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H Αντωνία Μοροπούλου, η καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου που ανέλαβε την συντήρηση του Παναγίου Τάφου 
µιλάει αποκλειστικά στον Γιάννη Κοροµβόκη και τον «Κόσµο»

Η Αντωνία Μοροπούλου είναι καθη-
γήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου (ΕΜΠ) στην Σχολή Χηµικών 
Μηχανικών µε τοµέα την Επιστήµη 
και Τεχνική των Υλικών. Είναι µία 
εξέχουσα προσωπικότητα στον χώρο 
των γραµµάτων και των επιστηµών.
Οι διακρίσεις και οι βραβεύσεις είναι 
πάµπολες. Ενδεικτικά σας αναφέρω 
την βράβευση που έλαβε το 2017 
από την κορυφαία Ευρωπαϊκή Ένω-
ση Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών 
Σχολών που απονέµεται σε πανεπι-
στηµιακούς µε µεγάλη προσφορά 
στην εκπαίδευση και στην παραγωγή 
της επιστήµης του µηχανικού. Έχει 
δηµοσιεύσει πλέον των 400 πρωτοτύ-
πων εργασιών σε επιστηµονικά πε-
ριοδικά. Είναι η πρώτη γυναίκα που 
εξελέγη στην πρυτανεία του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την 
πρωτοβουλία της το 1982, η Χάλκη 
ανακυρήχθηκε ως «Νησί Ειρήνης και 
Φιλίας των Νεών όλου του Κόσµου» 
υπό την αιγίδα της UNESCO και έγι-
νε αποδεκτή από την Γενική Συνέλευ-
ση των Ηνωµένων Εθνών, οπότε το 
νησί αποτέλεσε πρότυπο νησιωτικής 
ανάπτυξης. 
Το εξαιρετικό της επιστηµονικό έργο 
έχει ανοίξει νέους δρόµους στον 
Τοµέα της Μηχανικής και της προ-
στασίας των µνηµείων. Τον Ιούνιο 
του 2016 ανέλαβε τη συντήρηση του 
Παναγίου Τάφου ως επικεφαλής διε-
πιστηµονικής οµάδας από το ΕΜΠ

1]  Ποιός ο λόγος και ποιός πήρε την από-
φαση προκειµένου να ερευνηθεί και να 
αναστηλωθεί το ιερό κουβούκλιο;

Το 2015, το Ιερό Κουβούκλιο παρουσίαζε 
έντονες παραµορφώσεις, και υπήρχαν ανη-
συχίες για την στατική του επάρκεια. Κληθή-
καµε το Μάρτιο του 2015 από την Μακαρι-
ότητά του, Πατριάρχη Ιεροσολύµων, Θεόφιλο 
ΙΙΙ να διαγνώσουµε τα κρίσιµα προβλήµατα 
παραµόρφωσης του Ιερού Κουβουκλίου και 
ακολούθως στις 22 Μαρτίου 2016 από τους 
τρεις προκαθήµενους των χριστιανικών κοι-
νοτήτων, τους Φύλακες του Παναγίου Τάφου, 
τον Πατριάρχη Ιεροσολύµων, Θεόφιλο ΙΙΙ, τον 
Κουστωδό της Αγίας Γης του Τάγµατος των 
Φραγκισκανών, PierbattistaPizzaballa (έως 
Μάιο 2016), σηµερινό Λατίνο Πατριάρχη στα 
Ιεροσόλυµα, και Fransesco Patton (από Ιού-
νιο 2016), καθώς και τον Αρµένιο Πατριάρχη 
στα Ιεροσόλυµα, κ.κ. Nourhan Manougian, να 
πραγµατοποιήσουµε το έργο αποκατάστασης 
του.

