
Τίτλος: ΚΟΥΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, οικογένεια        Κωδ.αναγν: Α.Ε. 23/99  

  

Ημερ. παραγ: 1826-1972 (κυρίως 1873-1926)  Μέγεθος:  5 αρχειακά 

κουτιά 

 

 

 

Πλαίσιο παραγωγής 

 

Παραγωγός (-οί): Βασίλειος Αθαν. Κουρουσόπουλος, Θεμιστοκλής Β. Κουρουσόπουλος, 

Βασίλειος Θ. Κουρουσόπουλος και Θεμιστοκλής Β. Κουρουσόπουλος (εγγονός). 

 

Βιογραφικό σημείωμα: 

1) Ο Βασίλειος Αθανασίου Κουρουσόπουλος (Τρίπολη 1803 – Κόρινθος 1882)  υπηρέτησε 

την πατρίδα ως στρατιωτικός και πολιτικός σε διάφορες θέσεις  από την αρχή του Αγώνα 

υπέρ της Ανεξαρτησίας. Χρημάτισε γραμματέας του Θ.Κολοκοτρώνη και αντιπρόσωπος της 

επαρχίας Κορίνθου. Από το 1828 και μέχρι το 1864, οπότε και υπέβαλε την παραίτησή του 

στο υπουργείο Δικαιοσύνης,  υπηρέτησε ως δικαστικός (ειρηνοδίκης, πρόεδρος 

Πρωτοδικείου, εφέτης και αρειοπαγίτης). Υπήρξε μέλος της Φιλανθρωπικής και 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και  διακρίθηκε με τον Αργυρό και Χρυσό Σταυρό του Τάγματος 

του Σωτήρος καθώς και με άλλα παράσημα. Είχε παντρευτεί την Κατίνα Γεωργίου 

Οικονομοπούλου με την οποία απέκτησε τον Τιμολέοντα και την Ανδρομάχη (σύζυγο 

Εμ.Βλαχάκη) και μετά το θάνατο της γυναίκας του παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο την 

Ευδοκία Δημητρίου Τομαρά (1815-1885) με την απέκτησε  τέσσερα παιδιά: τον Θεμιστοκλή 

(σύζυγο Σοφίας Γιαννοπούλου) και τον Αριστείδη (σύζυγο Ιουλίας Σαμουρκάση) την 

Ουρανία (σύζυγο Α.Μεντσελόπουλου), την Ελένη (σύζυγο Λεοντίου Οικονόμου). [Βλέπε και 

ιδιόχειρη βιογραφία του φακ. 1.1, όπου συμπεριλαμβάνονται και  βιογραφικά στοιχεία του γιου 

του Θεμιστοκλή]. 

 

2) Ο Θεμιστοκλής Β. Κουρουσόπουλος (1841-1916) ήταν αξιωματικός του Μηχανικού. 

Φοίτησε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (1855) και μετεκπαιδεύτηκε στη Στρατιωτική 

Σχολή του Metz. Προβιβάστηκε σε ανθυπολαχαγό το 1866, αντισυνταγματάρχη το 1890 και 

υποστράτηγο το 1906 και τιμήθηκε με το Σταυρό των Ταξιαρχών του Τάγματος Σωτήρος. Το 

1873 παντρεύτηκε την Σοφία (1851-1899), κόρη του συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

και υπουργού Οικονομικών (1866,1868) Παναγιώτη Εμ. Γιαννοπούλου και της Ασπασίας, η 

οποία γεννήθηκε στην Πάτρα και φοίτησε στο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο του Δ.Σουρμελή. 

Απέκτησαν μαζί τρία παιδιά: την Ευδοκία (1876- ; ), σύζυγο του Ευάγγελου Σοφιανού, τον 

Βασίλειο (1878-1929) και τον Παναγιώτη (1882- ;). [Βλέπε επίσης παραπάνω βιογραφία, φακ. 

1.1]. 

 

3) Ο Βασίλειος Κουρουσόπουλος, γιος του Θεμιστοκλή και της Σοφίας γεννήθηκε στην 

Αθήνα το 1878. Τελείωσε το Βαρβάκειο Λύκειο Αθηνών το 1893 και κατόπιν 

παρακολούθησε τον πρώτο χρόνο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου. Τον 

Σεπτέμβριο του 1895 μπήκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από όπου αποφοίτησε το 

1899 και κατετάγη στο Πεζικό. Υπηρέτησε στη Χαρτογραφική Υπηρεσία και το 1908 

στάλθηκε στο Στρατιωτικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο στη Βιέννη για να επιβλέψει την 

εκτύπωση του επιτελικού χάρτη της Ελλάδας, όπου και παρέμεινε μέχρι τον Μάιο του 1910. 

Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα διηύθυνε τις εργασίες αναθεώρησης των 

χαρτογραφικών φύλλων Φαρσάλων και Δομοκού. Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς 

πολέμους (μάχες Λαζαράδων, Σόροβιτς, Κόμανο, Θεσσαλονίκης και Γευγελή), όπου και 

τραυματίστηκε με διαμπερές τραύμα στο κεφάλι και στο στήθος. Το Μάρτιο του 1913 

κατέλαβε τη Σάμο και υπηρέτησε ως στρατιωτικός διοικητής του νησιού και το Νοέμβριο 

διορίστηκε υπασπιστής  του Ε.Βενιζέλου και καθηγητής Τοπογραφίας στη Στρατιωτική 

Σχολή Ευελπίδων. Το 1918 επικεφαλής του 8ου  Συντάγματος Πεζικού έλαβε μέρος με τους 

Συμμάχους στις μάχες της Ενωτίας, Αυχένος Τζένα  και Τσάρεβο Σέλο. Διοίκησε κατά 



διαστήματα την XIV Μεραρχία (1918-1920), τον Αύγουστο του 1920 την ΙΙ Μεραρχία στο 

Ουσάκ της Μικράς Ασίας και το 1921 μετατέθηκε ως διοικητής της ΧΙΙης Μεραρχίας. Έλαβε 

μέρος το 1922 στην Επανάσταση στη Χίο και διορίστηκε μέλος της Επαναστατικής 

Επιτροπής με αρχηγό τον Στ. Γονατά, ενώ το 1925 ετέθη σε  αποστρατεία από τη δικτατορία 

του Θ.Παγκάλου. Ανακλήθηκε στην ενεργό υπηρεσία τον Σεπτέμβριο του 1926 και ανέλαβε 

τη διοίκηση του Β΄ Σώματος  Στρατού στη Λάρισσα. 

     Τιμήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος Σωτήρος, τον Γαλλικό Πολεμικό Σταυρό 

και τη Λεγεώνα της Τιμής, τον Ελληνικό Πολεμικό Σταυρό (1918), τον Σταυρό Ταξιαρχών 

του Γεωργίου Α΄ (1921), τον Σταυρό  Ταξιαρχών του Τάγματος Σωτήρος (1923), το 

Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας (1924). 

   Έγραψε μελέτες και άρθρα  στρατιωτικού και χαρτογραφικού ενεδιαφέροντος  και 

μετέφρασε  άρθρα από τα γερμανικά και γαλλικά. 

   Είχε παντρευτεί την Αγνή Ιωάννου Θεοφιλάτου (γεννημένη το 1870 στην Ιθάκη) με την 

οποία είχε αποκτήσει ένα γιο, τον Θεμιστοκλή που ακολούθησε σταδιοδρομία νομικού. 

   Ο αντιστράτηγος Βασίλειος Θ. Κουρουσόπουλος πέθανε από συγκοπή καρδιάς στις 17 

Φεβρουαρίου 1929, στη Θεσσαλονίκη, και κηδεύθηκε στην Αθήνα. 

[Για αναλυτικότερες πληροφορίες  για τη στρατιωτική σταδιοδρομία του βλέπε φάκελο 5.1 του 

αρχείου]. 

 

Ιστορικό διατήρησης/διαδικασία πρόσκτησης: 

Το αρχείο συγκέντρωσε, ταξινόμησε και φύλαξε, όπως αποδεικνύουν οι χειρόγραφες 

ενδείξεις στους φακέλους, ο Βασίλειος Θ. Κουρουσόπουλος. 

Δωρεά  Μαρίας  Κουρουσοπούλου, χήρας του αρεοπαγίτη Θεμιστοκλή Β. Κουρουσόπουλου 

(γιου και εγγονού αντίστοιχα των στρατιωτικών Βασιλείου και Θεμιστοκλή 

Κουρουσόπουλου και  δισέγγονου του δικαστικού Βασιλείου Αθαν. Κουρουσόπουλου). 

Σεπτέμβριος 1999. Νέο υλικό προστέθηκε το 2006 (βλ. αναλυτική κατάσταση τεκμηρίων 

στον φάκελο 7).  

 

 

Περιεχόμενο 

 

Παρουσίαση περιεχομένου:  

Στο αρχείο της οικογένειας Κουρουσόπουλου, που καλύπτει πρόσωπα τριών γενεών, 

περιλαμβάνονται έγγραφα σχετικά με τη δημόσια υπηρεσία και τις διακρίσεις του δικαστικού 

Βασιλείου Αθαν. Κουρουσόπουλου (1826-1874), επίσημα και προσωπικά έγγραφα καθώς και  

οικογενειακή αλληλογραφία του γιου του, αξιωματικού του Μηχανικού Θεμιστοκλή Β. 

Κουρουσόπουλου και της συζύγου του Σοφίας, το γένος Π.Γιαννοπούλου, (1855-1916). 

Επίσης εργασίες, χάρτες, αναφορές  του αξιωματικού του Πεζικού Βασιλείου Θ. 

Κουρουσόπουλου από το Στρατιωτικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Βιέννης  προς τη 

Χαρτογραφική Υπηρεσία στην Αθήνα (1908-1910), πολεμικές εκθέσεις και ημερολόγια 

(1912-1922), υπηρεσιακά της διοίκησης του Β΄Σώματος Στρατού (1926-1928), 

αλληλογραφία με τον πατέρα του Θεμιστοκλή για στρατιωτικά και πολιτικά θέματα (1902-

1916), προσωπικά και οικονομικά έγγραφα  καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό με 

απεικονίσεις προσώπων (μελών της οικογένειας, συναδέλφων και φίλων στρατιωτικών) και 

στρατιωτικών επιχειρήσεων και εκδηλώσεων. 

