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Κωδικόσ (οί) αναγνώριςησ 

Κ 378, ΑΒΕ 1951 

Τίτλοσ 

Αρχείο οικογζνειασ Αλζξανδρου Νικολαΐδθ 

Χρονολογία (εσ) 

1894 - 1959 

Επίπεδο περιγραφήσ  

Αρχείο 

Μέγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

1 κυτίο 

Όνοµα παραγωγού (ών) 

Νικολαΐδθσ, Αλζξανδροσ 

∆ιοικητική ιςτορία / Βιογραφικό ςηµείωµα 

Γεννικθκε ςτθ Χίο το 1886. Παντρεφτθκε τθν Αλεξάνδρα Τςιλιγκίρογλου, θ οποία 

καταγόταν από το Νεβςεχίρ. Το 1917 μετακόμιςαν ςτθ Μερςίνα, όπου απόκτθςαν 

δφο κόρεσ, τθν Ιωάννα το 1920, και τθν Κατίνα το 1921. Μετά το 1922 βρζκθκαν 

πρόςφυγεσ ςτον Πειραιά, όπου και ζηθςαν ωσ και το 1935. Στον Πειραιά απόκτθςαν 

τα επόμενα χρόνια τθ Χαρίκλεια, τθν Καλλιόπθ, τον Χριςτο και τθν Ευτυχία. Το 1935 

μεταφζρκθκαν ςτο Νζο Ψυχικό. 

∆ιαδικαςία πρόςκτηςησ 

Δωρεά Άννασ Νικολαΐδθ (30-01-2015) 

Παρουςίαςη περιεχοµένου 

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό που αφορά τθν οικογζνεια Νικολαΐδθ. Ειδικότερα:  

1) Λεφκωμα με επικολλθμζνα ζγγραφα: πιςτοποιθτικά γζννθςθσ, γάμου, 

υπθκοότθτασ και εκνικότθτασ, ςτοιχεία για τθν προςφυγικι αποκατάςταςθ, κυρίωσ 

το κζμα των προκαταβολών αποηθμιώςεων προςφφγων, τεκμιρια για τθν 

εγκατάςταςθ και διαμονι τθσ οικογζνειασ ςτο Χαλάνδρι και τεκμιρια ςχετικά με 

τθν επαγγελματικι ηωι του Χριςτου Νικολαΐδθ. Συμπεριλαμβάνονται τρεισ 

υποφάκελοι ςυνθμμζνων εγγράφων με κωδικοφσ (α), (β), (γ). 
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2) Φάκελοσ εμπορικισ αλλθλογραφίασ του Αλζξανδρου Νικολαΐδθ (κυρίωσ των 

ετών 1917-1927): περιλαμβάνει αποδείξεισ, ςυμβόλαια και αλλθλογραφία. 

Επιλογέσ, εκκαθαρίςεισ και τελική διατήρηςη 

Το αρχείο δεν ζχει υποςτεί εκκακάριςθ 

Προςθήκεσ υλικού 

Δεν αναμζνονται προςκικεσ υλικοφ 

Σύςτηµα ταξινόµηςησ 

Διατθρικθκε θ αρχικι τάξθ του παραγωγοφ 

Όροι πρόςβαςησ 

Δεν υπάρχουν περιοριςμοί ςτθν πρόςβαςθ 

Όροι αναπαραγωγήσ 

Οι όροι αναπαραγωγισ ιςχφουν βάςει του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του 
Αναγνωςτθρίου των ΓΑΚ 

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων  

Ελλθνικά 

Παρατηρήςεισ και όνοµα του/τησ αρχειονόµου 

Οι περιγραφζσ περιεχομζνων και το βιογραφικό του παραγωγοφ ζχουν γίνει από 
τον Γιώργο Χαρωνίτθ. Το παρόν δελτίο εκπονικθκε από τθν Ευγενία Κρεμμυδά. 

Κανόνεσ ή πρότυπα περιγραφήσ 

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2θ ζκδοςθ 

Χρονολογία(εσ) περιγραφήσ 

2020 

Θζματα 

Ελλθνιςμόσ, απόδθμοσ / Μικρά Αςία / Μικραςιατικι Καταςτροφι / Πρόςφυγεσ, 
αποκατάςταςθ 

 


