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Χρονολογία (ες)  1818-1990 

 
Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 

 
Μέγεθος και υπόστρωμα της 

ενότητας περιγραφής (Ποσότητα, 

όγκος ή διαστάσεις) 

3 αρχειακά κουτιά 

Όνομα παραγωγού (ών)  Γεωργάκης Δ. Δράκος (1788-1827) 

Ιωάννης Γ. Δράκος (1820-1875) 

Νικόλαος Ι. Δράκος (1861-1927;) 

Αιμιλία Ν. Δράκου (1861-;) 

 
Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό 

σημείωμα  
Γεωργάκης Δ. Δράκος (1788-1827) 

Ο Γεωργάκης ήταν γιος του Δήμου Δράκου, επιφανούς 

αρχηγού της οικογένειας Δράκου του Σουλίου κατά 

τον 18ο αιώνα. Ο Δήμος Δράκος ήταν γνωστός για την 

στρατιωτική του ικανότητα και ευφυΐα, αρετές τις 

οποίες επέδειξε σε όλες τις συγκρούσεις των 

Σουλιωτών με τους Τούρκους, ήδη από το 1730. Το 

Δεκέμβριο του 1803 μαζί με το Φώτο Τζαβέλλα και 

άλλους οπλαρχηγούς οδήγησαν 2000 περίπου 

γυναικόπαιδα από το Σούλι στην Κέρκυρα. Εκεί ο 

Δήμος κατατάχθηκε στο ρωσικό στρατό (με το βαθμό 

του εκατόνταρχου) αλλά πέθανε τρεις μήνες αργότερα 

για ν’ αντικατασταθεί από το γιό του, Γεωργάκη. Ο 

Γεωργάκης ήταν και αυτός διακεκριμένος οπλαρχηγός 

του Σουλίου, ο οποίος έλαβε μέρος στην ελληνική 

επανάσταση και διακρίθηκε στις μάχες του 

Μεσολογγίου, των Θηβών και της Αθήνας. 

Αιχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους και μεταφέρθηκε 

στο φρούριο της Χαλκίδας όπου και πέθανε. 

 

Ιωάννης Γ. Δράκος (1820-1875) 

Ο Ιωάννης Δράκος γεννήθηκε στο Σούλι το 1820. 

Ήταν γιος του Γεωργάκη Δράκου. Φοίτησε στη 

Στρατιωτική Σχολή της Βαυαρίας από την οποία 

αποφοίτησε με το βαθμό του ανθυπασπιστή του 

ιππικού. Διετέλεσε υπασπιστής του Όθωνα με το 

βαθμό του αντισυνταγματάρχη του ιππικού. 

Συνόδευσε τον Όθωνα στην εξορία, στη Βαμβέργη, 

και παρέμεινε εκεί μέχρι το θάνατο του εξόριστου 

βασιλιά το 1867. Μετά την επιστροφή του στην 

Ελλάδα πέρασε από δίκη για λιποταξία στο εξωτερικό 

και αθωώθηκε. Διετέλεσε υπουργός Στρατιωτικών το 

1871. Πέθανε το 1875. Για τις υπηρεσίες του προς τον 

Όθωνα, η Αμαλία ανέλαβε να καταβάλλει οικονομικό 

βοήθημα στη χήρα του Αικατερίνη. Μετά το θάνατο 

της Αμαλίας, το βοήθημα κατέβαλλαν οι κληρονόμοι 

τους. 

Ο Ιωάννης Δράκος παντρεύτηκε την Αικατερίνη 



Δαγκλή και έκαναν τρεις γιους (Γεώργιο, Νικόλαο και 

Κωνσταντίνο) και μία κόρη, τη Μαρία (σύζυγο 

Κωνσταντίνου Πλανητέρου). 

Ο γιος του, Γεώργιος, υπηρέτησε στον πρωσικό 

στρατό και σκοτώθηκε το Σεπτέμβριο του 1870 στη 

μάχη του Sedan (γαλλο-πρωσικός πόλεμος του 1870). 

 

Νικόλαος Ι. Δράκος (1861-1927;) 

Ο Νικόλαος Ιωάννου Δράκος γεννήθηκε στις 13 

Αυγούστου 1861. Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή 

Ευελπίδων (ΣΣΕ) το 1877 και αποφοίτησε στις 24 

Μαρτίου 1881 με το βαθμό του ανθυπολοχαγού 

Πυροβολικού. Έλαβε μέρος στον ελληνοτουρκικό 

πόλεμο του 1897 και στους Βαλκανικούς Πολέμους. 

Το 1913, με το βαθμό του συνταγματάρχη, διετέλεσε 

Φρούραρχος Θεσσαλονίκης. Το 1916 διετέλεσε 

υπουργός Στρατιωτικών στην κυβέρνηση Σπυρίδωνος 

Λάμπρου. Αποστρατεύθηκε το 1916. Κατά τη διάρκεια 

της καριέρας του διετέλεσε επίσης μέλος της 

επιτροπής των εισιτηρίων εξετάσεων στη Στρατιωτική 

Σχολή Ευελπίδων. Παντρεύτηκε την Αιμιλία 

Μπότσαρη, κόρη του Δημητρίου Μπότσαρη και της 

Χαρίκλειας Δεληγιάννη. Ο Δημήτριος Μπότσαρης 

ήταν γιος του Μάρκου Μπότσαρη και της Χρυσούλας 

Καλογήρου. 

Ο Νικόλαος Δράκος και η σύζυγός του Αιμιλία 

απέκτησαν τρεις κόρες και έναν γιο: 1. την Αικατερίνη 

(Κάκιω, γεν. 1894) που παντρεύτηκε τον Λεόντιο 

Λεοντίου και σε δεύτερο γάμο –λόγω χηρείας– τον 

αξιωματικό του Βασιλικού Ναυτικού Κωνσταντίνο Σπ. 

Λιόλιο, 2. την Αθηνά (γεν. 1898, άγαμη), 3. τη Μαρία 

(γεν. 1900, σύζυγο Ιακώβου(;) Κορέσση, βιομήχανου) 

και 4. τον Ιωάννη (1896, έγγαμος), χωρίς όμως άλλα 

στοιχεία. Ο Ιωάννης το 1956 φαίνεται ότι εργαζόταν 

στο τμήμα διοίκησης υποκαταστημάτων της Ιονικής 

Τραπέζης. Η Αικατερίνη Ν. Δράκου έκανε από τον 

πρώτο της γάμο μία κόρη, τη Θεοδώρα. Η Μαρία Ν. 