[Βλέπε επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή.] 

 

 Σύστημα ταξινόμησης: Κατά γενεές και μέλη της οικογένειας, για κάθε μέλος εσωτερικά 

είτε ειδολογικά/χρονολογικά είτε θεματικά/χρονολογικά. 

 

 

 

Συμπληρωματικές πηγές 

 



Ε.Λ.Ι.Α.: Αρχείο Εμ. Νικολαΐδη (Α.Ε. 9/99) για την οικογένεια Θεοφιλάτου που ήταν 

πλοιοκτήτες από την Ιθάκη.  

Άλλoι φορείς: 

 

 

Παρατηρήσεις 

 

Παρατηρήσεις: 

1) Σπάνια τεκμήρια αξιολογούνται: η απόδειξη της Δημοτικής Επιτροπής αυτοπροαιρέτου 

συνεισφοράς (Ναύπλιο, 8 Ιουνίου 1826) που αναφέρεται σε χρηματική προσφορά του 

Βασιλείου Αθαν. Κουρουσόπουλου, η απόδειξη πληρωμής στην επί των συνδρομών  προς 

ανέγερσιν ελληνικού Πανεπιστημίου Επιτροπήν που φέρει ιδιόχειρη υπογραφή του Θ. 

Κολοκοτρώνη και το Αριστείο 3ης Σεπτεμβρίου που φέρει την υπογραφή του στρατιωτικού 

διοικητή πρωτευούσης Δ.Καλλέργη. 

2)  Το φωτογραφικό υλικό φυλάσσεται στο Φωτογραφικό Αρχείο του ΕΛΙΑ. 

(Περιλαμβάνονται φωτογραφίες των: Στ. Γονατά, Μαζαράκη-Αινιάν, Μ.Γ. Κοϊμτζόγλου, Ε. 

Μαργαρίτη, Δ. Φλωριά, Ι. Τριλίβα, Γ. Φωτεινού, gιnιral Guillaumat και gιnιral Girard και 

φωτογραφίες από τις  πολεμικές επιχειρήσεις στο Σαγγάριο ποταμό, στη Μικρά Ασία  και 

από το 34ο σύνταγμα Πεζικού.) 

3)  Χάρτες (Δ.Π.;) 

 

Θεματολογία 

 

Θέματα: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ / ΣΤΡΑΤΟΣ / ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ 

ΠΟΛΕΜΟΙ / ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 

 

 

 
Όνομα συντάκτη/τριας: Χριστίνα Βάρδα 

Ημερομηνία: 1999, 2001 



 

 

 

ΑΡΧΕΙΟ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΚΟΥΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ (1826-1950) 

 

 

Φάκελος 1  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΚΟΥΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΚΑΙ  ΣΟΦΙΑ  ΚΟΥΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ (1826-1916) 

Υποφάκ. 1.1  Βασίλειος Αθανασίου Κουρουσόπουλος - Δημόσια υπηρεσία, 

διακρίσεις (1826-1874) 

 - «Ιδιόχειρος βιογραφία του Βασιλείου Αθανασίου Κουρουσόπουλου μετά 

σημειώσεων διαφόρων αξιομνημόνευτων γεγονότων». (Ένα κατάστιχο 

διαστ. 21x17 εκ.) Το κείμενο της βιογραφίας συνοδεύεται από  φωτοτυπία 

της μεταγραφής του κειμένου  -το πρωτότυπο κράτησε η Μαρία Θ. 

Κουρουσοπούλου- που επιμελήθηκε ο εγγονός του Βασ. Θ. 

Κουρουσόπουλος. 

- Απόδειξη Δημοτικής Επιτροπής αυτοπροαιρέτου συνεισφοράς για 

χρηματική προσφορά εξήντα γροσίων υπέρ της πατρίδος (Ναύπλιο, 8 

Ιουνίου 1826). 

- Φιλανθρωπική Εταιρεία: έγγραφα διορισμού Βασιλείου Αθ. 

Κουρουσόπουλου ως γραμματέα και κατάταξής του στην πρώτη τάξη της 

Εταιρείας (Αίγινα, 30 Οκτωβρίου και 15 Δεκεμβρίου 1827). 

- Πρόσκληση της επί των εφοδιαστικών εγγράφων Εξεταστικής 

Επιτροπής σχετική με το δικαίωμα αντιπροσώπευσης του 

Κουρουσόπουλου στην εκλογή της επαρχίας Κορινθίας (Άργος, 22 

Ιουνίου 1832). 

- Απόδειξη πληρωμής στην επί των συνδρομών προς ανέγερσιν ελληνικού 

Πανεπιστημίου Επιτροπήν, 1835. [Ιδιόχειρη υπογραφή Θ.Κολοκοτρώνη ως 

προέδρου της Επιτροπής.]. 

- Επιστολή, διοργανισμός και δίπλωμα μέλους της Φιλεκπαιδευτικής 

Εταιρείας (1840). 

- Κοινοποίηση της επί των Εξωτερικών σχέσεων Γραμματείας περί 

απονομής Αργυρού Σταυρού Τάγματος του Σωτήρος (Ιανουάριος 1843). 

