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Η Άννα Μαραβά Χατζηνικολάου γεννήθηκε το 1911 στην Καλαμάτα. 
Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της στη Σχολή Αηδονοπούλου, φοίτησε 
στο Γαλλικό Ινστιτούτο και σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1935-1940). Μετά την 
απελευθέρωση, συνέχισε τις σπουδές της στο Παρίσι, ως υπότροφος του 
Γαλλικού Ινστιτούτου και αναγορεύθηκε διδάκτωρ το 1948. Η διατριβή της, 
που είχε ως θέμα την δουλεία στο Βυζάντιο, εκδόθηκε το 1950. Η 
επαγγελματική της διαδρομή ξεκίνησε το 1936, όπου διορίστηκε καθηγήτρια 
Γαλλικών στο Γυμνάσιο Ανδρίτσαινας και στη συνέχεια την περίοδο 1936-
1940 εργάστηκε αρχικά ως βιβλιοθηκονόμος στη βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια στη Γραμματεία του 
Πανεπιστημίου. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, και την επιστροφή 
της στην Ελλάδα προσελήφθη το 1950 ως Επιμελήτρια Μικροτεχνίας στο 
Βυζαντινό Μουσείο. Το 1965 μετατέθηκε στα Ιωάννινα ως Έφορος 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη νεοσύστατη τότε 5η Περιφέρεια Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων. Στη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών τίθεται σε 
διαθεσιμότητα και αποκαθίσταται επαγγελματικά στην περίοδο της 
μεταπολίτευσης όπου σχεδόν αμέσως συνταξιοδοτείται. Μετά τη 
συνταξιοδότησής της ασχολήθηκε με τη μελέτη της βυζαντινής μικρογραφίας 
εκδίδοντας από κοινού με την Χρ. Πάσχου τον κατάλογο μικρογραφιών 
βυζαντινών χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Εξέδωσε τις μελέτες της 
για τον Άγιο Μάμα, την Πάτμο και είχε πολλές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά (βλ. αναλυτική εργογραφία στο: Π. Βοκοτόπουλος, «Άννα Μαραβά 
– Χατζηνικολάου», Δελτίο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας τμ. ΚΘ΄, 2008). 
Ήταν παντρεμένη από το 1935 με το γεωπόνο Γιάννη Χατζηνικόλαου. 
Διετέλεσε ειδική γραμματέας, σύμβουλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (1959 – 1988). Πέθανε 
στην Αθήνα το 2005. 
 
Βιογραφικό σημείωμα 
Ο Γιάννης Χατζηνικολάου γεννήθηκε στη Στενήμαχο της Ανατολικής 
Ρωμυλίας στη Βουλγαρία το 1899. Σπούδασε στην Ανώτατη Γεωπονική Σχολή 
της Βιέννης την περίοδο 1920-1927. Εργάστηκε από το 1926 στην Επιτροπή 
Αποκατάστασης Προσφύγων, στην Ένωση Συνεταιρισμών Καβάλας και τέλος 
διορίστηκε στον Αυτόνομο Οργανισμό Ελληνικού Καπνού όπου κατείχε για 
πολλά χρόνια την διευθυντική θέση. Την περίοδο της Μεταξικής Δικτατορίας 
εκτοπίστηκε στον Άη Στράτη και φυλακίστηκε στην Ακροναυπλία, λόγω 
πολιτικών φρονημάτων, ενώ υπέστη διώξεις και κατά την περίοδο του 



Εμφυλίου. Παντρεύτηκε το 1935 την Άννα Μαραβά. Πέθανε στην Αθήνα το 
1975. 
 

 
 
 

Αρχείο Άννας Μαραβά - Χατζηνικολάου και Γιάννη Χατζηνικολάου 
 

Κατάλογος 
 

κ. 1 
φ. 1 Προσωπικά τεκμήρια Άννας Μαραβά – Χατζηνικολάου (δεκ ’20 - ’30) 

- Μαθητικά τετράδια με διηγήματα, θεατρικά, μετάφραση θεατρικών 
έργων, ασκήσεις γαλλικών και γερμανικών και διάφορες σημειώσεις 
(1927-28, 1931 και χ.χ.), θεατρικό έργο (χφ. με τίτλο «Η ασπίδα τους»), 
χφ. σχέδια κειμένων και ποιημάτων, χφ. με τίτλο «Μια πολύ 
καινούργια Ιστορία» για το διαγωνισμό διηγημάτων της «Εφημερίδος 
των Ελληνίδων», δακτ. αφήγημα «Ευχάριστος περίπατος», ημερολόγιο 
(1928 - 1930) κ.ά.   

