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Εορταστική εκδήλωση για τα 25 χρόνια της ΕΦΑ 
και την ιδρύτριά της Έβη Τουλούπα

Νέο Μουσείο Ακρόπολης, 28 Μαρτίου 2014

Το 2014 η ΕΦΑ είχε τα γενέθλιά της: 25 χρόνια πλού-

σιας δράσης. Το Δ.Σ. αποφάσισε να τα γιορτάσει με 

μια Εορταστική Εκδήλωση και να τιμήσει, στη διάρ-

κειά της και την ιδρύτρια της Ένωσης, την Επίτιμο 

Έφορο Ακροπόλεως Έβη Τουλούπα. Έτσι στο περ-

σινό, εορταστικό, τεύχος του «ΑΝΘΕΜΙΟΥ» περιε-

λήφθη κατ’ αρχάς ένα αφιέρωμα σε αυτήν. Το αφιέ-

ρωμα περιείχε κείμενα συνεργατών και φίλων της για 

την προσωπικότητα και τη δράση της καθώς και ένα 

κείμενο-αναμνήσεις της ίδιας της τιμώμενης από τα 

πρώτα χρόνια της απασχόλησής της στην επανέκ-

θεση των γλυπτών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

αμέσως μετά τον Πόλεμο. Η γιορτή για τα 25χρονα 

της ΕΦΑ περιέλαβε και μια μικρή Συναυλία Μουσι-

κής Μπαρόκ καθώς και ένα Δείπνο (με προσκλήσεις) 

προς τιμήν της Ε. Τουλούπα. Οι εκδηλώσεις αυτές 

πραγματτοποιήθηκαν στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης, 

αμέσως μετά την τακτική Γενική Συνέλευση, στις 28 

Μαρτίου 2014, και κατά γενική ομολογία, σημείωσαν 

λαμπρή επιτυχία. 

Η Τιμητική Εκδήλωση άρχισε με σύντομο χαιρετι-

σμό από την Γενική Γραμματέα της ΕΦΑ Άννα Μα-

λικούρτη. Στη συνέχεια, πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος 

της ΕΦΑ Γεώργιος Κριμπάς, ο οποίος, με μια πολύ 

σύντομη αλλά μεστή ομιλία αναφέρθηκε στην προσω-

πικότητα της τιμωμένης. Ακολούθησε ομιλία της Αντι-

προέδρου της Ένωσης Φανής Μαλλούχου-Tufano, 

η οποία παρουσίασε, με συνοδεία αρχειακών φωτο-

γραφιών, τη σταδιοδρομία της Έβης Τουλούπα στην 

Αρχαιολογική Υπηρεσία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στην θητεία της και στις σημαντικές δράσεις της ως 

Εφόρου Ακροπόλεως. 

Η κυρία Έβη Τουλούπα έλαβε τον λόγο, και εμφανώς 

συγκινημένη, αναφέρθηκε στα όσα προελέχθησαν λέ-

γοντας χαρακτηριστικά «...αυτά που άκουσα ... ήταν 

λίγο υπερβολές, αλλά συμπαθητικές υπερβολές...». 

Αναφέρθηκε στην ίδρυση της Ένωσης Φίλων Ακρο-

πόλεως, και, τέλος, ευχαρίστησε όλους τους ομιλητές 

και παρισταμένους. 

Κατόπιν, διάφοροι στενοί φίλοι της και συνεργάτες 

τής έδωσαν κάποια αναμνηστικά δώρα που είχαν 

προετοιμάσει. Ιδιαιτέρως αναφέρεται ο Πρόεδρος 

του Νέου Μουσείου Ακρόπολης κος Δημήτριος Πα-

ντερμαλής, ο οποίος προσέφερε στη κα Τουλούπα ένα 

ακριβές αντίγραφο από νόμισμα που είχε βρεθεί στις 

ανασκαφές του Μουσείου, και, λαμβάνοντας για λίγο 

τον λόγο, την ευχαρίστησε διότι «...σε πολύ δύσκολες 

στιγμές, όπως λέν’ οι πολιτικοί, σε πέτρινα χρόνια 

... στήριξε με σθένος την ιδέα κατασκευής του Μου-

σείου...». Στο σημείο αυτό η Ε. Τουλούπα συμπλήρωσε 

«αντιμετωπίσαμε καμμιά εκατοστή μηνύσεις». Τέλος, 

οι κυρίες Μαλικούρτη και Μαλλούχου-Tufano της 

προσέφεραν το αναμνηστικό δώρο της ΕΦΑ –ένα κό-

σμημα με θέμα την Ελιά– το οποίο είχε επιλεγεί έτσι, 

ώστε η τιμώμενη να μπορεί να το φορά όλες τις ώρες, 

και στις καθημερινές της δραστηριότητες. 

Στο μεταξύ είχε φθάσει η ώρα της Μικρής Συναυλίας 

Μουσικής Μπαρόκ. Είναι γνωστή η προτίμηση της 

Έβης Τουλούπα στο συγκεκριμένο είδος, και ήταν 

πολύ ευτυχής συγκυρία, που τρεις νέοι μουσικοί –

όμως απόλυτα έμπειροι και καταξιωμένοι στις «ιστο-

ρικώς τεκμηριωμένες» εκτελέσεις μουσικής Μπαρόκ–

ήσαν διαθέσιμοι και δέχθηκαν ευχαρίστως να πλαισι-

ώσουν την εκδήλωση της ΕΦΑ. Συγκροτήθηκε έτσι 

ένα «Τρίο» από την Φλώρα Παπαδοπούλου (Άρπα 

Μπαρόκ), τον Andrea Vasalle (Βιολί Μπαρόκ) και 

τον Ιάσονα Ιωάννου (Τσέλο Μπαρόκ). 