- Κοινοποίηση της επί των Εσωτερικών Γραμματείας περί απονομής 

χάλκινου παρασήμου (Μάιος 1843). 

- Έγγραφο Στρατιωτικού Διοικητή Πρωτευούσης περί απονομής 

Αριστείου 3ης Σεπτεμβρίου (Αθήνα, 13 Μαρτίου 1844). [Ιδιόχειρη 

υπογραφή Δ. Καλλέργη]. 

- Κοινοποίηση της επί των Στρατιωτικών Γραμματείας περί απονομής 

αργυρού Νομισματόσημου (31 Μαρτίου 1844). 

- Ιδιόχειρη επιστολή παραίτησης του αρειοπαγίτη Βασ. Αθ. 

Κουρουσόπουλου προς το υπουργείο Δικαιοσύνης και αποδοχή της 

παραίτησής του από το υπουργείο (25 και 30 Σεπτεμβρίου 1864). 

- Επιστολή υπουργού Εξωτερικών Θ. Δεληγιάννη και δίπλωμα απονομής 

Χρυσού Σταυρού Ιπποτών Τάγματος του Σωτήρος (1864). 

- Προκήρυξη Β. Κουροσόπουλου ως υποψηφίου δημάρχου Σικυώνος 

(Δημνιό, 24 Μαρτίου 1864). 

- Πρόσκληση της Επιτροπής του Ιερού Αγώνος προς τα μέλη της (1874). 

- Ιδιόχειρη μετάφραση του Βασιλείου Αθ. Κουρουσόπουλου της 

πρόσκλησης του λόρδου Βύρωνος περί συνδρομής υπέρ της Ελλάδος . 



- Φωτογραφία του διατάγματος του Όθωνα περί σύγκλησης 

Εθνοσυνέλευσης (3 Σεπτεμβρίου 1843). Δωρεά του Δημ. Καλλέργη προς 

τον Θεμιστοκλή Κουρουσόπουλο  

 

Υποφάκ. 1.2  Θεμιστοκλής  Βασ. Κουρουσόπουλος - Επίσημα και προσωπικά 

έγγραφα (1855-1906, 1916) 

- Προβιβασμοί του αξιωματικού του Μηχανικού Θεμιστοκλή 

Κουρουσόπουλου σε ανθυπολοχαγό (1866), αντισυνταγματάρχη (1890) 

και υποστράτηγο (1906). 

- Δίπλωμα απονομής Σταυρού Ταξιαρχών του Τάγματος του Σωτήρος 

(1905). 

- Προικοσύμφωνο και απογραφή προικός Σοφίας Π. Γιαννοπούλου 

(1873). 

- Άδεια γάμου Θεμιστοκλή Κουρουσόπουλου και Σοφίας Γιαννοπούλου 

(29 Ιουνίου 1873). 

- Σχέδιο επικήδειου λόγου στον συνταγματάρχη του Μηχανικού Γεώργιο 

Σούτσο (χ.χ.). 

- Εμπιστευτική διαταγή διοικητή τάγματος σκαπανέων Σ.Πετιμεζά προς 

Θεμ. Κουρουσόπουλο (1877), δύο επιστολές  και ένα επισκεπτήριο του 

Θεόδωρου Π. Δεληγιάννη προς τον κουμπάρο του Κουρουσόπουλο (1886, 

1899, 1904). 

- Δερματόδετη έκδοση με τίτλο “Nouveau manuel complet pour la  

construction et le dessin des cartes géographiques…” par A.M. Perrot. 

Paris, 1847 που απονεμήθηκε ως Γ΄ βραβείο στον αριστεύσαντα μαθητή 

της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στις εξετάσεις του 1855. 

[Χειρόγραφη αφιέρωση με υπογραφή του υπουργού Στρατιωτικών, 

Σμολένσκη, και σφραγίδα στο δεύτερο εσώφυλλο]. 

- Συλλυπητήρια επισκεπτήρια για τον θάνατο του Θεμιστοκλή 

Κουρουσόπουλου (1916). 

 

 

Υποφάκ. 1.3  Σοφία Θ. Κουρουσοπούλου (το γένος Π. Γιαννόπουλου) (1862-1899) 

- Ενδεικτικό Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου (1862), έξι (6) χειρόγραφα 

τετράδια της Σοφίας με μεταφράσεις στα γαλλικά, αινίγματα, ποιήματα 

και ένα τετράδιο με διάφορες καταγραφές προσωπικών εξόδων, συνταγές 

κ.λπ. (1868-1899), επισκεπτήρια και αγγελτήριο κηδείας της Σοφίας Θ. 

Κουρουσοπούλου (15 Σεπτεμβρίου 1899). 

- Λιθογραφημένη επιστολή του πατέρα της υπουργού Οικονομικών 

Παναγιώτη Εμ. Γιαννόπουλου προς υπαλλήλους  (;) του υπουργείου 

(1868). 

 

 

Υποφάκ. 1.4  Αλληλογραφία Σοφίας  και  Θεμιστοκλή Κουρουσόπουλου (1877-

1883) 

- Επιστολές Σοφίας προς το σύζυγό της Θεμιστοκλή, λοχαγό του 

Μηχανικού που βρισκόταν σε υπηρεσία στη Βοιωτία και Θεσσαλία για 

την κατασκευή έργων οδοποιίας και ανέγερση στρατοπέδου (1877-1878, 

Οκτώβριος 1882). 

