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Βιογραφικό σηµείωµα
Ο Νικόλαος Σµπαρούνης φοίτησε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και
ειδικεύθηκε στη χειρουργική. Ως στρατιωτικός ιατρός συµµετείχε ενεργά
στους πολέµους της περιόδου 1912-1922 (Βαλκανικοί Πόλεµοι, Α΄ Παγκόσµιος
Πόλεµος, Ουκρανική εκστρατεία, εκστρατεία στο Σαγγάριο). ∆ιευθυντής του
Χειρουργικού Τµήµατος του Γαλλικού Νοσοκοµείου Αθηνών (1926-1929) και
του Ευαγγελισµού (1930- 1941). ∆ιαδέχθηκε τον καθηγητή Μαρίνο Γερουλάνο
στη διεύθυνση της οµώνυµης ιδιωτικής κλινικής, η οποία µετονοµάσθηκε σε
Κλινική Σµπαρούνη και αργότερα σε Γερουλάνειο Ίδρυµα (1941-1966).
Συνέληφθη από τους Γερµανούς τον Ιούνιο του 1944, αλλά απέδρασε στο
Κάιρο, όπου ανέλαβε την εκπροσώπηση της ελληνικής κυβέρνησης στην
UNRRA. Συµµετείχε ως Υπουργός Υγιεινής στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του
ναυάρχου Πέτρου Βούλγαρη (1945) και Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας στην
υπηρεσιακή κυβέρνηση του Στυλιανού Μαυροµιχάλη (1963).

Αρχείο Νικόλαου Σμπαρούνη - Τρίκορφου
Κατάλογος
κ. 1
Φ. 1
Προσωπικά έγγραφα : τιμητικές διακρίσεις (διπλώματα και μετάλλια για την
συμμετοχή του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις), πιστοποιητικά, βεβαιώσεις,
αποδείξεις, προσωρινό διαβατήριο, τίτλοι συμμετοχών σε επιστημονικές
εταιρείες τεκμήρια για την συνταξιοδότηση, προσωπικές επιστολές κ.ά..
(1912-1954)
«Τίτλοι και επιστημονική σταδιοδρομία ιατρού Ν. Σμπαρούνη – Τρίκορφου»,
1930 (έντυπο τετρασέλιδο)
Νικ. Σμπαρούνη - Τρίκορφου, «Το έργον του χειρουργού (απόσπασμα μιας
ομιλίας)», 1930 (ανατύπωσις εκ του δευτέρου τόμου του λευκώματος των
επιστημόνων της Ελλάδος)
Φ. 2
Προσωπικά τεκμήρια: ατζέντες, επιστολόχαρτα και φάκελοι, χφ. σημειώματα
και καρτ βιζίτ
Φ. 3
«Φάκελλος υιών Γ. Σούσουλα» : τεκμήρια σχετικά με την κηδεμονία των
ορφανών του Γ. Σούσουλα (αλληλογραφία, δικαστικά έγγραφα, επιστολές Ν.
Σμπαρούνη) 1938-1940