- Χφ. προσωπικές σημειώσεις, οικογενειακό τετράδιο συνταγών 
μαγειρικής  

φ. 2 Θεατρικά έργα 
- Θεατρικά έργα (πρωτότυπα στα γαλλικά), μεταφράσεις ξένων 

θεατρικών έργων, χφ. και δακτ. σημειώσεις και μεταγραφές έργων, δεκ 
‘30 

 
κ. 2 
φ.3  
Προσωπικά και επαγγελματικά - υπηρεσιακά τεκμήρια Άννας Μαραβά – 
Χατζηνικολάου (δεκ ’30 - ’90) 

- 3.1 Ταυτότητες, διαβατήρια, εκλογικό βιβλιάριο, πιστοποιητικό γάμου 
(δεκ. ’30 – ’90) 

- 3.2 Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1934 – 1940): φοιτητική 
ταυτότητα, πιστοποιητικά, απολυτήριο, διπλώματα και τίτλοι στα 
ελληνικά και γαλλικά - Διπλώματα γαλλικής γλώσσας (1932 – 1933) 

- 3.3 Εργασία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως βιβλιοθηκονόμος και 
διοικητική υπάλληλος (1936 – 1948): υπηρεσιακή αλληλογραφία,  
πρόγραμμα εορτασμού Εκατονταετηρίδας (1937), κλήση σε απολογία 
κατά τις σπουδές στη Γαλλία κ.ά. 

- 3.4 Μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι (1945 – 1948): συστατικές 
επιστολές, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αιτήσεις, φοιτητικές ταυτότητες, 
τίτλοι, αλληλογραφία με το Πανεπιστήμιο και το Γαλλικό Ινστιτούτο 
κ.ά.  

- 3.5 Επαγγελματική σταδιοδρομία (δεκ. ’40 – ’60): αιτήσεις, υπηρεσιακά 
έγγραφα και αλληλογραφία, εργογραφία. Τεκμήρια σχετικά με 
υποτροφία μετεκπαίδευσης στην Ιταλία (1952). Βιογραφικά 



σημειώματα και υπηρεσιακή αλληλογραφία με το Βυζαντινό Μουσείο 
(1950 – 1968)    

- 3.7 Πιστοποιητικά κ.ά. υπηρεσιακά σημειώματα σχετικά με την 
διαθεσιμότητα (1968) και συνταξιοδότησή της (1968 – 1975) 

 
φ. 4 
Τεκμήρια από την επιστημονική δραστηριότητα Άννας Μαραβά – 
Χατζηνικολάου (δεκ ’40 - ’90) 

- 4.1 Τετράδιο με χφ. σημειώσεις από τις πανεπιστημιακές παραδόσεις 
στο Παρίσι (1946) και τετράδιο με χφ. σημειώσεις – αφηγήσεις εθίμων 
από την Αττάλεια [1948]  

- 4.2 Συνέδρια : Τεκμήρια από τη συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο 
Βυζαντινών Σπουδών, Παλέρμο (1951), στο Θ’ Διεθνές 
Βυζαντινολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη (1953), στη «Συνάντηση για 
τη Βυζαντινή Τέχνη», Ραβέννα (1954) 

- 4.3 Αλληλογραφία με το περ. Byzantinoslavica (1960 – 1964) και με το 
Reallexicon fur Altchristliche und Byzantinische Kunst (1962 – 1971) 

- 4.4. Συμφωνητικό με την Εθνική Τράπεζα και χφ κειμένου για τον τόμο 
Νεοελληνική Χειροτεχνία (1969) και τεκμήρια για την έκδοση του γ’ 
τόμου του Καταλόγου Μικρογραφιών Βυζαντινών Χειρογράφων της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (1972 – 1995)  

κ. 3 
φ. 5 
Προσωπικά τεκμήρια Γιάννη Χατζηνικολάου (1920 – 1975) 

- 5. 1 Σπουδές στην Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Βιέννης (1920 – 1927): 
φοιτητικό βιβλιάριο (1920), πιστοποιητικά σπουδών, πανεπιστημιακές 
σημειώσεις κ.ά.  

