
Α. Αρχείο Ζυγούρη 

 

Τον Οκτώβριο του 2019 η Brigitte Sellier δώρισε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Ελλάδος μέρος του αρχείου του πρόγονού της, στρατιωτικού Χρήστου 

Ζυγούρη. 

Φωτογραφικά άλμπουμ, λυτές φωτογραφίες, παράσημα και μετάλλια 

αποτυπώνουν τη δράση του κατά τη διάρκεια των μεγάλων πολεμικών 

γεγονότων του πρώτου μισού του 20ου αιώνα: τους Βαλκανικούς Πολέμους, 

τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Οι περισσότερες προέρχονται από την εποχή που υπηρέτησε ως 

λοχαγός διευθυντής του 3ου Επιτελικού Γραφείου της 5ης Μεραρχίας το 

1921-1922 και ως υποστράτηγος διοικητής της 9ης Μεραρχίας στα 

ελληνοαλβανικά σύνορα την περίοδο 1940-1941. 

Την καταγραφή του αρχείου επιμελήθηκε ο ιστορικός Μιχάλης Κοκολάκης και 

σύντομη περιγραφή του έχει αναρτηθεί από τα ΓΑΚ στην ιστοσελίδα 

του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων. 

Τα φυσικά τεκμήρια μπορεί να μελετήσει κανείς στο Αναγνωστήριο του 

Τμήματος Χειρογράφων. 

Στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο φυλάσσεται επιπλέον αρχειακό 

υλικό του ίδιου, όπως πολεμικές εκθέσεις, σημειωματάρια και αλληλογραφία. 

  

                                                                                      Παρασκευή Καπώλη 

Ιστορικός 

  

Β. Κατάλογος της διαφημιστικής εταιρείας «GEO» 

Η έκθεση για τον μεγάλο γραφίστα Άγγελο Σπαχή (1903-1960), που 

παρουσιάζει αυτή την περίοδο η ΕΒΕ (20 Σεπτεμβρίου - 20 Νοεμβρίου 2022), 

είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανακοινώσουμε την πρόσκτηση του 

καταλόγου της διαφημιστικής εταιρείας «GEO» με τίτλο «Société de publicité 

GEO, Kyrieris – Campanakis et Cie». 

Το τεκμήριο, σε σχήμα πλάγιου 8ου (13,8 x 22,5), τυπωμένο στο Παρίσι στις 

αρχές της δεκαετίας του 1920, αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα της 

τυπογραφίας του μεσοπολέμου. Επιπλέον, παρουσιάζει βιβλιοδετικό 

ενδιαφέρον, καθώς φέρει ανάγλυφο λογότυπο της εταιρείας στην εμπρόσθια 

όψη και αποτελείται από 8 δίφυλλα με κείμενα και αναπαραγωγές 

φωτογραφιών, τα οποία συνδέονται στην αριστερή πλευρά με κορδόνι καφέ 

χρώματος. 

https://nlg.us19.list-manage.com/track/click?u=15ece101205c8e5024751f8a7&id=159e288024&e=7ea857f859
https://nlg.us19.list-manage.com/track/click?u=15ece101205c8e5024751f8a7&id=7750f3270e&e=7ea857f859


Η εταιρεία «GEO», υπό τη διεύθυνση του Άγγελου Θεοδωρόπουλου, 

κυκλοφόρησε τις πρώτες επαγγελματικές αφίσες και ρεκλάμες στην Ελλάδα 

μεταξύ 1910 και 1920, καθώς και τον «Ελληνικό Οδηγό» που παρείχε 

πολύτιμες πληροφορίες για τη διοικητική και οικονομική ζωή της χώρας. Η 

έδρα της βρισκόταν στην Αθήνα στην οδό Μητροπόλεως, ενώ διέθετε 

υποκαταστήματα στην Κωνσταντινούπολη, τον Πειραιά, την Πάτρα, τη 

Θεσσαλονίκη και τη Σμύρνη. 

Το λεύκωμα κλείνει με ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από την επίσκεψη του 

Βασιλέως Αλέξανδρου στα γραφεία της εταιρείας. 

Το τεκμήριο περιήλθε στην κατοχή της Εθνικής Βιβλιοθήκης χάρη στη δωρεά 

του κ. Ν. Π. Παΐσιου, και εντάχθηκε στη Συλλογή Πολυτίμων και Σπανίων της 

ΕΒΕ. Κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει σε καμία άλλη Βιβλιοθήκη της 

χώρας παρά μόνο σε ιδιωτικές συλλογές. Το φυσικό υλικό είναι διαθέσιμο για 

το κοινό στο Αναγνωστήριο του Τμήματος Χειρογράφων, ενώ σε ψηφιακή 

μορφή έχει αναρτηθεί στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ. 

  

Γιώργος Σταυράτης 

Αρχειονόμος - Βιβλιοθηκονόμος 

 

https://nlg.us19.list-manage.com/track/click?u=15ece101205c8e5024751f8a7&id=a599f1e668&e=7ea857f859

