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Κωδικός (οί) αναγνώρισης  06/20Θ 
Τίτλος    ΨΩΜΟΓΕΡΙΔΗΣ, ΖΗΣΗΣ 
Χρονολογία (ες)  1904-1983 
Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 
Μέγεθος και υπόστρωμα της 

ενότητας περιγραφής (Ποσότητα, 

όγκος ή διαστάσεις) 

1 αρχειακό κουτί και 1 αρχειακό κουτί 

φωτογραφιών 

Όνομα παραγωγού (ών)  Ζήσης Ψωμογερίδης (1904-1981) 
Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό 

σημείωμα  
Ο Ζήσης Ψωμογερίδης γεννήθηκε στην Κομοτηνή 

το 1904. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή 

Αθηνών το 1928. Από το 1929 εργάστηκε ως 

μικροβιολόγος στο Δημοτικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης. Από το 1950 έως τη 

συνταξιοδότησή του το 1968 υπήρξε διευθυντής 

του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του ίδιου 

νοσοκομείου. Μεσοπολεμικά διατέλεσε ακόμη 

Κοινοτικός Ιατρός Νεάπολης Θεσσαλονίκης. 

Μετά τη συνταξιοδότησή του άνοιξε δικό του 

ιατρείο. Ήταν παντρεμένος με την Λαμπρινή 

Χάτσου με την οποία απέκτησαν δύο κόρες, τη 

Νίκη-Ελένη (Λένα) και τη Θάλεια. Πέθανε το 

1981. 

 
Πηγή σύνταξης βιογραφικού: Υλικό του αρχείου. 

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής   
Διαδικασία πρόσκτησης  Δωρεά  της κόρης του Λένας Παπακυριαζή 

 

Το αρχείο απόκειται στο ΕΛΙΑ Θεσσαλονίκης.  
Παρουσίαση περιεχομένου    
Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 

διατήρηση  
 

Προσθήκες υλικού  Δεν αναμένονται. 
Σύστημα ταξινόμησης  Θεματική ταξινόμηση. 
Όροι πρόσβασης  Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στην 

πρόσβαση. 
Όροι αναπαραγωγής  Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στην 

αναπαραγωγή. 
Γλώσσα / γραφή των τεκμηρίων  Ελληνικά, αγγλικά 
Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 

προϋποθέσεις  
 

Εργαλεία έρευνας  Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε 

ηλεκτρονική κι έντυπη μορφή. 
Εντοπισμός πρωτοτύπων   
Εντοπισμός αντιγράφων   
Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές 

ενότητες περιγραφής  
 

Δημοσιεύσεις / Βιβλιογραφία   
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Παρατηρήσεις   
Παρατηρήσεις και όνομα του / της 

αρχειονόμου  
Γιώργος Κουμαρίδης 

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 
Χρονολογία (ες) περιγραφής  Οκτώβριος 2021 
Θέματα  ΙΑΤΡΙΚΗ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
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Αρχείο Ζήση Ψωμογερίδη 

 

Φάκελος 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ 

(1904-1982)  

 

1.1 Επιστημονικά, αλληλογραφία (1936-1968) 

-«Φάκελος επιστημονικών εργασιών». Περιέχει σημειώσεις και μία 

ανακοίνωση του Ζ. Ψωμογερίδη (η τελευταία μαζί με τον Κ. Γιαννιώτη) 

με τίτλο «Η δρεπανοκυτταρική αναιμία εκ της Παιδιατρικής Κλινικής του 

Δημοτικού Νοσοκομείου» (1948-1953) 

 -Ιατρικές σημειώσεις (1948-1950) 

 -Αλληλογραφία (1936-1968)  

 

1.2 Εργασιακά, προσωπικά (1904-1981) 

 -Εργασιακά (1928-1967) 

 -Συνταξιοδοτικά (1964-1979) 

 -Στρατολογικά (1921-1969) 

 -Ταυτότητες, διαβατήρια, πτυχίο (1924-1981) 

-Διάφορα (περιέχει πιστοποιητικό βάπτισης, τεκμήρια για τη συμμετοχή 

του Ζ. Ψωμογερίδη στον Αθλητικό Σύλλογο Ηρακλής, σημειωματάρια) 

(1904-1976) 

-Η φωνή των Κουρέων-Κομμωτών, περιοδική έκδοση της Ένωσης 

Καταστηματαρχών Θεσσαλονίκης και Προαστείων, Νοέμβριος 1984 (με 

νεκρολογία για τον Νέστορα Ψωμογερίδη, αδελφό του Ζήση).  

 

1.3 Αποδείξεις, τιμολόγια, λογαριασμοί (του ιατρείου της Λένας 

Παπακυριαζή (1980-1983) 

 

 

Φάκελος 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (δεκαετίες 1910-1970) 

 

 Πλήθος προσωπικών και οικογενειακών φωτογραφιών. Περιέχονται 

φωτογραφίες από τα φοιτητικά χρόνια του Ζ. Ψωμογερίδη στην Αθήνα 

(ορισμένες από μάθημα ανατομίας), φωτογραφίες στο Δημοτικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, αρκετές στην ξύλινη εξέδρα του Λευκού 

Πύργου, μεμονωμένες φωτογραφίες αθλητικών ομάδων του 

Μεσοπολέμου (Ηρακλής, Άρης, Σόροβιτς),  τρεις καρτ ποστάλ της 

Κομοτηνής, φωτογραφίες από ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αρκετές 

φωτογραφίες των αδελφών του Ζ. Ψωμογερίδη, Γιώργου (μετανάστευσε 

στις ΗΠΑ), Νέστορα (κομμωτής στη Θεσσαλονίκη), Σπύρου (Πίπη), 

Πελαγίας και Γιώργου.   

 

 

 

 

 


