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κλασσικήν έπιγραμματικότητα, ακρίβειαν, βαθεΐαν τών πηγών γνώσιν, επαρκή 
χρήσιν τής βιβλιογραφίας, κυρίως γερμανικής, εστιν δ’ δτε καί λεπτότατον 
χιούμορ. Και μετά τήν έ'κδοσιν τοϋ συνδετικού αυτού έργου του δ εκλιπών 
καθηγητής συνέχισε γραφών και δημοσιεύων μέχρι σχεδόν τής εποχής τού 
θανάτου του. Σημειώνω τάς έπομένας εργασίας του, μή συμπεριλαμβανομέ- 
νας ή ως ανεκδότους άναφερομένας εις τον εν τέλει τής Έκκλησ. Ιστορίας 
( σ. 814-15) υπάρχοντα κατάλογον τών έργων του : « 'Ιστορία τών επισκο
πικών τίτλων », Θεολογία, τ. 23 (1952 ), σ. 169 -190 καί 342 - 366. « Συμπλη
ρωματική διαφώτισις τών πατριαρχικών τίτλων», αυτόθι, τ. 24 (1953), σ. 
169- 173· «Ό ακραίος σταθμός τής εξελίξεως τών σχέσεων εκκλησίας καί 
πολιτείας τού Βυζαντίου καί τα άμεσα αποτελέσματα αυτού, (1416-1439)», 
Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ., τ. 23 (1953) σ. 27 - 40. « Ή εις Κωνσταντινοΰπολιν μετά- 
βασις τού Ρώμης Ίωάννου τού Α' (525-526) », αυτόθι, τ. 24 (1954), σ. 
22 - 36. « Τα δρια τής εκκλησιαστικής νομοθεσίας τών Βυζ. αύτοκρατόρων », 
αυτόθι, τ. 25 (1955), σ. 12-27. «'Ιστορικαί διορθώσεις είς τήν Έκκλησ. 
'Ιστορίαν τού Σωκράτους », αυτόθι, τ. 26 (1956), σ. 57- 129.

'Ως επιστήμων 6 Βασίλειος Στεφανίδης υπήρξε νηφάλιος ιστορικός, 
ξένος ενθουσιασμών ή προκαταλήψεων, μή δεχόμενος εν τή ίστορίφ σκοπόν 
άλλον ή τήν διακρίβωσιν τής αλήθειας (διέστελλε συχνά τό έργον τού άπολο- 
γητού καί δογματικού από τό έργον τού ιστορικού), ώς άνθρωπος δέ σεμνόςι 
ολιγόλογος, συγκεντρωμένος εις εαυτόν, άποφεΰγων τον θόρυβον τών πολλών 
καί πάν δ,τι ήδύνατο νά τον άποσπάση τών σκέψεων καί τών διαφερόντων του.

Αΐωνία ή μνήμη αυτού.
X. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ

ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙ

Τήν 26rlv τού παρελθόντος Ιουλίου κατόπιν μακράς άσθενείας άπέθανε 
μία εξαίρετος γυναίκα καί επιστήμων, ή γνωστή εις τούς αρχαιολογικούς 
κύκλους τής Ελλάδος καί τού εξωτερικού ’Άννα Άποστολάκι.

Οί άνθρωποι τής Πλατείας Μοναστηρακίου ενθυμούνται μετ’ αγάπης 
τήν σεβαστήν κυρίαν, ή οποία επί τριάκοντα καί πλέον έτη άνήρχετο τάς 
γραφικάς βαθμίδας τού Τζαμιού, δπου εστεγάζετο δ γραφικός της κόσμος, 
τό γνωστόν ΈτΙνικόν Μουσεΐον τών Κοσμητικών Τεχνών. Διότι από τής 
ίδρΰσεως αυτού μέχρι τού 1953, δπότε άπεμακρύνθη τής υπηρεσίας λόγψ 
δρίου ήλικίας, ή “Άννα Άποστολάκι υπήρξε κυριολεκτικώς ή ψυχή του.

