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Άννα Μαλικούρτη
Γενική Γραμματεύς της ΕΦΑ

Ένωση Φίλων Ακροπόλεως (ΕΦΑ) συμπλη-

ρώνει φέτος 25 χρόνια από την ίδρυση της. Η 

ΕΦΑ, μη κερδοσκοπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1989 

από μία ομάδα επιστημόνων με αγάπη για την αρ-

χαιότητα, οι οποίοι ήθελαν αφενός να ενημερώνο-

νται για τις εργασίες συντήρησης, που εκτελούνταν 

μετά το 1975 στην Ακρόπολη με ευθύνη και εποπτεία 

της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως 

(ΕΣΜΑ.), αφετέρου να συνδράμουν τόσο το έργο της 

Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτή-

των (Α΄ ΕΠΚΑ) όσο και εκείνο της ΕΣΜΑ.

Η ημερομηνία των εγκαινίων του Κέντρου Μελετών 

Ακροπόλεως (Κε.Μ.Α.) στο κτήριο Weiler στις 26 Σε-

πτεμβρίου 1987, όταν η 

Αθήνα ήταν Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα, ήταν ση-

μαδιακή. Την ημερομη-

νία εκείνη συμπληρώνο-

νταν 300 χρόνια από την 

ανατίναξη του Παρθε-

νώνα από τον βομβαρ-

δισμό του Morosini. Το 

οθωνικό κτήριο Weiler 

κτισμένο στο οικόπεδο 

Μακρυγιάννη, μετά από 

περιπέτειες και αφού εί-

χε μείνει εγκαταλελειμ-

μένο 10 χρόνια, απεφασίσθη να στεγάσει την Α΄ Εφο-

ρεία. Τα εγκαίνια έκανε η Υπουργός Πολιτισμού Με-

λίνα Μερκούρη. Η τότε Διευθύντρια Ακροπόλεως κα 

Έβη Τουλούπα, αφού απαρίθμησε τους στόχους της 

Εφορείας και της ΕΣΜΑ, επεσήμανε ότι οι στόχοι αυ-

τοί δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς 

την ενεργό βοήθεια ορισμένων ιδιωτών και πρότεινε 

την Ίδρυση της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως. Είναι 

γνωστό το αστείο που έχει κυκλοφορήσει ευρέως. 

Όλα άρχισαν από ένα σπασμένο τζάμι στο παλαιό 

Μουσείο Ακροπόλεως. Ποιος πληρώνει το μάρμαρο 

είναι γνωστό: η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό 

Δημόσιο. Για το τζάμι όμως πρέπει να υπάρχει ειδική 

πρόβλεψη στον προϋπολογισμό, που να έχει εγκριθεί 

από την Προϊσταμένη αρχή με όλες τις καθυστερή-

σεις και τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται. «Θα 

μπορούσε ίσως κάποιο όργανο να βοηθήσει και αν 

αυτό δεν υπάρχει, τότε να το δημιουργήσουμε» είχε 

πει η Έβη Τουλούπα. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για ένα 

Σύλλογο, στην αρχή είναι αλήθεια για τις ανάγκες της 

Εφορείας που δεν μπορούσαν να καλυφθούν από το 

Υπουργείο, γρήγορα όμως οι δραστηριότητές του επε-

κτάθηκαν και σε πολλούς άλλους τομείς. Σημαντικό 

ήταν ότι υπήρχε στέγη για τον Σύλλογο: το Κτήριο 

Weiler το οποίο διέθετε και αίθουσα διαλέξεων. Από 

το 1987 είχαν οργανωθεί εκεί ενημερωτικές ομιλίες 

για τις δραστηριότητες όχι μόνον της Α΄ αλλά και άλ-

λων Εφορειών της Αθήνας, ομιλίες για τις ανασκαφές 

που γίνονταν για τα έργα 

του ΜΕΤΡΟ και βέβαια 

εκεί γίνονταν και εμπνευ-

σμένα εκπαιδευτικά προ-

γράμματα οργανωμένα 

από την Κορνηλία Χα-

τζηασλάνη, έργο της Α΄ 

Εφορείας σε συνεργασία 

με την Επιτροπή Συντη-

ρήσεως Μνημείων Ακρο-

πόλεως. Η ΕΦΑ στάθηκε 

πάντοτε αρωγός σε όλες 

τις δραστηριότητες του 

Τμήματος αυτού με την 

παροχή προσωπικού αλλά και υλικοτεχνικού εξοπλι-

σμού.

Το 1989 η ιδέα για ίδρυση ενός Σωματείου που θα 

βοηθούσε οικονομικά και ηθικά την Εφορεία είχε πια 

ωριμάσει. Αφού ακολουθήθηκαν οι τυπικές διαδικα-

σίες, σύνταξη Καταστατικού και σύγκληση της Α΄ Γε-

νικής Συνέλευσης, εξελέγη και το πρώτο Διοικητικό 

Συμβούλιο, που αποτελείτο από τους Μ. Ανδρόνικο, 

Ο. Κυριακό, Θ. Κουρουσόπουλο, Α. Ρούφου, Α. Τζάρ-

τζανο, Ε. Τουλούπα και Κ. Χατζηασλάνη. Πρόεδρος 

εξελέγη ο Θέμης Κουρουσόπουλος, ο οποίος παρέ-

μεινε μέχρι το 1995. Έκτοτε Πρόεδροι της Ένωσης 

διετέλεσαν ο Φαίδων Στράτος (1995-2004), ο Μα-

νόλης Νειάδας (2004-2010) και από το 2010 ο Γε-

ώργιος Η. Κριμπάς. 

Γραφική αποκατάσταση της Ακρόπολης τον 5ο αι. π.Χ. 
Προοπτικό σχέδιο Μ. Κορρέ

Η

Η ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ 25 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ 25 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ για τα 25 ΧΡΟΝΙΑ της ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
και την ιδρύτριά της ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ

Ξενάγηση των «Φίλων» από την Έβη Τουλούπα στο Θησείο, 1999

www.acropolifriends.gr
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1998-2001

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Φαίδων Στράτος

Αντιπρόεδρος: Αριέττα Ρούφου

Γενικός Γραμματέας: Έβη Τουλούπα

Ταμίας: Θεοδώρα Παπαφλέσσα

Έφορος: Λέλα Κασσαβέτη

Μέλη: Μαρλένα Γεωργιάδη, Άρις Σταματόπουλος, Αλίκη-

Ισμήνη Τριάντη (ex officio), 

Κορνηλία Χατζηασλάνη

Αναπληρωματικά μέλη: Ζωή 

Αθανασίου, Ντίνα Κουρούκλη

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Φανή Μαλλούχου-Tufano, Βα-

σίλειος Μπιλής, Εμμανουήλ Νει-

άδας

2001-2004

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Φαίδων Στράτος

Αντιπρόεδρος: Έβη Τουλούπα

Γενικός Γραμματέας: Φανή 

Μαλλούχου-Tufano

Ταμίας: Zωή Αθανασίου

Έφορος: Λέλα Κασσαβέτη

Μέλη: Θεοδώρα Παπαφλέσσα, 

Άρις Σταματόπουλος Κορνηλία 

Χατζηασλάνη, Άλκηστις Χωρέμη 

(ex officio)

Αναπληρωματικά μέλη: Μαρ-

λένα Γεωργιάδη, Ντίνα Κουρού-

κλη, Ιωάννης Μπουρλογιάννης 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Καζολέας, Βασί-

λειος Μπιλής, Εμμανουήλ Νειάδας, Μαρία Μερτίλη (ανα-

πληρωματικό μέλος) 

2004-2007

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Μανώλης Νειάδας

Αντιπρόεδρος: Έβη Τουλούπα

Γενικός Γραμματέας: Φανή Μαλλούχου-Tufano

1989-1992

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Θέμης Κουρουσόπουλος

Αντιπρόεδρος: Μανώλης Ανδρόνικος

Γενικός Γραμματέας: Αριέττα Ρούφου

Ταμίας: Αθανάσιος Τζάρτζανος

Έφορος: Έβη Τουλούπα

Μέλη: Όθων Κυριακού, Κορνηλία Χατζηασλάνη

Αναπληρωματικά Μέλη: Μαρ-

λένα Γεωργιάδου, Χ. Μαζαρά-

κης, Αριέττα Ρούφου

1992-1995

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Θέμης Κουρουσό-

πουλος

Αντιπρόεδρος: Ζωή Αθανασίου 

Γενικός Γραμματέας: Έβη Του-

λούπα

Ταμίας: Θεοδώρα Παπαφλέσσα

Έφορος: Λέλα Κασσαβέτη

Μέλη: Πέτρος Καλλιγάς (ex 

officio), Αριάν Κοντέλλη, Κορ-

νηλία Χατζηασλάνη

Αναπληρωματικά Μέλη: Μαρ-

λένα Γεωργιάδου, Χ. Μαζαρά-

κης, Αριέττα Ρούφου

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εμμανουήλ Νειάδας, Ελίζα Πο-

λυχρονιάδου, Φαίδων Στράτος

1995-1998

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Φαίδων Στράτος

Αντιπρόεδρος: Ζωή Αθανασίου

Γενικός Γραμματέας: Έβη Τουλούπα

Ταμίας: Θεοδώρα Παπαφλέσσα

Έφορος: Λέλα Κασσαβέτη

Μέλη: Πέτρος Καλλιγάς (ex officio), Αριέττα Ρούφου, Kορ-

νηλία Χατζηασλάνη

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριάν Κοντέλλη, Εμμανουήλ Νειάδας, Ελίζα Πολυχρονιάδου 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑ

Η ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης απα-

σχόλησε από την ίδρυσή της την ΕΦΑ. Μία από τις 

πρώτες ενέργειες της ήταν να στείλει στον Τύπο επι-

στολή, στην οποία εξέφραζε την ανησυχία της για τα 

εμπόδια που προβάλλονταν προκειμένου να αρχίσει 

η ανέγερση του Νέου Μουσείου, αφού είχε ολοκλη-

ρωθεί ο σχετικός Διαγωνισμός, καθώς και την αγωνία 

της για την στέγαση των Γλυπτών και άλλων πολύτι-

μων αντικειμένων του Ιερού της Ακροπόλεως. Ευτυ-

χώς σήμερα, έστω και μετά από χρόνια, μπορούμε να 

θαυμάζουμε το Μουσείο Ακρόπολης στα τζάμια του 

οποίου καθρεφτίζεται το κτήριο Weiler και πιο ψηλά 

ο Παρθενώνας.

Οι εκδηλώσεις της Ένω-

σης από την ημερομηνία 

ιδρύσεώς της είναι τα-

κτικές και ποικίλες. Στο 

παρόν επετειακό τεύ-

χος του Ανθεμίου υπάρ-

χει αναλυτική ανασκό-

πηση και πλήρης κατά-

λογος των εκδηλώσεων 

από το 1989 έως σήμερα: 

διαλέξεις, επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς χώρους 

και Μουσεία, εκδρομές, 

οργάνωση συνεδρίων και 

ημερίδων, εκπαιδευτικά 

προγράμματα, τιμητικές αφιερωματικές εκδηλώσεις 

και ποικίλες άλλες (μουσικές, θεατρικές).

Η Ένωση όμως έχει να επιδείξει και πλούσια εκδοτική 

δραστηριότητα. Το 1995 εξεδόθη το πρώτο Ανθέμιο 

με εκδότρια την Έβη Τουλούπα, ενημερωτικό περιο-

δικό που είχε διπλό σκοπό: αφενός να αποτελέσει έναν 

ακόμη συνδετικό κρίκο και ευκαιρία ενημέρωσης των 

Μελών της Ένωσης και αφετέρου να προβάλλει προς 

τα έξω τις δραστηριότητες της ΕΦΑ, ενημερώνοντας 

και το ευρύτερο κοινό για το σημαντικό έργο που επι-

τελείται στην Ακρόπολη αλλά και για άλλα ποικίλα 

αρχαιολογικά και πολιτιστικά θέματα. Το επετειακό 

παρόν τεύχος του Ανθεμίου είναι το υπ’ αριθμόν 24 

σ’ αυτή τη σειρά.

Εκτός από το Ανθέμιο η εκδοτική δραστηριότητα της 

Ένωσης επεκτάθηκε και χάρη στη βοήθεια των χο-

ρηγών μας και σε εκδόσεις βιβλίων (4) καθώς και σε 

μια σειρά 7 αρχαιολογικών οδηγών για την Ακρόπολη, 

το Μουσείο της και τους χώρους γύρω από τον Ιερό 

Βράχο, για τους οποίους υπεύθυνη είναι η Α΄ Εφορεία. 

Ο οδηγός «Ακρόπολη και Μουσείο» εκτός από ελλη-

νικά και αγγλικά έχει μεταφρασθεί ήδη και κυκλοφο-

ρεί στα ρωσικά, ενώ ετοιμάζεται η μετάφρασή του και 

στα κινεζικά, τα ιταλικά και τα γαλλικά.

Η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως αριθμεί σήμερα περί 

τα 550 ενεργά Μέλη. Οι πόροι της προέρχονται από 

τις συνδρομές των Με-

λών της, από τις πωλή-

σεις των εκδόσεων και 

από χορηγίες, οι οποίες 

βεβαίως τον τελευταίο 

καιρό έχουν μειωθεί ση-

μαντικά. Λεπτομερής κα-

τάλογος των χορηγών 

μας, Ιδρυμάτων και ιδι-

ωτών, δημοσιεύεται στο 

παρόν επετειακό Ανθέ-
μιο. Η Ένωση όμως, 

εκτός από τις χορηγίες 

που έχει λάβει αυτά τα 

25 χρόνια, υπήρξε και η 

ίδια χορηγός άλλων φο-

ρέων και έχει καλύψει με δική της συνεισφορά ση-

μαντικές ανάγκες της Α΄ Εφορείας, της ΕΣΜΑ, της 

ΥΣΜΑ, του Μουσείου Ακρόπολης καθώς και του 

Μουσείου Αφής ΦάρουΤυφλών. 

Η ευρύτατη δράση της, που συνεισφέρει στην πολι-

τιστική ζωή του τόπου, δεν θα ήταν δυνατή χωρίς και 

τους ανθρώπους που με αγάπη και αυτοθυσία αφιέρω-

σαν και αφιερώνουν τον χρόνο τους. Και πρώτα απ’ 

όλα χωρίς τις ιδέες και την προσωπική συμβολή της 

Ιδρύτριας της Ένωσης κυρίας Έβης Τουλούπα, στην 

οποία και αφιερώνεται το παρόν τεύχος.

Η ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ 25 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ 25 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ

Γενική άποψη της Ακρόπολης από την Πνύκα, 2010

Ο Μ. Νειάδας (δεξιά), Πρόεδρος της ΕΦΑ την περίοδο 
2004-2010 και ο Α. Κυριαζής, Ταμίας της ΕΦΑ την περίοδο 

2004-2007

Ο Θ. Κουρουσόπουλος (αριστερά), Ά  Πρόεδρος της ΕΦΑ, 
φυτεύοντας δάφνη στον τύμβο της Βεργίνας στη μνήμη 
του Μ. Ανδρόνικου και ο Φ. Στράτος (δεξιά), Πρόεδρος 

της ΕΦΑ την περίοδο 1995-2004
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Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Λέλα Κασσαβέτη

Ταμίας: Ανδρέας Κυριαζής

Αναπληρωτής Ταμίας: Άννα Μανουηλίδου

Έφορος: Ριχάρδος Σωμερίτης

Μέλη: Ελένη Βρατσάνου, Αλίκη Σημαντώνη-Μπόκολα, 

Άλκηστις Χωρέμη (ex officio)

Αναπληρωματικά Μέλη: Γεωργιάδου Μαριλένα, Κουρού-

κλη Κωνσταντίνα, Ρούφου Αριέτα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ελένη Ζαούση, Βασίλειος Μπιλής, Θεοδώρα Παπαφλέσσα

και Μαρία Μερτίλη, Ροζαλία Χριστοδουλοπούλου (ανα-

πληρωματικά μέλη)

2007-2010

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Μανώλης Νειάδας

Αντιπρόεδρος: Άλκηστις Χω-

ρέμη

Γενικός Γραμματέας: Φανή Μαλ-

λούχου-Tufano

Αναπληρωτής Γενικός Γραμμα-

τέας: Άννα Μαλικούρτη

Ταμίας: Βασίλειος Μπιλής

Αναπληρωτής Ταμίας: Άννα Μα-

νουηλίδου

Έφορος: Μαρία Ιωαννίδου

Μέλη: Ζωή Αθανασίου, Ελένη Βρατσάνου, Ελένη Ζαούση, 

Αλέξανδρος Μάντης (ex officio), Κορνηλία Χατζηασλάνη

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λέλα Κασσαβέτη, Θεοδώρα Παπαφλέσσα, Αλίκη Σημα-

ντώνη και Μαριλένα Γεωργιάδη, Κωνσταντίνος Οικονόμου 

(αναπληρωματικά μέλη)

2010-2013

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Γεώργιος Κριμπάς

Αντιπρόεδρος: Φανή Μαλλούχου-Τufano

Γενικός Γραμματέας: Άννα Μαλικούρτη

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Ελένη Βρατσάνου 

Ταμίας: Αντώνης Μπίμπας

Αναπληρωτής Ταμίας: Βασίλειος Μπιλής

Μέλη: Μαρία Ιωαννίδου, Αλέξανδρος Μάντης (ex officio), 

Κορνηλία Χατζηασλάνη, Άλκηστις Χωρέμη 

Αναπληρωματικά μέλη: Ελένη Ζαούση, Έφη Σπυροπούλου 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τζόη Αθανασίου, Χρήστος Αποστολίδης, Άννα Μανου-

ηλίδου, Κωνσταντίνος Ιωάννου (αναπληρωματικό μέλος)

2013-2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Γεώργιος Κριμπάς

Αντιπρόεδρος: Φανή Μαλλούχου-Τufano

Γενικός Γραμματέας: Άννα Μαλικούρτη

Αναπληρωτής Γενικός Γραμμα-

τέας: Ελένη Βρατσάνου 

Ταμίας: Αντώνης Μπίμπας

Αναπληρωτής Ταμίας: Βασίλειος 

Μπιλής

Μέλη: Ελένη Κουρίνου και Κων-

σταντίνος Κίσσας (ex officio), 

Μαρία Ιωαννίδου, Έφη Σπυρο-

πούλου, Κορνηλία Χατζηασλάνη

Αναπληρωματικά μέλη: Ηλίας 

Δημητρακόπουλος, Μηνάς Φύ-

τος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χρήστος Αποστολίδης, Ελένη 

Ζαούση, Άννα Μανουηλίδου, 

Ζωή Αθανασίου (αναπληρωματικό μέλος)

1989-2014

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αικατερίνη Αγγελοπούλου (λογιστικά)

Όλγα Αθανασοπούλου

Βασιλική Γεωργακά

Αικατερίνη Δεριζιώτου

Ειρήνη Καϊμάρα

Περσεφόνη Λιακατσιά

Κοραλία Μοσχούρη

Αθανάσιος Μοσχούρης (λογιστικά)

Δωρίνα Μουλλού

Σήλια Παράσχου

Χριστίνα Τσέλου

Χαρά Χαραμή

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑ

Ο Πρόεδρος της ΕΦΑ Γ. Κριμπάς (2010-2016) με την ΓΓ 

Α. Μαλικούρτη (2010-2016), την επίτιμο Πρόεδρο Ε. Τουλούπα 

και την Μ. Ιωαννίδου, μέλος του ΔΣ της ΕΦΑ (2007-2016)

Παράδοση προπλάσματος του Θεάτρου του Διονύσου στο Μουσείο Αφής 
του Φάρου Τυφλών από την επίτιμο Πρόεδρο της ΕΦΑ Ε. Τουλούπα και 

την Αντιπρόεδρο Α. Χωρέμη, 2009

Συμμετέχοντας ενεργά στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Ακρόπολης. 
Διακρίνεται δεξιά η Ζ. Αθανασίου, Αντιπρόεδρος της ΕΦΑ (1992-1998) 

και μέλος του ΔΣ έως το 2010

Ο ΓΓ Υπουργείου Πολιτισμού Θ. Δραμβίλας, η Αντιπρόεδρος της ΕΦΑ 
Α. Χωρέμη, ο Έφορος Ακροπόλεως Α. Μάντης, ο Υπουργός Πολιτισμού 
και η κα Α. Σαμαρά, ο Πρόεδρος της ΕΦΑ Μ. Νειάδας και ο Πρόεδρος 

του Μουσείου Ακρόπολης Καθ. Δ. Παντερμαλής, 8 Ιουλίου 2009

Επίδοση τιμητικού μεταλλείου στον Πρόεδρο του Μουσείου 
Ακροπόλεως Καθ. Δ. Παντερμαλή από τον Πρόεδρο της ΕΦΑ 

Μ. Νειάδα, 8 Ιουλίου 2009

Επίδοση αντιγράφου της Στήλης της Δημοκρατίας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Παπούλια. Από αριστερά διακρίνονται ο Έφορος Ακροπόλεως 
Α. Μάντης, ο Πρόεδρος της ΕΦΑ Μ. Νειάδας, η επίτιμη Πρόεδρος Ε. Τουλούπα και η ΓΓ της ΕΦΑ Φ.Μαλλούχου-Tufano, 11 Μαρτίου 2009

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΦΑΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΦΑ
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Διαλέξεις

1989
Π. Καλλιγάς, Xάλκινα σκεύη από την Ακρόπολη
Μ. Κύρκου, Ανασκαφές στην Νότια Κλιτύ Ακροπόλεως
Α. Χωρέμη, Η Βιβλιοθήκη του Αδριανού
Μ. Κορρές, Ο Πρόναος του Παρθενώνος
Αν. Τανούλας, Η Ακρόπολη από τον 
17ο αιώνα ως σήμερα
Σ. Ιακωβίδης, Η πρώτη Ακρόπολη 
των Αθηνών
Μ. Οικονομίδου, Νομίσματα από την 
Ακρόπολη
Ν. Δελμούζου, Επιγραφές από την 
Ακρόπολη
Κ. Δημακοπούλου, Μυκηναϊκά ευρή-
ματα από την Ακρόπολη
Ε. Σπαθάρη, Πολεοδομικά και Τοπο-
γραφικά γύρω από την Ακρόπολη
1990
Μ. Ανδρόνικος, Σύνοψη της αρχαιο-
λογικής έρευνας στη Βεργίνα
E. Τουλούπα, Η χορηγία στην αρχαία 
Ελλάδα
1991
Μ. Κορρές, Η κατασκευή των αρχαίων 
κιόνων
1993
Λ. Παρλαμά, Σωστικές ανασκαφές στα 
διάφορα σημεία των Αθηνών που υπαγο-
ρεύτηκαν από τα έργα του Μετρό
Γ. Αναστασιάδου, Η Αθήνα του Αδρι-
ανού
1994
Α.Ι. Τριάντη, Τα τελευταία νέα για τους 
γραφείς της Ακροπόλεως
Ε. Κακαβογιάννης, Προκλασσικές με-
ταλλουργικές εγκαταστάσεις στη Λαυ-
ρεωτική
1995
Π. Καλλιγάς, Ανασκαφές στο Οικόπεδο Μακρυγιάννη

Ε. Τουλούπα, Σέμνη Καρούζου - Άρθρα για την Ακρό-
πολη
Λ. Κολώνας, Ο θολωτός τάφος στα Τζανάτα Πόρου Κε-
φαλλονιάς
1996
Π. Καλλιγάς, Το έργο της Εφορείας Ακροπόλεως κατά 
το 1995
Κ. Καζαμιάκης, Η αρχαία οδός Τριπόδων και τα χορη-

γικά μνημεία
Ο. Παλαγγιά, Οι αναπαραστάσεις του 
ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα
Κ. Γιαννοπολίτη, Αντιμετώπιση ανε-
πιθύμητης βλάστησης σε αρχαιολογι-
κούς χώρους
Γ. Οικονόμου, Προβλήματα από την 
ανεπιθύμητη αυτοφυή βλάστηση στους 
αρχαιολογικούς χώρους
Χ. Μπούρας, Το έργο της Επιτροπής 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως 
κατά το έτος 1995
Κ.Λ. Ζάχος, Π. Πατιάς, Γ. Τσόκας, 

Γρ. Κωστάκης, Αυτοματοποιημένο σύ-
στημα διαχείρισης αρχαιολογικών δεδο-
μένων: πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα 
«Κλεοπάτρα»
Γ. Πανέτσος, Η έκθεση «Παρθενών: 
Αρχιτεκτονική και Συντήρηση» στην 
Οsaka Ιαπωνίας
Κ. Ζάμπας, Μεγάλες φθορές και ανα-
στηλωτικά προβλήματα στη βόρεια κι-
ονοστοιχία του Παρθενώνος
1997
Φ. Μαλλούχου-Tufano, Τα Μνημεία 
της Ακρόπολης και η Σύγχρονη Ελλάδα
Π. Καλλιγάς, Το έργο της Εφορείας 
Ακροπόλεως κατά το 1996
Ε. Τουλούπα, Ακρόπολη - Παλαιά 
Ανάκτορα. Κοινά σημεία
Β. Λαμπρινουδάκης, Ο χαρακτήρας 

του κλασικού τείχους της Ακροπόλεως ως ιερού περιβόλου
C. Mattusch, Η Φωτιά του Ηφαίστου. Χάλκινα αγάλ-
ματα στην αρχαιότητα 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

Διάλεξη της Εφόρου Ακροπόλεως 
Α. Χωρέμη το 2005

Η Ε. Ζαούση, τακτικό και αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ της ΕΦΑ 
(2007-2013) και έκτοτε μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής

Η Λ. Κασσαβέτη (δεξιά), μέλος του ΔΣ της ΕΦΑ (1995-2007) και 
πολύτιμος συνεργάτης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Ακρόπολης

Οι Ταμίες της ΕΦΑ: Αριστερά ο Β. Μπιλής (2007-2010) 
και δεξιά ο Α. Μπίμπας (2010-2016)

Η Α. Μανουηλίδου, μέλος του ΔΣ της ΕΦΑ την περίοδο 2004-2010 
και έκτοτε μέλος των εξελεγκτικών επιτροπών

Η Ε. Βρατσάνου μέλος του ΔΣ της ΕΦΑ 
την περίοδο 2004-2016

Η Κ. Χατζηασλάνη, μέλος του ΔΣ της ΕΦΑ συνεχώς από το 1989, 
με τις συνεργάτιδές της στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ακροπόλεως 

(από αριστερά: Σ. Παράσχου, Ε. Καϊμάρα και Α. Λεοντή)

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑ

Διάλεξη του Καθηγητή-Ακαδημαϊκού
Σ. Ιακωβίδη το 2007
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Το έργο της απερχόμενης Εφόρου κας Άλκηστης Χωρέμη
Α. Τρικάρδου-Μαλικούρτη, FAILAKA - Νήσος Ίκαρος 
στον Αραβικό Κόλπο
Σ. Ιακωβίδης, Η Ακρόπολη κατά τους Μυκηναϊκούς 
χρόνους
A. Krouglov, Εκθέματα της Ελληνορρωμαϊκής συλλογής 
στο Μουσείο Hermitage της Αγίας Πετρούπολης
2008
Α. Μάντης, Απολογισμός 
του έργου της Α΄ ΕΠΚΑ
Μ. Πωλογιώργη, Ελεφά-
ντινες απεικονίσεις Αιγυ-
πτίων Θεών στους πρόπο-
δες της Ακρόπολης κατά την 
Ύστερη Αρχαιότητα
Α. Παπανικολάου Cristen-

sen, P.O. Brondsted και τα 
γλυπτά της Καρθαίας της 
νήσου Κέας 
Γ. Σφήκας, Η προστασία 
της χλωρίδας στους αρχαι-
ολογικούς χώρους της Ατ-
τικής
Χ. Μπούρας, Χαλαρή και 
αυστηρή τήρηση των αρχών 
στην αναστήλωση των μνη-
μείων
2009
Ε. Λεμπιδάκη, Η λατρεία 
της Αθηνάς Νίκης στην 
Ακρόπολη
Μ. Ιωαννίδου, Απολογι-
σμός του έργου της ΥΣΜΑ
Μ. Κορρές, Η Γλυπτική 
του Κυκλαδικού Μαρμάρου
Ε. Χωρέμη, Ενεπίγραφα αναθήματα του 4ου αι. π.Χ. από 
την Ακρόπολη των Αθηνών: ο αναθέτης και το μνημείο
Π. Θέμελης, Αρχαία Μεσσήνη. Πρόσφατες έρευνες
2010
Χ. Βλασσοπούλου, Η νέα έκθεση των γλυπτών στο Νέο 
Μουσείο της Ακρόπολης
Μ. Ιωαννίδου, Τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης

Α. Μάντης, Απολογισμός του έργου της Α΄ ΕΠΚΑ
Β.Χ. Πετράκος, Οι αρχαιότητες της Ελλάδος κατά τον 
Πόλεμο και την Κατοχή
Ε. Σκιαδάς, Οι πολιορκίες της Ακροπόλεως κατά την 
Επανάσταση του 1821
2011
Ο. Δακουρά-Βογιατζόγλου, Αρχαιολογικοί χώροι - Τα 

Μαγικά Κέντρα της Αθήνας
Α.Ι. Τριάντη, Νέα από την 
ζωφόρο του Ερεχθείου
Γ. Βαρουφάκης, Η τεχνο-
λογία για την κατασκευή 
των σιδερένιων συνδέσμων 
των ναών της Τραπεζάς (Αι-
γίου) του Παρθενώνα και 
του Επικούριου Απόλλωνα
Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά, 

Ο Νικόλαος Κοντολέων και 
το Ερέχθειο
2012
Σ. Σαμαρτζίδου, Το έργο 
της Α΄ ΕΠΚΑ κατά το έτος 
2011 
Μ. Ιωαννίδου, Αναστηλω-
τικά έργα στην Ακρόπολη 
κατά το 2011
Θ. Κουτσογιάννης, Οι Κα-
ρυάτιδες στην Αναγέννηση 
και η εικονογραφική σχέση 
τους με το Ερέχθειο
Ο. Παλαγγιά, Τα γλυπτά 
του Ηρώδη Αττικού στην 
Αθήνα και την Αττική
2013

Φ. Μαλλούχου-Tufano, Σύγχρονοι τρόποι ανάδειξης 
και μεθερμήνευσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
Ε. Τουλούπα, Η ιστορία του κτηρίου Weiler
Σ. Ελευθεράτου, Η ανασκαφή στη βάση του Μουσείου 
της Ακρόπολης. Το χθες, το σήμερα και το αύριο
Ε. Σιουμπάρα, Αρχαϊκή Ακρόπολη: Νέες έρευνες και 
συμπεράσματα

Κ. Δεκαβάλλας - Ν. Βογκέικωφ, G.P. Stevens, Αρχι-
τέκτων ΑΣΚΣ
2004
Χ. Μπούρας, Οι αναστηλωτικές εργασίες στην Ακρό-
πολη κατά το 2003
Α. Μάντης, Τα έργα αναστήλωσης στο Ασκληπιείο - Η 
συμβολή του Βασίλη Αναστασιά

Μ. Λεφαντζής - Μ. Μπρι-

άνα-Πρωτοπαπαδάκη, 

Νέες έρευνες κατά τις στε-
ρεωτικές εργασίες στη Στοά 
του Ευμένους Β΄ κατά το 
2004
2005
Α. Χωρέμη, Το έργο της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Ακροπόλεως κατά το 2004
Ε. Παπακωνσταντίνου-

Ζιώτη, Συντήρηση και κα-
θαρισμός της Δυτικής ζω-
φόρου του Παρθενώνα με 
ακτίνες Laser
Μ. Κορρές, Wilhelm Do-
erpfeld
Χ. Μπούρας, Οι αναστηλω-
τικές εργασίες στην Ακρό-
πολη κατά το 2004
2006
Α. Μάντης Humphrey 
Payne
Α. Τανούλας, William Bell 
Dinsmoor
Χ. Μπούρας, Αρχές, διαδι-
κασίες και μεθοδολογία της 