Δράκου έκανε μάλλον τρία παιδιά: την Ελένη, τον 

Ιωάννη και τον Αλκιβιάδη (βλ. οικογένεια Κορέσση, 

αρχεία ΕΛΙΑ). Ο Νικόλαος Δράκος πέθανε το 1927. 

 

Πρόσωπα που εμφανίζονται στο αρχείο και παράγουν 

τον κύριο όγκο των επιστολών προς τον Νικόλαο και 

την Αιμιλία Δράκου είναι τα ακόλουθα: 

 

Αικατερίνη Ι. Δράκου το γένος Δαγκλή 

Σύζυγος του Ιωάννη Γ. Δράκου, απόγονος κι αυτή 

σουλιώτικης οικογένειας.  

 

Κωνσταντίνος Δράκος 

Ο Κωνσταντίνος Δράκος ήταν αδελφός του Νικολάου 

Ι. Δράκου. Σύμφωνα με τη Μεγάλη Στρατιωτική 

Εγκυκλοπαίδεια, γεννήθηκε το 1861. Αρχικά 

αξιωματικός του ιππικού, έλαβε μέρος στον 

ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Αποστρατεύθηκε 



με το βαθμό του υπιλάρχου (υπολοχαγού) για να 

υπηρετήσει στη συνέχεια ως αξιωματικός της 

Χωροφυλακής (δεύτερος αστυνόμος) στην Αίγινα και 

στον Πόρο. Σημειώνεται ότι στο μητρώο των 

αξιωματικών του στρατού του 1908 (στο οποίο 

περιλαμβάνονται οι αξιωματικοί της χωροφυλακής), το 

όνομά του δεν αναφέρεται. Φαίνεται ότι παντρεύτηκε 

μία Βασιλική (Βάσω). Από την αλληλογραφία δεν 

προκύπτουν πληροφορίες για τέκνα. Από τις επιστολές 

του αρχείου προκύπτει ότι ο Κωνσταντίνος μάλλον 

υπέφερε από κάποια ασθένεια. 

 

Μαρία Κ. Πλανητέρου (το γένος Ιωάννου Δράκου) 

Η Μαρία (Μαριγουλίτσα) φοίτησε στη Σχολή Χιλλ. 

Παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο (Ντάντο) Πλανήτερο 

από τη Ζάκυνθο, έμπορο σταφίδας. Πρόκειται για 

αρχοντική οικογένεια της Ζακύνθου (απαντάται στο 

νησί από το 1509, με ρίζες αρχικά στο Ναύπλιο). 

Απέκτησαν τέσσερα τέκνα: τον Ιωάννη (Γιάγκο), την 

Αικατερίνη (1891-;) τον Νικόλαο και τον Γεώργιο 

(Τζωρτζάκη, 1893-;). Τόσο ο Λεωνίδας Ζώης όσο και 

ο Mihail-Dimitri Sturdza αναφέρουν ότι μια 

Αικατερίνη Πλανητέρου παντρεύτηκε τον Σπυρίδωνα 

Καρρέρ (1880-1962), επίσης από τη Ζάκυνθο, και 

απέκτησαν μια κόρη, την Ανδριανή– ίσως πρόκειται 

για την κόρη της Μαρίας. Από την αλληλογραφία 

προκύπτει ότι η Μαρία και ο Κωνσταντίνος 

Πλανήτερος απέκτησαν τρία εγγόνια: τη Σόνια 

(Σοφία), τον Κωνσταντίνο και τη Μαρία. 

 

Χαρίκλεια Δ. Μπότσαρη, το γένος Νικολάου 

Δεληγιάννη 

Κόρη του Νικολάου Δεληγιάννη και της Αικατερίνης 

Νοταρά. Παντρεύτηκε τον Δημήτριο Μπότσαρη 

(1814-1871), γιο του Μάρκου Μπότσαρη (1790-1823) 

και της Χρυσούλας Καλογήρου. Ο Δημήτριος 

Μπότσαρης ήταν στρατιωτικός (έφτασε στο βαθμό του 

υποστρατήγου) και διετέλεσε δύο φορές υπουργός 

Στρατιωτικών. Απέκτησαν επτά τέκνα: την Αικατερίνη 

(1851-1875), τη Χρυσούλα (1852-1922, σύζυγο 

Γεωργίου Προβελεγγίου), το Μάρκο (1854-1873), την 

Αθηνά (1857-1878), τον Κωνσταντίνο (1858-1919 

άγαμος), τον Αθανάσιο (1860-1944, παντρεύτηκε τη 

Σοφία Σπυρίδωνος Ρώμα) και την Αιμιλία (1868, 

σύζυγο Νικολάου Ι. Δράκου).  

 

 

Χρυσούλα Γ. Προβελεγγίου, το γένος Δημητρίου 

Μπότσαρη 

Κόρη του Δημητρίου Μπότσαρη και  της Χαρίκλειας 

Δεληγιάννη. Η Χρυσούλα παντρεύτηκε το σίφνιο 

νομικό Γεώργιο Προβελέγγιο (ανιψιό του πολιτικού 

Κωνσταντίνου Προβελέγγιου και αδελφό του 

πολιτικού και ποιητή Αριστομένη Προβελέγγιου και 

του εκπαιδευτικού Νικολάου Προβελέγγιου) και 



απέκτησαν δύο κόρες, την Αικατερίνη, την Όλγα (και 

ίσως μία τρίτη, την Ελένη) και δύο γιους: τον Ιωάννη 

και το Δημήτριο. Η Όλγα παντρεύτηκε τον Γεώργιο (;) 

ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στο Poti της σημερινής 

Γεωργίας. Απέκτησαν μιά κόρη η οποία πέθανε 

μάλλον σε νηπιακή ηλικία. Ο Δημήτριος Προβελέγγιος 

παντρεύτηκε την Baby (δεν αναφέρεται άλλο όνομα) 

και απέκτησαν μία κόρη, τη Χαρίκλεια, η οποία 

πέθανε σε νηπιακή ηλικία. Ο Ιωάννης, μετά από μια 

διαμονή στο Λονδίνο (στα 1912) εγκαταστάθηκε και 

εργάστηκε -για άγνωστο διάστημα- στο Cawnpore 

(Kanpur) της Ινδίας. Εγγονός της Χρυσούλας και του 

Γεωργίου Προβελέγγιου ήταν ο διακεκριμένος 

αρχιτέκτονας Αριστομένης Προβελλέγιος (1914-

1999). (Βλ. συνέντευξη του Αριστομένη Προβελέγγιου 

στο Θανάση Λάλα, Τα Νέα, 07/11/1999).  

