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Ημερ. παραγ: 1922-1975(κυρίως 1922-1923)  Μέγεθος: 1φάκελος  
 

Πλαίσιο παραγωγής 
 

Παραγωγός (-οί): Χριστόφορος Οικονόμου Γκούρας. 
 
Βιογραφικό σημείωμα: 
Ο Χριστόφορος Οικονόμου-Γκούρας (Γκούρα, Κορινθίας,1899-) ήταν απόγονος επιφανούς 
οικογένειας η οποία έδρασε κατά την διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Αξιωματικός του 
Πολεμικού Ναυτικού, από το 1914 έως το 1917 σπούδασε στη σχολή του Πολεμικού 
Ναυτικού. Από το 1917 έως το 1940, ήταν μέλος της αντιπροσωπείας για την κατασκευή 
πολεμικών πλοίων στη Γαλλία, παρακολούθησε το σχολείο πολέμου, ήταν διευθυντής της 
ναυτικής αντικατασκοπείας και υπήρξε διευθυντής στο υπουργείο Ναυτικών. Το 1940 και το 
1941 υπηρέτησε ως κυβερνήτης του αντιτορπιλικού ΑΕΤΟΣ. Από το 1943 έως το 1946 ήταν 
διοικητής του κέντρου προσφύγων Κύπρου. Το 1946 έλαβε μέρος στις εκλογές με το κόμμα 
των Ελευθεροφρόνων. Αποστρατεύτηκε με το βαθμό του ναυάρχου. [Για περισσότερα  
στοιχεία βλέπε βιογραφικό σημείωμα της οικογένειας στον υποφάκελο 1.7] 
 
 
Ιστορικό διατήρησης / διαδικασία πρόσκτησης: Δωρεά από Νίκο Συναδινό 
 

Περιεχόμενο 
 
Παρουσίαση περιεχομένου:  
Εμπιστευτικά  και απόρρητα έγγραφα των υπουργείων Ναυτικών και Στρατιωτικών 
(διαταγές, τηλεγραφήματα κατάλογοι εγγράφων κ.ά) (1922-1923) σχετικά με το 
επαναστατικό κίνημα του 1922, τις  μετακινήσεις του στρατού στην ανατολική Θράκη την 
συγκρότηση της στρατιάς Θράκης, την αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων από την 
Θράκη και την παράδοση της στους συμμάχους, την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων 
στην ανατολική Θράκη. Έγγραφα των ετών 1935, 1938, 1941, έγγραφα  του Κέντρου 
προσφύγων Κύπρου, αλληλογραφία, στοιχεία περί του στρατιωτικού τύπου και μια 
συνοπτική ιστορική παρουσίαση ναυμαχιών, διαθήκες, βιογραφικά στοιχεία. 
 
Σύστημα ταξινόμησης: Διατηρήθηκε η αρχική ταξινόμηση.  

 
Συμπληρωματικές πηγές 

 
Ε.Λ.Ι.Α.: Αρχείο Ιωάννη Δαμιανού και Σοφοκλή Δούσμανη (Ημερολόγιο θωρηκτού 
Αβέρωφ) 
Άλλoι φορείς: 

Παρατηρήσεις 
 
Παρατηρήσεις: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΑΡΧΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΚΟΥΡΑ 

(1922-1975) 

Φάκελος 1          Υπουργεία Ναυτικών και Στρατιωτικών- Προσωπικά (1922-1944) 

Υποφάκ.1.1          Έγγραφα του υπουργείου Ναυτικών (1922-1923) 
 [Πρόκειται για αριθμημένα έγγραφα που συνοδεύονται από πίνακες με τις 
περιλήψεις τους και που παραδόθηκαν στο Αρχείο της Ναυτικής Σχολής 
Πολέμου.] 
-Εμπιστευτικά έγγραφα του Υπουργείου Ναυτικών τα οποία  αναφέρονται  
σε θέματα σχετικά με τις αποστολές πλοίων, με τους πρόσφυγες, τη 
πυρκαγιά της Σμύρνης και την εκκένωση της, την παράδοση της 
διοικήσεως Καλλιπόλεως και του λιμανιού της στους Γάλλους, τη 
μεταφορά στρατιωτών, πληθυσμού και πυρομαχικών και το επαναστατικό 
κίνημα  του στρατού μετά την καταστροφή της Σμύρνης. 
-Έγγραφα απόρρητα και εμπιστευτικά που παραδόθηκαν στη Ναυτική 
Σχολή Πολέμου τα οποία αναφέρονται στην ασφάλεια, στην 
ανασυγκρότηση, και στις περιπολίες του στόλου. 
-Εμπιστευτικά έγγραφα του υπουργείου Ναυτικών σχετικά με τη κεμαλική 
προπαγάνδα, τη διαμαρτυρία του υπουργείου των Εξωτερικών προς την 
γαλλική πρεσβεία, τις προτάσεις ιταλικού οίκου στη κεμαλική κυβέρνηση 
και σε υπηρεσιακά ζητήματα του υπουργείου Ναυτικών. 

