
  

  Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

   Τόμ. 15 (2008)

  

 

  

  Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου: (1911-2005) 

  Παναγιώτης Α. Βοκοτόπουλος   

  doi: 10.12681/deltiokms.271 

 

  

  Copyright © 2015, Παναγιώτης Α. Βοκοτόπουλος 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Βοκοτόπουλος Π. Α. (2008). Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου: (1911-2005). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 
15, 461–464. https://doi.org/10.12681/deltiokms.271

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 23/05/2023 07:00:29



ΜΑΡΑΒΑ-ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 
(1911 -2005)

Τήν 5η ’Ιουνίου 2005 έσβησε στην ’Αθήνα ή βυζαντι- 
νολόγος "Αννα Μαραβά-Χατζηνικολάου. Γόνος 
αρχοντικής οικογένειας τής Καλαμάτας, όπου γεννή
θηκε τον Μάρτιο του 1911, ή ’Άννα Μαραβά έσπού- 
δασε 'Ιστορία καί ’Αρχαιολογία στήν Φιλοσοφική 
Σχολή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών (1935-1940) καί 
πήρε professorat τοΰ Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Αθη
νών (1936). Παντρεύτηκε τον. γεωπόνο Γιάννη 
Χατζηνικολάου, ό όποιος είχε γεννηθεί στήν Στενή- 
μαχο, σπούδασε στήν Βιέννη καί κατέλαβε ανώτε
ρες θέσεις στό Υπουργείο Γεωργίας· δέν απέκτησαν 
παιδιά. Έργάσθηκε άρχικά ως καθηγήτρια γαλ

λικών (1936) καί ώς διοικητική υπάλληλος τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
(1937-1948). Το 1946-1948 παρέμεινε επί δύο καί πλέον έτη μέ υποτροφία 
τού Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών στό Παρίσι, όπου παρηκολούθησε στήν 
Σορβόννη καί τήν École Pratique des Hautes Études τις παραδόσεις καί τά 
φροντιστήρια φημισμένων καθηγητών: τοΰ Rodolphe Guilland, τού Louis 
Halphen, τής Germaine Rouillard, τοΰ Paul Lemerle καί τοΰ Alphonse Dain. 
Tò 1948 ΰπεστήριξε διατριβή μέ τίτλο Recherches surla vie des esclaves dans 
le monde byzantin, καί άνηγορεύθη διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου τών Παρι- 
σίων μέ τόν βαθμό «"Αριστα». Ή διατριβή της, πού έξεδόθη τό 1950, τιμήθη
κε τό 1952 μέ τό βραβείο Αάππα άπό τήν Association pour l’Encouragement 
des Études Grecques.

Έπιστρέφοντας στήν Ελλάδα δέν βρήκε θέση στό αντικείμενο στό 
όποιο είχε είδικευθει, τήν βυζαντινή Ιστορία, καί προσελήφθη τό 1950 στό 
Βυζαντινό Μουσείο ώς Έπιμελήτρια, στήν θέση πού είχε μείνει κενή μετά 
τόν θάνατο τής Βενετίας Κώττα. 'Υπηρέτησε επί μία δεκαπενταετία στό 
Μουσείο άρχικά υπό τόν Γεώργιο Σωτηρίου καί άπό τό 1961 υπό τόν 
Μανόλη Χατζηδάκη. Τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1965 διορίσθηκε ώς "Εφορος Βυ
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ζαντινών ’Αρχαιοτήτων προϊστάμενη τής τότε ίδρυθείσης 5ης Περιψερείας 
Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων, πού ήδρευε στα ’Ιωάννινα καί περιελάμβανε τήν 
"Ηπειρο, τήν Αιτωλία καί ’Ακαρνανία καί τα νησιά τού Ίονίου. Έργάσθηκε 
μέ ζήλο για τήν οργάνωση τής νέας αυτής υπηρεσίας καί τήν προστασία τών 
μνημείων τής περιφερείας της, άλλά ή σταδιοδρομία της διεκόπη άποτόμως 
στις αρχές του 1968, όταν άπελύθη από το τότε καθεστώς. Άποκαταστάθη- 
κε κατά τήν μεταπολίτευση, λίγο πριν από τήν συνταξιοδότησή της.

