
Κωδικός (οί) αναγνώρισης  A.E.  4/18 

Τίτλος    ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        

Χρονολογία (ες)  1843-1948 

Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 

Μέγεθος και υπόστρωμα της 

ενότητας περιγραφής (Ποσότητα, 

όγκος ή διαστάσεις) 

2 αρχειακά κουτιά 

Όνομα παραγωγού (ών)  Δημήτριος Πετρακάκος (1874-1949) 

Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό 

σημείωμα  

Ο Δημήτριος Πετρακάκος γεννήθηκε στην Οίτυλο 

Λακωνίας και ήταν βουλευτής, δικηγόρος και 

καθηγητής Πανεπιστημίου. Γονείς του ήταν ο ιερέας 

Νικόλαος Πετρακάκος και η Δημητρούλα Πέτρου 

Κυρωνάκου (γάμος 1871). Υπότροφος της Ριζαρείου 

Εκκλησιαστικής Σχολής, σπούδασε νομικά στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκκλησιαστικό δίκαιο στη 

Γερμανία. Το 1905 διορίστηκε νομάρχης Ευρυτανίας. 

Από το 1909 έως το 1912 διορίστηκε γενικός 

γραμματέας στο υπουργείο Δικαιοσύνης και το 1914 

ορίστηκε μέλος της «Νομοπαρασκευαστικής 

Επιτροπείας προς αναθεώρησιν και σύνταξιν της 

εκκλησιαστικής νομοθεσίας». Εξελέγη βουλευτής 

Λακωνίας τα έτη 1915, 1920, 1926. Το 1935 

διορίστηκε κυβερνητικός επίτροπος στην Ιερά Σύνοδο 

όπου και παρέμεινε με διακοπές ως το 1945. Το 1942 

διορίστηκε ως τακτικός καθηγητής Εκκλησιαστικού 

Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ίδιο 

έτος μετατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου και 

παρέμεινε ως το 1945. 

   Συνέγραψε τα βιβλία: Κοινοβουλευτική Ιστορία της 

Ελλάδος, Ο Τύπος, Δημοσιογράφοι και δημοσιογραφία, 

Ο Μέγας Αλέξανδρος, Το μοναχικόν πολίτευμα του 

Αγίου Όρους Άθω, Μονεμβασία και Επίδαυρος Λιμηρά: 

Μετά την επανάσταση του 1821, κ.ά. 

  Είχε τιμηθεί με τον Σταυρό του Ταξιάρχη του 

Τάγματος Γεωργίου Α΄. 

 
[Πηγή σύνταξης βιογραφικού: υλικό του αρχείου] 

Ιστορικό της ενότητας 

περιγραφής  

 

Διαδικασία πρόσκτησης  Αγορά Μάνου Χαριτάτου (Δεκέμβριος 2009) 

Παρουσίαση περιεχομένου  Το αρχείο περιλαμβάνει αλληλογραφία του Δ. 

Πετρακάκου, έγγραφα σχετικά με τους διορισμούς και 

τις απολύσεις του, ομιλίες και άρθρα του, διπλώματα, 

εφημερίδες, φωτογραφίες, προσωπικά κ.ά. 

Περιλαμβάνει επίσης τρία έγγραφα της περιόδου 

1879-1891 που αφορούν τον πατέρα του Νικόλαο 

Πετρακάκο. 

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και 

τελική διατήρηση  

Δεν έγινε καμία εκκαθάριση. 

Προσθήκες υλικού  Δεν αναμένονται προσθήκες. 

Σύστημα ταξινόμησης   

Όροι πρόσβασης  Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση. 

Όροι αναπαραγωγής   



Γλώσσα / γραφή των τεκμηρίων  Ελληνικά, Γαλλικά. 