κ. 2
Υγειονομικές αποστολές Ελληνικών εκστρατευτικών σωμάτων
Φ. 1 Λάρισα
Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λαρίσης «Πριγκίπισσα Αλίκη» 1912 (Α΄
Βαλκανικός πόλεμος) : κατάλογοι τραυματιών νοσηλευθέντων στο
νοσοκομείο Λάρισας, έκθεση του Ν. Σμπαρούνη και δημοσίευμα της εφημ.
Νέα Ελλάς (19/1/1914) σχετικά με την περίθαλψη του τραυματία Γ. Ξάνθου
(1913)
Φ. 2 Σερβία
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Σερβία (Ελληνική Υγειονομική Αποστολή) 19141916 : φύλλα πορείας, αναφορές, υπηρεσιακή αλληλογραφία, εκθέσεις,
καταστάσεις εξόδων, δελτία Σέρβων τραυματιών στρατιωτών
Φ. 3 Ουκρανία – Μικρά Ασία
- «Ημερολόγιον της εις Ρωσσίαν εκστρατείας αρχόμενον από 2 Ιανουαρίου
1919» (χφ. ημερολόγιο του Ν. Σμπαρούνη 2/1/1919-20/6/1919) –
«Ημερολόγιον της εν Μικράς Ασίας υπηρεσίας μου» (25/6-29/6/1919)
- Ουκρανική εκστρατεία 1/1919 – 5/1919, Α΄ Σώμα Στρατού, Β΄ Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Διακομιδής: εκθέσεις και αναφορές του Νικ. Σμπαρούνη για την
λειτουργία του νοσοκομείου, ημερήσιες διαταγές του νοσοκομείου, χφ.
σημειώματα του Ν. Σμπαρούνη κ.ά.
- Μικρά Ασία - Σμύρνη 6/1919 - 1921 : αναφορές, εκθέσεις και επιστολές του
Ν. Σμπαρούνη, φύλλο πορείας, διαταγές, υπηρεσιακά σημειώματα και άλλα
έγγραφα της Υγειονομικής Επιτροπής της Στρατιάς Μικράς Ασίας,
ονομαστικές καταστάσεις νεκρών στρατιωτών και πίνακες με στατιστικά
στοιχεία για τους τραυματίες
Φ. 4
Ελληνική Υπηρεσία Βέρνης, Υπηρεσία Νοσηλευομένων αξιωματικών 19241925: εκθέσεις και αναφορές του Ν. Σμπαρούνη προς την Ελληνική Πρεσβεία
Βέρνης και προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με τους νοσηλευόμενους
αξιωματικούς σε Γερμανία και Ελβετία, διαταγές του Υπουργείου
Στρατιωτικών, χφ. σημειώματα, «μελέτη περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας
του Στρατιωτικού σανατορίου εν Ελβετία»
κ. 3
Φ. 1
Αλληλογραφία Ν. Σμπαρούνη (εισερχόμενες επιστολές) (1907-1909, 1920,
1929, 1933, 1935-1937, 1946-1952) [φάκελος ταξινομημένος ανά χρονιά]
κ. 4
Πολιτική δραστηριότητα του Ν. Σμπαρούνη – Τεκμήρια από τη θητεία του
στο Υπ. Υγείας
Φ. 1
Τεκμήρια από την ελληνική πολιτική ζωή (1940-1945): αλληλογραφία του Ν.
Σμπαρούνη – Τρίκορφου (με Γεώργιο Παπανδρέου, Πέτρο Βούλγαρη κ.ά.),
σχέδια επιστολών, κείμενα για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και

συμφωνίες πολιτικών κομμάτων, έντυπα φυλλάδια και προκηρύξεις,
επιστολές και άλλες χφ. σημειώσεις του Ν. Σμπαρούνη από το Καϊρο (1944)
Τεκμήρια από την θητεία του Ν. Σμπαρούνη ως Ανώτατου Γενικού
Αρχίατρου και εκπρόσωπου της ελληνικής Κυβέρνησης στην UNRRA
(Κάιρο, 1944): αλληλογραφία, ενημερωτικά σημειώματα
Φ. 2
Υπουργείο Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας (1945): Εκθέσεις και
σημειώματα του Υπουργού Υγείας Ν. Σμπαρούνη «περί της καταστάσεως της
υγείας του ελληνικού λαού» (1945, 1947), νόμοι και αποφάσεις υπουργικού
συμβουλίου της κυβέρνησης Π. Βούλγαρη, υπομνήματα προς το Υπουργείο.
Δημοσιεύματα του Ν. Σμπαρούνη στον ιατρικό τύπο με αφορμή τα
συκοφαντικά άρθρα του γιατρού Α. Παπαδάκη για την περίοδο της θητείας
του ως υπουργού (1945)
Φ. 3
Ανώτατον Υγειονομικόν Συμβούλιον (1950): προσκλήσεις και εισηγήσεις
συνεδριάσεων του συμβουλίου
ΙΚΑ Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή 1954-1955: πρακτικά συνεδριάσεων,
επιστολές, καταστάσεις αξιολογήσεως γιατρών
Φ. 4
Τεκμήρια από την υποψηφιότητα του Νικόλαου Σμπαρούνη – Τρίκορφου
στον εκλογικό συνδυασμό του Ελληνικού Συναγερμού 1951: προεκλογικό
υλικό, δηλώσεις, αλληλογραφία, χφ. σημειώματα