Ή ’Άννα Άποστολάκι έγεννήθη εις Ρέθυμνον τό 1880. Αφού ήκουσε 
τά μαθήματα τής στοιχειώδους καί μέσης εκπαιδεύσεως εις τά σχολεία τής
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ιδιαιτέρας της πατρίδος, συνεπλήρωσε τάς σπουδάς της εις τό ΔιδασκαλεΤον 
’Αθηνών, μετά ταϋτα δέ επιστρέψασα εδίδαξεν εις Κρήτην επί τι χρονικόν 
διάστημα ως διδασκάλισσα. Τό 1904 επανελθούσα εις ’Αθήνας ένεγράφη εις 
την Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου, δπου ηύτύχησε να άκούση τήν 
διδασκαλίαν τών Τσούντα, Χατζιδάκι, Πολίτου και Λάμπρου.

’Έκτοτε ή ’Άννα Άποστολάκι, με τον διακρίνοντα τους ανθρώπους τής 
νήσου της ήρωϊσμόν, έταξε μοναδικόν τοΰ βίου της σκοπόν τήν επιστήμην. 
Διότι έχρειάζετο πραγματικός ήρωϊσμός διά τοιοΰτον εγχείρημα εις εποχήν 
κατά τήν οποίαν τά πρώτα κηρύγματα τής χειραφετήσεως εξέθετον τήν 
γυναίκα εις τήν ανδρικήν άντίδρασιν κα'ι τό σκώμμα.

Έν τοΰτοις ή ’Άννα Άποστολάκι μέ τήν επίμονον εις τό ιδανικόν της 
προσήλωσιν κα'ι τό έξαίρετον ήθος της κατώρθωσεν οχι μόνον νά επιτυχή, 
αλλά και νά έπιβληθή.

Τό 1924 προσλαμβάνεται ως βοηθός τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ κατά τό έτος 
1918 υπό τοΰ αειμνήστου Γ. Δροσίνη ίδρυθέντος ’Εθνικού Μουσείου τών 
Κοσμητικών Τεχνών, εις τό όποιον παρέμεινε μέχρι τής έκ τής υπηρεσίας 
άπομακρΰνσεώς της. Κατ’ άρχάς ως άμισθος βοηθός, βραδύτερου ως έμμι
σθος έπιμελήτρια και από τοΰ 1935 ως μόνιμος Διευθύντρια ή ’Άννα Άπο
στολάκι άνεζήτησε και άνεϋρεν εις τό έργον τό όποιον τής άνετέθη τό μέσον 
εκφράσεως τής έξαιρέτου προσωπικότητάς της. Μετ’ αύταπαρνήσεως ασυνή
θους εις τήν υπαλληλικήν ιδιότητα, διαθέτουσα πολλάκις καί αυτόν τον μισθόν 
της διά τήν έξυπηρέτησιν τών αναγκών τοΰ νεοσυστάτου Μουσείου, εΐργάσθη 
δραστηρίως διά τήν ταξινόμησιν, τήν συντήρησιν καί του πλουτισμόν αυτού, 
εις τρόπον ώστε σήμερον δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι τό Μουσείου τών Κοσμη
τικών Τεχνών εις εκείνην οφείλει τήν ύπαρξίν του.

Κατά τήν διάρκειαν τού ύπερτριακονταετοΰς επιστημονικού αυτής βίου 
ή ’Άννα Άποστολάκι κατένειμε τήν δραστηριότητά της εις δύο κυρίως τομείς : 
Τήν έρευναν τής κοπτικής υφαντουργίας άφ’ ενός, καί τήν αγάπην προς τήν 
λαϊκήν τέχνην τής ιδιαιτέρας της πατρίδος άφ’ ετέρου. Προϊόν τής πρώτης 
αυτής ροπής υπήρξαν αί περί τήν κοπτικήν υφαντικήν μελέται της, αι όποϊαι 
τήν κατέστησαν μοναδικήν διά τήν χώραν μας εμπειρογνώμονα τής κοπτικής 
τέχνης τού ύφαίνειν, τής δέ δευτέρας ή ωραία συλλογή τών κρητικών κεντη
μάτων καί υφαντών τοΰ ’Εθνικού Μουσείου τών Κοσμητικών Τεχνών, ως καί 
ιδιαιτέρα περί τής κρητικής κεντητικής μελέτη, τήν οποίαν δυστυχώς, προλα- 
βόντος τοΰ θανάτου, άφήκεν ήμιτελή καί ανέκδοτον.

