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Τίτλος     ΦΕΣΣΑ, ΡΩΞΑΝΗ 

Χρονολογία (ες) 1821-1995 
Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότη-

τας περιγραφής (Ποσότητα, όγκος ή 

διαστάσεις) 

6 αρχειακά κουτιά 

Όνομα παραγωγού (ών) Ματθαίος Π. Ροδοκανάκης (1803-1870) 

Γεώργιος Αθ. Μακκάς  (1818-1905) 

Νικόλαος Γ. Μακκάς (1847-1935) 

Ματθαίος Ν. Μακκάς (1879-1965) 

Αλέξανδρος Ν. Μακκάς (1886-1967) 

Δέσποινα Ν. Μακκά  (1892-1990) 

Αντώνης Φ. Φωτιάδης (1886-1965) 

Ρωξάνη Φέσσα (1923-2007) 

Φαίδων Κ. Φέσσας (1922-2015) 

 

 
Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό ση-

μείωμα 
Ματθαίος Π. Ροδοκανάκης (1803-1870) 

Ο Ματθαίος, πρωτότοκος  γιος του Παύλου Ροδοκα-

νάκη και της Αργυρώς Φραγκιάδη,  γεννήθηκε στη Χίο 

το 1803. Eπιχειρηματίας, έζησε στην Τεργέστη και 

συμμετείχε στην εμπορική επιχείρηση «Ροδοκανάκη & 

Φραγκιάδη» η οποία είχε υποκαταστήματα σε Λονδί-

νο, Λίβερπουλ, Νέα Υόρκη, Νέα Ορλεάνη, Ρίο ντε 

Τζανέιρο, αλλά πτώχευσε το 1869. Απέκτησε την αυ-

στριακή υπηκοότητα (1829) και ήταν μέλος του Δημο-

τικού Συμβουλίου της πόλης (1861). 

 Παντρεύτηκε το 1836, στην Τεργέστη, την κόρη του 

Χιώτη εμπόρου Νικολάου Ταμβάκου, Δέσποινα (1816-

1900), με την οποία απέκτησαν έντεκα παιδιά από τα 

οποία ενηλικιώθηκαν μόνο τα πέντε. Από τα παιδιά  

τους μόνο δύο κόρες, η Αργυρώ σύζυγος Ν. Μακκά 

και η Ιουλία σύζυγος Αλ. Τριανταφυλλίδη απέκτησαν 

απογόνους.  Πέθανε  στην Τεργέστη το 1870. 

 

Γεώργιος Αθ. Μακκάς  (1818-1905) 

Γιος του Αθανασίου Γ. Μακκά (Χίος 1785-Αθήνα 

1865), γεννήθηκε στη Χίο το 1818. Σπούδασε Ιατρική 

στο Μόναχο και στο Παρίσι. Όταν επέστρεψε στην 

Ελλάδα το 1840  εγκαταστάθηκε στην Ερμούπολη της  

Σύρου όπου και εξάσκησε το επάγγελμα του γιατρού. 

Το 1849 διορίστηκε καθηγητής Ειδικής Νοσολογίας 

και Κλινικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας 

και στη συνέχεια το 1864 διορίστηκε αρχίατρος του 

βασιλιά Γεωργίου Α΄. Το 1888 ήταν κοσμήτωρ της 

Ιατρικής Σχολής και το 1896 επίτιμος καθηγητής. Πα-

ντρεύτηκε το 1843 την Μαρία Αργυρίου Ταρποξή με 

την οποία απέκτησαν δέκα παιδιά. Πέθανε στην Αθήνα 

το 1905. 

 

Νικόλαος Γ. Μακκάς (1847-1935) 

Δευτερότοκος γιος του γιατρού Γεωργίου Α. Μακκά 

και της Μαρίας Α. Ταρποξή, γεννήθηκε στη Σύρο το 



1847. Σπούδασε Ιατρική στην Αθήνα και μετεκπαιδεύ-

τηκε στη Βιέννη. Γιατρός και καθηγητής όπως ο πατέ-

ρας του, δίδαξε  Φαρμακολογία και Νοσολογία στο 

Πανεπιστήμιο της Αθήνας ενώ διετέλεσε διευθυντής 

του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» (1884-1906). Ιδρυ-

τής του ιατρικού περιοδικού Γαληνός, αντιπρόεδρος 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (1912-1917), πρόε-

δρος του Δ.Σ. του Δρομοκαΐτειου (1922-1930), έγραψε 

πολλά επιστημονικά έργα. 

 Παντρεύτηκε το 1876 την Αργυρώ Παύλου Ροδοκα-

νάκη (1853-1935) με την οποία απέκτησαν πέντε παι-

διά: τον Γεώργιο (1877-1946), τον Ματθαίο (1879-

1965), τον Αλέξανδρο (1886-1967), την Δέσποινα 

(1892-1990) και τον Δημήτριο (1895-1897). Πέθανε 

στην Αθήνα το 1935. 

 

Ματθαίος (Μαθιός) Ν. Μακκάς (1879-1965) 

Δευτερότοκος γιος του Νικολάου και της Αργυρώς 

Μακκά, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1879. Σπούδασε 

Ιατρική στη Βιέννη και εργάστηκε ως επιμελητής σε 

Χειρουργικές Κλινικές  στο Μπρεσλάου και στη Βόν-

νη. Υφηγητής το 1912 στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, 

διετέλεσε διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του 

«Ευαγγελισμού» (1914-1930) και στη συνέχεια του  

«Ερυθρού Σταυρού» (1930-1954), ενώ ήταν πρόεδρος 

της Διοικητικής Επιτροπής του νοσοκομείου. Πα-

ντρεύτηκε το 1927 την Δότη Βερροιοπούλου (1888-

1966) με την οποία δεν απέκτησαν παιδιά. 

 

Αλέξανδρος (Αλέκος) Ν. Μακκάς (1886-1967) 

Τριτότοκος γιος του Νικολάου και της Αργυρώς Μακ-

κά, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1886. Σπούδασε Φυσι-

κές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας (1902-

1906) και Χημεία στο πανεπιστήμιο  Μονάχου (1908-

1914). Εργάστηκε στο χημικό εργαστήριο του υπουρ-

γείου Επισιτισμού (1917-1923) και ως διευθυντής στα 

εργοστάσια: «Κεραμεία Ζακύνθου» (1925-1929), στην 

«Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Βιομηχανικών Επιχει-

ρήσεων Γύψου» στον Πειραιά (1929-1934), στην Α-

νώνυμη Ελληνική Εταιρεία Εμπορίου Γεωργικών 

Προϊόντων (1934-1947). Εργάστηκε επίσης ως υπάλ-

ληλος από το 1947 και εντεύθεν στα Κλωστοΰφαντή-

ρια Χαλκίδος, επιχείρηση του γαμπρού του Αντώνη 

Φωτιάδη. Ασχολήθηκε με τα γενεαλογικά διάφορων 

χιώτικων οικογενειών και της οικογένειας Μακκά. Πέ-

θανε στην Αθήνα, στα 81 του χρόνια, το 1967. 

 

Δέσποινα Ν. Μακκά (1892-1990) 

Κόρη του Νικολάου και της Αργυρώς Μακκά, γεννή-

θηκε στην Αθήνα το 1892. Παντρεύτηκε το 1922 τον 

Αντώνη Φ. Φωτιάδη. Είχε ευρεία εγκυκλοπαιδική 

μόρφωση και γνώριζε  καλά εκτός από ελληνικά, γερ-

μανικά, αγγλικά, γαλλικά λίγα ιταλικά και ινδικά. Ή-

ταν πρώτη εξαδέλφη του γλωσσολόγου Μανόλη Τρια-

νταφυλλίδη και πίστεψε από πολύ νέα στο δημοτικι-



σμό. Είχε ευχέρεια στο γράψιμο και τα τελευταία χρό-

νια της ζωής της έγραψε διάφορες αναμνήσεις από τη 

ζωή της (Ομηρία 1944), την οικογένειά της και τη ζωή 

των Ελλήνων στην Ινδία. Ήταν βενιζελική και ασχο-

λήθηκε από νέα με φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Το 

1940-41 εργάστηκε ως εθελόντρια και ήταν υπεύθυνη 

για τα  συσσίτια και την ψυχαγωγία των ασθενών. Α-

σχολήθηκε, όπως και ο αδελφός της Αλέκος, με τα γε-

νεαλογικά της πατρικής και μητρικής της οικογένειας. 

