αγορά για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1956 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 6 

 

 

Φάκελοσ  10 

Τίτλοσ: *Αφοί Λαμπρόπουλοι+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Αφοί Λαμπρόπουλοι για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1957 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 7 

 

 

  



 
Εργαλείο έρευνασ για την αρχειακή ςειρά: Προληπτική Λογοκριςία Τραγουδιών 
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Φάκελοσ  11 

Τίτλοσ: *Αττικι Αγορά+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Αττικι Αγορά για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1957 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 8 

 

 

Φάκελοσ  12 

Τίτλοσ: *Αττικι Αγορά+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Αττικι Αγορά για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1958 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 8 

 

 

Φάκελοσ  13 

Τίτλοσ: *Αφοί Λαμπρόπουλοι+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Αφοί Λαμπρόπουλοι για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1959 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 9 

 

 

Φάκελοσ  14 

Τίτλοσ: *Αττικι Αγορά+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Αττικι Αγορά για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1959 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 10 

 

 

Φάκελοσ  15 

Τίτλοσ: *Κκαροσ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Κκαροσ για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1959 



 
Εργαλείο έρευνασ για την αρχειακή ςειρά: Προληπτική Λογοκριςία Τραγουδιών 
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Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 10 

 

 

Φάκελοσ  16 

Τίτλοσ: *Διςκοφίλ (Discophile) ΕΠΕ – DECCA Records – Π.Κ. Λυκουρζηθσ Α.Ε.+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Διςκοφίλ (Discophile) 

ΕΠΕ – DECCA Records – Π.Κ. Λυκουρζηθσ Α.Ε. για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε 

φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1959 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 10 

 

 

Φάκελοσ  17 

Τίτλοσ: *Αφοί Λαμπρόπουλοι+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Αφοί Λαμπρόπουλοι για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1960 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 11 - 14 

 

 

Φάκελοσ  18 

Τίτλοσ: *Αττικι Αγορά+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Αττικι Αγορά για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1960 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 14 

 

 

Φάκελοσ  19 

Τίτλοσ: *Κκαροσ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Κκαροσ για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1960 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 15 

 

 

  



 
Εργαλείο έρευνασ για την αρχειακή ςειρά: Προληπτική Λογοκριςία Τραγουδιών 
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Φάκελοσ  20 

Τίτλοσ: *Μζλοντυ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Μζλοντυ για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1960 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 15 

 

 

Φάκελοσ  21 

Τίτλοσ: *Μίνωσ Μάτςασ και Τιόσ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Μίνωσ Μάτςασ και Τιόσ 

για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1960 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 15 

 

 

Φάκελοσ  22 

Τίτλοσ: [Music Box] 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Music Box για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1960 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 15 

 

 

Φάκελοσ  23 

Τίτλοσ: *Γεϊργιοσ Ορφανίδθσ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Γεϊργιοσ Ορφανίδθσ για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1960 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 15 

 

 

Φάκελοσ  24 

Τίτλοσ: *Ουηοφνθσ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Ουηοφνθσ για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1960 



 
Εργαλείο έρευνασ για την αρχειακή ςειρά: Προληπτική Λογοκριςία Τραγουδιών 
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Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 15 

 

 

Φάκελοσ  25 

Τίτλοσ: *Ακανάςιοσ Καφετηόπουλοσ – Ολφμπια Records] 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Ακανάςιοσ 

Καφετηόπουλοσ – Ολφμπια Records για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ 

δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1960 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 15 

 

 

Φάκελοσ  26 

Τίτλοσ: *Αφοί Λαμπρόπουλοι+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Αφοί Λαμπρόπουλοι για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1961 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 16 - 18 

 

 

Φάκελοσ  27 

Τίτλοσ: *Μίνωσ Μάτςασ και Τιόσ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Μίνωσ Μάτςασ και Τιόσ 

για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1961 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 19 - 20 

 

 

Φάκελοσ  28 

Τίτλοσ: [Music Box] 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Music Box για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1961 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 20 
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Φάκελοσ  29 

Τίτλοσ: *Κκαροσ - Ελλαδίςκ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Κκαροσ – Ελλαδίςκ για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1961 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 21 

 

 

Φάκελοσ  30 

Τίτλοσ: *Κ. Κεραυνόσ - Κεραυνοφϊν+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Κ. Κεραυνόσ – 

Κεραυνοφϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1961 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 21 

 

 

Φάκελοσ  31 

Τίτλοσ: *Γ. Ορφανίδθσ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Γ. Ορφανίδθσ για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1961 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 22 

 

 

Φάκελοσ  32 

Τίτλοσ: *Νίνα Ο.Ε.+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Νίνα Ο.Ε. για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1961 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 22 

 

 

Φάκελοσ  33 

Τίτλοσ: *Ευαγγελικι Διςκοκικθ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Ευαγγελικι Διςκοκικθ 

για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1961 
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Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 22 

 

 

Φάκελοσ  34 

Τίτλοσ: [Μιλτιάδθσ Άτλασ – Atlas Record Co] 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Μιλτιάδθσ Άτλασ – Atlas 

Record Co για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1961 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 22 

 

 

Φάκελοσ  35 

Τίτλοσ: *Ι. Κατςιμίχασ και ια – Δίςκοι Hellas] 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Ι. Κατςιμίχασ και ία – 

Δίςκοι Hellas για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1961 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 22 

 

 

Φάκελοσ  36 

Τίτλοσ: *Αφοί Λαμπρόπουλοι+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Αφοί Λαμπρόπουλοι για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 23 - 25 

