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ΤΟ 1981 ΟΙ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΛ ΛΟΓΕΣΟΙ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΛ ΛΟΓΕΣ του Μουσε�ου 
Μπεν�κη πλουτ�στηκαν απ� μια αξι�λογη συλλογ# 32 
κυπριακ%ν &ργων λαϊκ#ς κεντητικ#ς απ� τη συλλογ# 
της αρχαιολ�γου Αγγελικ#ς Πασχαλ�δου-Πιερ�δου 
(1918-1973), σκαπαν&ως της &ρευνας της κυπριακ#ς 
λαϊκ#ς τ&χνης. Η δωρε� προερχ�ταν απ� τον Γι%ργο 
Φιλ�ππου Πιερ�δη και τη Μαρ�να Πιερ�δου, εις εκπλ#-
ρωσιν σχετικ#ς επιθυμ�ας της Αγγελικ#ς Πιερ�δου. Στο 
μελ&τημα που ακολουθε� παρουσι�ζονται επιστολικ&ς 
μαρτυρ�ες που φωτ�ζουν τα συμφραζ�μενα της δημιουρ-
γ�ας της συλλογ#ς. Περιγραφ# των αντικειμ&νων της 
συλλογ#ς περιλαμβ�νεται στον υπ� &κδοση κατ�λογο 
Η�Κυπριακή�εθνογραφική�συλλογή�του�Μουσείου�Μπε�
νάκη, &ργο της Ευφροσ=νης Ριζοπο=λου-Ηγουμεν�δου.

***

Στα χρ�νια 1950-1954 δ=ο γυνα�κες αρχαιολ�γοι, παλι&ς 
γν%ριμες και φ�λες απ� τα χρ�νια των σπουδ%ν τους στο 
Πανεπιστ#μιο Αθην%ν και τις δοκιμασ�ες της Κατοχ#ς, 
ανταλλ�σσουν μεταξ= τους γρ�μματα για την προσωπι-
κ# τους ζω# και τη δουλει� τους, ανακαλ%ντας μον�μως 
το συναισθηματικ� υπ�βαθρο μιας ισχυρ#ς φιλ�ας που 
τις ε�χε συνδ&σει κ�ποτε. Η φιλ�α εκε�νη �ντεξε στον 
χρ�νο και την απ�σταση που χ%ριζε την Κ=προ απ� 
την Ελλ�δα τ�τε, πριν απ� την εποχ# ουσιαστικ� της 
τηλεφωνικ#ς επικοινων�ας και της αεροπορικ#ς με-
τακ�νησης, γιατ� &νας απ� τους συντελεστ&ς της #ταν 
πολιτικ�ς, η κοιν# στρ�τευση των δ=ο γυναικ%ν αλλη-
λογρ�φων στην υπ�θεση της Εθνικ#ς αντ�στασης και 
η &νταξ# τους σε οργανωτικ� σχ#ματα της Αριστερ�ς 

στα χρ�νια της Κατοχ#ς. Η θερμ�τητα των αισθημ�των 
εξηγε� και τη συντ#ρηση των γραμμ�των της Κ=πριας 
φ�λης της απ� τη μ�α απ� τις δ=ο αλληλογρ�φους, την 
Άννα Χατζηνικολ�ου.1 Δυστυχ%ς οι δικ&ς της επιστολ&ς 
δεν σ%θηκαν στο αρχε�ο της Αγγελικ#ς Πιερ�δου,2 που 
διατηρε� με μεγ�λη επιμ&λεια στη Λευκωσ�α η κ�ρη 
της Μαρ�να Πιερ�δου. Ε�ναι πιθαν�ν �τι τα γρ�μματα 
χ�θηκαν κατ� τις μετακιν#σεις της αποδ&κτρι�ς τους 
απ� τη Λευκωσ�α στην Αμμ�χωστο και π�λι π�σω στη 
Λευκωσ�α, μετακιν#σεις τις οπο�ες επ&βαλαν οι αλλα-
γ&ς στην προσωπικ# της ζω# στα χρ�νια ακριβ%ς της 
αλληλογραφ�ας τους, �πως φα�νεται και στις επιστολ&ς 
που δημοσιε=ονται εδ%. Π�ντως η φιλ�α μεταξ= των δ=ο 
κυρι%ν της αρχαιολογ�ας διατηρ#θηκε &ως τον πρ�ω-
ρο θ�νατο της Αγγελικ#ς Πιερ�δου τον Οκτ%βριο του 
1973. Αυτ� φα�νεται και απ� τρ�α ευχετ#ρια δελτ�ρια 
με αρχαιολογικ&ς παραστ�σεις που επ�σης διαφ=λαξε 
η Άννα Χατζηνικολ�ου και μεταφ&ρουν τις ευχ&ς της 
Αγγελικ#ς για τις γιορτ&ς των Χριστουγ&ννων και της 
Πρωτοχρονι�ς, με τελευτα�α μια κ�ρτα της 20#ς Δεκεμ-
βρ�ου 1967 με ευχ&ς για τον καινο=ριο χρ�νο 1968. Με 
την επιβολ# της δικτατορ�ας στην Ελλ�δα, που ξαναζω-
ντ�νεψε στις δ=ο αλληλογρ�φους τις παλι&ς ανησυχ�ες 
των πολιτικ%ν δι%ξεων, διακ�πηκε οριστικ� η γραπτ# 
επικοινων�α τους. 

Μ&σα απ� τον �μεσο προσωπικ� λ�γο των επιστολ%ν 
περν�, βιωμ&νη στην καθημεριν# και τη συναισθηματι-
κ# ζω# των ανθρ%πινων φορ&ων της, και η ιστορ�α της 
αρχαιολογ�ας στην Ελλ�δα και την Κ=προ στις απαρχ&ς 
της δεκαετ�ας του 1950. Απ� τα γρ�μματα της Αγγελικ#ς 
στην Άννα Χατζηνικολ�ου μαθα�νουμε για τον διορισμ� 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
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της Άννας στο Βυζαντιν� Μουσε�ο των Αθην%ν, το 1950, 
τα επαγγελματικ� της ταξ�δια για παρακολο=θηση επι-
στημονικ%ν συνεδρ�ων και –το πιο ενδιαφ&ρον για την 
ιστορ�α της επιστημονικ#ς &ρευνας– παρακολουθο=με 
τις απαρχ&ς των μελετ%ν της για τη συγγραφ# της μονο-
γραφ�ας για τον Άγιο Μ�μα.3 Μ�λιστα στην περ�πτωση 
αυτ#, σε σχ&ση με τη συγγραφ# αυτο= του σημαντικο= 
&ργου, πληροφορο=μαστε και για τη βο#θεια που της 
προσ&φερε η φ�λη της απ� την Κ=προ, με τη φωτογρ�-
φιση της ωρα�ας αν�γλυφης παρ�στασης του αγ�ου απ� 
τον καθολικ� να� του Σταυρο= της Λευκωσ�ας, που δη-
μοσ�ευσε η Άννα Χατζηνικολ�ου στο βιβλ�ο της.4

