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ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ 

Η ύπαρξη της οικογένειας Πετροπουλάκη μαρτυρείται από το 1690 ενώ είναι βέβαιο ότι οι ρίζες της 
είναι ακόμα πιο παλιές. Πρόκειται για μια ισχυρή και πολυμελή οικογένεια της Μάνης με μέλη 
πολιτικούς και στρατιωτικούς και με μεγάλη επιρροή στην περιοχή του Γυθείου, ήδη από τα 
προεπαναστατικά χρόνια. Σπουδαία είναι η συνεισφορά της οικογένειας στους εθνικούς αγώνες 
(Επανάσταση του 1821, Κρητικές επαναστάσεις, Μακεδονικός αγώνας, Βαλκανικοί πόλεμοι,  
Μικρασιατική εκστρατεία). Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην Κρητική επανάσταση του 1866 - 1869, 
πήραν μέρος 8 μέλη της οικογένειας, ενώ στους Βαλκανικούς πολέμους 22 υπηρετούσαν στο στρατό. Οι 
πολιτικές πεποιθήσεις της οικογένειας ήταν συντηρητικές και φιλοβασιλικές, γεγονός που είχε 
δυσμενείς ή ευμενείς  επιδράσεις στην τύχη των μελών της ανάλογα με τις περιστάσεις. 
 
Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό για τα παρακάτω κυρίως πρόσωπα: 
 
1) Παναγιώτης Πετροπουλάκης  
Πατέρας του Δημητρίου. Δεν γνωρίζουμε ακριβείς ημερομηνίες γέννησης και θανάτου. Βιογραφικά 
στοιχεία αντλούμε από τα λίγα έγγραφα του αρχείου που τον αφορούν καθώς και από πληροφορίες στα 
βιογραφικά άλλων προσώπων της οικογένειας που περιέρχονται στο αρχείο. Συμπαιρένουμε ότι πήρε 
μέρος στην επανάσταση του 1821, ενώ το 1828 οι κάτοικοι των ανατολικών χωριών της περιοχής της 
Σπάρτης τον εκλέγουν δημογέροντα. Tο 1837 ήταν λοχαγός επιλοχίας πρεσβύτης της Βασιλικής 
Φάλαγγας.  
 
2) Δημήτριος Πετροπουλάκης (Ράχη ca.1800 - Αθήνα 1870) 
Ο Δημήτριος Πετροπουλάκης υπήρξε αγωνιστής στην επανάσταση του 1821 και διακρίθηκε κυρίως στις 
μάχες του κατά του Ιμπραήμ. Υποστήριξε τον Καποδίστρια και τον Οθωνα στην καταστολή των 
εξεγέρσεων που έγιναν εναντίον τους. Το 1844 όταν απέτυχε να εκλεγεί βουλευτής στασίασε κατά της 
κυβέρνησης του Κωλέττη, τον οποίο θεώρησε ως υπονομευτή της υποψηφιότητάς του. Το 1850 
εκλέχτηκε βουλευτής Μάνης. Το 1862 - 63 διώχθηκε από την Προσωρινή Κυβέρνηση και διατάχθηκε 
να εγκαταλείψει τη Λακωνία. Γρήγορα όμως οι διωγμοί ατόνισαν. Παράλληλα με την πολιτική 
δραστηριότητα ακολούθησε στρατιωτική σταδιοδρομία  και το 1870 έφτασε στο βαθμό του 
συνταγματάρχη. Το 1854 έλαβε μέρος στη Θεσσαλική επανάσταση επικεφαλής σώματος εθελοντών και 
τραυματίστηκε στην Καλαμπάκα στις 10/5/1854. Το 1866 - 67 πραγματοποίησε την πρώτη του 
εκστρατεία στην Κρήτη. Στα τέλη του 1868 στάλθηκε για δεύτερη φορά στο νησί από την κυβέρνηση 
Βούλγαρη, επικεφαλής 1000 εθελοντών με  σκοπό την αναζωπύρωση του αγώνα. Ηττήθηκε όμως στη 
μάχη στις Βρύσες (8/12/1868) και αιχμαλωτίστηκε. Απελευθερώθηκε μετά από παρέμβαση των 
Μεγάλων Δυνάμεων και αποχώρησε. Στο αρχείο υπάρχει υλικό κυρίως για τη δίωξή του (1862 - 1863) 
και την εκστρατεία του στην Κρήτη το 1868. 
 