Οί πρώτες δημοσιεύσεις τής ’Άννας Χατζηνικολάου άναφέρονται σε 
θέματα τής βυζαντινής ιστορίας, ενώ μετά τόν διορισμό της στήν ’Αρχαιολο
γική Υπηρεσία τό ενδιαφέρον της μετατοπίσθηκε στήν βυζαντινή μικροτε
χνία, τις εικόνες καί τήν εικονογραφία. Παράλληλα έκανε γνωστή σέ ένα 
ευρύτερο κοινό τήν Πάτμο μέ ένα πολύ καλογραμμένο βιβλίο καί κεφάλαια 
σέ υψηλού επιπέδου οδηγούς. Μετά τήν απόλυσή της ό αείμνηστος Διονύσιος 
Ζακυθηνός τής έπρότεινε να δημοσιεύσει τις μικρογραφίες τών χειρογράφων 
τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, άτελώς γνωστών άπό τις παλιές 
δημοσιεύσεις τών Paul Buberl καί Armand Delatte, τήν όποια καί άνέλαβε σέ 
συνεργασία μέ τήν Κυρία Χριστίνα Πάσχου. "Ετσι τά τελευταία τριάντα χρό
νια τής ζωής της έστράφη στήν μελέτη τής βυζαντινής μικρογραφίας.

Ή "Αννα Χατζηνικολάου είχε εύχάριστη έμφάνιση καί έμφυτη ευγένεια 
καί αρχοντιά. Τήν έχαρακτήριζε ήπιος χαρακτήρας καί θυμόσοφη αντιμετώ
πιση τών διαφόρων καταστάσεων. Ό ύπογράφων είχε τήν τύχη να υπηρετή
σει υπό τις διαταγές της στήν 5η Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων καί να 
εκτιμήσει, πέρα άπό τήν άρτια επιστημονική συγκρότησή της, τόν ζήλο της, 
τις ένέργειές της για να πλουτίσει τά μουσεία τής περιφερείας της καί νά 
προστατεύσει τά μνημεία, καί τήν ορθή αντιμετώπιση διαφόρων προβλημά
των. Είναι πραγματικά κρίμα πού ή ξαφνική καί άκομψη απόλυσή της άπό 
τό τότε καθεστώς δέν τής έπέτρεψε νά ολοκληρώσει τό έργο πού υπό 
αισίους οιωνούς είχε άναλάβει.

Βιβλιογραφία τής "Αννας Χατζηνικολάου 

Αυτοτελή δημοσιεύματα
1. Recherches sur la vie des esclaves dans le monde byzantin, Athènes 

1950 (Collection de l’Institut Français d’Athènes, 45).
2. Ό άγιος Μάμας, Άθήναι 1953 (’Εκδόσεις τού Γαλλικού ’Ινστιτούτου 

’Αθηνών, 57. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Μουσικό Λαογραφικό 
’Αρχείο, Διεύθυνση Μέλπως Μερλιέ. Καππαδοκία, 9).
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2α. Ό άγιος Μάμας, ’Αθήνα 1995. Δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη 
(Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών).

3. Πάτμος, ’Αθήνα 1957 (Collection de l’Institut Français d’Athènes, 63).
4. Ιερά Μητρόπολις Τρίκκης καί Σταγών. Εικόνες καί κειμήλια, Άθήναι 

1969.
5. Πάτμος, ’Αθήνα 1972 (Άστήρ, δίγλωσση έκδοση στά ελληνικά καί στα 

αγγλικά).
6. Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων τής Εθνικής Βι

βλιοθήκης τής Ελλάδος, Α', Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης Γ-ΙΒ' αίώνος, έν 
Άθήναις 1978 (Γραφειον Δημοσιευμάτων τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, μέ τήν 
Χριστίνα Τουφεξή-Πάσχου). Έξεδόθη καί στά αγγλικά.

7. Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων τής Εθνικής Βι
βλιοθήκης τής Ελλάδος, Β', Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης ΙΓ'-ΙΕ' αίώνος, 
1985 (Γραφείο Δημοσιευμάτων τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, μέ τήν Χριστίνα 
Τουφεξή-Πάσχου). Έξεδόθη καί στά αγγλικά.

8. Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων τής Εθνικής 
Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, Γ', 'Ομιλίες πατέρων τής εκκλησίας καί μηνολό
για 9ου-Που αιώνα, 1997 (’Ακαδημία ’Αθηνών. Κέντρο Έρευνας τής Βυ
ζαντινής καί Μεταβυζαντινής Τέχνης, μέ τήν Χριστίνα Τουφεξή-Πάσχου). 
Έξεδόθη καί στά αγγλικά.