Πιο πυκν&ς ε�ναι οι πληροφορ�ες για την αρχαιολογικ# 
δραστηρι�τητα στην Κ=προ: μαθα�νουμε για τις ανασκα-
φ&ς στην αρχα�α Π�φο το 1950 και το 1951 καθ%ς και 
για την ανακ�λυψη το καλοκα�ρι του 1952 της μυκηναϊ-
κ#ς ακρ�πολης της Παλαιοπ�φου, για τα πρ%τα β#ματα 
της οργ�νωσης του επαρχιακο= αρχαιολογικο= μουσε�ου 
στην Αμμ�χωστο και για την �δρυση της δημοτικ#ς βι-
βλιοθ#κης Αμμοχ%στου, στην οπο�α πρωταγων�στησε 
ο σ=ζυγος της Αγγελικ#ς, Γι%ργος Φιλ�ππου Πιερ�δης. 
Απ� τη σχετικ# αναφορ� στο τελευτα�ο γρ�μμα της 
Αγγελικ#ς προς την Άννα Χατζηνικολ�ου, φα�νονται 
οι απαρχ&ς της προσπ�θειας αυτ#ς που απ&ληξε στη 
δημιουργ�α μιας απ� τις πιο αξι�λογες δημ�σιες βιβλι-
οθ#κες στην Κ=προ, που δυστυχ%ς καταστρ�φηκε λ�γω 
της τουρκικ#ς εισβολ#ς και κατοχ#ς της Αμμοχ%στου. 
Στο �διο γρ�μμα μαρτυρε�ται και η αγων�α της ερευν#-

τριας που βρ�σκεται αποκομμ&νη στην περιφ&ρεια, σε 
σχ&ση με την &λλειψη βιβλ�ων και τις αντιξο�τητες που 
παρεμβ�λλονται στον δρ�μο της &ρευνας: «παιδεύομαι�
πολύ�μέ�τήν�ἔλλειψη�βιβλίων�γιά�τό�θέμα�μου». 

Ωστ�σο, τα γρ�μματα της Αγγελικ#ς Πασχαλ�δου-
Πιερ�δου προς την Άννα Χατζηνικολ�ου συνιστο=ν 
προσωπικ&ς καταθ&σεις και για δ=ο �λλα ζητ#ματα 
γενικ�τερου ενδιαφ&ροντος. Το &να απ� τα ζητ#μα-
τα αυτ� αναφ&ρεται στην ιστορ�α της επιστημονικ#ς 
&ρευνας στην Κ=προ. Η αλληλογραφ�α Χατζηνικολ�ου 
– Πασχαλ�δου �ρχισε και συνεχ�στηκε για αρκετο=ς μ#-
νες στα 1950-1951 με αφορμ# το ενδιαφ&ρον της Άννας 
Χατζηνικολ�ου για τα περ�φημα Λευκαρ�τικα κεντ#ματα 
της Κ=πρου. Οι ανταλλαγ&ς πληροφορι%ν σε σχ&ση με 
τη σχετικ# παραγγελ�α της Άννας δ�νουν την ευκαιρ�α 
στην Αγγελικ# να αποκαλ=ψει &να σημαντικ� –το ση-
μαντικ�τερο �πως αποδε�χθηκε– στοιχε�ο του κ�σμου 
των ενδιαφερ�ντων της, την αγ�πη της για τη λαϊκ# 
τ&χνη και την επ�μονη προσπ�θει� της να αφοσιωθε� 
στη μελ&τη αυτ#ς της &ξοχης καλλιτεχνικ#ς &κφρασης 
του λαϊκο= πολιτισμο= της Κ=πρου. Στα γρ�μματ� της 
εκδηλ%νεται σταδιακ� το ενδιαφ&ρον της αυτ�, εμφα-
ν�ζονται οι απαρχ&ς των ερευν%ν και των αναζητ#σε-
%ν της, επισημα�νονται οι δυσκολ�ες της &ρευνας και 
αναφ&ρονται οι πρ%τες της μελ&τες: βλ&πουμε δηλαδ# 
να καταγρ�φονται τα πρ%τα β#ματα της πραγματικ� 
ιστορικ#ς προσπ�θειας εν�ς σκαπαν&α της &ρευνας που 
εγκαιν�ασε στην Κ=προ τη συστηματικ# μελ&τη της 

Εικ. 1. Παρυφ# σεντονιο= απ� τη Λευκωσ�α, κεντητ�ς δι�κοσμος σε κυπριακ� λιν�, 0,91 x 0,28 μ. Αθ#να, Μουσε�ο 
Μπεν�κη, Δωρε� Γι%ργου και Μαρ�νας Πιερ�δη (Συλλογ# Αγγελικ#ς Πιερ�δου), αρ. ευρ. 26138. 
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λαϊκ#ς τ&χνης. Στο γρ�μμα της απ� 12 Φεβρουαρ�ου 
1953 η Αγγελικ# ομολογε� στην Άννα απερ�φραστα �τι, 
παρ� την επαγγελματικ# της απασχ�ληση με την αρ-
χαιολογ�α, το πραγματικ� της μερ�κι #ταν �λλο: «ἐμένα�
περισσότερο�μ’�ἐνδιαφέρει�ἡ�Λαϊκή�Τέχνη». Στον τομ&α 
πρ�γματι αυτ� στα λ�γα χρ�νια της ενεργο= της δρ�σης, 
στην εικοσαετ�α ουσιαστικ� 1950-1970, η Αγγελικ# Πα-
σχαλ�δου-Πιερ�δου &θεσε στην Κ=προ τα θεμ&λια εν�ς 
σημαντικ�τατου κλ�δου &ρευνας.

Το �λλο γενικ�τερο ζ#τημα που ανακ=πτει στην αλλη-
λογραφ�α της Αγγελικ#ς Πιερ�δου με την Άννα Χατζηνι-
κολ�ου ε�ναι εκε�νο της θ&σης της γυνα�κας αρχαιολ�γου 
στην κοινων�α. Ζ#τημα σημαντικ�, συχν� δραματικ�, της 
κοινωνιολογ�ας της γν%σης, αντιμετωπ�ζεται απ� τις δ=ο 
γυνα�κες αρχαιολ�γους ως προσωπικ�ς προβληματισμ�ς, 
τον οπο�ο βι%νουν ως αντ�φαση μεταξ= των απαιτ#σεων 
της επαγγελματικ#ς και της οικογενειακ#ς ζω#ς, αντ�-
φαση που κατ� καν�να επ&βαλλε σοβαρ&ς θυσ�ες στη 
γυνα�κα. Στην �δια λογικ# εγγρ�φονται και οι σοβαρ&ς 
ανισ�τητες στη μεταχε�ριση της γυνα�κας στην επαγγελ-
ματικ# της ζω#, ανισ�τητες και αδικ�ες τις οπο�ες β�ωσε 
κατ� κ�ρον η Αγγελικ# Πιερ�δου αρχικ� υπ� τους βρε-
τανικο=ς αποικιοκρατικο=ς ν�μους στην Κ=προ, οι οπο�οι 
δημιο=ργησαν διοικητικ&ς πρακτικ&ς που συνεχ�στηκαν 
και μετ� την ανεξαρτησ�α της ν#σου και επηρ&ασαν την 
επαγγελματικ# της εξ&λιξη. Ε�ναι πρ�γματι ατυχ&ς που 
το σχετικ� γρ�μμα της Άννας Χατζηνικολ�ου για την κοι-
νωνικ# και επαγγελματικ# εμπειρ�α της γυνα�κας αρχαι-
ολ�γου, το οπο�ο μνημονε=ει η Αγγελικ# Πιερ�δου στην 
επιστολ# της απ� 30 Οκτωβρ�ου 1951, δεν &χει διασωθε�. 
Π�ντως τα στοιχε�α που μας παραδ�δουν τα γρ�μματα 
της Αγγελικ#ς Πιερ�δου εικονογραφο=ν ε=γλωττα στη 
λιτ�τητ� τους τα διλ#μματα και τις αγων�ες της εργα-
ζ�μενης επιστ#μονος στην Ελλ�δα και την Κ=προ στην 
αμ&σως μεταπολεμικ# εποχ#. 