3) Αναστάσιος Πετροπουλάκης (Ράχη ca.1830 - 1892) 
Αδελφός του Δημητρίου έλαβε μέρος στη Θεσσαλική επανάσταση του 1854 και την Κρητική του 1866 - 
69. Ο γιος του Απόστολος πέθανε το 1914 από τις κακουχίες κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών 
πολέμων. 
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4) Λεωνίδας Δημητρίου Πετροπουλάκης (Ράχη 1829 - Αθήνα 1887) 
Γιος του Δημητρίου. Η τύχη του και η δράση του ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό αυτήν του πατέρα του. 
Πήρε μέρος στη Θεσσαλική επανάσταση, διώχθηκε το 1862 - 63 και  ακολούθησε τον πατέρα του στην 
Κρήτη το 1868 μαζί με το γιο του Γεώργιο. Το 1859 εκλέχτηκε βουλευτής της επαρχίας Γυθείου. Μετά 
το 1869 πολιτεύτηκε με το κόμμα του Δεληγιώργη. Το 1878 επέστρεψε ως ταγματάρχης στο στρατό και 
το 1881 με το βαθμό του συνταγματάρχη, διορίστηκε αρχηγός του κέντρου του στρατού Θεσσαλίας. Το 
1886 καθοριστικός ήταν ο ρόλος του στις συμπλοκές με τους Τούρκους στο Γκριτζόβαλη και τη 
Μελούνα. Πέθανε στην Αθήνα τον Μάιο του 1887 και κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη.  
 
5) Γεώργιος Λεωνίδα Πετροπουλάκης (Ράχη 1852 - Αθήνα ca.1910) 
Γιος του Λεωνίδα με πλούσια δράση. Εκτός από την κρητική επανάσταση πήρε μέρος στον  
γαλλοπρωσικό πόλεμο του 1870 στο πλευρό των Γάλλων. Το 1887 εκλέχτηκε βουλευτής με το 
τρικουπικό κόμμα, το 1895 πήρε μέρος στην Κρητική επανάσταση, και το 1900 ήταν βουλευτής. Κατά 
τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα ήταν μέλος του Μακεδονικού κομμιτάτου. Το 1908 στάλθηκε ως 
απεσταλμένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Πύλη για τη διερεύνηση των προθέσεων των 
Νεοτούρκων. 
 
6) Παναγιώτης Πετροπουλάκης (Ράχη 1879 - Οσνίτσανη 1906)  
Γιος του Ηλία Πετροπουλάκη (1868 - 1928). Σκοτώθηκε μαζί με τον ξάδελφό του Λεωνίδα στην μάχη 
της Οσνίτσανης στη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα. 
  
7) Λεωνίδας Παναγιώτου Πετροπουλάκης (Ράχη 1881 - Οσνίτσανη 1906)  
Διδάκτορας της Νομικής, σε ηλικία 25 ετών έλαβε μέρος στον Μακεδονικό αγώνα, επικεφαλής 
τμήματος Μανιατών εθελοντών ως υπαρχηγός του αντάρτικου σώματος του καπετάν Λίτσα (Αντώνιος 
Βλαχάκης). Σκοτώθηκε στη μάχη της Οσνίτσανης (σημερινό Καστανόφυτο Καστοριάς) το Μάιο του 
1906, σε σύγκρουση με τουρκικό απόσπασμα. Στο αρχείο υπάρχουν δακτυλογραφημένα αντίγραφα 
δημοσιευμάτων εφημερίδων της εποχής με περιγραφές της μάχης και του μνημόσυνου που έγινε στην 
Αθήνα.  
 
8) Πετρόπουλος ή Πέτρος Παναγιώτου Πετροπουλάκης (Ράχη 1890 - Μικρά Ασία 1921)  
Υπήρξε αξιωματικός του πεζικού. Στους Βαλκανικούς πολέμους ήταν ανθυπασπιστής στο στρατό 
Ηπείρου. Το 1921 σκοτώθηκε στην Μικρά Ασία έχοντας το βαθμό του ταγματάρχη.  
 
9) Δημήτριος Παναγιώτου Πετροπουλάκης (Ράχη 1876 - Αθήνα 1957) 
Υπολοχαγός του πεζικού στους Βαλκανικούς πολέμους, τραυματίστηκε στις 4/11/1912 στη μάχη του 
Οστράβου. Πολέμησε στον Α' Παγκόσμιο και το 1919 προήχθη σε αντισυνταγματάρχη. Το 1920 
διοικούσε με τον βαθμό αυτό το 30ο Σύνταγμα Πεζικού στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας. Το 1922 
προήχθη σε συνταγματάρχη και το 1939 ήταν αντιστράτηγος εν αποστρατεία.  
 
