
Τίτλος:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Κωδ.αναγν: αρ.comp. 656 
  
Ημερ. παραγωγής: 1912-1936 Μέγεθος: 6 φάκελοι  
 
Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο. 
 

Πλαίσιο παραγωγής 
 

Όνομα παραγωγού (-ών): Ιφιγένεια Αναστασιάδη. 
 
Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό σημείωμα: 
Η Ιφιγένεια (Φιφή) Αναστασιάδη γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1943 στη Θεσσαλονίκη. Πήγε 
στο Γ΄Γυμνάσιο θηλέων και παρακολούθησε γαλλικά μαθήματα (Sorbonne 2) στην 
Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος Βικέντιος». Σπούδασε φιλολογία και γαλλική γλώσσα στο 
πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησε με άριστα. Έκανε μεταπτυχιακές 
σπουδές στη συγκριτική γραμματολογία, έκδοση κειμένων, σύγχρονη γλωσσολογία και 
νεότερη ιστορία στο Aix en Provence της Γαλλίας (1967-1972) με υποτροφία της γαλλικής 
κυβέρνησης. Δύο χρόνια αργότερα, με υποτροφία του Ιδρύματος Μελετών χερσονήσου του 
Αίμου (ΙΜΧΑ) πήγε στο Παρίσι όπου παρακουλούθησε σεμινάρια ανθρωπολογίας στην 
Ecole Pratique και στο  Collège de France καθώς και τα μαθήματα διαφόρων καθηγητών, 
τουρκολόγων και ιστορικών, στην Ecole des langues Orientales (1974-1978). 
Το 1966-67 ανέλαβε το τμήμα Sorbonne 1 στην ελληνογαλλική σχολή «Άγιος Νικόλαος» 
Θεσσαλονίκης, ενώ από το 1968 έως το 1972 εργάστηκε στο πανεπιστήμιο του Aix en 
Provence ως βοηθός του καθηγητή Octave Merlier, διδάσκοντας ελληνική γλώσσα, 
λογοτεχνία, ιστορία και λαογραφία. Τον Ιούνιο του 1978 διορίστηκε υπεύθυνη του τμήματος 
Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. 
 
Επιστημονικές εργασίες : 
1) «Ο Φιλέλλην Γάλλος περιηγητής Πέτρος-Αυγουστίνος Γκυς και το ανευρεθέν εξάτομον 

ανέκδοτον έργον του», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 47, (1972), σσ.130-145. 
2) « Les Russo-turcs à Zante, en 1798 (d’ après un manuscrit inédit de P.A.Guys), Balkan 

Studies, τ. 14 (1973) σσ. 13-46. 
3) «Lord Byron et les Services Diplomatiques des pays de la Sainte Alliance (d`après 

quelques documents des Archives anglaises et francaises)», Μέλισσα των Βιβλίων, τ. 1 
(1974) σσ. 166-215. 

4) «Rapport du terrain didactique de la FRA effectué à Omorfohori en Thessalie, Grèce, du 
5 avril au 2 Mai 1976, Παρίσι, 1976  

5) «Deux cérémonies de travestissements en Thrace: le jour de Babo et les Caloyeri», L’ 
Homme, t.XVI (2-3) 1976, σσ. 69-101. 

6) «Καππαδοκία 1830-1880» στον ΙΓ΄τόμο της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, σσ.430-434. 
7) «Αβιβλιογράφητες εκδόσεις του Π.Α.Γκυς», Μέλισσα των Βιβλίων, τ.2, 1975-76, σσ.119-

142, Αθήνα 1978. 
8) «Γκυς-Κεύνος-Κοραής», Ερανιστής, τ. ΙΕ΄, σσ.8. 
9) «Η αλληλογραφία Γκυς-Κοδρικά», Μέλισσα των Βιβλίων, 1976-1977, τ. Γ΄, σσ.60. 
10) «Τα εκπαιδευτικά της Βιθυνίας από ανέκδοτη έκθεση του Υπουργείου του Εξωτερικών», 

Μικρασιατικό Δελτίο, τ. Γ΄, σσ.70.  
11) «Το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας του 1930», Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο 

και την εποχή του, Αθήνα, Φιλιππότης, 1980, σσ.309-426. 
12) «Djemil, village grec en Cappadoce». Διατριβή τρίτου κύκλου  στο Παρίσι με τον 

καθηγητή Paul Henri Stahl. 
13) “Οι σχέσεις των ελληνικών κυβερνήσεων από το 1912 έως το 1936 με την Ισραηλιτική 

κοινότητα Θεσσαλονίκης». 
Η τελευταία εργασία (αρ. 13) ήταν η διατριβή της Ιφιγένειας Αναστασιάδη που θα υπέβαλε  
στο πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε γιατί έφυγε από τη ζωή. 



 Σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα  το 1980, σε ηλικία 37 ετών, στην ακμή της 
επιστημονικής της σταδιοδρομίας. 
 
[Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από βιογραφικό σημείωμα που συνέταξε η ίδια η 
Ιφιγένεια Αναστασιάδη το 1979 και που ευγενικά μας κοινοποίησε η αδελφή της, κα Άννα 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη. Φωτοτυπία του βιογραφικού επισυνάπτεται στο δελτίο περιγραφής 
του αρχείου].  
 
Ιστορικό διατήρησης: 
  
Διαδικασία πρόσκτησης: Δωρεά της αδελφής της Άννας Αναστασιάδη-Συμεωνίδη με τη 
φροντίδα του Οδυσσέα Δημητρακόπουλου το 1995. 
 

Περιεχόμενο 
 
Παρουσίαση περιεχομένου: 
 Το τμήμα αυτό του αρχείου της Ιφιγένειας Αναστασιάδη, αποτελείται από αντίγραφα 
(φωτοτυπίες) πρωτογενών πηγών από σειρές αρχείων κυρίως των υπουργείων Εξωτερικών 
της Ελλάδας και της Γαλλίας, και του αρχείου Βενιζέλου του Μουσείου Μπενάκη, από 
φωτοτυπίες εντύπων και εφημερίδων (Νέα Αλήθεια), καθώς και από χειρόγραφες σημειώσεις 
και βιβλιογραφία που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια έρευνας με σκοπό την συγγραφή 
διατριβής  με θέμα τις σχέσεις των ελληνικών κυβερνήσεων από το 1912 έως το 1936, με την  
Ισραηλιτική κοινότητας Θεσσλονίκης.  
 
Επιλογή και εκκαθάριση, κανόνες διατήρησης: Δεν έγινε καμμία εκκαθάριση. 
 
Προσθήκες υλικού: Ενδεχομένως υπόλοιπο προσωπικού της αρχείου που κατέχει η αδελφή 
της (κα Α. Αναστασιάδη – Συμεωνίδη) στη Θεσσαλονίκη. 
 
Σύστημα ταξινόμησης:  

 
Πρόσβαση και χρήση 

 
Νομικό πλαίσιο: Ιδιωτικό αρχείο. 
 
Όροι πρόσβασης: Δεν υπάρχουν περιορισμοί. 
 
Πνευματικά δικαιώματα / Όροι αναπαραγωγής: 
 
Γλώσσα αρχειακού υλικού: Ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, εβραϊκά. 
 
Φυσικά χαρακτηριστικά: Η συντριπτική πλειονότητα των τεκμηρίων είναι φωτοτυπημένα 
αντίγραφα.  
 
Εργαλεία έρευνας: 

 
Συμπληρωματικές πηγές 

 
Εντοπισμός πρωτοτύπων: Υπουργεία Εξωτερικών Ελλάδας, Γαλλίας [βλέπε παραπομπές 
φακέλων και σειρών στα αντίστοιχα αντίγραφα], αρχείο Βενιζέλου στο Μουσείο Μπενάκη. 
 
Ύπαρξη αντιγράφων: 
 
Συμπληρωματικές πηγές στο Ε.Λ.Ι.Α.:  
 



Συμπληρωματικές πηγές σε άλλες αρχειακές υπηρεσίες / φορείς: 
 
Βιβλιογραφία: 

 
Παρατηρήσεις 

 
Παρατηρήσεις: 
 

Θεματολογία 
 
Θέματα: ΕΒΡΑΙΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
 
 
 
 
 
Όνομα συντάκτη / συντάκτριας: Χριστίνα Βάρδα 
Ημερομηνία: 7/6/2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment:  


