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Κωδικός (οί) αναγνώρισης  Α.Ε. 553 

Τίτλος    ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. 

Χρονολογία (ες)  1906-1957 

Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 

Μέγεθος και υπόστρωµα της ενό-

τητας περιγραφής (Ποσότητα, 

όγκος ή διαστάσεις) 

1 αρχειακό κουτί 

Όνοµα παραγωγού (ών)  Παναγιώτης Κ. Γεωργακόπουλος (1890-1979) 

∆ιοικητική ιστορία / Βιογραφικό 

σηµείωµα  

Ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Γεωργακόπουλος γεννή-

θηκε στην Πάτρα. Μαθήτευσε πλάι στον µοναχό του 

Αγίου Όρους Ακάκιο Βλάχο και τον Γεράσιµο Κανελ-

λίδη. Έψαλλε στην Πάτρα (1907-1910) και στην Αθή-

να (1910-1969). Συνέθεσε εκκλησιαστικά έργα και 

δηµοτικότροπα τραγούδια. ∆ιετέλεσε πρόεδρος του 

Συλλόγου Ιεροψαλτών «Ρωµανός ο Μελωδός» και του 

περιοδικού Ιεροψαλτικόν Βήµα (1936-1946). 

  
[Πηγή σύνταξης βιογραφικού: Τάκης Καλογερόπουλος, Το 
λεξικό της ελληνικής µουσικής, τόµος 1ος. Αθήνα, Γιαλλέλης, 

1998, σ. 457]. 

Ιστορικό της ενότητας περιγρα-

φής  

 

∆ιαδικασία πρόσκτησης  Αγορά από τον Πέτρο Βέργο, 1993. 

Παρουσίαση περιεχοµένου  Επαγγελµατικά και προσωπικά έγγραφα, επιστολές, 

σελίδες παρασηµαντικής κ.ά. 

[Βλέπε επισυναπτόµενη αναλυτική περιγραφή] 

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 

διατήρηση  

∆εν έγινε καµία εκκαθάριση. 

 

Προσθήκες υλικού  ∆εν αναµένονται προσθήκες. 

Σύστηµα ταξινόµησης  Έγινε θεµατική και  χρονολογική ταξινόµηση.  

Όροι πρόσβασης  ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην πρόσβαση. 

Όροι αναπαραγωγής   

Γλώσσα / γραφή των τεκµηρίων  Ελληνικά 

Φυσικά χαρακτηριστικά και τε-

χνικές προϋποθέσεις  

 

Εργαλεία έρευνας  Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε ηλε-

κτρονική µορφή. 

Εντοπισµός πρωτοτύπων   

Εντοπισµός αντιγράφων   

Συµπληρωµατικές πηγές / σχετι-

κές ενότητες περιγραφής  

 

∆ηµοσιεύσεις / Βιβλιογραφία   

Παρατηρήσεις   

Παρατηρήσεις και όνοµα του / 

της αρχειονόµου  

Κωνσταντίνα Σταµατογιαννάκη 

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  ∆ΙΠΑΠ (Γ) 2
η
 έκδοση 

Χρονολογία (ες) περιγραφής  Οκτώβριος 2010 

Θέµατα  ΜΟΥΣΙΚΗ / ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
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Αρχείο  Παναγιώτη  Κ.  Γεωργακόπουλου  

Φάκελος 1  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΠΟΙΚΙΛΑ (1906-1957) 

1.1  Επαγγελµατικά, προσωπικά (1906-1948) 

– Αιτήσεις, υποµνήµατα Π.Κ.Γ. (1933-1948). 

– Αλληλογραφία: επιστολές προς Π.Κ.Γ. και αντίγραφα επιστολών Π.Κ.Γ. 

(1934-1947). 

– Προσωπικά κ.ά. (1906-1948): «Αποδεικτικόν» Β΄ Γυµνασίου Πάτρας 

(1906), «Συνταξιοδοτικόν Φυλλάδιον» (1935), πράξη καταχώρισης σήµα-

τος του περιοδικού Ιεροψαλτικόν Βήµα (1936), δύο εντολές της Αρχιεπι-

σκοπής Αθηνών (1939, 1940), απόδειξη είσπραξης (1948). 

1.2  Σχέδια άρθρων (1936-1939) 

– Σχέδια κειµένων προς δηµοσίευση στο περιοδικό Ιεροψαλτικόν Βήµα 

(κυρίως χφα του Π.Κ.Γ.). 

1.3  Μουσικές συνθέσεις Παναγιώτη Κ. Γεωργακόπουλου κ.ά. (1926-1957) 

– Χφες σελίδες παρασηµαντικής: συνθέσεις Π.Κ.Γ. κ.ά. και αντιγραφές 

εκκλησιαστικής µουσικής (1926, 1929, 1957 και χ.χ.). 

 

 

 

 

  