10) Ιωάννης Παναγιώτου Πετροπουλάκης (Ράχη 1886 - Αθήνα ca.1950)  
Υπήρξε αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Φανατικός βασιλόφρων υπέστη διώξεις από το 
βενιζελικό καθεστώς. Η κορυφαία και μοιραία στιγμή της ζωής του ήταν η συμμετοχή του στην 
επαναστατική επιτροπή του 1922. Ως αντιπλοίαρχος υπήρξε ο άνθρωπος στις ενέργειες του οποίου 
ωφείλεται η προσχώρηση του στόλου στην επανάσταση. Ωστόσο η διαφωνία του με τον Στυλιανό 
Γονατά και τον Νικόλαο Πλαστήρα όσον αφορά τη στάση που έπρεπε να κρατήσουν έναντι του 
βασιλιά, είχε ως αποτέλεσμα την παραγκώνηση και αντικατάστασή του από τον Δημήτριο Φωκά στις 12 
Σεπτεμβρίου 1922. Μετά από αυτό παραφρόνησε και εισήχθη σε ψυχιατρείο. Αποστρατεύτηκε με το 
βαθμό του πλοιάρχου. Τιμήθηκε το 1923 με το Χρυσό Σταυρό των Ιπποτών του Βασιλικού Τάγματος 
του Σωτήρος.  
 
11) Στυλιανός Παναγιώτου Πετροπουλάκης (Ράχη 1895 - Αθήνα 1949) 
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Τον αφορά το  μεγαλύτερο μέρος του αρχείου. Αποφοίτησε από το Βαρβάκειο Πρακτικό Λύκειο το 
1912. Εισήχθη στη Σχολή Ευελπίδων από όπου αποφοίτησε το 1916 ως ανθυπολοχαγός πυροβολικού. 
Πήρε μέρος στην επιστράτευση του 1915 και μετά την επάνοδό του στη σχολή στασίασε με άλλους 
ευέλπιδες, με αιτία την κατάργηση της αρχαιότητας. Το Νοέμβριο του 1918 υπέστη απόπειρα 
δολοφονίας από βενιζελικά στοιχεία. Από το Δεκέμβριο του 1920 ήταν λοχαγός και αξιωματικός επί του 
οπλισμού και πυρομαχικών του Αρχηγείου Πυροβολικού της Στρατιάς Μ.Ασίας, θέση που κατείχε μέχρι 
το τέλος των επιχειρήσεων. Την περίοδο 1925 - 1933 πρέπει να έγινε και ο γάμος του με την Μαρία 
Αναστασοπούλου ανηψιά του πρωθυπουργού Παναγή Τσαλδάρη. Μετά τις εκλογές του 1933 
αποσπάστηκε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού ως υπασπιστής του υπουργού Στρατιωτικών. Σημαντική 
ήταν η συμβολή του από τη θέση αυτή στην καταστολή του κινήματος του Πλαστήρα τον Μάρτιο του 
1935, ως συντονιστή των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ναυτικού Επιτελείου. Από βιογραφικό 
σημείωμα που υπάρχει στο αρχείο φαίνεται ότι ήταν υποψήφιος στις εκλογές  αυτές. Τον Ιούλιο του 
1937 ήταν αντισυνταγματάρχης, υποδιοικητής στο 3ο Σύνταγμα Ορειβατικού Πυροβολικού, και 
συνέβαλε στην μεταστάθμευση του Συντάγματος από την Πάτρα στην Κόρινθο. Παράλληλα τον 
Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου έγινε διοικητής του. Τιμήθηκε με το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας (1933), 
το Μετάλλιον Στρατιωτικής Αξίας Γ’ Τάξεως (Νοέμβριος 1935) και το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος 
του Γεωργίου του Α' (1936) 
 
12) Χαρίλαος Πετροπουλάκης 
Γι αυτόν το μόνο που ξέρουμε είναι ότι εργαζόταν το 1914-1916 στην εταιρεία "Μιχαήλ 
Πετροπουλάκης συνέχεια εργασιών Π.Μ. Πετροπουλάκη", που εμπορευόταν βελανίδια, λάδι και σύκα. 
 
