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ναρµολογήθηκαν και αφαιρέθηκαν τον Ιού-
νιου του 2016, αποκαλύπτοντας την ιστορική 
εσωτερική τοιχοποιία.
Στη συνέχεια, τα αποσαθρωµένα κονιάµατα 
αφαιρέθηκαν, η τοιχοποιία αρµολογήθηκε 
µε συµβατά και επιτελεστικά κονιάµατα απο-
κατάστασης, ενώ τµήµατα της τοιχοποιίας 
αποκαταστάθηκαν µε συµβατούς λίθους και 
κονιάµατα ώστε να φέρει µε ασφάλεια τα 
φορτία γύρω από τον Ιερό Βράχο του Πανα-
γίου Τάφου (Ιερός Βράχος: τµήµατα του αρ-
χικού µονολιθικού Τάφου). Το Κουβούκλιο 
ενεµατώθηκε, ώστε να οµογενοποιηθούν οι 
διαφορετικές οικοδοµικές φάσεις. Πραγµατο-
ποιήθηκε ανάταξη και αγκύρωση µε στοιχεί-
ων τιτανίου των εξωτερικών πεσσών, ώστε 
να αρθούν οι παραµορφώσεις του Ιερού 
Κουβουκλίου. Στη συνέχεια επανατοποθετή-
θηκαν οι ορθοµαρµαρώσεις, έγινε ανάταξη 
και αγκύρωση των µπαλούστρων του δώµα-
τος, ενεµάτωση της ανώτερης ζώνης και της 
οροφής, ανάταξη και αγκύρωση εσωτερικών 
µαρµάρων. Παράλληλα, πραγµατοποιήθη-
καν επεµβάσεις συντήρησης του κρεµµυδό-
σχηµου τρούλου (Onion Dome), του θόλου 
του Παρεκκλησίου του Αγγέλου και του θό-
λου του ταφικού θαλάµου, εφαρµογή τελικού 
κονιάµατος αρµολόγησης, επεµβάσεις κα-

θαρισµού και προστασίας των εσωτερικών 
και εξωτερικών αρχιτεκτονικών επιφανειών 
καθώς και άλλων διακοσµητικών στοιχείων. 
Στον πυρήνα των εργασιών ήταν πάντα η δι-
ατήρηση και η ανάδειξη των αξιών.

7]  Πόσο τα γεγονότα επηρέασαν την ζωή 
σας, την ψυχή σας, το είναι σας;

Ήταν µια συγκλονιστική εµπειρία. Καταφέρα-
µε να προσφέρουµε τον καλύτερό µας εαυτό 
και να αποδείξουµε ότι οι Έλληνες και µπο-
ρούν και θέλουν. Είµαι περήφανη που Έλλη-
νες εποίησαν αυτό το έργο και που ολοκλη-
ρώθηκε µε επιτυχία, ποιότητα και οικονοµία.

8]  Τι αποκοµίσατε από αυτή την χάριτι 
Θεού εµπειρία ζωής; Τι σηµαίνει για 
εσάς;

Σηµαίνει πολλά για εµένα και τους συνεργά-
τες µου, αλλά κυρίως για τους πιστούς όλου 
του κόσµου, αλλά και για όλους τους επισκέ-
πτες του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως. Η 
ευθύνη ήταν µεγάλη και είναι τιµή µου που 
µε εµπιστεύτηκαν οι τρεις χριστιανικές κοι-
νότητες, Φύλακες του Παναγίου Τάφου.

9]  Τα συναισθήµατα σας, θεωρείτε ότι τα 
εισέπραξε η ανθρωπότητα;

Θεωρώ ότι η ανθρωπότητα εισέπραξε τα συ-
ναισθήµατά µας, τις αγωνίες µας και την χαρά 
µας για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου αυ-
τού. Αυτό επετεύχθη µέσω της διάχυσης, των 
παρουσιάσεων και των οµιλιών που συνέχιζαν 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και σε όλα του 
στάδια και µετά την ολοκλήρωσή του. Τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης, έπαιξαν σηµαντικό ρόλο 
στην προσβασιµότητα της κοινωνίας, τόσο στο 
έργο αυτό όσο και στα ευρήµατα και αποτελέ-
σµατά του, τα οποία πάντα µε χαρά µοιραζόµα-
σταν µε την επιστηµονική κοινότητα, αλλά και 
το ευρύ κοινό, που αποτελεί και τον πραγµατι-
κό θεµατοφύλακα των αξιών του µνηµείου.

10]  Υπήρξε παγκόσµιο ενδιαφέρον για 
το µεγάλο αυτό εγχείρηµα;

Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο παγκοσµίως, 
όπως τεκµαίρεται από την πληθώρα άρθρων 
σε σηµαντικές εφηµερίδες και περιοδικά ανά 
τον κόσµο, αλλά και σε όλα τα µέσα µαζικής 
επικοινωνίας. Το National Geographic ήταν 
σύµµαχος σε αυτό το ταξίδι, από τη στιγµή 
που άνοιξε ο Πανάγιος Τάφος, µεταδίδο-
ντας την εικόνα του στον κόσµο και µεταφέ-
ροντας νοερά δισεκατοµµύρια προσκυνητές 
από όλο τον κόσµο, να γονατίσουν µπροστά 
στον Πανάγιο Τάφο µαζί µας. Μεγάλη ήταν 
και η απήχηση στην επιστηµονική κοινότη-
τα, όπου τα αποτελέσµατα της επιστηµονικής 
έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του έργου αποκατάστασης έχουν ήδη δηµο-
σιευτεί. Η έκθεση του National Geographic 
στην Ουάσιγκτον µε τίτλο The Tomb ofChrist 
και η αντίστοιχη έκθεση του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου στην Αθήνα, µε τίτλο «Ο 
Πανάγιος Τάφος: Το Μνηµείο και το Έργο» 
έχουν µεγάλη απήχηση στο κοινό. Καλούµε 
όλους τους οµογενείς που θα είναι στην Ελ-
λάδα φέτος το καλοκαίρι, να επισκεφτούν την 
έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου για τον Πανάγιο Τάφο και το έργο αποκα-
τάστασης που πραγµατοποιήθηκε, στο Βυζα-
ντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα, 
ώστε να µοιραστούµε µαζί τους την συγκλο-
νιστική αυτή εµπειρία. Η έκθεση στην Αθήνα 
θα διαρκέσει µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019.
Ελπίζουµε να σας δούµε εκεί!

Τα σχέδια και οι εργασίες αποκατάστασης του Παναγίου Τάφου




