
Για το εγχείρημα που έγινε πραγ-
ματικότητα μίλησε η Καθηγήτρια 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 

επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας 
του έργου και Πρόεδρος Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ, Αντωνία Μοροπούλου. 

Η εσπερίδα διοργανώθηκε από το Πο-
λυτεχνείο Κρήτης, το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας-Τμήμα Δυτικής Κρήτης, το Τμήμα 
Χανίων της AHEPA Hellas “Crete Kydon”, 
υπο την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως 
Κυδωνίας και  Αποκορώνου, της Περι-
φέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων.   
Το παρών στην εκδήλωση έδωσε η Γενική 
Γραμματέας Πρωτοβάθμιας - Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 
του Υπουργείου Παιδείας, Αναστασία 
Γκίκα ενώ χαιρετισμό εκ μέρους του Οι-
κουμενικού Πατριάρχη εκφώνησε ο Μη-
τροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου 
Δαμασκηνός. 

H κα Μοροπούλου έκανε λόγο για ένα  
μεγάλο έργο τονίζοντας πως «μπορέσαμε 
να ανταποκριθούμε σε μεγάλες τεχνικές 
προκλήσεις με μια πρότυπη μεθοδολογία 
την οποία η Ευρώπη σήμερα χρησιμοποιεί 
και την οποία προβάλλει η διεθνής επι-
στημονική και τεχνική κοινότητα. Χρη-
σιμοποιήσαμε την τρισδιάστατη απεικό-
νιση για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε 
όλα τα δεδομένα τα αρχιτεκτονικά και 
ιστορικά του δομήματος και των υλικών 
σε ένα ενιαίο σύνολο, για να αποκατα-

στήσουμε το ιερό κουβούκλιο του Πανά-
γιου Τάφου στα Ιεροσόλυμα και να το 
παραδώσουμε έγκαιρα μέσα σε 8,5 μήνες 
με δομική ακεραιότητα, με αποκατεστη-
μένες και συντηρημένες τις αξίες του με 
έναν τρόπο αειφόρο». 

Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας - 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 
Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Ανα-
στασία Γκίκα επεσήμανε πως η μελέτη 
και η αναστύλωση του Ιερού Κουβουκλίου 
του Παναγίου Τάφου είναι ένα θέμα χρι-
στιανικότητας, ορθοδοξίας αλλά και ελ-
ληνικότητας.  «Αισθανόμαστε ευγνωμο-
σύνη για τους ανθρώπους που συνέβαλαν 
στην αποκατάσταση του έργου και ευερ-
γετούν την Ελλάδα. Τιμούμε επίσης τη 
συνδρομή Εθνικού Μετσοβίου Πολυτε-
χνείου που μέσα από τα έργα του αποδυ-
κνεύει ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τα 
ελληνικά πανεπιστήμια και να ενισχύουμε 
την εξωστρέφεια τους». 

Ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης 
Ευάγγελος Διαμαντόπουλος έκανε λόγο 
για ένα σύνθετο έργο που έχει ιδιαίτερη 
σημασία όχι μόνο από την τεχνικής 
πλευρά αλλά και γιατί έχει μια ιδιαίτερη 
πνευματική αξία το ίδιο το μνημείο. « Η 
εργασία της κ. Μοροπούλου δείχνει και 
κάτι άλλο που μας κάνει όλους υπερήφα-
νους, ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο και 
οι έλληνες μηχανικοί έχουν τρομακτικές 
δυνατότητες και πρέπει όλη αυτή την 

εξωστρέφεια 
την οποία 
έδειξε η 
κα Μο-
ροπού-
λου και 
το επιστη-
μονικό επι-
τελείο της να 
το εκμεταλευ-
τούμε γιατί 
πρόκειται για 
μια δουλειά 
που είχε παγκό-
σμιο αντίκτυπο». 

Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου  
Δυτικής Κρήτης  Σπύρος Σοφιανός ανέ-
φερε ότι το έργο υπερβαίνει τα τεχνικά 
δεδομένα που τίθενται σε δύσκολα μνη-
μειακά έργα γιατί «πρόκειται για ένα μνη-
μείο παγκόσμιας εμβέλειας.   