κ. 5
Φ. 1
Κλινική Σμπαρούνη (1945-1951) : εκθέσεις σχετικά με την λειτουργία της
κλινικής, αιτήσεις, υπομνήματα προς το Υπουργείο Υγιεινής, οικονομικά
στοιχεία, αλληλογραφία κ.ά.
Φ. 2
Γερουλάνειον Ίδρυμα 1952-1953 : καταστατικό, πρακτικά συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, αλληλογραφία, υπομνήματα, οικονομικά στοιχεία,
διάφορα ενημερωτικά και άλλα σημειώματα, εκθέσεις για την λειτουργία του
ιδρύματος, αιτήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος κ.ά.
Φ.3
Γερουλάνειον Ίδρυμα (1961-1965) : τεκμήρια για την αποχώρηση του Ν.
Σμπαρούνη-Τρίκορφου από το Ίδρυμα (επιστολές, εκθέσεις, υπομνήματα,
στοιχεία που απευθύνει ο Ν. Σμπαρούνης προς την διοίκηση του Ιδρύματος,
αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
οικονομικά στοιχεία για τις οφειλές του Ιδρύματος στον Ν. Σμπαρούνη)
Φ. 4
Βιβλιοθήκη Κλινικής Σμπαρούνη - Ιπποκράτειος Βιβλιοθήκη (1947-1955):
αλληλογραφία, κατάλογος μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εγκύκλιοι του
Υπουργείου Παιδείας για την λειτουργία των βιβλιοθηκών, οικονομικά
στοιχεία, ενημερωτικά σημειώματα για την ίδρυση και την λειτουργία της
βιβλιοθήκης

κ. 6
Φ. 1
Τεκμήρια από την ιατρική δραστηριότητα του Ν. Σμπαρούνη : επιστημονικές
ανακοινώσεις, ιατρικές συνταγές, γνωματεύσεις, χφ. σημειώσεις του Ν.
Σμπαρούνη για ιατρικά θέματα, πίνακες με στατιστικά στοιχεία για
εγχειρήσεις ελκών στομάχου και δωδεκαδακτύλου (από τα χειρουργεία του
«Ευαγγελισμού» και της Κλινικής Σμπαρούνη), πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
γιατρών (υπογεγραμμένα από τον Ν. Σμπαρούνη)
Φ. 2
Ευαγγελισμός: ανακοίνωση διορισμού του Ν. Σμπαρούνη ως διευθυντή στην
Β΄ Χειρουργική κλινική του Ευαγγελισμού (1931), αλληλογραφία του Ν.
Σμπαρούνη με το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου (1945, 1949, 1952)
κ. 7
Φ. 1
Συλλογή πορτραίτων πρωτοπόρων γιατρών και μελετητών φυσικών
επιστημών (έντυπη σειρά)
Lehrer der Heilkunde (1956-1959) : δελτίο που παρουσιάζει τους καθηγητές
Ιατρικής σε Γερμανικά και Αυστριακά Πανεπιστήμια
Φ. 2
Ποικίλα : εκθέσεις για την σύσταση και λειτουργία του Παναρκαδικού
νοσοκομείου (1955), αντίγραφα επιστολών, αρχιτεκτονικά σχέδια
νοσοκομείου, ομιλίες κ.ά.
Φωτογραφίες (1 φάκελος)