 

 

Φάκελοσ  37 

Τίτλοσ: *Μίνωσ Μάτςασ και Τιόσ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Μίνωσ Μάτςασ και Τιόσ 

για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 26 

 

 

Φάκελοσ  38 

Τίτλοσ: [Music Box] 
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Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Music Box για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 27 

 

 

Φάκελοσ  39 

Τίτλοσ: *Νίνα Ο.Ε.+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Νίνα Ο.Ε. για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 27 

 

 

Φάκελοσ  40 

Τίτλοσ: *Γ. Ορφανίδθσ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Γ. Ορφανίδθσ για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 27 

 

 

Φάκελοσ  41 

Τίτλοσ: *Ελλαδίςκ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Ελλαδίςκ για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 28 

 

 

Φάκελοσ  42 

Τίτλοσ: *Ι. Κατςιμίχασ και ία – Δίςκοι Hellas] 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Ι. Κατςιμίχασ και ία – 

Δίςκοι Hellas για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 28 
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Φάκελοσ  43 

Τίτλοσ: *Κωνςταντίνοσ Νικολαΐδθσ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Κωνςταντίνοσ 

Νικολαΐδθσ για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 28 

 

 

Φάκελοσ  44 

Τίτλοσ: *Ανδρζασ Καράμπελασ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Ανδρζασ Καράμπελασ 

για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 29 

 

 

Φάκελοσ  45 

Τίτλοσ: *Θ. Μεγαλοφδθσ – Γ. Παρπαΐρθσ – Β. οφρασ Ο.Ε. - Ρυκμοφϊν+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Θ. Μεγαλοφδθσ – Γ. 

Παρπαΐρθσ – Β. οφρασ Ο.Ε. - Ρυκμοφϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε 

φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 29 

 

 

Φάκελοσ  46 

Τίτλοσ: *Ανδρζασ Καράμπελασ – Αγγελικι Κολοκοτρϊνθ - Άττικα] 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Ανδρζασ Καράμπελασ – 

Αγγελικι Κολοκοτρϊνθ - Άττικα για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ 

δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 29 

 

 

Φάκελοσ  47 

Τίτλοσ: *Πζτροσ Γιαννάκοσ+ 
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Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Πζτροσ Γιαννάκοσ για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 29 

 

 

Φάκελοσ  48 

Τίτλοσ: *Παναγιϊτθσ Μακροποδάρασ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Παναγιϊτθσ 

Μακροποδάρασ για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 29 

 

 

Φάκελοσ  49 

Τίτλοσ: *Αντιγόνθ Παπαβθςαρίωνοσ Μπενάκθ - Neophon] 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Αντιγόνθ 

Παπαβθςαρίωνοσ Μπενάκθ - Neophon για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε 

φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 29 

 

 

Φάκελοσ  50 

Τίτλοσ: *Φίλιπποσ Μελάσ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Φίλιπποσ Μελάσ για 

ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 29 

 

 

Φάκελοσ  51 

Τίτλοσ: [Μιλτιάδθσ Άτλασ – Atlas Record Co] 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Μιλτιάδθσ Άτλασ – Atlas 

Record Co για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 29 
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Φάκελοσ  52 

Τίτλοσ: *τζντωρ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ τζντωρ για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 29 

 

 

Φάκελοσ  53 

Τίτλοσ: *Ευαγγελικι Διςκοκικθ+ 

Περιεχόμενο: Αιτιςεισ τθσ φωνογραφικισ (διςκογραφικισ) εταιρείασ Ευαγγελικι Διςκοκικθ 

για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ. 

Χρονολογία: 1962 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 29 
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Τίτλοσ 

Φάκελοι ςυνεδριάςεων Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων 

Χρονολογία (εσ) 

1968 - 1973 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Τποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

48 φάκελοι 

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Πρωκυπουργόσ, Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1970 – 1974)  

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ραδιοφωνίασ, Σθλεοράςεωσ, Οπτικϊν και Ακουςτικϊν Μζςων, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1951 – 1970)  

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ελζγχου Δθμοςίων Θεαμάτων, Σμιμα Ελζγχου Ακροαμάτων (1951 – 1970)  

Παρουςίαςη περιεχομζνου 

Αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου ςτα 

οποία αναγράφονταν ο τίτλοσ του τραγουδιοφ, τα ονόματα του ςυνκζτθ και του ςτιχουργοφ, θ 

διςκογραφικι εταιρεία, οι προτεινόμενεσ από τθν Επιτροπι Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων 

βελτιϊςεισ, θ τελικι απόφαςθ τθσ επιτροπισ και οι γνϊμεσ των διαφωνοφντων μελϊν κακϊσ 

και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου 

και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Θ αρίκμθςθ των ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων είναι ενιαία για 

τθν περίοδο 1968-1971 και αλλάηει, ακολουκϊντασ ενιαία αρίκμθςθ ανά ζτοσ, τθν περίοδο 

1972-1973. Δεν ζχουν διαςωκεί όλοι οι φάκελοι των ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ.       
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Σφςτηµα ταξινόµηςησ 

Οι φάκελοι εντόσ τθσ υποςειράσ ταξινομοφνται χρονολογικά.  