 

Αθανάσιος Δημ. Μπότσαρης 

Γιος του Δημητρίου Μπότσαρη και της Χαρίκλειας 

Δεληγιάννη. Γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1860. 

Εισήλθε στη Στρατιωτικού Σχολή Ευελπίδων το 1880 

και αποφοίτησε το 1884 με το βαθμό του 

ανθυπολοχαγού Πυροβολικού. Παντρεύτηκε τη Σοφία 

Ρώμα (1863-), κόρη του Σπυρίδωνος Ρώμα (1826-

1881) και της Ασπασίας Μουρούζη. Ο Αθανάσιος και 

η Σοφία απέκτησαν πέντε τέκνα: την Ασπασία (1891-

1974, μικροβιολόγο), το Δημήτριο (1892-1965, 

παντρεύτηκε την Καλλιόπη Διαμαντίδη), το Μάρκο 

(1893-1960, μάλλον ανύπαντρος), το Σπύρο (1894-

1948, παντρεύτηκε σε πρώτο γάμο τη Μυρσίνη 

Αμπελοράβδη και σε δεύτερο την Αλεξάνδρα 

Παντζίρη) και την Pierrete (1902-;) η οποία 

παντρεύτηκε το Δημοσθένη Χωρέμη). Ο Σπύρος 

απέκτησε δύο τέκνα: το Μάρκο και τη Ρόζα. Από μια 

αναφορά σε επιστολή της εξαδέλφης του Μαρίας 

(υποφ. 2.6) φαίνεται ότι το 1911 έχασαν ένα παιδί – 

ίσως πρόκειται για αποβολή. 

 

Κωνσταντίνος Σπ. Λιόλιος 

Ο Κωνσταντίνος Σπυρίδωνος Λιόλιος γεννήθηκε στις 

23 Ιουνίου 1869. Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών 

Δοκίμων το 1885 και αποφοίτησε το 1890 ως μάχιμος 

σημαιοφόρος. Στους Βαλκανικούς Πολέμους, με το 

βαθμό του πλωτάρχη, υπηρέτησε ως κυβερνήτης του 

αντιτορπιλικού Ναυκρατούσα. Έλαβε μέρος στις 

επιχειρήσεις της Λήμνου και της Τενέδου. 

Αποστρατεύθηκε το Μάρτιο του 1917 με το βαθμό του 

αντιπλοιάρχου. Επανήλθε στην ενεργό υπηρεσία τον 

Ιούνιο του ιδίου έτους. Στον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο, με 

το βαθμό του πλοιάρχου, διετέλεσε Διοικητής Μοίρας 

Σαρωνικού (1917-1919) και μοίραρχος αρχηγός του 

Ελαφρού Στόλου (1918). Με την ίδια ιδιότητα έλαβε 

μέρος και στις επιχειρήσεις της Μικρασιατικής 

Εκστρατείας. Αποτάχθηκε το 1921. Η απόταξή του 

ακυρώθηκε το 1922 και με αίτησή του 



αποστρατεύθηκε οριστικά το 1923 με το βαθμό του 

υποναυάρχου. (Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το 

Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων της Σχολής 

Ναυτικών Δοκίμων, βλ. παρακάτω). 

Ο Κωνσταντίνος Λιόλιος παντρεύτηκε την 

Αικατερίνη, κόρη του Νικολάου Δράκου και χήρα του 

Λεοντίου Λεοντίου. Το 1936 υιοθέτησε την κόρη της 

Αικατερίνης από τον πρώτο γάμο της, Θεοδώρα. 

Πέθανε το 1947. Η οικογένεια Λιόλιου συνδέεται με 

την οικογένεια Μπότσαρη ήδη από τις αρχές του 18ου 

αιώνα καθώς η αδελφή του Μάρκου Μπότσαρη, 

Δέσπω, είχε παντρευτεί τον Γ. Λιόλιο. Ο 

Κωνσταντίνος Λιόλιος πιθανότατα συνδέεται με τον 

υποστράτηγο (Μηχανικού) Γεώργιο Λιόλιο (1858-

1923), ο οποίος φοίτησε στη Στρατιωτική Σχολή 

Ευελπίδων στην ίδια κλάση με τον Νικόλαο Ι. Δράκο. 

 

 

Πηγές:  

Μητρώον των αξιωματικών και ανθυπασπιστών του 

κατά γην στρατού 1908. Αθήνα, Υπουργείο 

Στρατιωτικών, 1908: 12 

Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, τ.3 

και 5. 

Αναστάσιος Κ. Δημητρακόπουλος (αντιναύαρχος ΠΝ 

ε.α.), Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων της Σχολής 

Ναυτικών Δοκίμων. Οι τάξεις εισόδου 1884-1950, τ. 2, 

Αθήνα, 2006.  

Λεωνίδας Χ. Ζώης, Λεξικόν Ιστορικόν και 

Λαογραφικόν Ζακύνθου, τ. Α΄, Αθήνα, Εθνικό 

Τυπογραφείο, 1963. 

Μαρίνος Γερουλάνος, Αναμνήσεις (1867-1957). 

Σελίδες από την ιστορία της νεώτερης ιατρικής στην 

Ελλάδα, Αθήνα, Εκδ. Καστανιώτη, Β΄ έκδοση 1995. 