Πέθανε 98 χρονών, στην Αθήνα το 1990. 

 

Αντώνης Φ. Φωτιάδης (1886-1965) 

Γιος του γιατρού και δημοτικιστή Φώτη Φωτιάδη και 

της Ρωξάνης, το γένος  Σοβατζόγλου, γεννήθηκε στην 

Κων/πολη το 1886. Είχε έναν αδελφό τον Λάμπρο που 

ήταν γιατρός και έζησε στη Γαλλία και στο Αλγέρι. Ο 

Αντώνης Φωτιάδης εργάστηκε στην εμπορική εταιρεία 

Ralli Brothers στην Βομβάη. Το 1922 παντρεύτηκε την 

Δέσποινα  Νικολάου Μακκά με την οποία απέκτησαν 

δύο κόρες: την Ρωξάνη (1923-2007) και την Αργυρώ-

Αλεξάνδρα (1927-1983), σύζυγο Νικολάου Εφεσίου. 

Επέστρεψαν στην Ελλάδα οικογενειακώς το 1930 και 

έζησαν στο Παλαιό Ψυχικό. Διετέλεσε πρόεδρος του 

Οργανισμού Βάμβακος και μέλος στα Δ.Σ. του Κολλε-

γίου Αθηνών, της Ιονικής Τράπεζας, της Ελαΐδος, και 

ξενοδοχειακής επιχείρησης στα Καμμένα Βούρλα. Ί-

δρυσε την Καλλιεργητική Εταιρεία σχετική με το βαμ-

βάκι και τα Κλωστοϋφαντήρια Χαλκίδος Α.Ε. Πέθανε 

στην Αθήνα  το 1965. 

 

Ρωξάνη Φέσσα (1923-2007) 

Πρωτότοκη κόρη του Αντώνη και της Δέσποινας Φω-

τιάδη, γεννήθηκε στην Βομβάη το 1923. Το 1943-1945 

παρακολούθησε μαθήματα στη Σχολή Καλών Τεχνών 

και από το 1947 ως το 1953 εργάστηκε στη βιβλιοθή-

κη του USIS όπου παράλληλα εκπαιδεύτηκε στη βι-

βλιοθηκονομία. Το 1953-54 εργάστηκε στη βιβλιοθήκη 

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Utah, την 

εποχή που ο σύζυγός της εργαζόταν σε ερευνητικό κέ-

ντρο του ίδιου Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια ασχολή-

θηκε με την εικονογράφηση παιδικών βιβλίων (1956-

1960), ενώ το 1960-61 ανέλαβε την ταξινόμηση των 

βιβλίων του Ε.Κ.Κ.Ε. και το 1962 την οργάνωση της 

βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου, όπου και εργά-

στηκε για πολλά χρόνια. Υπήρξε  ιδρυτικό μέλος και 

πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και 

Επιστημών Πληροφόρησης, η οποία την τίμησε (το 

2002) για το δημιουργικό της έργο και τη σημαντική 

παρουσία της στη Βιβλιοθηκονομία στην Ελλάδα. 

Παντρεύτηκε στην Αθήνα το 1947 τον γιατρό Φαίδωνα 

Κ. Φέσσα και απέκτησαν δύο κόρες: τη  Δάφνη (1951-

) και την Ελένη (1955-). 

Πέθανε στην Αθήνα,  στις 22/7/2007. 

 

Φαίδων Κ. Φέσσας (1922-2015) 



Γιος του γιατρού Κωνσταντίνου Φέσσα και της Ευ-

φροσύνης (Φωφώς) Ν. Τσαμαδού, γεννήθηκε στην 

Αθήνα το 1922. Τελείωσε το Πειραματικό σχολείο και 

σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Τις 

σπουδές του  διέκοψαν ο ελληνοϊταλικός πόλεμος και 

η Κατοχή, στη διάρκεια της οποίας υπέστη διώξεις 

λόγω αντιστασιακής δράσης. Πήρε το πτυχίο του το 

1947 και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη 

Β΄ Παθολογική Κλινική (1947-1951) τις οποίες ολο-

κλήρωσε στις Η.Π.Α. (1952-54) όπου εργάστηκε σε 

ερευνητικό κέντρο της Ιατρικής Σχολής της Utah. Ανα-

γορεύτηκε διδάκτωρ το 1955 και εργάστηκε ως επιμε-

λητής στην Β΄ Παθολογική Κλινική μέχρι το 1957, 

όταν ανέλαβε τη διεύθυνση Αιμοδοσίας στο νοσοκο-

μείο «Αλεξάνδρα» και την οργάνωση του αιματολογι-

κού εργαστηρίου. Το κύριο επιστημονικό του αντικεί-

μενο ήταν η μεσογειακή αναιμία. Εξελέγη υφηγητής 

το 1965, καθηγητής και διευθυντής της Α΄ Παθολογι-

κής  Κλινικής (όπου είχε διδάξει τον 19ο αιώνα ο Γε-

ώργιος Μακκάς) το 1969. Ήταν αντιπρόεδρος της Διε-

θνούς Αιματολογικής Εταιρείας, πρόεδρος του Διε-

θνούς Αιματολογικού Συνεδρίου (Αθήνα 1981), πρόε-

δρος του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου της 

Αθήνας (1987), κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών 

Υγείας (1988). Πέθανε σε μεγάλη ηλικία στην Αθήνα 

το 2015. 

 

[Τα βιογραφικά στοιχεία αντλήθηκαν από το υλικό του 

αρχείου. Τα γενεαλογικά και βιογραφικά στοιχεία στο 

αρχείο αφθονούν και αποτελούν το κυρίως περιεχόμενό 

του, ώστε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ανατρέξουν για 

πληρέστερες βιογραφικές πληροφορίες  στο ίδιο το υλι-

κό. Για το βιογραφικό της Ρωξάνης Φέσσα βλέπε ελλη-

νική Βικιπαίδεια]. 
Ιστορικό της ενότητας περιγραφής Το αρχειακό υλικό βρέθηκε στην κατοχή της Ρωξάνης 

Φέσσα όπως περιγράφει η ίδια: 

« Εγώ, η Ρωξάνη Φέσσα (Νόνα) είμαι κόρη του Αντω-

νίου Φωτιάδη και της Δέσποινας Μακκά. 

Η μητέρα μου Δέσποινα (Νονίκα) ήταν κόρη του Νικο-

λάου Μακκά και της Αργυρώς Ροδοκανάκη. 

Γονείς της Αργυρώς ήταν ο Μαθιός Ροδοκανάκης και η 

Δέσποινα Ταμβάκου. 

Γονείς του Νικολάου  Μακκά ήταν ο Γεώργιος Μακκάς 

και η Μαρία Ταρποξή, εξ΄ου και τα αρχεία που έχουμε 

σήμερα στα χέρια μας». 

Το αρχείο είχε ταξινομηθεί και τεκμηριωθεί από την 

Ρωξάνη Φέσσα και στη συνέχεια επενέβη και η κόρη 

της Δάφνη. 

 
Διαδικασία πρόσκτησης Δωρεά της κόρης της, Δάφνης Φέσσα, (Απρίλιος-

Ιούνιος 2017). 

Ενδεικτικός κατάλογος τεκμηρίων είχε προσκομιστεί 

στο ΕΛΙΑ το 2007 από τη δωρήτρια στον Μάνο Χαρι-

τάτο, με τη μεσολάβηση της Λίνας Λούβη. 

 



Παρουσίαση περιεχομένου Γενεαλογικά και βιογραφικά στοιχεία, τεκμήρια και 

επιστολές σχετικά με μέλη των πατρικών και μητρικών 

οικογενειών των γονέων, πάππων και προπάππων της 

Ρωξάνης Φέσσα (Μακκά, Ταρποξή, Φωτιάδη, Ροδοκα-

νάκη, Ταμβάκου) και της οικογένειας του συζύγου της 

Φαίδωνα Φέσσα (Φέσσα, Τσαμαδού, Ταγκούλη). 