Φυσικά χαρακτηριστικά και 

τεχνικές προϋποθέσεις  

 

Εργαλεία έρευνας  Αναλυτική περιγραφή φακέλου και υποφακέλλου σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

Εντοπισμός πρωτοτύπων   

Εντοπισμός αντιγράφων   

Συμπληρωματικές πηγές / 

σχετικές ενότητες περιγραφής  

 

Δημοσιεύσεις / Βιβλιογραφία   

Παρατηρήσεις  Αξιοσημείωτο είναι ένα πρωτότυπο σημείωμα του 

βασιλιά Όθωνα προς τον βρετανό πρέσβη στην 

Ελλάδα Έντμουντ Λάιονς (Edmund Lyons) με 

επείγουσα πρόσκλησή του στο παλάτι την 3η 

Σεπτεμβρίου 1843.  

Παρατηρήσεις και όνομα του / 

της αρχειονόμου  

Δημήτρης Μπαχάρας 

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 

Χρονολογία (ες) περιγραφής  Μάιος 2018 

Θέματα  ΕΚΚΛΗΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΛΑΚΩΝΙΑ 

 

 

 

Αρχείο Δημητρίου Πετρακάκου  

Φάκελος 1 ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (1900-1948) 

 

1.1.  Σπουδές, σημειώσεις (1900-1945) 

- Γνωστοποίηση του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας 

Εκπαιδεύσεως προς τον Δ. Πετρακάκο ότι του παρέχεται υποτροφία από 

τις Ιερές Μονές Πετράκη, Πεντέλης κ.ά., υποτροφία για σπουδές στην 

Ευρώπη στο Κανονικό Δίκαιο (1900), αίτηση προς τη Μονή Πεντέλης για 

προκαταβολή υποτροφίας (1903). 

- Χειρόγραφες σημειώσεις για τη σταδιοδρομία του από το 1905 έως το 

1945. 

 

1.2.  Νομάρχης Ευρυτανίας (1905) 

- Διορισμοί (1905). 

- Δύο επιστολές προς τον Πετρακάκο από τον Πρωθυπουργό και τον 

υπουργό Εσωτερικών (χ.χ.). 

 

1.3 Καθηγητής Πανεπιστημίου (1909-1948) 

- Διορισμοί (1909, 1910, 1912) και παραιτήσεις (1910, 1911, 1912) του 

υφηγητή πανεπιστημίου Δ. Πετρακάκου από τη θέση του Γενικού 

Γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης . 



- Πρόσληψη (1942), μετάθεση (1942) και απόλυση (1947) από το 

Πανεπιστήμιο. 

- Επιστολές προς τον Δ. Πετρακάκο (1908-1948). 

 

1.4  Βουλευτής Λακωνίας (1915-1941) 

- Εισερχόμενη επαγγελματική αλληλογραφία (1925-1941), προεκλογικό 

φυλλάδιο (1915), απόκομμα εφημερίδας, απόσπασμα του Πρωτοδικείου 

Σπάρτης σχετικά με τις ψήφους που πήρε ο Δ. Πετρακάκος στις εκλογές 

του 1926, πιστοποιητικό νομαρχίας Λακωνίας για την έκδοση 

εβδομαδιαίας εφημερίδας του Δ. Πετρακάκου με τίτλο Ο Εθνοφύλαξ 

(1920),  κατάθεση στο υπουργείο Βιομηχανίας από τον Δ. Πετρακάκο 

βιομηχανικού σήματος του περιοδικού Νέα Πολιτική Επιθεώρησις (1928), 

διαφημιστικό φυλλάδιο σχετικά με τη Νέα Πολιτική Επιθεώρηση. 

 

1.5  Κυβερνητικός επίτροπος της Ιεράς Συνόδου (1935-1947) 

 - Διορισμοί, απόλυση, αγωγή για την απόλυση, ΦΕΚ (1935-1947). 

- Αποσπάσματα πρακτικών Ιεράς Συνόδου, γνωμοδοτήσεις, 

γνωματεύσεις, σημειώσεις, ΦΕΚ σχετικά με την Ιερά Σύνοδο (1939-

1941). 