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά 

Παρατηρήςεισ 

Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 6-7 
 
 
 

Φάκελοσ  54 

Τίτλοσ: « 6θ – 7θ υνεδρίαςισ 1968» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 6θσ (25.6.1968) και 7θσ (3.7.1968) ςυνεδρίαςθσ τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν 

με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε 

φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα 

υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του 

υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 30 

 
 
Φάκελοσ  55 

Τίτλοσ: « 8θ υνεδρίαςισ 1968» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 8θσ (18 και 24.7.1968) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ 

Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με 

ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε 

φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα 

υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του 

υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 30 
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Φάκελοσ  56 

Τίτλοσ: « 19θ – 20θ υνεδρίαςισ 1968» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 19θσ (17.9.1968) και 20θσ (24.9.1968) ςυνεδρίαςθσ τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν 

με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε 

φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα 

υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του 

υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 31 

 

 

Φάκελοσ  57 

Τίτλοσ: « 21θ – 23θ και 25θ υνεδρίαςισ 1968» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 21θσ (27.9.1968), τθσ 22ασ (1.10.1968), 23θσ (4.10.1968) 

και 25θσ (11.10.1968) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ 

φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ 

αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και 

Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 31 

 

 

Φάκελοσ  58 

Τίτλοσ: « 24θ – 27θ υνεδρίαςισ 1968» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 24θσ (8.10.1968), 25θσ (10.10.1968), 26θσ (15 & 

16.10.1968) και 27θσ (18.10.1968) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: 

αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ 

αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και 

Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1968 
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Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 32 

 

 

Φάκελοσ  59 

Τίτλοσ: « 27θ – 28θ υνεδρίαςισ 1968» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 27θσ (18.10.1968) και 28θσ (22.10.1968) ςυνεδρίαςθσ 

τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) 

εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ 

ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για 

τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του 

υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 32 

 

 

Φάκελοσ  60 

Τίτλοσ: « 29θ, 31θ-35θ υνεδρίαςισ 1968» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 29θσ (25.10.1968), 31θσ (2.11.1968) 32ασ (5.11.1968), 

33θσ (9.11.1968), 34θσ (12.11.1968) και 35θσ (15.11.1968) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ 

ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, 

δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια 

κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα 

Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο 

τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 33 

 

 

Φάκελοσ  61 

Τίτλοσ: « 57θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 57θσ (31.1.1969) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ 

ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, 

δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια 

κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα 
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Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο 

τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 33 

 

 

Φάκελοσ  62 

Τίτλοσ: « 56θ & 58θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 56θσ (28.1.1969) και 58θσ (4.2.1969) ςυνεδρίαςθσ τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν 

με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε 

φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα 

υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του 

υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 34 

 

 

Φάκελοσ  63 

Τίτλοσ: « 67θ & 68θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 67θσ (7.3.1969) και 68θσ (11.3.1968) ςυνεδρίαςθσ τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν 

με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε 

φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα 

υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του 

υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 34 

 

 

Φάκελοσ  64 

Τίτλοσ: « 68θ & 69θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 68θσ (11.3.1969) και 69θσ (14.3.1969) ςυνεδρίαςθσ τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν 

με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε 
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φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα 

υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του 

υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 35 

 

 

Φάκελοσ  65 

Τίτλοσ: « 71θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 71θσ (26.3.1969) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ 

ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, 

δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια 

κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα 

Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο 

τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 35 

 

 

Φάκελοσ  66 

Τίτλοσ: « 74θ - 77θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 74θσ (4.4.1969), 75θσ (8.4.1969), 76θσ (10.4.1969) και 

77θσ (16.4.1969) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ 

φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ 

αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και 

Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 36 

 

 

Φάκελοσ  67 

Τίτλοσ: « 78θ - 80θ υνεδρίαςισ 1969» 
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Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 78θσ (18.4.1969), 79θσ (22.4.1969) και 80θσ (25.4.1969) 

ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν 

(διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του 

υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν 

ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 36 

 

 

Φάκελοσ  68 

Τίτλοσ: « 81θ - 83θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 81θσ (29.4.1969), 82ασ (2.5.1969) και 83θσ (6.5.1969) 

ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν 

(διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του 

υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν 

ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 37 

 

 

Φάκελοσ  69 

Τίτλοσ: « 84θ & 85θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 84θσ (9.5.1969) και 85θσ (13.5.1969) ςυνεδρίαςθσ τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν 

με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε 

φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα 

υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του 

υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 38 
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Φάκελοσ  70 

Τίτλοσ: « 86θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 86θσ (16, 19 και 20.5.1969) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ 

Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με 

ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε 

φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα 

υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του 

υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 38 

 

 

Φάκελοσ  71 

Τίτλοσ: « 87θ - 89θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 87θσ (20.5.1969), 88θσ (23.5.1969) και 89θσ (27.5.1969) 

ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν 

(διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του 

υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν 

ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 39 

 

 

Φάκελοσ  72 

Τίτλοσ: « 90θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 90θσ (30.5.1969) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ 

ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, 

δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια 

κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα 

Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο 

τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 39 
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Φάκελοσ  73 

Τίτλοσ: « 91θ , 92θ & 98θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 91θσ (3.6.1969), 92θσ (6.6.1969) και 98θσ (27.6.1969) 

ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν 

(διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του 

υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν 

ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 40 

 

 

Φάκελοσ  74 

Τίτλοσ: « 93θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 93θσ (6 και 10. 6.1969) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ 

Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με 

ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε 

φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα 

υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του 

υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 40 

 

 

Φάκελοσ  75 

Τίτλοσ: « 94θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 94θσ (20.6.1969) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ 

ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, 

δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια 

κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα 

Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο 

τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 40 
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Φάκελοσ  76 