[Επισυνάπτεται αναλυτική περιγραφή]. 

 
Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 

διατήρηση 
Δεν έγινε καμμία εκκαθάριση. 

Προσθήκες υλικού Αναμένονται προσθήκες αρχειακού υλικού (γραπτά 

Δέσποινας Φωτιάδη) και φωτογραφίες. 
Σύστημα ταξινόμησης Θεματική ταξινόμηση ανά οικογένεια και πρόσωπα. 

 

Φάκελος 1 Οικογένειες Μακκά και Ταρποξή (1828-

1995) 

Φάκελος 2 Οικογένεια Μακκά (1891-1966) 

Φάκελος 3 Δέσποινα Ν. Μακκά (σύζυγος Αντώνη Φ. 

Φωτιάδη) (1899-1979) 

Φάκελος 4 Οικογένειες Ροδοκανάκη και Ταμβάκου 

(1821-1920) 

Φάκελος 5 Οικογένεια Φωτιάδη (1849-1943) 

Φάκελος 6 Οικογένεια Φέσσα (1897-1980) 
Όροι πρόσβασης Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση. 
Όροι αναπαραγωγής  
Γλώσσα / γραφή των τεκμηρίων Ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, ρουμανικά, τουρκικά σε 

οθωμανική γραφή 
Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 

προϋποθέσεις 
 

Εργαλεία έρευνας Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε ηλε-

κτρονική μορφή. 
Εντοπισμός πρωτοτύπων  
Εντοπισμός αντιγράφων  
Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές 

ενότητες περιγραφής 
Αρχείο οικογένειας Μακκά, δωρεά Νίκου Σκένδερ 

(Α.Ε. 223) 
Δημοσιεύσεις / Βιβλιογραφία  
Παρατηρήσεις Προηγήθηκε της δωρεάς του αρχείου, η δωρεά από 

την Ρωξάνη Φέσσα στο Φωτογραφικό Αρχείο  του Ε-

ΛΙΑ, αρνητικών φωτογραφιών του Αλέξανδρου Μακ-

κά το 1993 και φωτογραφίες σε σχήμα cdv του 19ου 

αιώνα, το 1998 που εντάχθηκαν στις θεματικές ενότη-

τες του Φ.Α. 
Παρατηρήσεις και όνομα του / της 

αρχειονόμου 
- Το αρχείο αυτό αποτελεί τον «παράδεισο του γενεα-

λόγου» με τις αντίστοιχες δυσκολίες λόγω πληθώρας  

συγγενικών σχέσεων, ονομάτων και στοιχείων που 

έχουν συγκεντρωθεί από γενιά σε γενιά. 

- Το αρχείο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί 

αφορά πρόσωπα τεσσάρων διαφορετικών γενεών, που 

εξάσκησαν το επάγγελμα του γιατρού και του πανεπι-

στημιακού καθηγητή (Δημ. Φωτιάδης, Γεώργιος Αθ. 

Μακκάς, Νικόλαος Γ. Μακκάς, Ματθαίος Ν. Μακκάς 

και Φαίδων Φέσσας). 

Χριστίνα Βάρδα 
Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 



Χρονολογία (ες) περιγραφής Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018 
Θέματα ΙΑΤΡΙΚΗ / ΓΙΑΤΡΟΙ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-

ΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 

ΦΑΛΑΓΓΑ /  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ  ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ / 

ΧΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

- ΧΙΟΣ / ΥΔΡΑ / ΜΑΚΚΑ, οικογένεια / ΤΑΡΠΟΞΗ, 

οικογένεια / ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ, οικογένεια / ΤΑΜ-

ΒΑΚΟΥ, οικογένεια / ΤΣΑΜΑΔΟΥ, οικογένεια / 

ΦΕΣΣΑ, οικογένεια / ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ, οικογένεια / 

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ, οικογένεια / ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ / 

ΚΑΤΟΧΗ / ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / 

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

 

 

ΑΡΧΕΙΟ ΡΩΞΑΝΗΣ ΦΕΣΣΑ (το γένος Φωτιάδη)  

ΦΑΚΕΛΟΣ 1  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΚΚΑ και ΤΑΡΠΟΞΗ (1828-1995) 

[Σημείωση: Για τον Αθανάσιο Γ. Μακκά, τον γιο του Γεώργιο Α. Μακκά 

και την οικογένεια Ταρποξή βλέπε και τους φακέλους 1-3 του αρχείου οικο-

γενείας Μακκά (Α.Ε. 223). Τα τεκμήρια συνδέονται και συμπληρώνονται. 

Προφανώς κληρονομήθηκαν ή βρέθηκαν στα χέρια διαφορετικών μελών 

της οικογένειας Μακκά, των απογόνων του Κωνσταντίνου Γ. Μακκά.] 

1.1  Βιογραφικά, γενεαλογικά, αναμνήσεις 

- Κείμενα Ρωξάνης Φέσσα για τις οικογένειες Ταρποξή, Φωτιάδη, Ροδο-

κανάκη, Ταμβάκου, Φέσσα, Τσαμαδού. 

- Βιβλιοδετημένο δφο κείμενο (50 σελίδων) με βιογραφικά στοιχεία, απο-

σπάσματα μεταγραμμένων επιστολών, φωτογραφίες διαφόρων μελών των 

οικογενειών Μακκά και Ταμβάκου. 

-  Βιβλιοδετημένες σημειώσεις (φττ) της Έλλης Φωκά-Κοσμετάτου (;) με 

αναμνήσεις, μαρτυρίες και σχόλια για τις προσωπικότητες και τις συνή-

θειες μελών της οικογένειας Μακκά και Ταμβάκου. 

 

1.2 Γεώργιος Αθ. Μακκάς – Βιογραφικά, πανεπιστημιακά κ.ά. (1828-

1920) 

 

Προσωπικά: βιογραφικά στοιχεία (7 φύλλα φττ) Γεωργίου Α. Μακκά συ-

νταγμένα από τον ίδιο με ένδειξη «Χρονολογικαί σημειώσεις εκ του βίου 

μου», σημειώματα και λήμματα λεξικών για τον Γεώργιο Μακκά, δύο 

τεύχη της Εικονογραφημένης (1905, 1920) - στο πρώτο τεύχος, σελ. 127, 

άρθρο για τον Γ.Α. Μακκά. Διαβατήριο και διαδοχικές διαθήκες (1837-

1903). 

 Πανεπιστημιακά: επίσημα έγγραφα σχετικά με την εκλογή του καθηγη-

τή Γ.Α. Μακκά στη σύγκλητο του Πανεπιστημίου, την παύση παραδόσεων 

των μαθημάτων, τη χορήγηση φαρμάκων σε απόρους, τη λήξη ιατρικού 



συνεδρίου στην Κωνσταντινούπολη, τον διορισμό επιστάτη στο Δημοτικό 

Νοσοκομείο, την εκλογή στην οικονομική Εφορεία Ιατρικών Συλλόγων, 

τον διορισμό του Γ.Α. Μακκά ως πρύτανη. Διαμαρτυρία 128 φοιτητών 

που φέρει τις ιδιόχειρες υπογραφές τους προς τη Σύγκλητο για τις ταραχές  

και τη διακοπή των μαθημάτων που προκλήθηκαν με την αναδιοργάνωση 

της Πανεπιστημικής Φάλαγγας (10/12/1873). 

- Σχεδιάσματα αναφορών του πρύτανη Γ.Α. Μακκά προς το υπουργείο  

Εκκλησιαστικών σχετικά με το χρονικό των φοιτητικών επεισοδίων λόγω 

της Φάλαγγας και την παραίτηση του καθηγητή Ν. Σαρίπολου (1860-

1888). 

- Αγγελίες έκδοσης (έντυπες)  ιατρικών εγχειριδίων Ιωάννη Ολύμπιου 

(1849) και  Γ.Α. Μακκά (1854). Στην αγγελία έκδοσης της πραγματείας 

«Ειδική Νοσολογία και Θεραπευτική» του Γ.Α. Μακκά υπάρχουν τα ονό-

ματα των συνδρομητών από την Ζάκυνθο. 