- Επιστολές, προσκλήσεις και υπηρεσιακή αλληλογραφία προς τον Δ. 

Πετρακάκο (1935-1947). 

 

1.6  Αλληλογραφία  

- Επιστολές φίλων, υπουργών, πρωθυπουργού, κ.λπ προς τον Δ. 

Πετρακάκο (1907-1941). 

- Τρία σχέδια επιστολών του Δ. Πετρακάκου προς τον πρωθυπουργό και 

υπουργούς (χ.χ.). 

 

1.7  Λόγοι, άρθρα, σημειώσεις 

- Σχέδια λόγων, άρθρων και κειμένων του βιβλίου του Κοινοβουλευτική 

ιστορία της Ελλάδας. Πρωτότυπο σημείωμα του βασιλιά Όθωνα προς τον 

βρετανό πρέσβη στην Ελλάδα Έντμουντ Λάιονς (Edmund Lyons) να 

έλθει αμέσως στο παλάτι την 3η Σεπτεμβρίου 1843.  

- Χειρογραφες σημειώσεις. 

 

1.8  Τύπος (1925-1947) 

- Αποκόμματα εφημερίδων με άρθρα από και για τον Δ. Πετρακάκο, 

τεύχη του περιοδικού Νέοι Δρόμοι με άρθρα του Δ. Πετρακάκου (1925-

1943). 

- Διάφορα αποκόμματα και φύλλα εφημερίδων (1935-1947). 

Φάκελος 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ (1874-1944) 

 

2.1  Προσωπικά (1899-1944) 

- Εκλογικό βιβλιάριο, απόφαση του στρατολογικού συμβουλίου περί 

απαλλαγής του Δ. Πετρακάκου από την υποχρεωτική στράτευση, 

πιστοποιητικό του στρατολογικού γραφείου περί αλλαγής του Δ. 



Πετρακάκου από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, ταμείο νομικών 

(έκθεση εκτίμησης  αξίας ακίνητης περιουσίας, βεβαίωση εγγραφής 

στους μετόχους) αποδείξεις κ.λπ. (1899-1944). 

- Σύνταξη (1942-1944). 

- Φωτογραφίες (εθνολογικού συνεδρίου, προσωπικές, οικογενειακές στη 

Λειψία, στο Παλαιό Φάληρο, τη Βουλιαγμένη, την Κερατέα, το 

Χαλάνδρι, κ.λπ. c. 1900-1932). 

 

2.2  Παράσημα, διπλώματα (1937, 1926) 

- Σταυρός των Ταξιαρχών του Τάγματος Γεωργίου Α΄ (δίπλωμα, 

συγχαρητήριες επιστολές, ΦΕΚ, αποκόμματα εφημερίδων, 1937). 

- Δύο διπλώματα αναγόρευσης του Δ. Πετρακάκου σε Μικρό 

Σταυροφόρο και σε Ιππότη του Τάγματος Ορθοδόξων Σταυροφόρων 

Παναγίου Τάφου (1926). 

 

 

2.3  Οικογενειακά (1879-1891) 

- Αίτηση χειροτονίας του Νικολάου Πετρακάκου ως ιερέα (1879), 

επιστολή του υπουργείου Εκκλησιαστικών προς τον Πετρακάκο σχετικά 

με την υποτροφία του γιου του Δημητρίου στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική 

Σχολή (1887), επιστολή του Αρχιεπισκόπου Μεσσηνίας προς τον 

Νικόλαο Πετρακάκο σχετικά με την άδεια γάμου του (1871) με την 

Δημητρούλα Πέτρου Κυρωνάκου (1884), αίτηση του Νικολάου 

Πετρακάκου στη Νομαρχία Λακωνίας για εγγραφή του γιου του 

Δημητρίου στα μητρώα αρρένων (1891). 

 

2.4   Εντυπα 

- Τρία βιβλία και ένα φυλλάδιο σχετικά με εκκλησιαστικά ζητήματα. 

 

 

 

. 

 


