Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Ομιλία του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητή Ιωάννη Κ. Γκόλια

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην ιστορική του πορεία των 180 χρόνων καταγράφει
πολυσήμαντα ορόσημα στην προσφορά του στην Παιδεία, στην Έρευνα και στην Κοινωνία.
Το έργο αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Πανάγιου Τάφου έχει τη θέση του στην
πορεία αυτή, μαζί με άλλες πρόσφατες σημαντικές ενέργειες προσφοράς του Πολυτεχνείου,
όπως στο γεφύρι της Πλάκας στην Ήπειρο, την γενέτειρα των μεγάλων ευεργετών του.
Το ΕΜΠ δικαιολογημένα υπερηφανεύεται ότι η υψηλή τεχνογνωσία του σε συνδυασμό με την
καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόστηκαν στο απαιτητικό έργο του Πανάγιου
Τάφου, επέτρεψαν να παραδοθεί το Ιερό Κουβούκλιο στις τρεις Χριστιανικές Κοινότητες που το
εμπιστεύτηκαν στη Διεπιστημονική Ομάδα του ΕΜΠ, με δομική ακεραιότητα και με
αναδεδειγμένες τις αξίες του.
Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις
μελλοντικές τάσεις στην Προστασία Μνημείων με αποτέλεσμα η αποκατάσταση του Ιερού
Κουβουκλίου να αναγνωρίζεται διεθνώς ως εμβληματικό έργο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Οι επιστήμονες του Πολυτεχνείου εργάστηκαν συλλογικά και προσεγγίζοντας το έργο με τον
απαιτούμενο σεβασμό αλλά και με παραγωγικό διάλογο με τις Χριστιανικές Κοινότητες, Φύλακες
του Παναγίου Τάφου, εφάρμοσαν στην πράξη την τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία που το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει σωρεύσει για την προστασία των μνημείων.
Η διατήρηση βέβαια των Οικουμενικών αξιών του Πανάγιου Τάφου, που ενώνουν τον Χριστιανικό
κόσμο, δεν εξαρτάται μόνον από την τεχνική αριστεία. Καθοριστικός είναι ο ρόλος της κοινωνίας,
που γίνεται τόσο πιο σημαντικός όσο αυξάνεται η συμμετοχή της.
Η παρούσα έκθεση είναι μια προσπάθεια προς την κατεύθυνση αναβάθμισης του ρόλου αυτού.
Προσπάθεια που χρησιμοποιώντας την ιδιαίτερα δυναμική διάσταση της τεχνολογίας σε
διεπιστημονικό επίπεδο συνεισφέρει στην αύξηση της κοινωνικής πρόσβασης σε ένα μνημείο
μοναδικής σημασίας για τον Χριστιανισμό και τον Ελληνισμό με στόχο την ανάδειξη των
Οικουμενικών αξιών της παγκόσμιας αυτής κληρονομιάς.
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