επέμβασης στα Μνημεία Ακροπόλεως
Χ. Μπούρας, Τα έργα Ακροπόλεως κατά το 2005
Μ. Ιωαννίδου, Τα έργα αναστηλώσεως στην Ακρόπολη: 
Παρελθόν και Παρόν
Μ. Kreeb, Frank Brommer και οι έρευνες του στην 
Ακρόπολη
2007
Ε. Τουλούπα - Φ. Μαλλούχου-Tufano - Α. Μάντης, 

1998
Μ. Κορρές, Ο Ναός του Ολυμπίου Διός
Α.Ι. Τριάντη, Το έργο της Εφορείας Ακροπόλεως κατά 
το 1997
Χ. Μπούρας, Το έργο της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνη-
μείων Ακροπόλεως κατά το έτος 1997
1999
Κ. Ζάμπας, Oμορφιά των 
κιόνων του Παρθενώνος
Φ. Μαλλούχου-Tufano, 

Η διαχρονική αντιμετώπιση 
των μνημείων από την αρ-
χαιότητα έως τον 18ο αιώνα
2000
Τ. Τανούλας, Τα Προπύ-
λαια της Αθηναϊκής Ακρό-
πολης και η βίλλα του Λαυ-
ρεντίου του Μεγαλοπρεπούς 
στα περίχωρα της Φλωρε-
ντίας
2001
Ν. Τογανίδης, Εργασίες 
συντηρήσεως και αναστη-
λώσεως του Παρθενώνος 
Χ. Μπούρας, Το έργο της 
Επιτροπής Συντηρήσεως 
Μνημείων Ακροπόλεως κα-
τά το έτος 2000
Δ. Παντερμαλής, Το Νέο 
Μουσείο Ακροπόλεως
2002
Μ. Ιωαννίδου, Αποκατά-
σταση των οροφών των Προ-
πυλαίων
Α. Χωρέμη, Το έργο της Εφορείας Ακροπόλεως κατά 
το 2001
2003

Φ. Μαλλούχου-Tufano, Μ. Κορρές, F.C. Penrose
Κ. Μπολέτης, Το χορηγικό Μνημείο του Θρασύλλου 
στη Νότια Κλιτύ της Ακροπόλεως
Ο. Παλαγγιά - Μ. Kreeb, L. Ross, Πρώτος Καθηγητής 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

Διάλεξη της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων 
Ακρόπολης Μ. Ιωαννίδου το 2012

Διάλεξη της Καθ. Ο. Παλαγγιά το 2012

Διάλεξη του Προέδρου της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων 
Ακροπόλεως Καθ. Χ. Μπούρα το 2008

Διάλεξη της Καθ. Ε. Σημαντώνη Μπουρνιά το 2011
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Παρουσίαση της ζωφόρου του Ναού της Αθηνάς Νί-

κης στο Μουσείο της Ακρόπολης

1999
Μνημεία νοτίως της Αρχαίας 

Αγοράς, ανατολικώς της αρ-

χαίας οδού Παναθηναίων, Βα-

σιλική του Αγ. Διονυσίου Αρε-

οπαγίτου, Φιλοσοφικές Σχολές, 

αρχαίες οικίες κατά μήκος της 

οδού Αποστόλου Παύλου και 

Ελευσίνιο, Θησείο και δυτική 

πλευρά της Αρχαίας Αγοράς

2000
Ακρόπολη - Μουσείο Ακρο-

πόλεως

Έκθεση «Η πόλη κάτω από 

την πόλη» στο Μουσείο Κυ-

κλαδικής Τέχνης 

Κέντρο Μελέτης Νεώτερης 

Κεραμικής

Μουσείο της Πόλεως των 

Αθηνών

2001
Παρουσίαση των Σχεδίων και 

προπλασμάτων του Διαγω-

νισμού για το Νέο Μουσείο 

Ακροπόλεως στο Κέντρο Με-

λετών Ακροπόλεως

Οθωμανικό λουτρό της οδού 

Κυρρήστου («Λουτρό των Αέ-

ρηδων») στη Πλάκα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευ-

νας και Εκπαίδευσης «Γαία» του 

Μουσείου Γουλανδρή Φυσι-

κής Ιστορίας

2002
Επιγραφικό Μουσείο

Φωτογραφική έκθεση του Σωκράτη Μαυρομμάτη με 

θέμα τις αναστηλωτικές εργασίες στην Ακρόπολη, στο 

Μουσείο Μπενάκη

Εργοτάξια μνημείων Ακροπόλεως (Προπύλαια, Ναός 

Αθηνάς Νίκης, Παρθενώνας)

2003
Νότια Κλιτύς Ακροπόλεως (Θέατρο Διονύσου, Μνη-

μείο Θρασύλλου, Ασκληπιείο)

Οδός Αποστόλου Παύλου

Αρχαιολογικό Μουσείο Πει-

ραιά

2004
Στοά Αττάλου

Νομισματικό Μουσείο

Μουσείο Αφής Φάρου Τυφλών

2005
Μουσείο Μπενάκη (οδό Πει-

ραιώς)

Αρχαιολογικός χώρος και Μου-

σείο Κεραμεικού

Συλλογή Χαλκών στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο 

Μνημεία Ακρόπολης

2006
Έκθεση με θέμα: «Τριάντα 

χρόνια αναστηλωτικές εργα-

σίες στην Ακρόπολη» και Μό-

νιμη έκθεση του Μουσείου Γ. 

Γουναρόπουλου

2007
Μυκηναϊκός τάφος και Μου-

σείο, Δήμος Αχαρνών - Μενίδι

Αρχαιολογικός χώρος Ραμνού-

ντος

Έκθεση «Πραξιτέλης» στο Εθ-

νικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Εργοτάξια μνημείων Ακρο-

πόλεως

2008
Νομισματικό Μουσείο

Νέο Μουσείο Ακρόπολης (χώ-

ροι του Μουσείου)

Έκθεση «Νόστοι-Nostoi» στο Νέο Μουσείο Ακρό-

πολης 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

2009
Ηραίο Περαχώρας 

Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους 
και μουσεία

1990
Έκθεση Αρχαϊκής Πλαστικής 

στο Μουσείο Ακροπόλεως

Η Βόρεια κλιτύς της Ακρό-

πολης

Λατομεία Πεντέλης - Βυζα-

ντινός Ναός στην είσοδο της 

σπηλιάς

1991
Δίπυλο, Πομπείο, Οδός Πα-

ναθηναίων

Λαύριο. Αρχαία ορυχεία και 

πλυντήρια

Συλλογή Κυριαζοπούλου στο 

Τζαμί Τζισταράκη

Βυζαντινές εκκλησίες στη Βό-

ρεια κλιτύ της Ακρόπολης

Τα δικαστήρια στην Αρχαία 

Αγορά

Έκθεση πήλινων αρχιτεκτονι-

κών γλυπτών από την Ακρό-

πολη στο Κε.Μ.Α.

Το Ωρολόγιον του Κυρρή-

στου

1992
Το έργο του Πικιώνη - Κοίλη, 

Πνύκα, Φιλοπάππου

Έργο μετακίνησης του 5ου κί-

ονα της Νότιας πλευράς του 

Παρθενώνα

Άγαλμα της Πρόκνης στο 

Μουσείο Ακροπόλεως

Διονυσιακό Θέατρο - Συντή-

ρηση των αναλημματικών τοί-

χων

Τα εργαστήρια του Μουσείου Ακροπόλεως

Το εργαστήριο εκμαγείων στο Κε.Μ.Α.

1993
Το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Νέα ευρήματα στη Βιβλιοθήκη Αδριανού

Έκθεση «Η Γέννηση της Δημοκρατίας» στη Γεννά-

δειο Βιβλιοθήκη

Μουσείο Μουσικών Οργάνων

1994
Μουσείο Πειραιώς

Πειραϊκή Ακτή - Μακρά Τείχη

Το εργοτάξιο των Προπυ-

λαίων

Έκθεση για την πρόοδο των 

εργασιών συντηρήσεως στα 

Μνημεία Ακροπόλεως, στο 

Κε.Μ.Α.

Το Ασκληπιείο στη Νότια 

κλιτύ Ακροπόλεως

1995

Μουσείο Ιστορίας του Πανε-

πιστημίου Αθηνών (Παλαιό 

Πανεπιστήμιο)

Εργαστήρι αρχαίων ελληνι-

κών μουσικών οργάνων του 

κ. Γ. Πολύζου στον Γέρακα 

Αττικής

1996
Έκθεση ζωγραφικής της Αθη-

νάς Σαριπόλου-Λίβα στο Μου-

σείο Κυκλαδικής Τέχνης 

Εργασίες συντήρησης εξωτε-

ρικών επιφανειών μνημείων 

Ακροπόλεως

Εργοτάξιο του Παρθενώνος

1997
Βιβλιοθήκη Αδριανού

Ακαδημία Πλάτωνος

Συλλογή αγγείων από την 

Ακρόπολη στο Εθνικό Αρ-

χαιολογικό Μουσείο 

1998
Ολυμπιείο

Αρχαίος Περίπατος Ακροπόλεως

Οι αρχαίοι δρόμοι Ν.Α. της Ακρόπολης (αρχαία 

Κοίλη, ιερό του Διός κ.ά.)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

Επίσκεψη στο Εργαστήρι των Αρχαίων Ελληνικών 
Μουσικών Οργάνων του Γ. Πολύζου το 1995

Από την επίσκεψη των «Φίλων» στην Ακαδημία Πλάτωνος 
το 1997

Από την επίσκεψη των «Φίλων» στον Αρχαίο Περίπατο 
της Ακρόπολης το 1998

Επίσκεψη των «Φίλων» στο Κέντρο Μελέτης Νεώτερης 
Κεραμικής το 2001

Επίσκεψη των «Φίλων» στο Σπήλαιο του Πανός στον Λόφο 
της Πνύκας το 2003

Επίσκεψη των «Φίλων» στα αναστηλωτικά έργα 
των μνημείων Ακροπόλεως το 2009
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Από την εκδρομή των «Φίλων» στην Φθιώτιδα το 2000. 
Αριστερά διακρίνεται (με τα μαύρα γυαλιά) η αξέχαστη Μ. Κύρκου

Ξενάγηση των «Φίλων» από τον Α. Μάντη στα Σπήλαια της Βόρειας 
Κλιτύος της Ακρόπολης το 1998

Βαρκάδα στον Αχέροντα το 1996. Σε πρώτο επίπεδο 
ο αείμνηστος Γ. Τουλούπας

Από την εκδρομή των «Φίλων» στη Βοιωτία το 1999: 
Στην Ακρόπολη του Γλα

Η Π. Παπαγγελή ξεναγεί τους «Φίλους» στην Ελευσίνα το 1997

Από την εκδρομή των «Φίλων» στην Κορινθία το 2001: Στην Πειρήνη 
Κρήνη της Αρχαίας Κορίνθου 

Από την εκδρομή στη Βοιωτία το 1999: Ξενάγηση των «Φίλων» 
από τον Ντ. Τσάκο στο θέατρο της Χαιρώνειας

Η Χ. Βλασσοπούλου ξεναγεί τους «Φίλους» στο ανακαινισμένο Μουσείο 
στον Βράχο της Ακρόπολης το 2000

Οι «Φίλοι» στην Ήπειρο το 1996. Στο κέντρο η Θ. Παπαφλέσσα, μέλος 
του ΔΣ και Ταμίας της ΕΦΑ από το 1992 έως το 2004 

Οι «Φίλοι», το 2000, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Βούρου-
Ευταξία. Δεξιά η Ε. Σπυροπούλου (μέλος του σημερινού ΔΣ της ΕΦΑ)

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑ

Από την εκδρομή των «Φίλων» στη Μεγαλόπολη το 1998
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Εθνικό Αρχείο Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

Μουσείο Ακρόπολης

Εργοτάξια μνημείων Ακροπόλεως

2010
Εργοτάξια μνημείων Ακροπό-

λεως

Αρχαίος Περίπατος Ακροπόλεως

Αρχαιολογικός Χώρος και Μου-

σείο Βραυρώνας

Παλαιά Λατομεία Διονύσου

2011
Περιοδική έκθεση «Περικλής 

Ξανθίππου» στο Μουσείο Ακρό-

πολης 

Βιβλιοθήκη Αδριανού και Νέα 

έκθεση κινητών ευρημάτων

Λόφοι Νυμφών, Πνύκας και 

Μουσών 

Nότια Κλιτύς Ακροπόλεως

Μουσείο Στοάς Αττάλου - Αρ-

χαιολογικός χώρος Αρχαίας 

Αγοράς

Ρωμαϊκή Αγορά

Αρχαιολογικός χώρος και Μου-

σείο Κεραμεικού 

2012
Ερέχθειο στην Ακρόπολη

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Μουσείο Κανελλοπούλου

Έκθεση «Άγονη Γραμμή» στο 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Μονή Δαφνίου και «Παλα-

τάκι» Χαϊδαρίου

Ακαδημία Πλάτωνος

Αρχαιολογικός χώρος και Μου-

σείο Μυκηνών

Ναός Ολυμπίου Διός

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

2013
Έκθεση «Τεκμήρια γλυπτικής από την Αρχαία Αγορά» 

στον πρώτο όροφο του Μουσείου της Στοάς Αττάλου

Ναός Ηφαίστου (Θησείο)

Έκθεση «Τα Αρχαϊκά χρώματα» στο Μουσείο Ακρό-

πολης

Περιοδική έκθεση «Πριγκίπισσες της Μεσογείου στην 

αυγή της Ιστορίας» στο Μου-

σείο Κυκλαδικής Τέχνης

Αρχαιότητες του Πειραιά (Ηε-

τιώνεια Πύλη, Κονώνειο Τεί-

χος, Σκευοθήκη του Φίλωνος, 

Αστικές Πύλες)

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Εργοτάξια μνημείων Ακροπό-

λεως

Μουσείο Ακρόπολης

Αρχαιολογικός χώρος του Θε-

άτρου του Διονύσου, Μνημείο 

του Θρασύλλου και Ασκλη-

πιείο

Αρχαιολογικό Μουσείο Πει-

ραιά και Νεώσοικοι

Υδραγωγεία, Πηγές και Κρή-

νες της Αρχαίας Αθήνας

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Πα-

λαιά Βουλή )

Εκδρομές

1993
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Βεργίνα, Πέλ-

λα, Αιανή Κοζάνης, Μίεζα, 

Βέρροια, Λευκάδια, Δίον)

1995
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (Με-

σολόγγι, Πλευρώνα, Οινιά-

δες, Θέρμον, Στράτο, αρχαίο 

Βουκάτιον στο χωριό Περι-

βόλα, Αγγελόκαστρο, Λεπε-

νού, Γαυρολίμνη, Γαλαξίδι), 

Μουσεία Αιγίου και Πάτρας

1996
ΗΠΕΙΡΟΣ (Νεκρομαντείο, Κασσώπη, Νικόπολη, 

Αμμότοπος-Όρραον, κλασικά και βυζαντινά μνη-

μεία Άρτας)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

1997
ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο)

ΑΙΓΙΝΑ (Αρχαιολογικός χώρος της Αφαίας και Μου-

σείο Κολώνας)

1998
ΑΡΚΑΔΙΑ (Βυτίνα, Μουσείο 

του Άστρους, έπαυλη του Ηρώ-

δη του Αττικού, Μονή Λουκού, 

Μαντίνεια, Ορχομενός, Δημη-

τσάνα, Στεμνίτσα, Ζυγοβίτσι, 

Μονή Προδρόμου, Μουσείο 

Τριπόλεως, Τεγέα, Μεγαλό-

πολη, Λυκόσουρα)

1999
ΒΟΙΩΤΙΑ (Αρχαίες Πλαταιές, 

Λεύκτρα, Μουσεό Θηβών, Αλί-

αρτος, Λειβαδιά, Αρχαίο Μα-

ντείο του Τροφωνίου, Χαιρώ-

νεια, Μουσείο Χαιρώνειας, 

Ορχομενός, Δίστομο, Όσιος 

Λουκάς, Μυκηναϊκή Ακρόπολη 

του Γλα, Ιερά Πτώου Απόλλω-

νος και Αρτέμιδος Αυλιδίας, 

Ιερό των Καβείρων)

2000
ΦΘΙΩΤΙΔΑ (Μουσείο της 

Αταλάντης, Μουσείο της Λα-

μίας, Αρχαιολογικός χώρος 

του Κύνου, Οίτη, Καλλίδρομο, 

Μαλεσίνα, Λουτρά Υπάτης)

2001
ΚΟΡΙΝΘΙΑ (Αρχαιολογικός 

Χώρος και Μουσείο Κορίν-

θου, Σικυών, Στυμφαλία, Φε-

νεός, Αιγείρα, Νεμέα, Κλεο-

νές, Μουσείο Κεγχρεών)

2002
ΚΕΑ (Αγία Ειρήνη, Μουσείο Ιουλίδας, Καστριανή, 

Κάστρο Ιουλιδας, Κούνδουρος, Ποίσσες, Πύργος 

Αγίας Μαρίνας)

2003
ΑΡΓΟΛΙΔΑ (Μουσείο Μυκηνών, Ακρόπολη της Μι-

δέας, Ηραίο Άργους, Ναύπλιο-Πελοποννησιακό Μου-

σείο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Άργους, Λέρνα 

             2004
ΜΥΚΟΝΟΣ, ΔΗΛΟΣ (Μύ-

κονος: Λαογραφικό Μουσείο, 

Παναγιά Παραπορτιανή, Αρ-

χαιολογικό Μουσείο, Πανα-

γιά Τουρλιανή, Δήλος: Αρχαι-

ολογικός χώρος και Μουσείο) 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (Τύμβος, Αρ-

χαιολογικός Χώρος και Μου-

σείο, Σχοινιάς)

2005
ΦΩΚΙΔΑ (Αρχαιολογική Συλ-

λογή Διστόμου, Μνημείο Θυ-

μάτων, Αρχαιολογικός Χώρος 

και Μουσείο Δελφών, Μεταλ-

λευτικό πάρκο Φωκίδας, Ναυ-

τικό και Ιστορικό Μουσείο Γα-

λαξιδίου, Ναός Αγίου Νικολάου, 

Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισ-

σας, Μητρόπολη Άμφισσας, 

Κάστρο των Σαλώνων, Ιερό 

της Αθηνάς Προναίας, Αρχο-

ντικό Μπότσαρη στη Ναύπα-

κτο, Αρχαιολογικό Μουσείο 

Αιγίου)

2006
ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ 

(Βόλος, Νεολιθική Ακρόπολη 

στο Διμήνι, Αρχαιολογικό Μου-

σείο, Μακρυνίτσα, Λαογρα-

φικό Κέντρο του Κίτσου Μα-

κρή, Λαογραφική Συλλογή στις 

Μηλιές του Πηλίου, Εκκλησία 

των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, 

Τρίκερι, Αργαλαστή, Αγία Κυ-

ριακή, Παλαιοχριστιανικά Μνημεία Νέας Αγχιάλου, 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού, Καραβόμυλος)

2007
ΕΡΕΤΡΙΑ, ΚΥΜΗ, ΣΚΥΡΟΣ (Αρχαιολογικό Μου-

σείο Ερέτριας, Ναός Δαφνηφόρου Απόλλωνα, Οικία 

Από την εκδρομή στη Βοιωτία το 1999: Οι «Φίλοι» 
στη Χαιρώνεια

Από την εκδρομή στη Βοιωτία το 1999: Οι «Φίλοι» 
στην Αλίαρτο

Ξενάγηση των «Φίλων» από την M. Caskey στην Αγία Ειρήνη 
της Κέας το 2002

Ξενάγηση των «Φίλων» στη Βιβλιοθήκη Αδριανού 
από την Α. Χωρέμη το 2011

Ξενάγηση των «Φίλων» στο Μουσείο Κανελοππούλου 
από τον Α. Ζαρκάδα το 2012

Ξενάγηση των «Φίλων» στον Αρχαίο Περίπατο στον Λόφο 
της Ακρόπολης από τον Ντ. Τσάκο το 2010
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Οι «Φίλοι»στο Αρχαίο Θέατρο του Άργους (αριστερά) και στο Πρωτοελλαδικό Κτήριο της Λέρνας της Αργολίδας (δεξιά) το 2003

Οι «Φίλοι» στην Κέα το 2002. Στο άκρο δεξιά διακρίνεται 
η αξέχαστη Β. Ζάννα

Ακούγοντας την Ε. Τουλούπα ένα βραδάκι στο Ιερό της Προναίας Αθηνάς 
στους Δελφούς το 2005

Από την εκδρομή των «Φίλων» στη Φωκίδα το 2005. 
Από αριστερά: Κ. Μποτοπούλου, Λ. Κασσαβέτη, Ε. Τουλούπα, 

Μ. Κουρουσοπούλου, Α. Μανουηλίδου και η αλησμόνητη Β. Ζάννα

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑ

Ο Π. Χατζηδάκις ξεναγεί τους «Φίλους» 
στη Δήλο το 2004

Εκδρομή των «Φίλων» στο θέατρο Σικυώνος το 2001

Επίσκεψη των «Φίλων» στο ανακατασκευασμένο Τρόπαιο της Μάχης 
του Μαραθώνα το 2004

Από την εκδρομή των «Φίλων» στη Μεσσηνία το 2008 Ο Π. Θέμελης ξεναγεί τους «Φίλους» στην Αρχαία Μεσσήνη το 2008
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των Μωσαϊκών, Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύμης, Ναός 

Αγίου Νικολάου, Προϊστορικός Οικισμός Παλαμαρίου, 

Αρχαιολογικό Μουσείο Σκύρου)

2008
ΜΕΣΣΗΝΙΑ (Αρχαίο Θέατρο 

Μεγαλόπολης, Ναός Αγίων 

Αποστόλων, Αρχαιολογικό 

Μουσείο και Κάστρο Καλαμά-

τας, Αρχαιολογικός Χώρος και 

Μουσείο Μεσσήνης, Θέατρο, 

Στάδιο, Μνημείο Σαϊθεδών, 

Αρκαδική Πύλη, Ανάκτορο του 

Νέστορος, Μουσείο της Χώ-

ρας Τριφυλίας, Μουσείο της 

Πύλου, Νιόκαστρο, Κάστρο 

Μεθώνης, Βυζαντινοί Ναοί 

στη Μεσσηνιακή Μάνη, Πύρ-

γος του Μούρτζινου-Τρου-

πάκη στη Καρδαμύλη)

2009
ΗΡΑΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Υδρα-

γωγείο, Αρχαιολογικός Χώρος)

2010
ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Ιερό της Αφρο-

δίτης, Αρχαία λίμνη των Ρυ-

τών, Μεσαιωνικός πύργος, 

Αρχαιολογικός Χώρος, Με-

γάλα και Μικρά Προπύλαια, 

Πλουτώνιο, Τελεστήριο, Ιερό 

της Δήμητρας, Αρχαιολογικό 

Μουσείο)

ΕΒΡΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟ-

ΛΗ (Αρχαία Τραϊανούπολη, 

Μεγάλο Χάνι, Οθωμανικά Λου-

τρά, Βυζαντινός ναός της Πα-

ναγίας της Κοσμοσώτειρας 

στις Φερές, Σουφλί, Μουσείο 

Τέχνης Μεταξιού, Δημοτικό Μουσείο Σουφλίου, Μου-

σείο Μετάξης του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου 

Πειραιώς, Διδυμότειχο, Κάτω Πόλη, Μεγάλο Τέμενος, 

Κάστρο Διδυμοτείχου, Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές 

εκκλησίες Διδυμοτείχου, Φρούριο του Πυθίου, Ταφι-

κός Τύμβος της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης, Άγιος Αθα-

νάσιος Αλεποχωρίου, Αδριανούπολη, Συγκρότημα του 

Σουλτάνου Βαγιαζήτ Β΄, Τζαμί του Σουλτάνου Σελήμ, 

Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, 

Αλεξανδρούπολη, Εθνολογικό 

Μουσείο Αλεξανδρούπολης, 

Αρχαία Μαρώνεια)

2011
ΑΜΦΙΑΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Αρχαιολογικός Χώρος, Με-

γάλη Στοά, Θέατρο, Μεγάλος 

Ναός)

ΣΑΜΟΣ (Ηραίο, Μεγάλος 

Βωμός, Παλαιοχριστιανική 

Βασιλική, Νέο Μουσείο του 

Πυθαγορείου, Γυμνάσιο, Πα-

λαίστρα, Στάδιο, Θέρμες, Βα-

θύ, Αρχαιολογικό Μουσείο 

Σάμου, Καρλόβασι, Αγία Μα-

τρώνα, Άγιος Νικόλαος, Πορ-

φυριάς Σχολή, Παναγιά του 

Ποταμού, Αηδόνα, Μανωλάτες, 

Παναγιά Σπηλιανή στο Πυθα-

γόρειο, Ευπαλίνειο Όρυγμα, 

Αρχαιολογικός Χώρος του Κά-

στρου, Σύγχρονο Μουσείο της 

Ιστορίας της Σάμου, Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας στους Μυ-

τιληνιούς)

ΙΣΘΜΙΑ (Αρχαιολογικός χώ-

ρος Ισθμίων, Ναός Ποσειδώ-

να, Στάδιο, Θέατρο του Ιερού, 

Ρωμαϊκό Λουτρό, Μουσείο 

Ισθμίας)

2012
ΔΙΟΝ, ΠΕΛΛΑ, ΒΕΡΓΙΝΑ 

(Αρχαιολογικός Χώρος Αιγών, 

Αρχαιολογικό Μουσείο Βεργίνας, Μακεδονικοί Τά-

φοι Λευκαδίων, Νυμφαίο, Σχολή του Αριστοτέλους, 

Βέροια, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Πέλλας, 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, Αρχαιολο-

γικό Μουσείο Βέροιας, Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας, 

Δημαρχείο Βέροιας, Εβραϊκή Συναγωγή, Χριστιανική 

Συνοικία Κυριώτισσα, Μοναστήρι Αγίου Ιωάννου του 

Προδρόμου, Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Δίου)

ΤΡΙΠΟΛΗ (Περιοχή Λουκούς, Έπαυλη Ηρώδη Ατ-

τικού, Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος)

ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Αρχαιολογικό Μουσείο, Αμπελάκια, 

Κυνόσουρα, Τύμβος, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου)

2013
ΛΑΥΡΙΟ (Ορυκτολογικό Μουσείο, Αρχαιολογικό 

Μουσείο, Αρχαία Μεταλλεία, Τεχνολογικό Πάρκο 

Λαυρίου)

ΑΡΤΑ, ΝΙΚΟΠΟΛΗ, ΠΡΕΒΕΖΑ (Αρχαιολογικός Χώ-

ρος της Κασσώπης, Πρέβεζα, Αρχαιολογικός χώρος 

και Μουσείο Νικόπολης, Αχέροντας ποταμός, Αρχαι-

ολογικό Μουσείο Άρτας, Βυζαντινές εκκλησίες Άρτας: 

Ναός Παναγιάς Παρηγορήτισσας, Μονή Βλαχερνών, 

Κάτω Παναγιά, Αγία Θεοδώρα)

ΝΕΜΕΑ (Αρχαιολογικός Χώρος, Μουσείο, Στάδιο και 

Γραφείο Συλλόγου Αναβίωσης των Νέμεων Αγώνων)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

Η E. Gebhard ξεναγεί τους «Φίλους» στην Ισθμία το 2011Ο T. Gregory ξεναγεί τους «Φίλους» στην Ισθμία το 2011

Οι «Φίλοι» στην Ελευσίνα το 2010

Από την εκδρομή στην Περαχώρα: Ο Α. Μάντης διαβάζει στους «Φίλους» 
αποσπάσματα από το βιβλίο του για τον H. Payne 

Η Κ. Δημακοπούλου ξεναγεί τους «Φίλους» στην Ακρόπολη 
της Μιδέας το 2003

Επίσκεψη των «Φίλων» στον Μαραθώνα το 2004

Η Α. Χωρέμη ξεναγεί τους «Φίλους» στο Ανάκτορο 
του Νέστορος στον Εγκλιανό της Πύλου το 2008
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Οι «Φίλοι» στην Ακρόπολη το 2010 Ο Λ. Μπουρνιάς ξεναγεί τους «Φίλους» στον Κεραμεικό το 2011 Η Ν. Σγουρίτσα ξεναγεί τους «Φίλους» στις Μυκήνες το 2012Επίσκεψη των «Φίλων» στο «Παλατάκι» του Χαϊδαρίου το 2012

Οι «Φίλοι» στο κάστρο του Πυθίου στον Έβρο το 2010

Η Ν. Σαραγά ξεναγεί τους «Φίλους» στην Αρχαία Αγορά το 2011

Οι «Φίλοι» στην Κοσμοσώτειρα Φερών το 2010

Ξενάγηση των «Φίλων» στο Διδυμότειχο από τον Α. Γουρίδη το 2010 Η Ε. Γρατσιά ξεναγεί τους «Φίλους» στο Αμφιάρειο το 2011

Η Ο. Δακουρά-Βογιατζόγλου ξεναγεί τους «Φίλους» 
στους λόφους δυτικά της Ακρόπολης το 2011

Οι «Φίλοι» στη Σάμο το 2011. Δεύτερος από δεξιά διακρίνεται 
ο αξέχαστος Σ. Μαλικούρτης

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑ

Ξενάγηση των «Φίλων» στη Βραυρώνα από τον Χ. Μπούρα το 2010
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Ο Γ. Σταϊνχάουερ ξεναγεί τους «Φίλους» στις Ηετιώνειες Πύλες 
του Πειραιά το 2013

Από την επίσκεψη των «Φίλων» στον Πειραιά το 2013. Από αριστερά 
διακρίνονται οι Ι. Σιώρη, Α. Παντελίδου, Ε. Σπυροπούλου, Κ. Μοσχούρη, 

Ε. Βρατσάνου και Λ. Γαρίδη

Ξενάγηση «Φίλων» στο Ερέχθειο από την Φ. Μαλλούχου-Tufano 
το 2012

Οι «Φίλοι» στην έπαυλη του Ηρώδη Αττικού στη Λουκού το 2012 Ο Α. Καπετάνιος ξεναγεί τους «Φίλους» στα Αρχαία Μεταλλεία 
Λαυρίου το 2013

Ο Χ. Μπούρας ξεναγεί τους «Φίλους» στη Μονή Λουκούς το 2012

Ξενάγηση των «Φίλων» από τον Μ. Κορρέ στο Θησείο το 2013Οι «Φίλοι» στο Βιομηχανικό Μουσείο Λαυρίου το 2013

Ξενάγηση των «Φίλων» στην Παρηγορίτισσα της Άρτας 
από τον Χ. Μπούρα το 2013

Ξενάγηση των «Φίλων» Α. Λεοντή, Σ. Παράσχου, Κ. Χατζηασλάνη, 
Α. Μαλικούρτη, Σ. Ελευθεράτου, Κ. Μοσχούρη και Ε. Καϊμάρα 

στο Μουσείο Ακρόπολης από την Ε. Τουλούπα το 2013
Από την εκδρομή των «Φίλων» στην Αρχαία Νεμέα το 2013: Ξενάγηση 

από τον S. Miller στη θολωτή είσοδο του Αρχαίου Σταδίου

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑ
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μνηστήρες στο Υπουργείο και ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος 

άρσης της παραχώρησής του στην Εφορεία, δίνει εντολή 

να μεταφερθούν εκεί, κυριολεκτικά «εν μια νυκτί», από τον 

Βράχο τα γραφεία. 

Το κτήριο Weiler, ως Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως, λει-

τούργησε από το 1987 και για μια δεκαετία περίπου. Στο 

ισόγειό του, στις δύο επιμήκεις μεγάλες πτέρυγες, ανασυστά-

θηκαν, σε εκμαγεία, μετά από επίπονη εργασία του Αλέκου 

Μάντη, οι αετωματικές συνθέσεις του Παρθενώνα. Οι ίδιες 

αίθουσες φιλοξένησαν και εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά 

και τις εκδηλώσεις της Ένωσης των Φίλων Ακροπόλεως –

ημερίδες και διαλέξεις– συνέδρια της ΕΣΜΑ καθώς και προ-

σωρινές εκθέσεις του υπό ανέγερση Μουσείου Ακροπόλεως.