Τα μουσικά κομμάτια που ακούστηκαν αναγράφονται 

στο μονόφυλλο του προγράμματος της βραδιάς, που 

διανεμήθηκε μαζί με το «ΑΝΘΕΜΙΟ». Ήσαν κάποια 

χαρακτηριστικά κομμάτια του Μπαρόκ ρεπερτορίου 

για μικρά σύνολα –σε κατάλληλες μεταγραφές για 

άρπα ή Τρίο– από διάσημους συνθέτες της Εποχής 

(Vivaldi, Purcell, Corelli, κ.ά.). Προηγήθηκε μια σύ-

ντομη παρουσίαση του μουσικού προγράμματος από 

το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΦΑ Μηνά 

Ι. Φύτο. 

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Η ακουστική του Αμφιθεάτρου ήταν ιδεώδης. Οι μου-

σικοί καταχειροκροτήθηκαν, και έπαιξαν, εκτός προ-

γράμματος, το Largo από τον «Χειμώνα» των «Τεσσά-

ρων Εποχών» του Vivaldi. Στις συζητήσεις που ακο-

λούθησαν ήταν διάχυτη η εντύπωση, ότι η συναυλία 

αυτή ήταν αντάξια της πολύχρονης προσφοράς της 

Έβης Τουλούπα. 

 

Τέλος, οι κάτοχοι προσκλήσεων μετέβησαν στο Εστι-

ατόριο του ΝΜΑ όπου παρακάθησαν στο προγραμ-

ματισμένο δείπνο. Εκεί, σε χαλαρή ατμόσφαιρα, τους 

δόθηκε η ευκαιρία να συναντήσουν παλιούς φίλους και 

γνωστούς, και να συζητήσουν ανταλλάσσοντας πλη-

ροφορίες και ιδέες. 

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον κ. Δ. Πα-

ντερμαλή, Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΝΜΑ για την πο-

λύπλευρη υποστήριξή του καθώς και την παρουσία 

και συμμετοχή του σ’ όλη την Εορταστική Εκδήλωση 

καθώς επίσης και σε όλο το άλλο εμπλεκόμενο προ-

σωπικό του ΝΜΑ.

Μηνάς Ι. ΦύτοςΆποψη του αμφιθεάτρου του Μουσείου Ακρόπολης κατά την εορταστική εκδήλωση για τα 25 χρόνων της ΕΦΑ

Η τιμώμενη Έβη Τουλούπα με τον Πρόεδρο της ΕΦΑ Γ. Κριμπά
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 Γενική άποψη των συνδαιτυμόνων του δείπνου προς τιμήν 
της Ε. Τουλούπα στο εστιατόριο του Μουσείου Ακρόπολης

Από το δείπνο προς τιμή της Ε. Τουλούπα. Από αριστερά: Ε. Τουλούπα, 
Γ. Κριμπάς, Α. Μαλικούρτη. Φωτ. Π. Ζαφειρόπουλος

Από την ομιλία της Αντιπροέδρου της ΕΦΑ Φ. Μαλλούχου-Tufano
Φωτ. Π. Ζαφειρόπουλος

Το Συγκρόττημα Μουσικής Μπαρόκ με τους Φ. Παπαδοπούλου (άρπα 
μπαρόκ), Α. Vasalle (βιολί μπαρόκ), Ι. Ιωάννου (τσέλο μπαρόκ)

Από αριστερά: Ι. Ιωάννου, A. Vasalle, Φ. Παπαδοπούλου, Ε. Τουλούπα, 
Μ. Φύτος, Α. Μαλικούρτη. Φωτ. Μ. Κορρές 

Το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΦΑ Μ.Ι. Φύτος κατά 
την παρουσίαση του μουσικού προγράμματος. Φωτ. Π. Ζαφειρόπουλος

 Ο Πρόεδρος της ΕΦΑ Γ. Κριμπάς και ο Ταμίας Α. Μπίμπας 
κατά τη Γενική Συνέλευση. Φωτ. Π. Ζαφειρόπουλος

Από την ομιλία της τιμώμενης ιδρύτριας της ΕΦΑ Ε. Τουλούπα
Φωτ. Π. Ζαφειρόπουλος

Προσφορά αναμνημστικού δώρου στην τιμώμενη Ε.Τουλούπα από 
τη Γ. Γραμματέα, την Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο της ΕΦΑ

Ο Πρόεδρος του Μουσείου Ακρόπολης Δ. Παντερμαλής προσφέρει 
στην Ε. Τουλούπα αντίγραφο νομίσματος από ιτις ανασκαφές του Μουσείου

Από το δείπνο προς τιμή της Ε. Τουλούπα. Από αριστερά: Α.Δεληβοριάς, 
Μ. Ιωαννίδου, Χ. Μπούρας, Μ. Κορρές. Φωτ. Π. Ζαφειρόπουλος

Από το δείπνο προς τιμή της Ε. Τουλούπα. Από αριστερά: Φ. Μαλλούχου-
Tufano, Δ. Παντερμαλής, Ε. Τουλούπα. Φωτ. Π. Ζαφειρόπουλος