Τίτλοσ: « 95θ & 96θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 95θσ (17.6.1969) και 96θσ (20.6.1969) ςυνεδρίαςθσ τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν 

με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε 

φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα 

υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του 

υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 41 

 

 

Φάκελοσ  77 

Τίτλοσ: « 106θ -  111θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 106θσ (25.7.1969), 107θσ(29.7.1969), 108θσ (1.8.1969), 

109θσ (5.8.1969), 110θσ (6 & 8.8.1969) και 111θσ (12.8.1969) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ 

Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με 

ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε 

φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα 

υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του 

υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 42 

 

 

Φάκελοσ  78 

Τίτλοσ: « 112θ -  116θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 112θσ (25.8.1969), 113θσ(19.8.1969), 114θσ (22.8.1969), 

115θσ (5.9.1969) και 116θσ (29.8.1969) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν 

Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και 

παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία 

ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ 

και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου 

και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 
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Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 43 

 

 

Φάκελοσ  79 

Τίτλοσ: « 117θ - 120θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 117θσ (3.9.1969), 118θσ (5.9.1969) 119θσ (9.9.1969) και 

120θσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν 

(διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του 

υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν 

ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 44 

 

 

Φάκελοσ  80 

Τίτλοσ: « 121θ - 127θ υνεδρίαςισ 1969» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 121θσ (16.9.1969), 122ασ (19.9.1969), 123θσ (23.9.1969), 

124θσ (23.10.1969), 125θσ (26.10.1969) 126θσ (3.10.1969) και 127θσ (7.10.1969) ςυνεδρίαςθσ τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν 

με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε 

φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα 

υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του 

υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 45 

 

 

Φάκελοσ  81 

Τίτλοσ: « 233θ & 234θ υνεδρίαςισ 1970» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 233θσ (17.11.1970) και 234θσ (20.11.1970) ςυνεδρίαςθσ 

τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) 

εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ 

ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για 

τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ 
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Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του 

υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 46 

 

 

Φάκελοσ  82 

Τίτλοσ: « 235θ & 236θ υνεδρίαςισ 1970» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 235θσ (24.11.1970) και 236θσ (27.11.1970) ςυνεδρίαςθσ 

τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) 

εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ 

ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για 

τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του 

υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 47 

 

 

Φάκελοσ  83 

Τίτλοσ: « 237θ - 240θ υνεδρίαςισ 1970» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 237θσ (1.12.1970), 238θσ (4.12.1970) 239θσ (8.12.1970) 

και 240θσ (11.12.1970) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ 

φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ 

αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και 

Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 48 

 

 

Φάκελοσ  84 

Τίτλοσ: « 241θ - 243θ υνεδρίαςισ 1970» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 241θσ (15.12.1970), 242ασ (18.12.1970) και 243θσ 

(22.12.1970) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ 

φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 
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τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ 

αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και 

Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 49 

 

 

Φάκελοσ  85 

Τίτλοσ: « 247θ - 250θ υνεδρίαςισ 1971» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 247θσ (5.1.1971), 248θσ (8.1.1971), 249θσ (12.1.1971) και 

250θσ (15.1.1971) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ 

φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ 

αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και 

Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 50 

 

 

Φάκελοσ  86 

Τίτλοσ: « 251θ - 253θ υνεδρίαςισ 1971» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 251θσ (19.1.1971), 252ασ (22.1.1971) και 253θσ 

(26.1.1971) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ 

φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ 

αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και 

Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 51 

 

 

Φάκελοσ  87 

Τίτλοσ: « 254θ - 257θ υνεδρίαςισ 1971» 
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Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 254θσ (29.1.1971), 255θσ (2.2.1971), 256θσ (5.2.1971) και 

257θσ (9.2.1971) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ 

φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ 

αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και 

Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 52 - 53 

 

 

Φάκελοσ  88 

Τίτλοσ: « 258θ - 259θ υνεδρίαςισ 1971» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 258θσ (12.2.1971) και 259θσ (16.2.1971) ςυνεδρίαςθσ 

τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) 

εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ 

ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για 

τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του 

υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 54 

 

 

Φάκελοσ  89 

Τίτλοσ: « 260θ - 262θ υνεδρίαςισ 1971» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 260θσ (19.2.1971), 261θσ (23.2.1971) και 262ασ 

(26.2.1971) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ 

φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ 

αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και 

Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 55 
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Φάκελοσ  90 

Τίτλοσ: « 263θ - 265θ υνεδρίαςισ 1971» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 263θσ (2.3.1971), 264θσ (5.3.1971) και 265θσ (9.3.1971) 

ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν 

(διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ 

εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του 

υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν 

ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 56 

 

 

Φάκελοσ  91 

Τίτλοσ: « 266θ - 268θ υνεδρίαςισ 1971» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 266θσ (12.3.1971), 267θσ (16.3.1971) και 268θσ 

(19.3.1971) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ 

φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ 

αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και 

Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 57 

 

 

Φάκελοσ  92 

Τίτλοσ: « 308θ - 311θ υνεδρίαςισ 1971» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 308θσ (23.7.1971), 309θσ (29.7.1971), 310θσ (3.8.1971) 

και 311θσ (6.8.1971) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ 

φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ 

αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και 

Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 58 
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Φάκελοσ  93 

Τίτλοσ: « 312θ - 314θ υνεδρίαςισ 1971» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 312θσ (13.8.1971), 313θσ (17.8.1971) και 314θσ 

(20.8.1971) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ 

φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ 

αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και 

Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 59 

 