Στον πρώτο όροφο υπήρχε μόνιμη έκθεση σχεδίων και φω-

τογραφιών των αναστηλωτικών έργων Ακροπόλεως, που 

είχε επιμεληθεί ο αξέχαστος Αλέκος Παπανικολάου. Στον ίδιο όροφο φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς και προσωρινές εκ-

θέσεις της Εφορείας, ενώ βρήκε μόνιμη στέγη και το γραφείο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Ακρόπολης. Πρό-

κειται για μια άλλη δραστηριότητα που ξεκίνησε επί των ημερών της Έβης Τουλούπα, υποστηρίχθηκε αμέριστα από αυ-

τήν καθώς και από την ΕΣΜΑ και καθιερώθηκε χάρις στις ακούραστες προσπάθειες της Κορνηλίας Χατζηασλάνη και 

των συνεργάτιδών της.

Ο δεύτερος όροφος φιλοξένησε τα γραφεία της Εφορείας Ακροπόλεως. Η Έβη Τουλούπα, φίλη της οικογένειας του Γι-

άννη Μηλιάδη, φρόντισε να κληροδοτηθούν στην Εφορεία το γραφείο του, τα πορτραίτα του –έργα του Μπουζιάνη– και 

κυρίως η σημαντική βιβλιοθήκη του. Επί των ημερών της Έβης, το κεντρικό μεγάλο δωμάτιο του δεύτερου ορόφου είχε 

μεταβληθεί σε αναγνωστήριο των αρχαιολόγων της Εφορείας, και όχι μόνον. 

Ο σεισμός της Πάρνηθας του 1999 έβλαψε σοβαρά το κτήριο Weiler. Ο δεύτερος όροφος εκκενώθηκε, τα γραφεία της 

Εφορείας μεταφέρθηκαν στον πρώτο, καταργώντας τις εκεί εκθέσεις. Στα επόμενα χρόνια το κτήριο επισκευάστηκε και 

άρχισε να φιλοξενεί τα γραφεία του Οργανισμού για την Ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, και αργότερα τα 

γραφεία του ίδιου του Μουσείου. 

Πολλοί νοσταλγούν το Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως, τις 

εκθέσεις και τις εκδηλώσεις του, τις εν δυνάμει προοπτικές 

του, που δεν πρόλαβαν να αναπτυχθούν. Η Έβη ουδέποτε 

παραπονέθηκε. Για εκείνην πάντα, το μείζον προέχει του 

ελάσσονος. Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης είναι πλέον 

πραγματικότητα, λειτουργεί και ακτινοβολεί και το κτήριο 

Weiler το υποστηρίζει, έστω και ως διοικητική έδρα. 

Στο κτήριο Weiler βρήκε μόνιμη στέγη, από τη σύστασή της, 

η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως (ΕΦΑ). Όπως έχει επανει-

λημμένα τονίσει, γραπτά και προφορικά η Έβη, η ιδέα της 

δημιουργίας της ΕΦΑ τής ήλθε όταν έσπασε ένα τζάμι και 

κανένα από τα κονδύλια της Εφορείας δεν δικαιολογούνταν 

να καλύψει τη δαπάνη αντικατάστασής του. Η ιδέα μπόρεσε 

να πραγματωθεί χάρις στον κύκλο των φίλων και των γνωρι-

ίναι αυτονόητο ότι σε ένα ειδικό τεύχος του Ανθεμίου για τα 25α γενέθλια της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως θα πε-

ριλαμβάνεται και ένα αφιέρωμα στην Έβη Τουλούπα, την ιδρύτρια της Ένωσης. 

Η Έβη Τουλούπα ήταν Έφορος Ακροπόλεως την περίοδο 1982-1990. Πιστεύω ότι αυτά ήταν τα ευτυχέστερα χρόνια 

της μεταπολιτευτικής ιστορίας της Εφορείας. Πράγματι, η Έβη προσέδωσε αίγλη και ακτινοβολία στο αξίωμα και άφησε 

σημαντικό έργο σε πολλούς τομείς. 

Εκείνη φρόντισε να εμπλουτιστεί η Εφορεία με αρχαιολόγους –τότε ήλθαν η Άλκηστις Χωρέμη, ο Ντίνος Τσάκος, η 

Χριστίνα Βλασσοπούλου και ο Αλέκος Μάντης– ενώ συνέσφιξε τις σχέσεις μεταξύ του επιστημονικού προσωπικού, που 

απασχολούνταν στα αναστηλωτικά έργα Ακροπόλεως υπό την άμεση εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων 

Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), με την Εφορεία. Συχνά μάλιστα καλούσε το επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας και του Τε-

χνικού Γραφείου Ακροπόλεως σε συσκέψεις για μια από κοινού εξέταση διαφόρων ζητημάτων, ενώ η ίδια επισκεπτόταν 

καθημερινά τα εργοτάξια των μνημείων παρακολουθώντας 

από κοντά την πρόοδο των έργων. 

Στην Έβη άλλωστε οφείλεται η έναρξη των εργασιών συ-

ντήρησης της επιφάνειας των μνημείων της Ακρόπολης. 

Τα διάφορα φαινόμενα φθοράς της επιφάνειας των λίθων, 

ιδιαίτερα οι μηχανισμοί γέννησης και εξέλιξής τους είχαν 

απασχολήσει από την αρχή των αναστηλωτικών έργων τους 

χημικούς μηχανικούς, που εργάζονταν εκεί υπό την καθο-

δήγηση του αρμόδιου μέλους της ΕΣΜΑ, του αείμνηστου 

καθηγητή Θεόδωρου Σκουλικίδη. Διεξάγονταν όμως οι 

έρευνες μόνο στο πλαίσιο των εργαστηρίων του ΕΜΠ. Η 

εφαρμογή των αποτελεσμάτων αυτών των ερευνών επάνω 

στα ίδια τα μνημεία, η δοκιμή διαφόρων υλικών και τρόπων 

για τη στερέωση και ανάσχεση της φθοράς της επιφάνειάς 

τους άρχισε από το 1987, μετά από πρωτοβουλία της Έβης 

Τουλούπα να τοποθετήσει την συντηρήτρια της Εφορείας 

Γιάννα Δογάνη στο εργοτάξιο του Παρθενώνα. 

Σε δική της πρωτοβουλία οφείλεται και η σύσταση,την 

ίδια χρονιά, το 1987, του Εργαστηρίου των Εκμαγείων, για 

τις ανάγκες των έργων τόσο της ΕΣΜΑ όσο και της Εφο-

ρείας. Το εργαστήριο στελεχώθηκε κυρίως με μαρμαροτε-

χνίτες προερχόμενους από τα εργοτάξια του Ερεχθείου και 

του Παρθενώνα. Η Έβη φρόντισε ώστε δύο από αυτούς να 

μετεκπαιδευτούν στο Εργαστήριο Εκμαγείων των Βερσαλ-

λιών, δίπλα στον γνωστό και έμπειρο εκμαγέα Bourbon. Το 

Εργαστήριο των εκμαγείων εγκαταστάθηκε στο νεοσύστατο 

Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως, στο κτήριο Weiler στο οικόπεδο Μακρυγιάννη. 

Η Έβη Τουλούπα υπήρξε ανέκαθεν ένθερμος υποστηρικτής της ιδέας της ίδρυσης του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως στο 

Οικόπεδο Μακρυγιάννη και εργάστηκε ακατάπαυστα προς αυτή την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι 

προσπάθειές της να παραχωρηθεί στην Εφορεία το κτήριο Weiler για να λειτουργήσει ως Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως, 

συνοδευτικό του μελλοντικού Μουσείου. Η εγκατάσταση της Εφορείας Ακροπόλεως στο αποκατεστημένο κτήριο έγινε 

de facto, πριν ακόμα αυτό παραδοθεί επισήμως από τον εργολάβο. Η Έβη μαθαίνοντας ότι είχαν αναφανεί και άλλοι 
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Ε

Κόβοντας την Πρωτοχρονιάτικη Πίττα στο εργοτάξιο του Ερεχθείου 
το 1983

Με την Indira Gandhi στην Ακρόπολη

Κουβεντιάζοντας με την Μελίνα



26 27

μιών της, ανθρώπων πνευματικών με κοινωνικό κύρος. Στα επόμενα 25 χρόνια η ΕΦΑ συνέχισε αδιάκοπα να λειτουργεί 

και να αναπτύσσεται χάρις στις συνεχείς προσπάθειες των κατά καιρούς διοικητικών της συμβουλίων και τη θερμή αντα-

πόκριση των μελών της, που συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Πάντοτε υπό το άοκνο βλέμμα της Έβης Τουλούπα, επίτι-

μου Προέδρου, από το 2007, της Ένωσης. Της ευχόμαστε να είναι καλά και να μακροημερεύει, πάντα εμπνέοντάς μας.

Η Έβη Τουλούπα έχει ξεχωριστή προσωπικότητα. Διακρίνεται για το ανοικτό και φιλοπερίεργο μυαλό της, την ανεκτι-

κότητά της, την έλλειψη συμπλεγμάτων, τα πολλά της ενδιαφέροντα, την ενασχόλησή της «επί παντός επιστητού», την 

αγάπη της για το διάβασμα, τη λογοτεχνία, τη μουσική, τα ταξίδια, την κοινωνικότητά της, την όρεξή της για ζωή, κυρίως 

την άφθαρτη δροσιά της. Προετοιμάζοντας το αφιέρωμα, στο παρόν τεύχος του Ανθεμίου, θελήσαμε περισσότερο από μια 

αναφορά στη σταδιοδρομία και το έργο της να δώσουμε σε όσους δεν την γνωρίζουν εικόνες από όλα τα παραπάνω. Γι’ 

αυτό ζητήσαμε από παλιούς, αγαπημένους της φίλους και συναδέλφους –την τεχνοκριτικό Έφη Ανδρεάδη, την ομότιμη 

καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Λίλα Μαραγκού, τους επίτιμους Εφόρους Αρχαιοτήτων Φωτεινή Ζαφειρο-

πούλου, Νίκη Ετζέογλου, Ντίνο Τσάκο, τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και σημερινό Πρόεδρο της 

ΕΦΑ Γιώργο Κριμπά, τον Διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Άγγελο 

Δεληβορριά– να γράψουν κάτι για εκείνη, μια ανάμνηση, ένα σχόλιο, ένα ανέκδοτο, μια κρίση. Ανταποκρίθηκαν με χαρά 

και προθυμία και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό.

Τα γραπτά δείχνουν τον άνθρωπο, πάνω απ’ όλα. Και τα αυστηρά επιστημονικά, κυρίως τα άλλα, οι καταθέσεις ψυχής 

και πνεύματος. Ένα τέτοιο κείμενο, μια διάλεξη που η Έβη Τουλούπα έδωσε πέρυσι στους «Φίλους» του Εθνικού Αρχαι-

ολογικού Μουσείου για τα χρόνια της εκεί απασχόλησής της, αμέσως μετά από τον Πόλεμο, όταν ετοιμαζόταν η επα-

νέκθεση των αρχαιοτήτων στο Μουσείο από τον Χρήστο και τη Σέμνη Καρούζου, αλλά και αργότερα, δημοσιεύεται αυ-

τούσιο εδώ. Αποτελεί πολύτιμη μαρτυρία αυτοβιογραφική, αλλά και μαρτυρία για σημαντικές στιγμές και πρόσωπα της 

ελληνικής αρχαιολογίας. 
Φανή Μαλλούχου-Tufano

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης, Αντιπρόεδρος της ΕΦΑ

Αντί για Χρόνια Πολλά - Η Έβη με Τρείς Λέξεις 

πρώτη λέξη λέγεται εγώ, όμως – στην Έβη δέν είναι το εγώ του εγωϊστή αλλά το εγώ του εθελοντή, που 

βγαίνει πρόθυμος μπροστά, στα δύσκολα πιό πρόθυμος, πιό πρόσχαρος.

Η δεύτερη λέξη λέγεται εμείς, όμως – στην Έβη δέν είναι το εμείς της σύγχυσης και της αοριστίας μήτε το 

εμείς της ανευθυνότητας –το όλοι εμείς εκτός από μένα– είναι το εμείς της συλλογικότητας, το εμείς της φι-

λίας και της αλληλεγγύης, το εμείς το ερωτικό – το εμείς που οδηγεί στην τρίτη λέξη.

Η τρίτη λέξη λέγεται μαζί, όμως – στην Έβη δεν είναι το μαζί της άτακτης αγέλης, το μαζί χωρίς εγώ, που σε 

πάει ως θέλει κι’ όπου θέλει, είναι το ίδιο το πατριωτικό και λατρευτικό μαζί που δίνει στο εγώ και στο εμείς 

τον απέραντο τόπο και χρόνο, την ιστορία μας και το μέλλον μας, κάνοντας το παρόν ζωντανό.

Πολλοί είναι οι μυθολογικοί χαρακτήρες που μοιάζουν στην Έβη, γιατί πολλά είναι τα χαρακτηριστικά της, 

που στην κάθε στιγμή αστράφτουν σαν τις σπίθες της πεταλούδας, μη χάνοντας όμως τη δύναμη του συγκεκρι-

μένου, όπως το ανάλαφρο μα τόσο θεληματικό βάδισμά της. Αυτή η μικρόσωμη, χαριτωμένη γυναίκα, έδωσε 

πολλά. Είναι η ίδια επικύρωση της ρήσης – οι άνθρωποι, στη ζωή μας, μετράν. Και συνεχίζει!

Γεώργιος Η. Κριμπάς
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της ΕΦΑ

Η

Αυτόγραφο βιογραφικό σημείωμα

Έβη (Αγνή Παρασκευή) Τουλούπα 
το γένος Στασινοπούλου
Χήρα δικηγόρου Τάκη (Δημητρίου) Τουλούπα

Πόλη και έτος γεννήσεως: Αθήνα, 1924

Εκπαίδευση: 
Α΄ βαθμίδα, Δημοτικό Σχολείο Κυψέλης

Β΄ βαθμίδα, Γερμανική Σχολή Αθηνών

Γ΄ βαθμίδα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιστορικό Τμήμα

Διδακτορική Διατριβή: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υποτροφίες: Ρώμη, 1953-1954, Βερολίνο, 1979-1980

Απασχόληση: 
Βοηθός νηπιαγωγού Γερμανικού Σχολείου Tr. Clau-

sen, 1942-1943

Διδασκαλία σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο, 1948-1955

Έκτακτη Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων στο Εθνικό Αρ-

χαιολογικό Μουσείο 1955-1960

Σταδιοδρομία: Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων (μετά από 

διαγωνισμό) στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 1965-

1972

Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων στην Εφορεία της Κέρκυ-

ρας, 1961-1962

Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων στην Εφορεία της Θήβας, 

1963-1965

Έφορος Αρχαιοτήτων στην Εφορεία Ιωαννίνων, 1972-

1974

Βοηθός Γενικού Διευθυντού Αρχαιοτήτων στην Κε-

ντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΟ, 1975-1976

Έφορος Αρχαιοτήτων στην Εφορεία Χαλκίδας, 1976-

1981

Έφορος Αρχαιοτήτων στην Εφορεία Ιωαννίνων, 1981-

1982

Έφορος Αρχαιοτήτων στην Εφορεία Ακροπόλεως, 

1982-1990

Με τον Κ. Καραμανλή στο Διονυσιακό Θέατρο, τον Α. Παπανδρέου, 
την Μ. Μερκούρη και τον Πρόεδρο της ΟΔΓ Ρ. Φον Βαϊτσέκερ και 

την σύζυγό του στην Ακρόπολη
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το απέφευγαν οι άλλοι καθηγητές. Όπως κατάλαβα, 

όταν είδα τα βιβλία των παιδιών, πηδούσαν τις σε-

λίδες με την ιστορία της τέχνης. Χρωστούσα βέβαια 

την αγάπη μου για την αρχαιολογία στους καθηγητές 

Σπυρίδωνα Μαρινάτο, Γεώργιο Οικονόμο, Αναστά-

στο Ορλάνδο και στη συνέχεια στον Χρήστο Καρούζο 

και στον Μανώλη Χατζηδάκη που δίδασκαν σε μια 

ελεύθερη σχολή, το γνωστό «Αθήναιον». Εν τω μεταξύ 

είχα πετύχει να πάρω μια εννεάμηνη υποτροφία για 

τη Ρώμη, όπου ασχολήθηκα κυρίως με τα παλαιοχρι-

στιανικά. Στην επιστροφή μου γύρεψα δουλειά στο 

Βυζαντινό Μουσείο, αλλά δεν υπήρχε τότε καμιά δυ-

νατότητα. Συνέχισα να διδάσκω στο ιδιωτικό σχολείο 

και να παρακολουθώ τα βράδια μαθήματα στο «Αθή-

ναιον», όπου κάποτε με πλησίασε η Σέμνη Καρούζου, 

που με έβλεπε εκεί τακτικά, και με ρώτησε αν θέλω 

να δουλέψω στο Εθνικό Μουσείο, γιατί είχαν διατε-

θεί χρήματα από το Σχέδιο Μάρσαλ προκειμένου να 

αρχίσει η επανέκθεση των αρχαιοτήτων. Φυσικά και 

Έβης Τουλούπα: Αναμνήσεις από 
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο*

πιτρέψτε μου να αρχίσω με λίγα δικά μου βιο-

γραφικά, που συνδέονται στενά με το θέμα των 

αναμνήσεων μου από τα χρόνια που εργάσθηκα στο 

Εθνικό Μουσείο. 

Μέσα στη μαύρη κατοχή, το 1942, γράφτηκα στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, που φυσικά λειτουργούσε 

κατά διαστήματα, και έτσι με διακοπές αποφοίτησα 

το 1948. Χρειάσθηκαν ακόμα δυο χρόνια για να πε-

ράσω εξετάσεις σε 14 μαθήματα, ένα κάθε δύο μή-

νες. Πτυχιούχος ήμουν πια το 1950. Δυνατότητα να 

εργασθώ ως αρχαιολόγος δεν υπήρχε, αφού απαγο-

ρευόταν στις γυναίκες να διαγωνίζονται για να προ-

σληφθούν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αφού εργά-

σθηκα ένα-δύο χρόνια σε διάφορα γραφεία, βρήκα ως 

φιλόλογος ένα ιδιωτικό σχολείο, του Νούσια στην Κυ-

ψέλη. Τελικά ανέλαβα το μάθημα της Ιστορίας, πού 

- «Das bronzene Reiterstandbild des Augustus aus dem 

Nordägäischen Meer», ΑΜ 101 (1986), 185-205

- «Problèmes techniques des moulages destinés à rem-

placer les sculptures des monuments de l’ Acropole», Le 
moulage, Actes du Colloque Inrternational, Paris 1987, 

135-141

- «La statua equestre in bronzo di Augusto rivenuta nel 

Nord dell Egeo», Bolletino d’ Arte 53 (1989), 67-78

- «Early Bronze Sheets with Figured Scenes from the 

Acropolis. New Perspectives in Early Greek Art», Stud-
ies in History of Art 3 (1991), 241-271

- «Ο Άγιος Ασώματος στα Σκαλιά», Ευφρόσυνον. Αφι-
έρωμα στον Μανώλη Χατζηδάκη, Αθήνα 1992, 593-

600, πίν. 335-340

- «Réflexions sur les anastyloses en cours à l’ Acropole 

d’ Athènes», Revue Archéologique 2 (1994), 243-252

- «Ο γλυπτός διάκοσμος του ναού της Αθηνάς στην 

Καρθαία», Πρακτικά Συνεδρίου «Κέα-Κύθνος», ΚΕΡΑ, 

Μελετήματα 27, Αθήνα 1998, 609-623

- «Ένα αυτοκρατορικό κεφάλι από τη συνοικία της 

Πλάκας», DAMARATO, Studi di Antichità Classica 
offerti a Paola Pelagatti, Milano 2000, 399-401

- «Prokne et Philomèle», LIMC VII 527-529, VII2 

418-420

- Τα εναέτια γλυπτά του ναού του Απόλλωνος Δαφνηφό-
ρου στην Ερέτρια, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαι-

ολογικής Εταιρείας αρ. 220, Αθήνα 2002

- «Το κεντρικό ακρωτήριο του ναού του Δαφνηφόρου 

Απόλλωνος στην Ερέτρια», Αφιέρωμα στη μνήμη του 
γλύπτη Στέλιου Τριάντη, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 

2002, 73-82

- «Ήλιος και Σελήνη», Έπαινος Luigi Beschi (επιμ. Α. 

Δεληβορριάς, Γ. Δεσπίνης, Α. Ζαρκάδας), Μουσείο 

Μπενάκη 7ο Παράρτημα, Αθήνα 2011, 363-368.

- «Die Skulpturen des sog. Athena-Tempels auf Kea», 

Antike Plastik (υπό έκδοση)

Επιφυλλίδες
Από την Πνύκα στο Παγκράτι, έκδοση ΕΦΑ, Α΄ εκδ. 

Αθήνα 2004, Β΄ εκδ.Αθήνα 2010

Περασμένα και όχι ξεχασμένα, έκδοση Ωκεανίδα, Αθήνα 

2008

Εργογραφία
- «Bericht über die neuen Ausgrabungen in Theben», 

Kadmos 3 (1964), 25-27

- «Une gorgone en bronze de l’ Acropole», BCH 93/2 

(1969), 862-884

- «Bronzebleche von der Akropolis in Athen. Gehäm-

merte Geometrische Dreifüsse», AM 87 (1972), 57-76

- «“Καττύματα τυρρηνικά”, “Κρηπίδες αττικαί”», ΑΔ 
28 (1973) Μελέται, 116-140

- «Further Excavations of the Toumba Cemetery at 

Lefkandi 1981», BSA 77 (1982), 213-248 (με τη συ-

νεργασία των M.R. Popham και L.H. Sackett)

- «L’opera del Comitato per la Salvaguardia dei mo-

numenti dell Acropoli», Magna Grecia 19 (1984), 1-3

- «Die Giebelskulpturen des Apollon Daphnephoro-

stempels in Eretria», Akten des Internationalen Kollo-
quium in Athen 1985, Archaische und Klassische Grie-
chische Plastik, BD I, 143-151, πίν. 59-65

Ε

Προετοιμάζοντας την επανέκθεση των χάλκινων αγαλμάτων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΕΑΜ) 
μετά τον Πόλεμο (Φωτ. Αρχείο ΕΑΜ)

Η Έβη Τουλούπα με την Λέλα Κασσαβέτη και άλλους «Φίλους»
στη Δημητσάνα το 1998
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χημείο. Αργότερα συγκεντρώθηκε εκεί η αιγυπτιακή 

συλλογή. Βρήκα τα χαλκά ακουμπισμένα άλλα στα 

ράφια και άλλα στο πάτωμα κάπως τυχαία. Προσπά-

θησα πότε με το ευρετήριο, αν σωζόταν ο αριθμός, 

πότε με δημοσιεύσεις να τα ταυτίσω και να τα τοπο-

θετήσω σύμφωνα με την προέλευση τους.

Έτσι έμαθα αρχαιολογικούς χώρους που δεν γνώριζα 

και να διακρίνω τα διά-

φορα εργαστήρια. Άρ-

χισα να τα καταγράφω 

και σε δελτία. Δεν θυμά-

μαι πόσο χρόνο εργά-

σθηκα εκεί μέσα, θυμά-

μαι όμως τις αντιδράσεις 

εκείνων που είδαν την 

χαλκοθήκη τότε. Ο χη-

μικός του Μουσείου, που 

έβλεπε πόσα αντικείμε-

να είχαν οξειδωθεί από 

την υγρασία, μου επέ-

βαλε  να  πίνω  γάλα. Η 

Σέμνη, που είχε αρχίσει 

να προετοιμάζει την έκ-

θεση των χαλκών, παρα-

πονέθηκε ότι δεν εύρισκε 

αυτά που ήθελε, γιατί 

θυμόταν σε ποια θέση 

είχε τοποθετηθεί το κα-

θένα καθώς έβγαινε από 

το κιβώτιο. Όμως στις 

επιφυλλίδες της Σέμνης, 

που δημοσίευσε ο Βασίλειος Πετράκος, ανακάλυψα μια 

φράση που με συγκίνησε «Η δις Έβη Στασινοπούλου 

που ανέλαβε το δύσκολο τούτο έργο (εννοεί την έκθεση 

στην αίθουσα Καραπάνου) το προχώρησε με θέληση, 

με γνώση, με επιμονή, με φανερό, αν και διακριτικό, 

πάθος...». Ήταν η πρώτη από τις αίθουσες που προο-

ρίζονταν για την έκθεση των χαλκών αντικειμένων. 

 

Ο Κωνσταντίνος Α. Ρωμαίος, που δεν έβλεπε σχεδόν 

καθόλου, ήθελε να έρχεται στην χαλκοθήκη και να 

κες που ήταν τότε στους τοίχους δεξιά και αριστερά 

από την είσοδο της αίθουσας. Ο Καρούζος, που είχε 

κάποιες προθεσμίες για την επανέκθεση, ήρθε και 

μας είπε ότι αν δεν τελειώναμε θα μας έκοβε τα πό-

δια... Πόδια πάντα παγωμένα γιατί βέβαια θέρμανση 

δεν υπήρχε ...καταφεύγαμε για ένα ζεστό τσάι σε ένα 

δωματιάκι στο βάθος αριστερά της κεντρικής αίθου-

σας, που το λέγαμε boudoir. Στον χώρο αριστερά από 

τα μυκηναϊκά τοποθετή-

θηκαν από την Αγνή τα 

νεολιθικά και άλλα αντι-

κείμενα της εποχής του 

Χαλκού, ενώ η δεξιά μα-

κρά αίθουσα χρησίμευσε 

για την έκθεση των κυ-

κλαδικών που επιμελή-

θηκε ο Γιώργος Παπα-

θανασόπουλος.

Ενώ προχωρούσε η έκ-

θεση θυμάμαι τους αρ-

χαιολόγους, που έφερναν 

τα πρόσφατα ευρήματά 

τους, τον Παπαδημητρί-

ου με τα αντικείμενα από 

τον Β΄ ταφικό περίβολο 

των Μυκηνών, τον Σπύ-

ρο Ιακωβίδη με εκείνα 

της Περατής, τον Alan 

Wace με τα ελεφάντινα 

των Μυκηνών, τον Karl 

Blegen με τις πινακίδες 

της Γραμμικής Γραφής Β από το ανάκτορο τού Νέστο-

ρος, και αργότερα, όταν δουλεύαμε στα προ-μυκηναϊ-

κά, τον Δημήτρη Θεοχάρη με τα αγγεία από τo Aσκη-

ταριό και τον Luigi Bernabο Brea με τα χρυσά κοσμήματα 

από την Λήμνο.

H τέταρτη εργασία που μου ανατέθηκε ήταν υπεύ-

θυνη και ουσιαστική. Όλα τα χάλκινα αντικείμενα των 

ιστορικών χρόνων είχαν αποκιβωτισθεί και αποθηκευ-

θεί στο δωμάτιο δεξιά του διαδρόμου, που οδηγεί στο 

ντίκια», έλεγε απλά ο Σταύρος που είχε ήδη αρχίσει 

αυτή τη δουλειά με μια άλλη έκτακτη αρχαιολόγο, την 

Χρυσούλα Καρδαρά, η οποία δεν άντεχε τη σκόνη και 

αναγκάστηκε για λόγους υγείας να αποχωρήσει. Εγώ 

ξεπέρασα τα δυσάρεστα, γιατί ήταν τέτοια η χαρά να 

κρατώ τα αγγεία στα χέρια μου, να τα τοποθετώ στα 

ράφια και να τα ταυτίζω. Οι ετικέτες με τους αριθ-

μούς είχαν φθαρεί από την υγρασία και η ταύτιση με 

τα πρωτόκολλα εγκιβωτισμού δεν ήταν πάντα δυνατή. 

Κατέφευγα στα ευρετήρια, όπου όμως οι περιγραφές 

ήταν πολλές φορές ασαφείς και τέλος στις σχετικές 

δημοσιεύσεις. Το μάθημα για μένα ήταν μοναδικό, 

γιατί πρέπει να σκεφθείτε ότι τα χρόνια των σπου-

δών μας τα Μουσεία ήταν κλειστά και οι γνώσεις μας 

ήταν θεωρητικές.

Η τρίτη εργασία ήταν να βοηθήσω την Αγνή Σακελ-

λαρίου στην επανέκθεση των προϊστορικών συλλογών. 

Η Αγνή, το γένος Ξενάκη, ήταν από καλή οικογένεια 

του Ηρακλείου, ανηψιά του Γιαμαλάκη που είχε σπου-

δαία συλλογή σφραγιδολίθων, και είχε πάρει μαθήματα 

από τον Νικόλαο Πλάτωνα. Είχε ακόμη σπουδάσει 

στο Παρίσι κοντά στον Chapoutier και είχε ήδη δη-

μοσιεύσει μια εργασία της. Πάνω από όλα όμως είχε 

θαυμάσιο χαρακτήρα και μείναμε φίλες έως τον αιφ-

νίδιο θάνατό της το 1995. Ο σύζυγός της, ο Ακαδη-

μαϊκός Μιχάλης Σακελλαρίου, ακμαιότατος παρά τα 

103 του χρόνια, είναι πάντα ένας πολύτιμος φίλος. 

Με την Αγνή έμαθα την βιβλιογραφία της προϊστορι-

κής συλλογής και την βοηθούσα στον καθαρισμό των 

άπειρων μικροαντικειμένων. Χρυσά, ασημένια, μπρού-

τζινα βουρτσίζονταν με το χέρι και αργότερα στον 

βούρτσινο τροχό, το τουρ. Σε όλα έπρεπε να γραφτεί 

με σινική μελάνι ο αριθμός τους, oι άπειρες χάντρες 

από υαλόμαζα να περαστούν σε κλωστή, να πλυθούν 

να βερνικωθούν. Τέλος για την έκθεσή τους αποφα-

σίστηκε πολλές ενότητες να ραφτούν με κυρτές σαν 

αγγίστρια βελόνες πάνω σε πινακίδες, που είχαν επεν-

δυθεί με ύφασμα. Όταν με την βοήθεια όλων άρχισε η 

έκθεση των μυκηναϊκών, εμείς είχαμε αφοσιωθεί στην 

τοποθέτηση των μικροαντικείμενων από τους λαξευ-

τούς τάφους των Μυκηνών στις δυο μεγάλες προθή-

δέχτηκα, αλλά έπρεπε να τελειώσει η σχολική χρονιά 

για να αναλάβω τα νέα μου καθήκοντα, τον Ιούνιο του 

1955. Για διακοπές ούτε σκέψη. 

Θαύμαζα πάντα τον Καρούζο για ένα αξεπέραστο 

έργο του, την προσωρινή έκθεση από γλυπτά, αγγεία 

και χαλκά που έστησε το 1946 στις 10 ανατολικές αί-

θουσες του νέου κτηρίου. Ήταν μια θαυμάσια πρωτο-

βουλία, αφού Έλληνες και ξένοι ανυπομονούσαν να 

δουν τα αριστουργήματα της κλασικής κυρίως τέχνης 

και οι μόνιμες συλλογές θα αργούσαν ακόμη. 

Η πρώτη εργασία που μου ανατέθηκε ήταν να αντι-

γράψω ένα ευρετήριο, μετά ένα άλλο και άλλα. Τα 

ήθελε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, ο Σπυρί-

δων Μαρινάτος. Μπορείτε να φανταστείτε ότι υπήρχε 

μια εποχή χωρίς φωτοτυπικά μηχανήματα; Βαριόμουν 

βέβαια να αντιγράφω, αλλά πόσα πράγματα δεν έμαθα 

από τις περιγραφές των αντικειμένων, ιδίως της Σέ-

μνης πού ήταν Έφορος κεραμικής και μικροτεχνίας. 