- Επιστολές Θεμιστοκλή προς Σοφία από τη Θήβα, ΄Αγιο Ιωάννη, 

Λεβαδειά, Δαδίον (Απρίλιος-Δεκέμβριος 1877), Δαδίον, Δερβένι, Φούρκα 

(Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1878) και Λάρισσα (1882-1883) σχετικές με 

στρατιωτικά - υπηρεσιακά θέματα, με τις ενέργειες του υπουργείου 

Στρατιωτικών και την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. 



 

Υποφάκ. 1.5 Οικογενειακή αλληλογραφία Θεμιστοκλή και Σοφίας 

Κουρουσοπούλου (1870-1888) 

Οικογένεια Κουρουσόπουλου: 

- Επιστολές Βασιλείου Αθαν. Κουρουσόπουλου προς το γιο του 

Θεμιστοκλή (1877). 

- Επιστολές Ουρανίας Α. Μεντζελόπουλου (το γένος Κουρουσόπουλου) 

προς τη νύφη της Σοφία (1873, 1877). 

- Επιστολές Αριστείδη Β. Κουρουσόπουλου προς τον αδελφό του 

Θεμιστοκλή (1873, 1877). 

- Επιστολές Ελένης Λ. Οικονόμου (το γένος Κουρουσόπουλου)  προς τον 

αδελφό της Θεμιστοκλή και τη νύφη της Σοφία (χ.χ.). 

 Οικογένεια Γιαννόπουλου: 

- Επιστολές Παναγιώτη Εμ. Γιαννόπουλου προς το γαμπρό του 

Θεμιστοκλή και την κόρη του Σοφία (1873, 1877-1878). 

- Επιστολές της Ασπασίας Π. Γιαννοπούλου προς την κόρη της και 

επιστολές των αδελφών της Ακριβής, Φωτεινής, Ελίζας (1873, 1877, 

1882). 

- Επιστολές Στεφάνου, Γεωργίου και Ανδρέα Γιαννόπουλου προς την 

αδελφή τους Σοφία (1871-1872, 1888). 

- Επιστολές Παναγιώτη Εμ. Γιαννόπουλου προς τη σύζυγό του Ασπασία 

(1869-1872). 

- Επιστολές Ερατούς και Σταύρου Ανδρόπουλου προς την αδελφή τους 

Ασπασία Π. Γιαννόπουλου και την ανηψιά τους Σοφία (1870, 1873, 

1877). 

 

 Φάκελος 2  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (1908-1922) 

Υποφάκ. 2.1 “Εργασίαι Ινστιτούτου εν Βιέννη. Εργασίαι μου” (1908-1910) 

-“Ημερολόγιον εργασίας” (Φεβρουάριος 1908-Μάρτιος 1910). 

- Μηνιαίες εκθέσεις των εργασιών του λοχαγού του Πεζικού Βασιλείου Θ. 

Κουρουσόπουλου από το Καισαροβασιλικό Γεωγραφικό Στρατιωτικό 

Ινστιτούτο στη Βιέννη, όπου είχε σταλεί για να επιβλέψει  την εκτύπωση 

του επιτελικού χάρτη της Ελλάδος, προς τη Χαρτογραφική Υπηρεσία 

στην Αθήνα κ.ά. (Φεβρουάριος 1908-Νοέμβριος 1910). 

 

Υποφάκ. 2.2  “Εργασίαι Χαρτογραφικής Υπηρεσίας εν Βιέννη και εν Αθήναις. 

Εργασίαι μου” (1908-1911) 

- “Τακτικά θέματα έτους 1906-1907 τη διευθύνσει του λοχ. των Γενικών 

Επιτελών κ. Ι. Μεταξά εν τοις ανακτόροις του βασιλόπαιδος Ανδρέου”. 

- “Σχετικά περί αναθεωρήσεως του γερμανικού Χάρτου Αττικής. Εργασία 

ιδική μου”. 

- “ Συμφωνητικόν εκτυπώσεως χάρτου του παιγνίου του πολέμου 1:7500 

και των φύλλων Δομοκού, Φαρσάλων. Εργασία ιδική μου”. 

- “Διάφοραι Σημειώσεις περί Φωτογραμμετρίας κτλ. Εν Βιέννη Μάιος 

1910”. 

- “Έκθεσις στατιστικών πληροφοριών Διοικητού Μοίρας λοχαγού κ. 

Βασιλ. Θ. Κουρουσόπουλου του αναθεωρηθέντος κατά την θερινήν 

περίοδον του 1910 φύλλου εκδόσεως Φαρσάλου”. 

- “Μ.Haid, Περί κτηματικής καταμετρήσεως εν τη Ελλάδι. Μετάφρασις 

Β. Κουρουσόπουλου λοχαγού του Πεζικού. Μετά τεσσάρων χαρτών”. 



- “ Περίληψις επιστολής  κ. Lehrl προς τον ταγματάρχη κ. Νίδερ”. 

- Νόμος περί οργανισμού της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας του Στρατού και 

περί συστάσεως διαρκούς Χαρτογραφικού Συμβουλίου του Κράτους, 

1911. (Χειρόγραφη ένδειξη “Συνετάχθη υπ’ εμού ως λοχαγού εν τη 

Χαρτογραφική Υπηρεσία”). 

