3.1.1 Κωδικός (-οί) αναγνώρισης
3.1.2 Τίτλος
3.1.3 Χρονολογία (-ες)
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωμα της
ενότητας περιγραφής (ποσότητα,
όγκος, διαστάσεις)
3.2.1 Όνομα του παραγωγού (-ών)
3.2.2 Διοικητική Ιστορία /
Βιογραφικό σημείωμα

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας
περιγραφής
3.2.4 Διαδικασία πρόσκτησης

3.3.1 Παρουσίαση περιεχομένου
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Κωνσταντίνος Γ. Κουρτίδης
1890-1949
Αρχείο
10 φάκελοι

Κωνσταντίνος Γ. Κουρτίδης
Ο Κωνσταντίνος Γ. Κουρτίδης γεννήθηκε το 1870
στην Ανδριανούπολη. Υπήρξε μια από τις
σημαντικότερες προσωπικότητες της Θράκης.
Ήταν διακεκριμένος ιατρός που προσέφερε τις
υπηρεσίες του ανιδιοτελώς σε διάφορες περιοχές
όπως την Αίγυπτο, τη Βουλγαρία, τη Μακεδονία
και την Καβάλα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή
και διορίστηκε σχολάρχης Σουφλίου. Έχοντας
άριστες σχέσεις με την Εκκλησία, κήρυττε τον θείο
λόγο στην επαρχία Διδυμοτείχου, ενώ διατέλεσε
έφορος των εκπαιδευτηρίων, δημογέροντας και
πρόεδρος της Κεντρικής Εκκλησιαστικής
Επιτροπής. Το 1913 ανέλαβε τη διοίκηση του
Νομού Έβρου ως πρόεδρος των αυτονομημένων
τμημάτων (Γκιουμουλτζίνα, Δεδέαγατς, Σουφλί).
Από το 1920 έως το 1932 εξελέγη τρεις φορές
βουλευτής ενώ μεταξύ των ετών 1932-1935
εξελέγη Γερουσιαστής. Σημαντικό είναι και το
συγγραφικό του έργο. Ασχολήθηκε με τη
λαογραφία και τη λογοτεχνία, ενώ ήταν από τους
πρώτους που εισήγαγε το χρονογράφημα στις
εφημερίδες. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του
ασχολήθηκε με τη συλλογή θρακιώτικου
λαογραφικού υλικού, καθώς και με τη συγγραφή
της ιστορίας της Θράκης. Πέθανε στις 23
Νοεμβρίου 1944, στην Αθήνα.

Το αρχειακό υλικό περιήλθε στις συλλογές του
Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ από την Υπηρεσία
Μουσείων του Ιδρύματος. Μαζί με το υλικό αυτό
παραδόθηκε η βιβλιοθήκη του Κουρτίδη, η οποία
αποτελεί ανεξάρτητη συλλογή της Ειδικής
Βιβλιοθήκης της Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου.
Τα τεκμήρια του αρχείου περιλαμβάνουν φακέλους
αλληλογραφίας,
εισηγητικών
εκθέσεων/νομοθετικών
διαταγμάτων/νόμων,
σημειωμάτων,
τηλεγραφημάτων,
αποδείξεων/διπλοτύπων εισπράξεως, εφήμερων,
εφημερίδων και φωτογραφιών καθώς επίσης και
έναν δεμένο τόμο με χειρόγραφες σημειώσεις του
πατέρα του,
Γεωργίου
Κ.
Κουρτίδη
με
μεταφράσεις/επεξηγήσεις
κειμένων
αρχαίων

συγγραφέων. Περιλαμβάνεται και το υπο-αρχείο του
Αντωνίου Πάστρα, γαμπρού του Κωνσταντίνου
Κουρτίδη, με επιστολές αλληλογραφίας.
3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και
τελική διατήρηση
3.3.3 Προσθήκες υλικού
3.3.4 Σύστημα ταξινόμησης
3.4.1 Όροι πρόσβασης
3.4.2 Όροι αναπαραγωγής
3.4.3 Γλώσσα / γραφή των
τεκμηρίων
3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και
τεχνικές προϋποθέσεις
3.4.5 Εργαλεία έρευνας
3.5.1 Εντοπισμός πρωτοτύπων
3.5.2 Εντοπισμός αντιγράφων
3.5.3 Συμπληρωματικές πηγές /
σχετικές ενότητες περιγραφής
3.5.4 Δημοσιεύσεις / βιβλιογραφία

3.6.1 Παρατηρήσεις

3.7.1 Παρατηρήσεις και όνομα
αρχειονόμου
3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα
περιγραφής
3.7.3 Χρονολογία -(ες) περιγραφής

Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι.
Δεν αναμένονται προσθήκες υλικού.
Το αρχείο έχει ταξινομηθεί θεματικά.
Ύστερα από έγκριση της αίτησης του ερευνητή από
την Υπηρεσία Ι.Α. ΠΙΟΠ
Βλ. Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Ι.Α. ΠΙΟΠ
(www.piop.gr)
Ελληνική, τουρκική

Έχει συνταχθεί κατάλογος.

Κωνσταντίνος Γ. Κουρτίδης, Ιστορία της Θράκης από
των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 46 μ.Χ., τόμος Α,
εκδ. Δίον, 2006
Μόσχου Η. Κούκου, Ο πρώτος ιστορικός της Θράκης,
Κωνσταντίνος Γ. Κουρτίδης. Διαθέσιμο στο δικτυακό
τόπο:
http://www.apodimos.com/arthra/08/Sep/THRAKH_
K_G_KOURTIDIS_O_PROTOS_ISTORIKOS_THS_THRAK
HS/index.htm (τελευταία πρόσβαση 28/05/2012)
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης (Αγγελική Γιαννακίδου),
Κουρτίδης Κωνσταντίνος. Διαθέσιμο στο δικτυακό
τόπο:
http://datebase.emthrace.org/entities/view.cfm?area
id=1&Artid=3349c8d3-0e73-5be2-9ac438bd947c05d%NSPid-1
(τελευταία
πρόσβαση
2/05/2012)
Οικονόμου, Ανδρομάχη (1988), Κωνσταντίνος Γ.
Κουρτίδης (1870-1944), Τεχνολογία, 2, 1988, σ. 10
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