Ποικίλα: έγγραφο με την ιδιόχειρη υπογραφή του Ι.Καποδίστρια προς τον 

προσωρινό διοικητή Σύρου (1828). Απόδειξη αγοράς βραχιολιού από κο-

σμηματοπωλείο στο Λονδίνο (1851). «Ωδή γενέθλιος επί τη γενέσει του 

διαδόχου Κωνσταντίνου» (έντυπο 1868). Προσφώνημα «προς τον Πρύτα-

νιν του εν Βονωνίαι [Μπολόνια] πανεπιστημίου κατά την οκτακοσιετηρί-

δα εορτήν αυτού (έντυπο δίφυλλο 1878), χφα στιχουργήματα, αινίγματα, 

φωτογραφία ακολουθίας βασ. Γεωργίου στους γάμους του, διαγράμματα 

οικοπέδου στο Νέο Φάληρο (1878, 1880), αναγγελία εκλογής Γ.Α. Μακκά 

ως επίτιμου μέλους στην Χιακή Αδελφότητα (1894). 

 

 

 

1.3 Γεώργιος Αθ. Μακκάς – Οικογενειακή αλληλογραφία (1832-1897) 

- Επιστολή της μητέρας του Ειρήνης (Σύρα, 1832) και επιστολές (5) του 

πατέρα  Αθανασίου Γ. Μακκά προς το γιο τους Γεώργιο (1833-1860). 

- Επιστολή Γεωργίου Αθ. Μακκά προς τη σύζυγό του Μαριγώ (το γένος 

Ταρποξή) και μία επιστολή Γρ. Γούσια προς Μακκά (Ναύπλιο 1846). 

- Επιστολές Νικολάου Γ. Μακκά από Αθήνα, Βιέννη, Βερολίνο, Σύρο 

προς τους γονείς του Γεώργιο και Μαρία (1866-1887). 

- Επιστολές (2) των εγγονών Ματθαίου και Γεωργίου προς τον πάππο 

τους  Γεώργιο Αθ. Μακκά (1896-1897). 

 

 

1.4 Νικόλαος Γ. Μακκάς (1881-1942) 

- Προσωπικά: διαβατήριο (1882), διαθήκες (1919, 1933) και κληρονομικά 

Ν.Γ. Μακκά (δηλώσεις φόρου ακινήτων, πληρεξούσιο κληρονόμων Γεωρ-

γίου και Ματθαίου Μακκά προς τον αδελφό τους Αλέξανδρο), (1937-

1942). 

- Επιστολή Μαριγώς Ροδοκανάκη προς την αδελφή της Αργυρώ και τον 

γαμπρό της Νικόλαο Μακκά (Μασσαλία 1880) και επιστολές (5) του Γε-

ωργίου Αθ. Μακκά προς τον γιο του Νικόλαο (1881-1902). 

- Επιστολές Μαθιού Μακκά από τη Βιέννη προς τους γονείς του και μία 

επιστολή του Γεωργίου (1890-1902). 

- Επιστολές Μαθιού Μακκά από τη Μικρά Ασία (Προύσα, Εσκί Σεχίρ) 

προς τους γονείς του (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1921) και από τη Γερμανία 

(1922). 

-Ποικίλα. 

 



 

1.5 Οικογένεια  Ταρποξή (πατρική οικογένεια Μαρίας Γ. Μακκά) (1849-

1995) 

- Κείμενο (δφο, 4 σελ.) Ρωξάνης Φέσσα για τον έμπορο και δήμαρχο 

Ερμουπόλης Αργύριο Ταρποξή, πατέρα της Μαρίας, συζύγου Γεωργίου 

Μακκά. 

- “Περί πτωχεύσεως Ταρποξή”: δύο επιστολές Αμβρόσιου Δαμαλά προς 

Γ.Α. Μακκά σχετικές με τον συμβιβασμό στην υπόθεση του πεθερού του 

Αργύριου Ταρποξή (1849). 

- Σημειώσεις Δέσποινας Φωτιάδη για τη γιαγιά της Μαρία Μακκά, θυγα-

τέρα Αργυρίου Ταρποξή και Κωνστάντσας Γουσίου. Βιογραφικά στοιχεία 

και γενεαλογικό δένδρο για τις οικογένειες Ταρποξή και Γουσίου. 

- Βιογραφικά και γενεαλογικά στοιχεία, αναφορές ονόματος Α. Ταρποξή 

σε διάφορες βιβλιογραφικές πηγές (μεμωνομένα φωτοτυπημένα φύλλα). 

- Περί Σύρου και Ερμούπολης: ενδεικτική βιβλιογραφία Δ. Δημητρόπου-

λου, άρθρο Χρ. Αγριαντώνη και  Α. Φενερλή για την Ερμούπολη (γαλλι-

κά), άρθρο Α. Μαρκουλή “Η δημιουργία της Ερμούπολης και η συμβολή 

των Νικολάου και Αργυρίου Ταρποξή”, τουριστικά φυλλάδια για το νησί 

κ.ά. (1992-1995). 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ 2  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΚΚΑ (1891-1966) 

 

 

2.1 Παιδιά Νικολάου Γ. Μακκά – Οικογενειακή αλληλογραφία (1891-

1912) 

- Επιστολές Νικολάου Γ. Μακκά προς τους γιους του, Γεώργιο και Ματ-

θαίο στη Γερμανία, όπου σπούδαζαν και οι δύο Ιατρική (1896-1902). 

- Επιστολές Αργυρώς Ν. Μακκά προς τους γιους της, Γεώργιο και Ματ-

θαίο (Φεβρ.- Μάρτιος 1897, 1900). 

- Επιστολές (2) Γεωργίου και Ματθαίου προς τα αδέλφια τους Αλέξανδρο 

και Δέσποινα, μία επιστολή Ματθαίου προς τον αδελφό του Γεώργιο 

(1896, 1912). 

- Μία επιστολή και δελτάρια του Μανόλη Τριανταφυλλίδη  προς τα ξα-

δέλφια του, τους θείους του και την αδελφή του Ιουλία (1891-1905). 

- Επιστολικά δελτάρια διαφόρων προς Ματθαίο και Γεώργιο Μακκά, Νι-

κόλαο και Αργυρώ Μακκά, Αλέξανδρο και Δέσποινα Μακκά στη Βιέννη 

(1898-1899). 

- Επιστολή  Κωνστ. Χρηστομάνου προς Γεώργιο Α. Μακκά (1904). 

 

2.2 Ματθαίος Ν. Μακκάς (1894-1966) 

- Προσωπικά: πιστοποιητικό γεννήσεως, ενδεικτικό Ωδείου Αθηνών, α-

ποδεικτικό επίδοσης στρατολογικής κατάστασης, διπλωματικό διαβατή-

ριο. 

- Φοιτητής Ιατρικής: βιβλιάριο εγγραφής στην Ιατρική  Σχολή του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών, ευχαριστήρια επιστολή για τη βοήθειά του στο πλω-



τό μεταγωγικό νοσοκομείο “Θεσσαλία” (1897), μενού με υπογραφές συμ-

φοιτητών στον εορτασμό της εθνικής επετείου στο Βερολίνο (1902), συ-

στατικές επιστολές της πριγκίπισας Σοφίας για τον Ματθαίο Ν. Μακκά 

προς τους καθηγητές Renvers και Rehn στο Βερολίνο και στη Φραν-

κφούρτη (1904). 

- Επιστολές και βεβαιώσεις γερμανών καθηγητών για την παρακολούθηση 

και ιατρική άσκηση του Ματθαίου Ν. Μακκά σε χειρουργικές κλινικές 

στο Breslau  και στη Βιέννη. 

- Φύλλο εφημερίδας (19/3/1919) σχετικό με την εκλογή υποψηφίων για 

την πλήρωση της έδρας της Χειρουργικής  Παθολογίας στο Πανεπιστήμιο 

της Αθήνας. 

- Διορισμός στο Θεραπευτήριο “Ευαγγελισμός”: επιστολές του γιατρού 

Νικολάου Γ. Μακκά προς τον γιο του Μαθιό σχετικές με τον διορισμό του 

στον “Ευαγγελισμό”. Συστατική επιστολή καθηγητή Dr. Garré, επιστολή 

διορισμού Ματθαίου Μακκά στη θέση του διευθυντή της Χειρουργικής 

κλινικής του νοσοκομείου (Μάρτιος-Απρίλιος 1914). 

