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Άννα Μαλικούρτη
Γενική Γραμματεύς της ΕΦΑ

Ένωση Φίλων Ακροπόλεως (ΕΦΑ) συμπλησεις και τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται. «Θα
ρώνει φέτος 25 χρόνια από την ίδρυση της. Η
μπορούσε ίσως κάποιο όργανο να βοηθήσει και αν
αυτό δεν υπάρχει, τότε να το δημιουργήσουμε» είχε
ΕΦΑ, μη κερδοσκοπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1989
από μία ομάδα επιστημόνων με αγάπη για την αρπει η Έβη Τουλούπα. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για ένα
χαιότητα, οι οποίοι ήθελαν αφενός να ενημερώνοΣύλλογο, στην αρχή είναι αλήθεια για τις ανάγκες της
νται για τις εργασίες συντήρησης, που εκτελούνταν
Εφορείας που δεν μπορούσαν να καλυφθούν από το
μετά το 1975 στην Ακρόπολη με ευθύνη και εποπτεία
Υπουργείο, γρήγορα όμως οι δραστηριότητές του επετης Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως
κτάθηκαν και σε πολλούς άλλους τομείς. Σημαντικό
(ΕΣΜΑ.), αφετέρου να συνδράμουν τόσο το έργο της
ήταν ότι υπήρχε στέγη για τον Σύλλογο: το Κτήριο
Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών ΑρχαιοτήWeiler το οποίο διέθετε και αίθουσα διαλέξεων. Από
των (Α΄ ΕΠΚΑ) όσο και εκείνο της ΕΣΜΑ.
το 1987 είχαν οργανωθεί εκεί ενημερωτικές ομιλίες
Η ημερομηνία των εγκαινίων του Κέντρου Μελετών
για τις δραστηριότητες όχι μόνον της Α΄ αλλά και άλΑκροπόλεως (Κε.Μ.Α.) στο κτήριο Weiler στις 26 Σελων Εφορειών της Αθήνας, ομιλίες για τις ανασκαφές
πτεμβρίου 1987, όταν η
που γίνονταν για τα έργα
Αθήνα ήταν Πολιτιστική
του ΜΕΤΡΟ και βέβαια
Πρωτεύουσα, ήταν σηεκεί γίνονταν και εμπνευμαδιακή. Την ημερομησμένα εκπαιδευτικά προνία εκείνη συμπληρώνογράμματα οργανωμένα
νταν 300 χρόνια από την
από την Κορνηλία Χαανατίναξη του Παρθετζηασλάνη, έργο της Α΄
νώνα από τον βομβαρΕφορείας σε συνεργασία
δισμό του Morosini. Το
με την Επιτροπή Συντηοθωνικό κτήριο Weiler
ρήσεως Μνημείων Ακροκτισμένο στο οικόπεδο
πόλεως. Η ΕΦΑ στάθηκε
Μακρυγιάννη, μετά από
πάντοτε αρωγός σε όλες
Γραφική
αποκατάσταση
της
Ακρόπολης
τον
5ο
αι.
π.Χ.
τις δραστηριότητες του
περιπέτειες και αφού είΠροοπτικό σχέδιο Μ. Κορρέ
χε μείνει εγκαταλελειμΤμήματος αυτού με την
μένο 10 χρόνια, απεφασίσθη να στεγάσει την Α΄ Εφοπαροχή προσωπικού αλλά και υλικοτεχνικού εξοπλιρεία. Τα εγκαίνια έκανε η Υπουργός Πολιτισμού Μεσμού.
λίνα Μερκούρη. Η τότε Διευθύντρια Ακροπόλεως κα
Το 1989 η ιδέα για ίδρυση ενός Σωματείου που θα
Έβη Τουλούπα, αφού απαρίθμησε τους στόχους της
βοηθούσε οικονομικά και ηθικά την Εφορεία είχε πια
Εφορείας και της ΕΣΜΑ, επεσήμανε ότι οι στόχοι αυωριμάσει. Αφού ακολουθήθηκαν οι τυπικές διαδικατοί δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς
σίες, σύνταξη Καταστατικού και σύγκληση της Α΄ Γετην ενεργό βοήθεια ορισμένων ιδιωτών και πρότεινε
νικής Συνέλευσης, εξελέγη και το πρώτο Διοικητικό
την Ίδρυση της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως. Είναι
Συμβούλιο, που αποτελείτο από τους Μ. Ανδρόνικο,
γνωστό το αστείο που έχει κυκλοφορήσει ευρέως.
Ο. Κυριακό, Θ. Κουρουσόπουλο, Α. Ρούφου, Α. ΤζάρΌλα άρχισαν από ένα σπασμένο τζάμι στο παλαιό
τζανο, Ε. Τουλούπα και Κ. Χατζηασλάνη. Πρόεδρος
Μουσείο Ακροπόλεως. Ποιος πληρώνει το μάρμαρο
εξελέγη ο Θέμης Κουρουσόπουλος, ο οποίος παρέείναι γνωστό: η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό
μεινε μέχρι το 1995. Έκτοτε Πρόεδροι της Ένωσης
Δημόσιο. Για το τζάμι όμως πρέπει να υπάρχει ειδική
διετέλεσαν ο Φαίδων Στράτος (1995-2004), ο Μαπρόβλεψη στον προϋπολογισμό, που να έχει εγκριθεί
νόλης Νειάδας (2004-2010) και από το 2010 ο Γεαπό την Προϊσταμένη αρχή με όλες τις καθυστερήώργιος Η. Κριμπάς.