-“Κατασκευή περιθωρίου των φύλλων ειδικού χάρτου”. 

 

 

Υποφάκ. 2.3  “Χάρται” 

- Επιτελικοί χάρτες του Γενικού Στρατηγείου στη Σμύρνη των περιοχών 

Αττάλειας, Προύσας, Ακ-Σεχήρ, Άγκυρας, Νικομήδειας σε κλίμακα 

1:250.000 

- Επιτελικοί χάρτες Γενικού Στρατηγείου περιοχής Θράκης (Ραιδεστός, 

Κωνσταντινούπολις, Βιζύη, Ανδριανούπολις, Καλλίπολις) σε κλίμακα 

1:250.000 

 

 

Υποφάκ. 2.4  Πολεμικές εκθέσεις (1912-1922) 

- “Πολεμική έκθεσις της δράσεως  του 1ου λόχου του 23ου Πεζικού 

Συντάγματος από της κηρύξεως της επιστρατεύσεως μέχρι της  4 

Νοεμβρίου 1912. (Επίσης χφ μετάφραση της έκθεσης στα γαλλικά, η 

οποία δόθηκε στον ταγμγατάρχη της Γαλλικής αποστολής κ. Romieux.). 

- “Πολεμική έκθεσις των κατά την 23ην Ιουνίου 1913 πεπραγμένων του 

28ου Πεζικού Συντάγματος κατά την μάχην της Γευγελής”. 

- “Πολεμική Έκθεσις της IV Μεραρχίας”. 

“Πολεμική  έκθεσις του 8ου Πεζικού Συντάγματος από 10 Αυγούστου 

μέχρι της 18ης Σεπτεμβρίου 1918”. 

“Σχέδιον εμπλοκής και διαταγή επιθέσεως μάχης Ενωτίας (Νότιας) 5η 

Σεπτεμβρίου 1918”. 

“Colonel Bujac. La division de l’ archipel et la IV Division”. 

- “Πολεμική Έκθεσις Διοικήσεως Πεζικού ΙΙ Μεραρχίας κατά της 

επιχειρήσεως Σιβασλί-Μπουργκάς-Τσιβρίλ (23 Δεκεμβρίου 1920 - 3 

Ιανουαρίου 1921). 

“Έκθεσις πεπραγμένων VIII Μεραρχίας (Αρχιπελάγους) κατά την 

εκκένωσιν της Μ.Ασίας 13 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 1922 δια τας 

ημέρας 14, 15 και 16 Αυγούστου”. 

“ Ο λόγος του Μουσταφά Κεμάλ εν τη Εθνοσυνελεύσει της Άγκυρας”  

(1922). 

 

 

Υποφάκ. 2.5  Επανάσταση 1922 

 «Αναμνήσεις Επαναστάσεως 1922» (χφο Βασ. Κουρουσόπουλου, 3 

δίφυλλα), επιστολή Ν. Πλαστήρα, διαταγές, τηλεγραφήματα, εγκύκλιοι, 

αποκόμματα, άρθρο σχετικά με την προσχώρηση και τις αποφάσεις της 

Επαναστατικής Επιτροπής με αρχηγό τον Στ. Γονατά (Μέλη της 

Επιτροπής: Πλαστήρας, Κουρουσόπουλος, Εδιπίδης, Γαρδίκας, Φωκάς, 

Πρωτοσύγγελος, Κοιμήσης, Χασσαπίδης, Παναγόπουλος, Μαμούρης). 

Έντυπο: Επανάστασις 1922. Αναμνηστικόν λεύκωμα 

 

 



Φάκελος 3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ (1912-1929) 

Υποφάκ. 3.1  Ημερολόγια 

 1) Ημερολόγιον του έτους 1908 μέχρι Ιουλίου 1919. 

2) Ημερολόγιον πολέμων 1912-1913 (Σεπτέμβριος 1912-Μάιος 1914). 

3) Ημερολόγιον από Αυγούστου 1917 μέχρι Ιουλίου 1920. 

4) Πρόχειρον ημερολόγιον Βασιλ. Θ. Κουρουσόπουλου (1 Ιανουαρίου 

1924-15 Φεβρουαρίου 1929). 

5) Σημειωματάριο: καταγράφεται η στρατιωτική υπηρεσία του Β. 

Κουρουσόπουλου, τα προσωπικά του έξοδα (βιβλία, ρουχισμός) διάφορες 

αγορές. 

6) Σημειωματάριο με ένδειξη στο μέσα μέρος του εξώφυλλου 

Συναγματάρχης Β. Κουρουσόπουλος XIV Μεραρχία. Σημειώσεις για 

νεκρούς μεραρχίας. 

 

Υποφάκ. 3.2-3  Έκθεση ΧΙΙ Μεραρχίας 

“Διοίκησις Πεζικού ΧΙΙ Μεραρχίας. Έκθεσις επιχειρήσεων Σαγγαρίου. 

Εκδοθείσαι και ληφθείσαι διαταγαί επιχειρήσεων από 23 Ιουλίου μέχρι 31 

Αυγούστου 1921 μετά 3 σχεδιαγραμμάτων και από 1-3 Σεπτεμβρίου μετά 

2 σχεδιαγραμμάτων” Τεύχη Β΄ και Γ΄. 