- Ευχαριστήρια επιστολή για την ανάληψη της διεύθυνσης του Χειρουργι-

κού τμήματος εκπαιδεύσεως του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (1930). 

- Αρχίατρος Γενικού Στρατηγείου: αίτηση Μακκά για προαγωγή του 

από επίατρο σε αρχίατρο, αναφορά του προς τη Διεύθυνση Υγειονομικής 

Υπηρεσίας Στρατηγείου για την κατάσταση των χειρουργικών εγκαταστά-

σεων στα νοσοκομεία Μεσολογγίου, Αγρινίου, Άρτας, Ιωαννίνων, Κορυ-

τσάς, Φλωρίνης και Θεσσαλονίκης (1940-1941). 

- Εβδομηκονταετηρίς (70 χρόνια) Μαθιού Ν. Μακκά στο νοσοκομείο 

«Ερυθρός Σταυρός»: πρόσκληση, πρόγραμμα εορτασμού, λόγοι γιατρών 

Β. Κούρια, Ζ. Καΐρη, Α. Ξανθουλίδη και αντιφώνηση Μακκά (1951). 

- Ποικίλα: επιστολή Κόλλα προς Μ. Μακκά (1939), άρθρο Μακκά με 

τίτλο “Λουλούδια και πράσινο στας Αθήνας” (Καθημερινή, 18/7/1958). 

- Θάνατος Μ. Μακκά: κατάλογος στεφανιών και δωρεές στη μνήμη 

Μακκά, επιστολή και αποχαιρετισμός Ιωαν. Μαρκουΐζου, βιογραφικά 

στοιχεία, άρθρα διαφόρων για τον Μ. Μακκά, αποκόμματα εφημερίδων 

(1965-1966). 

  

2.3 Αλέξανδρος Ν. Μακκάς – Γενεαλογικά χιώτικων οικογενειών 

- Προσωπικά: βιογραφικές σημειώσεις του Αλέξανδρου (Αλέκου) Ν. 

Μακκά και η (δφη) διαθήκη του. 

- Έξι (6) τετράδια αριθμημένα  Α, Β, Γ, Δ, Ε και ένα τετράδιο με το ευρε-

τήριο όλων των ονομάτων που καταγράφονται με την ένδειξη “Διάφοροι 

σημειώσεις για Χιώτικα Συγγενολόγια”. Στα τετράδια αυτά ο Αλέκος 

Μακκάς έχει καταγράψει γενεαλογικά και βιογραφικά στοιχεία για μέλη 

των οικογενειών Ράλλη, Μακκά, Ροδοκανάκη, Γαλάτη, Χωρέμη, Σγούτα, 

Σκυλίτζη, Νεγρεπόντη, Ψύχα, Βλαστού, Φραγκιάδη, Χρυσοβελώνη, Μαυ-

ρογορδάτου κ.ά. 

 

2.4 Αλέξανδρος Ν. Μακκάς  και  Δέσποινα Ν. Μακκά – Γενεαλογικά χιώ-

τικων οικογενειών 

- Διάφορες σημειώσεις, σχεδιάσματα γενεαλογικών δένδρων συγκεντρω-

μένα από τα αδέλφια Αλέκο και Δέσποινα, για μέλη χιώτικων οικογενειών. 

 



Φάκελος 3  ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. ΜΑΚΚΑ (σύζυγος ΑΝΤΩΝΗ Φ. ΦΩΤΙΑΔΗ) (1899-

1979) 

 

3.1 Σχολικά -  Προσωπικά (1899-1959) 

- Σχολικοί έλεγχοι και ενδεικτικά  της μαθήτριας Δέσποινας Ν. Μακκά 

από το Ελληνικόν Παρθεναγωγείον Αδελφών Τριανταφυλλίδου, απολυτή-

ριο (σε περγαμηνοειδή χάρτη) Προτύπου Ελληνικού Παρθεναγωγείου 

(πρώην Υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως Συλλόγου των Κυριών) (1900-

1906). 

- Σχολικά τετράδια αντιγραφής κειμένων Δέσποινας Μακκά που περιέ-

χουν επιλογή  γαλλικών κειμένων (Μorceaux choisis), Εθνικά Άσματα και 

παραμύθια θείας Δέσποινας (3 χφες σελίδες). 

- Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: επιστολές και δίπλωμα που απονεμήθη-

καν στην Αργυρώ Ν. Μακκά και στην κόρη της Δέσποινα, ευχαριστήρια 

επιστολή Τμήματος Ψυχαγωγίας  ΕΕΣ, επιστολή αποδοχής παραίτησης 

της Δέσποινας Μακκά από την Αποστολή του Ελβετικού Ερυθρού Σταυ-

ρού στην Ελλάδα, δίπλωμα ΕΕΣ στον Κωνστ. Ι. Δαμαλά (1914-1949). 

- Αλληλογραφία: τετράδιο με σχέδια επιστολών της Δέσποινας Μακκά 

σχετικές με το Άσυλο Ανιάτων (1915), καρτ ποστάλ με τις υπογραφές των 

Μαθιού Μακκά, Ελ. Βενιζέλου, Πλαστήρα, Καφαντάρη (1924). Επιστο-

λές Δέσποινας Μακκά προς τον αδελφό της Αλέκο, τους Φώτη και Αντώνη 

Φωτιάδη, προς Αργυρώ (Άγκη) Φωτιάδη, επιστολές Εθνικού Οργανισμού 

Χριστιανικής Αλληλεγγύης και Γ. Φυλακτόπουλου προς Δέσποινα κ.ά. 

(1924 -1946). 

- Μανόλης Τριανταφυλλίδης: επιστολή Δέσποινας Μακκά προς τον εξά-

δελφό της Μανόλη (γιος της Ιουλίας το γένος Ροδοκανάκη) και αποκόμ-

ματα εφημερίδων για τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη με αφορμή τον θάνατο 

του γλωσσολόγου και δημοτικιστή, πρόσκληση για τον εορτασμό προς τι-

μή του (1899, 1959). 

 

3.2   Περιοδικό Μούσα - Νεανική αλληλογραφία (1905-1913) 

- Περιοδικό Μούσα: δεκαπέντε (15) χειρόγραφα τεύχη (φύλλα), έτος Β´ 
του νεανικού περιοδικού που έφτιαχναν η Δέσποινα Μακκά, ο αδελφός 

της Αλέξανδρος, ο Παύλος Καλλιγάς και τα αδέλφια Αμβρόσιος και Κων-

σταντίνος Δαμαλά, εικονογραφημένα με ωραία σκίτσα με μελάνι. 

- Επιστολές των αδελφών Αμβρόσιου (Αμβρουζή) και Κωνσταντίνου 

(Κόνη) Δαμαλά προς την ξαδέλφη τους Δέσποινα Ν. Μακκά σχετικές με 

τη συγγραφή νεανικών άρθρων στη Διάπλαση των Παίδων, την έκδοση 

του περιοδικού Μούσα, τη συλλογή γραμματοσήμων, διάφορα κοινωνικά 

νέα κ.λπ. (1905-1909). 

- Επιστολές και δελτάρια του Αμβρουζή Ι. Δαμαλά από το Manchester 

προς την Δέσποινα Μακκά (1910-1912). 

- Επιστολές Αμβρουζή Δαμαλά από τη Βομβάη της Ινδίας, όπου εργαζό-

ταν, προς Δέσποινα και επιστολή Δέσποινας προς Αμβρόσιο που δεν 

στάλθηκε λόγω της είδησης του θανάτου του. Δύο επιστολές του Κωνστα-

ντίνου (Κόνη) Δαμαλά μετά το θάνατο του αδελφού του (1913). 

 

3.3  Δέσποινα  Φωτιάδη - Ομηρία (1944-1979) 

- Σημειώσεις - επεξηγηματικά σχόλια Ρωξάνης Φέσσα με πληροφορίες και 

βιογραφικά στοιχεία για πρόσωπα που αναφέρονται στο αυτοβιογραφικό 

κείμενο της μητέρας της Δέσποινας με τίτλο “Ομηρία – Αναμνήσεις από 

τον Δεκέμβριο 1944”. 