- 5.2 Προσωπικά τεκμήρια (1940 – 1975): διαβατήριο, επαγγελματική 
ταυτότητα, πιστοποιητικά, αιτήσεις, ανάκληση εκτόπισης (1948), 
ληξιαρχική πράξη θανάτου (1975)  κ.ά.  

- 5.3 Διορισμός στον Αυτόνομο Οργανισμό Ελληνικού Καπνού (1940 – 
1963): υπηρεσιακά έγγραφα και αλληλογραφία, σημειώματα, φύλλα 
πορείας, εκθέσεις κ.ά.  

- 5.4 Φωτογραφίες: Γ. Χατζηνικολάου στη Βιέννη (1922), κρατούμενου 
στις Φυλακές Αίγινας (1932 ή 1933) και με τη σύζυγό του (δεκ. ’60) 

- 5.5 Οικογενειακή αλληλογραφία Γ. Χατζηνικολάου με τους γονείς κ.ά. 
συγγενικά πρόσωπα και φιλική αλληλογραφία Γιάννη και Άννα 
Χατζηνικολάου (1922 – δεκ ‘60) 

- 5.6 Ποιήματα Γιάννη Χατζηνικολάου, αφιερωμένα κυρίως στη σύζυγό 
του και σημειώσεις διάφορες 

κ. 4 
φ. 6 
Αλληλογραφία (1936-1938) 
- Αλληλογραφία της Άννας Μαραβά – Χατζηνικολάου με το σύζυγό της 

Γιάννη Χατζηνικολάου κατά τη διάρκεια της εξορίας του (1936 - 1938) 
φ. 7 
Αλληλογραφία (1924-1932,  1935 - 1939) 



- 7. 1 Αλληλογραφία της Άννας Μαραβά – Χατζηνικολάου με φιλικά και 
συγγενικά πρόσωπα (1924 -1932) 

- 7. 2 Αλληλογραφία της Άννας Μ.Χ με το σύζυγό της Γ. Χατζηνικολάου 
κατά τη διάρκεια της εξορίας του (1936 – 1937) - Αλληλογραφία Άννας 
Μ. Χ. με συγγενείς και φίλους (1935  - 1940)  

- 7. 3 Αλληλογραφία της Άννας Μ.Χ. με το σύζυγό της Γ. Χατζηνικολάου 
κατά τη διάρκεια της εξορίας του (1937-1939)        

- 7.4 Αλληλογραφία Άννας Μ. Χ. με το σύζυγό της στη διάρκεια της 
εξορίας του – Επιστολές συγγενών προς τον Γ. Χατζηνικολάου (1936-
1939) 

κ. 5 
φ. 8 
Αλληλογραφία (1945-1948) 
- 8.1 Επιστολές Άννας Μ. Χ. προς το σύζυγό της Γ. Χ. κατά τη διάρκεια 

των σπουδών της στο Παρίσι (1945 - 1948) 
- 8.2 – 8.3 Επιστολές του Γιάννη Χατζηνικολάου προς τη σύζυγό του 

Άννα Μ. Χ. κατά τα διάρκεια των σπουδών της στο Παρίσι (1945-1948) 
φ. 9 
Αλληλογραφία (1940-1948) 
- 9.1 Αλληλογραφία Άννας Μ. Χ. με το σύζυγό της Γ. Χ. (1940-1941) – 

Αλληλογραφία με φιλικά και συγγενικά πρόσωπα (1940-1943) 
- 9.2 Αλληλογραφία Άννας Μ. Χ. (Παρίσι, 1945-1947) (περιέχει έναν 

υποφάκελο με την επιστολογραφία με τον Γ. Γ. του Πανεπιστημίου 
Αθηνών) 

- 9.3Αλληλογραφία της Άννας Μ. Χ. κατά τη διάρκεια των σπουδών της 
στο Παρίσι (1946-1949) [ενδεικτικοί επιστολογράφοι: A. Mirambel, P. 
Lemerle, Φ. Κουκουλές, Μ. Μερλιέ κ.ά] – Ατζέντα με διευθύνσεις και 
τηλέφωνα (Παρίσι) 

κ. 6 
φ. 10 
Αλληλογραφία (1950 - 1954) 
- 10.1 Εισερχόμενη αλληλογραφία Άννας και Γιάννη Χατζηνικολάου, 