Ο Καρούζος ήθελε να δακτυλογραφήσω και κάποια 

έγγραφά του, γραμμένα επάνω σε παλιούς υπηρεσι-

ακούς φακέλλους, αφού δεν υπήρχαν χρήματα για 

αγορά γραφικής ύλης. Όταν δοκίμασα να γράψω σε 

μια παληά γραφομηχανή, που χειριζόταν ο γραμμα-

τεύς του κ. Ιωακείμ, είδα ότι άλλο πλήκτρο πατούσα 

κι άλλο έγραφε. Ομολόγησα την αδυναμία μου και ο 

Καρούζος είπε «αφού τα καταφέρνει ο Ιωακείμ, εσύ 

γιατί δεν μπορείς». Κάτι δυσάρεστο ψιθύρισα για τον 

καϋμένο τον υπάλληλο και το θέμα σταμάτησε εκεί.

 

Η δεύτερη εργασία μου ήταν να επιβλέπω στο άνοιγμα 

των κιβωτίων, όπου είχαν φυλαχτεί τα αγγεία με την 

έναρξη του πολέμου το 1940. Βοηθός μου ήταν ο τότε 

νεαρότατος τεχνίτης Σταύρος Κασανδρής. Ο πατέ-

ρας του, παλιός αρχιτεχνίτης, είχε συντελέσει με την 

ικανότητα και τη σωματική του δύναμη στη φύλαξη 

των αγαλμάτων στα υπόγεια που ανοίχτηκαν κάτω 

από τις αίθουσες του Μουσείου. Ο άνθρωπος πέθανε 

στην Κατοχή από ασιτία... Τα αγγεία ήταν τυλιγμένα 

μέσα σε μπαμπάκια και χαρτιά που με έκπληξη τα 

βρίσκαμε καμιά φορά ματωμένα. «Είναι από τα πο-

Η Σέμνη και ο Χρήστος Καρούζος
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Άλλες φορές άρχιζε την ανθρωπογεωγραφία της. Εκτι-

μούσε ιδιαίτερα τους Μωραΐτες και δεν αγαπούσε 

τους Χιώτες, γιατί ο Διευθυντής του Επιγραφικού 

Μάρκελος Μητσός και ο καθηγητής Νικόλαος Κο-

ντολέων ήταν Χιώτες· δεν αγαπούσε τους Αρβανίτες 

γιατί ο Βυζαντινολόγος Δημήτριος Πάλλας ήταν από 

την Κόρινθο. Κάποια στιγμή θυμήθηκε ότι η γυναίκα 

του Γ. Παπαθανασόπουλου ήταν από την Μάντρα 

της Αττικής και τότε είπε: «Οι καλοί Αρβανίτες έμει-

ναν στην Αττική και οι κακοί πέρασαν τον Ισθμό... ».

Όμως, πόσα άλλα ωραία μαθαίναμε αυτές τις ώρες για 

τις σπουδές της στο Μόναχο, όπου δεν παρακολου-

θούσε μόνο αρχαιολογικά μαθήματα αλλά και Ιστορία 

της Τέχνης, πράγμα 

που την έκανε να ξε-

χωρίζει στα δημοσιεύ-

ματά της από άλλους 

αρχαιολόγους, όπως 

λαμπρά φάνηκε και 

στην έκδοση των επι-

φυλλίδων της από την 

Αρχαιολογική Εται-

ρεία. Έξοχη είναι και 

η Ιστορία του Εθνικού 

Μουσείου που έγραψε 

η Σέμνη ως εισαγωγή, 

μετά από τον θάνατο 

του Καρούζου, στο 

Ανθολόγημα Θησαυ-
ρών του Εθνικού Μουσείου, έκδοση της Εθνικής Τρα-

πέζης, του 1981.

Θα αναφέρω τώρα τους ανθρώπους που δούλευαν 

τότε στο Εθνικό Μουσείο. 

Στην Βιβλιοθήκη είχε το γραφείο του ο Ν. Μπουφί-

δης. Ήταν κωφάλαλος, αλλά αυτό δεν τον εμπόδιζε 

να επικοινωνεί άνετα με όλους μας. Με μια κίνηση του 

χεριού περιέγραφε τα χαρακτηριστικά του καθενός, 

για μένα τον κώτσο μου, για την Σέμνη τον μπούστο 

της, για τον Καρούζο το μικρό εξόγκωμα στο μέτωπό 

του. Είχε καταγίνει με τα ιερογλυφικά και φαίνεται 

ότι τα διάβαζε άνετα, έλεγε μάλιστα ότι διάβαζε και 

Αρχαιοτήτων με επιμελητή τον Ευθύμιο Μαστροκώ-

στα, μοναχικό και δύσκολο άνθρωπο. Κάποτε έφερε 

και παρέδωσε στο Μουσείο ένα πλήθος σιδηρά αντι-

κείμενα. Η Σ. Καρούζου με έστειλε να τον ρωτήσω για 

την προέλευσή τους, προκειμένου να τα καταγράψει. 

Η απάντηση ήταν «Δεν σου λέω...». Συχνά ερχόταν 

εκεί και ο Βασίλειος Πετράκος, πολύτιμος βοηθός 

του Εφόρου Ιωάννη Παπαδημητρίου, που έγινε αρ-

γότερα ο καλλίτερος Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων 

που υπήρξε ποτέ.

Στο τρίτο δωμάτιο του διαδρόμου φυλάχτηκαν, αφού 

κατασκευάσθηκε πόρτα ασφαλείας, τα χρυσά και άλλα 

πολύτιμα που παραλάβαμε από τα θησαυροφυλάκια 

της Τράπεζας της Ελ-

λάδος, όπου είχαν μεί-

νει κρυμμένα καθ’ όλην 

την κατοχή. Εκεί μας 

κλείδωνε ο Καρούζος, 

την Αγνή και μένα, κά-

ποιες ώρες της ημέρας 

για να κάνουμε τον 

έλεγχο. Ήταν όλα σε 

καλή κατάσταση και 

δεν έλειπε τίποτα, πα-

ρόλο που τις ημέρες 

της απόκρυψης δού-

λευαν πολλοί και διά-

φοροι άνθρωποι. Ήταν 

τα πολύτιμα των κλα-

σικών χρόνων που είδαμε μετά από πολλά χρόνια, αλλά 

τόσο ωραία εκτεθειμένα, στις αίθουσες όπου ήταν άλ-

λοτε η Νομισματική Συλλογή.

Στο μικρό μας γραφείο φθάναμε στις 8-8,30 το πρωί 

και καθόμασταν ώσπου να περάσει η ώρα για να πα-

ραλάβουμε τα κλειδιά των αποθηκών από την Σέμνη, 

γιατί εκείνη ήθελε να διαβάζει καμιά ώρα το πρωί αρ-

χαία κείμενα. Μπαίναμε και περιμέναμε να βρει τα κα-

τάλληλα κλειδιά μέσα από ένα ξύλινο κουτί μπλεγμένα 

με πολλά άλλα. Εν τω μεταξύ παρατηρούσαμε διάφορα 

αρχαία αντικείμενα, που ήταν επάνω στο τραπέζι της 

κι εκείνη μας έκανε για το καθένα ένα μικρό μάθημα.

την ευκαιρία, όχι τόσο να απολαύσουμε το φαγητό, 

αλλά τα θαυμάσια ξυλόγλυπτα, πολύτιμα υφάσματα 

και άλλα σπάνια αντικείμενα λαϊκής τέχνης στο σπίτι 

της οδού Ηροδότου και Αλωπεκής. Πρέπει να ανα-

γνωρίσω ότι, παρά τα κάποια φαιδρά, η Ελένη Στα-

θάτου ήταν μια γυναίκα με γούστο, πάθος, «όσφρηση» 

και είμαστε ευγνώμονες που διέσωσε πολυτιμότατα 

αντικείμενα, προερχόμενα κυρίως από την Θεσσαλία 

και την Μακεδονία. Ασφαλώς οι αρχαιοκάπηλοι θα 

τα είχαν πουλήσει στο εξωτερικό.

Tελείως διαφορετικός ο Λουκάς Μπενάκης, με την 

γνωστή ευγένεια της οικογένειας, παρουσιάστηκε μια 

μέρα στο Μουσείο με 

διάφορα κουτιά που 

περιείχαν μικροαντι-

κείμενα, μιας εποχής 

και μιας τεχνοτροπίας 

που έλειπαν από το 

Εθνικό Μουσείο, ει-

δώλια από φαγεντια-

νή, λυχνάρια κ.ά. που 

είχε περιμαζέψει μέ-

σα από σωρούς απορ-

ριμμάτων στην Αλε-

ξάνδρεια και κατάφερε 

να τα περάσει από τον 

έλεγχο των Αιγυπτίων. 

Με την καταγραφή 

τους ασχολήθηκε τότε η Βυζαντινολόγος Νίκη Ετζέ-

ογλου. Αργότερα τα αντικείμενα αυτά μελετήθηκαν 

από τη Λίλα Μαραγκού και την Ηώ Ζερβουδάκη.

 

Θα προσπαθήσω να σας δώσω μια εικόνα της ατμό-

σφαιρας που επικρατούσε τότε στο Μουσείο και να 

σας γνωρίσω τα πρόσωπα, που εργάζονταν στα διά-

φορα τμήματα καθώς και τους πιο σημαντικούς μας 

επισκέπτες. Το γραφείο μας ήταν το δεύτερο στον 

διάδρομο απέναντι από την είσοδο της οδού Τοσί-

τσα. Χωρούσε ίσα-ίσα τρία τραπέζια για τον Γιώργο 

Παπαθανασόπουλο, την Αγνή Σακελλαρίου κι εμένα. 

Στο πρώτο γραφείο ήταν εγκατεστημένη η Β΄ Εφορεία 

χώνει το κεφάλι του σε κάθε ράφι ... έλεγε «έτσι πρέ-

πει να είναι εκτεθειμένα τα αρχαία, όχι στις προθήκες 

όπου δεν μπορείς να τα δεις...». Διασκέδαζα όταν μού 

ζητούσε να μετρώ με τη μεζούρα διάφορα γλυπτά κε-

φάλια από την μύτη έως το ένα αυτί και μετά μέχρι 

το άλλο, για να αποδείξει ότι σε όλα υπήρχε η λανθά-

νουσα κίνηση. Τότε, όλοι στο Μουσείο αποκαλούσαν 

την Χαλκοθήκη «φαρμακείο». Όταν ήταν να έρθει ο 

Καρούζος καθάρισα σχολαστικά τον χώρο και εκείνος, 

αφού παρατήρησε προσεκτικά όλα τα ράφια είπε μόνο 

«τώρα πού μπορώ να πετάξω το τσιγάρο μου;». Όμως 

απόδειξη ότι του άρεσε είναι ότι την επομένη ήρθε 

κατά προτροπήν του ο Δ/ντής του Γερμανικού Αρχαι-

ολογικού Ινστιτούτου 

και των ανασκαφών 

της Ολυμπίας, Εmil 

Κunze ο οποίος μου 

έκανε την πιο τιμητική 

πρόσκληση, να πάω 

φιλοξενούμενή του 

στην Ολυμπία να ιδώ 

την δική τους αποθή-

κη με τα χαλκά, κάτι 

που πραγματοποιή-

θηκε μιαν άνοιξη που 

δεν θα ξεχάσω ποτέ

Τότε περίπου εμφα-

νίστηκε η Ελένη Στα-

θάτου με την πολύτιμη δωρεά της. Μου ανέθεσαν να 

βοηθήσω στην παραλαβή και στην έκθεση των χρυ-

σών αντικειμένων, σύμφωνα με τις επιθυμίες της. 

Ήταν η πιο δύσκολη δουλειά από τότε που μπήκα 

στο Μουσείο. Εκείνη παρέδιδε και εγώ κατέγραφα 

ένα αντικείμενο, την επομένη ερχόταν και έλεγε ότι 

θα το πάρει πίσω, γιατί είχε την εντύπωση ότι δεν 

ήταν γνήσιο, ή ότι θα στείλει κάτι άλλο με τον μά-

γειρό της... Της είχε τότε παραχωρηθεί μια αίθουσα 

από τις τελευταίες, όπου είναι σήμερα τα ρωμαϊκά. 

Με ρωτούσε τι μισθό έπαιρνα και με λύπη της έλεγε 

«καϋμένοι φτωχοί αρχαιολόγοι, θα σας καλώ σπίτι 

μου για φαγητό». Πράγμα που έκανε και έτσι είχαμε 

Τακτοποιώντας τη Μυκηναϊκή Συλλογή για την επανέκθεσή της μετά τον Πόλεμο 
(Φωτ. Αρχείο ΕΑΜ)

Αποκιβωτίζοντας τα αρχαία μετά τον Πόλεμο για την επανέκθεσή τους στο ΕΑΜ 
(Φωτ. Αρχείο ΕΑΜ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ



34 35

τελευταίο όροφο του Μουσείου. Εκεί στην ταράτσα 

μαζί με λουλούδια στέγνωναν και τα αγγεία μετά το 

πλύσιμο. Άλλο ένα «εντευκτήριο» για αρχαιολόγους...

Πρόβλημα για τον Καρούζο ήταν και το άλογο του 

Αρτεμισίου, που ήταν σε δυο κομμάτια και έπρεπε να 

αποκατασταθεί, με ή χωρίς τον αναβάτη (τον τζόκεϋ). 

Κάλεσε τον συντηρητή Ανδρέα Μαυραγάνη, που είχε 

καλή φήμη από τη δουλειά του στην Κόρινθο με τους 

Αμερικανούς, και τον εγκατέστησε σε μια αίθουσα δί-

πλα στην βιβλιοθήκη του Μουσείου που διαμορφώ-

θηκε καταλλήλως. Τα δυό εργαστήρια δεν είχαν ιδιαί-

τερες σχέσεις. Κάποτε που ρώτησα τον Κασανδρή τι 

γνώμη είχε για τον Μαυραγάνη, μου απήντησε «δεν 

το λέει και το ρητό, 

κυρία, να πας παντού 

πλην εις Κόρινθο...». 

Kόρη του Μαυραγά-

νη ήταν η άριστη σχε-

διάστρια Κατερίνα, που 

ήρθε αργότερα και για 

πολλά χρόνια όλοι μας 

της αναθέταμε να εκ-

πονήσει σχέδια για δη-

μοσίευση. 

Υπήρχαν και κάποια 

πρόσωπα που δεν θυ-

μάμαι τι ακριβώς έκα-

ναν. Παλιά, στο μεγά-

λο δωμάτιο αριστερά 

από την είσοδο, ήταν εγκατεστημένος ο Φοίβος Σταυ-

ρόπουλλος, που υποτίθεται ότι ήταν Έφορος Γλυπτών 

του Μουσείου· εκείνον όμως τον καιρό έσκαβε στην 

Ακαδημία Πλάτωνος και παράλληλα συνεργάζονταν 

με την Ασφάλεια για την δίωξη της αρχαιοκαπηλείας.

Στην Βιβλιοθήκη του Μουσείου ήταν εγκατεστημένος 

ο Στέλιος Λυδάκης, που μόλις είχε επιστρέψει από το 

Μόναχο, όπου είχε σπουδάσει Ιστορία Τέχνης και οι 

Καρούζοι ήθελαν να τον βοηθήσουν. Αργότερα (1965;) 

εργάσθηκε στη βιβλιοθήκη με μαθητές του ο χαράκτης 

καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών Γιάννης Κεφαλ-

ληνός για την αντιγραφή παραστάσεων από λευκές 

λυκήθους. Το αποτέλεσμα ήταν μια έξοχη έκδοση. 

γας και Αμαλίας. Για την αποκατάσταση του Εφήβου 

των Αντικυθήρων, που έφερε αυθαίρετες συμπληρώ-

σεις του 1900, αφιέρωσε ο ίδιος ο Καρούζος 9 μήνες, 

έχοντας πολύτιμο βοηθό τον Ανδρέα Παναγιωτάκη, 

που είχε βοηθήσει και στη απόκρυψη των μαρμάρων, 

καθώς και τον αρχιτεχνίτη Μιχάλη Καλλέργη. 

Όταν μετά το 1960 ήρθε στο Μουσείο ο γλύπτης 

Στέλιος Τριάντης, που είχε ήδη δουλέψει στη Βρα-

ώνα, τότε στήθηκαν τα περισσότερα γλυπτά του Μου-

σείου και άρχισε μια εργασία πρωτόγνωρη στις απο-

θήκες. Το μάτι του Στέλιου έβλεπε ποια κομμάτια 

συνανήκαν και άρχισε μια δουλειά, που συνεχίστηκε 

αργότερα και στην Ακρόπολη, κάποτε ταύτισε γλυπτά 

στο Μουσείο του Λού-

βρου και στο Μουσείο 

του Καπιτωλίου. Στο 

Εθνικό Μουσείο συνε-

χίστηκε και το ειδύλ-

λιο του με την Αλίκη-

Ισμήνη Στυψιανού, 

που κατέληξε στον 

γάμο τους και αργό-

τερα, στην τοποθέτη-

ση και των δύο στην 

Ολυμπία. Έργο του 

είναι το στήσιμο των 

γλυπτών στο Μουσείο 

της Ολυμπίας. 

Άλλος περαστικός από 

το γραφείο μας ήταν ο χημικός του Μουσείου Βασί-

λειος Ζήσης. Πολλά του χρωστάει το Μουσείο για 

τη σωστή συντήρηση των χαλκών και την οργάνωση 

του εργαστηρίου, γνωστού ως «Χημείου». Πήγαμε 

στον γάμο του και μετά από ένα χρόνο ήρθε να μας 

αναγγείλει ότι η γυναίκα του θα αποκτούσε παιδί. 

Ήρθε ένα πρωί κατάκοπος και θα πήγαινε να κοιμη-

θεί σπίτι του, αφού είχε περάσει όλη τη νύκτα στην 

κλινική και άφησε καλά τη γυναίκα του με το μωρό. 

Την άλλη μέρα δεν εμφανίστηκε και ο καλός του συ-

νεργάτης Χρήστος Χατζηλιού πήγε σπίτι του. Γύρισε 

συντετριμμένος ... τον βρήκε πεθαμένο ... είχε αυτο-

κτονήσει με υδροκυάνιο... Δεν υπήρχε εξήγηση άλλη 

την γραμμική Β γραφή, πριν εμφανισθεί ο Ventris. 

Υπάρχει μάλιστα η φήμη ότι ο Μπουφίδης τον βο-

ήθησε στην αποκρυπτογράφηση. Πάντως ο Ventris 

κάπου τον ευχαριστεί.

Στο μικρό μας δωμάτιο περνούσαν πριν να πάνε στα 

γραφεία τους οι ζωγράφοι Αλέκος Κοντόπουλος, Αλέ-

κος Παπαηλιόπουλος και ο γλύπτης Νικόλαος Πε-

ραντινός. 

Ο Κοντόπουλος ήταν φημισμένος ζωγράφος και καλλι-

εργημένος άνθρωπος. Έκανε θαυμάσιες αναπαραστά-

σεις από αγγεία και στο Μουσείο άφησε αυτή την με-

γάλη σύνθεση στο κλιμακοστάσιο. Δεν απέφευγε να 

κάνει και δουλειές ρουτίνας, όπως να γράψει λεζάντες 

για τα εκθέματα (όλα 

γίνονταν τότε με το 

χέρι...). Η γυναίκα του 

ήταν Γαλλίδα και μετά 

από τον θάνατό του 

άφησε τα έργα του 

στον Δήμο της Αγίας 

Παρασκευής, όπου 

ήταν το σπίτι τους. 

Φαίνεται ότι αυτός κα-

μιά φορά της το έσκα-

γε και τότε ερχόταν 

εκείνη στο Μουσείο 

και ρωτούσε «πού είναι 

το Κοτόπουλο...»!

Ο ζωγράφος Αλέκος 

Παπαηλιόπουλος έγραφε κυρίως λεζάντες και αριθ-

μούς σε μεγάλες λίθινες και μικρές ξύλινες βάσεις για 

την έκθεση. 

Αργότερα εργάσθηκαν στο Εθνικό Μουσείο άλλοι δύο 

εξαίρετοι ζωγράφοι, ο Παναγιώτης Σαραφιανός και 

ο Κωστής Ηλιάκης. 

Ο γλύπτης Νικόλαος Περαντινός βοήθησε τον Κα-

ρούζο στο στήσιμο των Κούρων και πρέπει να εκτιμή-

σουμε την άριστη δουλειά του. Συμπλήρωσε μάλιστα 

με επιτυχία την καθιστή μορφή από τα Αηγιοργίτικα 

της Αρκαδίας. Τα προσωπικά του έργα είναι περισσό-

τερο κλασικά και σας θυμίζω την γυναικεία γονατιστή 

μορφή με το λουλούδι στη διασταύρωση των οδών Όλ-

παρά ότι η μεγάλη συγκίνηση τον σκότωσε γιατί, όπως 

είπαν, είχε μια νευροπάθεια μετά από όσα είχε τρα-

βήξει κάποτε στην Μακρόνησο...

Στο Χημείο, ο Χρήστος Χατζηλιού, απόφοιτος της 

Σιβιτανιδείου Σχολής, διάδοχος του Γιώργου Μπά-

κουλη, αποδείχτηκε άξιος μαθητής του Βασίλη Ζήση 

και άριστος συντηρητής. Προσπαθούσε να διατηρεί 

την πατίνα των χαλκών και μόνον όταν η οξείδωση 

ήταν προχωρημένη κατέφευγε στον χημικό καθαρισμό. 

Οι ικανότητές του φάνηκαν, όταν έφθασαν τα χάλκινα 

αγάλματα από τον Πειραιά. Θυμάμαι πώς αφήρεσε 

από το εσωτερικό του Κούρου το χώμα και τον σιδε-

ρένιο σκελετό-στήριγμα, από το μόνο άνοιγμα στο απο-

σπασμένο σκέλος στο 

γόνατο, χρησιμοποι-

ώντας εργαλεία δικής 

του κατασκευής, πώς 

κατασκεύασε το με-

γάλο ντεπόζιτο για το 

μπάνιο του αγάλματος 

και έπειτα τον φούρνο 

για το στέγνω-μά του. 

Ο Χ. Καρούζος, πά-

ντα ανήσυχος για την 

καλή συντήρηση, κα-

λούσε ειδικούς για τα 

μέταλλα, όπως ο κα-

θηγητής Κωνσταντί-

νος Κονοφάγος και ο 

νέος τότε χημικός Γεώργιος Βαρουφάκης καθώς και 

o Ιταλός γνωστός συντηρητής Silvano Bertolin. Όλοι 

συμφώνησαν ότι ήμασταν στον σωστό δρόμο.

Ο Χρήστος Χατζηλιού δεν ήταν μόνο άξιος τεχνίτης, 

ήταν τόσο συμπαθής σε όλους τους αρχαιολόγους 

που πέρασαν από το Μουσείο, έτσι που για ένα διά-

λειμμα με καφέ κατέφευγαν στο Χημείο. Βοηθοί του 

ήταν ο Γιάννης Δαμίγος, ο Τάσος Μαγνήσαλης και η 

μέλλουσα γυναίκα του Μαργαρίτα, που εξελίχθηκαν 

σε σπουδαίους συντηρητές. 

Κάποτε ήρθε στο Χημείο και ο Σταύρος Κασσανδρής, 

που αρχικά δούλευε με τον Τριαντάφυλλο, γιο του Γι-

ώργου Κοντογιώργη στο εργαστήριο των πηλίνων στον 
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ντησα ότι λυπάμαι που αυτά μόνο σώθηκαν από τόσα 

μπρούτζινα αγάλματα. 

Δεν ξεχνώ ακόμη τις μεγάλες κυρίες της αρχαιολογίας, 

Μargarete Bieber (1879-1978), Gisela Marie Augusta 

Richter (1882–1972), L.H. Jeffery, Erika Simon, και 

την τακτική συνεργάτρια από το Γραφείο Δημοσιευμά-

των Αθηνά Καλογεροπούλου. Οι Καρούζοι, όχι μόνο 

τους δέχονταν με χαρά αλλά και τους καλούσαν συχνά 

για μεσημεριανό φαγητό στο εστιατόριον Πάνθεον, 

στην οδό Πανεπιστημίου, ή το βράδυ πολύ απλά στο 

σπίτι τους, με ό,τι ετοίμαζε η αγαπητή τους βοηθός, 

Ελένη. Καμμιά φορά κα-

λούσαν κι εμένα.

Άλλη τακτική επισκέ-

πτρια και θαυμάστρια 

του έργου των Καρούζων 

ήταν η Χριστίνα Σταθά-

του, που είχε την ιδέα για 

την ίδρυση της Εταιρείας 

των Φίλων του Εθνι-

κού Μουσείου και φρό-

ντισε να διατίθενται τα 

χρήματα του Ιδρύματος 

Ψύχα για τη δημοσίευση 

αρχαιολογικών μελετών.

Η Σέμνη πλησίαζε με 

συμπάθεια τους νέους. 

Κάποτε, ενώ βρισκόταν 

στον επάνω όροφο, και προσπαθούσε να ανοίξει μια 

προθήκη για να τοποθετήσει ένα αγγείο και δεν τα 

κατάφερνε, έσπευσε ένας νεαρός επισκέπτης να την 

βοηθήσει. Ήταν ο Άγγελος Δεληβορριάς, που μόλις 

είχε τελειώσει το γυμνάσιο. Εκείνη θυμήθηκε ότι τον 

είχε ξαναδεί και τον ρώτησε αν τον ενδιαφέρει η αρ-

χαιολογία ... έτσι άρχισε μια μεγάλη αγάπη...

Η Βαρβάρα Φιλιππάκη, μαθήτρια του Beazley, δού-

λευε πολλά χρόνια με τους Αμερικανούς στην Αρχαία 

Αγορά και έκανε συγχρόνως πολλές ενέργειες για τον 

διορισμό των γυναικών στην Υπηρεσία. Πήρε από τους 

που έπαιζαν διάφορα όργανα. Κάποια μέρα μου είπε 

ο καθηγητής: «Τι κάθεσαι τώρα και ακούς μαθήματα, 

θα σου δώσω τα χρήματα της υποτροφίας να ταξιδέ-

ψεις στις πιο ωραίες πόλεις της Γερμανίας». Πράγμα 

που έκανα... Στο Wuerzburg συνάντησα και τον Η. 

Μοebius, που με ξενάγησε στο θαυμάσιο Μουσείο-

Παλάτι της εποχής Ροκοκό. 

Κάποτε ήρθε και ο Sir John Beazley (1885-1970). ́ Ηταν 

γεγονός για όλους μας να τον βλέπουμε να δουλεύει 

στην απoθήκη των αγγείων. Τον συνόδευε πάντα η 

Εβραία γυναίκα του για να τον προστατεύει. Όταν 

κάποτε ζήτησε ο Emil 

Kunze (1901-1994) να 

τον συναντήσει, του εί-

παμε να περιμένει στην 

βιβλιοθήκη. Η Σέμνη 

με έστειλε να πώ στον 

Beazley ότι κάτι ήθελε να 

του δείξει στο γραφείο 

της, αλλά δεν πρόλαβε 

να γίνει η συνάντηση και 

η λαίδη Βeazley, υποψι-

ασμένη, ανέβηκε και έγι-

νε έξαλλη που ο άντρας 

της θα έβλεπε έναν Γερ-

μανό... Αντίθετα, ευπρόσ-

δεκτος ήταν o μαθητής 

του, Dietrich von Both-

mer (1918-2009), διευ-

θυντής στο Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης, 

στον οποίον και επετράπη να κατέβει στα υπόγεια και 

να συνεργασθεί με τον Beazley.

Μια μέρα με φώναξε η Σέμνη στο γραφείο της και μου 

συνέστησε ένα νέο, Γερμανό νομίζω, αρχαιολόγο, που 

ζητούσε να μελετήσει χάλκινα ανδρικά μόρια. Πήγα στη 

χαλκοθήκη και συγκέντρωσα όσα υπήρχαν, τα τοποθέ-

τησα σε ένα δίσκο, τα σκέπασα με ένα χαρτοβάμβακα 

και τα πήγα σαν να ήταν ΚΙΣΤΗΣ (Cista Mystica) με 

κρυφά όργανα λατρείας. Η Σέμνη το διασκέδαζε και 

προσπαθούσε να μου αποσπάσει κάποια λόγια. Απά-

η αυλή με τις συκιές, που έθρεψε κάποιους φύλακες 

στην κατοχή, ενώ σε μια άλλη αυλή, στην εποχή μου 

ακόμη, οι μαραγκοί είχαν φυτέψει πατάτες). Τα έργα 

των επισκευών αυτών γίνονταν από τον αρχιτέκτονα 

Πάτροκλο Καραντινό του Υπουργείου Παιδείας και 

με επίβλεψη του Χρήστου Καρούζου, που επέμενε να 

μείνει σεβαστή η αρχιτεκτονική του Ziller. 

Στην δεκαετία του ’50 άρχισαν να έρχονται στο Μου-

σείο πολλοί ξένοι αρχαιολόγοι. Τους δεχόταν κυρίως 

η Σέμνη, γιατί ο Καρούζος ήταν συχνά απασχολημέ-

νος με διοικητικά και λογιστικά προβλήματα, αφού 

δεν υπήρχε στο Μουσείο διοικητικό προσωπικό. Εκεί 

γνώρισα νέους επιστήμονες με μερικούς από τους 

οποίους κράτησα μακρά φιλία.

Ήταν η Μiriam που αργότερα παντρεύτηκε τον John 

Caskey. Είχε έρθει με την μικρή της κόρη την Ηelen, 

που σήμερα είναι γιαγιά... Οι Ιταλίδες Paola Pellagati, 

Enrica Fiandra, Brunilde Sismondo Ridgway, η Ljuba 

Ognenova από την Σόφια, η Lilly Kahil (πρώην σύ-

ζυγος του Βoutros Βoutros Gali και μετά του René 

Ginouvès). Τότε δούλευε για τις άρκτους της Βραυ-

ρώνας, αλλά το πιο σπουδαίο της έργο είναι το Με-

γάλο Μυθολογικό Λεξικό, το LIMC. 

Το ζεύγος Gladys Davidson Weinberg (που μου έμαθε 

τα γυάλινα του Μουσείου), και οι μεγάλοι Γερμανοί αρ-

χαιολόγοι, όπως οι Ernst Homann-Wedeking (1908- 

2002) Heinrich Drerup, Hagen Biesanz, Ernst Langlotz 

(1895-1978), Hans Diepolder (1896-1969, Hans Mö-

bius (1895-1977), Walter-Herwig Schuchhardt (1900- 

1976). Oι δυο τελευταίοι έψαχναν συγκεκριμένα πλα-

στικά έργα, που δεν ήταν εύκολο να βρεθούν, γιατί οι 

αποθήκες των γλυπτών δεν είχαν ακόμη τακτοποιη-

θεί (θυμάμαι ότι ο Η. Moebius γύρευε μια επιτύμβια 

στήλη με το όνομα Ποντική). Συνήθως τα εύρισκα 

μετά από πολύωρη έρευνα στις αποθήκες και για να 

με ευχαριστήσει ο Walter-Herwig Schuchhardt με κά-

λεσε στο Freiburg im Βreisgau για να παρακολουθήσω 

ένα μήνα το μάθημα του στο Πανεπιστήμιο. Έμεινα 

σε μια γραφική σοφίτα του σπιτιού του και έζησα μια 

ωραία γερμανική ατμόσφαιρα με την γυναίκα του, 

που ήταν εξαιρετική πιανίστρια και τα παιδιά του, 

Ο αρχαιοφύλακας του Μουσείου ήταν ένα σημαντικό 

πρόσωπο και βοηθούσε τον Καρούζο στα διοικητικά. 

Θέλω να θυμάμαι μόνο τον καλό, τον Μαριόλη και όχι 

τον άλλον που μας έλεγε, όταν περιμέναμε τα καθιερω-

μένα δώρα «θα σας βγάλω ίσως και σας ένα δωράκι...». 

Στα υπόγεια ήταν τα ξυλουργεία, του Οδυσέα Μα-

γνήσαλη, πατέρα του συντηρητή, και του Αρτέμη Δα-

μίγου, πατέρα του Γιάννη. Η Σέμνη κατέβαινε πολ-

λές φορές την ημέρα για να παραγγείλει βασούλες και 

στηρίγματα για τα μικροαντικείμενα, κάθε φορά μετά 

από δικές της σχετικές δοκιμές. 