Γρηγόρης Σκαμπαρδώνης και Νικ. Δ. Σχίζας, Η 

ασθένεια και ο θάνατος του βασιλέως Κωνσταντίνου 

(1915-1922), άρθρο στην ιστοσελίδα Ελεύθερη Ζώνη 

www.elzoni.gr/html/ent/072/ent.26072.asp 

Mihail-Dimitri Sturdza, Dictionnaire Historique 

Genealogique des Grandes Familles de Grece 

d'Albanie et de Constantinople, Paris, 1983. 
Ιστορικό της ενότητας περιγραφής   
Διαδικασία πρόσκτησης  Το αρχείο δωρήθηκε από την Θεοδώρα Λιόλου, 

εγγονή του Νικολάου Ι. Δράκου, με τη μεσολάβηση 

της Φιφής Δεμίρη το 2001. 

 
Παρουσίαση περιεχομένου  Το αρχείο καλύπτει κυρίως την περίοδο 1820-1958. 

Αναφέρεται σε μέλη κυρίως δύο οικογενειών: Δράκου 

και Μπότσαρη.  

Ο πρώτος φάκελος περιέχει υλικό (περιορισμένο) 

σχετικά με τον Γεωργάκη Δράκο αλλά ο κύριος όγκος 

του αναφέρεται στον γιο του Ιωάννη: χειρόγραφες 

ημερολογιακές σημειώσεις του Ιωάννη Δράκου από 

την παραμονή του στη Βαμβέργη όπου συνόδευε τον 

http://www.elzoni.gr/html/ent/072/ent.26072.asp


εξόριστο βασιλιά Όθωνα, αλληλογραφία (προσωπική 

και υπηρεσιακή), διπλώματα, σημειώσεις.  

 

Ο δεύτερος φάκελος επικεντρώνεται στον Νικόλαο Ι. 

Δράκο, τη σύζυγό του Αιμιλία και τα τέκνα τους: 

υπηρεσιακή και προσωπική/οικογενειακή 

αλληλογραφία του Νικολάου Ι. Δράκου και 

προσωπική/οικογενειακή αλληλογραφία της Αιμιλίας 

Ν. Δράκου.  

 

Ο τρίτος φάκελος περιέχει έγγραφα της Αθηνάς Ν. 

Δράκου, της Μαρίας Ιακ. Κορέσση, της Αικατερίνης 

και του συζύγου της Κωνσταντίνου Λιόλιου καθώς και 

της Θεοδώρας Κ. Λιόλιου.  

[Βλέπε επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή] 

 
Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 

διατήρηση  
Δεν έγινε καμμία εκκαθάριση 

Προσθήκες υλικού  Δεν αναμένονται προσθήκες 

 
Σύστημα ταξινόμησης  Κατά οικογένειες και πρόσωπα, χρονολογική. 

Φακ. 1. Μέλη οικογένειας Δράκου (1804-1881) 

Φακ. 2. Νικόλαος Ι. Δράκος και Αιμιλία Ν. Δράκου 

(1878-1947) 
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Όροι πρόσβασης  Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση 

 
Όροι αναπαραγωγής   
Γλώσσα / γραφή των τεκμηρίων  Ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά 

 
Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 

προϋποθέσεις  
 

Εργαλεία έρευνας   
Εντοπισμός πρωτοτύπων   
Εντοπισμός αντιγράφων   
Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές 

ενότητες περιγραφής  
 

Δημοσιεύσεις / Βιβλιογραφία   
Παρατηρήσεις  Στο αρχείο είχε γίνει παλαιότερα μια πρώτη 

ταξινόμηση των επιστολών προς τον Ιωάννη Δράκο με 

προσθήκη βιογραφικών σημειωμάτων των 

αποστολέων, τα οποία διατηρήθηκαν. Βρέθηκε 

σημείωμα ότι ανάμεσα στα έγγραφα υπήρχε και ένα 

τετράδιο με σημειώσεις ιπποφορβίας το οποίο δεν 

εντοπίστηκε. Φωτογραφικό υλικό των οικογενειών 

Δράκου, Λιόλιου και Μπότσαρη υπάρχει στο 

Φωτογραφικό Αρχείο του ΕΛΙΑ. 

 
Παρατηρήσεις και όνομα του / της 

αρχειονόμου  
Από την αλληλογραφία παρακολουθούμε διάφορα 

γεγονότα, όπως την προσάρτηση της Θεσσαλίας 

(επιστολές Μαρίας Πλανητέρου για την υπηρεσία 

του Νικολάου και του Κωνσταντίνου Δράκου στα 



Φάρσαλα, τον Τύρναβο και το Βόλο), το σεισμό 

στη Ζάκυνθο (1893). 

Σε επιστολές προς τον Ιωάννη Δράκο, της 

δεκαετίας του 1860, παρακολουθούμε τις 

πολιτικές εξελίξεις του τόπου μέσα από αναφορές 

σε πολιτικά πρόσωπα και επεισόδια 

(Δεληγεώργης, Γρίβας, Δ. και Μάρκος Βούλγαρης 

φορείς της «άλλης ψόρας, της Δημοκρατίας, ήτις 

έχει επί τέλους αποτέλεσμα την 

κοινοκτημοσύνην». Βλ. 1.3). 
 

Ματθίλδη Πυρλή 

 
Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 

 
Χρονολογία (ες) περιγραφής  Μάρτιος 2015 

 
Θέματα  ΔΡΑΚΟΥ, οικoγένεια / ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ, 

οικογένεια / ΜΠΟΤΣΑΡΗ, οικογένεια, ΡΩΜΑ, 

οικογένεια, ΟΘΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΣ-

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ, 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

 



Αρχείο Οικογένειας Δράκου  (1804-1990) 

Φάκελος 1  Μέλη οικογένειας Δράκου (1804-1881): Δήμος Δράκος, Γεωργάκης Δ. 

Δράκος, Γιαννάκης Γεωργάκη Δράκου, Ιωάννης  Γ. Δράκος, 

Αικατερίνη Ι. Δράκου και Μαρία Ι. Δράκου (1804-1881) 

 

1.1  Δήμος Δράκος, Γεωργάκης Δ. Δράκος, Γιαννάκης Γεωργ. Δράκος 

(1804-1830) 

– Δίπλωμα του Δήμου Δράκου από τη Γερουσία της Επτανήσου 

Πολιτείας  (φωτοτυπία, Κέρκυρα, 1804). 