Το αρχείο, παρά τον μικρό όγκο του, παρακολουθεί την πορεία της οικογένειας που      συνδέεται με 
μεγάλες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Περιέχει κυρίως στρατιωτικά έγγραφα (διαταγές, 
αναφορές, πορίσματα ανακριτικών επιτροπών, εκθέσεις πεπραγμένων, ποικίλο υλικό για τη Σχολή 
Ευελπίδων), ημερολόγια, αλληλογραφία, αποκόμματα και δημοσιεύματα εφημερίδων, βιογραφικά 
σημειώματα, χειρόγραφα, σχολικούς ελέγχους κά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ημερολόγια 
(όπως του Πετρόπoυλου για τη δράση της στρατιάς Ηπείρου στους Βαλκανικούς πολέμους, και το 
ημερολόγιο του Λεωνίδα Πετροπουλάκη για το Μακεδονικό αγώνα), η "Εκθεσις πεπραγμένων" του 
Δημητρίου Πετροπουλάκη, σχετική με τη δράση του 30ου Συντάγματος πεζικού στη Μικρά Ασία, τα 
στρατιωτικά έγγραφα για τον οπλισμό του στρατού, αλλά και υλικό που αφορά τη στρατιωτική διοίκηση 
την περίοδο 1937 - 1938. Υπάρχει επίσης υλικό που αφορά τον σκοπευτικό σύλλογο "Ο Αρης" και τον 
προσκοπισμό στην Κόρινθο. 
 
Το αρχείο της οικογένειας Πετροπουλάκη διέσωσε ο νεώτερος γιος της οικογένειας Στυλιανός  και μετά 
το θάνατό του περιήλθε στον αδελφό της γυναίκας του Μαρίας, Ιωάννη Αναστασόπουλο ο οποίος το 
δώρισε στο Ε.Λ.Ι.Α. Πρέπει να σημειωθεί ότι μέρος του υλικού καταστράφηκε στην κατοχή μαζί με το 
σπίτι των Πετροπουλάκηδων από τους Γερμανούς. 
 
Το αρχειακό υλικό είχε ταξινομηθεί από το Στυλιανό σε 12 υποφακέλους. Τα έγγραφα είχαν 
τακτοποιηθεί όσον αφορά τα παλαιότερα μέλη κατά χρονολογική σειρά, κυρίως με τη μορφή φύλαξης - 
συγκέντρωσης "πρωτοτύπων", που σε πολλές περιπτώσεις ήταν δακτυλογραφημένα αντίγραφα 
εγγράφων (λίγα πρωτότυπα σώζωνται στο αρχείο) και δημοσιευμάτων εφημερίδων. Σαφέστερα 
ταξινομημένα ήταν τα έγγραφα με ημερομηνία από 1900 και εξής. Πρόκειται για τα δακτυλογραφημένα 
αντίγραφα σχετικά με το θάνατο του μακεδονομάχου Λεωνίδα, και υλικό που αφορά τα μέλη τα οποία 
ανήκαν στη τελευταία γενιά που εμφανίζεται στο αρχείο. Σε μερικές περιπτώσεις η ταξινόμηση αυτή 
διατηρήθηκε και εντάχθηκε στα πλαίσια της ταξινόμησης που πραγματοποιήθηκε, η οποία στηρίζεται 
στη γενεαλογία των μελών της οικογένειας. Ενα μέρος της αλληλογραφίας εντάχθηκε, λόγω του 
περιεχομένου της, σε αντίστοιχες θεματικές ενότητες περιγραφής. Οπου υπήρχαν πολλαπλά 
δακτυλογραφημένα αντίγραφα έγινε εκκαθάριση. Σε κάθε περίπτωση κρατήθηκαν μόνο δύο.  
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Υλικό από το αρχείο έχει χρησιμοποιηθεί σε δύο δημοσιεύσεις: 
 
 
α) Χρήστος Κωνσταντινόπουλος, Οι Πετροπουλάκηδες της Μάνης (1690 - 1940) και 
 
β) Λύντια Τρίχα (εισαγωγή - επιμέλεια), Ημερολόγια και γράμματα από το μέτωπο. Βαλκανικοί πόλεμοι 
1912 - 1913, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1993. Δημοσιεύεται το ημερολόγιο του Πετρόπουλου Παναγιώτου 
Πετροπουλάκη.   
    