Ο καθαρισμός του Μουσείου δεν ήταν απλή υπόθεση. 

Οι προθήκες, που είχαν κατασκευαστεί στο Μουσείο 

και όπου ήταν εκτεθειμένα τα γεωμετρικά αγγεία στον 

πρώτο όροφο, είχαν κάποια κενά ανάμεσα στα τζάμια 

και έτσι έπρεπε συχνά να αδειάζουν για να καθαρίζο-

νται. Αυτή ήταν δουλειά που έπρεπε να γίνεται κάθε 

Δευτέρα από αρχαιολόγο με την βοήθεια ενός φύλακα. 

(Όταν κάποτε έφθασαν για την αίθουσα των μυκη-

ναϊκών οι προθήκες του οίκου Hahn νιώσαμε μεγάλη 

ικανοποίηση).Τα μωσαϊκά δάπεδα σαρώνονταν από 

τους φύλακες με χόρτινες ψηλές σκούπες και πριο-

νίδι. Κάποτε, αφού είχα κατέβει, άκουσα ένα περίεργο 

ρυθμικό κρότο από τον επάνω όροφο και ανέβηκα να 

δω... Ήταν ένας φύλακας (νομίζω Πολυμέρης ήταν 

το όνομά του), που εννοούσε να σκουπίζει καθιστός 

στην καρέκλα του, την οποία κάθε τόσο μετακινούσε 

με το πόδι... Πήρα μια μέρα το θάρρος να πω στον 

Καρούζο ότι στο Βυζαντινό Μουσείο είχαν αγοράσει 

ηλεκτρική σκούπα, πράγμα που θα ήταν και για μάς 

μια καλή λύση, αφού θα απορροφούσε την σκόνη από 

τα δάπεδα. Το σκέφθηκε και έπειτα ρώτησε «καλά κι 

έπειτα πού πάει αυτή η σκόνη;». 

Η κύρια είσοδος του παληού Μουσείου καθυστε-

ρούσε, γιατί έπρεπε να αντικατασταθεί η ξυλοσκέπα-

στη στέγη και να γίνει μια γερή θεμελίωση του κτηρίου 

μετά την απομάκρυνση της παλιάς επίχωσης στα υπό-

γεια, όπου είχαν ταφεί τα αρχαία στην αρχή του πο-

λέμου. Έτσι έγινε δυνατή και η διαμόρφωση των απο-

θηκών στην ανατολική και βόρεια πλευρά του κτηρίου 

και να διαρρυθμιστεί σε κήπο η εσωτερική αυλή (είναι 

Η Ε. Τουλούπα στο Μουσείο της Ακρόπολης, το 2013, μπροστά στο χάλκινο 
Γοργόνειο, που ανακάλυψε στις αποθήκες του ΕΑΜ και πρώτη δημοσίευσε
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μεγάλο γραφείο, στο βάθος του αριστερού διαδρό-

μου και εκεί εξυπηρετούσα δικούς μας και ξένους αρ-

χαιολόγους με τα desiderata τους και απαντούσα στα 

γράμματα από το εξωτερικό. Ένα διάστημα βρέθηκα 

ολομόναχη στο Μουσείο, γιατί το ζεύγος Καλλιπολίτη 

είχε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα και έμεινε μερικές 

ημέρες σε Νοσοκομείο. Εκείνες τις ημέρες έσπασαν 

στα υπόγεια κάποιοι σωλήνες του καλοριφέρ και οι 

αποθήκες, κυρίως των γλυπτών, πλημμύρισαν. Τη-

λεφώνησα στην Πυροσβεστική, η οποία με ρώτησε 

σε τι ύψος είχαν φθάσει τα νερά. Νομίζω ότι είπα 5 

εκατοστά. Η απάντηση ήταν ότι δεν μπορούσαν να 

κάνουν τίποτα παρά αν έφθαναν τα 10 εκατοστά. Με 

συνεβούλευσαν να αποτανθώ στην Υπηρεσία των βό-

θρων... Οι υπάλληλοι που ήρθαν δημιούργησαν με τα 

τρυπάνια κάποιους λάκκους στο μωσαϊκό και από εκεί 

αναρροφούσαν με σωλήνες το νερό. Στο τέλος πήραμε 

όλοι σκούπες και δουλέψαμε σκληρά, ώσπου να στε-

γνώσουμε τα δάπεδα. Στις αποθήκες αυτές δεν υπήρ-

χαν μόνο γλυπτά αλλά και τσουβάλια με ευρήματα, 

που έφερναν οι αρχαιολόγοι από διάφορες επαρχίες, 

αφού δεν υπήρχαν ακόμη πολλά επαρχιακά Μουσεία. 

Μερικά είχαν ακόμη μαζί με τα ευρήματα και χώματα 

από τις ανασκαφές. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεπετα-

χθούν από τα τσουβάλια πλήθος μανιτάρια...

Με είσοδο από την οδό Τοσίτσα ήσαν ακόμη δυο 

Μουσεία, το Επιγραφικό (όπου είναι και σήμερα) με 

διευθυντή τον Μάρκελλο Μιτσό και βοηθό την Ντίνα 

Πέπα-Δελμούζου, με καλές σπουδές στην Ιταλία. Το 

Νομισματικό στεγαζόταν στον πρώτο όροφο της νέας 

πτέρυγας, με διευθύντρια την Ειρήνη Βαρούχα Χρι-

στοδουλοπούλου και βοηθό την Μάντω Οικονομίδου. 

Με την Μάντω συναντιόμασταν συχνά στην είσοδο, 

χαιρετιόμαστε αλλά δεν θυμόμασταν, αν είχαμε ποτέ 

γνωριστεί. Ώσπου η Μάντω ανακάλυψε μια φωτο-

γραφία, όπου είμαστε οι δυο μας γύρω στα 10-12 μας 

χρόνια σε bal masqué στο σπίτι μου. 

Στο μεγάλο δωμάτιο, όπου εγκαταστάθηκα, όταν 

τοποθετήθηκα ως μόνιμη πια επιμελήτρια το 1963, 

εξυπηρετούσα όσο μπορούσα δικούς μας και ξένους. 

Τα χάλκινα ήταν όλα περασμένα και σε δελτία και η 

Για την ιστορία του Μουσείου προσθέτω ότι η Κική 

Λεμπέση είχε προσληφθεί το θέρος του 1963 για να 

βοηθήσει την Σέμνη να συνεχίσει την έκθεση των 

χαλκών και να προετοιμάσει την έκθεση των πήλινων 

ειδωλίων. Όπως μου είπε, το γραφείο της ήταν στον 

πρώτο όροφο, όπου και το γραφείο του ζωγράφου Π. 

Σαραφιανού. Αργότερα πέρασε από το Μουσείο και 

ο Κωστής Ηλιάκης. Μια άλλη σπουδαία ζωγράφος, 

που εργάσθηκε στο Μουσείο, ήταν η Αίγλη, κόρη του 

Νικολάου Πλάτωνος από τον πρώτο γάμο του. 

Δεν θα σας απασχολήσω για τη θητεία μου στην Κέρ-

κυρα, όπου ΄Εφορος, υπεύθυνος για τα Επτάνησα, 

ήταν ο Βασίλειος Καλλιπολίτης και έπειτα ο Γεώργιος 

Δοντάς, ούτε για την μετάθεσή μου στη Θήβα, μετά 

από τον θάνατο του Ιωάννη Θρεψιάδη. Τότε, η Εφο-

ρεία περιελάμβανε τους νομούς Βοιωτίας, Φθιώτιδος 

και Φωκίδος. Κατά κάποιον τρόπο όμως εξαρτιόμουν 

από τον Νικόλαο Πλάτωνα, που ήταν Προϊστάμε-

νος της Εφορείας Ακροπόλεως. Θα έπρεπε κάποτε 

να γράψω για τα τεράστια προβλήματα που είχα με 

τις ανασκαφές στο Καδμείο και την προστασία των 

αρχαιοτήτων όλης της περιοχής με ελάχιστα μέσα...

Εν τω μεταξύ, στο Εθνικό Μουσείο, είχαν δημιουργη-

θεί πολλά προβλήματα με την αναστάτωση που έφερε 

ο Νόμος για την Τριακονταπενταετία. Το ζεύγος Κα-

ρούζου έπρεπε να αποχωρήσει δυστυχώς πριν ολο-

κληρωθεί το έργο τους. Δεν γινόταν καμιά εξαίρεση, 

παρόλο που ήταν στενός τους φίλος ο Γεώργιος Πα-

πανδρέου. Διευθυντής του Μουσείου ορίσθηκε ο Βα-

σίλειος Καλλιπολίτης. Γρήγορα ήρθε η σύγκρουση... 

και καθώς δεν υπήρχε άλλος μόνιμος αρχαιολόγος για 

να αναλάβει κάποιες ευθύνες, αποφασίστηκε να με-

τατεθώ εγώ στο Εθνικό Μουσείο, αφού ήμουν πρό-

σωπο κοινής εμπιστοσύνης. Ένα σοβαρό πρόβλημα 

ανέκυψε, όταν ο Καλλιπολίτης ζήτησε να εγκατα-

σταθεί στο γραφείο του Διευθυντού. Ο Καρούζος 

είχε ακόμη εκεί βιβλία, χαρτιά και αντικείμενα και 

έπρεπε να ξεχωρίσει αυτά που του ανήκαν. Η Σέμνη 

μετακόμισε σε ένα γραφείο του πρώτου ορόφου. Δεν 

θέλω να θυμάμαι αυτές τις δύσκολες ημέρες. Είχα το 

αυτά που μας δείξατε». Από τότε κατάλαβα πόσο ση-

μαντικό είναι να προετοιμάζει κανείς τα παιδιά πριν 

έρθουν στο Μουσείο.

 

Στην Αρχαιολογική Υπηρεσία υπηρετούσαν τρεις γυ-

ναίκες, η Σέμνη Καρούζου, η Ειρήνη Βαρούχα και η 

Ιωάννα Κωνσταντίνου, οι οποίες είχαν προλάβει να 

διαγωνισθούν πριν από το 1939, οπότε έγινε ο απο-

κλεισμός, που κράτησε έως το 1955. Μετά από μα-

κροχρόνιες ενέργειες κάποιων γυναικών αρχαιολόγων 

άνοιξε ο δρόμος και για μάς. Έτσι το 1956 διαγω-

νίστηκαν η Ευαγγελία Πρωτονοταρίου, η Βαρβάρα 

Φιλιππάκη, η Κάντω Φατούρου και λίγο αργότερα η 

Αγγελική Ανδρειωμένου. Το 1959 η Όλγα Αλεξαν-

δρή, η Μάντω Οικονομίδου, η Μαρία Σιγανίδου και 

η Κατερίνα Ρωμηοπούλου. 

Εν τω μεταξύ άλλαξαν τα πράγματα στο Υπουργείο. 

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία, μετά από απόφαση του 

Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπήχθη στο Υπουργείο 

Προεδρίας με Υπουργό τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και 

Γενικό Διευθυντή τον Ιωάννη Παπαδημητρίου. Ο καλ-

λίτερος Διευθυντής από όλους όσους πέρασαν από το 

Υπουργείο, μας νοιαζόταν όλους και πίστευε ότι θα 

αποδίδαμε εάν ήμασταν ευχαριστημένοι.

Με μια νέα αισιοδοξία για τα αρχαιολογικά πράγματα 

τόλμησα κι εγώ, το 1960, να διαγωνισθώ... έπρεπε να 

διαβάσω μετά από 10 χρόνια Ιστορία και Αρχαιολο-

γία, και για πρώτη φορά Επιγραφική και Νομισμα-

τική. Ήρθα τρίτη, μετά την Φωτεινή Ζαφειροπούλου 

και την Ντόρα Καράγιωργα. Στον ίδιο διαγωνισμό 

πέτυχαν ο Χρήστος Ντούμας και ο Γιώργος Παπα-

θανασόπουλος, ο Κωνσταντίνος Δαβάρας και η Ευ-

γενία Γιούρη. Εγώ, σαν πιο μεγάλη, πήρα την πρωτο-

βουλία να γνωρισθούμε με όλους τους συναδέλφους 

για να μη συνεχισθούν οι διαμάχες των παληοτέρων. 

Νομίζω ότι ως ένα σημείο το κατάφερα και έτσι δη-

μιουργήθηκαν φιλίες που κρατούν έως σήμερα. Πριν 

πάμε στις Εφορείες όπου μας προόριζαν, μείναμε 6 

μήνες σε διάφορα Μουσεία, ώστε να εκπαιδευτούν 

και όσοι δεν είχαν καμιά πείρα.

πρώτους μέρος στον διαγωνισμό και διορίστηκε στη 

Σάμο. Μετατέθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-

σείο το 1961.

Η Λίλα Μαραγκού, φοιτήτρια ακόμη, ήρθε στο Μου-

σείο το 1959. Την ανακάλυψε η Σέμνη, αφού τα σπίτια 

τους, στην οδό Αλωπεκής και Μαρασλή, ήταν τόσο 

κοντά και είχε μάθει από την Ελένη, την βοηθό τους, 

ότι η οικογένεια Μαραγκού είχε έρθει από την Αμοργό, 

γιατί το 1950 έκλεισε το παμπάλαιο Γυμνάσιο Αμορ-

γου· έμεναν σε ένα υπόγειο και ότι το ένα κορίτσι τους 

μελετούσε μέρα-νύχτα σε μια σοφίτα στην ταράτσα 

της πολυκατοικίας. Την έβλεπαν βέβαια και στα μα-

θήματα του Καρούζου, στο «Αθήναιον» και στο περί-

πτερο να αγοράζει τα εβδομαδιαία τεύχη της Ιστορίας 
της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης του Χρήστου Τσούντα. 

Η Λίλα εργάσθηκε κι εκείνη ημερομίσθια σε όλες τις 

Συλλογές και ιδιαίτερα στα ελεφάντινα από το Ιερό 

της Ορθίας Αρτέμιδος, που επέλεξε τελικά ως θέμα 

της διατριβής της στο Πανεπιστήμιο του Tuebingen, 

όπου πήγε το 1963 με υποτροφία του ΙΚΥ και αργό-

τερα της Alexander von Humboldt Stiftung.

Ως γραμματεύς του Καρούζου, μετά τον Ιωκείμ, διο-

ρίστηκε η Μαρία Σαββατιανού, η οποία εκδιώχθηκε 

ως αριστερή από την Χούντα. Η Ντόρα Κιλπάση- 

Κόνσολα ήταν στο Μουσείο μια εποχή που δεν ήμουν 

εγώ και έτσι δεν ξέρω με τι ακριβώς ασχολήθηκε. Η 

Όλγα Τσακατίκα νομίζω ότι συνέχισε την αντιγραφή 

ευρετηρίων. Παντρεύτηκε κάποτε τον Κωνσταντίνο 

Δεσποτόπουλο.

To ιδιωτικό σχολείο δεν το σταμάτησα, κατά συμ-

βουλή του Καρούζου, που δεν ήταν βέβαιος ότι θα 

εύρισκε πάντα χρήματα για ημερομίσθια, αλλά δίδα-

σκα τα απογεύματα στις τρεις τελευταίες τάξεις του 

γυμνασίου. Τότε δεν είχαμε διαφάνειες, ώστε να δεί-

χνω στα παιδιά έργα τέχνης, όμως είχα στο σπίτι μου 

σχετικά βιβλία που κουβαλούσα στο σχολείο και τα 

βλέπαμε μετά το μάθημα. Έτσι όταν επισκεφθήκαμε 

με τους μαθητές μου το Εθνικό Μουσείο, εκείνα έτρε-

χαν ανάμεσα στους Κούρους και φώναζαν «Κυρία να 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ



40 41

ληνες αρχαιολόγους είχαν προβλήματα με την Χού-

ντα. Τα χρήματα αυτά τα κατέθετε στην Ελβετική 

Πρεσβεία, από κει τα έπαιρνε η Σέμνη Καρούζου και 

τα έδινε στην Αγνή Σακελλαρίου να τα μοιράσει σε 

όσους είχαν κατά κάποιο τρόπο διωχθεί. Εγώ βέβαια 

δεν είχα χάσει τη θέση μου, αλλά έπρεπε να συντηρώ 

τον άντρα μου στην εξορία. Ο Schefold κάτι ήξερε από 

διωγμούς, αφού είχε γυναίκα Εβραία... 

* Κείμενο δύο διαλέξεων της Έβης Τουλούπα στους «Φί-

λους» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τον Μάιο και 

τον Δεκέμβριο του 2012.

Οι φωτογραφίες των σελίδων 29, 32, 33, 34, 35 και 41 είναι 

από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο © Υπουργείο Πολιτι-

σμού & Αθλητισμού/Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων

Ανάμεσα στους επισκέπτες του γραφείου μου παρατή-

ρησα ότι έρχονταν κάποιοι, που δεν ήταν αρχαιολόγοι, 

κυρίως Γερμανοί, και ζητούσαν να δουν τον αστρο-

λάβο από τα Αντικύθηρα. Το πολύτιμο αυτό όργανο 

δεν είχε ακόμη καλά συντηρηθεί ούτε μελετηθεί και 

έπρεπε με πολλή προσοχή να το μεταφέρω από την 

Χαλκοθήκη στο γραφείο μου. Ρώτησα κάποιον ποιος 

ήταν ο σκοπός της επισκέψεώς του και μου απάντησε 

ότι ο αστρολάβος αυτός ήταν τόσο σπουδαίο όργανο, 

που δεν μπορούσε να είχε κατασκευασθεί παρά από 

εξωγήινους... αυτό ισχυριζόταν ο Ντένικεν, ο γνωστός 

παραμυθάς- συγγραφέας που ήταν πολύ της μόδας 

τότε. «Αυτό σημαίνει ότι οι εξωγήινοι μιλούσαν ελλη-

νικά, αφού ελληνικό είναι το κείμενο το χαραγμένο 

πάνω στον αστρολάβο», ρώτησα...

Κατά την δεύτερη θητεία μου στο Εθνικό Μουσείο 

είχα την τύχη να συνεργασθώ με νέους αρχαιολόγους, 

που πέτυχαν σε διαγωνισμό του 1966, όπως τον Γι-

ώργο Δεσπίνη, την Καίτη Κώστογλου και την Κική 

Λεμπέση. Τότε γνώρισα και την μητέρα του Δεσπίνη, 

τη δασκάλα Πηνελόπη Πρίντεζη, μια γλυκειά γυναίκα, 

της οποίας την προτομή είχε φιλοτεχνήσει ο Χαλε-

πάς. Ήρθε να μού φέρει ένα δώρο για τον άντρα μου 

που ήταν τότε φυλακή.

Τον Μάρτιο του ’67 ο Καρούζος μπήκε στον Ευαγ-

γελισμό με έμφραγμα, γιατρός του ήταν ο καρδιολό-

γος Σαμαράς, πατέρας του Αντώνη. Στις 29 Μαρτίου 

επήλθε ο θάνατος. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους ήρθε η 

δικτατορία των συνταγματαρχών. Στο Μουσείο έπεσε 

μια μουγγαμάρα. Τότε διώχτηκαν η γραμματεύς Μα-

ρία Σαββατιανού και η γυναίκα του Παπαθανασόπου-

λου. Τον Απρίλιο του 1969 βρεθήκαμε ο άντρας μου 

κι εγώ στην Ασφάλεια της οδού Μπουμπουλίνας. Η 

Λίλα, που τότε μελετούσε στο Μουσείο τα Αλεξαν-

δρινά της Συλλογής Δημητρίου, θυμάται, ότι εκείνο 

τον καιρό μελετούσε στο γραφείο μου ένας Αμερικα-

νός αρχαιολόγος και πως απόρησε που δεν με βρήκε 

εκεί, και την ρώτησε, εάν ήξερε πού ήμουν, και, όταν 

εκείνη του έδειξε το απέναντι κτήριο, αυτός έβαλε τις 
Φωνές. Εγώ, βγήκα σε δέκα ημέρες μετά από ενέργειες 

έκθεση τους από την Σέμνη, με την βοήθεια και της 

Κικής Λεμπέση, είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Έτσι μπο-

ρούσα να μεταφέρω στους μελετητές τα αντικείμενα 

που μου ζητούσαν στο γραφείο μου. Σε ένα τραπέζι 

παρατάσσονταν πότε τα χάλκινα ζωάκια από την 

Ολυμπία, που δημοσίευε ο Wolf- Dieter Heilmeyer, 

πότε τα βυζαντινά κοσμήματα από την Συλλογή Στα-

θάτου που μελετούσε ο J.-P. Sodini, πότε θραύσματα 

από μεγάλα μέλη αγαλμάτων από την Ολυμπία για 

τον Peter C. Bol, διάφορα άλλα για την Uta Kron, 

τον Bernhard Schmaltz, τον Ulrich Hausmann και 

την Hanna Philipp-Koenigs, με την οποία με συνδέει 

πάντα μια φιλία. Aγαπητή φίλη είχε γίνει και η μου-

σικολόγος Δέσποινα Μαζαράκη που μελετούσε έναν 

ιδιότυπο αυλό της Συλλογής Καραπάνου. Πιο από-

μακρος ήταν ο Christian Zervos, που δημοσίευσε στα 

Cahiers d' Art, στο Naissance de la Civilisation en Grèce, 
νεολιθικά αγγεία του Εθνικού Μουσείου. Ο Χαράλα-

μπος Μπούρας είχε την άδεια να ερευνά στις αποθή-

κες γλυπτών και τότε είναι που ταύτισε πολλά αντι-

κείμενα, που ανήκαν στην Αρχαία Αγορά, όπου και 

μεταφέρθηκαν. 

Η αλήθεια είναι ότι βοήθησα πολλούς αρχαιολόγους 

να δημοσιεύσουν τις εργασίες τους, εγώ, αναλόγως, 

δεν παρουσίασα παρά λίγα άρθρα, κυρίως για χάλκινα 

ελάσματα από την Ακρόπολη, που φυλάσσονταν στο 

Εθνικό Μουσείο. Η Γοργόνα από την Ακρόπολη στο 

ΒCΗ 1969 (την ανακάλυψα στο κάτω μέρος μιας πα-

ληάς μαύρης προθήκης, που είχε ξεμείνει σ’ ένα διά-

δρομο, σήμερα είναι εκτεθειμένη στο Νέο Μουσείο 

της Ακρόπολης), πόδια από γεωμετρικούς τρίποδες 

στο περιοδικό Athenische Mitteilungen του 1972 και 

πόδια από αρχαϊκούς τρίποδες που παρουσίασα σε 

Συμπόσιο στην Ουάσιγκτον το 1988 (New Perspectives 
in Early Greek Art). 
Σε μια μικρή έκδοση, σήμερα εξαντλημένη, παρουσιά-

σαμε με τον Β. Καλλιπολίτη, εγώ τα μικρά και εκείνος 

τα μεγάλα χαλκά του Εθνικού Μουσείου. 

Ένα μικρό μου άρθρο στo ΑΔ 1965 για αρχαία υπο-

δήματα = παπούτσια «καττύματα τυρρηνικά» είχε την 

πιο μεγάλη επιτυχία, αφού ενδιαφέρθηκαν γι’ αυτό γι-

ατροί ορθοπεδικοί και κατασκευαστές υποδημάτων...

της Βάνας Χατζημιχάλη στον Δ/ντή της Γαλλικής Αρ-

χαιολογικής Σχολής Georges Daux και εκείνου στον 

Πρέσβυ της Γαλλίας, ο οποίος πήγε στον Υπoυργό 

Εξωτερικών Πιπινέλη. 

Όσο ήμουν στην Ασφάλεια, αρνιόμουν να υπογράψω 

ο,τιδήποτε, ακόμη και τις καταστάσεις για την πλη-

ρωμή των φυλάκων του Μουσείου, που έφθαναν εκεί 

διαμαρτυρόμενοι. 

Ο άντρας μου έμεινε δυο χρόνια σε εξορία και ένα 

χρόνο στον Κορυδαλλό. Το 1972 αποφυλακίσθηκε 

και το 1973 εγώ μετατέθηκα στην Εφορεία Ιωαννίνων. 

Συνολικά εργάσθηκα στο Εθνικό Μουσείο 15 χρόνια. 

Δεν θέλω να τελειώσω αυτό το χρονικό χωρίς να ανα-

φέρω την μεγαλοσύνη ενός ξένου αρχαιολόγου, του 

Κarl Schefold. Ήταν Γερμανός, αλλά δίδαξε στο Πα-

νεπιστήμιο της Βασιλείας. Ήταν αυτός που με προ-

τροπή του τότε Γενικού Διευθυντή Παπαδημητρίου 

άρχισε τις ανασκαφές στην Ερέτρια. Αυτός λοιπόν 

έπεισε τους Ελβετούς αρχαιολόγους να συγκεντρώνουν 

κάποια χρηματικά ποσά για να βοηθήσουν όσους Έλ-

Από τις εργασίες επανεκθέσεως των γλυπτών στο ΕΑΜ (Φωτ. Αρχείο ΕΑΜ)
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Ο κόσμος της Έβης

κόσμος της Έβης κινείται σε δύο κατευθύνσεις που μοιάζουν αντίθετες αλλά τελικά συνυπάρχουν απόλυτα αρμονικά.

Η μια επικεντρώνεται σ’ έναν πυρήνα καθημερινότητας, όπου βασιλεύει η τάξη, η πειθαρχία κι ο λεπτομερής σχεδιασμός. 

Αυτά τα στοιχεία εξασφαλίζουν στην Έβη απίστευτα σύνθετες κι αποτελεσματικές δραστηριότητες. 

Η άλλη επηρεάζεται από μιαν έμφυτη ζωντάνια, περιέργεια και κινητικότητα που της χαρίζουν ένα τεράστιο εύρος εν-

διαφερόντων και γνώσεων, που ή ίδια εντάσσει στον κορμό της έγνοιάς της και του πάθους της για τον αρχαίο κόσμο.

Σύγχρονα όμως η Έβη δεν αποστρέφει ποτέ το φωτεινό της βλέμμα από το θέαμα και το θαύμα του γύρω κόσμου. Έτσι, 

ενώ για παράδειγμα την απασχολεί μια επιστημονική με-

λέτη που ετοιμάζει, θα βρει πάντα τον χρόνο να ταΐσει και 

να χαϊδέψει το φιλικό γατί της γειτονιάς, να σταθεί έκθαμβη 

μπροστά στο χαμόγελο ενός παιδιού ή στην μαγεία της αυ-

γής ή, ακόμα, σ’ έναν από τους τόσους αρχαιολογικούς της 

περιπάτους, να μείνει για ώρα θαυμάζοντας τον κορμό μιας 

γέρικης ελιάς.

Μεγαλώνοντας ομορφαίνει και δεν σταματάει να θρέφεται 

απ’ την ομορφιά. Χαρακτηριστικό είναι πως η πιο βαθυστό-

χαστη αρχαιολογική ανάλυση δεν την συγκινεί αν δεν συνο-

δεύεται από εικόνες-ευρήματα, δείγματα του αρχαίου κάλλους.

Αυτή η συγκίνηση κι ο ενθουσιασμός είναι που την γεμίζουν 

έτσι ώστε να μπορεί να μοιράζεται και να φωτίζει όσους έχουν την τύχη να είναι φίλοι της. Εξάλλου, μια απ’ τις έγνοιες 

που πάντα την ακολουθούν, είναι «οι άλλοι» όπως και η δική της ανάγκη να συμβάλλει με κάθε τρόπο «στο κοινό καλό».

Έφη Ανδρεάδη
Τεχνοκριτικός

Παρασκευή - Έβη Στασινοπούλου = Έβη Τουλούπα

ε την Έβη Στασινοπούλου συναντηθήκαμε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 1959, στο αμφιθέατρο 

του ΕΑΜ, που είχε οριστεί ως αίθουσα διεξαγωγής του γραπτού διαγωνισμού για την πρόσληψη πτυχι-

ούχων αρχαιολογίας στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Εκείνη ήδη εργαζόταν ως ημερομίσθια αρχαιολόγος στο 

Μουσείο, στο οποίο και κυκλοφορούσε με άνεση σε αντίθεση με εμάς, που είμασταν ακόμη κολλημένοι στα 

πανεπιστημιακά έδρανα.

Μας εντυπωσίασε βέβαια ότι κάθισε μαζί μας να διαγωνιστεί μια σχετικά «φτασμένη» αρχαιολόγος, που επί 

πλέον συνεργαζόταν από καιρό με ορισμένους από τους εξεταστές μας. Στη διάρκεια όμως των τριών ημερών 

που συνυπήρξαμε στον ίδιο χώρο, ζώντας μαζί με τις αγωνίες των εξετάσεων που θα καθόριζαν τη ζωή μας, η 

φυσική της ευγένεια με την γλυκύτητα και την απλότητα της συμπεριφοράς της, μας έκαναν να την νοιώσουμε 

φίλη, μία από μας.

Μ

Οι επιτυχόντες, όλοι και όλοι έξη (6) διοριστήκαμε στις 

31 Μαρτίου του 1960 ως Επιμελητές/Επιμελήτριες 

Αρχαιοτήτων, ευτυχείς που το όνειρό μας εκπληρώ-

θηκε να γίνουμε αρχαιολόγοι και να ζήσουμε μια ζωή 

ενδιαφέρουσα γεμάτη περιπέτειες, όπως την φαντα-

ζόμασταν τότε με τον νεανικό μας ενθουσιασμό. Και 

ο καιρός κύλισε με την Αρχαιολογία «αγκαλιά» για 35 

ολόκληρα χρόνια.

Χωρίς ποτέ να συνυπηρετήσουμε με την Έβη στην ίδια 

Εφορεία Αρχαιοτήτων, ζήσαμε μαζί πολλές όμορφες 

μέρες, μερικές μάλιστα από τις οποίες μας πρόσφε-

ραν ανεπανάληπτες εμπειρίες και αλησμόνητες ανα-

μνήσεις, στα διάφορα ταξίδια, επιστημονικά και μη, 

εντός και εκτός Ελλάδας. Η Έβη πάντα ακούραστη, 

αεικίνητη, με άσβηστο πάθος να γνωρίσει και να γευτεί κάθε ομορφιά γύρω μας, είτε επρόκειτο για δημιουρ-

γίες τέχνης, αρχαίας ή σύγχρονης, με ατελείωτες ώρες σε μουσεία, εκθέσεις, διαλέξεις, είτε για να αγναντέ-

ψει το εκπληκτικό θέαμα της κινούμενης άμμου στο δειλινό της αφρικανικής ερήμου, ανεβαίνοντας στητή και 

ολόχαρη έναν αμμόλοφο, 150 μ. ψηλό, στη Λιβύη, μαζί με τους λιγοστούς φίλους που άντεξαν το δυσκολό-

τατο σκαρφάλωμα.

Αξέχαστη επίσης μου μένει η πολύμηνη συμβίωση μας στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στο Βερολίνο. 

Το ημερήσιο πρόγραμμά μας ήταν όλη μέρα βιβλιοθήκη ή μουσεία και το βράδυ θέαμα σε πολιτιστικά δρώ-

μενα, ακόμη και στην άλλη άκρη της πόλης ή σε θεατρικές παραστάσεις, συχνά στο τότε Ανατολικό Βερολίνο 

με χρονοβόρους ελέγχους και σχετική ταλαιπωρία από δυτικό σε ανατολικό σταθμό.

Τελικά Έβη Τουλούπα σημαίνει χαρά της ζωής.
Δρ Φωτεινή Ζαφειροπούλου
Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων

H Έβη Τουλούπα στην Θήβα

ρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 1960. 

Η Έβη, ύστερα από τον γάμο της με τον Τάκη 

Τουλούπα, άφησε την όμορφη Κέρκυρα, που ήταν ο 

πρώτος της διορισμός ως Επιμελήτριας των Αρχαιο-

τήτων, για να μετατεθεί στην Εφορεία Θηβών και έπεσε 

αμέσως στα δύσκολα.

Η Θήβα έμπαινε τότε στην περίοδο της ανοικοδόμη-

σης με τη μόδα της αντιπαροχής. Καθώς η πόλη έχει 

συνεχή κατοίκηση σε όλα τα χρόνια της μακραίωνης 

ιστορίας της, άρχισαν τα προβλήματα της Αρχαιολο-

γικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών και τη δυσφορία των κατοίκων, οι οποίοι 

πρώτη φορά αντιμετώπιζαν παρόμοιες καταστάσεις.

