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ΕΛΕΝΗ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 
(1912-1999)

ΣτΙς 10 Ίανουαρίου τοΰ 1999, στήν Αθήνα, άπεβίωσε ή Ελένη Ν. Παπανικο- 
λάου. Μέ το θάνατό της γράφτηκε, ίσως, ό έπίλογος στο palmarès των στενών συ
νεργατών του Όκταβίου Μερλιέ, χάθηκε σίγουρα, πάντως, μια γυναίκα, που άπο- 
τέλεσε υπόδειγμα άφοσίωσης. Συνέπεια, εύταξία, πνεύμα συνεργασίας καί άοκνη 
προσπάθεια υπήρξαν οί αρετές, που την χαρακτήριζαν.

Ή Ελένη Παπανικολάου γεννήθηκε στίς 17 Απριλίου 1912 στη Χαλκίδα. Έκεϊ 
ολοκλήρωσε καί τίς εγκύκλιες σπουδές της. Παράλληλα, σπούδασε γαλλικά καί 
πιάνο στο Ελληνικό ’Ωδείο. Εντούτοις, μια πρόωρη ένδειξη άρθρίτιδας στάθηκε μοι
ραία καί άνέκοψε μιά περαιτέρω μουσική σταδιοδρομία.

Στα χρόνια 1950-1966, στο Παρίσι πρώτα καί άργότερα στήν Aix-en- 
Provence, πραγματοποίησε προπτυχιακές καί μεταπτυχιακές σπουδές ψυχολογίας 
καί νεοελληνικών. Από το Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών τοϋ Πανεπιστημίου τής 
Aix-en-Provence έ'λαβε καί το Diplôme d’Etudes Supérieures για την έργασία 
τής Ενα Sikélianos. D’après son autobiographie, πού έκπόνησε υπό τήν έποπτεία τοΰ 
Όκταβίου Μερλιέ.

Για άρκετά χρόνια χρημάτισε γενική γραμματέας τών παραρτημάτων τοΰ Γαλ- 
λικοΰ Ινστιτούτου στήν Αθήνα καί έπιθεωρήτρια τών παραρτημάτων του στήν 
επαρχία. "Οταν το 1963 ό Όκτάβιος Μερλιέ πρωτοστάτησε στήν ίδρυση τοΰ Τμή
ματος Ξένων Γλωσσών στήν Πάντειο Άνωτάτη Σχολή Πολιτικών ’Επιστημών, ή 
Ελένη Παπανικολάου υπήρξε άπό τούς βασικούς του συνεργάτες. Στο τμήμα αύτό 
δίδαξε εως το 1979, ένώ για κάποια διαστήματα είχε τήν εύθύνη τής γραμματείας 
καί τής διεύθυνσης.

Στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, πάντα υπό τήν έποπτεία τοΰ Όκταβίου 
Μερλιέ, ή Ελένη Παπανικολάου οργάνωσε τμήμα άπό το άρχεΐο τοΰ ’Αγγέλου καί 
τής Εΰας Σικελιανοΰ. Στήν ίδια οφείλεται, έπίσης, καί ή οργάνωση τοΰ άρχείου τοΰ 
Όκταβίου Μερλιέ πού στεγάζεται σέ ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Τήν τελευταία πε
ρίοδο τοΰ βίου της άφοσιώθηκε στήν εύρετηρίαση τοΰ άρχείου τοΰ Αγγέλου Σικε- 
λιανοΰ τήν οποία καί άποπεράτωσε λίγο πρίν άπό το θάνατό της. Πολύτιμη παρα
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μένει,, πάντα, ή έργασία της, που άφορά στήν ένδελεχή γεωγραφική εύρετηρίαση 
των τοπωνυμίων (2.163) τής Μικρας Ασίας που άποθησαυρίζονται στο Αρχείο Προ
φορικής Παράδοσης. Διετέλεσε, επίσης, προϊσταμένη γραμματείας του Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών άπο το 1978 έως το 1984.

Ή Ελένη Παπανικολάου κατέλειπε μνήμη άγαθή ώς φίλεργος, άφοσιωμένη καί 
άνιδιοτελής συνεργάτρια τοΰ Κ.Μ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ
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