 

Φάκελοσ  94 

Τίτλοσ: « 315θ - 318θ υνεδρίαςισ 1971» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 315θσ (24.8.1971), 316θσ (27.8.1971), 317θσ (31.8.1971) 

και 250θσ (3.9.1971) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ 

φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ 

αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και 

Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 60 

 

 

Φάκελοσ  95 

Τίτλοσ: « 319θ - 322θ υνεδρίαςισ 1971» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 319θσ (6.9.1971), 320θσ (10.9.1971), 321θσ (14.9.1971) 

και 322ασ (17.9.1971) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ 

φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ 

αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και 

Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 61 
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Φάκελοσ  96 

Τίτλοσ: « 323θ - 326θ υνεδρίαςισ 1971» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 323θσ (21.9.1971), 324θσ (24.9.1971), 325θσ (28.9.1971) 

και 326θσ (1.10.1971) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ 

φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ 

αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και 

Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 62 

 

 

Φάκελοσ  97 

Τίτλοσ: « 327θ - 329θ υνεδρίαςισ 1971» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 327θσ (5.10.1971), 328θσ (8.10.1971) και 329θσ 

(12.10.1971) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ 

φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ 

αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και 

Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 63 

 

 
Φάκελοσ  98 

Τίτλοσ: «117θ υνεδρίαςισ 1972» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 117θσ (18.10.1972) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

Μουςικϊν Σεμαχίων που αφορά τον ζλεγχο του τραγουδιοφ «Ηεϊμπζκικο» του Διονφςθ 

αββόπουλου. 

Χρονολογία: 1972 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 64 

 

Φάκελοσ  99 

Τίτλοσ: « 54θ - 58θ υνεδρίαςισ 1973» 
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Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 54θσ (16.5.1973), 55θσ (18.5.1973), 56θσ (22.5.1973), 57θσ 

(24.5.1973) και 58θσ (25.5.1973) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: 

αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ 

τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ 

αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και 

Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1973 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 64 

 

 

Φάκελοσ  100 

Τίτλοσ: « 59θ - 64θ υνεδρίαςισ 1973» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 59θσ (28.5.1973), 60θσ (31.5.1973), 61θσ (4.6.1973), 62ασ 

(7.6.1973), 63θσ (8.6.1973) και 64θσ (11.6.1973) ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν 

Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και 

παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία 

ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ 

και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου 

και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1973 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 65 

 

 

Φάκελοσ  101 

Τίτλοσ: « 70θ - 77θ υνεδρίαςισ 1973» 

Περιεχόμενο: Φάκελοσ με το υλικό τθσ 70θσ (25.6.1973), 71θσ (27.6.1973), 72ασ (29.6.1973), 73θσ 

(2.7.1973), 74θσ (4.7.1973), 75θσ (6.7.1973), 76θσ (10.7.1973) και 77θσ (11.7.1973) ςυνεδρίαςθσ 

τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων: αιτιςεισ φωνογραφικϊν (διςκογραφικϊν) 

εταιρειϊν με ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ τραγουδιϊν για ζγκριςθ εκτφπωςθσ τουσ 

ςε φωνογραφικοφσ δίςκουσ, δελτία ελζγχου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για 

τα υποβαλλόμενα τραγοφδια κακϊσ και οι τελικζσ αποφάςεισ του υπουργοφ Προεδρίασ 

Κυβερνιςεωσ ι γενικοφ γραμματζα Σφπου και Πλθροφοριϊν με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ του 

υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Χρονολογία: 1973 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 66 
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Τίτλοσ 

Πρακτικά ςυνεδριάςεων Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων 

Χρονολογία (εσ) 

1948 – 1951, 1957 - 1961 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Τποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

3 βιβλία πρακτικϊν 

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Τπουργείο Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ραδιοφωνίασ, Σθλεοράςεωσ, Οπτικϊν και Ακουςτικϊν Μζςων, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1951 – 1970) 

Τπουργείο Εξωτερικϊν, Τφυπουργείο Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ Λαϊκισ 

Διαφωτίςεωσ (1946 – 1951)  

Παρουςίαςη περιεχομζνου 

Πρακτικά των ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Ακροαμάτων (Ελζγχου Μουςικϊν 

Σεμαχίων) ςτα οποία αναγράφονται θ ζγκριςθ ι απόρριψθ χοριγθςθσ άδειασ εκτφπωςθσ ςε 

φωνογραφικοφσ δίςκουσ του υποβαλλόμενου προσ ζλεγχο τραγουδιοφ. 

Σφςτηµα ταξινόμηςησ 

Σα βιβλία τθσ υποςειράσ ταξινομοφνται χρονολογικά.  

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά 

Παρατηρήςεισ 

Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 6-7 
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Φάκελοσ  102 

Τίτλοσ: «Επιτροπι Ελζγχου Ακροαμάτων Βιβλίον Πρακτικϊν υνεδριάςεων» 

Περιεχόμενο: Πρακτικά των ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Ακροαμάτων (Επιτροπι 

Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων) από τθν 1θ (11.2.1948) ζωσ τθν 57θ (15.9.1951) ςυνεδρίαςθ. τα 

πρακτικά καταγράφονται τα υποβλθκζντα προσ ζλεγχο τραγοφδια και θ τελικι απόφαςθ τθσ 

επιτροπισ. 