Διά τήν πλουσίαν αυτής συγγραφικήν δραστηριότητα, διά τήν εν γένει 
συμβολήν της εις τήν πρόοδον τής αρχαιολογικής επιστήμης, ή ’Ακαδημία 
’Αθηνών έβράβευσε κατά τά τελευταία έτη τήν σοφήν γυναίκα καί ή βράβευ- 
σις αύτη όμοΰ μετά τού διδακτορικού διπλώματος, τό όποιον ήδη από τού 
1937 τής εΐχεν άπονείμει ή Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών,
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υπήρξαν δυο άντάξιαι τής προσφοράς της διακρίσεις, αί όποΐαι έκόσμησαν 
τον άπέριττον, θά έλεγον ασκητικόν, αυτής βίον.

'Ο θάνατος τής Άννης Άποστολάκι αποτελεί πραγματικήν απώλειαν 
διά την αρχαιολογίαν. Παραμένει δμως τό έργον της λαμπρόν παράδειγμα 
έργατικότητος καί επιστημονικής ευσυνειδησίας δι’ ήμάς τούς νεωτέρους.

Δημοσιεύματα Άννης Άποστολάκι:
1) Τα Κοπτικά υφάσματα τοϋ έν Άθήναις Μουσείου Κοσμητικών Τεχνών 

(Άθήναι 1935).
2) Εϊκών τοϋ Άράτου επί υφάσματος (Άθήναι 1938).
3) Ή Κερυνΐτις έλαφος επί κοπτικοΰ υφάσματος ( Άνατ. έκ τοϋ πανηγυρι

κού τόμου τής Άρχαιολ. Έφημερίδος, Άθήναι 1938 ).
4) Λάσια καί τα εχοντα σχετικόν σχηματισμόν έν τοΐς μνημείοις πτυχωτά 

καί στρεπτά υφάσματα (Άνατ. έκ τοϋ Τ' τόμ. τής Έπετ. τής Φιλοσ. 
Σχολής, Μνημόσυνου Ν· Γ. Παπαδάκι, Θεσσαλονίκη 1948).

5) Διόνυσος Δενδρίτης (Άνατ. έκ τής Αρχαιολογικής Έφημερίδος 1942- 
1944, Άθήναι 1948).

6) Κατοπτριζομένη (Άνατ- έκ τοϋ Byzantine Institute Inc. Boston 1950).
7) Μιθραϊκή πομπή (Άνατ. έκ τής Άρχαιολ. Έφημερίδος 1950-1951, 

Άθήναι 1951).
8 ) Βαφική, βαφικαί ύλαι καί χρήσις αυτών ( Άνατ. έκ τής Λαογραφίας, τόμ. 

ΙΔ', Άθήναι 1952).
9) Χοροί έπί υφασμάτων έξ Αιγυπτιακών τάφων (Φιλολογική Πρωτοχρο

νιά 1953, σελ. 1 - 6).
10) Προσευχόμενοι υπό αψίδα έπί βήλου (Άνατ. έκ τοϋ ΚΓ' τόμ. τής 

Έπετ. τής Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών, « Κανίσκιον Φαίδωνι I. Κου- 
κουλέ », Άθήναι 1953)·

11) Σασσανιδικόν κυνήγιον (Άνατ. έκ τοϋ τόμου « Γέρας Αντωνίου Κερα- 
μοπουλλου », εκδ. τής Έταιρ. Μακεδονικών Σπουδών, Άθήναι 1953 )·

12) Δύο « σημεία» μέ θρησκευτικά θέματα έκ τοϋ Μουσείου Μπενάκη 
(Άνατ. έκ τοϋ εις μνήμην Γ. Π. Οικονόμου τόμου, τής Άρχαιολ. 
Εταιρείας, Άθήναι 1954 ).

13) Κεντήματα μάλλινα 4ου - 9ου αιώνος έξ Αιγυπτιακών τάφων (Άθήναι 
1956).

ΠΟΠΗ ΖΩΡΑ
Διευθύντρια τοΰ ’Εθνικού Μουσείου 

των Κοσμητικών Τεχνών
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