2]  Πώς σας ανατέθηκε να αναλάβετε το 
µεγάλο αυτό έργο και πώς προετοιµα-
στήκατε γι’ αυτό;

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είχε πα-
λαιότερα αναλάβει την διαγνωστική µελέτη 
του Κωδωνοστασίου του Πανίερου Ναού της 
Αναστάσεως. Στη συνέχεια, το 2015, και λόγω 
της σηµαντικής εµπειρίας του ιδρύµατος στην 
προστασία µνηµείων, µας ανατέθηκε η δια-
γνωστική µελέτη του Ιερού Κουβουκλίου του 
Παναγίου Τάφου. Με βάση τα αποτελέσµατα 
της διαγνωστικής µελέτης και των προτάσε-
ων ενίσχυσης, συντήρησης και αποκατάστα-
σης που διαµορφώθηκαν, η διεπιστηµονική 
οµάδα του ΕΜΠ για την προστασία µνηµείων 
–αποτελούµενη από την Καθηγήτρια της Σχο-
λής Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ Αντωνία Μο-
ροπούλου (επικεφαλής), τον Οµότιµο Καθη-
γητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ Μανόλη 
Κορρέ, τον Καθηγητή της Σχολής Αγρονόµων 
Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Ανδρέα Γε-
ωργόπουλο, τον Καθηγητή της Σχολής Πολιτι-
κών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνο Σπυράκο 
και τον Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Πο-
λιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Χαράλαµπο Μου-
ζάκη– κλήθηκε να αναλάβει το εµβληµατικό 
αυτό έργο.

3]  Πότε ξεκίνησε και πότε ολοκληρώθηκε 
το έργο;

Το µοναδικό αυτό έργο, ολοκληρώθηκε επι-

τυχώς, εντός χρονοδιαγράµµατος και προϋπο-
λογισµού σε έναν ακριβώς χρόνο. Η ιστορική 
κοινή συµφωνία των τριών προκαθήµενων 
των χριστιανικών κοινοτήτων υπεγράφη στις 
22 Μαρτίου του 2016. Το εργοτάξιο διαµορ-
φώθηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε η προσέλευση 
των πιστών και οι λατρευτικές λειτουργίες να 
συνεχίζουν αδιάλειπτες. Το Ιερό Κουβούκλιο 
παραδόθηκε σε µια λαµπρή τελετή, οικουµε-
νικού χαρακτήρα, στις 22 Μαρτίου του 2017.

4]  Όταν ανοίξατε τον Πανάγιο Τάφο τι 
αισθανθήκατε εσείς και οι συνεργάτες 
σας;

Σαν πιστοί, αισθανθήκαµε το δέος απέναντι 
στο θαύµα της Ανάστασης. Σαν επιστήµονες 
αισθανθήκαµε την ευθύνη να αποκαλύψουµε 
την εξέλιξη της ιστορίας του και να τον προ-
στατέψουµε για τις µελλοντικές γενιές. Ήταν 
χαρά µας να µοιραστούµε µε το ευρύ κοινό 
την ιστορία του Τάφου του Χριστού, ενός τά-
φου «ζωντανού».

5] Τι αντικρίσατε µέσα στο Πανάγιο Τάφο;
Με έκπληξη αποκαλύψαµε µια δεύτερη παλαι-
ότερη µαρµάρινη πλάκα, ανάµεσα στην µαρ-
µάρινή πλάκα που προσκυνάται σήµερα και 
την αυθεντική λίθινη ταφική κλίνη. Η πλάκα 
αυτή έφερε εγχάρακτους σταυρούς και η χρο-
νολόγηση του κονιάµατος που την συνδέει µε 
την λίθινη ταφική κλίνη, αποκάλυψε την τοπο-
θέτηση της πλάκας αυτής από τον Μέγα Κων-
σταντίνο περί το 335 µ.Χ. Η εν λόγω µαρµάρι-
νη πλάκα ήταν θραυσµένη, ενώ στο υπόλοιπο 
τµήµα του ανοιχτού τάφου, αποκαλύφθηκε η 
αυθεντική λίθινη ταφική κλίνη.

6] Τι εργασίες πραγµατοποιήσατε;
Η αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου 
πραγµατοποιήθηκε µέσα από µια αλληλουχία 
σταδίων, µε βάση τη µελέτη εφαρµογής που 
παρέδωσε το ΕΜΠ. Τα φατνώµατα των ορθο-
µαρµαρώσεων του Ιερού Κουβουκλίου αποσυ-
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