***

Ά

Λευκωσία�16.10.50
Ἀγαπητή�μου�Ἄννα

Ἄργησα�λίγο�νά�σοῦ�ἀπαντήσω�γιά�δυό�λόγους.�Ἀλλά�πρίν�
σοῦ�ἐξηγήσω�σοῦ�στέλλω�θερμά�συγχαρητήρια�γιά�τήν�
ἐπιτυχίαν�σου�καί�γιά�τόν�διορισμό�σου,�πού�πιστεύω πῶς�

ἔγινε�ἴσαμε�τώρα,�στό�Bυζαντινό�Mουσεῖο.�Εἶν’�ἀλήθεια�
πῶς�ἡ�ἐργασία�στά�Mουσεῖα�–ἐργασία�ταξινομήσεως�καί�
μελέτης–�εἶναι�ἐντελῶς�διαφορετική�ἀπό�τήν�ἐργασίαν�
τῶν�σχολείων.�Κάθε�μιά�ἔχει�τή�χάρη�της.�Ἐμεῖς�προτι�
μήσαμε�τή�πρώτη,�πού�ἴσως�νά�εἶναι�ἡ�καλύτερη.�
Λοιπόν�τώρα�οἱ�λόγοι�τῆς�ἀργοπορίας�μου.�Πρῶτα�γιατί�

ἔφυγα�γιά�τήν�Πάφο�ἀπό�τίς�ἀρχές�τοῦ�Σεπτέμβρη�μέ�ἄδεια�
γιά�νά�ξεκουραστῶ�λιγάκι�ἀπό�τή�φοβερή�ζέστη�τῆς�Λευ�
κωσίας�καί�ἀπό�τήν�κούραση�τῶν�ἀνασκαφῶν.�Καί�δεύ�
τερον�γιατί�περίμενα�νά�ξαναπάω�στά�Λεύκαρα�μέ�κάποια�
Ἐγγλέζα�φίλη�μου�καί�νά�κυτάξω�καί�γιά�τά�κεντήματα�
πού�ζήτηξες.�Εἶν’�ἀλήθεια�πῶς�στοιχίζουν�κάπως�ἀκριβά,�
ἄν�καί�εἶναι�καμωμένα�μέ�κλωστή�Kυπριακή�καί�σέ�ροῦχο�
ἐγχώριο.�Εἶναι�βλέπεις�δουλειά�τοῦ�χεριοῦ�καί�στοιχίζει�
ὁ�κόπος.�Λοιπόν,�ἕνα�τραπεζομάντηλο�τσαγιοῦ�σέ�120�
πόντους�τετράγωνο�καί�12�πετσετάκια�ὅπως�παρήγγειλες�
μέ�κέντημα,�ροῦχο,�κλωστή�ὅμοια�στό�στύλ�μ’�ἐκεῖνο�πού�
σοῦ�ἔστειλα�θά�στοιχίσει�£�4�10�0�ἕως�5�0�0.�Ἄν�νομίζῃς�
ὅτι�σοῦ�συμφέρει�ἡ�τιμή�γρᾶψε�μου�νά�τό�παραγγείλω�στά�
Λεύκαρα�στήν�ἴδια�κοπέλλα�πού�κέντησε�καί�κεῖνο�πού�
σοῦ�ἔστειλα.�Ἴσως�μέ�4�1/2�λίρες�νά�τό�κάμῃ.�
Θέλω�νά�μάθω�τί�ἔγινε�ἡ�μελέτη�σου�γιά�τόν�Ἅγιο�Mάμα.�

Θά�τήν�τέλειωσες�πιστεύω.�Γρᾶψε�μου�νέα�σου,�καί�νέα�τῶν�
φίλων�μας.�Τί�γίνεται�ἡ�Bαρβάρα;�ποῦ�ἐργάζεται.�Ἔμαθα�
ἀπό�κάποια�κοινή�μας�φίλη�ὅτι�εἶναι�στήν�Ἀθήνα.�
Θά�μέ�ὑποχρεώσῃς�ἄν�μοῦ�στείλῃς�ἕνα�ἀντίτυπο�ἀπό�τή�

διατριβή�σου.�Στίς�ἀνασκαφές�μείναμε�1�1/2�μῆνα,�ἀπό�
τά�μέσα�Ι̉ουνίου�μέχρι�τό�τέλος�Ι̉ουλίου.�Ἦταν�δουλειά�
θαυμασία�ἀλλά�πάρα�πολύ�σκληρή.�Ὁ�ἥλιος�μ’�ἔκανε�
κάρβουνο.�Τώρα�βέβαια�ἄσπρισα�λιγάκι.�Φαίνεται�ὅτι�τ’�
ἀποτελέσματα�ἦταν�πολύ�καλά�κι’�ἔτσι�ἡ�Ἀποστολή�θά�
συνεχίσῃ�τήν�ἐργασία�της�καί�στό�θέρος�τοῦ�1951,�ἄν�ἡ�
διεθνής�κατάσταση�εἶναι�ὁμαλή�καί�μπορέσουν�νά�ἔλθουν�
ἀπό�τήν�Ἀγγλία.�
Γρᾶψε�μου�νέα�σου�ἀπό�τήν�ἐργασία�σου�στό�Bυζαντινό�

Mουσεῖο.�Πές�χαιρετισμούς�στόν�καθηγητή�κύριο�Σωτη�
ρίου�ἀπό�τήν�κόρη�ἑνός�παλιοῦ�του�συμμαθητοῦ.�Ὁ�πατέ�
ρας�μου�ἦταν�συμφοιτητής�μέ�τόν�Σωτηρίου.�
Xαιρετισμούς�στόν�ἄντρα�σου.�

Mέ�ἀγάπη
Ἀγγέλα

Σχ�λια
Εργασία�των�σχολείων: η Αγγελικ# Πασχαλ�δου αναφ&ρε-
ται προφαν%ς στη σ=ντομη εκπαιδευτικ# της προϋπηρεσ�α 
στο Γυμν�σιο Π�φου στα χρ�νια 1945-1948, την πρ%τη της 
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δουλει� μετ� την επιστροφ# στην Κ=προ το 1945. 
Κούραση�των�ανασκαφών: αναφ&ρεται στις ανασκαφ&ς 

της βρετανικ#ς αποστολ#ς British Kouklia Expedition του 
Πανεπιστημ�ου St Andrew’s και του Liverpool Mu seum 
στον αρχαιολογικ� χ%ρο της Παλαιοπ�φου στο χωρι� 
Κο=κλια της Π�φου. Βλ. F. G. Maier – V. Karageorghis, 
Paphos.�History�and�Archaeology (Λευκωσ�α 1984) 18. Η 
Αγγελικ# π#ρε μ&ρος στις ανασκαφ&ς αυτ&ς το καλοκα�ρι 
του 1950, του 1951 και του 1952.
Μελέτη�για�τον�Άγιο�Μάμα : η Άννα Χατζηνικολ�ου ε�χε 

αρχ�σει τη μελ&τη για τον Άγιο Μ�μα με παρ�τρυνση της 
Μ&λπως Merlier #δη απ� το 1948. Το γεγον�ς �τι η Αγγελι-
κ# #ταν #δη εν#μερη μαρτυρε� �τι η επικοινων�α τους #ταν 
παλαι�τερη απ� το γρ�μμα της 16ης Οκτωβρ�ου 1950.
Η�Βαρβάρα: πρ�κειται για τη Βαρβ�ρα Φιλιππ�κη, στε-

ν�τατη φ�λη της Αγγελικ#ς απ� τα χρ�νια των σπουδ%ν 
τους στη Φιλοσοφικ# Σχολ# του Πανεπιστημ�ου Αθην%ν, 
αργ�τερα διευθ=ντρια του Μουσε�ου Δελφ%ν και του Εθνι-
κο= Αρχαιολογικο= Μουσε�ου.
Αντίτυπο�από�τη�διατριβή�σου : η διατριβ# της Άννας 