– Ομολογία του Γεωργάκη Δράκου (χφο σημείωμα δανεισμού 300 

γροσίων, 1818), χφο σημείωμα προς Δημογέροντες (6/3/1825, πιθανότατα 

προτροπή να παύσουν τις πληρωμές στους Τούρκους), χφη επιστολή 

(Γαστούνη, 1825, προς κάποιο προσφιλές του πρόσωπο με οδηγίες για 

πληρωμές, διάθεση ζώων και πληροφορίες για τις μετακινήσεις του ιδίου), 

δίπλωμα/ανακήρυξη του Γεωργάκη Δράκου σε λοχαγό πρώτης τάξεως 

στον 1ο λόχο του 3ου Τάγματος Αρβανιτών στην υπηρεσία της γαλλικής 

αυτοκρατορίας (φωτοτυπία, Κέρκυρα, 1807),  αγγελία στρατολογήσεως 

αρβανιτών στρατιωτών (φωτοτυπία, Κέρκυρα, 1818). 

– Πιστοποιητικό εγγραφής του ευέλπιδος Γιαννάκη Γεωργάκη Δράκου 

στο Ταξιαρχικό Σώμα και φύλλο πληρωμής μισθού (Ναύπλιο, Ιανουάριος-

Δεκέμβριος 1830). 

                              

                                

1.2 Ιωάννης Γ. Δράκος – Υπηρεσιακά (1850-1871) 

– Έγγραφο απονομής τίτλου ευγενείας (Wohlgeboren) και του 

παρασήμου του Τάγματος του Σιδηρού Στέμματος τρίτης τάξεως 

(διάκριση της αυτοκρατορίας της Αυστρίας, απονομή επί Φραγκίσκου 

Ιωσήφ Α΄, χφο, 1850), επιστολή σχετικά με την απονομή στον Ι. Δράκο 

του σταυρού του Ιππότη του Τάγματος Ανδραγαθίας του Στέμματος 

(βασίλειο της Βαυαρίας, επί μοναρχίας Μαξιμιλιανού Β΄, χφο, 1861), 

έγγραφο απονομής του παράσημου του Τάγματος Ανδραγαθίας του 

Δούκα Πέτρου Φρειδερίκου Λουδοβίκου (του οίκου του Ολδεμβούργου, 

χφο, 1862), δίπλωμα απονομής του παράσημου του Βασιλικού Τάγματος 

Ανδραγαθίας του Αγίου Μιχαήλ (επί βασιλείας Λουδοβίκου Β΄, 1868), 

επίσημο χφο έγγραφο στα κυριλλικά. 

– Απόφαση για την προσαγωγή σε δίκη των Παναγιώτη Νοταρά 

(στρατηγού), Αθανασίου Βαλτινού (συνταγματάρχη του Πεζικού) και 

Ιωάννη Δράκου (μοίραρχου της Ιππαρχίας των λογχοφόρων) με την 

κατηγορία της λιποταξίας στο εξωτερικό (1868, χφο αντίγραφο της 

απόφασης του 1864). 

– Έξι (6) σημειωματάρια με χειρόγραφες καταχωρίσεις –σχεδόν σε 

ημερήσια βάση- από τον Ιούνιο 1861 μέχρι και το Δεκέμβριο 1871. 

 

1.3  Ιωάννης Γ. Δράκος, Αικατερίνη Ι. Δράκου και Μαρία Ι. Δράκου- 

Προσωπικά (1831-1881) 

– Ενδεικτικό (ευχαριστήσεως) προς τον Ιωάννη Δράκο για την επιτυχή 

εκτέλεση των καθηκόντων του ως κοσμήτορα της Δ΄ Ενορίας των 

μαθητών της Ελληνικής Δημόσιας Αλληλοδιδακτικής Σχολής (χφο, 



Ναύπακτος, 1831), τετράδιο αποφθεγμάτων (χφο, αγγλικά), τετράδιο με 

χφες σημειώσεις αγγλικών (λεξιλόγιο) και τη μετάφρασή τους στα 

γερμανικά, τετράδιο με μεταφράσεις στα ελληνικά κάποιων επιστολών 

από το έργο του Rousseau La Nouvelle Heloise (Επιστολή αφορώσα την 

αυτοχειρίαν και Απάντηση), δύο σχέδια οχυρώσεων (εργασίες από τη 

φοίτησή στη Στρατιωτική Σχολή Βαυαρίας, χφα, 1842), απόδειξη 

δανεισμού χρημάτων από τον Ι. Δράκο (χφο, 1872). 

– Επιστολές προς τον Ιωάννη Δράκο από διάφορους αποστολείς μεταξύ 

των οποίων οι: Αντώνιος Δημητριάδης, Σ. Καραϊσκάκης, Γεώργιος 

Βαφιαδάκης, Ιωσήφ Πιττακός, Ι. Κριεζής, Β. Λαζαράτος, Μίνα 

Αριστείδου Μπαλτατζή (το γένος Ράυνεκ), Μ.Ι. Κλάδος, Δημήτριος Μ. 

Βότσαρης, Στυλιανός Αγγελάκης, Φίλιππος Ιωάννου, Ιωάννης Κεφαλάς, 

Κυριακούλα Αντ. Κριεζή (το γένος Γεωρ. Βούλγαρη), Αθανάσιος Ανδ. 

Μιαούλης, Νικόλαος Ανδ. Μιαούλης, Λεωνίδας Πετροπουλάκης, Καίσαρ 

Ρώμας, Μαρία Κ. Ρώμα, Γεώργιος Σαχίνης, Δημήτριος Γ. Σαχίνης, 

Παναγιωτίτσα Δημ. Σαχίνη (το γένος Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη), 

Δημήτριος Σκαλιστήρης, Γρηγόριος Χαντσερής. 

– Επιστολές προς τον Ιωάννη Δράκο από διαφόρους μεταξύ των οποίων 

οι: Βαρόνος Σίνας, συνταγματάρχης Αύγουστος Ιλαρίων Τουρέ (Touret),  

MacDonnel (μάλλον υπασπιστής του Φραγκίσκου, Δούκα της Μόδενας), 

J. Wening και Louise Wening, Konitz, G. Eizebsattel (1857-1873). 

Τηλεγράφημα της βασίλισσας Αμαλίας (1861). Μια επιστολή των 

προμηθευτών της αυλής της Βαυαρίας E. Bornhauser We u. Sohn 

(σχετικά με παραγγελία του Ι. Δράκου). Ένα ποίημα (χφο, χ.χ).  

