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Κωδικόσ (οί) αναγνώριςησ 

ΑΒΕ 2189, Κ 408 

Τίτλοσ 

Αρχείο Ναυςικάσ Μαρκογιαννάκθ-Παππά 

Χρονολογία (εσ) 

1941-1945 

Επίπεδο περιγραφήσ  

Αρχείο 

Μέγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

4 χειρόγραφα και ζνα ζγγραφο 

Όνοµα παραγωγού (ών) 

Μαρκογιαννάκθ-Παππά, Ναυςικά 

∆ιοικητική ιςτορία / Βιογραφικό ςηµείωµα 

Η Ναυςικά Μαρκογιαννάκθ-Παππά, με καταγωγι από το Ρζκυμνο τθσ Κριτθσ, 

γεννικθκε το 1915 ςτθ Μυτιλινθ, όπου υπθρετοφςε τότε ο πατζρασ τθσ, 

αξιωματικόσ τθσ Χωροφυλακισ. Επτά χρόνια αργότερα ο Εμμανουιλ 

Μαρκογιαννάκθσ μετατζκθκε ςτθ μφρνθ, και ζτςι θ μικρι Ναυςικά ζηθςε τθ 

Μικραςιατικι καταςτροφι ζωσ και τθν κορφφωςι τθσ που βρικε τθν οικογζνεια 

ςτα Βουρλά. Από τα Βουρλά θ μαράγδα Μαρκογιαννάκθ πιρε τισ δφο κόρεσ και 

πζραςαν ωσ πρόςφυγεσ ςτθ Χίο, όπου αργότερα ζφκαςε και ο πατζρασ. Λόγω των 

μετακινιςεων τθσ οικογζνειασ τα μακθτικά τθσ χρόνια τα ζκαμε ςτθν μφρνθ, ςτο 

Ομιρειον Παρκεναγωγείο, ςτο Ηράκλειο τθσ Κριτθσ, ςτο Αργοςτόλι Κεφαλλθνίασ, 

ςτα Χανιά Κριτθσ, ςτθν Κζρκυρα και ςτα Ιωάννινα. Η κιρυξθ του πολζμου τθν 

βρικε φοιτιτρια τεταρτοετι τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

Σο πτυχίο τθσ το πιρε με τθν απελευκζρωςθ, κακϊσ και του Γαλλικοφ Ινςτιτοφτου 

τθσ Ακινασ («Γαλλικι Ακαδθμία»). Εργάςτθκε από το 1949 ζωσ το 1978 ςτθ χολι 

κθλζων «Κρίκου» (ςτθν οδό Μαντϊσ Μαυρογζνουσ, ςτον Άγιο Παντελειμονα 

Αχαρνϊν), θ οποία διζκετε ςτθν αρχι και οικοτροφείο. τθ ςχολι αυτι διετζλεςε 

για τρία χρόνια Γενικι Διευκφντρια. Παντρεφτθκε τον Ευκφμιο Παππά, κακθγθτι 

ωματικισ Αγωγισ, ο οποίοσ εργάςτθκε πολλά χρόνια ςτο Βαρβάκειο, εξελίχκθκε 

μζχρι Επικεωρθτισ ωματικισ Αγωγισ ςτα Ιωάννινα και πζκανε το 1997. Η Ναυςικά 
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άφθςε τον κόςμο τοφτο, πλιρθσ θμερϊν και νθφάλια, ςτισ 9 Φεβρουαρίου του 

1914. 

*Πθγι βιογραφικοφ: Ναυςικά Μαρκογιαννάκθ- Παππά, Με τα μάτια τησ Ναυςικάσ. 

Προςδοκώντασ το τζλοσ του πολζμου. 1943-1945, Ακινα 2014 (επιμζλεια: Μάχθ 

Παΐζη-Αποςτολοποφλου)+   

∆ιαδικαςία πρόςκτηςησ 

Δωρεά τθσ Μάχθσ Παΐηθ-Αποςτολοποφλου (22/11/2018) 

Παρουςίαςη περιεχοµένου 

Ζγγραφο με περίλθψθ των θμερολογίων των ετϊν 1940-1945 (αυτόγραφο 

ςθμείωμα τθσ Ναυςικάσ Μαρκογιαννάκθ-Παππά ςε προχωρθμζνθ θλικία, χ.χ.). 

Πζντε ετιςια χειρόγραφα θμερολόγια τθσ Ναυςικάσ Μαρκογιαννάκθ-Παππά, ωσ 

εξισ: 

 Ζνα (1) θμερολόγιο (22/02/1941-31/12/1941), ςελ. 124 

 Ζνα (1) θμερολόγιο (01/01/1942-31/12/1942), ςελ. 310 

 Ζνα (1) θμερολόγιο του ζτουσ 1943 (01/01/1943-29/12/1943), ςελ. 271 

 Ζνα (1) θμερολόγιο του ζτουσ 1944 (Ιανουάριοσ 1944-29/12/1944), ςελ. 288 

&1 φφλλο λυτό 

 Ζνα (1) θμερολόγιο του ζτουσ 1945 (12/01/1945-28/12/1945), ςελ. 320 

Μαηί με το πιο πάνω αρχειακό υλικό κατατζκθκε θ δίτομθ ζκδοςθ των θμερολογίων 

με τίτλο: «Με τα μάτια τθσ Ναυςικάσ» 1. Σα δφςκολα χρόνια 1941-1942 (εκδ. 

Πορεία, 2010) και 2. Προςδοκϊντασ το τζλοσ του πολζμου 1943-1945 (2014), θ 

οποία είναι διακζςιμθ ςτθ Βιβλιοκικθ τθσ Κ.Τ. των ΓΑΚ.  

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 
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Δημοςιεύςεισ / βιβλιογραφία 

1. Ναυςικά Μαρκογιαννάκθ- Παππά, Με τα μάτια τησ Ναυςικάσ. Τα δφςκολα 

χρόνια. 1941-1942, εκδόςεισ Πορεία, Ακινα 2010 (επιμζλεια: Μάχθ Παΐηθ-

Αποςτολοποφλου) 

2. Ναυςικά Μαρκογιαννάκθ- Παππά, Με τα μάτια τησ Ναυςικάσ. Προςδοκώντασ το 

τζλοσ του πολζμου. 1943-1945, Ακινα 2014 (επιμζλεια: Μάχθ Παΐηθ-

Αποςτολοποφλου) 

Παρατηρήςεισ και όνοµα του/τησ αρχειονόµου 

Ευγενία Κρεμμυδά 

Κανόνεσ ή πρότυπα περιγραφήσ 

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2θ ζκδοςθ 

Χρονολογία(εσ) περιγραφήσ 

2019 

Θέματα 

Γερμανικι Κατοχι 1941-1945 

 

 