Χατζηνικολ�ου, Recherches�sur�la�vie�des�esclaves�dans�le�
monde�Byzantin, υποστηρ�χθηκε στο Πανεπιστ#μιο των 
Παρισ�ων το 1948 και εκδ�θηκε στην Collection�του Γαλ-
λικο= Ινστιτο=του Αθην%ν το 1950.
Καθηγητής�Σωτηρίου : πρ�κειται για τον Γε%ργιο Σω-

τηρ�ου, ακαδημαϊκ� και διευθυντ# του Βυζαντινο= Μου-
σε�ου Αθην%ν. Ο Γ. Σωτηρ�ου ε�χε επισκεφθε� την Κ=προ 
με πρ�σκληση της Εκκλησ�ας της Κ=πρου το 1931 και 
το 1936 για να μελετ#σει τα βυζαντιν� μνημε�α της ν#-
σου. Οι επισκ&ψεις αυτ&ς απ&δωσαν το μνημει%δες &ργο 
Τα�Βυζαντινά�Μνημεία�της�Κύπρου (Αθ#να 1935). Το 
γρ�μμα μας προσφ&ρει την ενδιαφ&ρουσα πληροφορ�α 
�τι ο Σωτηρ�ου υπ#ρξε συμφοιτητ#ς με τον πατ&ρα της 
Αγγελικ#ς Πασχ�λη Δ. Πασχαλ�δη (1884-1943), γυμνα-
σι�ρχη του Ελληνικο= Γυμνασ�ου Π�φου. Δεν ε�ναι γνω-
στ� αν οι δ=ο παλαιο� συμφοιτητ&ς ξανασυναντ#θηκαν 
κατ� τις επισκ&ψεις του Σωτηρ�ου στην Κ=προ. Βλ. και 
Μ. Μ. Κιτρομηλ�δου, Η�εφημερίδα�Πάφος�της�Κύπρου 
(Αθ#να 2005) 340. Για τον Πασχ�λη Πασχαλ�δη, την 
εκπαιδευτικ# και πνευματικ# του δρ�ση στην Π�φο, 
βλ. Μ. Μ. Κιτρομηλ�δου, Τα�ελληνικά�γράμματα�στον�
αλύτρωτο�ελληνισμό.�Μεταξύ�Μικράς�Ασίας�και�Κύπρου 
(Λευκωσ�α 1998). Ειδικ�τερα για τα αρχαιολογικ� του 
ενδιαφ&ροντα, βλ. �.π. 456-59, 467-73, 476-79. 

Β´

Λευκωσία�2.VI.51
Ἀγαπημένη�μου�Ἄννα

Πῆρα� τό� γράμμα� σου.� Eἶν’� ἀλήθεια� πῶς� εἶχα� πολλές�
σκοτοῦρες�καί�ἔννοιες�αὐτό�τό�καιρό.�Ἀπό�τήν�ἑτοιμασία�
τῆς�μελέτης�γιά�τά�κεντήματα�ὡς�τίς�διαλέξεις�ὡς�τούς�
ἀρραβῶνες.�Καί�γιά�ν’�ἀρχίσω�μέ�τό�τελευταῖο�σοῦ�γράφω�ὅτι�
βρῆκα�ἕνα�καλό�καί�μορφωμένο�ἄνδρα�καί�ἀρραβωνιάσθηκα.�
Τώρα�ὅμως�θά�τόν�ἀφήσω�γιά�λίγο�καιρό�γιατί�φεύγω�στά�
Kούκλια�τῆς�Πάφου�γιά�ἀνασκαφές�μαζί�μέ�τήν�Ἀγγλική�
Ἀποστολή.�Eἶναι�πραγματικά�δύσκολος�ὁ�συνδυασμός�τῆς�
οἰκογενειακῆς�ζωῆς�μέ�τήν�ἐργασία.�Μιά�ἀπό�τίς�δυό�θά�μεί�
νη�πίσω.�Ἐσύ�εἶν’�ἀλήθεια�πῶς�ἔχεις�περισσότερη�πεῖρα�ἀπό�
μένα�σ’�αὐτές�τίς�δουλειές.�Δῶσε�μου�λίγες�συμβουλές.�
Τή�διατριβή�σου�τή�διάβασα.�Βέβαια�τά�γαλλικά�μου�δέν�

εἶναι�καί�τόσο�καλά.�Φαίνεται�ὅμως�ὅτι�ἐργάσθηκες�πολύ�
ὅτι�ἐχρησιμοποίησες�ὅσο�μποροῦσες�καλύτερα�τίς�πηγές�
καί�γνωρίζεις�καλά�τά�ἱστορικά�δεδομένα.�Διάβασες�τή�

Εικ. 2. Η Αγγελικ# Πασχαλ�δου συμμετε�χε στις 
ανασκαφ&ς της βρετανικ#ς αποστολ#ς British Kouklia 

Expedition του Πανεπιστημ�ου St Andrew’s και 
του Liverpool Museum στον αρχαιολογικ� χ%ρο 

της Παλαιοπ�φου στο χωρι� Κο=κλια της Π�φου, 1950-
1952. Φωτογραφ�α απ� το αρχε�ο της Αγγελικ#ς Πιερ�δου.
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βιβλιοκρισία�τοῦ�Σπυριδάκη�στό�τεῦχος�τοῦ�Mαΐου�τῶν�
Kυπριακῶν�Γραμμάτων;�Ἄν�σοῦ�περισσεύει�κανένα�τεῦχος�
θά�σοῦ�εἴμαστε�εὐγνώμονες�ἄν�ἔστελλες�κι’�ἕνα�στή�βιβλιο�
θήκη�τοῦ�Kυπριακοῦ�Mουσείου.�
Τώρα�γιά�τά�κεντήματα.�Ἔγραψα�στά�Λεύκαρα�ἄν�μποροῦν�

νά�σοῦ�τά�ἑτοιμάσουν�ἐκεῖ.�Ἄν�ὅμως�δέν�γίνει�τίποτα�ἀπό�κεῖ�
θά�κοιτάξω�στά�καταστήματα�τῆς�Λευκωσίας�καί�θά�σοῦ�γρά�
ψω�ἅμα�ἐπιστρέψω�ἀπό�τίς�ἀνασκαφές�στό�τέλος��̉Ιουλίου.�
Χαιρετισμούς�στόν�ἄνδρα�σου�καί�στίς�φίλες�μας.�Χαιρετι�
σμούς�ἀπό�τόν�ἀρραβωνιαστικό�μου.�
Ἡ� διεύθυνσή� μου� στίς� ἀνασκαφές:� Ἀρχαιολογικές�

ἀνασκαφές
Kούκλια�Πάφος

Mέ�πολλή�ἀγάπη
Ἀγγέλα

Σχ�λια
Αρραβωνιάσθηκα�ένα�καλό�και�μορφωμένο�άνδρα : πρ�-
κειται για τον σ=ζυγο της Αγγελικ#ς Γι%ργο Φιλ�ππου 
Πιερ�δη (1904-1999), τον σημαντικ�τερο �σως Κ=πριο 
πεζογρ�φο του 20ο= αι%να και ιδρυτ# της Δημοτικ#ς 
Βιβλιοθ#κης Αμμοχ%στου. 
Βιβλιοκρισία�του�Σπυριδάκη : δημοσιε=θηκε στο πε-

ριοδικ� Κυπριακά�Γράμματα  ΙΣΤ´ (1951) 161. Ο συντ�-
κτης Κ. Σπυριδ�κης #ταν γυμνασι�ρχης του Παγκ=πρι-
ου Γυμνασ�ου και πρ�εδρος της Εταιρε�ας Κυπριακ%ν 
Σπουδ%ν, η κυρ�αρχη προσωπικ�τητα στην επιστημο-
νικ# ζω# της Κ=πρου την εποχ# αυτ#. 