    
 
Σημείωση για το χρήστη 
Ο πρώτος φάκελος του αρχείου περιέχει σε μεγάλο βαθμό δακτυλογραφημένα αντίγραφα πρωτοτύπων, 
και σε λίγες μόνο περιπτώσεις τα πρωτότυπα έγγραφα. Ο ερευνητής θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι 
όπου δεν υπάρχει ένδειξη για το είδος των τεκμηρίων, τότε πρόκειται για δακτυλογραφημένα 
αντίγραφα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχουν οι ενδείξεις:[πρωτότυπο]  και [πρωτότυπο και δ.α.]. 
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Διάγραμμα ταξινόμησης  
 
ΦΑΚΕΛΟΣ 1        ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1828 - 1931) 
 
Υποφάκελος 1.1   Δημήτριος Πετροπουλάκης (1847 - 1868) 
Υποφάκελος 1.2   Λεωνίδας Δημητρίου Πετροπουλάκης (1861 - 1887) 
Υποφάκελος 1.3   Λεωνίδας Πετροπουλάκης (1906 - 1914) 
Υποφάκελος 1.4   Πετρόπουλος (Πέτρος) Πετροπουλάκης (1912 - 1921) 
Υποφάκελος 1.5   Δημήτριος Παναγιώτου Πετροπουλάκη (1913 - 1922)  
Υποφάκελος 1.6   Ιωάννης Παναγιώτου Πετροπουλάκης (1905 - 1923) 
Υποφάκελος 1.7   Χαρίλαος Πετροπουλάκης (1914 - 1916) 
Υποφάκελος 1.8   Αλλα μέλη της οικογένειας 
  
ΦΑΚΕΛΟΣ 2         ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ (1909 - 1939) 
 
Οι υποφάκελοι 2.1 - 2.3 αφορούν την στρατιωτική υπηρεσία του Στυλιανού. 
Υποφάκελος 2.4   Προσωπική αλληλογραφία (1913 - 1933)  
Υποφάκελος 2.5   Διάφορα 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ 3        ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (1911 - 1929) 
Υποφάκελος 3.1   Φύλλα εφημερίδων (1911 - 1929) 
Υποφάκελος 3.2   Αποκόμματα εφημερίδων (1936 - 1937) 
 
Αρίθμηση εγγράφων 
Η αρίθμηση των εγγράφων είναι ενιαία σε κάθε φάκελο, ανεξάρτητα από τους υποφακέλους. 
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ΦΑΚΕΛΟΣ 1 
 
Υποφάκελος 1.1 
 
1/1 - 1/25 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1828 - 1931) 
 
Δημήτριος Πετροπουλάκης (1847 - 1868) 
 
- Δύο στρατιωτικές διαταγές (1852 - 1855) [πρωτότυπα].  
- Εγγραφα που αφορούν τη δίωξη του Δ.Π. από την Προσωρινή 
Κυβέρνηση (Δεκέμβριος 1862 - Φεβρουάριο 1863), αναφορά Δ.Π. 
για καθυστερούμενους μισθούς και επιστολή των κατοίκων Ράχης. 
- Εγγραφα που αφορούν την κρητική επανάσταση του 1866 - 1869: 
επιστολές μελών της "Κεντρικής υπέρ των Κρητών Επιτροπής" 
(Μάριος - Απρίλιος 1867), με τον Γάλλο πρόξενο Σαμποζώ και τις 
τουρκικές αρχές για την αποχώρηση των εθελοντών από την Κρήτη 
(1867 - 1868).  
- Προσωπική αλληλογραφία: επιστολές των Τζόρτζ (1847) 
[πρωτότυπο και δ.α.] και του Γάλλου φιλέλληνα Edmond Desmaze, 
(1869). 
 

               
Υποφάκελος 1.2 
 
1/26 - 1/47 
 

Λεωνίδας Δημητρίου Πετροπουλάκης (1861 - 1887) 
 
- Στρατιωτικά - Πολιτικά.  
Kοινοποίηση βασιλικού διατάγματος,στρατιωτικές διαταγές σχετικά 
με τη δίωξή του από την Προσωρινή Κυβέρνηση     (1861 - 1863) 
[πρωτότυπα και δ.α]. 
- Επίσημα έγγραφα και επιστολές σχετικά με την κρητική 
επανάσταση. 
- Θάνατος και κηδεία Λεωνίδα Πετροπουλάκη (Φεβρουάριος 1887). 
Δημοσιεύματα εφημερίδων. 

 
Υποφάκελος 1.3 
 

 
Λεωνίδας Πετροπουλάκης (1906 - 1914) 
 

1/48 - 1/82 - Έγγραφα Μακεδονικού αγώνα. 
"Ημερολόγιον αντάρτου Λεωνίδα Πετροπουλάκη 19/3/1906". 
Δακτυλόγραφη μεταγραφή από τον Β.Γ. Κουζήγιαννη. Επιστολές 
αναφορικά με τον τόπο ταφής (1914). 
- Aντίγραφα δημοσιευμάτων εφημερίδων σχετικών με το ιστορικό 
της μάχης της Οσνίτσανης και για το μνημόσυνο των πεσόντων στην 
Αθήνα. 
 