Β

Ο

Με την Έφη Ανδρεάδη στη Σίφνο το 2008

Με τους Φ. και Ν. Ζαφειρόπουλο, τον Χ. Μπούρα και τους W. Hoepfner 
και L. Schwandner στην Έδεσσα

Με τους Ν. και Μ. Ετζέογλου και την Φ. Μαλλούχου-Tufano 
στην Ακρόπολη το 2009
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Τον Ιούνιο του 1963, ύστερα από συνάντηση με την Έβη στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, προσλή-

φθηκα στην Εφορεία Θηβών ως ημερομίσθια αρχαιολόγος. Τότε προέκυψε το πρόβλημα της ανέγερσης πο-

λυώροφου κτιρίου στην γωνία των οδών Πινδάρου και Αντιγόνης, στο κέντρο της πόλης, δίπλα ακριβώς στο 

οικόπεδο όπου υπήρχε τμήμα του μυκηναϊκού ανακτόρου, του Καδμείου, που είχε ανασκαφεί από τον Αντ. 

Κεραμόπουλο. Παρά την εισήγηση της Έβης για την εξαρχής απαλλοτρίωση του οικοπέδου, το Υπουργείο 

κατόπιν πολιτικών πιέσεων (ο ιδιοκτήτης ήταν αδελφός Βουλευτή) έδωσε την άδεια οικοδομής. Βεβαίως βρέ-

θηκαν αρχαία και τότε μόνον άρχισαν οι ανασκαφές, κατά τις οποίες αποκαλύφθηκε ότι ο χώρος είχε συνεχή 

κατοίκηση από τους πρωτοελλαδικούς έως τους βυζαντινούς χρόνους, κυρίως όμως αποκαλύφθηκε ότι εκεί 

ήταν το κεντρικό τμήμα του μυκηναϊκού ανακτόρου. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για όλους, όταν σε 

μια θέση του οικοπέδου, κάτω από ρωμαϊκό λουτρό, βρέθηκαν συγκεντρωμένα μοναδικά και σπάνια αντικεί-

μενα, με αποτέλεσμα να ονομαστεί ο χώρος «δωμάτιο θησαυρού». Μία πληθώρα κοσμημάτων και σφραγίδων 

από αχάτη, υαλόμαζα, lapis lazuli, χρυσό και ελεφαντόδοντο, μερικά με παραστάσεις ανατολικής τέχνης και 

κάποια με σφηνοειδή γραφή. Η ελπίδα μας ότι δεν θα υπήρχε πλέον εμπόδιο για την απαλλοτρίωση του οικο-

πέδου μετατράπηκε σε αγωνία, αφού τα νέα από την Κεντρική Υπηρεσία δεν ήταν απολύτως θετικά. Η Έβη 

άρχισε τότε έναν αγώνα ενημέρωσης προς κάθε κατεύθυνση –μέλη του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ξένους 

αρχαιολόγους, εφημερίδες κλπ.– ώστε να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο ρεύμα για τη διάσωση και ανάδειξη των 

αρχαίων. Τελικά η απόφαση του Αρχαιολογικού Συμβουλίου ήταν υπέρ της απαλλοτρίωσης, αλλά με οριακή 

πλειοψηφία, χάρις και στην επιστημονική αυθεντία του Νικολάου Πλάτωνος.

Στη συνέχεια άρχισαν να αποκαλύπτονται τμήματα του μυκηναϊκού ανακτόρου με σημαντικά ευρήματα (χάλ-

κινα όπλα, μεγάλα ελεφάντινα αντικείμενα, πινακίδες της γραμμικής γραφής Β) και σε άλλα οικόπεδα της πε-

ριοχής. Η Έβη, που είχε πάντα ανοιχτούς ορίζοντες για συνεργασίες και καινοτόμες ιδέες, έφερε στη Θήβα 

την αρχιτέκτονα Μπέττυ Βακαλοπούλου, η οποία σε συνεργασία με το γνωστό πολεοδομικό γραφείο του Γρ. 

Διαμαντόπουλου, προχώρησε στην εκπόνηση ενός ρυθμιστικού σχεδίου, με στόχο της διατήρηση και ανάδειξη 

της μυκηναϊκής πόλης των Θηβών. Επισημαίνεται ότι όλα τα γεγονότα που αναφέρονται στον «Θηβαϊκό κύ-

κλο» της αρχαίας τραγωδίας εστιάζονται σε αυτούς τους χώρους. Δυστυχώς οι πολιτικές και άλλες συγκυρίες 

ήταν αρνητικές για την επίτευξη ενός τόσο σημαντικού και πρωτοποριακού για την εποχή προγράμματος, προς 

μεγάλη απογοήτευση όλων μας.

Η Έβη Τουλούπα στο διάστημα που υπηρέτησε σε αυτή τη θέση, έκανε το Μουσείο Θηβών κέντρο επίσκε-

ψης, μελέτης και εργασίας πολλών αρχαιολόγων, μελετητών, μουσειακών καλλιτεχνών και ειδικευμένων συ-

ντηρητών, που τους καλούσε και τους φιλοξενούσε με τη γνωστή ευγένεια και την αρχοντιά της οικοδέσποι-

νας. Θυμάμαι ακόμη την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Columbia, Edith Porada, μια γλυκύτατη γυναίκα, που 

φιλοξενήθηκε για αρκετό καιρό στο Εφορείο, μελετώντας τους ασσυροβαβυλωνιακούς σφραγιδοκύλινδρους.

Όλη αυτή η εμπειρία ήταν μάθημα ζωής και ήθους για μια νέα αρχαιολόγο και αποτέλεσε κίνητρο στην από-

φαση μου να δώσω εξετάσεις και να ζήσω την περιπέτεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με όλες τις δυσκολίες 

αλλά και τις χαρές. Η μεγαλύτερη χαρά είναι οι οικογενειακές σχέσεις με τους αγαπημένους συναδέλφους, που 

μοιραζόμαστε τις αγωνίες, τα προβλήματα, τη ζωή μας. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε την παραμονή της Πρωτο-

χρονιάς στο σπίτι της Έβης και με την αλλαγή του χρόνου βγαίνουμε στην καταπράσινη βεράντα για να θαυ-

μάσουμε τα πολύχρωμα πυροτεχνήματα που φωτίζουν τον βράχο της Ακρόπολης.

Δρ Ροδονίκη Ετζέογλου
Επίτιμη Έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Αναμνήσεις από μιαν άλλη εποχή

ε τις μεταθέσεις που αποφάσισε το 1972 ο Σπυ-

ρίδων Μαρινάτος, πιστεύοντας ότι θα λύσει τα 

προβλήματα και τις δυσκολίες που προκαλούσε η ακο-

λουθούμενη έως τότε πολιτική της προστασίας των 

Αρχαίων, των Νεότερων Παραδοσιακών Οικισμών και 

των τοπίων ιδιαιτέρου κάλλους – τα προβλήματα δη-

λαδή που κατεξοχήν ενοχλούσαν την Χούντα, βρέθηκα 

και εγώ από την Μύκονο στα Γιάννενα, όπου μόλις 

είχε μετατεθεί και η Έβη Τουλούπα, ως προϊσταμένη 

της Αρχαιολογικής Εφορείας της Ηπείρου.

Την Έβη την γνώριζα από απόσταση, όπως γνωρίζαμε 

εμείς, οι ... τότε νεότεροι, κάποιους παλιότερους από εμάς, που είχαν κιόλας πίσω τους μια ιστορία γεμάτη 

περιπέτειες, μεταθέσεις και προβλήματα με τις Αρχές και τις Εξουσίες, όσοι τουλάχιστον ήταν ευσυνείδητοι 

και αγαπούσαν την δουλειά τους! Με ένα παρελθόν πλούσιο, με προϋπηρεσία στο Εθνικό Μουσείο, στην Κέρ-

κυρα, στη Θήβα και δεν ξέρω πού αλλού ακόμη και με συνεργασίες και γνωριμίες με όλα τα ιερά τέρατα της 

Αρχαιολογίας της Ελλάδας και του εξωτερικού, είχε την φήμη μιας σοβαρής και πραγματικής Κυρίας με ενδι-

αφέρουσα προσωπικότητα. 

Εξυπηρετική και προσηνής, όπως είναι πάντα, με δέχτηκε με συμπάθεια και αγάπη και με διευκόλυνε όσο γι-

νόταν για να συνέλθω από το σοκ που μου προκάλεσε η ... μετάβαση από τον Κυκλαδικό Παράδεισο στο Κα-

θαρτήριο της Ηπειρωτικής απομόνωσης! Γρήγορα γίναμε φίλοι και στενοί συνεργάτες, αφού έπρεπε να αντι-

μετωπίζουμε μαζί τα προβλήματα και τις ιλαροτραγωδίες που δημιουργούσε η συμβίωση με την Χούντα των 

συνταγματαρχών. Η ίδια αντιμετώπιζε διπλή δυσκολία καθώς ήταν σύζυγος του Τάκη Τουλούπα, που κάθε 

άλλο παρά συμπάθειες προκαλούσε στους χουντικούς ανώτερους υπαλλήλους της Διοίκησης. 

Ως ΠΣΕΑ, έμπιστος της Διοίκησης εγώ, λόγω ... πατρός στρατιωτικού και ό, τι άλλου, έπρεπε να αντιμετωπίζω 

τα θέματα της ασφάλειας και της προστασίας των αρχαίων ... κρυφά από την ... χαρακτηρισμένη ως ... εχθρό 

του καθεστώτος και της Χώρας Προϊσταμένη της Εφορείας, που έπρεπε όμως να... υπογράφει τις... αποφά-

σεις μου. Αυτό έδινε αφορμές για εξαιρετικά κωμικές 

καταστάσεις ανάμεσά μας, που τις αντιμετωπίζαμε με 

πολύ χιούμορ! Τα ανέκδοτα που σκαρφιζόμασταν, οι 

φάρσες και οι ατάκες μαλάκωναν την δύσκολη κατά-

σταση. Ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετώπιζε εκείνη, 

φυσικά, με τις περιπέτειες του άντρα της! Κάθε λίγο 

μάθαινε ότι τον έχουν μετακινήσει κάπου αλλού, τον 

έπιασαν, τον άφησαν και φυσικά κάθε φορά έτρεχε να 

τον βρει για να του πάει φαγητά ή τα απαραίτητα που 

είχε προλάβει να πάρει μαζί του στις βιαστικές αναχω-

ρήσεις για άλλο ... θέρετρο κάθε φορά! Και όλα αυτά 

από τα Γιάννενα! Αλλά και τα καθημερινά γεγονότα, 

οι καθημερινές συναντήσεις με αδαείς υπαλλήλους που 

ανέβηκαν ξαφνικά στην Ιεραρχία και ασκούσαν χρέη 

Μ

Με την Μ. Ποταμιάνου και την Ι. Βοκοτοπούλου και τα παιδιά τους 
στην Αίγινα

Με τον Ντ. Τσάκο και τον L. Schwandner στην Αλικαρνασσό το 1983
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Στον αρχαιολογικό χώρο του Σκάρκου της Ίου το 2010

Με την Ν. Γκόλαντα, τους Φ. και S. Tufano και τους Γ. και Μ. Κνιθάκη 
στα λατομεία του Διονύσου το 1999

Περιμένοντας επισήμους στην Ακρόπολη με την Υπουργό Πολιτισμού 
Μελίνα Μερκούρη

Με την Μ. Μερκούρη, την Θ. Καράγιωργα (αριστερά) 
και τον Σ. Τριάντη (άκρο δεξιά) το 1983

Κοπή πίττας στο Μουσείο Κανελλοπούλου, με την Α. Κανελλοπούλου 
και την Μ. Μπρούσκαρη

Κόβοντας την πρωτοχρονιάτικη πίττα στα γραφεία 
της Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως το 2005

Με τους «Φίλους» στα εργοτάξια των μνημείων της Ακρόπολης το 2004Στην Κέα, το 2002, με τον Αρχιφύλακα  Αρχαιοτήτων Λ. Λέπουρα

Η Μ. Κύρκου κόβει την πίττα το 1997 στη Στοά του Αττάλου υπό 
τα όμματα των Ε. Τουλούπα, Φ. Μαλλούχου-Tufano και Α. Χωρέμη

Ταξιδεύοντας προς την Κέα με την Μ. Caskey το 2002
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προϊσταμένων, με μόνο προσόν την χουντική τους 

απόκλιση, δεν μας βασάνιζαν λιγότερο. Άλλοτε πάλι 

τα πράγματα έφταναν σε γελοιότητες που μας έχουν 

μείνει αξέχαστες! Θυμάμαι κάποιες τραγελαφικές κα-

ταστάσεις, όπως όταν προσπαθούσε κάποτε, με απί-

στευτη υπομονή, να εξηγήσει στον καημένο και άσχετο 

υπαλληλίσκο, που βρέθηκε πολιτιστικός επιθεωρητής 

Ηπείρου και προϊστάμενός μας, ότι η ΔΩΔΩΝΗ, για 

την προστασία της οποίας ζητούσε την βοήθειά του, 

δεν είναι το Ζαχαροπλαστείο που εννοούσε εκείνος, 

αλλά ο αρχαιολογικός χώρος και ότι εκεί και όχι στο 

Ζαχαροπλαστείο, εκτελούνταν παράνομα έργα εκσκα-

φής και ό, τι άλλο του ανέφερε! Άλλη μια φορά πάλι, 

θυμάμαι την Έβη, με απόλυτη κατανόηση και χωρίς να 

γελάει, να του εξηγεί ότι το άγαλμα της Φρειδερίκης, που είχαν μόλις γκρεμίσει από το βάθρο του στην Κόνι-

τσα, μετά τα γεγονότα με τον «Κωνσταντίνο και τους συνωμότες του», οι χουντικές υπηρεσίες και το βρήκαν 

«εσωτερικά κούφιο»(!), ήταν σωστό και ότι έτσι χύνονται τα χάλκινα αγάλματα και δεν χρειάζεται να κάνει μή-

νυση για τον χαλκό, που δήθεν κάποιοι είχαν κλέψει! Και εκείνος να απορεί! 

– Πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά, μωρή Τουλούπα!

Ακολούθησε η εποχή με τον Πέτρο Κωτσέλη, παντοδύναμο διοικητή Ηπείρου, σωστό και λογικό μεν άνθρωπο, 

αλλά με κακούς υπηρεσιακούς συμβούλους! 

Ο Κωτσέλης, που είχε μάθει από τον στρατό το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», δεν ανεχόταν καμιά αντίρ-

ρηση στις αποφάσεις που είχε πάρει και δεν ανεχόταν να του δυσκολεύουν τη ζωή οι δυο γυναίκες – υπηρε-

τούσε και η Μυρτάλη Ποταμιάνου εκείνο τον καιρό στα Γιάννενα που του είχε πει, με όλη της την άνεση, το 

περίφημο «θα πάτε φυλακή, αν το γκρεμίσετε», όταν εκείνος ήθελε να γκρεμίσει στην Κόνιτσα το μισοερει-

πωμένο σπίτι της Χάμκως, της μάνας του Αλή πασά! Οι συγκρούσεις ήταν συχνές και από κάποια στιγμή και 

έπειτα η συνεννόηση με τον Κωτσέλη είχε γίνει δύσκολη για τις δύο κυρίες. Αποφασίστηκε λοιπόν να πηγαίνω 

εγώ στις συνεννοήσεις με τον Προϊστάμενο, γιατί έτυχε να έχω υπηρετήσει στο Υπασπιστήριό του στο «Τάγμα 

των Αετών» στη Θεσσαλονίκη και είχα κερδίσει την εμπιστοσύνη του! 

Αξέχαστες εποχές, που οι δυσκολίες τους μας έδεσαν με γερή φιλία!

Ύστερα ήλθαν άλλα πράγματα, άλλες καταστάσεις! Η Μεταπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, οι ελπίδες 

για μια Καλύτερη Ελλάδα και η οδυνηρή διάψευσή τους! Με την Έβη ξαναβρεθήκαμε στην Ακρόπολη μετά 

το 1982. Είχαμε και οι δύο περάσει μια περίοδο μετακινήσεων και νέων εμπειριών. Εκείνη, ακούραστη, αει-

κίνητη, χωρίς να έχει χάσει τον νεανικό ενθουσιασμό της, την ιεραποστολική της διάθεση και την πίστη της 

στο έργο που επιτελούσαμε! Ακόμη και όταν είχαμε μεταφέρει τα γραφεία από την Ακρόπολη στο λαμπρό και 

ανακαινισμένο κτήριο Weiller, μια κίνηση που άλλαξε τους τρόπους αντιμετώπισης της λειτουργίας της Υπη-

ρεσίας μας και της εξυπηρέτησης και ενημέρωσης του κοινού, με τις δράσεις, τις διαλέξεις και τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, εκείνη δεν σταμάτησε να ανεβαίνει κάθε πρωί στην Ακρόπολη για να έχει προσωπική εικόνα 

της πορείας των έργων και να χαρεί την πρόοδό τους, να συνομιλήσει με τους επιβλέποντες, τους αρχιτέκτο-

νες, τους μηχανικούς, τους αρχαιολόγους! Και όταν έπρεπε να υποδεχτούμε κάποιους επίσημους, προέδρους 

ξένων χωρών, βασιλιάδες ή πρωθυπουργούς, υπουργούς και δεν ξέρω ποιους άλλους και εμείς το αποφεύγαμε, 

όσο μπορούσαμε, γελώντας και ρίχνοντας το οδυνηρό βάρος ο ένας στον άλλο, εκείνη δεν το είχε σε τίποτε 

να ανεβεί ξανά στην Ακρόπολη το απόγευμα με τη ζέστη ή με τη βροχή και το κρύο, πάντα πρόθυμη και εξυ-

πηρετική σαν νεαρή προσκοπίνα που κάνει το καθήκον της αναλάμβανε την κατήχηση των Υψηλών Ξένων. 

Κάποτε ξεκίνησε και η υπόθεση με την επιλογή της θέσης για το νέο Μουσείο και οι αντιδράσεις αρχιτεκτόνων 

και αρχαιολόγων, καθώς ο καθένας τους πρότεινε μιαν άλλη θέση για την ανέγερσή του· η Κοίλη, η θέση του 

Διόνυσου, ο Σταθμός του Ηλεκτρικού στο Θησείο, ακόμη και η ... Κηφισιά! Εμείς σταθεροί στις ιδέες μας και 

ενωμένοι, παρά τις προσπάθειες της Μελίνας να συμβιβάσει τις πιο αντικρουόμενες απόψεις, παρά τις άγριες, 

μερικές φορές επιθέσεις που αντιμετωπίζαμε και η Έβη να πρωτοστατεί μέχρι το τέλος, ώσπου ήρθε η δικαίωση 

με το νέο Μουσείο που άλλαξε την ιστορία της Αρχαιολογίας και της περιοχής, ίσως και της ίδιας της πόλης! 

Τι να γράψει κανείς και τι να πρωτοθυμηθεί! 

Να ευχηθούμε στην Έβη να παραμείνει μέχρι το τέλος μια αγωνίστρια ζωηρή και ενθουσιώδης, όπως ήταν πάντα! 

Κωνσταντίνος Τσάκος
Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων

Έβη Στασινοπούλου-Τουλούπα
«...φιλία, μέγιστον ἀγαθόν, ἥδιστον ἀνθρώποις»

πὸ τὰ πολλὰ ποὺ πῆρα κατὰ τὴν θητεία στὰ φοιτητικά μου χρόνια (1959-1963) στὸ μεγάλο Σχολεῖο τοῦ 
Εθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου, ἀσφαλῶς οὐκ ὀλίγα ὀφείλω στὴν ΕΒΗ. Ὅμως, τὶ νὰ πρωτοθυμηθῶ 

καί, κυρίως, πὼς νὰ τὰ χωρέσω στὶς ὀλίγες, –αὐστηρὰ μετρημένες– λέξεις; 
 Βαθιὰ χαραγμένη, πάντα ὁλοζώντανη στὴν μνήμη μου, εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Δίδος ΕΒΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, 
τῆς ὀμορφοντυμένης μαυρομαλλούσας μὲ τὰ μεγάλα καταπράσινα μάτια, ὅταν, κυριολεκτικά, μὲ πῆρε ἀπὸ τὸ 
χέρι, γιὰ νὰ «γνωρίσω ὅλους τοὺς ἁνθρώπους τοῦ Μουσείου». Παρακολουθοῦσε πάντα διακριτικὰ τὶς ποικί-
λες ἀντιδράσεις μου ίδίως ὅταν πρωτοαντίκρυσα τὶς ἀτελείωτες ἀποθῆκες στὰ ὑπόγεια: τὴν ἔκπληξη μου στὸν 
λαβύρινθο μὲ τὰ στιβαγμένα γλυπτά, ἀκέραια καὶ ἀκέφαλα ἀγάλματα, ἀσώματες κεφαλές καὶ ἀναρίθμητα 
σπαράγματα· ἄλλοτε ὑπομειδιοῦσε, καὶ ἄλλοτε γελοῦσε δυνατά, ὅπως ὅταν μιλοῦσε γιὰ τὸν φόβο μου στὴν 
ἀποθήκη τοῦ ποντικοῦ ποὺ ἔτρωγε τὶς γάτες. 
Ἀξέχαστα βέβαια ἐκεῖνα τὰ πρῶτα μαθήματα «ἐφηρμοσμένης ἀρχαιολογίας» στὸ Φαρμακεῖο τῆς ΕΒΗΣ, στὴν 
Χαλκοθήκη, καὶ στὸ Boudoir τῆς Ἁγνῆς, τὸ πρόχει-
ρα διαμορφωμένο δωματιάκι, ὅπου προετοίμαζε τὴν 
Ἔκθεση τῶν Προϊστορικῶν ἡ αὐστηρὴ δασκαλίτσα, 
ἡ ἀλησμόνητη ΑΓΝΗ ΞΕΝΑΚΗ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ. 
Ἕνας τελείως καινούργιος κόσμος: ἄγνωστα ἀρχαῖα 
ἀντικείμενα, ταξινόμηση κατὰ προέλευση καὶ κυρί-
ως σχολαστικὸς ἔλεγχος ἀριθμῶν, ἀλλὰ καὶ λέξεις 
πρωτάκουστες, ὅπως Εὑρετήριο, ταύτιση ἀριθμῶν –
συχνὰ μισοσβυσμένων– μὲ τὴν περιγραφή στὴν δημο-
σίευση, ἤ μὲ τὸ πρωτόκολλον ἐγκιβωτισμοῦ, κ.ἄ, ὅλα, 
παντελῶς ἄγνωστα στὸ λεξιλόγιο τῶν πανεπιστημιακῶν 
παραδόσεων. Στὸ Πανεπιστήμιο ἀσφαλῶς μαθαίνα-
με πολλὰ γιὰ τὴν χρονολόγηση τῶν ἔργων συνήθως 
τῆς μεγάλης τέχνης, γιὰ τὰ κριτήρια διάγνωσης τῆς 

Ἀ

Η Μελίνα Μερκούρη, η Λίλα Μαραγκού και η Έβη Τουλούπα 
στα Γιάννενα

Ο Ντ. Τσάκος και η Ε. Τουλούπα ακούγοντας τον Μ. Κορρέ να ξεναγεί 
τους «Φίλους» στο Ολυμπιείο το 2012
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ἀτομικῆς φυσιογνωμίας καλλιτεχνῶν, γιὰ τὴν διάκρι-
ση ἐργαστηρίων, κτλ., ποτὲ ὅμως δὲν μᾶς ἐξήγησαν 
τὴν σημασία τῶν ἀριθμῶν Εὑρετηρίου, τὴν ἀξία τῆς 
ἀκριβοῦς καταγραφῆς τῶν διαγνωστικῶν στοιχείων 
κάθε ἀντικειμένου, τῆς προέλευσης, κτλ. 
Τὸ μέγεθος τῆς ὀφειλῆς μου στὴν ΕΒΗ ἀπὸ τὴν 
ὀλίγομηνη ἐμπειρία μου στὴν Χαλκοθήκη, τὸ συνειδη-
τοποίησα μετὰ ἀπὸ χρόνια, ἰδίως ὅταν χρειάστηκε νὰ 
διδάξω τοὺς φοιτητές τὴν καταγραφὴ πολλῶν χιλάδων 
ἀνασκαφικῶν καὶ ἐπιφανειακῶν εὑρημάτων καὶ τὴν 
συστηματική τους τακτοποίηση, σὰν σὲ φαρμακεῖο. 
Ὅμως, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ποικίλα διδάγματα, στὸ μικρὸ 
χρονικὸ διάστημα ποὺ ἐργάστηκα κοντὰ στὴν ζεστή, 
φιλόξενη καὶ προστατευτικὴ ΕΒΗ, θεμελιώθηκε καὶ ἡ 

φιλία μας ποὺ ἐφέτος συμπλήρωσε σαράντα πέντε χρόνια. Ὁ γάμος της μὲ τὸν ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥΛΟΥΠΑ, 
στερέωσε καὶ διηύρυνε τοὺς δεσμοὺς φιλίας, γιατὶ ὁ ὀλιγόλογος, βαθύτατα καλλιεργημένος ΤΑΚΗΣ ταίρια-
ξε μὲ τὴν ΕΒΗ καὶ στὸ συγχαίρειν καὶ συναλγεῖν. 
Στὴν δικτατορία μοιραστήκαμε πολλά, θαυμάσαμε τὸν ἀγῶνα τοῦ σεμνοῦ, ἀληθινοῦ δημοκράτη ΤΑΚΗ καὶ 
τὴν ἀγωνία καὶ τὴν λεβεντιὰ τῆς ΕΒΗΣ, ποὺ ὄχι μόνον ἄντεξε μὲ περισσὴ δύναμη καὶ ἀξιοπρέπεια συλλή-
ψεις, φυλακές, ἐξορίες, ἐσκεμμένες ὑπηρεσιακὲς μετακινήσεις, ἀλλὰ συνέχισε καὶ τὴν δραστηριότητά της, 
ἀρχαιολογικὴ καὶ ἐπιστημονική: τότε, στὰ 1969 καὶ 1972, δημοσίευσε δύο σπουδαῖες μελέτες γιὰ χάλκινα 
ἀντικείμενα ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη, ὅπως ἡ μοναδικὴ περίτμητη Γοργόνα, ποὺ σήμερα κοσμεῖ τὸ Νέο Μουσεῖο 
Ἀκροπόλεως (βλ. Ἐργογραφία σ…). Σ’ ἕναν στενὸ κύκλο φίλων ποὺ μάχονταν τὴν δικτατορία,» ἡ ΕΒΗ ἦταν 
γνωστὴ ὡς Γοργόνα. Ἔτσι μὲ τὸ συνθηματικὸ τηλεφώνημα «ὁ ἄντρας τῆς Γοργόνας εἶναι στὸ Νοσοκομεῖο», 
εἰδοποιήσαμε ἀμέσως τοὺς ξένους σταθμούς, ὅτι «ὁ Τουλούπας συνελἠφθη». 
Τὸ ἀρχαιολογικὸ ἔργο καὶ οἱ ἐπιστημονικὲς δημοσιεύσεις τῆς ΕΒΗΣ μετά τὴν πτώση τῆς δικτατορίας, καθὼς 
καὶ ἡ ἕως σήμερα συνεχιζόμενη, πολύμορφη προσφορά της εἶναι εὐρύτατα γνωστά. Ἐνδεικτικὰ μόνον ἀναφέρω 
ὅτι, ἡ θητεία της στὴν Ἐφορεία Χαλκίδος (1976-1981) στάθηκε ἀφορμὴ νὰ μελετήσει «Τὰ ἐναέτια γλυπτὰ τοῦ 
ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος Δαφνηφόρου στὴν Ἐρέτρια», ἐργασία ποὺ ὑπέβαλε ὡς διδακτορικὴ διατριβὴ στὴν τότε 
Β΄ Ἕδρα Κλασσικῆς Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καὶ κατὰ τὴν 
εἰσήγησή μου ἐνεκρίθη παμψηφεί μὲ τὸν βαθμὸ ἄριστα. 
Σήμερα, σὲ δύσκολους καιρούς, ἡ μοναδικὴ ζωντάνια τῆς ΕΒΗΣ, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τῆς νεανικῆς της ψυχῆς 
τὸ πύρωμα, ἐξακολουθει νὰ μᾶς ἐμπνέει καὶ νὰ μᾶς στηρίζει.

Λίλα Ἰ. Μαραγκοῦ
Ὀμότιμη Καθηγήτρια τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Αναπόληση

υμάμαι πόσο δημιουργική ήταν η ατμόσφαιρα, πόσο το εμπνευστικό κλίμα που επικρατούσε στην Ακρό-

πολη την ηρωική εποχή του Γιάννη Μηλιάδη. Τότε μου είχε δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσω από 

κοντά τις πρώτες, δειλές ακόμα προσπάθειες για την προστασία των αρχιτεκτονικών μνημείων από περαιτέρω 

φθορές. Είχα μάλιστα την πραγματικά ανέλπιστη τύχη να συμμετέχω όχι μόνο στις καθημερινά τρέχουσες μου-

Θ

σειακές εργασίες αλλά και στις ανασκαφές του Ιερού της Νύμφης. Η προδικτατορική αυτή σχέση μου με τα 

ζητήματα και τα προβλήματα του Ιερού Βράχου δεν επρόκειτο πάντως να διακοπεί. Γιατί η επαφή μου με την 

Ακρόπολη συνεχίστηκε εντεινόμενη πλέον κανονικά σε όλη την μετά την πτώση της δικτατορίας περίοδο: από 

το 1984 έως το 1998, όταν ορίστηκα μέλος της Επιτροπής για τη Συντήρηση των Μνημείων της, από το 1995 

και εν συνεχεία, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στον Οργανισμό Ανεγέρσεως του νέου Μουσείου. Χω-

ρίς κανέναν απολύτως ενδοιασμό θα μπορούσα συνεπώς να υποστηρίξω, ότι η διευθυντική περίοδος της Έβης 

Τουλούπα, από το 1982 έως το 1989, συγκαταλέγεται στις ευτυχέστερες και για τα αρχαία της Ακρόπολης και 

για όσους επωμίστηκαν εκείνα τα χρόνια το βάρος της φροντίδας τους.

Η ανεκτίμητη προσφορά της Έβης, δεν θα ήταν βεβαίως διανοητό να ανασταλεί με την αφυπηρέτησή της από 

την Ακρόπολη το 1989. Τόσο η παιδεία της με τη συναίσθηση του κοινωνικού χρέους, όσο και η ιδιοσυγκρα-

σία της δεν θα της επέτρεπαν ποτέ να αδιαφορήσει για τη συνέχιση των έργων και για τις μελλοντικές τους 

προοπτικές. Ωστόσο, αυτό που κυρίως κινητοποιεί τις λειτουργίες της είναι η πηγαία και ανεξάντλητη νεανι-

κότητα, η οποία τροφοδοτεί αναζωογονητικά όλα της τα ενδιαφέροντα. Η ίδια γενναιόδωρη ενεργητικότητα 

εξάλλου, θυμάμαι πολύ καλά πως χαρακτήριζε την συνεισφορά της και στη μεταπολεμική ανασύσταση του 

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, όταν την είχα πρωτογνωρίσει. Χάρη σε μια έμφυτη ευχέρεια συνεννόησης 

ακόμα και με ανθρώπους αντίθετων απόψεων ή διαφορετικών ψυχισμών, η παρουσία της υπήρξε ευεργετική 

για την πρόοδο και για την ολοκλήρωση των επανεκθετικών εργασιών. 

Αυτά και άλλα πολλά μου ξανάρχονται στο νου με αφορμή τα 25 χρόνια που πέρασαν αφότου ιδρύθηκε η Ένωση 

των Φίλων της Ακρόπολης. Και μου ξανάρχονται στο νου ακριβώς επειδή γνωρίζω πόσο καίριας σημασίας είναι 

οι τέτοιου είδους συσπειρώσεις έμψυχου δυναμικού για την ηθική αλλά και για την υλική ενίσχυση των πολι-

τιστικών οργανισμών εν γένει. Όπως άλλωστε γνωρίζω και το τι οφείλει η γενετική σύσταση της Ένωσης των 

Φίλων της Ακρόπολης στην προνοητικότητα και την αδιάπτωτη έγνοια της Έβης Τουλούπα.