Η ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης απαΕκτός από το Ανθέμιο η εκδοτική δραστηριότητα της
σχόλησε από την ίδρυσή της την ΕΦΑ. Μία από τις
Ένωσης επεκτάθηκε και χάρη στη βοήθεια των χοπρώτες ενέργειες της ήταν να στείλει στον Τύπο επιρηγών μας και σε εκδόσεις βιβλίων (4) καθώς και σε
μια σειρά 7 αρχαιολογικών οδηγών για την Ακρόπολη,
στολή, στην οποία εξέφραζε την ανησυχία της για τα
το Μουσείο της και τους χώρους γύρω από τον Ιερό
εμπόδια που προβάλλονταν προκειμένου να αρχίσει
Βράχο, για τους οποίους υπεύθυνη είναι η Α΄ Εφορεία.
η ανέγερση του Νέου Μουσείου, αφού είχε ολοκληΟ οδηγός «Ακρόπολη και Μουσείο» εκτός από ελληρωθεί ο σχετικός Διαγωνισμός, καθώς και την αγωνία
νικά και αγγλικά έχει μεταφρασθεί ήδη και κυκλοφοτης για την στέγαση των Γλυπτών και άλλων πολύτιρεί στα ρωσικά, ενώ ετοιμάζεται η μετάφρασή του και
μων αντικειμένων του Ιερού της Ακροπόλεως. Ευτυστα κινεζικά, τα ιταλικά και τα γαλλικά.
χώς σήμερα, έστω και μετά από χρόνια, μπορούμε να
Η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως αριθμεί σήμερα περί
θαυμάζουμε το Μουσείο Ακρόπολης στα τζάμια του
τα 550 ενεργά Μέλη. Οι πόροι της προέρχονται από
οποίου καθρεφτίζεται το κτήριο Weiler και πιο ψηλά
τις συνδρομές των Μεο Παρθενώνας.
Οι εκδηλώσεις της Ένωλών της, από τις πωλήσης από την ημερομηνία
σεις των εκδόσεων και
ιδρύσεώς της είναι τααπό χορηγίες, οι οποίες
κτικές και ποικίλες. Στο
βεβαίως τον τελευταίο
παρόν επετειακό τεύκαιρό έχουν μειωθεί σηχος του Ανθεμίου υπάρμαντικά. Λεπτομερής καχει αναλυτική ανασκότάλογος των χορηγών
πηση και πλήρης κατάμας, Ιδρυμάτων και ιδιλογος των εκδηλώσεων
ωτών, δημοσιεύεται στο
από το 1989 έως σήμερα:
παρόν επετειακό Ανθέδιαλέξεις, επισκέψεις σε
μιο. Η Ένωση όμως,
αρχαιολογικούς χώρους
εκτός από τις χορηγίες
και Μουσεία, εκδρομές,
που έχει λάβει αυτά τα
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οργάνωση συνεδρίων και
25 χρόνια, υπήρξε και η
ημερίδων, εκπαιδευτικά
ίδια χορηγός άλλων φοπρογράμματα, τιμητικές αφιερωματικές εκδηλώσεις
ρέων και έχει καλύψει με δική της συνεισφορά σηκαι ποικίλες άλλες (μουσικές, θεατρικές).
μαντικές ανάγκες της Α΄ Εφορείας, της ΕΣΜΑ, της
Η Ένωση όμως έχει να επιδείξει και πλούσια εκδοτική
ΥΣΜΑ, του Μουσείου Ακρόπολης καθώς και του
δραστηριότητα. Το 1995 εξεδόθη το πρώτο Ανθέμιο
Μουσείου Αφής ΦάρουΤυφλών.
με εκδότρια την Έβη Τουλούπα, ενημερωτικό περιοΗ ευρύτατη δράση της, που συνεισφέρει στην πολιδικό που είχε διπλό σκοπό: αφενός να αποτελέσει έναν
τιστική ζωή του τόπου, δεν θα ήταν δυνατή χωρίς και
ακόμη συνδετικό κρίκο και ευκαιρία ενημέρωσης των
τους ανθρώπους που με αγάπη και αυτοθυσία αφιέρωΜελών της Ένωσης και αφετέρου να προβάλλει προς
σαν και αφιερώνουν τον χρόνο τους. Και πρώτα απ’
τα έξω τις δραστηριότητες της ΕΦΑ, ενημερώνοντας
όλα χωρίς τις ιδέες και την προσωπική συμβολή της
και το ευρύτερο κοινό για το σημαντικό έργο που επιΙδρύτριας της Ένωσης κυρίας Έβης Τουλούπα, στην
τελείται στην Ακρόπολη αλλά και για άλλα ποικίλα
οποία και αφιερώνεται το παρόν τεύχος.
αρχαιολογικά και πολιτιστικά θέματα. Το επετειακό
παρόν τεύχος του Ανθεμίου είναι το υπ’ αριθμόν 24
σ’ αυτή τη σειρά.

1

2

Η