Εικ. 3. Η Αγγελικ# Πασχαλ�δου συμμετε�χε στις ανασκαφ&ς της βρετανικ#ς αποστολ#ς British Kouklia Expedition 
του Πανεπιστημ�ου St Andrew’s και του Liverpool Museum στον αρχαιολογικ� χ%ρο της Παλαιοπ�φου στο χωρι� Κο=κλια 

της Π�φου, 1950-1952. Φωτογραφ�α απ� το αρχε�ο της Αγγελικ#ς Πιερ�δου.
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Γ´

Λευκωσία�30.10.51
Ἀγαπητή�μου�Ἄννα�

Ἄργησα�νά�σοῦ�ἀπαντήσω�στό�γράμμα�σου�γιατί�περίμενα�
νά�ἔλθης�ἀπό�τήν�Πόλη�ὅπως�μοῦ�ἔγραψες.�Πῶς�πέρασες�
στό�ταξείδι�σου;�Ἦταν�ἐκεῖ�καί�ὁ�κ.�Δίκαιος,�ὁ�ἔφορος�τοῦ�
Mουσείου�μας.�
Σ’�εὐχαριστῶ�πολύ�γιά�τό�γράμμα�σου�πού�μοῦ�ἔδωσε�

ἀρκετό�θάρρος.�Εἶν’�ἀλήθεια�πῶς�εἶχα�ἀρχίσει�νά�στενο�
χωριέμαι�γιατί�μέ�τό�γάμο�μου�θά�ἔχανα�τή�δουλειά�μου�
στό�Mουσεῖο�πού�μέ�τόση�δυσκολία�μπόρεσα�νά�ἐπιτύχω.�
Ἀλλά�τώρα�τὤχω�πάρει�ἀπόφαση.�Πολλές�φορές�στή�ζωή�
δέν�μπορεῖ�κανένας�νά�συνδυάζει�καί�τά�δυό�τό�γάμο�καί�τήν�
έργασία.�Τό�καλοκαίρι�ὅμως�θά�πηγαίνω�στίς�ἀνασκαφές.�
Πότε�ἀκριβῶς�θά�παντρευθῶ�δέ�ξεύρω�ἀκόμα.�Πάντως�

τέλος�τοῦ�χρόνου�ἤ�ἀρχές�τοῦ�ἄλλου.�
Τώρα�γιά�τά�κεντήματα.�Ἡ�φιλενάδα�μου�ἀπό�τά�Λεύκα�

ρα�ἔφυγε�γιά�τήν�Ἀμερική�καί�δέν�ξεύρω�ποῦ�νά�τά�παραγ�
γείλω.�Ἄν�θέλεις�ὅμως�ὑπάρχουν�στήν�ἀγορά�τῆς�Λευκω�
σίας�ὡραιότατα�κεντήματα�Λευκαρίτικα�ὅπως�κεῖνο�πού�
σοῦ�ἔστειλα,�σέτ�τσαγιοῦ�φαγητοῦ�καί�ὅτι�θέλεις.�Ἀκόμα�
ὑπάρχουν�κι’�ἀπό�τά�Παφίτικα�ὑφαντά�κεντήματα�μέ�πολλά�
χρώματα�ὅπως�ἐκεῖνα�πού�δημοσιεύω�στή�μελέτη�μου.�
Τό�σέτ�τσαγιοῦ�φαγητοῦ�μέ�ἕνα�μικρό�τετράγωνο�πετσετά�

κι,�6�μικρότερα�καί�6�πιό�μικρά�δηλ.�13�κομμάτια�αξίζουν�
£�5.�Τά�Παφίτικα�εἶναι�μαξιλάρια�τετράγωνα�τοῦ�καναπέ�
ἤ�μαντηλιές�γιά�τόν�τοῖχο.�Ἡ�ἀξία�τους�εἶναι�15�σελ.�με�1�
λίρα�τό�κομμάτι.�Γρᾶψε�μου�τί�θέλεις�καί�πῶς�σοῦ�φαίνεται�
ἡ�τιμή.�
Xαιρετισμούς�πολλούς�στόν�ἄντρα�σου�ἀπό�μένα�καί�στούς�

δυό�σας�ἀπό�τόν�ἀρραβωνιαστικό�μου.�
Mέ�ἀγάπη
Ἀγγέλα

Σχ�λια
Να�έλθεις�από�την�Πόλη : η Άννα Χατζηνικολ�ου ε�χε 
π�ει στην Κωνσταντινο=πολη για το Εικοστ� Δε=τερο 
Συν&δριο των Ανατολιστ%ν που συν#λθε εκε� τον Σε-
πτ&μβριο του 1951. Στο συν&δριο αυτ� η Μ&λπω Μερ-
λι& απ&στειλε την ανακο�νωση Présentation�du�Centre�
d’Études�d’Asie�Mineure.�Études�d’ethnographie�(Αθ#να 
1951). 
��Ο�κ.�Δίκαιος : Πορφ=ριος Δ�καιος (1904-1971), κορυ-
φα�ος Κ=πριος αρχαιολ�γος, &φορος του Κυπριακο= 

Εικ. 4. Ευχετ#ρια κ�ρτα της Αγγελικ#ς Πασχαλ�δου-
Πιερ�δου προς την Άννα Χατζηνικολ�ου, χ.χρ. (μ�λλον 

τ&λος του 1958). Απ� το αρχε�ο της Άννας Χατζηνικολ�ου.
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Μουσε�ου (1931-1960) και διευθυντ#ς του Τμ#ματος 
Αρχαιοτ#των Κ=πρου (1960-1963), πρωτοπ�ρος της 
&ρευνας του νεολιθικο= πολιτισμο= της ν#σου. 

Δ́

Λευκωσία�12.2.�53
Ἀγαπητή�μου�Ἄννα

Xάρηκα�πολύ�πού�πῆρα�τό�γράμμα�σου.�Ἔλεγα�πάντα�πῶς�
ἔχω�καιρό�νά�σοῦ�γράψω�καί�τό�γράμμα�σου�μοῦ�ξαναθύμη�
σε�τήν�ἀμέλειά�μου.�Λοιπόν�τά�νέα�μου.�Παντρεύτηκα�ἀπό�
τόν�περασμένο�Mάϊο�ἀφοῦ�πρίν�πῆγα�ταξείδι�μέ�τόν�ἄντρα�
μου�γιά�ἕνα�μῆνα�στό�Παρίσι.�Tόν�Ἀπρίλιο�τόν�περάσαμε�
ἐκεῖ.�Τόν�καιρό�μου�ὅλο�τόν�πέρασα�στά�Mουσεῖα.�Εἶχα�
ξετρελλαθεῖ�ἀπό�τήν�ὀμορφιά�τῆς�πολιτείας�κι�ἔτρεχα�ὅλη�
τή�μέρα�μέσα�στούς�δρόμους�καί�στά�Mουσεῖα.�Εἶδα�πολλά�
παλιά�κεντήματα�στό�Musée�des�Arts�décoratifs.�Ἐκεῖ�εἶδα�
μιά�ματιά�καί�τή�Λάππα.�
Tώρα� συνεχίζω� νά� ἐργάζομαι� στήν� Ἀρχαιολογική�

Ὑπηρεσία.�Τό�σπίτι�μου�εἶναι�στό�Bαρῶσι�καί�τίς�3�μέρες�
τῆς�βδομάδας�εἶμαι�ἐκεῖ�καί�τίς�ὑπόλοιπες�στή�Λευκωσία.�
Στό�Bαρῶσι�προσπαθοῦμε�νά�διοργανώσομε�ἕνα�Ἐπαρχιακό�
Mουσεῖο.�
Τό�καλοκαίρι�ἤμουνα�στίς�ἀνασκαφές�τῶν�Kουκλιῶν.�

Φέτος�εἴχαμε�ἐπιτυχία,�βρήκαμε�τή�Mυκηναϊκή�νεκρόπο�
λη�καί�σκάψαμε�τάφους�μέ�ὡραῖα�ἀγγεῖα�καί�κοσμήματα.�
Ἀλλά�ξεύρεις�πῶς�ἐμένα�περισσότερο�μ’�ἐνδιαφέρει�ἡ�Λαϊκή�
Tέχνη.�Εἶναι�ὅμως�δύσκολη�ἡ�συλλογή�τοῦ�ὑλικοῦ.�Δέν�τό�
βρίσκεις�πρόχειρο�σέ�Mουσεῖα�γιατί�δέν�ὑπάρχουν.�Πρέπει�
νά�γυρίσω�ἐγώ�γιά�νά�πάρω�πληροφορίες�καί�νά�βρῶ�ὑλικό.�
Ὡστόσο�ἐργάζομαι.�Ἡ�οἰκογενειακή�μου�ζωή�δέ�μέ�ἐμπόδισε�
ἀπό�τίποτα.�Ὁ�ἄντρας�μου�εἶναι�πολύ�καλός�καί�μορφωμένος�
πού�καταλαβαίνει�καί�τά�δικά�μου�ἐνδιαφέροντα.�
Xάρηκα�πολύ�πού�πῆρα�νέα�τῆς�Bαρβάρας.�Ἄκουσα�πῶς�

εἶχε�φύγει�στήν�Ἀμερική�δέν�ἤξερα�ἄν�ἐπέστρεψε.�Πέστης�
πολλούς�χαιρετισμούς�κι’�ἄν�βρῆ�καιρό�ἄς�μοῦ�γράψη�δυό�
λόγια.�Θά�τά�περιμένω�μέ�ἀγάπη.�Ἡ�παλιά�φιλία�δέν�ξε�
χνιέται.�
Πότε� νά� ρθῆτε� στή�Kύπρο;�Ἡ�παρέα�πού�κάνετε� τίς�

ἐκδρομές�ν’�ἀποφασίση�νά�ὀργανώση�καμμιά�ὡς�τή�Kύπρο.�
Δέν�φαντάζεσθε�πόσο�θά�εὐχαριστηθῶ�νά�σᾶς�δῶ�ὅλους�μαζί.�
Κι’�ἄν�εἶναι�τό�καλοκαίρι�πού�θά�κάνομε�ἀνασκαφές�τόσο�τό�
καλύτερο.�
Ἅγιο�Mάμα�δέν�ἔχομε�στήν�Ἀμμόχωστο.�

Εικ. 5. Ευχετ#ρια κ�ρτα της Αγγελικ#ς Πασχαλ�δου-
Πιερ�δου προς την Άννα Χατζηνικολ�ου, χ.χρ. (�σως μετ�  

το 1958). Απ� το αρχε�ο της Άννας Χατζηνικολ�ου.
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Ἀπό�τήν�Ἕλλη�πῆρα�μιά�κάρτα�τά�Xριστούγεννα.�Τῆς�
ἔγραψα�προτοῦ�πάρω�τό�γράμμα�σου.�
Πολλούς�χαιρετισμούς�σ’�ὅλους�τούς�φίλους�καί�φίλες.�

Πές�τή�Xαρίκλεια�συγχαρητήρια�γιά�τό�γάμο�της�καί�τό�μωρό�
της.�Χαιρετισμούς�πολλούς�στό�Γιάννη.�Ἄν�χρειαστῆς�τίποτα�
ἀπό�τή�Kύπρο�γιά�τόν�Ἅγιο�Mάμα�γρᾶψε�μου.�

Mέ�ἀγάπη
Ἀγγέλα

Σχ�λια
Στο�Βαρώσι�προσπαθούμε�να�διοργανώσομε�ένα�Επαρχι�
ακό�Μουσείο : Βαρ%σι ε�ναι η ονομασ�α της ν&ας π�λης 
της Αμμοχ%στου εκτ�ς των τειχ%ν της μεσαιωνικ#ς 
π�λης, στην περιοχ# με τους πορτοκαλε%νες, �που 
κατοικο=σαν οι Έλληνες, εν% οι Το=ρκοι κατοικο=-
σαν στην παλι� π�λη εντ�ς των τειχ%ν. Το επαρχιακ� 
αρχαιολογικ� μουσε�ο �ρχισε να οργαν%νεται απ� τον 
επ�τιμο &φορο Θε�φιλο Mogabgab, υπ� την εποπτε�α 
του Πορφ=ριου Δ�καιου. Στο Μουσε�ο Αμμοχ%στου η 
Αγγελικ# εργ�στηκε &ως το 1958, οπ�τε μετατ&θηκε 
στη Λευκωσ�α. 

Ε´

Λευκωσία�23.3.53
Ἀγαπητή�μου�Ἄννα

Σοῦ� στέλλω� τήν� φωτογραφία� τοῦ� Ἁγίου� Mάμα.� Εἶναι�
τό�ἀνάγλυφο�ἐντοιχισμένο�στόν�B.�τοῖχο�τῆς�Kαθολικῆς�
Ἐκκλησίας�εἰς�Λευκωσίαν.�Τήν�φωτογραφίαν�τήν�ἔβγαλε�ὁ�
φωτογράφος�τοῦ�Mουσείου�καί�πιστεύω�νά�εἶναι�κατάλληλη�
γιά�δημοσίευση.�Ἄργησα�λίγο�γιατί�περίμενα�τόν�φωτογράφο�
μας�νά�ἔλθη�ἀπό�τό�Kίτι�πού�φωτογράφιζε�τά�Mωσαϊκά�ἐκεῖ.�
Στούς�φωτογράφους�τῆς�Λευκωσίας�δέν�εἶχα�ἐμπιστοσύνη�
γιατί�αὐτοί�εἶναι�συνηθισμένοι�περισσότερο�σέ�δουλειά�τοῦ�
στούντιο�μέ�φῶτα�τεχνικά.�Ἴσως�νά�μή�σέ�καθυστέρησα�ἀπό�
τό�τύπωμα�τοῦ�βιβλίου�σου.�Στή�Θεσσαλονίκη�θά�συναντή�
σεις�καί�τόν�κ.�Δικηγορόπουλο�ἀντιπρόσωπο�τοῦ�Tμήματός�
μας�στό�συνέδριο.
Ἐγώ�ἄρχισα�νά�μελετῶ�τίς�νταντέλλες�τῆς�Kύπρου.�Πολύ�

ὑλικό�σκορπισμένο�σέ�ὅλα�τά�χωριά.�Θά�ἐργασθῶ�πολύ.�Τί�
γίνεται�ἡ�Bαρβάρα;�Πέστης�νά�μοῦ�γράψη�δυό�λόγια.�Θά�μέ�
εὐχαριστήσει�πολύ.�
Χαιρετισμούς�ἀπό�τόν�ἄντρα�μου.�

Εικ. 6. Ευχετ#ρια κ�ρτα της Αγγελικ#ς Πασχαλ�δου-
Πιερ�δου προς την Άννα Χατζηνικολ�ου, 20 Δεκεμβρ�ου 

1967. Απ� το αρχε�ο της Άννας Χατζηνικολ�ου.
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Σοῦ�εὔχομαι�τό�βιβλίο�σου�νά�χειροκροτηθεῖ�ἀπό�τό�συ�
νέδριο.�

Mέ�ἀγάπη
Ἀγγέλα

Σχ�λια
Στη�Θεσσαλονίκη: συγκλ#θηκε τον Απρ�λιο του 1953 το 
Ένατο Διεθν&ς Βυζαντινολογικ� Συν&δριο το οπο�ο πα-
ρακολο=θησε η Άννα Χατζηνικολ�ου ως εγγεγραμμ&νη 
σ=νεδρος. Βλ. Πεπραγμένα�Θ´�Διεθνούς�Βυζαντινολογι�
κού�Συνεδρίου Ά  (Αθ#να 1955) 35. Ο αντιπρ�σωπος του 
Τμ#ματος Αρχαιοτ#των Κ=πρου Ανδρ&ας Δικηγορ�που-
λος #ταν απ� τους πρ%τους μελετητ&ς της ιστορ�ας της 
Βυζαντιν#ς Κ=πρου με αξι�λογες μελ&τες στο ενεργη-
τικ� του για την περ�οδο των Αραβικ%ν επιδρομ%ν. Βλ.�
Πεπραγμένα�Θ´�Διεθνούς�Βυζαντινολογικού�Συνεδρίου�
Β´ (Αθ#να 1956) 366.