Άγγελος Δεληβορριάς
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη

Με τους Σ. Δάκαρη, Μ. Ποταμιάνου, J. Dassin και Λ. Μαραγκού 
στα Γιάννενα

Ομιλίες της Ν. Ετζέογλου και του Α. Δεληβορριά κατά την παρουσίαση του βιλίου της Ε. Τουλούπα Από την Πνύκα στο Παγκράτι 
στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως το 2004

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ
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διαμόρφωση και αποκατάσταση αρχαιολογικών χώ-

ρων και μνημείων. Ιστορική αναδρομή.

Γ. Οικονόμου, Προβλήματα που προκύπτουν από την 

παρουσία της αυτοφυούς βλάστησης στους αρχαιο-

λογικούς χώρους

Κ. Γιαννοπολίτης, Αντιμετώπιση ανεπιθύμητης βλά-

στησης σε αρχαιολογικούς χώρους

Η. Ελευθεροχωρινός, Χημική αντιμετώπιση της ανε-

πιθύμητης βλάστησης 

στους αρχαιολογικούς 

χώρους

Α. Γιαννίτσαρος, Η Χλω-

ρίδα των αρχαιολογικών 

χώρων της Ελλάδας

Α. Γιαννίτσαρος, Σ. Ζερ-

βού, Η Χλωρίδα της 

Ακρόπολης των Αθηνών 

και των γύρω αρχαιολο-

γικών χώρων

Λ. Καραλή, Η Περιβαλ-

λοντική αρχαιολογία στην 

αποκατάσταση του ιστο-

ρικού τοπίου

Ι. Στεφάνου, Ανάδειξη 

του ιστορικού τοπίου. 

Μνημεία και περιβάλ-

λων χώρος

• 28 Μαίου 2005 Ημε-

ρίδα προς τιμή του Κα-

θηγητή Jean Marcadé

Ομιλητές:

Μ. Νειάδας, Προσφώ-

νηση Προέδρου ΕΦΑ 

Ε. Τουλούπα, Προσφώ-

νηση Αντιπροέδρου ΕΦΑ 

Α. Μάντης, Οι συμβολές του Jean Marcadé στην Απο-

κατάσταση των εναέτιων γλυπτών του Παρθενώνα

Β. Μαχαίρα, Προσωπικά ενθυμήματα από τον δά-

σκαλο Jean Marcadé

Β. Μαχαίρα, Η δημοσίευση των γλυπτών του Άργους 

από τον Jean Marcadé

Συνέδρια, Ημερίδες και 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα

• 22-23 Μαΐου 1998 Διημερίδα με θέμα: Αυτοφυής 

Βλάστηση στους αρχαιολογικούς χώρους. 

Ομιλητές: 

Φ. Στράτος, Προσφώνηση του Προέδρου της ΕΦΑ 

Κ. Ζάχος, Αυτοφυής 

Χλωρίδα στους αρχαιο-

λογικούς χώρους - Η ελ-

ληνική εμπειρία

Μ. Σκούλλος, Φύση στους 

αρχαιολογικούς χώρους

Μ. Σγούρου, Το πρό-

βλημα της βλάστησης 

στους αρχαιολογικούς 

χώρους της Θάσου

Α. Χαραμή, Προβλήμα-

τα αυτοφυούς βλάστη-

σης σε αρχαιολογικούς 

χώρους της Βοιωτίας

Α. Βασιλάκης, Εμπειρίες 

και προβλήματα από τη 

βλάστηση στους αρχαι-

ολογικούς χώρους της 

Κεντρικής Κρήτης

Π. Χατζηδάκης, Αρχαι-

ολογικοί χώροι και Αυ-

τοφυής βλάστηση. Η 

περίπτωση του αρχαιο-

λογικού χώρου Δήλου-

Ρήνειας

Π. Αρβανίτης, Διαχείρι-

ση χλωρίδας-πανίδας 

στους αρχαιολογικούς χώρους ευθύνης Β΄ ΕΠΚΑ 

P. Catizone, Πομπηία και Σελινούντας: Δύο παρα-

δείγματα διαχείρισης της βλάστησης σε μεσογειακούς 

αρχαιολογικούς χώρους

J. Stroszeck, Δενδροφύτευση ενός αρχαιολογικού χώ-

ρου. Η περίπτωση του Κεραμεικού

Φ. Μαλλούχου-Tufano, Η χρήση της βλάστησης στη 

M. Laurenzi-Tabasso, The Conservation of the stone 

today: Critical approach and international trends

Τιμητικές αφιερωματικές εκδηλώσεις

Στη μνήμη Γ. Μηλιάδη (1989), Ν. Πλάτωνος (1992), 

Μ. Ανδρόνικου (1993), Μ. Μερκούρη (1994), Ι. Βοκο-

τοπούλου, Ε. Θεοχαράκη, Ε. Πεντάζου, Α. Σακελλα-

ρίου, Μ. Σιγανίδου και 

Α. Ωνάσογλου (1995).

Προς τιμήν λιθοξόων αρ-

χιτεχνιτών: Γ. Βίδου, 

(1992), Φ. Σκαρή, Απ. 

Σπούρδου, Π. Λίτινα, Θ. 

Χάππα, (1997), Α. Σίκα-

λου, Τ. Κουκουλά, Δ. 

Μεσολόγγη, Γ. Θεοτι-

κού, Τ. Σκαλκώτα, Γ. Αρ-

μπιλιά, (1999), Ν. Σκα-

ρή, Κ. Θεοτικού, Τ. 

Παπαρίδη, Φ. Αλεξόπου-

λου, Γ. Θεοτικού, Ι. Αρ-

μάου, Γ. Κλάδιου (2006)

Προς τιμήν του L. Beschi 

(1999), των Χορηγών 

της ΕΦΑ (2002), της Ε. 

Τουλούπα (2004), της Ά. 

Χωρέμη (2007), του Δ. 

Παντερμαλή (2009), του 

Μ. Νειάδα (2010)

Άλλες εκδηλώσεις

• 24 Ιανουαρίου 2000: 

Εορτασμός της Νέας 

Χιλιετίας με συνεστίαση στο ξενοδοχείο «Αμαλία» 

και με ομιλητές την Α. Τριάντη και τον Α. Μάντη 

σχετικά με την παρουσίαση της ελληνικής αποστολής 

στο συνέδριο του Λονδίνου με θέμα «Η Συντήρηση της 

ζωφόρου του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο»

• 14 Φεβρουαρίου 2001: Η πρώτη εκδήλωση του 

F. Croissant, Ο Jean Marcadé στους Δελφούς

Α. Δεληβορριάς, Τα «Τεγεατικά» του Jean Marcadé

Φ. Ζαφειροπούλου, Ο Jean Marcadé στη Δήλο

Ι.-Α. Τριάντη, Ο Jean Marcadé και τα γλυπτά της Δήλου

Μ. Νειάδας, Προσφώνηση Προέδρου ΕΦΑ προς 

Καθηγητή Jean Marcadé κατά την απονομή του τι-

μητικού μεταλλίου 

J. Marcadé, Ομιλία του τιμώμενου

• 25 Νοεμβρίου 2006 

Ημερίδα στη μνήμη του 

Καθηγητή Θεόδωρου 

Σκουλικίδη

Ομιλητές: 

Μ. Νειάδας, Χαιρετι-

σμός Προέδρου ΕΦΑ 

Χ. Μπούρας, Χαιρετι-

σμός Προέδρου Επιτρο-

πής Συντηρήσεως Μνη-

μείων Ακροπόλεως

Μ. Ιωαννίδου, Χαιρετι-

σμός της Διευθύντριας 

της Υπηρεσίας Συντή-

ρησης Μνημείων Ακρό-

πολης

Α. Βενιέρη-Σκουλικίδη, 

Χαιρετισμός

Α. Κωνσταντινίδης, Χαι-

ρετισμός

Θ. Τάσιος, Χαιρετισμός

Α. Ανδρεόπουλος, Η προ-

σφορά του Θεόδωρου 

Σκουλικίδη στο ΕΜΠ και 

στη Σχολή Χημικών Μη-

χανικών

Π. Βασιλείου, Ο Θεόδωρος Σκουλικίδης, η Φυσικο-

χημεία στο ΕΜΠ και τα Υλικά

Ε. Παπακωνσταντίνου-Ζιώτη, Θ. Σκουλικίδης: 30 

χρόνια πρωτοποριακή έρευνα για τη Συντήρηση των 

Μνημείων της Ακρόπολης

Κ. Φωτάκης, Τα Λέϊζερ στη Συντήρηση και Ανάδειξη 

της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

Βράβευση του Καθ. L. Beschi από την Υπουργό Πολιτισμού Ε. Παπαζώη, 
κατά την εκδήλωση προς τιμήν του, που διοργάνωσε η ΕΦΑ στο Κέντρο 

Μελετών Ακροπόλεως το 1999

Στιγμιότυπα από τη Διημερίδα με θέμα «Αυτοφυής Βλάστηση σε 
Αρχαιολογικούς Χώρους», που διοργάνωσε η ΕΦΑ στο Κέντρο Μελετών 

Ακροπόλεως στις 22-23 Μαΐου 1998

Προσφώνηση του J. Marcadé από την Ε. Τουλούπα 
κατά την εκδήλωση προς τιμήν του, που διοργάνωσε η ΕΦΑ 

στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως στις 28 Μαΐου 2005
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Στιγμιότυπα από την Ημερίδα προς τιμή του J. Marcadé στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως, 28 Μαΐου 2005. Αριστερά διακρίνονται οι Α. Δεληβορριάς 
και οι Κ. και L. Beschi. Δεξιά οι F. Croissant, J. Marcadé, Ι. Τριάντη, Β. Μαχαίρα, Α. Δεληβορριάς και Ν. Μαλαγαρδή

Ημερίδα προς τιμή του J. Marcadé. 
Ο τιμώμενος ομιλεί στο βήμα, 28 Μαΐου 2005

Εκδήλωση προς τιμή του Καθ. L. Beschi στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως το 1999. Αριστερά: ο τιμώμενος με τους Ε. Τουλούπα, Κ. Beschi, Γ. και 
Κ. Δεσπίνη, Α. Μάντη και Φ. Στράτο. Πάνω: με την Ε.Τουλούπα και την Υπουργό Πολιτισμού Ε. Παπαζώη. Κάτω: Ομιλία Α. Μάντη

Τιμητική βράβευση συνταξοδοτούμενων μαρμαροτεχνιτών αναστηλωτικών έργων Ακροπόλεως από την ΓΓ Υπουργείου Πολιτισμού Λ. Μενδώνη, 
στη διάρκεια εκδήλωσης της ΕΦΑ το 1999

Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του βιβλίου της Ε. Τουλούπα 
Από την Πνύκα στο Παγκράτι στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως 

το 2004. Πάνω: Ομιλία του Προέδρου της ΕΦΑ Φ. Στράτου 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑ
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29 Σεπτεμβρίου 2005: Θεατρική παράσταση «Ιλιά-

δες» στον αρχαιολογικό χώρο της Βιβλιοθήκης Αδρι-

ανού από τον Θεατρικό Οργανισμό ΟΨ 

18 Ιουνίου 2007: Μουσική εκδήλωση «Βραδυά Λό-

γου και Μουσικής» με την Αλίκη Καγιαλόγλου, στη 

Ρωμαϊκή Αγορά. 

Εκδόσεις 

Αρχαιολογικοί Περίπατοι γύρω από την Ακρόπολη 

(Σειρά 7 Αρχαιολογικών Οδηγών: Ακρόπολη και Μου-

σείο, Αρχαία Αγορά της Αθήνας - Άρειος Πάγος, Μου-

σείο Αρχαίας Αγοράς, Νότια Κλιτύς Ακροπόλεως, 

Βόρεια, Ανατολική και Δυτική Κλιτύς Ακροπόλεως, 

Ρωμαϊκή Αγορά-Βιβλιοθήκη Αδριανού, Λόφοι Φιλο-

πάππου, Πνύκας και Νυμφών) στην ελληνική και την 

αγγλική γλώσσα (2004). Α. Χωρέμη (επιμ.) 

(Ο οδηγός «Ακρόπολη και Μουσείο» έχει εκδοθεί και 

στην ρωσική γλώσσα, 2013)

Έγραψαν για την Ακρόπολη 1850-1950, (2002), Φ. 

Μαλλούχου-Τufano (επιμ.) 

Ε. Τουλούπα, Από την Πνύκα στο Παγκράτι, Επιφυλ-
λίδες, (2004), Φ. Μαλλούχου-Τufano (επιμ.)

Σ. Καρούζου, Η Δημιουργική όραση, (2004), Ε. Του-

λούπα (επιμ.)

Πρόσωπα της Ακρόπολης τόμος Ι. Άρθρα των: Μ. 

Kreeb, Ο. Παλαγγιά για τον Ludwig Ross, Φ. Μαλ-

λούχου-Tufano, Μ. Κορρέ για τον Francis Cranmer 

Penrose, Ν. Βογκέικωφ-Brogan, Κ. Δεκαβάλλα για 

τον Gorham Phillips Stevens (2005). Φ. Μαλλούχου-

Τufano (επιμ.) 

«Αυτοφυής Βλάστηση στους αρχαιολογικούς χώρους», 

Πρακτικά Διημερίδας (1998), Ε. Καϊμάρα (επιμ.) 

Ανθέμιον, Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης Φίλων 

Ακροπόλεως. Τεύχη 1-23 (1995 έως σήμερα). Γ. Τό-

λιας, Β. Γεωργακά, Ε. Τουλούπα, Ε. Καϊμάρα, Δ. 

Μουλλού, Φ. Μαλλούχου-Tufano, Κ. Χατζηασλάνη, 

Α. Μαλικούρτη (επιμ.)

Ο. Δακουρά-Βογιατζόγλου, Τα Τείχη αφηγούνται, 
έντυπο εκδοθέν με την ευκαιρία του Εορτασμού των 

Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 

Σεπτέμβριος 2011

• 11 Μαρτίου 2009: Επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δη-

μοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και επίδοση ψηφι-

σματικού αναγλύφου της «Στήλης της Δημοκρατίας» 

από τους Μ. Νειάδα, Ε. Τουλούπα, Φ. Μαλλούχου-

Tufano και Α. Μάντη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

κ. Κ. Παπούλιας αποδέχθηκε την αναγόρευσή του σε 

Επίτιμο Πρόεδρο της ΕΦΑ 

• 10 και 11 Μαρτίου 2010: 

Εκδήλωση στο Πανεπι-

στήμιο της Γενεύης για 

τα αναστηλωτικά έργα 

της Ακρόπολης και το 

Νέο Μουσείο και εκπαι-

δευτικό πρόγραμμα για 

την Ακρόπολη στους έλ-

ληνες μαθητές στο Ορθό-

δοξο Κέντρο του Cham-

bèsy, σε συνεργασία με 

τον ΣύλλογοΕλληνίδων 

Κυριών της Γενεύης. Ομι-

λήτριες: Φ. Μαλλούχου-

Tufano, Α. Μαλικούρτη

• Μουσικές εκδηλώσεις, 

προβολές ταινιών και θε-

ατρικές παραστάσεις:

1994: Προβολή της ται-

νίας με τίτλο «Η Αποκα-

τάσταση της Ανατολικής 

πλευράς του Παρθενώνα»

16 Οκτωβρίου 1997: Προ-

βολή της ταινίας με τίτλο 

«Myth, man and metal»

20 Φεβρουαρίου 2002: 

Προβολή της ταινίας με τίτλο «Το Ερέχθειο και ο 

Χρόνος» στο ξενοδοχείο «Αμαλία»

18 Ιουνίου 2003: Μουσική εκδήλωση «Η γιορτή των 

δύο θαλασσών», στον κήπο του Μουσείου Λαϊκών 

Οργάνων. 

2 Μαΐου 2004: Προβολή της ταινίας με τίτλο «Ο ιε-

ρός Βράχος» στον κινηματογράφο «Αττικόν»

Ο. Δακουρά-Βογιατζόγλου, Λόφοι Πνύκας-Νυμφών-
Μουσών.Το μεγαλύτερο κέντρο των ξωτικών, έντυπο 

εκδοθέν με την ευκαιρία του Εορτασμού των Ευρω-

παϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Σεπτέμ-

βριος 2010

Θήκη με 10 Κάρτες Μνημείων και Γλυπτών της Ακρό-

πολης, Φωτογραφίες του Σ. Μαυρομμάτη

Άλλες δραστηριότητες της ΕΦΑ 

1994: Οικονομική διαχείριση του ποσού των 160.000$, 

που διατέθηκε από την UNESCO, για εργασίες συ-

ντήρησης στο Ερέχθειο

1998: Προσφορά βιβλίου του Βρετανικού Μουσείου, 

ειδικά γραμμένου για τυφλούς, με τίτλο: «Second sight 

of the Parthenon frieze» στο Μουσείο Αφής του Φά-

ρου Τυφλών

2000: Εορτασμός της Νέας Χιλιετίας με συνεστίαση 

στο ξενοδοχείο «Αμαλία»

2002: Τιμή στους Χορηγούς της ΕΦΑ και γεύμα στο 

ξενοδοχείο «Άστορ»

2007, 2010 και 2013: Διαχείριση από την ΕΦΑ, για 

λογαριασμό της Α΄ ΕΠΚΑ, οικονομικών χορηγιών για 

εργασίες συντήρησης στη νότια κλιτύ Ακροπόλεως 

και στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς 

(εργασίες ανάδειξης και επίστρωσης της οδού Πα-

ναθηναίων, της αρχαίας Πλατείας Οδού, της Πα-

ρόδιας Στοάς και αποκατάστασης των πρανών της 

Ποικίλης Οδού)

Χορηγοί ΕΦΑ 

1. Ίδρυμα Μποδοσάκη 1995, 2004, 2009, 2011, 2013

2.Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου 1998, 1999, 

2011, 2012, 2013 

3. Club Hotel Casino Loutraki 2009, 2011

4. Μπίμπας Αντώνιος 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013

5. Σκουλικίδη Αλίκη 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011

Νέου Έτους στο ξενοδοχείο «Αμαλία» με ομιλητές 

τους Χ. Μπούρα, Δ. Παντερμαλή και Ν. Τογανίδη 

και με γεύμα για τους «Φίλους» και τους φίλους τους.

• 20 Φεβρουαρίου 2002: Γεύμα στο ξενοδοχείο «Αμαλία» 

και ομιλία του Χ. Μπούρα και προβολή ταινίας με τίτλο 

«Το Ερέχθειο και ο Χρόνος»

• 11 Δεκεμβρίου 2002:   

Τιμή στους Χορηγούς 

της ΕΦΑ και γεύμα στο 

ξενοδοχείο «Άστορ» με 

την απονομή τιμητικών 

διπλωμάτων σε φυσικά 

πρόσωπα και εταιρείες 

που είχαν επιχορηγήσει 

την ΕΦΑ. Το τιμητικό 

δίπλωμα απεικόνιζε το 

πρώτο εισιτήριο εισό-

δου στην Ακρόπολη, του 

έτους 1835 και με υπο-

γραφή του τότε Εφόρου 

Αρχαιοτήτων L. Ross

• 2 Φεβρουαρίου 2008: 

Τελετή απονομής βρα-

βείων Πανελλήνιου Μα-

θητικού διαγωνισμού με 

θέμα την Ακρόπολη, για 

μαθητές της Γ΄ Γυμνα-

σίου υπό την αιγίδα του 

ΥΠΕΠΘ (2007-2008). 

Ομιλητές: Μ. Νειάδας, 

Α. Λυκουρέτζος, Β. Βα-

σιλοπούλου, Α. Μάντης, 

Α. Μαλικούρτη. Ανάγνωση έκθεσης Α. Χασιώτη (1ο 

βραβείο)

• 16 Απριλίου 2008: Εκδήλωση στο αίθριο του Ινστι-

τούτου της Δανίας, όπου έγινε η διάλεξη της Α. Πα-

πανικολάου Cristensen με θέμα «Ο P.O. Brondsted 

και τα γλυπτά της Καρθαίας της νήσου Κέας»

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

Από την εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης: οι ομιλήτριες
Α. Μαλικούρτη (αριστερά) και Φ. Μαλλούχου-Tufano (δεξιά) 

με τον Ομότ. Καθ. J.P. Descoeudres

Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΦΑ Μ. Νειάδα στην εκδήλωση 
του Πανεπιστημίου της Γενεύης, 11 Μαρτίου 2010
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Οι βραβευθέντες μαθητές του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Εκθέσεων με θέμα την Ακρόπολη, που διοργάνωσε η ΕΦΑ το 2008

Στιγμιότυπα από την τελετή που διοργάνωσε η ΕΦΑ το 2006 προς τιμήν συνταξιοδοτούμενων Λιθοξόων Τεχνιτών 
των αναστηλωτικών έργων Ακροπόλεως 

Στιγμιότυπα από τη Μουσική εκδήλωση «Βραδυά Λόγου και Μουσικής» με την Αλίκη Καγιαλόγλου 
στη Ρωμαϊκή Αγορά στις18 Ιουνίου 2007

Στιγμιότυπα απο την τελετή βράβευσης, στις 2 Φεβρουαρίου 2008, των διακριθέντων μαθητών 
στον Πανελλλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό διαγωνισμό, που διοργάνωσε η ΕΦΑ 

Στιγμιότυπα από την Ημερίδα που διοργάνωσε η ΕΦΑ στη μνήμη του Θ. Σκουλικίδη στις 26 Νοεμβρίου 2006. 
Δεξιά η Α. Χωρέμη με την Α. Σκουλικίδη

Από την θεατρική παράσταση «Ιλιάδες» με την Κ. Παπαϊακώβου στη Βιβλιοθήκη του Αδριανού στις 29 Σεπτεμβρίου 2005

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑ
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2010: Βιβλιοθήκες Αρχαιολογικών Σχολών, ΟΛΜΕ: 

Δωρεά ανιιτύπων εκδόσεων της ΕΦΑ 

2011: Βιβλιοθήκες Δήμων Βέροιας και Καστοριάς, Φι-

λοσοφικής Σχολής Αθηνών, Αρχαιολογικής Εταιρείας, 

Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής, Ιδρύματος Μιχελή: 

Δωρεά αντιτύπων των εκδόσεων της ΕΦΑ 

2012: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Δωρεά 

αντιτύπων εκδόσεων της ΕΦΑ 

2013: Μουσείο Αφής Φάρου Τυφλών: Χρηματική 

δωρεά 

γ) Δωρεάν διανομή παλαιού αρχαιολογικού οδηγού 
«Ακρόπολη και Μουσείο» 

2009: Βritish Hellenic College, New York College, 

Campion School, American Community Schools of 

Athens, Πρεσβεία της Αυστραλίας, Ελληνοαμερικα-

νική Ένωση, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, Κολλέγιο 

Αθηνών, Καναδικό Ινστιτούτο, ΔΙΚΕΜΕΣ, Σύλλογος 

Γονέων και Κηδεμόνων 70ου Σχολείου Ακροπόλεως, 

Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών Γενεύης, Σύλλογος «Οι 

Φίλοι της Μαριούπολης» (9.945 αντίτυπα)

2010: Νέα Γενιά Ζηρίδη, British Council, 2ο ΕΠΑΛ 

Αιγάλεω, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, ΕΠΑΛ Ελ-

ληνικού (10.500 αντίτυπα)

2011: Γ΄ ΕΠΚΑ, Φίλοι Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Αγ-

γλική και Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Πανεπιστή-

μια Θεσσαλίας, Αθηνών και Πελοποννήσου, Ελλη-

νογαλλική Σχολή, Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών 

Αρχαιοτήτων, ΤΕΙ Αθηνών, Σχολεία Ν. Αττικής και 

Περιφέρειας (8.376 αντίτυπα)

2012: Ελληνοαμερικανική Ένωση, Ευρωπαϊκό Πολιτι-

στικό Κέντρο Δελφών, Δ/νση Συντήρησης του ΥΠΠΟ, 

Σώμα Ελληνίδων οδηγών, Διεθνής Οργάνωση Zonda, 

ΕΣΕΔΥ του Υπουργείου Εξωτερικών, μαθητές σχο-

λείων-επισκέπτες της Ακρόπολης (7.250 αντίτυπα)

δευτικών προγραμμάτων: Κ. Χατζηασλάνη, Ε. Καϊ-

μάρα, Α. Λεοντή, Σ. Παράσχου):

• 1989: «300 χρόνια από την Ανατίναξη του Παρ-

θενώνα»

• 1990: «Μια Μέρα στην Ακρόπολη»

• 1991: «Μια Μέρα με τη Ζωφόρο του Παρθενώνος»

• 1994: «Κτίζοντας έναν νέο-αρχαίο ναό», «Τα μνη-

μεία της Ακροπόλεως μέσα από τα κείμενα του Πλού-

ταρχου και του Παυσανία»

1999: Συνδρομή της ΕΦΑ στην κατασκευή των μουσειο-

σκευών «Πάμε στην Ακρόπολη», «Ένας Αρχαίος Ναός»

2001: Συνδιοργάνωση με ΥΣΜΑ και Α΄ ΕΠΚΑ εκδή-

λωσης-παρουσίασης των μουσειοσκευών: «Πάμε στην 

Ακρόπολη», «Ένας Αρχαίος Ναός», «Η Ζωφόρος του 

Παρθενώνα» και το «Δωδεκάθεο» στο Κέντρο Μελε-

τών Ακροπόλεως. Ομιλητές: Λ. Κολώνας, Μ. Ιωαννί-

δου, Α. Χωρέμη, Φ. Στράτος, Κ. Χατζηασλάνη

2010: Συνδρομή της ΕΦΑ στην επισκευή μουσειο-

σκευής

2011: Ανανέωση μουσειοσκευής «Αρχαία Ελληνική 

ενδυμασία

2013: Κάλυψη μέρους της δαπάνης της «6ης Διεθνούς 

Συναντήσεως για την Αναστήλωση των Μνημείων 

της Ακρόπολης»

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

2009: Δαπάνη απασχόλησης αρχαιολόγου Raphael 

Jacob στις αποθήκες του Μουσείου

2011: Αντίτυπα εκδόσεων της ΕΦΑ για το Αναγνω-

στήριο και τη Βιβλιοθήκη του Μουσείου Ακρόπολης

β) Δωρεές της ΕΦΑ προς άλλους Φορείς

1993: ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ: Φύτευση δάφνης στον τύμβο της 

Βεργίνας στη μνήμη του Μ. Ανδρόνικου

1995: ΣΤ΄ ΕΠΚΑ: Χρηματική συμβολη στην αποκατά-

σταση του Μουσείου Αιγίου μετά τον σεισμό του 1995

2006: Μουσείο Αφής Φάρου Τυφλών: Δωρεά αντι-

γράφου του προπλάσματος του Ιερού Βράχου

2009: Μουσείο Αφής Φάρου Τυφλών: Δωρεά προ-

πλάσματος του Θεάτρου Διονύσου

47. Δέλτα Συμμετοχών ΑΕ

48. ΕΛΑΙΣ ΑΕ

49. Ελληνική Τεχνοδομική ΑΕ

50. Θεμελιοδομή ΑΕ

51. Interamerican ΑΕ

52. Eurobank Efg-Ergasias

53. Tuv Suddeutschland Bau

54. Pharmaserve - Lilly ΑΕΒE

Δωρεές της ΕΦΑ προς άλλους Φορείς

α) Δωρεές προς την Α΄ ΕΠΚΑ, την ΥΣΜΑ - ΕΣΜΑ 
και το Μουσείο Ακρόπολης

Α΄ ΕΠΚΑ

2009: Έκδοση εντύπου με την ευκαιρία εορτασμού 

των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 

«Λόφοι Πνύκας-Νυμφών-Μουσών. Το μεγαλύτερο 

Κέντρο των ξωτικών»

2010: Κάλυψη δαπάνης χοροθεατρικού δρώμενου 

στον αρχαιολογικό χώρο του Φιλοπάππου στα πλαί-

σια εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστι-

κής Κληρονομιάς

Λειτουργικά έξοδα της Εφορείας Αντίτυπα εκδόσεων 

της ΕΦΑ σε επισήμους επισκέπτες

2011: Κάλυψη δαπάνης επισκευαστικών εργασιών σε 

αίθουσες του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης. Έκδοση 

εντύπου «Τα τείχη αφηγούνται», με την ευκαιρία εορ-

τασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κλη-

ρονομιάς Λειτουργικά έξοδα της Εφορείας

Αντίτυπα εκδόσεων της ΕΦΑ σε επισήμους επισκέπτες 

και για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της Εφορείας

2012: Λειτουργικά έξοδα. Αντίτυπα εκδόσεων της 

ΕΦΑ σε επισήμους επισκέπτες

2013: Κάλυψη δαπάνης μετακίνησης καλλιτεχνών 

για εκδήλωση στα πλαίσια εορτασμού των Ευρωπα-

ϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2013, Λει-

τουργικά έξοδα

ΥΣΜΑ - ΕΣΜΑ

Συνδρομή της ΕΦΑ στην εκπόνηση των ακόλουθων 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (συντελεστές εκπαι-

6. Κυριακοπούλου Καίτη 2003, 2005, 2010

7. Gillespie Abigail 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012

8. ΙΟΝ ΑΕ 2001, 2010, 2011, 2013

9. Oδών και Οδοστρωμάτων ΑΕ (Ν. και Αικ. Πα-

ράσχη) 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009

10. Κολιοπούλου Ελένη 2004, 2008

11. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 2008

12. Σ. & Η. & Α. Μεταξά ΑΒΕ 1993, 1994, 1995

13. ΑΕΕ Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης 1999

14. Νειάδας Εμμανουήλ 2005, 2007, 2008

15. Χατζηγιάννη Θέμις 2003, 2005, 2007, 2012

16. Κλέος ΑΕ 2004

17. Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ ΑΕ 2001, 2002, 2003

18. Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου 2000, 2001

19. Ίδρυμα Σαμούρκα 2001

20. Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης 3Ε 1999, 2000

21. Ίδρυμα Αλέξανδρου Ωνάση 1998, 1999

22. Πειραιώς Επενδυτική ΑΕΕΧ 1998

23. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 2005

24. Ένωση Μελών Τμήματος Αιγαίου 2004

25. Πολυζωΐδης Απόστολος 2004

26. Διαμαντή Άννα 2003

27. Χασούρας Ανδρέας 2002

28. Όμιλος Αρχαιοφίλων «Αθήνη» 1993,2001

29. HSBC Bank 1998

30. Πoλιτιστικοί Ορίζοντες 1992

31. ΟΜΕΠΟ (Χορηγία από Midland Bank) 1992

32. 2020 AE 2009

33. Θεολογίτου Έφη 2000, 2002, 2003, 2004

34. Mc Cabe Robert και Κωνσταντίνα 2006, 2007

35. Ιορδανίδης Νικόλαος 1998

36. Πεσμαζόγλου Ιωάννης 2001

37. Φιλιώτη Ελισσάβετ 2001

38. Ίδρυμα Θήρας - Πέτρος Μ. Νομικός 1994

39. Κυριαζής Ανδρέας 2001

40. Παπαγιάννης Θύμιος 2001

41. Νανοπούλου Ήβη 2001

42. Binder Judith 2003, 2008

43. Παύλος και Αριάν Κοντέλλη

44. ΑΤΕ Γνώμων ΑΕ

45. ΑΧΟΝ ΑΕ

46. Virgin Atlantic Airways LTD

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
1989-2013
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Κοπή πίττας το 2009. Από αριστερά ο Πρόεδρος Μ. Νειάδας, η ΓΓ 
Φ. Μαλλούχου-Tufano και τα μέλη του ΔΣ Ε. Βρατσάνου και Ε. Ζαούση