Υποφάκελος 1.4 
 
 
1/83 - 1/100 

Πετρόπουλος (Πέτρος) Παναγιώτου Πετροπουλάκης  
(1912 - 1921) 
 
- Στρατιωτικές διαταγές 1915 - 1916 της δεύτερης Μεραρχίας προς 
Πέτρο Πετροπουλάκη σχετικά με τη φύλαξη της σιδηροδρομικής 
γραμμής Αθηνών - Λαρίσης  
[πρωτότυπα]. 
- "Ημερολόγιον Ελληνοτουρκικού πολέμου στρατού Ηπείρου 1912. 
Υπό ανθυπασπιστού Πετροπουλάκη Πετρόπουλου" [πρωτότυπο και 
δύο δ.α.].  
- Αναγγελία θανάτου του ταγματάρχη Πετρόπουλου. Πετροπουλάκη 
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σε απόκομμα της εφημερίδας του Γυθείου, "Λακωνία" (21/11/1921).  
 

Υποφάκελος 1.5 
 
1/101 - 1/122 

Δημήτριος Παναγιώτου Πετροπουλάκης (1913 - 1922) 
 
- Υποβολές παραπόνων (1913 - 1922). 
- Εκθεση πεπραγμένων στην Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. 
"Βιβλίον Ι. Μεραρχία Σμύρνης, 30ον Σύνταγμα Πεζικού. Αρ. Πρωτ. 
380. Γενική Πολεμική Εκθεσις  πεπραγμένων εν Μ.Ασία. Διοίκησις 
Αντ/χου Δ.Π. Πετροπουλάκη". "Βιβλίον ΙΙ. Μεραρχία...εν 
Ανατολική Θράκη". 
- Επιστολή του πλοίαρχου, Ι. Ραζηκότσικα προς "Μήτσο" (1917;) 
και απόκομμα της εφημερίδας "Εμπρός", 22/9/1920.  

 
 
Υποφάκελος 1.6 
 
1/123 - 1/162 
 
 

 
 
Ιωάννης Παναγιώτου Πετροπουλάκης (1905 - 1923) 
 
- Στρατιωτική υπηρεσία.  
Κοινοποιήσεις προβιβασμών σε σημαιοφόρο και υποπλοίαρχο, 
πιστοποιητικό απονομής μεταλλίου κατά τη διάρκεια του 
Ελληνοβουλγαρικού πολέμου, κατάλογος αξιωματικών “μη 
υπογραψάντων το Πρωτόκολλον Πίστεως”, ονομαστικός πίνακας 
του 2ου Λόχου του 5ου Τάγματος του Ναυτικού Αγήματος, έκφραση 
δυσαρέσκειας Υπ. Ναυτικών Κουντουριώτη, απόρρητη διαταγή του 
Υπουργού Στρατιωτικών και έκθεση Ιωάννη προς τον διοικητή του 
τάγματός του για τα Νοεμβριανά, προαγωγή σε υποπλοίαρχο, 
κυβερνήτη του θωρηκτού “Ψαρά”, πειθαρχική δίωξη, τοποθέτηση 
στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, απονομή του Χρυσού Σταυρού των 
Ιπποτών του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος (1905 - 1923) 
[πρωτότυπα]. 
- Αλληλογραφία. 
Eπιστολές του ναυάρχου Wells, του ναύτη Κουντουριώτη και άλλων 
προς τον Ιωάννη Πετροπουλάκη [πρωτότυπα] και μία επιστολή του 
Ιωάννη προς τον αδελφό του Στυλιανό όπου εξηγεί τους λόγους της 
διαφωνίας του με την επαναστατική τριανδρία (1913 - 1922). 
 

Υποφάκελος 1.7 
 
1/163 - 1/232 

Χαρίλαος Πετροπουλάκης (1914 - 1916) 
 
- Εμπορική αλληλογραφία απευθυνόμενη στον Χαρίλαο 
Πετροπουλάκη στα πλαίσια των λειτουργιών της εταιρείας "Μιχαήλ 
Πετροπουλάκη". 