ΣΤ´

Λευκωσία�19.1.54
Ἀγαπητή�μου�Ἄννα

Λυπήθηκα�πολύ�γιά�τόν�θάνατο�τῆς�μανούλλας�σου�καί�
σοῦ�στέλλω�μαζί�μέ�τόν�ἄντρα�μου�θερμότατα�συλλυπη�
τήρια.�
Γιά�τόν�Ἅγιο�Mάμα�δέν�εἶδα�κριτική�ἐδῶ�στή�Kύπρο�

ἀλλά�μοῦ�φαίνεται�πῶς�μόλις�τελειώσω�μέ�τή�δική�μου�
μελέτη�πού�ἑτοιμάζω�γιά�τά�«Kαρπασίτικα�κεντήματα»�
θά�τήν�γράψω�ἐγώ.�Θά�τήν�δημοσιεύσω�σέ�Kυπριακό�πε�
ριοδικό�καί�θά�σοῦ�στείλω�ἀπόκομμα.�Φιλικές�δουλειές�
βλέπεις�μεταξύ�μας.�
Τώρα�θά�σέ�παρακαλέσω�πολύ�γιά�κάτι.�Νά�κυτάξεις�

στό�Γαλλικό�Ἰνστιτοῦτο�ἄν�ξέρουν�διευθύνσεις�παλαιο�
πωλείων�γιά�βιβλία�στό�Παρίσι�καί�στήν�Ἀθήνα.�Γίνε�
ται�τώρα�μιά�νέα�δημοτική�βιβλιοθήκη�στό�Bαρῶσι�καί�
ζητοῦν�νά�ἀγοράσουν�βιβλία�σοβαρά�καί�γιά�τήν�Kύπρο�
καί�γενικά�γιά�ὅλους�τούς�κλάδους�τῆς�Tέχνης�καί�τῆς�
Ἐπιστήμης.�Θά�μέ�ὑποχρεώσης�ἄν�μοῦ�στείλης�ἤ�καταλό�
γους�ἤ�διευθύνσεις.�Mᾶς�ἐνδιαφέρουν�φυσικά�περισσότερο�
τά�Ἑλληνικά�βιβλία.�
Ἐγώ�παιδεύομαι�πολύ�μέ�τήν�ἔλλειψη�βιβλίων�γιά�τό�

θέμα�μου.�Πῆρα�μέσα�στίς�γιορτές�καί�μιά�κάρτα�ἀπό�τήν�
Ἕλλη�Πετροχείλου.�Χάρηκα�πολύ�πού�εἶχα�νέα�της,�φαί�
νεται�νά�εἶναι�εὐχαριστημένη�στή�Ξάνθη.�

Περιμένω�γράμμα�σου.�Χαιρετισμούς�στόν�ἄντρα�σου�
κι’�ἀπό�τούς�δυό�μας.�

Mέ�ἀγάπη
Ἀγγέλα

Σχ�λια 
«Καρπασίτικα�Κεντήματα»: μελ&τη της Αγγελικ#ς Πιε-
ρ�δου, Κυπριακαί�Σπουδαί ΙΖ´ (1953) 55-66 [= Α. Γ. Πιε-
ρ�δη, Κυπριακή�Λαϊκή�Τέχνη (Λευκωσ�α 1980) 23-32]. 

Η βιβλιοκρισ�α για τον Άγιο Μ�μα (Αθ#να 1953) 
δημοσιε=τηκε τελικ� και π�λι απ� τον Κ. Σπυριδ�κη,�
Κυπριακά�Γράμματα ΙΘ´ (1954) 301. 

Μετ� το γρ�μμα της 19ης Ιανουαρ�ου 1954 η επικοι-
νων�α μεταξ= της Αγγελικ#ς Πιερ�δου και της Άννας 
Χατζηνικολ�ου αραι%νει και περιορ�ζεται σε τρεις ευ-
χετ#ριες κ�ρτες. Οι δ=ο πρ%τες απ� αυτ&ς ε�ναι αχρο-
νολ�γητες. Μπορο=ν μ�νο &μμεσα να χρονολογηθο=ν, 
η μεν μ�α στο τ&λος του 1958, αφο= η Αγγελικ# αναφ&-
ρεται στη μετ�θεσ# της απ� το Μουσε�ο Αμμοχ%στου 
στο Κυπριακ� Μουσε�ο στη Λευκωσ�α που ε�χε γ�νει τον 
Φεβρου�ριο του &τους εκε�νου. Η κ�ρτα, με παρ�σταση 
της γ&ννησης του Χριστο= απ� τον Άγιο Νικ�λαο της 
Στ&γης, αναφ&ρει: 

Ἀγαπητή�μου�Ἄννα

Καλά�Χριστούγεννα�καί�εὐτυχισμένο�τόν�νέο�χρόνο.
Βρίσκομαι�πάλι�στήν�Λευκωσία�καί�ἐργάζομαι�στό�Κυπρι�
ακό�Μουσεῖο.�Χαιρετισμούς�καί�εὐχές�στόν�ἄντρα�σου.

Μέ�ἀγάπη
Ἀγγελική

Η δε=τερη κ�ρτα, με παρ�σταση αρχαϊκο= ανδρικο= 
αγ�λματος απ� το Κ�τιο στο Κυπριακ� Μουσε�ο, ανα-
φ&ρει:

Θερμές�εὐχές�γιά�τόν�καινούργιο�χρόνο.
Γιῶργος,�Ἀγγελική�καί�Μαρίνα�Πιερίδου.

Ακολουθε� το εξ#ς υστερ�γραφο:

Τί�γίνεται�Ἄννα;�Πῶς�πᾶς�μέ�τή�δουλειά�σου�καί�τίς�
ἐργασίες�σου;�Περιοριστήκαμε�μόνο�ν’�ἀνταλλάσσουμε�
κάρτες�τόν�νέον�χρόνο.�Γιατί�ἔτσι;
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Η κ�ρτα ε�ναι αχρονολ�γητη, οπωσδ#ποτε γραμμ&νη 
μετ� το 1955, χρ�νο γ&ννησης της Μαρ�νας Πιερ�δου 
και �σως και μετ� την προηγο=μενη κ�ρτα του τ&λους 
του 1958.