Η ΓΓ Φ. Μαλλούχου-Tufano μιλά στους «Φίλους» κατά την εκδήλωση 
προς τιμή του Δ. Παντερμαλή. Μουσείο Ακρόπολης, 2009

Α΄ ΕΠΚΑ, Μνήμη Αλέκου Παπανικολάου, σ. 4

Χ. Μπούρας, Επικήδειος λόγος για τον Αλέκο Παπα-

νικολάου, σ. 5

Ι.Α.Τριάντη, Απολογισμός των έργων της Εφορείας 

Ακροπόλεως κατά το 1997, σσ. 6-17

Γ.Α. Πίκουλας, Κυκλάδες, Κέα και Αμαξήλατο Οδικό 

δίκτυο, σ. 18

Κ. Καζαμιάκης, Τμήμα Αμαξήλατης οδού-ίχνη αρματρο-

χιάς πλησίον του αρχαίου πύργου Αγ. Μαρίνας Κέας (εις 

μνήμην Αλέξανδρου Παπανικολάου), σσ. 19-22

Η Δραστηριότητα των «Φίλων», σσ. 23-26

Μ. Κορρές, Ολυμπιείον, σσ. 27-29

Κ. Χατζηασλάνη, 5η Ημερίδα Εκπαιδευτικών με θέμα: 

«Εκπαιδευτικοί και Προγράμματα για την Ακρόπολη», 

σσ. 30-31

ΤΕΥΧΟΣ 6, Μάιος 2000

Φ. Στράτος, Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως, σ. 2

Α. Μάντης, 1987-1997. Απολογισμός μιας δεκαετίας 

του Κέντρου Μελετών Ακροπόλεως, σσ. 3-4

Κ. Ζάμπας, Η ομορφιά των κιόνων του Παρθενώνος, 

(Διάλεξη στην Ένωση Φίλων Ακροπόλεως, 3/2/1999), 

σσ. 5-24

Ε. Τουλούπα, Η Δραστηριότητα των «Φίλων», σσ. 25-30

Κ. Χατζηασλάνη, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, σσ. 31-

32

Α. Μάντης, Ο Luigi Beschi και η Ακρόπολη, σσ. 33-39

ΤΕΥΧΟΣ 7, Οκτώβριος 2000

Φ. Στράτος, Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως, σ. 2

Αρχείο Ν. Χατζηπατέρα και Μ. Φαφαλιού-Δραγώνα, 

Ακρόπολη 1940-1944. Ζωντανές μαρτυρίες, σσ. 3 -22

Α. Μάντης, Κώστας Κουκίδης: Θρύλος ή πραγματικό-

τητα, σσ. 23-25

Ε. Τουλούπα, Η Δραστηριότητα των «Φίλων», σσ. 26-28

Κ. Χατζηασλάνη, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, σσ. 29-30

Μνήμη Όθωνα Κυριακού (1908-2000), σ. 31

Μνήμη Homer A. Thompson (1906-2000), σ. 31

ΤΕΥΧΟΣ 8, Ιούλιος 2001

Φ. Στράτος, Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως, σ. 2

Χ. Μπούρας, Τα πεπραγμένα της Επιτροπής Συντηρή-

σεως Μνημείων Ακροπόλεως κατά το έτος 2000, σσ. 3-8

Εκδότης: Ε. Τουλούπα

Επιμελητές έκδοσης: Γ. Τόλιας, Β. Γεωργακά, Ε. Του-

λούπα, Ε. Καϊμάρα, Δ. Μουλλού, Φ. Μαλλούχου-Tufano, 

Κ. Χατζηασλάνη, Α. Μαλικούρτη

ΤΕΥΧΟΣ 1, Δεκέμβριος 1995

Φ. Στράτος, Οι «Φίλοι» της Ακροπόλεως αποκτούν 

φωνή, σ. 2

Ε. Τουλούπα, Ιστορικό και σκοποί της ΕΦΑ, σσ. 3-4

Π. Καλλιγάς, Ανασκαφές στο Οικόπεδο Μακρυγιάννη, 

σσ. 5-11

Δραστηριότητα των «Φίλων» 1989-95, σσ. 12-15

Ιδρυτικά Μέλη της ΕΦΑ, σ. 15

ΤΕΥΧΟΣ 2, Ιούλιος 1996

Φ. Στράτος, Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως, σ. 2

Το Δ.Σ. της ΕΦΑ, Το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, σ. 3

Μ. Μερκούρη, 26.9.1987: Τα εγκαίνια του Κέντρου 

Μελετών Ακροπόλεως από την Μελίνα Μερκούρη, σ. 4

Χ. Μπούρας, Μελέτες, Έρευνες και Έργα στην Ακρό-

πολη κατά την πενταετία 1991-1995, σσ. 5-27

Η Δραστηριότητα των «Φίλων», σσ. 28-31

ΤΕΥΧΟΣ 3, Ιανουάριος 1997

Φ. Στράτος, Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως, σ. 2

Π. Καλλιγάς, Τα αρχαιολογικά Μουσεία της Α΄ Εφο-

ρείας Αρχαιοτήτων, σσ. 3-17

Ε. Τουλούπα, Η Δραστηριότητα των «Φίλων», σσ. 18-21

Ε. Τουλούπα, Ειδήσεις από την Α΄ Εφορεία Προϊστορι-

κών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σσ. 22-23

ΤΕΥΧΟΣ 4, Δεκέμβριος 1997

Φ. Στράτος, Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως, σ. 2

E. Cubitt, Τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Στη μνήμη του 

Robert Browning, σσ. 3-5

Θ. Σκουλικίδης, Επιχειρήματα για την επιστροφή των 

μαρμάρων της Ακρόπολης, σσ. 6-7

Α. Μάντης, Disjecta Membra. Η διαρπαγή και η δια-

σπορά των αρχαίων της Ακρόπολης, σσ. 8-25

Η Δραστηριότητα των «Φίλων», σσ. 26-31

ΤΕΥΧΟΣ 5, Ιανουάριος 1999

Φ. Στράτος, Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως, σσ. 2-3

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΑΝΘΕΜΙΟΥ»
ΤΕΥΧΗ 1-23

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΑΝΘΕΜΙΟΥ»
ΤΕΥΧΗ 1-23

Συρροή «Φίλων» στην κοπή της πίττας του 2014 (αριστερά) και κόβοντας την πίττα (δεξιά). Από αριστερά η Κ. Μοσχούρη, ο Πρόεδρος της ΕΦΑ 
Γ. Κριμπάς, η Αντιπρόεδρος Φ. Μαλλούχου-Tufano και η ΓΓ Α. Μαλικούρτη 

Απονομή αναμνηστικού μεταλλείου στον Μ. Νειάδα 
κατά την αποχώρησή του από την Προεδρία της ΕΦΑ το 2010

Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης 
τον Μάρτιο του 2010

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑ
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για την Ακρόπολη», Ειδικό θέμα: Εκπαιδευτικές Μου-

σειοσκευές «Πάμε στην Ακρόπολη» και «Ένας Αρχαίος 

Ναός», σσ. 30-33

Η Δραστηριότητα των «Φίλων», σσ. 34-35

ΤΕΥΧΟΣ 11, Ιούλιος 2004

Μ.Β. Νειάδας, Ένωση Φίλων Ακροπόλεως. Έπαινος 

Φαίδωνα Στράτου, σ. 2

Φ. Στράτος, Περί Αρχαιολογίας..., σσ. 3-4

Γ. Κνιθάκης, Γ. Τιγγινάγκα, Η Βιβλιοθήκη του Αδρια-

νού. Ένα «άγνωστο» μνημείο στην καρδιά της Αθήνας, 

σσ. 5-16

Κ. Χατζηασλάνη, Ε.Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα - 8η Ημερίδα Εκπαιδευτικών: «Εκπαιδευ-

τικοί και Προγράμματα για την Ακρόπολη», Ειδικό θέμα: 

Η Ζωφόρος του Παρθενώνα και η γιορτή των Παναθη-

ναίων, σσ. 17-20

Α. Χωρέμη-Σπετσιέρη, Νέο Μουσείο της Ακροπόλεως, 

σσ. 21-22

Φ. Μαλλούχου-Tufano, Ε. Τουλούπα, Κ. Ιωάννου, Δ. 

Μουλλού, Κ. Τσάκος, Η δραστηριότητα των «Φίλων», 

σσ. 23-33

Οι «Φίλοι» που έφυγαν, Ιωάννης Πεσματζόγλου, Βα-

σίλης Πασχαλίδης, Γιάννης Παρασκευάδης, σσ. 34-35

ΤΕΥΧΟΣ 12, Δεκέμβριος 2004

Μ.Β. Νειάδας, Ένωση Φίλων Ακροπόλεως, σ. 2

Α. Μάντης, Τα έργα αναστήλωσης στο Ασκληπιείο. Η 

συμβολή του Β. Αναστασιά, σσ. 3-8

Κ. Μπολέτης, Κ. Ασλανίδης, Μ. Μαυροειδόπουλος, Το 

νέο πρόγραμμα αναστήλωσης του κοίλου του Διονυσια-

κού Θεάτρου, σσ. 9-14

Α. Χωρέμη-Σπετσιέρη, Διεθνές Συνέδριο «Οι Αγώνες 

των Παναθηναίων», 11-12 Μαΐου 2004. Εναρκτήρια 

ομιλία στα εγκαίνια του Συνεδρίου, σσ. 15-17

Κ. Χατζηασλάνη, Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Εκθέσεις, Σε-

μινάρια και παροχή εκπαιδευτικού υλικού της ΥΣΜΑ 

κατά τα έτη 2002-2004, σσ. 18-21

Φ. Μαλλούχου-Tufano, Δ. Μουλλού, Ν. Κουρούκλη, Ρ. 

Σωμερίτης, Η δραστηριότητα των «Φίλων», σσ. 22-24

Ε. Τουλούπα, Bernard Holtzmann: Η Ακρόπολη των 

Αθηνών. Μνημεία, Λατρείες και Ιστορία του Ιερού της 

Αθηνάς Πολιάδος, σσ. 25-26

Οι εκδόσεις της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων 

Ακροπόλεως, σ. 9

Π. Καλλιγάς, Νότια Κλιτύς Ακροπόλεως Αθηνών. Ερ-

γασίες Αναστήλωσης, Προστασίας και Ανάδειξης των 

Μνημείων (1999-2000), σσ. 10-15

Αρχαιολογική έκθεση στον σταθμό του ΜΕΤΡΟ «Ακρό-

πολις», σσ. 16-18

Κ. Χατζηασλάνη, 6η Ημερίδα Εκπαιδευτικών με θέμα: 

«Εκπαιδευτικοί και Προγράμματα για την Ακρόπολη», 

σσ. 19-23

Ε. Τουλούπα, Η Δραστηριότητα των «Φίλων», σσ. 24-30

Γ. Δεσπίνης, P. Weitmann, Αποχαιρετισμός στον Ger-

hard Neumann, σ. 31

ΤΕΥΧΟΣ 9, Σεπτέμβριος 2002

Φ. Στράτος, Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως, σ. 2

Μ. Ιωαννίδου, Η αποκατάσταση των οροφών των Προ-

πυλαίων, σσ. 3-13

St. G. Miller, Ο Αιώνας της Αθήνας (στη μνήμη του Στ. 

Τριάντη), σσ. 14-19

Κ. Χατζηασλάνη, Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Η Νέα 

γενιά Μουσειοσκευών της Ακρόπολης, σσ. 20-26

Φ. Μαλλούχου-Tufano, Ε. Τουλούπα, Η Δραστηριότητα 

των «Φίλων», σσ. 27-30

Οι «Φίλοι» που έφυγαν, William Coulson, Γιάννης Του-

λούπας, Πανωρία Ρέλια, Αλίκη Κουλουβάτου, Αθηνά 

Ροσολίμου, σ. 31

ΤΕΥΧΟΣ 10, Ιούλιος 2003

Φ. Στράτος, Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως, σ. 2

Α. Χωρέμη-Σπετσιέρη, Το έργο της Εφορείας Αρχαιο-

τήτων Ακροπόλεως κατά το 2001, σσ. 3-15

Γ. Βενιέρη, Αρχαιότητες της Κέας, σσ. 16-18

Α. Βοναπάρτη, Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας. Μελέτη 

Επανέκθεσης, σσ.19-20

Α. Χωρέμη-Σπετσιέρη, Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας, 

σσ. 21-23

Κ. Καζαμιάκης, Πύργος Αγίας Μαρίνας Κέας. Ενίσχυση 

θεμελίωσης και στερέωση της ανωδομής, σσ. 24-27

Ι. Γαλάνη, Πύργος Αγίας Μαρίνας Κέας. Ανασκαφική 

έρευνα στη βόρεια πλευρά του Πύργου, σσ. 28-29

Κ. Χατζηασλάνη, Εκπαιδευτικά Προγράμματα - 7η Ημε-

ρίδα Εκπαιδευτικών: «Εκπαιδευτικοί και Προγράμματα 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΑΝΘΕΜΙΟΥ»
ΤΕΥΧΗ 1-23

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΑΝΘΕΜΙΟΥ»
ΤΕΥΧΗ 1-23

Φωτογραφίες από την εκδήλωση, σσ. 44-46

Φ. Μαλλούχου-Tufano, 1975-2005: Η νέα αναστήλωση 

των Μνημείων της Αθηναϊκής Ακρόπολης, σσ. 47-56

ΤΕΥΧΟΣ 16, Νοέμβριος 2006

Πρόγραμμα Ημερίδας στη μνήμη του Θεόδωρου Σκου-

λικίδη (1925-2005), σ. 2

Βράβευση της Α΄ ΕΠΚΑ με τιμητικό δίπλωμα της 

EUROPA NOSTRA, σ. 3

Α. Χωρέμη-Σπετσιέρη, Επιστροφή θραύσματος της ζω-

φόρου του Παρθενώνα από το Πανεπιστήμιο της Χα-

ϊδελβέργης, σ. 4

Α. Χωρέμη-Σπετσιέρη, Περιοδική έκθεση «Το Μου-

σείο και η Ανασκαφή» στο Κέντρο Μελετών Ακροπό-

λεως, σσ. 5-6

Α. Χωρέμη-Σπετσιέρη, Χαιρετισμός στον Εορτασμό των 

75 χρόνων των Ανασκαφών της Αμερικανικής Σχολής 

Κλασικών Σπουδών - Στοά Αττάλου 15 Ιουνίου 2006, σ. 7

Α. Χωρέμη-Σπετσιέρη, Έργα ανάδειξης στον χώρο και 

το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς (1998-2005), σσ. 8-11

Φ. Μαλλούχου-Tufano, Τιμή στους μαρμαροτεχνίτες 

της Ακρόπολης, σσ. 12-21

Ε. Τουλούπα, Ο Φάρος Τυφλών και το Μουσείο Αφής, 

σσ. 22-24

Φ. Μαλλούχου-Tufano, Οι «Ιλιάδες» στη Βιβλιοθήκη 

του Αδριανού, σ.25

Ντ. Κουρούκλη, Μ. Χωραφά, Οι «Φίλοι» γράφουν, σσ. 

26-27

Η δραστηριότητα των «Φίλων», σσ. 28-29

Οι εκδόσεις της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως, σσ. 30-31

ΤΕΥΧΟΣ 17, Νοέμβριος 2007 

(Ειδικό τεύχος / Ημερίδα στη μνήμη Θεόδωρου Σκουλικίδη, 

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2006)

Πρόγραμμα Ημερίδας στη μνήμη του Θεόδωρου Σκου-

λικίδη (1925-2005)

Μ. Νειάδας, Χαιρετισμός Προέδρου της Ένωσης Φί-

λων Ακροπόλεως, σσ. 1-2

Χ. Μπούρας, Χαιρετισμός Προέδρου Επιτροπής Συ-

ντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως και Ομότιμου Κα-

θηγητή, σ. 3

Μ. Ιωαννίδου, Χαιρετισμός της Διευθύντριας της Υπη-

ρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, σσ. 4-5

Φ. Μαλλούχου-Tufano, Ο «Φίλος» που έφυγε, σσ. 27-29

Οι εκδόσεις της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως, σσ. 30-31

ΤΕΥΧΟΣ 13, Σεπτέμβριος 2005

Μ.Β. Νειάδας, Ένωση Φίλων Ακροπόλεως, σσ. 2-3

Α. Χωρέμη-Σπετσιέρη, Το έργο της Εφορείας Ακροπό-

λεως κατά το 2004, σσ. 4-18

Μ. Ιωαννίδου, 30 χρόνια Αναστηλωτικές επεμβάσεις 

στα Μνημεία της Ακρόπολης, σσ. 19-23

Μ. Λεφαντζής, Μ. Μπριάνα-Πρωτοπαπαδάκη, Νέες 

έρευνες κατά τις στερεωτικές εργασίες στη Στοά του 

Ευμένους Β΄, σσ. 24-28

Ντ. Κουρούκλη, Λ.Κασσαβέτη, Οι «Φίλοι» μας γρά-

φουν, σσ. 29-30

Η δραστηριότητα των «Φίλων», σ. 31

Ο «Φίλος» που έφυγε, Γιάννης Κνιθάκης, σσ. 32-33

Δωρεές προς την ΕΦΑ, σ.33

Οι εκδόσεις της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως, σσ. 34-35

ΤΕΥΧΗ 14-15, Δεκέμβριος 2005

(Ειδικό τεύχος / Ημερίδα Jean Marcadé, Σάββατο, 28 Μαΐ-

ου 2005)

Πρόγραμμα Ημερίδας προς τιμήν του Καθηγητή Jean 

Marcadé

Μ. Νειάδας, Προσφώνηση Προέδρου ΕΦΑ, σ. 1

Ε. Τουλούπα, Προσφώνηση Αντιπροέδρου ΕΦΑ, σ. 2

Α. Μάντης, Οι συμβολές του Jean Marcadé στην απο-

κατάσταση των εναετίων γλυπτών του Παρθενώνα, σσ. 

3-11

Β. Μαχαίρα, Προσωπικά ενθυμήματα από τον δάσκαλο 

Jean Marcadé, σσ. 12-13

Β. Μαχαίρα, Η δημοσίευση των γλυπτών του Άργους 

από τον Jean Marcadé, σσ. 14-19 

F. Croissant, Ο Jean Marcadé στους Δελφούς, σσ. 20-25

Α. Δεληβορριάς, Τα «Τεγεατικά» του Jean Marcadé, 

σσ. 26-27

Φ. Ζαφειροπούλου, Ο Jean Marcadé στη Δήλο, σσ. 28-31

Ι. Τριάντη, Ο Jean Marcadé και τα γλυπτά της Δήλου, 

σσ. 32-36

Μ. Νειάδας, Προσφώνηση Προέδρου ΕΦΑ προς Κα-

θηγητή Jean Marcadé κατά την απονομή του τιμητικού 

μεταλλίου, σ. 37

J. Marcadé, Ομιλία σσ. 38-43

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΑΝΘΕΜΙΟΥ»
ΤΕΥΧΗ 1-23

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΑΝΘΕΜΙΟΥ»
ΤΕΥΧΗ 1-23
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ΤΕΥΧΟΣ 19, Απρίλιος 2008

Κ. Χατζηασλάνη, Α. Τρικάρδου-Μαλικούρτη, Πανελ-

λήνιος Διαγωνισμός Έκθεσης, σσ. 2-3

Διαδικασία του διαγωνισμού και Ανάλυση των αποτε-

λεσμάτων, σ. 4

Α. Λυκουρέντζος, Χαιρετισμός Υφυπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, σ. 5

Β. Βασιλοπούλου, Χαιρετισμός Γενικής Διευθύντριας Αρ-

χαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ, 

σ. 5

Μ. Νειάδας, Από την ομιλία του Προέδρου της Ένω-

σης Φίλων της Ακρόπολης, σ. 6

Α. Μάντης, Από την ομιλία του Διευθυντή της Εφορείας 

της Ακρόπολης, σ. 7

Κατάλογος βραβευθέντων, σ. 8

Εκθέσεις που έλαβαν τα τρία πρώτα βραβεία, σσ. 8-12

Έπαινοι (αποσπάσματα), σσ.13-14

ΤΕΥΧΟΣ 20, Δεκέμβριος 2009

(Ειδικό αφιέρωμα στο Μουσείο Ακρόπολης)

Μουσείο Ακρόπολης

Μ. Νειάδας, Ομιλία Προέδρου ΕΦΑ στην εκδήλωση 

προς τιμήν Προέδρου Δ.Σ. Μουσείου Ακροπόλεως Κα-

θηγητή Δημήτρη Παντερμαλή, σ. 1

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση προς τιμήν Προέδρου 

Δ.Σ. Μουσείου Ακροπόλεως Καθηγητή Δημήτρη Πα-

ντερμαλή (8 Ιουλίου 2009), σσ. 2-3

Δ. Παντερμαλής, Ο Δημήτρης Παντερμαλής σχολιάζει 

το Μουσείο της Ακρόπολης, σσ. 4-5

Σ. Ελευθεράτου, Η Αρχαιολογική ανασκαφή στη βάση 

του Μουσείου, σσ. 6-10

Χ. Βλασσοπούλου, Η Έκθεση του Νέου Μουσείου της 

Ακρόπολης, σσ. 11-12

Σ. Ελευθεράτου, Η αίθουσα των κλιτύων της Ακρόπο-

λης, σσ. 13-15

Α. Χωρέμη-Σπετσιέρη, Εκθέματα από τα ιερά των κλι-

τύων της Ακρόπολης στην πρώτη αίθουσα του Μου-

σείου σσ. 16-18

Χ. Βλασσοπούλου, Α. Μάντης, Η Έκθεση των Αρχαϊ-

κών και Κλασικών γλυπτών, σσ. 19-31

Α. Χωρέμη-Σπετσιέρη, Η αίθουσα των μεταπαρθενώ-

νειων εκθεμάτων (5ος αι. π.Χ. - 5ος αι. μ.Χ.), σσ. 32-33

Ε. Τουλούπα, Η Πρόκνη και ο Ίτυς, σ. 34

Α. Βενιέρη-Σκουλικίδη, Χαιρετισμός της Αλίκης Βενι-

έρη-Σκουλικίδη, σ. 6

Α. Κωνσταντινίδης, Χαιρετισμός του Αθανασίου Κων-

σταντινίδη, σ. 7

Θ. Τάσσιος, Χαιρετισμός του Ομότιμου Καθηγητή 

ΕΜΠ, σ. 8

Στιγμιότυπα από τη ζωή του Θ. Σκουλικίδη, σσ. 9-10

Α. Ανδρεόπουλος, Η προσφορά του Θεόδωρου Σκου-

λικίδη στο ΕΜΠ και στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, 

σσ. 11-12

Π. Βασιλείου, Ο Θεόδωρος Σκουλικίδης, η Φυσικοχη-

μεία στο ΕΜΠ και τα υλικά, σσ. 13-15

Ε. Παπακωνσταντίνου-Ζιώτη, Θ. Σκουλικίδης: 30 χρό-

νια πρωτοποριακή έρευνα για τη συντήρηση των μνη-

μείων της Ακρόπολης, σσ. 16-20

Κ. Φωτάκης, Τα λέϊζερ στη συντήρηση και ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, σσ. 21-24

M. Laurenzi-Tabasso, The conservation of the stone 

today: critical approach and international trends, σσ. 

25-33.

Στιγμιότυπα από την επαγγελματική σταδιοδρομία του 

Θ. Σκουλικίδη, σσ. 33-36

Ο Θεόδωρος Σκουλικίδης εξομολογείται στον Άρη Σκι-

αδόπουλο, σσ. 37-38

Τα «Πάρεργα» του Θεόδωρου Σκουλικίδη, σ. 38

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση, σσ. 39-40

ΤΕΥΧΟΣ 18, Απρίλιος 2008

Οι Cartes postales της ΕΦΑ, σ. 2

A.Papanikolaou-Christensen, P.O. Brondsted, the for-

tunes of the finds from Karthaia and other antiquities 

from Greece, σσ. 3-17

Φ. Μαλλούχου-Tufano, Βραδυά Λόγου και Μουσικής με 

την Αλίκη Καγιαλόγλου στη Ρωμαϊκή Αγορά, σσ. 18-19

Α. Τρικάρδου-Μαλικούρτη, Failaka, Νήσος Ίκαρος στον 

Αραβικό κόλπο, σσ. 20-22

Α. Τρικάρδου-Μαλικούρτη, Ν. Κουρούκλη, Χ. Παρά-

σχου, Οι Φίλοι μας γράφουν, σσ. 23-26

Φ. Μαλλούχου-Tufano, Η δραστηριότητα των «Φί-

λων», σσ. 27-28

Νέα της ΕΦΑ, σ. 29

Η «Φίλη» που έφυγε Αγγελική (Τζέλη) Χαριτωνίδη 1922-

2007, σσ. 30-31

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΑΝΘΕΜΙΟΥ»
ΤΕΥΧΗ 1-23

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΑΝΘΕΜΙΟΥ»
ΤΕΥΧΗ 1-23

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΑΝΘΕΜΙΟΥ»
ΤΕΥΧΗ 1-23

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΑΝΘΕΜΙΟΥ»
ΤΕΥΧΗ 1-23

Ε. Τουλούπα, 1988-2009: Η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως 

ενηλικιώνεται..., σσ. 35-38

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κύριος Κά-

ρολος Παπούλιας Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΦΑ, σ. 39

Ν. Κουρούκλη, Α. Μαλικούρτη, Οι «Φίλοι» μας γρά-

φουν σσ. 40-43

Φ. Μαλλούχου-Tufano, Η δραστηριότητα των «Φί-

λων», σσ. 44-45

Νέα της ΕΦΑ, σ. 46

Ο «Φίλος» που έφυγε, Άρις Σταματόπουλος, σ. 47

ΤΕΥΧΟΣ 21, Δεκέμβριος 2010

Γ.Η. Κριμπάς, Ένας χαιρετισμός για το Ανθέμιο, σσ. 1-2

Ε. Τουλούπα, Λίγα λόγια για τον αποκιβωτισμό των αρ-

χαίων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου μετά τον 

Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και για τον Βασίλειο Πετράκο, 

σσ. 3-4

Β.Χ. Πετράκος, Οι αρχαιότητες της Ελλάδος κατά τον 

Πόλεμο και την Κατοχή, σσ. 5 -13

Μ. Ιωαννίδου, Τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης 

την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, σσ. 14-25 

Χ. Βλασσοπούλου, Το μνημείο του Καλλιμάχου (490-

489 π.Χ.), σσ. 26-29

Ε. Σκιαδάς, Οι πολιορκίες της Ακροπόλεως κατά την 

Ελληνική Επανάσταση, σσ. 30-31

Α. Μαλικούρτη, Μνήμη Jacqueline de Romilly (1913-

2010), σσ. 32-33

Α. Μανουηλίδου, Φ. Μπουρλάς, Α. Μαλικούρτη, Φ. 

Μαλλούχου-Tufano, Ε. Βρατσάνου, Οι «Φίλοι» μας 

γράφουν, σσ. 33-46.

Στιγμιότυπα από την εκδρομή στο νομό ΄Εβρου και την 

Αδριανούπολη, σσ. 42-43

Η δραστηριότητα των «Φίλων», σσ. 47-49

Νέα της ΕΦΑ, σ.5 0

Ο «Φίλος» που έφυγε, Αρίστος Φρυδάς, σ. 51

ΤΕΥΧΟΣ 22, Μάρτιος 2012

Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά, Ο Νικόλαος Μ. Κοντολέων 

και το Ερέχθειο, σσ. 1-10

Ι. Τριάντη, Νέα από τη ζωφόρο του Ερεχθείου σσ. 11-19

Θ. Κουτσογιάννης, Οι Καρυάτιδες στην Αναγέννηση και 

η εικονογραφική σχέση τους με το Ερέχθειο, σσ. 20-26

Φ. Μαλλούχου-Tufano, Η αναστηλωτική επέμβαση στο 

Ερέχθειο και η δημοσίευση της απόδοσης της, σσ. 27-31

Μ. Ιωαννίδου, Επεμβάσεις στο Ερέχθειο μετά την ανα-

στήλωση των ετών 1979-1987, σσ. 32-36

Κ. Χατζηασλάνη, Ε. Καϊμάρα, Α. Λεοντή, Ακρόπολη και 

Εκπαίδευση, σσ. 37-38

Ε. Τουλούπα, Α. Μαλικούρτη, Ε. Βρατσάνου, Οι «Φί-

λοι» μας γράφουν σσ. 39-51

Η δραστηριότητα των «Φίλων», σσ. 52-53 

Νέα της ΕΦΑ, σ. 54

Ο «Φίλος» που έφυγε, Κωνσταντίνος Καζολέας, σ. 55

ΤΕΥΧΟΣ 23, Δεκέμβριος 2012

(Ειδικό Αφιέρωμα στον Ηρώδη Αττικό και την εποχή του)

Γ.Η. Κριμπάς, Ένα ευχαριστώ και ένα παρακαλώ, σ. 1

Ο. Παλαγγιά, Γλυπτά του Ηρώδη Αττικού από την 

Αθήνα και την Αττική, σσ. 2-10

Μ. Κορρές, Το Ωδείον Ηρώδου του Αττικού και το ζή-

τημα της γιγάντιας στέγης του, σσ. 11-16

Φ. Μαλλούχου-Tufano, Το Ωδείο Ηρώδου του Αττι-

κού: Η επανάχρηση και η αναμαρμάρωση του (1948-

1967), σσ. 17-21

Μ. Μπριάνα-Πρωτοπαπαδάκη, Μ. Λεφαντζής, Το 

Ωδείο Ηρώδου Αττικού: Οι μεταγενέστερες τύχες του 

και οι μετά το 1997 αναστηλωτικές εργασίες, σσ. 22-26

Α. Παπανικολάου-Κρίστενσεν, Ο Ηρώδης και το Πα-

ναθηναϊκό στάδιο, σσ. 27-29

Ο. Δακουρά-Βογιατζόγλου, Ένα μοναδικό εύρημα: Τά-

φος Αυλητρίδας στην Κοίλη, σσ. 30-34

Α. Μανουηλίδου, Μ. Ιωαννίδου, Ε. Βρατσάνου, Α. Μα-

λικούρτη, Οι «Φίλοι» μας γράφουν, σσ. 35-49

Η δραστηριότητα των «Φίλων», σσ. 50-52

Νέα της ΕΦΑ, σ. 53

Οι «Φίλοι» που έφυγαν, Μάρω Τσώνη-Κύρκου, Jean 

Marcadé, σσ. 54-55

Η αποδελτίωση των δραστηριοτήτων της ΕΦΑ και η 

σύνταξη του ευρετηρίου των περιεχομένων των τευ-

χών του Ανθεμίου έγιναν από την Κοραλία Μοσχούρη

Διαβάστε τα τεύχη του Ανθεμίου 

στο www.acropolisfriends.gr
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ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ ΤΟ «ΑΝΘΕΜΙΟΝ»

Στο Μουσείο και στα πωλητήρια της Ακρόπολης, σε βιβλιοπωλεία, 
σε Μουσεία (Μπενάκη, Πόλεως Αθηνών), στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ), 

στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) και στα Γραφεία της ΕΦΑ

Στο Μουσείο και στα πωλητήρια της Ακρό-
πολης, σε βιβλιοπωλεία, σε Μουσεία, στο 
ΜΙΕΤ, στο ΙΜΕ και στα Γραφεία της ΕΦΑ

Διανέμεται δωρεάν στα μέλη της ΕΦΑ, 
σε βιβλιοθήκες και σε διάφορους φορείς

(στα ελληνικά και αγγλικά)

Πωλούνται μεμονωμένες και σε συσκευασία των 10
στο Μουσείο της Ακρόπολης και στα Γραφεία της ΕΦΑ

ΟΙ CARTES POSTALES ΤΗΣ ΕΦΑ

ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Στο Μουσείο και στα πωλητήρια της Ακρόπολης, σε βιβλιοπωλεία, 
σε Μουσεία (Μπενάκη, Πόλεως Αθηνών), στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ), 

στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) και στα Γραφεία της ΕΦΑ

(στα ελληνικά και αγγλικά)

σε φωτογραφίες του Σωκράτη Μαυρομμάτη