 

Υποφάκ. 3.4  Έκθεση V Μεραρχίας 

α) “Πολεμική έκθεσις  πεπραγμένων κατά την εκκένωσιν της Μικράς 

Ασίας, 13 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 1922  β) Μέρος ΙΙ. Διαταγαί 

επιχειρήσεων απώλειαι και σχεδιαγράμματα” . 

 

 

Φάκελος 4  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ - Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 

(1926-1929) 

Υποφάκ. 4.1-2  Διοικητικά - υπηρεσιακά Β΄ Σώματος Στρατού 

- Επιστολές διαφόρων στρατιωτικών Γ. Κατεχάκη, Ι. Κωνσταντίνου, 

στρατηγού Girard, αλλά κυρίως του επιτελάρχη του Β΄ Σώματος Στρατού 

Α. Μπιτσάνη και του στρατηγού Δ. Καμμένου, διοικητή της Χης 

Μεραρχίας Δυτικής Μακεδονίας προς τον διοικητή του Β΄ Σώματος 

Στρατού αντιστράτηγο Β. Κουρουσόπουλο, σχετικές με θέματα και 

πρόσωπα του στρατεύματος (1926-1929). Πέντε επιστολές του Νικόλαου 

Πλαστήρα (1936-1928) 

- Αναφορές, διαταγές, θέματα τακτικής, συνεργασία με τη γαλλική 

στρατιωτική αποστολή υπό τον στρατηγό Brallion που αφορούν 

στρατιωτικά και υπηρεσιακά θέματα του Β΄ Σώματος Στρατού. (1926-

1928). 

-Τετράδιο διαδοχικών σημειώσεων αξιωματικών. 

 



Φάκελος 5  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ (1877-1950)  

Υποφάκ. 5.1  Προσωπικά (1893-1927) 

- Βιογραφικά: ένα μικρό κατάστιχο που φέρει στη σελίδα τίτλου τις 

ενδείξεις: «1. Ημερομηνίαι οικογενειακών συμβάντων 2. Στρατιωτικαί 

υπηρεσίαι μου 3. Διάφοραι εργασίαι μου δημοσιευθείσαι ή μη 4. Μάχαι 

εις ας έλαβον μέρος» χφ βιογραφία (7 σελίδων), υπηρεσιακά σημειώματα 

με βιογραφικά στοιχεία, απόκομμα εφημερίδας. [Βλέπε και φάκελο 3.1, 

Σημειωματάριο]. 

- Σπουδές: ενδεικτικό Λυκείου Αθηνών, πιστοποιητικό Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου, τεκμήρια της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (διάγραμμα 

σχολείου, διαίρεση διμοιριών, ψήφισμα σύστασης -αναπαραγωγή για 

Εκατονταετηρίδα-, βαθμολογία, αποφοιτήριο, έγγραφο και νόμος 

κατάταξης του Κουρουσόπουλου στο Πεζικό (1893-1899). 

- Γάμος Βασ. Θ. Κουρουσόπουλου με την Αγνή Ιωάννου Θεοφιλάτου: 

πιστοποιητικά, διαταγή, άδεια κ.ά), 1921. 

- Προβιβασμοί, διακρίσεις: επιστολές, διπλώματα, εγκύκλιοι υπουργείου 

Στρατιωτικών, αντίγραφο φύλλου ποιότητας του Κουρουσόπουλου, 

φύλλα Εφημερίδος Κυβερνήσεως (1909-1927). 

- Υπηρεσιακά: έγγραφα, εγκύκλιοι, φύλλα Εφημερίδος Κυβερνήσεως 

σχετικά με την αποστρατεία του Κουρουσόπουλου επί δικτατορίας 

Παγκάλου και την ανακλησή του στην ενεργό υπηρεσία (1925-1926). 

- Δύο εκλογικά βιβλιάρια (1920, 1925). 

- Ευδοκία Θ. Κουρουσοπούλου (αδελφή Βασιλείου): προικοσύμφωνο,         

καταγραφή επίπλων και σκευών (1911, 1916). 

   

 

Υποφάκ. 5.2  Οικογενειακή αλληλογραφία Θεμιστοκλή και Βασιλείου 

Κουρουσόπουλου (1902-1916) 

- Επιστολές Θεμιστοκλή Β. Κουρουσόπουλου προς το γιο του Βασίλειο 

(Βασιλάκη) στις οποίες αναφέρεται κυρίως σε στρατιωτικά και πολιτικά 

θέματα (1902-1916). 

- Επιστολές του Βασιλάκη προς τον πατέρα του κατά τη διάρκεια των 

Βαλκανικών πολέμων (Μάρτιος 1912-1913). 

 

Υποφάκ. 5.3  Οικονομικά (1877-1929) 

-“Χρηματικοί λογαριασμοί”: επιστολές, σημειώματα, λογαριασμοί, 

υπολογισμοί εσόδων, έγγραφα διανομής κληρονομίας Θεμ. Β. 

Κουρουσόπουλου και Ελένης Λ. Οικονόμου, εγκύκλιοι και διατάγματα 

περί φορολογίας (1877-1926). [Βλέπε και φάκελο 5.5, Περιουσιακά 

ανηλίκου Θεμιστοκλή Β. Κουρουσόπουλου]. 