Υποφάκ.1.2        Έγγραφα του υπουργείου Στρατιωτικών (1922-1923) 
-Αντίγραφα του υπουργείου Στρατιωτικών που αφορούν τη συγκρότηση 
της στρατιάς Θράκης. Περιλαμβάνουν σημειώσεις σχετικά με την 
διοίκηση, την οργάνωση, τον εξοπλισμό, τις συγκοινωνίες, τις μεταφορές, 
τις τηλεγραφικές και τηλεφωνικές συγκοινωνίες και την τακτική του 
τουρκικού εθνικιστικού στρατού,  την εκκένωση της ανατολικής Θράκης 
από τον ελληνικό στρατό και την παραχώρηση της στους συμμάχους. Τα 
αντίγραφα φέρουν τις υπογραφές των υπουργών Χαραλάμπη, Γονατά, 
Πάγκαλου.  
-Έγγραφα του υπουργείου Στρατιωτικών, του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού και  του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (1922-1923) σχετικά με 
την σύμπραξη των Γάλλων και των μπολσεβίκων με την τουρκική 
κυβέρνηση και την παράδοση της ανατολικής Θράκης στο τουρκικό 
εθνικιστικό στρατό. 
 

Υποφάκ.1.3       Εμπιστευτικά έγγραφα πολεμικής εκθέσεως του Γενικού Στρατηγείου 
(1/1/1923-18/8/1923) 
-Αντίγραφα του αρχηγού του στρατού Θ.Πάγκαλου και άλλων 
αξιωματικών σχετικά με την μετακίνηση στρατευμάτων στην ανατολική 
Θράκη, τις καταστάσεις των διοικητών σωμάτων του στρατού, μεραρχιών 
συνταγμάτων πεζικού και μοιρών πυροβολικού. Ακόμη περιλαμβάνουν 
χάρτη της ανατολικής Θράκης και της ευρύτερης περιοχής. 

 

Υποφάκ.1.4         Eγγραφα Γενικού Επιτελείου Ναυτικού  (12/1/1923- 11/7/1923) 
Αντίγραφα ανακοινώσεων, τηλεγραφημάτων, διαταγών, του αρχηγού του 
Γενικού Επιτελείου Α.Γέροντα και του αρχηγού του στόλου 
Χατζηκυριάκου. 



Υποφάκ.1.5          Διάφορα έγγραφα (1935,1938,1941). 
Aντίγραφο αναφοράς του Χριστόφορου Οικονόμου-Γκούρα προς το 
Συμβούλιο Εκκαθαρίσεως Αξιωματικών  σχετικά με τη στάση του στο 
στρατιωτικό κίνημα του 1935, έκθεση για την αποστολή του 
αντιτορπιλικού “Ύδρα” στην κηδεία του Κεμάλ Ατατούρκ, υπόμνημα που 
αναφέρεται σε συμβάντα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. 

Υποφάκ.1.6         Οργανισμός κέντρου προσφύγων Κύπρου (7/10/1944 - 6/11/1944). 
Καταστατικό, εγκύκλιοι και εκθέσεις του Χριστόφορου Οικονόμου-
Γκούρα που αναφέρονται στο σκοπό και στη λειτουργία του κέντρου, 
στην εγκατάσταση προσφύγων, στη διοίκηση του κέντρου, στα συμβούλια 
και στην σύγκλιση τους, στους συνοικισμούς και στην εσωτερική 
υπηρεσία του κέντρου και τέλος στις επαρχιακές επιτροπές και στην 
οικονομική οργάνωση του. 
 

Υποφάκ.1.7         Προσωπικά-Ποικίλα. 
-Βιογραφικά : Περιλαμβάνονται ιστορικό της οικογένειας σχετικό με την 
καταγωγή της, την Κατοχή και τους συμμορίτες, (1941-1944), χρήσιμες 
πληροφορίες για τα εν Φενεώ κτήματα της οικογένειας και εντολές, 
οδηγίες και κανονισμούς για τους απογόνους. Βιογραφικά σημειώματα 
στην αγγλική και γαλλική γλώσσα. 
-Αλληλογραφία 
-Στοιχεία περί στρατιωτικού τύπου. Για τα έτη 1790 έως το 1969 υπό την 
επιμέλεια του Σωζ. Θωμόπουλου. (Έντυπο). 
-Συνοπτική ιστορική παρουσίαση ναυμαχιών από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα. 
-Δύο επιστολές της  ANSALDO προς τον τούρκο υπουργό Εθνικής 
Άμυνας.    
            
 

 


