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Βιογραφικό σημείωμα
Η Αγνή Ρουσοπούλου γεννήθηκε το 1901 στην Αθήνα από εύπορη αστική
οικογένεια. Ο πατέρας της Όθωνας Ρουσόπουλος, ίδρυσε την «Εμπορική και
Βιομηχανική Ακαδημία», ενώ η μητέρα της, Ελένη Ρουσοπούλου, υπήρξε από
τις στενότερες συνεργάτιδες της Καλλιρόης Παρρέν στο Λύκειο Ελληνίδων.
Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπήρξε μία εκ
των πέντε φοιτητριών του ακαδημαϊκού έτους 1918. Συνέχισε τις
μεταπτυχιακές σπουδές της στη Λειψία (ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο) και
στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης. Η επαγγελματική της σταδιοδρομία στην
Ελλάδα, ξεκίνησε το 1938. Παράλληλα με την επαγγελματική της
δραστηριότητα, ανέπτυξε πολύμορφη δράση στο γυναίκειο κίνημα του
μεσοπολέμου. Ήταν προϊσταμένη του νομικού τμήματος του Συμβουλίου
Ελληνίδων και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη της «Διεθνούς Ομοσπονδίας
Γυναικών Δικηγόρων». Αρθρογραφούσε στα γυναικεία περιοδικά «Ελληνίς»
και «Ο Αγώνας της Γυναίκας». Το 1955 εκλέχτηκε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (υπήρξε η πρώτη γυναίκα
μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ). Την περίοδο 1964 – 1967 διατέλεσε σύμβουλος στο
Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων του ΔΣΑ. Παράλληλα, στο πεδίο της πολιτικής
συμμετείχε σε σοσιαλιστικά σχήματα όπως στο ΣΚ ΕΛΔ του Αλέξανδρου
Σβώλου και αργότερα στον Σοσιαλιστικό Σύνδεσμο (δεκ. ’60). Στη διάρκεια
της δικτατορίας υπέστη διάφορους περιορισμούς (άρνηση έκδοσης
διαβατηρίου, διακοπή τηλεφωνικής γραμμής κ.ά.) και συμμετείχε ενεργά
στην προάσπιση των πολιτικών κρατουμένων και των οικογενειών τους.
Συνέγραψε τα πρώτα σχολικά εγχειρίδια για την «Αγωγή του πολίτη» την
περίοδο 1934-1935. Το 1923 παντρεύτηκε τον Θεοδόσιο Στουδίτη, με τον
οποίο απέκτησαν ένα γιο τον Αλέξη ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 25 ετών. Η
Αγνή Ρουσοούλου πέθανε στην Αθήνα το 1977.

Κατάλοιπα Αγνής Ρουσοπούλου
Κατάλογος
Φ. 1
Νίκος Καζαντζάκης
1.1 Αντίγραφα εισερχόμενων επιστολών και τηλεγραφημάτων του Νίκου και
της Ελένης Καζαντζάκη προς την Αγνή Ρουσοπούλου (1947, 1951 – 1957)
[πληρεξούσιος δικηγόρος του ζεύγους Καζαντζάκη]
1.2 Επεξεργασίες χφ. κείμενων και συνέντευξης της Αγνής Ρουσοπούλου στον
Νίκο Καζαντζάκη έπειτα από επίσκεψή της στο σπίτι του Ν.Κ. στη Γαλλία.
χφ., πιθανώς δημοσιευμένα («Κουβεντιάζοντας με τον Καζαντζάκη»,
«Unesco», «Οδύσσεια», κ.ά.)
1.3 Ντοσιέ με αποκόμματα ημερήσιου τύπου για τον θάνατο του Ν.
Καζαντζάκη (10-11/1957)
1.4 Αλληλογραφία της Αγνής Ρουσοπούλου σχετικά με την υπόθεση
δημοσίευσης έργου του Ν. Καζαντζάκη στην κυπριακή εφημερίδα «Χαραυγή»
χωρίς την άδεια του συγγραφέα (1955-1957)
Φ. 2
Αλέξανδρος Σβώλος
2.1 Άρθρα και γνωμοδοτήσεις του Αλέξανδρου Σβώλου (1927, 1935-1936, χ.χ.)
2.2
Επιστολή διαμαρτυρίας του Αλ. Σβώλου προς τον Δ/ντη Γεν. Ασφαλείας για
την σύλληψη της Αγνής Ρουσοπούλου, 31.10.1949
Εισερχόμενες επιστολές προς την Αγνή Ρουσοπούλου για τον θάνατο του Αλ.
Σβώλου (3-4/1956)
Πολιτικά μνημόσυνα και τιμητικές εκδηλώσεις για τον Αλέξανδρο Σβώλο
(1956, 1958, 1976) (προσκλήσεις, αποκόμματα ημερήσιου τύπου, ομιλία)
Βιβλιοκριτική της Αγ. Ρουσοπούλου για το βιβλίο του Ηλ. Τσιριμώκου «Αλ.
Σβώλος, Η δική μας αλήθεια»
Φ. 3
Διάφορα τεκμήρια (αλληλογραφία, σημειώσεις, κ.ά.)

3. 1 Σοσιαλιστικός Σύνδεσμος (1964)
Αλληλογραφία της Αγνής Ρουσοπούλου με τον Αβραάμ Μπεναρόγια για
δημοσίευση άρθρου του στα Σοσιαλιστικά Νέα (1964) (δύο εισερχόμενες και μία
απαντητική της Αγ. Ρ.) – Άρθρο χφ. του Αβ. Μπενάρογια «Ο Αραβικός
σοσιαλισμός»
Επιστολή της Αγ. Ρουσοπούλου προς τον Ηλ. Τσιριμώκο σχετικά με τη
λειτουργία του Σοσιαλιστικού Συνδέσμου (10/1964)
Αλληλογραφία της Αγ. Ρουσοπούλου με εκπρόσωπο της οργάνωσης
Arbeiterwolhfahrt σχετικά με συμμετοχή τους σε διεθνή συνδιάσκεψη για την
κοινωνική εργασία στην Ελλάδα, 1964
3.2 Αίτηση της Αγνής Ρουσοπούλου για χορήγηση διαβατηρίου και
απορριπτική απόφαση του Υπ. Δημοσίας τάξεως, άρθρα σχετικά με την
χορήγηση διαβατηρίων (1971)
3.3 Βιβλιογραφικές σημειώσεις της Αγνής Ρουσοπούλου
3.4 Γεώργιος Σημηριώτης: Επιστολή Γ.Σ. προς τον Θέμο Κορνάρο, Διαθήκη
του Γεώργιου Σημηριώτη, 14/4/1964
Φ. 4
Έντυπα
Αγνής Ρουσοπούλου, «Η μετανάστευση μετά τον Δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο», Αθήναι 1953 (ανατύπωση από το περ. «Νέα Οικονομία»)
Αγνής Ρουσοπούλου, «Δήμος, πρόνοια και κράτος», Αθήναι 1955, 8 σ.
Ι. Θ. Κακριδή, «Αρχαίοι Έλληνες και Έλληνες του εικοσιένα», Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1956 (πανηγυρικός λόγος για την 25η Μαρτίου
1955) [με χφ. αφιέρωση στην Αγνή Ρουσοπούλου]
Κωνσταντίνου Καλλία, Το εκπαιδευτικόν πρόβλημα, Αθήνα 1957 (ομιλία
στον Ροταριανό Όμιλο Αθηνών), [με χφ. αφιέρωση στην Αγνή Ρουσοπούλου]