  
 

 
Υποφάκελος 1.8 

 
Άλλα μέλη της οικογένειας (1828 - 1939) 

 
1/233 - 1/256 

 
- Παναγιώτης Πετροπουλάκης  
Ανακοίνωση από τον Εκτακτο Επίτροπο Λακωνίας της εκλογής του 
ως δημογέροντα, κοινοποίηση του Ταγματάρχη Φέρδερ για τον 
διορισμό του ως λοχαγού επιλοχία πρεσβύτη της Βασιλικής 
Φάλαγγος. "Ονoμαστικός κατάλογος των εις την εθνοφυλακήν 
καταγέντων εθνοφυλάκων" [πρωτότυπο], επιστολή του Σαμποζώ, 
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διπλώματα απονομής αριστείων σε αγωνιστές της επανάστασης του 
’21 [πρωτότυπα](1828 - 1844). 
 
- Παναγιώτης Πετροπουλάκης  
  Επιστολή Σαμποζώ (1868).  
 
- Αναστάσιος Πετροπουλάκης  
Αντίγραφο βιογραφικού του σημειώματος από την εφημερίδα 
"Καιροί" (1892).  
 
- Γεώργιος Λεωνίδα Πετροπουλάκης  
Αντίγραφο βιογραφικού σημειώματός του από το ημερολόγιο Κ.Φ. 
Σκόκου (1900). 
 
- Απόστολος Αναστασίου Πετροπουλάκης  
Αντίγραφο βιογραφικού σημειώματος από την εφημερίδα του 
Γυθείου, "Λακωνία" (1914). 
 
- Παναγιώτης Αναστασίου Πετροπουλάκης  
Αντίγραφο επιστολής του προς τον Νικήτα Δασκαλάκη, 
φαρμακοποιό (1906). 
 
- Κωνσταντίνος Πετροπουλάκης  
Χειρόγραφη επιστολή απευθυνόμενη προς αυτόν (1935). 
 
- Ηλίας Πετροπουλάκης και Σταυρούλα Ροζάκη Πετροπουλάκη 
Βιογραφικά σημειώματα από τις εφημερίδες "Σπαρτιάτης" 
(25/11/1928) και "Πατρίς" (25/2/1939) αντίστοιχα [πρωτότυπα]. 
 
- Επιστολή του Σ. Σπυρομήλιου από τους Αγίους Σαράντα 
προς κάποιον από τους Πετροπουλάκηδες (ίσως τον Πετρόπουλο), 
21/2/1914 [πρωτότυπο] και άλλα ποικίλα. 

  
ΦΑΚΕΛΟΣ 2 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ  

(1909 - 1939) 
 

Υποφάκελος 2.1 Εκπαίδευση και στρατιωτική υπηρεσία (1909 - 1922) 
2/1 - 2/46 - Σπουδές: Ελεγχοι βαθμολογίας από το Βαρβάκειο και το πρακτικό 

λύκειο, καταστατικό και ταυτότητα μέλους του σκοπευτικού 
συλλόγου "Ο Άρης", (1909 - 1912). 
- Μαθητής Σχολής Ευελπίδων: σημειώσεις, έλεγχοι, ημερολόγια, 
ημερήσιες διαταγές σχολής, ένα Φ.Ε.Κ. για την επιστράτευση, 
στρατιωτική διαταγή του 1918 και άλλα  
(1912 - 1918). 
- "Εκθεσις επί του επεισοδίου μου μετά του ανθυπιάτρου κ. Μαντή" 
(Ιούλιος 1917). 
- Ημερολόγια 1917 - 1918. 
- Εκθέσεις για τα πυρομαχικά του στρατού (1920 - 1922) και 
στρατιωτικές διαταγές την περίοδο της υπηρεσίας του στη Μικρά 
Ασία. 
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Υποφάκελος 2.2 Στρατιωτική υπηρεσία (1933 - 1935) 
2/47 - 2/100 - Πρόγραμμα τελετής αποκαλυπτηρίων του μνημείου στο Πιερότ για 

τους Ελληνες στρατιώτες που έπεσαν στη Γιουγκοσλαυία κατά τη 
διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, και δίπλωμα που του 
απονεμήθηκε από το βασιλιά Αλέξανδρο Α' (Νοέμβριος 1933). 

 - Εκλογές 1933 και απόσπαση στο Γενικό Επιτελείο Στρατού: 
στρατιωτικές διαταγές με θέμα την τήρηση της τάξης στην περιοχή 
της Μακεδονίας, ψηφοδέλτιο του "Κυβερνητικού Συνδυασμού των 
Συμπραττόντων Κομμάτων", και στρατιωτική διαταγή για την 
απόσπαση στο Γ.Ε.Σ. 