’Αρθρα σέ περιοδικά, συλλογικούς τόμους καί καταλόγους εκθέσεων
9. «Macellum, lieu d’exil de l’empereur Julien», Byzantion, XXI, 1951, σσ. 

15-22.
10. «Μετάλλινα μαγικά εικονίδια Κωνσταντίνου καί Ελένης», ΕΕΒΣ, 

ΚΓ', 1953 (Κανίσκιον Φαίδωνι Ί. Κονκουλέ), σσ. 508-518.
11. «Οί εικόνες τών ’Αναστενάρηδων», Αρχείον τοϋ Θρακικοϋ Ααογρα- 

φικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, ΙΘ', 1954, σσ. 327-331.
12. «Εικόνες τού άγιου Χριστοφόρου τοϋ Κυνοκεφάλου», Mélanges 

offerts à Octave et Melpo Merlier à l’occasion du 25e anniversaire de leur 
arrivée en Grèce, III, Athènes 1957, σσ. 225-233.

13. «Ή ψηφιδωτή εικόνα τής Πάτμου», ΔΧΑΕ, περ. Δ', Α', 1959, σσ. 127- 
134.

14. «Ευλογία τοϋ άγιου Μάμα», ΔΧΑΕ, περ. Δ', Β', 1960-1961, σσ. 131- 
136 (’Αναδημοσίευση : Ό άγιος Μάμας, ’Αθήνα 1995. Δεύτερη έκδοση 
συμπληρωμένη, σσ. 137-143).

15. «Στεατίτες», Ή βυζαντινή τέχνη τέχνη ευρωπαϊκή, Άθήναι 1964, σσ. 
149-151.
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16. «Χρυσοκεντητική», στό Σ. Παπαδόπουλος (έπιμ.), Νεοελληνική 
χειροτεχνία, Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος, 1969, σα. 199-219.

17. «Die Insel Patmos», στό Evi Mêlas (έπιμ.), Alte Kirchen und Klöster 
Griechenlands, Köln 1972, σσ. 252-256, 273-274.

18. «Patmos», στό Evi Mêlas (έπιμ.), Die griechischen Inseln, Köln 1973, 
σσ. 218-224.

19. «Προέλευση δύο χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλά
δος», Ελληνικά, 26, 1973, σσ. 325-327.

20. «Παραστάσεις τού πατριάρχη Νικολάου Γ' τού Γραμματικού σέ 
μικρογραφίες χειρογράφων», ΔΧΑΕ, περ. Δ', Γ, 1980-1981, σσ. 147-158.

21. «Ή διακόσμηση τού χειρογράφου άριθ. 253 τής Εθνικής Βιβλιοθή
κης τής Ελλάδος», ΔΧΑΕ, περ. Δ', ΙΒ', 1984, σσ. 399-407.

22. «Ή μικρογραφία τής χαμένης δραχμής», ΔΧΑΕ, περ. Δ', ΙΓ', 1985- 
1986, σσ. 209-213.

23. «"Αγνωστο χειρόγραφο τού ’Αντωνίου Μαλάκη», Εύφρόσυνον. 
Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, 2, ’Αθήνα 1992 (Δημοσιεύματα τού 
’Αρχαιολογικού Δελτίου, άρ. 46), σσ. 742-747 (μέ τήν Χριστίνα Τουφεξή- 
Πάσχου).

24. «Τριφεγγής ένθεος μοναρχία», ΔΧΑΕ, περ. Δ', ΚΑ', 2000, σσ. 221- 
226.

Αήμματα σε λεξικά
25. «Akathistos Hymnos», Reallexikon zur byzantinischen Kunst, I, 

Stuttgart 1966, στ. 94-96.
26. «Attribut», Reallexikon zur byzantinischen Kunst, 1, Stuttgart 1966, στ. 

440-448.
27. «Heilige», Reallexikon zur byzantinischen Kunst, II, Stuttgart 1971, στ. 

1034-1093.

Χρονικά
28. «Βυζαντινά καί μεσαιωνικά μνημεία ’Ηπείρου», ΑΔ, 21, 1966, Β ' 2, 

σσ. 295-298.
29. «Μεσαιωνικά μνημεία ’Ηπείρου», ΑΔ, 22, 1967, Β'2, σσ. 351-354.
30. «Μεσαιωνικά μνημεία Ίονίων Νήσων», ΑΔ, 22, 1967, Β'2, σ. 371.
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