- Κείμενο πρωτότυπο (δφο) 49 σελίδων της Δέσποινας Φωτιάδη με την 

αφήγηση της οικογενειακής ομηρίας, της δικής της και των δύο θυγατέ-

ρων της από αντάρτες του ΕΛΑΣ (24 Δεκεμβρίου 1944 - 7 Ιανουαρίου 

1945). Τρία σχέδια με μολύβι της Ρωξάνης Φωτιάδη από την ομηρία τους, 

διάφορα σημειώματα, φύλλα πορείας, βεβαιώσεις Πολιτοφυλακής, Χω-

ροφυλακής κλπ. 

- Δύο (δφα) αντίγραφα του κειμένου με προσθήκες και διευκρινίσεις της 

κόρης της Δέσποινας, Ρωξάνης. 

- Επιστολή Ηρακλή Πετμεζά με μαρτυρίες για την αντιστασιακή του δρά-

ση στη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, την υπηρεσία του στον ΕΔΕΣ 

του στρατηγού Ζέρβα, την ομάδα “Νικήτας” που συγκρότησε ο ίδιος ο 

Πετμεζάς και φύλλα (φττ) της εφημερίδας Ακρόπολις όπου είχε γράψει για 

τη σύλληψή του (1979). 

 

Φάκελος 4  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ  και ΤΑΜΒΑΚΟΥ (1821-1920) 

 

4.1  Γενεαλογικά οικογένειας Ροδοκανάκη 

- Κείμενο (δφο, 28 σελίδες) Ρωξάνης Φέσσα για τις οικογένειες των προ-

πάππων της από τη μεριά της μητέρας της, την οικογένεια του Ματθαίου 

Ροδοκανάκη και την οικογένεια της συζύγου του, Δέσποινας, το γένος 

Ταμβάκου (2004). 

- Γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας Ροδοκανάκη από τη Χίο (14 φύλλα 

σε φττ). 

- Γενεαλογικά στοιχεία για τους απογόνους Ροδοκανάκη, “Rodocanachi 

Descendants” του δημοσιογράφου και εκδότη Christopher Long. Εκτύπω-

ση από την ιστοσελίδα www.christopherlong.uk, το 2003. 

- Γενεαλογικά και βιογραφικά στοιχεία (χφα και αντίγραφα) συγκεντρω-

μένα από τη Δέσποινα Φωτιάδη και τον αδελφό της Αλέξανδρο Μακκά 

για διάφορα μέλη των οικογενειών Ροδοκανάκη και Φραγκιάδη. Αντίγρα-

φο επιστολής Στ. Μικρουλάκη με στοιχεία για τις οικογένειες Μικρουλά-

κη, Ροδοκανάκη, Γιούκα, Ταμβάκου. 

- Ροδοκανάκη Λονδίνου: αλληλογραφία Δέσποινας με τον επίσκοπο Μι-

λητουπόλεως Τιμόθεο σχετική με το βιβλίο του για τους Ροδοκανάκη του 

Λονδίνου (1988). 

- Άρθρο του Jonathan Harris για την ελληνική κοινότητα του Λονδίνου και 

την ορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Σοφίας κ.ά. 

 

4.2  Χίος - Οικογένεια Ροδοκανάκη, οικονομικά τεκμήρια (1821-1828) 

- Ομολογίες Εθνικού Ταμείου (με τις υπογραφές των Α. Μαυροκορδάτου, 

Πανούτσου Νοταρά, Θεόδωρου  Νέγρη) για την πληρωμή 5.752 γροσίων 

των Μιχαήλ και Αργυρώς Παύλου Ροδοκανάκη (1822-1823). 

- Αποδείξεις είσπραξης από τους Δημογέροντες Χίου, χρηματικών ποσών 

για τις ανάγκες της πολιτείας της Χίου από τους Αργυρώ Π. Ροδοκανάκη, 

Μικέ Ροδοκανάκη, Μαριώκα Μ. Ροδοκανάκη (1821). Απόκομμα εφημε-

ρίδας Καθημερινή με άρθρο του Ν. Καραπιδάκη “Η σφαγή των προκρίτων 

της Χίου”. 

- Ομολογία Επιτροπής Χίων δανείου 500 ταλλήρων από τον  Ματθαίο Π. 

Ροδοκανάκη (Σύρος, 1828). 

 

http://www.christopherlong.uk/


4.3  Ματθαίος Παύλου Ροδοκανάκης (1829-1888) 

- Πιστοποιητικό απόκτησης αυστριακής υπηκοότητας του Ματθαίου Π. 

Ροδοκανάκη (Τεργέστη 1829). Υπάρχουν το πρωτότυπο έγγραφο, αντί-

γραφο και η μετάφρασή του. 

- Βεβαιωτικό έγγραφο για την αυθεντικότητα τμήματος υποδήματος προ-

ερχόμενου από το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα, που αποστέλλεται στον 

Ματθαίο Π. Ροδοκανάκη από τον Γεώργιο Βούλγαρι (Κέρκυρα, 26 Νοεμ-

βρίου 1852). 

- Επιστολή ιερομόναχου Γ. Βούλγαρι προς Μ. Ροδοκανάκη στην Τεργέ-

στη, στην οποία ζητά οικονομική βοήθεια για επισκευές συντήρησης του 

ιερού ναού του Αγίου Σπυρίδωνα (Κέρκυρα, 13 Μαρτίου 1853). 

- Ευχαριστήρια επιστολή της διοίκησης του σερβικού γυμνασίου στο 

Κάρλοβιτς προς Μ. Ροδοκανάκη για την οικονομική ενίσχυση του σχολεί-

ου (1861). 

- Ανακοίνωση εκλογής του Μ. Ροδοκανάκη ως μέλους του Δημοτικού 

Συμβουλίου της πόλης της Τεργέστης (1861). 

- Επιστολή Κ.Λ. Σγούτα & Συντροφίας προς  Μ. Ροδοκανάκη στην Κων-

σταντινούπολη σχετική με τη συγκέντρωση οφειλόμενου ποσού (Ταυρίδα, 

1847). 

- Απόδειξη είσπραξης προίκας Μαριγώς το γένος Ροδοκανάκη και του συ-

ζύγου της Στέφανου  Μικρουλάκη (Τεργέστη, 1861). 

-Πτώχευση οίκου Φραγκιάδη & Ροδοκανάκη (Franghiadi & 

Rodoccanachi): έκθεση εκκαθάρισης της εταιρείας (έντυπο δίφυλλο, 2 α-

ντίγραφα σε φττ) (1870). 

- Πιστοποιητικό  του ελληνικού προξενείου στην Κων/πολη με το οποίο 

βεβαιούται η ύπαρξη των επιζώντων τέκνων του Μ. Ροδοκανάκη, της Αρ-

γυρώς Ν. Μακκά και της Ιουλίας Αλ. Τριανταφυλλίδη καθώς και της χή-

ρας του  Δέσποινας (1888). 

 

4.4   Δέσποινα Ματθαίου Ροδοκανάκη, το γένος Ν. Ταμβάκου  (1864-1895) 

Οικογενειακή αλληλογραφία: 

- Μία επιστολή του Ματθαίου Ροδοκανάκη προς τη σύζυγό του Δέσποινα, 

μία προς τον γιο του Εμμανουήλ, την κόρη και τον γαμπρό του, Μαριγώ 

και Στέφανο Μικρουλάκη (Τεργέστη, 1865, 1867). 

- Επιστολές Δημητρίου Ν. Ταμβάκου από την Κων/πολη προς την αδελφή 

του Δέσποινα στην Τεργέστη σχετικές με την οικονομική κατάσταση της 

οικογένειας μετά την πτώχευση της εταιρείας “Φραγκιάδη & Ροδοκανά-

κη” και την υγεία του συζύγου της Ματθαίου (1869-1881). 

- Επιστολή Μαριγώς Σ. Μικρουλάκη προς τις αδελφές της Αργυρώ και 

Ιουλία Ροδοκανάκη (Μασσαλία, 30/1/1864) και επιστολή Μικρουλάκη 

από την Καλκούτα προς τους πεθερούς του (1870). 