 - Εκλογές 1935: Υποβολή παραπόνων του Στυλιανού, βιογραφικό 
σημείωμα τον Μάιο του 1935 (υποψήφιος του Κυβερνητικού 
Συνασπισμού). Επίσης συγχαρητήριες επιστολές διαφόρων για την 
συμβολή του στην καταστολή του κινήματος του Πλαστήρα, δύο 
φύλλα της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" σχετικά με την απονομή 
μεταλλίων  
(1935 - 1936).   
 
 
 

  
  
Υποφάκελος 2.3 
 
 
2/101 - 2/170                 
             

Στρατιωτική υπηρεσία στο 3ο Σύνταγμα Ορειβατικού 
Πυροβολικού (1936 - 1938) 
 
- Eκθέσεις αξιωματικών του συντάγματος, πορίσματα των 
ανακριτικών αρχών κα. σχετικά με τις διαχειριστικές ανωμαλίες στο 
3ο Σύνταγμα (1936 - 1938) και τη μεταστάθμευσή του από την 
Πάτρα στην Κόρινθο το 1937. 
- Διοικητής του Συντάγματος (1937 - 1938). 
Πρωτόκολλα παραδόσεως - παραλαβής εγγράφων της διοίκησης.  
- "Φάκελος κινήματος Κρήτης 29 Ιουλίου 1938". 
Αναφορά του λοχαγού πυρ/κού Θεοδωρόπουλου Ανδρέα, για τη 
δράση του στρατιωτικού σώματος που στάλθηκε στην Κρήτη για την 
καταστολή του κινήματος και σχετικά τηλεγραφήματα. 
- Αλληλογραφία (1937 - 1938). 
Επιστολές προς τον Στυλιανό Πετροπουλάκη διοικητή του 
Συντάγματος. Συχνή αλληλογραφία με τον Νικόλαο Τασώνη 
Ταγματάρχη Πυρ/κού σχετικά με τις μεταθέσεις των αξιωματικών.  
 

Υποφάκελος 2.4 Προσωπική αλληλογραφία (1913 - 1933) 
 
2/171 - 2/220 

 
- Αλληλογραφία με διάφορους (1914 - 1933). 
- Οικογενειακή αλληλογραφία. 
Επιστολές του ιδίου προς μέλη της οικογένειας και επιστολές της 
μητέρας του Σταυρούλας, των αδελφών του  Δημήτρη, Ιωάννη, 
Κώστα και του εξαδέλφου του Γιώργου 
(1913 - 1933). 
 

Υποφάκελος 2.5  Διάφορα 
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2/221 - 2/258 

 
- Επίσκεψη στα Ιεροσόλυμα (Απρίλιος 1934). 
Τετράδια, σημειώσεις και επισκεπτήρια από την επίσκεψη στο 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. 
- Προσκοπισμός - Κοινωνικές εκδηλώσεις.   
Επιστολές κυρίως του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου Κορίνθου 
προς τον Πετροπουλάκη και τη γυναίκα του Μαρία. Μία επιστολή 
της Λίνας Τσαλδάρη (1937).  
- Δικαστικά - αποδείξεις. 
- Δακτυλογραφημένο κείμενο διάλεξης που έδωσε στην   Κόρινθο ο 
Πετροπουλάκης για τη διεθνή κατάσταση, αποκόμματα τοπικών 
εφημερίδων και άδεια από το στρατηγό για την πραγματοποίηση της 
διάλεξης. 
- Φωτογραφία του Πετροπουλάκη και μίας γυναίκας (πιθανότατα η 
σύζυγός του).  

 
ΦΑΚΕΛΟΣ 3  
 
Υποφάκελος 3.1 
 
3/1 - 3/17 
 
 
 
 
 
 
Υποφάκελος 3.2 
 
 
3/18 - 3/129 
 

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
 
Φύλλα εφημερίδων (1912 - 1929)  
 
- Πατρίς (15 Ιουνίου 1912). 
Εφημερίς των Συντακτών (11 Δεκεμβρίου 1923). 
Καθημερινή (Μάιος 1928), Ημερήσιος Τύπος (Ιανουάριος - 
Φεβρουάριος (1929). Δημοσιεύσεις σχετικές με τον Ιωάννη 
Πετροπουλάκη. Επίσης "Εθνος" (16 Ιουνίου 1920) και περιοδικό 
"Νίκη", αρ.15, Μάρτιος - Απρίλιος 1911 
 
Αποκόμματα εφημερίδων για τη διεθνή κατάσταση  
(1936 - 1937)  
 
Πρόκειται για υλικό που χρησιμοποιήθηκε στη διάλεξη του 
Στυλιανού Πετροπουλάκη στην Κόρινθο. 
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