Χρονολογία: 1948-1951 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 67 

 
 
Φάκελοσ  103 

Τίτλοσ: «Βιβλίον Πρακτικϊν τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Ακροαμάτων» 

Περιεχόμενο: Πρακτικά των ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Ακροαμάτων από τθν 215θ 

(15.10.1957) ζωσ τθν 280θ (15.2.1961) ςυνεδρίαςθ. τα πρακτικά καταγράφονται τα 

υποβλθκζντα προσ ζλεγχο τραγοφδια και θ τελικι απόφαςθ τθσ επιτροπισ. 

Χρονολογία: 1957-1961 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 67 

 

 

Φάκελοσ  104 

Τίτλοσ: [Βιβλίο Πρακτικϊν τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Ακροαμάτων] 

Περιεχόμενο: Πρακτικά των ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Ακροαμάτων από τθν 281θ 

(27.2.1961) ζωσ τθν 286θ (16.5.1961) ςυνεδρίαςθ. τα πρακτικά καταγράφονται τα 

υποβλθκζντα προσ ζλεγχο τραγοφδια και θ τελικι απόφαςθ τθσ επιτροπισ. 

Χρονολογία: 1961 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 67 

 

 

 

 

  



 
Εργαλείο έρευνασ για την αρχειακή ςειρά: Προληπτική Λογοκριςία Τραγουδιών 
του αρχείου τησ Γενικήσ Γραμματείασ Τφπου και Πληροφοριών 

44 

 
    
 

Τίτλοσ 

Κοινοποιιςεισ αποφάςεων Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων 

Χρονολογία (εσ) 

1968 – 1969 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Τποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

3 φάκελοι 

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Τπουργείου Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ραδιοφωνίασ, Σθλεοράςεωσ, Οπτικϊν και Ακουςτικϊν Μζςων, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1951 – 1970)  

Τπουργείου Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ελζγχου Δθμοςίων Θεαμάτων, Σμιμα Ελζγχου Ακροαμάτων (1951 – 1970)  

Παρουςίαςη περιεχομζνου 

Κοινοποιιςεισ ςε διςκογραφικζσ εταιρείεσ ι δθμιουργοφσ των αποφάςεων τθσ Επιτροπισ 

Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τθν ζγκριςθ ι μθ των αιτιςεων χοριγθςθσ άδειασ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε δίςκουσ γραμμοφϊνου. 

Σφςτηµα ταξινόμηςησ 

Οι φάκελοι τθσ υποςειράσ ταξινομοφνται χρονολογικά.  

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά 

Παρατηρήςεισ 

Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 6-7 
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Φάκελοσ  105 

Τίτλοσ: [Κοινοποιιςεισ αποφάςεων Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων] 

Περιεχόμενο: Κοινοποιιςεισ ςε διςκογραφικζσ εταιρείεσ ι δθμιουργοφσ των αποφάςεων τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τθν ζγκριςθ ι μθ των αιτιςεων χοριγθςθσ άδειασ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε δίςκουσ γραμμοφϊνου. 

Χρονολογία: Φεβρουάριοσ 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 67 

 

 

Φάκελοσ  106 

Τίτλοσ: [Κοινοποιιςεισ αποφάςεων Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων] 

Περιεχόμενο: Κοινοποιιςεισ ςε διςκογραφικζσ εταιρείεσ ι δθμιουργοφσ των αποφάςεων τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τθν ζγκριςθ ι μθ των αιτιςεων χοριγθςθσ άδειασ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε δίςκουσ γραμμοφϊνου. Επιςυνάπτονται οι αρχικζσ αιτιςεισ με 

τουσ ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ. 

Χρονολογία: Μάρτιοσ 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 68 

 

 

Φάκελοσ  107 

Τίτλοσ: [Κοινοποιιςεισ αποφάςεων Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων] 

Περιεχόμενο: Κοινοποιιςεισ ςε διςκογραφικζσ εταιρείεσ ι δθμιουργοφσ των αποφάςεων τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων για τθν ζγκριςθ ι μθ των αιτιςεων χοριγθςθσ άδειασ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε δίςκουσ γραμμοφϊνου. Επιςυνάπτονται οι αρχικζσ αιτιςεισ με 

τουσ ςυνθμμζνουσ ςτίχουσ και παρτιτοφρεσ. 

Χρονολογία: Απρίλιοσ 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 68 
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Τίτλοσ 

Απορριπτικζσ αποφάςεισ υφυπουργοφ 

Χρονολογία (εσ) 

1971 – 1973 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Τποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

1 φάκελοσ 

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Πρωκυπουργόσ, Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν (1970 – 1974)  

Παρουςίαςη περιεχομζνου 

Απορριπτικζσ αποφάςεισ του υφυπουργοφ Σφπου και Πλθροφοριϊν χοριγθςθσ άδειασ 

εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε δίςκουσ γραμμοφϊνου. 

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά 

Παρατηρήςεισ 

Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 6-7 
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Φάκελοσ  108 

Τίτλοσ: «Γραφείο Τφυπουργοφ. Μουςικά Σεμάχια. Αποφάςεισ ΓΓΣΠ» 

Περιεχόμενο: Απορριπτικζσ αποφάςεισ του υφυπουργοφ Σφπου και Πλθροφοριϊν χοριγθςθσ 

άδειασ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε δίςκουσ γραμμοφϊνου. Επιςυνάπτονται ςε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ οι ςτίχοι και οι παρτιτοφρεσ των τραγουδιϊν. 