- Ενοικίαση οικίας  Πλακόπουλου: ενοικιαστήριο, αποδείξεις ενοικίου, 

διατάγματα και απόκομμα περί ενοικιοστασίου (1921-1929). 

- Απογραφές οικιακών ειδών και σκευών κατοικιών Κουρουσόπουλου 

στην Αθήνα, Λάρισσα και Θεσσαλονίκη. 

- Διάφορες αποδείξεις. 

 

 

Υποφάκ. 5.4  Θάνατος Βασιλείου Θ. Κουρουσόπουλου (Φεβρουάριος 1929) 

Τηλεγραφήματα αναγγελίας θανάτου του από τη Θεσσαλονίκη, 

απόσπασμα επιστολής της αδελφής του Ευδοκίας Ε. Σοφιανού για το 

θάνατό του, συλλυπητήριες επιστολές, τηλεγραφήματα, επισκεπτήρια 



προς την αδελφή του και τη χήρα του Αγνή. Συλλυπητήρια επιστολή 

Ελευθερίου Βενιζέλου (18/2/1929). 

 

Υποφάκ. 5.5  Θεμιστοκλής Βασιλ. Κουρουσόπουλος  (1929-1950) 

- Περιουσιακά: αλληλογραφία, δικαστικά έγγραφα κ.ά. σχετικά με τη 

διαχείριση της περιουσίας του υπό επιτροπεία ανηλίκου ορφανού 

Θεμιστοκλή (1929-1940). 

- Στρατιωτική βεβαίωση, πρακτικό Πρωτοδικείου διορισμού του ως 

δικηγόρου (1949-1950). 

- Πέντε  μαθητικά τετράδια 

 

Υποφάκ. 5.6  Οικογένεια Θεοφιλάτου (1884-1919) 

 - Βιογραφικά στοιχεία (χφο σημείωμα, φωτοτυπίες άρθρων σε 

εφημερίδες) για τον Ιωάννη Ν. Θεοφιλάτο, πατέρα της Αγνής. 

-Απολυτήριο Αγνής Ι. Θεοφιλάτου (συζύγου Βασ. Κουρουσόπουλου) από 

το Παρθεναγωγείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (1884), λογαριασμός 

Γ.Δρακούλη που αφορά μερίσματα μετοχών των αδελφών Αγνής, 

Δημητρίου και Γρηγορίου Θεοφιλάτου (1919). 

- Τιμητικά διπλώματα του επιναυπηγού Γρηγορίου 

Θεοφιλάτου (1908-1914). 

 

Φάκελος 6         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΜΩΝΑΣ (1907-1924) 

Υλικό που αφορά τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο Μαμωνά, απόγονο της 

βυζαντινής δυναστείας των Παλαιολόγων. Ο Παλαιολόγος 

δραστηριοποιήθηκε στις ΗΠΑ υποστηρίζοντας το Κόμμα Φιλελευθέρων 

του Βενιζέλου και υπήρξε πρόεδρος του Συνδέσμου Δημοκρατικών 

Φιλελευθέρων Σικάγου. 

 - Τηλεγραφήματα του Παλαιολόγου προς την ελληνική και συμμαχικές  

κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης του μικρασιατικού 

μετώπου και την Επανάσταση του 1922. Στα τηλεγραφήματα υπογράφει 

ως Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως, Ελληνικής (Greek 

American Society) Πατριωτικής Αμύνης ΗΠΑ (Hellenic National Defence 

USA) 

- Αλληλογραφία με αμερικανικές αρχές για διάφορα θέματα (τέσσερις 

επιστολές 1920-1922 

- Έντυπα που αφορούν την Central Trust Company of Illinois στην οποία 

εργαζόταν. 

- Κείμενα Παλαιολόγου: αντίγραφο επιστολής προς Βενιζέλο (22/8/1916), 

αντίγραφα αλληλογραφίας με Βενιζέλο το 1924, και ένα κείμενο 

πολιτικών σκέψεων του Παλαιολόγου 

- Λεύκωμα αποκομμάτων που αναφέρεται στην εθνική δράση του 

Παλαιολόγου στις ΗΠΑ το 1911. Περιλαμβάνεται φύλλο της εφημερίδας 

Δελτίον των Φιλελευθέρων επίσημον εβδομαδιαίον όργανον των εν Ηνωμ. 

Πολιτείαςι και Καναδά φιλελευθέρων συλλόγων, φ. 25 (1922) 

-Ποικίλα: φωτογραφίες, αντίγραφα πιστοποιητικών (1907), γεναλογικό 

δέντρο οικογένειας Παλαιολόγου κλπ.  

 

 



Φάκελος 7  Ποικίλα 

Έντυπο Leon Bourgeois,  Pour la Societe des Nations, Παρίσι (ca 1914). 

«Τετράδιον εξόδων» 1969-1972 (είναι του αρεοπαγίτη Θεμιστοκλή 

Κουρουσόπουλου;) 

Σημείωμα για τις μάχες που έλαβε μέρος ο Β. Κουρουσόπουλος 

(τυπωμένο από υπολογιστή).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