τεκμήρια για τα λειτουργικά του σπιτιού (1950) 
- 10.2 Εισερχόμενες επιστολές και ευχετήριες κάρτες (1951) 
- 10.3 Εισερχόμενη αλληλογραφία Άννας και Γιάννη Χατζηνικολάου 

(1952) 
- 10.4 Εισερχόμενη αλληλογραφία Άννας και Γιάννη Χατζηνικολάου 

(1952-1954 – Αλληλογραφία Άννας Μ. Χ. με το σύζυγό της Γ. Χ. (1953-
1954) 

- 10.5 Εισερχόμενη αλληλογραφία Άννας και Γιάννη Χατζηνικολάου 
(1954) - Αλληλογραφία Άννας Μ. Χ. με το σύζυγό της Γ. Χ. (1951, 1954) 

φ. 11 
- 11.1 Εισερχόμενη αλληλογραφία Άννας και Γιάννη Χατζηνικολάου 

(1955) 
- 11.2 Εισερχόμενη αλληλογραφία Άννας και Γιάννη Χατζηνικολάου 

(1956) 



- 11.3 Εισερχόμενη αλληλογραφία Άννας και Γιάννη Χατζηνικολάου  
(1957) – Υπηρεσιακή αλληλογραφία του Γ. Χ. (1957)  

 
κ. 7 
φ. 12 
- 12.1 Εισερχόμενη αλληλογραφία Άννας και Γιάννη Χατζηνικολάου – 

Αλληλογραφία Άννας Μ.Χ. με το σύζυγό της Γ.Χ. (1958) 
- 12.2 Εισερχόμενες επιστολές και ευχετήριες κάρτες (1959) 
- 12.3 Εισερχόμενες επιστολές και ευχετήριες κάρτες (1960) 
- 12.4 Επαγγελματική αλληλογραφία Άννας Μ. Χ., προσκλήσεις, 

προγράμματα, σημειώσεις κ. ά. (1959, 1961-1962) – Εισερχόμενη 
αλληλογραφία Άννας και Γιάννη Χ. (1960-1961) – Ποιήματα και 
επιστολή Γ. Χατζηνικολάου προς τη σύζυγό του Άννα [1960-1963] – 
Συμβόλαιο αγοράς διαμερίσματος Άννας Μ. Χ. (1961) 

- 12.5 Εισερχόμενη αλληλογραφία Άννας Μ. Χ. (1962) 
 
φ.13 
- 13.1 Εισερχόμενες επιστολές και ευχετήριες κάρτες (1963-1964) 
- 13.2 Εισερχόμενες επιστολές και ευχετήριες κάρτες (1965) – 

Αλληλογραφία της Άννας Μ. Χ. με το σύζυγό της Γ.Χ. (1965) – Άννα 
Μ.Χ., Βιογραφικό σημείωμα του βυζαντινολόγου Γεωργίου Σωτηρίου 
(1965) 

- 13.3 Εισερχόμενες επιστολές και ευχετήριες κάρτες (1966 - 1967) – 
Αλληλογραφία Άννας Μ.Χ. με το σύζυγό της Γιάννη Χ. (1966 - 1967) 

- 13.4 Εισερχόμενες επιστολές και ευχετήριες κάρτες (1967) 
κ. 8 
φ. 14 
- 14.1  Εισερχόμενες επιστολές και ευχετήριες κάρτες της Άννας Μ. Χ.  

(1967-1970) – Ποιήματα και σημειώματα του Γ. Χ. προς τη σύζυγό του 
Άννα (1970) 

- 14.2 Προσωπική αλληλογραφία, προσκλήσεις, προγράμματα και 
ευχετήριες κάρτες προς Άννα Μ. Χ. (1970-1972) 

- 14.3 Ευχετήριες κάρτες προς Άννα Μ. Χ. (1972-1973) 
- 14.4 Εισερχόμενες επιστολές και ευχετήριες κάρτες, χφ. σημειώσεις 

Άννας Μ. Χ. (1973-1974) 
- 14.5 Ευχετήριες κάρτες προς Άννα Μ. Χ. (1975-1977) 
- 14.6 Εισερχόμενη προσωπική και επαγγελματική αλληλογραφία της 

Άννας Μ. Χ. (1979 – 2004) 
φ. 15 
- Μεταγραφή 1ου – 3ου μέρους πιθανώς του ινδικού έπους 

«Μαχαμπαράτα» 