Ο πρώην κυβερνήτης της Περιφέρειας 
Ελλάδος της ΑΧΕΠΑ Γιώργος Πλοκα-
μάκης τόνισε ότι η κα Μοροπούλου και  
η ομάδα της μελέτησε και υλοποίησε ένα  
« τεράστιας εθνικής σημασίας θρησκευτικό 
έργο.  Η εθνική ταυτότητα κάθε λαού 
είναι η γλώσσα, η θρησκεία και τα ήθη, 
οι παραδόσεις. ‘Ενα κομμάτι της εθνικής 
μας ταυτότητας ταξιδεύει παντού ανά 
τον κόσμο [...] και ευχαριστούμε την κα 
Μοροπούλου για την συμβολή της στα 
εθνικά αυτά θέματα». 
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ΣΤΟ ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ 

Εκδήλωση 
μνήμης 

Εκδήλωση για την 76η Επέτειο 
του Ολοκαυτώματος των 

Τριών Χωριών, Κουστογερά-
κου, Λιβαδά και Μονής 

πραγματοποιήθηκε προ-
χθές  στο Μνημείο Πε-

σόντων στο Κουστογέρακο. 
Η εκδήλωση περιελάμβανε ομιλία του 

φιλόλογου Ιωάννου Μυριζάκη,Ριζίτικο 
τραγούδι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αν. 
Σελίνου «Το Ψηλάφι», ενώ έκλεισε με Πα-
ραδοσιακό Κέρασμα στο Δημοτικό Σχολείο 
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουστογε-
ράκου.  Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν 
ο Δήμος Καντάνου- Σελίνου, η Τοπική 
Κοινότητα Σούγιας και ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Κουστογέρακου 

Tο εμβληματικό έργο της συντήρησης και της αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του 
Παναγίου Τάφου στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, που ολοκληρώθηκε από 
ομάδα επιστημόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου τον Μάρτιο του 2017, 

παρουσιάστηκε στα Χανιά, σε εσπερίδα με τίτλο “Πανάγιος Τάφος: Το μνημείο και το έργο”. 
Η εσπερίδα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”.  

ΕΛΕΝΗ 
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ 

foudoulaki@haniotika-nea.gr

Στιγμιότυπο από  
την εσπερίδα. 

■ Παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στα Χανιά 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ 

Εντυπωσιακά στοιχεία
ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  

Ρωσικά τραγούδια  
Μια μοναδική βραδιά με μουσική 

από τη Ρωσία θα παρουσιάσει η γερ-
μανική χορωδία “Εις Πολλά Ετη”, 
“MNOGAJA LETA”, στο Ωδείο Χανίων 
στις 19 Οκτωβρίου στις 8 μ.μ. Θα 
ακουστούν λαϊκά, κλασικά και εκκλη-
σιαστικά ρώσικα τραγούδια. Προπώ-
ληση εισιτηρίων στο Ωδείο Χανίων, 
καθημερινά. 

 
 

ΣΤΟΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ 

Παρουσίαση δίσκου  
Την πρώτη του δισκογραφική δου-

λειά « Από την άκρη των ακριώ » πα-
ρουσιάζει σήμερα  και ώρα 8:30 το 
μουσικό σχήμα ΜΙΤΟΣ στον χώρο 
του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων στο 
Παλιό Λιμάνι 

 
 

ΜΕ ΤΗ “ΣΤΕΛΛΑ” 

Πρεμιέρα 23/10  
για το φεστιβάλ 
Κινηματογράφου 

Το 7ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Χανίων ετοιμάζεται να ανοίξει τις 
πύλες του στο κοινό στις 23 Οκτω-
βρίου και ως ταινία έναρξης επιλέ-
χτηκε η εμβληματική ταινία “Στέλλα” 
του Μιχάλη Κακογιάννη σε μια νέα 
ψηφιακή έκδοση για τις ανάγκες του 
Φεστιβάλ. 

 
 

ΣΤΗN ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

Εκθεση με έργα 
του Νίκου 
Γεωργόπουλου 

Συνεχίζεται στη Δημοτική Πινακο-
θήκη Χανίων η έκθεση με έργα του 
εικαστικού καλλιτέχνη Νίκου Γεωρ-
γόπουλου με τίτλο “Από την αφαίρεση 
στην Αναπαράσταση“ 

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 2 
Νοεμβρίου με ωράριο λειτουργίας :  
Δευτέρα έως και Σάββατο 10 π.μ. - 2 
μ.μ. και 6 μ.μ. - 9 μ.μ.. Την επιμέλεια 
της έκθεσης έχει η Βάσω Πετρουλά-
κη. 

 

 
 Η επικεφαλής 

της διεπιστημονικής 
ομάδας του έργου 

Αντωνία Μοροπούλου.

 
Η γ.γ. 

του Υπουργείου 
Παιδείας Αναστασία 

Γκίκα. 