Χρονολογία: 1971 – 1973 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 69 
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Τίτλοσ 

Αιτιςεισ ζγκριςθσ ηωντανισ εκτζλεςθσ τραγουδιϊν 

Χρονολογία (εσ) 

1968 – 1969 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Τποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

2 φάκελοι 

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Τπουργείου Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ραδιοφωνίασ, Σθλεοράςεωσ, Οπτικϊν και Ακουςτικϊν Μζςων, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1951 – 1970)  

Παρουςίαςη περιεχομζνου 

Ζγκριςθ ι απόρριψθ αιτιςεων δθμιουργϊν ι επιχειρθματιϊν για χοριγθςθ άδειασ ηωντανισ 

εκτζλεςθσ τραγουδιϊν ςε ςυναυλίεσ και μουςικζσ εκδθλϊςεισ. 

Σφςτηµα ταξινόμηςησ 

Οι φάκελοι τθσ υποςειράσ ταξινομοφνται χρονολογικά.  

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά 

Παρατηρήςεισ 

Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 6-7 
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Φάκελοσ  109 

Τίτλοσ: «Φάκελοσ ηωντανϊν μουςικϊν τεμαχίων 1968» 

Περιεχόμενο: Ζγκριςθ ι απόρριψθ από τθν Επιτροπι Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων αιτιςεων 

δθμιουργϊν ι επιχειρθματιϊν για χοριγθςθ άδειασ ηωντανισ εκτζλεςθσ τραγουδιϊν ςε 

ςυναυλίεσ και μουςικζσ εκδθλϊςεισ. Περιλαμβάνονται οι ςτίχοι των τραγουδιϊν χωρίσ τισ 

παρτιτοφρεσ με ςθμειϊςεισ τθσ ζγκριςθσ ι τθσ απόρριψθσ των τραγουδιϊν.  

Χρονολογία: 1968 – 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 69 

 

 

Φάκελοσ  110 

Τίτλοσ: «Φάκελοσ ηωντανϊν μουςικϊν τεμαχίων 1969» 

Περιεχόμενο: Ζγκριςθ ι απόρριψθ από τθν Επιτροπι Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων αιτιςεων 

δθμιουργϊν ι επιχειρθματιϊν για χοριγθςθ άδειασ ηωντανισ εκτζλεςθσ τραγουδιϊν ςε 

ςυναυλίεσ και μουςικζσ εκδθλϊςεισ. Περιλαμβάνονται οι ςτίχοι των τραγουδιϊν χωρίσ τισ 

παρτιτοφρεσ με ςθμειϊςεισ τθσ ζγκριςθσ ι τθσ απόρριψθσ των τραγουδιϊν. Αλλθλογραφία 

ςχετικά με τον ζλεγχο των τραγουδιϊν του Κϊςτα Χατηι, τθν  ζγκριςθ άδειασ εκτφπωςθσ 

δίςκων γραμμοφϊνου ςτθν Εκνικι Φοιτθτικι Ζνωςθ Κυπριϊν που αναφζρονται ςτον αγϊνα 

τθσ ΕΟΚΑ ςτθν Κφπρο, τον ζλεγχο ςτίχων ξενόγλωςςων δίςκων, ςχετικά με διαμαρτυρία για 

άςκθςθ λογοκριςίασ κ.ά. 

Χρονολογία: 1968 – 1969 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 69 
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Τίτλοσ 

Διάφορα ηθτιματα προλθπτικισ λογοκριςίασ τραγουδιϊν 

Χρονολογία (εσ) 

1964 – 1971 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Τποςειρά 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή διαςτάςεισ) 

4 φάκελοι 

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Πρωκυπουργόσ, Γενικι Γραμματεία Σφπου και Πλθροφοριϊν, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1970 – 1974)  

Τπουργείου Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ραδιοφωνίασ, Σθλεοράςεωσ, Οπτικϊν και Ακουςτικϊν Μζςων, Σμιμα Ελζγχου Δθμοςίων 

Θεαμάτων και Ακροαμάτων (1951 – 1970)  

Τπουργείου Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, Γενικι Διεφκυνςθ Σφπου και Πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ελζγχου Δθμοςίων Θεαμάτων, Σμιμα Ελζγχου Ακροαμάτων (1951 – 1970)  

Παρουςίαςη περιεχομζνου 

Φάκελοι με διάφορα ζγγραφα που αφοροφν τον ζλεγχο τραγουδιϊν από τθν Επιτροπι 

Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων, το νομικό πλαίςιο άςκθςθσ τθσ λογοκριςίασ, τθν επιβολι 

προςτίμων για τθ μθ υποβολι τραγουδιϊν ςτθν αρμόδια επιτροπι, τθν εξαγωγι δίςκων 

γραμμοφϊνου και μαγνθτοταινιϊν κ.ά. 

Σφςτηµα ταξινόμηςησ 

Οι φάκελοι τθσ υποςειράσ ταξινομοφνται χρονολογικά.  

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά 
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Παρατηρήςεισ 

Αρχειοκζτθςθ: Ψυχικό, -3, γκρι αρχειοκικεσ, αρχειοκικθ: 6-7 
 
 
 
Φάκελοσ  111 

Τίτλοσ: «Φάκελοσ Ελζγχου Ακροαμάτων» 

Περιεχόμενο: Αλλθλογραφία των Δ/νςεων Ραδιοφωνίασ, Σθλεοράςεωσ, Οπτικϊν και 

Ακουςτικϊν Μζςων και Ελζγχου Δθμοςίων Θεαμάτων με διςκογραφικζσ εταιρείεσ, ιδρφματα, 

ιδιϊτεσ, πρεςβείεσ, αςτυνομικζσ αρχζσ, κεατρικοφσ επιχειρθματίεσ, τθ Βουλι των Ελλινων κ.ά. 