– Επιστολές προς τον Ιωάννη Δράκο με αφορμή τον θάνατο του Όθωνα 

(1867): Ιωάννης Βούρος, Βασιλείου (;), Γεώργιος Βαφιαδάκης, Γεώργιος 

Α. Ράλλης, Α. (Αντώνιος;) Βάλβης,  Λεωνίδας Παλάσκας, Κυριακούλα 

Κριεζή. Φωτοτυπίες επιστολών των Ι. Ε. Χιλλ, Χρήστου Ανδρέου και Γ. 

Δυοβουνιώτη. 

– Συλλυπητήριες επιστολές προς τον Ιωάννη Δράκο για το θάνατο του 

γιου του Γεωργίου (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1870). 

– Νεκρολογία του Ιωάννη Δράκου (εφ. Στοά, Απρίλιος 1875), επιστολή 

της Ξάνθης Χατζίσκου (κυρίας επί των τιμών της Αμαλίας) προς την 

Αικατερίνη Δράκου με αφορμή το θάνατο του Ιωάννη Δράκου (1875), 

απόσπασμα της επιστολής του Αυλαρχείου της Αμαλίας προς τον Μάρκο 

Ρενιέρη σχετικά με την απόδοση συντάξεως χηρείας στην Αικατερίνη Ι. 

Δράκου (χφο, χ.χ.), πιστοποιητικό απονομής συντάξεως χηρείας στην 

Αικατερίνη Δράκου και τα τέκνα της Μαρία, Νικόλαο και Κωνσταντίνο 

(1875), απόσπασμα Βασιλικού Διατάγματος για την απονομή μηνιαίου 

βοηθήματος στην Αικατερίνη Δράκου (χφο, 1881), έγγραφο (χφο) με την 

περίληψη του ιστορικού απονομής χρηματικού βοηθήματος στην 

Αικατερίνη Δράκου από την Αμαλία και τους κληρονόμους αυτής (χ.χ). 

– Επιστολές προς την Αικατερίνη Ι. Δράκου από το γιο της Γεώργιο 

(1867). 

– Επιστολές προς τη Μαρία Ι. Δράκου από τον αδελφό της Γεώργιο 

(1867) και τον πατέρα της Ιωάννη (1866). 



Φάκελος 2  Νικόλαος Ι. Δράκος και Αιμιλία Ν. Δράκου (1878-1947) 

 

2.1  Νικόλαος Δράκος – Στρατιωτικά/Υπηρεσιακά (1878-1917) 

–  Σημειωματάριο με χφες καταχωρίσεις από τη φοίτησή του Στρατωτική 

Σχολή Ευελπίδων (χ.χ.). 

– Τετράδιο από τη φοίτησή του στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 

(1878, μετάφραση αποσπασμάτων του Θουκυδίδη), φύλλο πορείας της 

Σ.Σ.Ε. (1881), φύλλα αδειών (1899, 1913, 1916) και Βασιλικό Διάταγμα 

(1916, χορήγηση δίμηνης αναρρωτικής άδειας), αποδείξεις είσπραξης 

μισθών (1899-1905), εγκύκλιος του υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με 

τους οπλίτες που έχουν αποσπαστεί σε ειδικές υπηρεσίες (1899), 

απόσπασμα (πρόχειρη καταγραφή) πρακτικών επιτροπής επίλυσης 

διαφορών μεταξύ αξιωματικών (χ.χ.), τηλεγράφημα που αναγγέλει τον 

διορισμό του στη θέση του υπουργού Στρατιωτικών, πρόσκληση να 

εμφανιστεί στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής (1917). 

– Πρόεδρος της επιτροπής κατασκευής της εξαρτήσεως (1909-1911): 

αναφορές, κατάλογοι, σημειώματα, προσχέδια επιστολών. 

– Υπηρεσιακή αλληλογραφία (1882-1916), τηλεγραφήματα, 

σημειώματα. 

– Επιστολές συμφοιτητών της Σ.Σ.Ε. (Δημ. Ματθαιόπουλος 1876, 

Ομηρίδης 1881, Γεωργαντόπουλος 1890, και ένας λοχαγός –υπογραφή 

δυσανάγνωστη- 1885). 

 

 

2.2  Νικόλαος Δράκος – Προσωπική αλληλογραφία (1884-1904) 

–  Επιστολές Αιμιλίας Ν. Δράκου, συζύγου του (1894-1913). 

–  Επιστολές Αικατερίνης Ι. Δράκου, μητέρας Νικολάου Δράκου (1882-

1904). 

– Επιστολές Κωνσταντίνου Ι. Δράκου και της συζύγου του, Βάσως (1888-

1900 και χ.χ.) και μία επιστολή του Γεωργίου Ι. Δράκου. 

– Επιστολές Κωνσταντίνου Δ. Βότσαρη (Μπότσαρη), κουνιάδου του 

(1884-1889). 

 

2.3  Νικόλαος Δράκος – Προσωπική αλληλογραφία, ποικίλα (1882-1916) 

– Επιστολές Μαρίας Κ. Πλανητέρου και του συζύγου της Κωνσταντίνου 

(Ντάντου) Πλανήτερου (1882-1896). 

– Επιστολές Ιωάννη (Γιάγκου) Κ. Πλανήτερου και Γιώργου (Τζώρτζη) 

Κ.  Πλανήτερου (1913-1914). 

– Επιστολές μελών της οικογένειας Προβελεγγίου (Γεώργιος, 

Αριστομένης, Νικολός, Ιωάννης 1899-1934).  

– Επιστολές Πέτρου Σαρόγλου (1887-1916). 

– Επιστολές Ελένης Βενάρδου και Σ. Βενάρδου (1889-1893). 

– Επιστολές διαφόρων (1888-1916), τηλεγραφήματα. 