Προσωπικά: διαβατήριο Δέσποινας Μ. Ροδοκανάκη  για να ταξιδέψει από 

την Τεργέστη στην Κων/πολη (1895), κατάλογος (χφο δίφυλλο) με την 

καταγραφή σερβίτσιων και οικοσκευής της. 

 

4.5  Γάμος Αργυρώς Μ. Ροδοκανάκη με Νικόλαο Γ. Μακκά (1876-1920) 

- Οικογενειακή αλληλογραφία σχετική με το γάμο της Αργυρώς, θυγατέ-

ρας Ματθαίου Ροδοκανάκη με τον γιατρό Νικόλαο Γ. Μακκά. 

- Επιστολές Δέσποινας, χήρας  Μ. Ροδοκανάκη (μητέρα της νύφης) και 

Στέφανου Μικρουλάκη (θείου) προς τον πατέρα του γαμπρού, Γεώργιο Α. 

Μακκά κ.ά. Επιστολή Στ. Μικρουλάκη προς τον ανιψιό του Νικόλαο Γ. 

Μακκά (1876). 



- Επιστολές Δημητρίου Ν. Ταμβάκου (αδελφού Δέσποινας και θείου) προς 

Γεώργιο Α. Μακκά και τον γιο του Νικόλαο Μακκά, μέλλοντα σύζυγο 

Αργυρώς Ροδοκανάκη (1876-1882). 

- Επιστολές μελλόνυμφων Δέσποινας και Νικολάου προς τον πατέρα τους 

Γεώργιο Μακκά (1876). 

- Επιστολές οικογένειας Ταμβάκου και επιστολή Λουλίτζας Μαυρογορδά-

του (που σύστησε τη νύφη) προς Γ. Α. Μακκά. 

- Αλληλογραφία Νικολάου Γ. Μακκά με τη μητέρα της νύφης Δέσποινα  

Μ. Ροδοκανάκη και τον θείο της Στ. Μικρουλάκη (1876). 

- Προικοσύμφωνο συμβόλαιο (αντίγραφο) με το οποίο αποδίδονται 5.000 

λίρες Αγγλίας στη μελλόνυμφη Αργυρώ Μ. Ροδοκανάκη. Σημείωμα Ν. 

Μακκά με την καταγραφή χρηματικών ποσών προίκας και κληρονομίας 

της συζύγου του (1876, 1920). 

 

4.6  Εμμανουήλ Μ. Ροδοκανάκης (1847-1896) 

- Πιστοποιητικό γεννήσεως (υπογράφει ο  δήμαρχος Ερμούπολης Αργύ-

ριος Ταρποξής) (1847). 

- Έλεγχοι εξαμήνων κατά την φοίτηση του Εμ. Ροδοκανάκη στην Εμπορι-

κή Σχολή Τεργέστης (1863-1864). 

- Επίσημο πληρεξούσιο του Ματθαίου Ροδοκανάκη προς τον γιο του Εμ-

μανουήλ με το οποίο του παραχωρεί δικαίωμα υπογραφής για την εταιρεία 

“Ροδοκανάκης & Φραγκιάδης” (Τεργέστη 1868). 

- Παραχωρητήριο οικογενειακού τάφου στην οικογένεια Ροδοκανάκη για 

την ταφή του Εμμανουήλ Μ. Ροδοκανάκη στο Κοιμητήριο του Σισλί  

στην Κων/πολη (1879). 

- Σημείωμα Δέσποινας Μ. Ροδοκανάκη, όπου καταγράφει το θάνατο, το 

1879, του μονάκριβου γιου της Μανώλη και του αδελφού της Δημητρίου 

Ταμβάκου (1896). 

 

4.7  Οικογένεια Ταμβάκου - Δημήτριος Ν. Ταμβάκος (1896) 

- Διάφορα γενεαλογικά και βιογραφικά στοιχεία και γενεαλογικό δένδρο 

της οικογένειας Δημητρίου Ταμβάκου. 

- Επίσημη βεβαίωση αγγλικού προξενείου στην Κων/πολη για την κατά-

θεση της διαθήκης του Δ.Ν. Ταμβάκου (1814-1896) και τον διορισμό της 

συζύγου του Πολυξένης Ταμβάκου και του αδελφού του Γεωργίου Ν. 

Ταμβάκου ως εκτελεστών της διαθήκης (20/4/1896). 

 

 

Φάκελος 5 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗ (1849-1943) 

 

5.1  Οικογένεια Φωτιάδη 

- Σημειωματάριο δερματόδετο, διαστάσεων (12x8 εκ.), 29 γραμμένες σε-

λίδες, με τίτλο “Ημερολόγιον Φωτίου, υιού Δημητρίου Φωτιάδου και Ε-

λένης” από τη γέννησή του μέχρι τη νηπιακή ηλικία του (1849-1853). 

- Φώτιος Δ. Φωτιάδης (1849-1936): βιογραφικά στοιχεία, πιστοποιητικό 

βαπτίσεως. Άρθρα των Α.Π. Δελμούζου (Νέα Εστία), Σοφίας Σπανούδη, 

Κυριακής Μαμώνη σχετικά με τον γιατρό δημοτικιστή Φώτη Φωτιάδη. 

- Περικλής Δ. Φωτιάδης: βιογραφικό λήμμα. 



- Γενεαλογικά δένδρα και βιογραφικά στοιχεία για τις οικογένειες Φωτιά-

δη και Σταυρίδη. 

 

5.2  Φώτης και Ρωξάνη Φωτιάδη (1919-1938) 

 Οικογενειακή αλληλογραφία: 

- Επιστολή Φώτη Φωτιάδη προς το γιο του Αντώνη (χ.χ.) 

- Επιστολές Αντώνη Φ. Φωτιάδη από τη Βομβάη (όπου εργαζόταν για 

τους Ralli Brothers) προς τους γονείς του Φώτη και Ρωξάνη, το γένος Σο-

βατζόγλου (1919-1934). 

- Επιστολές Λάμπρου Φωτιάδη από το Tlemcen προς τους γονείς του 

(1926-1931). 

- Επιστολή Φώτη Φωτιάδη προς το γιο του Λάμπρο (Κηφισιά, 1926). 

- Επιστολές και καρτ ποστάλ Δέσποινας Α. Φωτιάδη προς τους πεθερούς 

της Φώτη και Ρωξάνη (1927-1928). 

- Επιστολές διαφόρων προς Φώτη Φωτιάδη (1921, 1938). 

 

5.3  Αντώνης Φ. Φωτιάδης (1907-1943) 

- Κείμενο (δφο, 14 σελ.) Ρωξάνης Φέσσα για τον πατέρα της Αντώνη Φω-

τιάδη. 

- Προσωπικά έγγραφα Α. Φωτιάδη: βεβαίωση ληξιαρχικής πράξης γέννη-

σης και βάπτισης (1907), χοτζέτι γηπέδου Πριγκήπου στον Βόσπορο, α-

πονομή παρασήμου (οθωμανική γραφή), διπλώματα απονομής μεταλλίων 

(1914, 1922), διαβατήρια (1916, 1926), σύμβαση εργασίας του Α. Φωτιά-

δη στην εταιρεία Ralli Brothers στη Βομβάη (1925), πρακτικό συσκέψεως 

μελών Δ.Σ. της Λαϊκής Τράπεζας (1941), απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης 

θανάτου (1991). 

- Γάμος Αντώνη Φ. Φωτιάδη με Δέσποινα Ν. Μακκά: προικοσύμφωνο, 

ληξιαρχική πράξη γάμου (1922), φάκελος με αποδείξεις γαμήλιων εξόδων. 

- Ημερολόγιο: τετράδια (3) με ημερολογιακές  εγγραφές του Α. Φωτιάδη 

την περίοδο της Κατοχής (αρχή 28/10/1940, τέλος 23 Αυγούστου 1943). 

 

Φάκελος 6 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΦΕΣΣΑ (1897-1980) 

 

6.1  Οικογένεια Κωνσταντίνου Φέσσα (1897-1996) 

- Κείμενο (δφο) Ρωξάνης Φέσσα για την οικογένεια του συζύγου της Φαί-

δωνα Κ. Φέσσα, γενεαλογικό δένδρο, επιστολή Ηλία Φέσσα (1994). 

