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

μνηστήρες στο Υπουργείο και ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος

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

άρσης της παραχώρησής του στην Εφορεία, δίνει εντολή

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

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

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

Βράχο τα γραφεία.

σημαντικό έργο σε πολλούς τομείς.

Το κτήριο Weiler, ως Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως, λει-

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

τούργησε από το 1987 και για μια δεκαετία περίπου. Στο

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

ισόγειό του, στις δύο επιμήκεις μεγάλες πτέρυγες, ανασυστά-

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

θηκαν, σε εκμαγεία, μετά από επίπονη εργασία του Αλέκου

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

Μάντη, οι αετωματικές συνθέσεις του Παρθενώνα. Οι ίδιες

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

αίθουσες φιλοξένησαν και εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά

καθημερινά τα εργοτάξια των μνημείων παρακολουθώντας

και τις εκδηλώσεις της Ένωσης των Φίλων Ακροπόλεως –

από κοντά την πρόοδο των έργων.

ημερίδες και διαλέξεις– συνέδρια της ΕΣΜΑ καθώς και προ-

Στην Έβη άλλωστε οφείλεται η έναρξη των εργασιών συ-

σωρινές εκθέσεις του υπό ανέγερση Μουσείου Ακροπόλεως.

ντήρησης της επιφάνειας των μνημείων της Ακρόπολης.

Στον πρώτο όροφο υπήρχε μόνιμη έκθεση σχεδίων και φω-

Τα διάφορα φαινόμενα φθοράς της επιφάνειας των λίθων,

τογραφιών των αναστηλωτικών έργων Ακροπόλεως, που

ιδιαίτερα οι μηχανισμοί γέννησης και εξέλιξής τους είχαν

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

απασχολήσει από την αρχή των αναστηλωτικών έργων τους

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

χημικούς μηχανικούς, που εργάζονταν εκεί υπό την καθο-

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

δήγηση του αρμόδιου μέλους της ΕΣΜΑ, του αείμνηστου

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

καθηγητή Θεόδωρου Σκουλικίδη. Διεξάγονταν όμως οι

των συνεργάτιδών της.

έρευνες μόνο στο πλαίσιο των εργαστηρίων του ΕΜΠ. Η

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

εφαρμογή των αποτελεσμάτων αυτών των ερευνών επάνω

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

στα ίδια τα μνημεία, η δοκιμή διαφόρων υλικών και τρόπων

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

για τη στερέωση και ανάσχεση της φθοράς της επιφάνειάς

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

τους άρχισε από το 1987, μετά από πρωτοβουλία της Έβης

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

Τουλούπα να τοποθετήσει την συντηρήτρια της Εφορείας

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

Γιάννα Δογάνη στο εργοτάξιο του Παρθενώνα.

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

Σε δική της πρωτοβουλία οφείλεται και η σύσταση,την

γραφεία του ίδιου του Μουσείου.

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

Πολλοί νοσταλγούν το Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως, τις

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

εκθέσεις και τις εκδηλώσεις του, τις εν δυνάμει προοπτικές

ρείας. Το εργαστήριο στελεχώθηκε κυρίως με μαρμαροτε-

του, που δεν πρόλαβαν να αναπτυχθούν. Η Έβη ουδέποτε

χνίτες προερχόμενους από τα εργοτάξια του Ερεχθείου και

παραπονέθηκε. Για εκείνην πάντα, το μείζον προέχει του

του Παρθενώνα. Η Έβη φρόντισε ώστε δύο από αυτούς να

ελάσσονος. Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης είναι πλέον

μετεκπαιδευτούν στο Εργαστήριο Εκμαγείων των Βερσαλ-

πραγματικότητα, λειτουργεί και ακτινοβολεί και το κτήριο

λιών, δίπλα στον γνωστό και έμπειρο εκμαγέα Bourbon. Το

Weiler το υποστηρίζει, έστω και ως διοικητική έδρα.

Εργαστήριο των εκμαγείων εγκαταστάθηκε στο νεοσύστατο

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

Κόβοντας την Πρωτοχρονιάτικη Πίττα στο εργοτάξιο του Ερεχθείου
το 1983

Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως, στο κτήριο Weiler στο οικόπεδο Μακρυγιάννη.

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

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

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

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

δημιουργίας της ΕΦΑ τής ήλθε όταν έσπασε ένα τζάμι και

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

κανένα από τα κονδύλια της Εφορείας δεν δικαιολογούνταν

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

να καλύψει τη δαπάνη αντικατάστασής του. Η ιδέα μπόρεσε

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

να πραγματωθεί χάρις στον κύκλο των φίλων και των γνωρι-
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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 ανταπόκριση των μελών της, που συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Πάντοτε υπό το άοκνο βλέμμα της Έβης Τουλούπα, επίτιμου 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 ανεκτικότητά 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 Ζαφειροπούλου, 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 Αρχαιολογικού Μουσείου για τα χρόνια της εκεί απασχόλησής της, αμέσως μετά από τον Πόλεμο, όταν ετοιμαζόταν η επανέκθεση των αρχαιοτήτων στο Μουσείο από τον Χρήστο και τη Σέμνη Καρούζου, αλλά και αργότερα, δημοσιεύεται αυτούσιο 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
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