– Ποικίλα: απόκομμα από λογαριασμό ξενοδοχείου (Hotel Turin, 1889), 

λογαριασμοί του ξενοδοχείου Beaujon (διαμονή Ν. Δράκου και 

Χρύσανθου Σισσίνη 11/1889-01/1890 και Ν. Δράκου 01/1890-04/1890), 

λογαριασμοί ξενοδοχείου Ν. Δράκου (06/1890-07/1890), παραστατικό 

αποστολής και εκτελωνισμού δέματος (σιδηροδρομική εταιρεία A. Henry 

& Co.), αποδεικτικό εισπράξεως δημοσίων εσόδων (εκτελωνισμός), 

ειδοποιητήριο εξοφλήσεως ληξιπρόθεσμων χρεών (φόρος οικοδομών για 

τα έτη 1895-1897), δύο επιστολές του πολυκαταστήματος Printemps 

(1910, 1911) σχετικά με παραγγελία ειδών ένδυσης, πιστοποιητικό 



οικογενειακής κατάστασης (1916), δίαιτα ασθενούς (χ.χ), απόκομμα 

εφημερίδας (γαλλικά, χ.χ.), φάκελος με σφραγίδα υπουργείου (χ.χ). 

 

2.4  Αιμιλία Ν. Δράκου – Προσωπική αλληλογραφία (1883-1915) 

–  Επιστολές Νικολάου Δράκου (1900c.-1915). Επιστολές από την Αθήνα, 

το Bordeaux -όπου παρέμεινε δύο χρόνια ως πρόεδρος της επιτροπής 

ιματισμού- καθώς και επιστολές από τη Θεσσαλονίκη (1913) όπου 

διετέλεσε Φρούραρχος κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Τέλος, δύο 

επιστολές του 1915 από την Αθήνα στις οποίες γίνεται αναφορά στην 

πρώτη εκδήλωση της χρόνιας ασθένειας του Κωνσταντίνου Α΄. 

– Επιστολές Ιωάννη (Γιαννάκη) Ν. Δράκου (αχρονολόγητες, μάλλον 

πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα). 

– Επιστολές Χαρίκλειας Δ. Μπότσαρη (1883-1890). Το μεγαλύτερο 

μέρος των επιστολών χρονολογείται στα 1890, χρονιά που η νεόνυμφη 

Αιμιλία έμεινε στο Παρίσι με το σύζυγό της, Νικόλαο. Από τις επιστολές 

αυτές φαίνονται οι ετοιμασίες που κάνει το νεόνυμφο ζευγάρι για να 

προμηθευτεί τα απαραίτητα είδη προικός για το σπίτι τους στην Αθήνα. 

Ταυτόχρονα αναδύεται η καθημερινή ζωή των οικογενειών Μπότσαρη και 

Προβελεγγίου στην Αθήνα: η απογευματινή έξοδος στο Φάληρο, η 

επίσκεψη στο θέατρο (Ταραντέλλα), η ενοικίαση θερινής κατοικίας (στο 

Παλαιό Φάληρο), η καθημερινή φροντίδα του νοικοκυριού. 

– Επιστολές Αθανασίου Δ. Μπότσαρη, αδελφού της (1890-1911). 

– Επιστολές Χρυσούλας Γ. Προβελέγγιου, αδελφής της (1890-1911). Οι 

επιστολές της Χρυσούλας συμπληρώνουν εκείνες της μητέρας της (για το 

έτος 1890) και δίνουν επιπλέον πληροφορίες για τη ζωή των μελών της 

οικογένειας του αδελφού της Αθανασίου και τις συνήθειές τους: την 

κοσμική ζωή στο Φάληρο, την πρόοδο των αγοριών του Αθανασίου στο 

σχολείο, το θάνατο των δύο εγγονών (κοριτσιών) της Χρυσούλας: της 

Χαρίκλειας (κόρη του Δημητρίου Προβελέγγιου) και της μικρής κόρης 

της Όλγας. Επιστολές Γεωργίου Προβελέγγιου προς την Αιμιλία. 

– Επιστολές του Ιωάννη (Γιαννάκη) Γ. Προβελέγγιου (1911-1915). 

Επιστολές από την Αθήνα, το Λονδίνο και το Cawnpore (σημερινό 

Kanpur) των Ινδιών. 

– Επιστολές Αικατερίνης Γ. Προβελεγγίου (1887-1913), ένα ποίημα 

(χφο, χ.χ.). 

– Επιστολές Όλγας Γ. Προβελεγγίιου: προς την Αιμιλία Ν. Δράκου 

(1887-1914), προς την Χρυσούλα Γ. Προβελεγγίου (1911, 1915). 

 

2.5  Αιμιλία Ν. Δράκου – Προσωπική αλληλογραφία, διάφορα έγγραφα 

(1884-1947) 

– Επιστολές Ζωής Κοντογούρη, ανιψιάς της Αιμιλίας. Οι επιστολές είναι 

της περιόδου 1887-1890, από την Πάτρα και το Βέλο Κορινθίας.  

–  Επιστολές Μαρίας (εξαδέλφης Αιμιλίας), σύζυγου Σταμάτη (άγνωστο 

επίθετο). Μόναχο, 1911.  

– Επιστολές Αναστασίας (1889-1890), μάλλον παλαιάς γκουβερνάντας 

της Αιμιλίας και κατόπιν γκουβερνάντας των ανιψιών της, Αικατερίνης 

και Όλγας Προβελεγγίου. 

– Επιστολές διαφόρων (1884-1947): Περικλής (;), Ελένη Ρούκη, 

Mathilde Hoffer, Fragnola (;), Χρυσούλα Ορφανίδη (ανιψιά Αιμιλίας),  

Ελ.Τ. Σκυλίτζη, Χρύσανθος Σισίνης (ανιψιός Αιμιλίας), Χρυσούλα 

Αντωνοπούλου (εξαδέλφη Αιμιλίας), τρεις επιστολές αγνώστου, δύο 

ποιήματα (χφα, χ.χ). 



– Σημειωματάριο εξόδων της Αιμιλίας και του Νικολάου Δράκου για 

αγορές τροφίμων σε ημερήσια βάση από το Σάββατο 23/10/1893 μέχρι 

την Παρασκευή 10/12/1893. 