Η τρ�τη κ�ρτα, με την υπ&ροχη γυναικε�α κεφαλ# των 
ελληνιστικ%ν χρ�νων απ� το Άρσος, &χει σαφ# χρονο-
λ�γηση: Λευκωσία�20�Δεκεμβρίου�1967. Αναφ&ρει: 

Σοῦ�στέλνω�θερμές�εὐχές�γιά�τά�Χριστούγεννα�καί�τόν�
καινούργιο�χρόνο�1968.�Ἐλπίζω�νά�εἶσαι�καλά�καί�νά�
ἐργάζεσαι�ὅπως�πάντα�στά�Γιάννενα.�Ἐμείς�στήν�Κύπρο�
εἴμαστε�τώρα�καλύτερα.�Ἡ�δουλειά�μας�στό�Κυπριακό�
Μουσεῖο�προχωρεῖ�κανονικά.
����������������������������������������������������Μέ�πολλή�αγάπη�

Ἀγγέλα

Το κε�μενο που συνοδε=ει τις ευχ&ς για το ν&ο &τος 
1968 μαρτυρε� �τι οι δ=ο φ�λες ε�χαν εξακολουθ#σει 
να επικοινωνο=ν και μετ� την αλληλογραφ�α των ετ%ν 
1950-1954: η Αγγελικ# γν%ριζε για τη μετ�θεση της 
Άννας στα Ιω�ννινα το 1965. 
Εμείς�στην�Κύπρο�είμαστε�τώρα�καλύτερα : αποτελε� 

προφαν%ς αναφορ� στις αγων�ες των ετ%ν 1963-1964 
και 1967, λ�γω της �ξυνσης του Κυπριακο= ζητ#ματος 
των ετ%ν εκε�νων. Η Αγγελικ# Πιερ�δου δεν επ&πρωτο 

να ζ#σει για να δει τη μεγ�λη τραγωδ�α που θα &πληττε 
τη μεγαλ�νησο το 1974, σε λιγ�τερο απ� &ναν χρ�νο 
μετ� τον θ�νατ� της. 

***

Τα &ξι γρ�μματα και τις τρεις ευχετ#ριες κ�ρτες της 
Αγγελικ#ς Πασχαλ�δου-Πιερ�δου διαφ=λαξε η Άννα 
Χατζηνικολ�ου με πραγματικ# φιλικ# μ&ριμνα μ&χρι τα 
τελευτα�α χρ�νια της ζω#ς της. Μου τα παρ&δωσε μαζ� 
με �λλα χειρ�γραφα και &ντυπα περ� Κ=πρου καθ%ς και 
το μικρασιατικο= ενδιαφ&ροντος υλικ� που ε�χε συγκε-
ντρ%σει, με την επιθυμ�α να μεριμν#σω για τη δι�σωση 
και τη μελ&τη του υλικο= αυτο=. Έκρινα �τι τα γρ�μματα 
της Αγγελικ#ς Πιερ�δου διαθ&τουν ενδιαφ&ρον π&ραν 
του αποκλειστικ� προσωπικο= και τα παρουσι�ζω εδ% 
ως επιτ=μβιο στη μν#μη των δ=ο σκαπαν&ων της αρχαι-
ολογικ#ς &ρευνας, στις οπο�ες αισθ�νομαι να οφε�λω 
πολλ� ως προς την αντ�ληψη της επιστ#μης και του 
χρ&ους του πνευματικο= εργ�τη. 

Πασχ�λης Μ. Κιτρομηλ�δης
Πανεπιστ#μιο Αθην%ν και  
Ινστιτο=το Νεοελληνικ%ν Ερευν%ν / Ε.Ι.Ε.

 1.  Η Άννα Μαραβ�-Χατζηνικολ�ου (1911-2005), πρωτο-
π�ρος μελετ#τρια της βυζαντιν#ς τ&χνης, επιμελ#τρια του 
Βυζαντινο= Μουσε�ου Αθην%ν και Έφορος Βυζαντιν%ν Αρ-
χαιοτ#των. Βλ. Π. Βοκοτ�πουλος, Άννα Μαραβ�-Χατζηνι-
κολ�ου,�Δελτίο�Κέντρου�Μικρασιατικών�Σπουδών  ΙΕ´ (2005-
2007) 409-12. Εκτ�ς απ� τα βιβλ�α της που μνημονε=ονται 
στα γρ�μματα, μνημει%δες &ργο της ε�ναι και ο τρ�τομος 
κατ�λογος των μικρογραφι%ν των βυζαντιν%ν χειρογρ�φων 
της Εθνικ#ς Βιβλιοθ#κης της Ελλ�δος (σε συνεργασ�α με τη 
Χριστ�να Τουφαξ#-Π�σχου) (Αθ#να 1978-1997). 

 2.  Για την Αγγελικ# Πασχαλ�δου-Πιερ�δου (1918-1973), βλ. 
Μ. Ιακ%βου (επιμ.), Ο�άγνωστος�στρατιώτης�της�Κυπριακής�
αρχαιολογίας�και�λαογραφίας.�Αγγελική�Πιερίδου�1918�1973.�
Χρονολόγιο�–�Εργογραφία  (Λευκωσ�α 1996). Στην εργογραφ�α 

που περιλαμβ�νεται στο τε=χος ας προστεθο=ν και οι ακ�λου-
θες νεανικ&ς μελ&τες της Αγγελικ#ς Πασχαλ�δου: Η λατρε�α 
της Αφροδ�της της Π�φου, Πάφος  ΙΆ  (1946) 37-40, 57-62, 106-
12, 166-72· Τ=ποι και συνθ&σεις απ� κυπριακ&ς τοιχογραφ�ες 
του 15ου και του 16ου αι%νος, Κυπριακαί�Σπουδαί  ΙΒ´ (1947) 1-
25. Βλ. επ�σης Κ. Νικολ�ου, Αγγελικ# Γ. Πιερ�δου (1918-1973), 
Κυπριακαί�Σπουδαί  ΛΖ´ (1973) 287-88, καθ%ς και τη βιβλιο-
κρισ�α του Κ. Σπυριδ�κη για το βιβλ�ο της Ο�πρωτογεωμετρικός�
ρυθμός�εν�Κύπρω, Κυπριακαί�Σπουδαί  ΛΖ´ (1973) 274-75. 

 3.  Βλ. Α. Μαραβ�-Χατζηνικολ�ου, Ο�Άγιος�Μάμας (Αθ#να 
1953, 19952).

 4.  Ό.π. 96 σημ. 4 π�ν. ΧΙΙβ. 
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In the years 1950-1954 two women archaeologists, An-
geliki Paschalidou-Pieridou in Cyprus and Anna Mar-
ava-Hadjinicolaou in Athens, old friends and political 
comrades since their original acquaintance in the 1930s, 
exchange letters on their life and work. The six letters and 
three subsequent post cards published in this article were 
addressed by Angeliki Pieridou to Anna Hadjinicolaou. 
The responses by Anna Hadjinicolaou have not survived. 
Despite their limited focus on matters of immediate per-
sonal interest to the two correspondents the letters provide 
insights into other issues as well, insights which ascribe 
to these personal testimonies a broader interest. The two 
correspondents exchange views and experiences on the 
position of the working professional woman in society: 

what they say supplies valuable evidence on what it meant 
to be an archaeologist in a society which still considered 
that the primary role of a woman was and should be limited 
to the domestic sphere. The letters also reveal the difficul-
ties facing scholarly work in the insular and academically 
backward society of Cyprus in the 1940s and 1950s. Finally 
the letters document the emergence of Angeliki Pieridou’s 
interest in the study of the folk art of Cyprus – an interest 
that led to the gradual creation of her own collection of 
Cypriot embroideries, part of  which was donated to the 
Benaki Museum in 1981. At this level the Pieridou-Had-
jinicolaou correspondence is a contribution to the history 
of the collections of one of Greece’s greatest museums.

PASCHALIS M. KITROMILIDES
Letters from Cyprus on archaeology, folk art and life: Angeliki Paschalidou-Pieridou to Anna Hadjinicolaou
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