ςχετικά με τθν επιβολι προςτίμων ςε διςκογραφικζσ εταιρείεσ και καταςτιματα για πϊλθςθ 

μθ εγκρικζντων από τθν αρμόδια επιτροπι δίςκων, το υφιςτάμενο νομικό πλαίςιο για τον 

ζλεγχο τραγουδιϊν και κεατρικϊν παραςτάςεων, τθ χοριγθςθ αδειϊν εκτφπωςθσ τραγουδιϊν 

ςε δίςκουσ γραμμοφϊνου, τθ χοριγθςθ αδειϊν εξαγωγισ δίςκων γραμμοφϊνου ι 

φωνοταινιϊν με τραγοφδια, μετάδοςθ ποδοςφαιρικϊν αγϊνων, τθσ κεατρικισ παράςταςθσ 

Εκκλθςιάηουςεσ, ςχετικά με τθν επερϊτθςθ βουλευτϊν για τθν εντολι απαγόρευςθσ 

μετάδοςθσ των τραγουδιϊν του Μίκυ Θεοδωράκθ από τθν ΕΙΡ, τα ςχόλια του ιταλικοφ Σφπου 

για τθν κυκλοφορία ςτθν Ιταλία του δίςκου «ελλθνικά τραγοφδια για τθν ελευκερίαν», τισ 

διαμαρτυρίεσ τθσ Εταιρείασ Γενικϊν Εκδόςεων για τα προςκόμματα που δθμιουργεί θ 

λογοκριςία ςτθν εκτφπωςθ δίςκων και τθσ Πανελλθνίου Ομοςπονδίασ Επαγγελματιϊν 

Μουςικϊν Ελλάδασ για τον αυςτθρότερο ζλεγχο των τραγουδιϊν, τθν αποηθμίωςθ μζλουσ τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων κ.ά. 

Χρονολογία: 1964 – 1966 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 70 

 

 

Φάκελοσ  112 

Τίτλοσ: [Διάφορα ηθτιματα προλθπτικισ λογοκριςίασ τραγουδιϊν+ 

Περιεχόμενο: Λίςτεσ απαγορευμζνων τραγουδιϊν τθσ Προεδρίασ Κυβερνιςεωσ, αποφάςεισ 

απαγόρευςθσ κυκλοφορίασ τραγουδιϊν ςε δίςκουσ γραμμοφϊνου, ανάκλθςθσ απαγόρευςθσ 

κυκλοφορίασ τραγουδιϊν ςε δίςκουσ γραμμοφϊνου, αποφάςεισ χοριγθςθσ άδειασ ηωντανισ 

εκτζλεςθσ τραγουδιϊν, ςθμειϊματα προσ υπάλλθλο τθσ Δ/νςθσ Ραδιοφωνίασ, Σθλεοράςεωσ, 

Οπτικϊν και Ακουςτικϊν Μζςων για προϊκθςθ αιτιςεων ελζγχου τραγουδιϊν κακϊσ και 

διάφορα ζγγραφα υπθρεςιακισ κατάςταςθσ υπαλλιλων. 

Χρονολογία: 1967 – 1968 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 70 
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Φάκελοσ  113 

Τίτλοσ: «Προσ τοποκζτθςιν» 

Περιεχόμενο: Αποφάςεισ απαγόρευςθσ ι ζγκριςθσ κυκλοφορίασ τραγουδιϊν ςε δίςκουσ 

γραμμοφϊνου, ανάκλθςθσ απαγόρευςθσ κυκλοφορίασ τραγουδιϊν ςε δίςκουσ γραμμοφϊνου, 

αποφάςεισ χοριγθςθσ άδειασ ηωντανισ εκτζλεςθσ τραγουδιϊν και αλλαγισ τίτλων 

τραγουδιϊν, αιτιςεισ διςκογραφικϊν εταιρειϊν για χοριγθςθ άδειασ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν 

ςε δίςκουσ γραμμοφϊνου, δελτία ελζγχου τραγουδιϊν, ςτίχοι και παρτιτοφρεσ με ςθμειϊςεισ 

τθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Μουςικϊν Σεμαχίων κακϊσ και ζγγραφα ςχετικά με το 

νομικό πλαίςιο άςκθςθσ προλθπτικισ λογοκριςίασ των τραγουδιϊν. 

Χρονολογία: 1968 – 1970 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 70 

 

 

Φάκελοσ  114 

Τίτλοσ: [Διάφορα ηθτιματα προλθπτικισ λογοκριςίασ τραγουδιϊν+ 

Περιεχόμενο: Εκκρεμείσ αιτιςεισ διςκογραφικϊν εταιρειϊν ι δθμιουργϊν για χοριγθςθ 

άδειασ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε δίςκουσ γραμμοφϊνου, αποφάςεισ εγκρίςεων ι 

απορρίψεων αιτιςεων για χοριγθςθ άδειασ εκτφπωςθσ τραγουδιϊν ςε δίςκουσ 

γραμμοφϊνου, δελτία ελζγχου τραγουδιϊν, ςτίχου και παρτιτοφρεσ ελεγχόμενων τραγουδιϊν, 

αποφάςεισ υποβολισ προςτίμων ςε διςκογραφικζσ εταιρείεσ για τθν εκτφπωςθ δίςκων χωρίσ 

άδεια, αλλθλογραφία ςχετικά με τθν αλλαγι ςτίχου του τραγουδιοφ «Να τανε το 21». 

Χρονολογία: 1968 – 1971 

Παρατηρήςεισ: α) Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