Φάκελος 3  Μέλη οικογενειών Δράκου, Λιόλιου, Κορέσση (1859-1990): Αθηνά Ν. 

Δράκου,  Αικατερίνη Κ. Λιόλιου, Θεοδώρα Κ. Λιόλιου, Μαρία Ιακ. 

Κορέσση (1859-1990) 

 

3.1  Αθηνά Ν. Δράκου – Έγγραφα, προσωπική αλληλογραφία (;-1946) 

–   Εθελόντρια Αδελφή νοσοκόμα (1941-1942). Επιστολές στρατιωτών 

από το Αλβανικό Μέτωπο. Χάρτινο αρνητικό (τραυματίες στο Βασιλικό 

Κήπο).  

–   Επιστολή του Νικολάου Δράκου και δική της προς αυτόν, χφο 

σημείωμα, δύο επιστολές της Μαρίας και της Σόνιας (1946, μάλλον 

πρόκειται για εγγονές της Μαρίας Πλανητέρου, θείας της Αθηνάς). 

–   Ποιήματα (χφα, χ.χ.) 

 

3.2  Αικατερίνη Κ. Λιόλιου, Κωνσταντίνος Σπ. Λιόλιος – Έγγραφα, 

προσωπική αλληλογραφία (1910 - 1958) 

– Διπλότυπο εισπράξεως εισφορών του Κ. Λιόλιου στο Α΄Ταμείο 

Συντάξεων Αθηνών (1947), δίπλωμα απονομής ναυτικής συντάξεως 

(λόγω χηρείας) στην Αικατερίνη Κ. Λιόλιου (1952), απόφαση του 

Ελεγκτικού συνεδρίου για την αύξηση της σύνταξης χηρείας της Αικ. 

Λιόλιου (1952), αποφάσεις καθορισμού ύψους συντάξεως (1958). Χφο 

συνοπτικό βιογραφικό της σταδιοδρομίας του Κωνσταντίνου Λιόλου στο 

Βασιλικό Ναυτικό.  

– Εκλογικό βιβλιάριο Αικατερίνης Λιόλιου (1933), θεωρημένο από την 

Επιτροπή Συντάξεως Εκλογικού Καταλόγου Γυναικών Δήμου Αθηναίων. 

– Επιστολές του Νικολάου Δράκου προς την Αικατερίνη Λιόλιου και 

δικές της προς αυτόν (1910-1913). 

– Δύο (2) επιστολές της Θεοδώρας Λιόλιου προς τη μητέρα της 

Αικατερίνη και τον πατριό της Κωνσταντίνο (1939). 

– Επιστολές Αιμιλίας Ν. Δράκου προς την Αικατερίνη Λιόλιου (οι 

περισσότερες αχρονολόγητες, μάλλον δεκαετιών 1930 και 1940). 

– Επιστολές Αθηνάς (Ναν) Ν. Δράκου προς την Αικατερίνη και τον 

Κωνσταντίνο Λιόλιο (ξεκινούν μάλλον από τα τέλη της δεκαετίας 1920-

1945). 

– Επιστολές Ιωάννη (Γιαννάκη) Ν. Δράκου προς την Αικατερίνη 

Λιόλιου (αρχές δεκαετίας 1940-1945). 

 

3.3  Θεοδώρα Κ. Λιόλιου – Έγγραφα, προσωπική αλληλογραφία (1941-

1990) 

–   Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως-βαπτίσεως και υιοθεσίας 

(1950). 

– Τεύχος από τετράδιο με χειρόγραφες προσωπικές ημερολογιακές 

καταχωρίσεις (φθινόπωρο 1941). 

– Δύο (2) επιστολές του Γιάννη Ν. Δράκου, νονού της (1942-1943) και 

μία (1) επιστολή της Δομνίκης Αλεξάνδρου Ρώμα (1953, βλ. γενεαλογικό 

δένδρο). 



– Ένα ποίημα (χφο, χ.χ), μια ευχετήρια κάρτα (1990), δύο ταχυδρομικοί 

φάκελοι. 

3.4  Μαρία Ιακ. Κορέσση και Ιάκωβος Κορέσσης – Προσωπική 

αλληλογραφία και υπηρεσιακή αλληλογραφία (1920-1922) 

–   Μια (1) επιστολή της Αιμιλίας Δράκου (χ.χ), μια (1) επιστολή προς την 

Μαρία (1922) από το μέτωπο της Μικράς Ασίας (Βάσσος). 

–  Δύο (2) επιστολές προς τον Ιάκωβο Κορέσση (1920, χ.χ). 

 

3.5  Ποικίλα (1859- 1956) 

– Διάφορα σχετικά με την οικογένεια Προβελέγγιου: αντίγραφο 

επιστολής του πρίγκιπα Νικολάου προς τον Αριστομένη Προβελέγγιο και 

επιστολή του Γεωργίου Προβελέγγιου προς τον λογοτέχνη και 

δημοσιογράφο Σπυρίδωνα Παγανέλη (1913). 

– Προσκλητήριο για τους γάμους του Ναπολέοντος Ανδρ. Σωτήλη 

(λοχαγού Μηχανικού) και της Σοφίας Α. Κωστή, Αλεξάνδρεια, 1895, 

(σκισμένο), φάκελος του περιοδικού National Geographic προς τον 

Ιωάννη Ν. Δράκο (1956), ομολογία εκατό δραχμών/λαχειοφόρο δάνειο 

1904 Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, μία φωτογραφία μεγέθους καρτ-

ποστάλ (1922): πορτραίτο ευζώνου, δύο ζωγραφικά σχέδια, απόκομμα 

ταχυδρομικής επιταγής (Νικόλαος Συναδινός, Σίφνος), πρόγραμμα 

εξετάσεων σκηνικής αγωγής τάξεως Μάγγης Καρατζά (Ελληνικόν 

Ωδείον, 1935), ειδοποιητήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών (πτώχευση 

Σταύρου Σαραντόπουλου, 1894). 

– Φωτοτυπία της επιστολής κοινοποίησης του διορισμού του Δημητρίου 

Μ. Μπότσαρη ως υπουργού των Στρατιωτικών και φωτοτυπία του 

σχετικού προεδρικού διατάγματος (10 Ιουνίου 1859). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