-Προσωπικά έγγραφα Κωνστ. Φέσσα: φωτοαντίγραφο πτυχιακής εξέτα-

σης στην Ιατρική Σχολή (1897), πτυχίο Χειρουργικής και Μαιευτικής σε 

περγαμηνοειδή χάρτη (1897), άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος 

για τον γιατρό Φέσσα στην επικράτεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας 

που εκδόθηκε από την Ιατρική Σχολή της Τουρκίας (1900). [Το πτυχίο και 

η άδεια ασκήσεως φυλάσσονται σε μεταλλικό κύλινδρο]. Αγγελτήριο γάμου 

με την Ευφροσύνη (Φωφώ) Ν. Τσαμαδού (1919), δελτίο ταυτότητας βου-

λευτή Δράμας (1915), δελτίο ταυτότητας Ιατρικού Συλλόγου (1931). 

- Βιογραφικά και γενεαλογικά στοιχεία για την οικογένεια του γιατρού 

Δημητρίου Αστεριάδη από την Καβάλα (1985). 

- Επιστολή Δημ. Σούλα προς Φ. Φέσσα σχετική με τον τρόπο συγγένειας 

μεταξύ τους (1996). 



- Άρθρα, αποκόμματα εφημερίδων, έντυπα κ.λπ. για τη Βλάστη στη δυτι-

κή Μακεδονία (τόπο καταγωγής της οικογένειας Φέσσα), την Καβάλα (ό-

που μετοίκησαν) και την οικογένεια Φέσσα. 

- Περιοδικό Κολλεγίου Αθηνών Ερμής (τχ. 6, 1965) με άρθρα για τον Α-

ντώνη Φωτιάδη και την επιχείρηση “Ανατόλια” των Πυγμαλίωνα Φέσσα 

και Α. Πορτόλου. 

 

6.2  Οικογένεια Τσαμαδού 

- Κείμενο (δφο) Ρωξάνης Φέσσα για την οικογένεια της συζύγου του 

Κωνσταντίνου Φέσσα, Ευφροσύνης (Φωφώς) το γένος Τσαμαδού. 

- Διάφορα σημειώματα και σχεδιάσματα γενεαλογικών δένδρων για την 

οικογένεια του Μιχαήλ Α. Τσαμαδού από την Ύδρα, πάππου της Ευφρο-

σύνης Κ. Φέσσα. 

- Φωτοαντίγραφα από τα Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας  σχετικά με 

μέλη της οικογένειας Τσαμαδού (Λάζαρο, Αναστάσιο, Δημήτριο), αντί-

γραφο διαθήκης Νικολάου Μ. Τσαμαδού, δημοσιεύματα σχετικά με την 

οικογένεια Τσαμαδού, την Ύδρα κ.λπ. 

 

6.3  Οικογένειες Τσαγκούλη και Καραβασίλη 

- Κείμενο (δφο) Ρωξάνης Φωτιάδη Φέσσα, γενεαλογικό δένδρο, σημειώ-

σεις για πρόσωπα της οικογένειας Τσαγκούλη από το Δελβινάκι της Ηπεί-

ρου, απόγονος της οποίας ήταν η Ελένη Τσαγκούλη (1860-1942), σύζυγος 

του Νικολάου Τσαμαδού. 

- Κείμενο (δφο, 10 σελίδων) του Eugen Mirza (Γαλάτσι 2001) στα ρουμά-

νικα και μετάφρασή του στα ελληνικά, για την οικογένεια  Καραβασίλη με 

τίτλο “Η ιστορία μιας οικογένειας από την Βεσσαραβία: η δόξα και οι δυ-

στυχίες της”. 

 

6.4  Φαίδων Κ. Φέσσας – Προσωπικά (1935-1980) 

- Προσωπικά έγγραφα: δελτία ταυτότητας (1935-1942), απόσπασμα ποι-

νικού μητρώου (1948), εγκύκλιος υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την 

απονομή αναμνηστικών μεταλλίων στους αγωνιστές της Εθνικής Αντί-

στασης (1954), σχέδιο αίτησης γιατρού Φ. Φέσσα και αντίγραφο αίτησης 

δικηγόρου Γ. Κωστογιάννη για την αναγνώριση τους ως μέλη της Αντί-

στασης. 

- Εθελοντής νοσοκόμος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: δελτία ταυτότη-

τας εθελοντή τραυματιοφορέα, σημείωμα και τηλεγράφημα με διαταγές 

για τη συνοδεία ψυγείων αίματος, φύλλα πορείας (1941), σημειωματάριο. 

- Στρατιωτική θητεία - εφεδρεία: φύλλο πορείας, φύλλο μητρώου εφέ-

δρου ανθυπιάτρου Φαίδωνα Φέσσα, απόσπασμα απολυτηρίου, σημειωμα-

τάριο/ημερολόγιο, δύο επιστολές προς Φαίδωνα Φέσσα (1948-1972). 

-Επετηρίδα αποφοίτων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών 

στα πενήντα του χρόνια (1929-1979), Αθήνα 1980. 

 

6.5  Φαίδων Κ. Φέσσας - Αντιστασιακή δράση (1942-1974) 

 Κατοχή – αντιστασιακές οργανώσεις: 

-Σημείωμα Πάνου Κόκκα προς Φ. Φέσσα από την Εύβοια καθ’οδόν προς 

τη Μέση Ανατολή (15/9/1944), γραμματόσημο και σημείωμα (φωτοαντί-

γραφο) για την οργάνωση “Εθνική Δράσις”. 

Πρόσκληση και ομιλία Φ. Φέσσα για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την 

έκδοση της εφημερίδας Ελευθερία και 20 χρόνων από τον θάνατο του εκ-



δότη Πάνου Κόκκα (ΕΣΗΕΑ, 13/12/1944). Άρθρο Π. Γιαννακόπουλου για 

τον Π. Κόκκα στην εφημερίδα Πελοπόννησος (1974). 

- Κείμενο προφορικής μαρτυρίας Φ. Φέσσα για το βιβλίο των Κ.Ν. Χα-

τζηπατέρα και Μ. Φαφαλιού - Δραγώνα  Μαρτυρίες 41-44. 

- Φωτοαντίγραφα από το βιβλίο Η Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων 1941-

45. Ιστορικές μαρτυρίες της Πανελλήνιας  Συνομοσπονδίας Εθνικών Αντι-

στασιακών οργανώσεων 1941-45, σχετικές με τις οργανώσεις “Όμηρος”, 

“Ιερά Ταξιαρχία”, σημειώσεις Φ. Φέσσα (χφο, 3 σελ.), άρθρο Κίτσου 

Μαλτέζου (φττ, 2 σελ.) κ.ά. 

- Λογοδοσία και απολογισμός Ταμείου Διοικητικής Επιτροπής Απόρων 

Φοιτητών (1942), ποίημα Μπάμπη Άννινου, σημείωμα τυπογράφου του 

Ραδιοφωνικού Δελτίου Ν. Κωβαίου (1943). 

- Παράνομος τύπος, προκηρύξεις: προκηρύξεις και φύλλα των εφημερί-

δων Ανεξαρτησία, Δημοκράτης, Απελευθερωτής, Καθημερινή, Ελευθερία 

(περιέχει μικρό ιστορικό της έκδοσης της εφημερίδας), Η Μάχη, ο Αγωνι-

στής, Καθημερινά Νέα, Ραδιοφωνικόν Δελτίον (με μικρό ιστορικό του ε-

ντύπου, φττ) (1942-1944). 

- Οργάνωση “Απόλλων”: διάγραμμα σύνθεσης οργάνωσης (Φ. Φέσσας 

στο τμήμα Τύπος), άρθρο Ερ. Μοάτσου για την οργάνωση, έκθεση (δφη, 4 

σελ.) για την Υπηρεσία  Πληροφοριών και Καταστροφών των Συμμάχων 

στην Αθήνα και τον Κ. Μπενάκη, εκθέσεις για τη δράση και τα σαμποτάζ 

της Υπηρεσίας “Yvonne”. Φωτογραφίες και αρνητικά από διαδηλώσεις 

στην Απελευθεύρωση της Αθήνας, τον Οκτώβριο του 1944. 

 

 


