
Χαιρετισμός του Κοσμήτορα στην ημερίδα «Εμφανείς & Αφανείς Ενισχύσεις Μνημείων» 

Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρύτανη, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μέλη της Εταιρίας Έρευνας 

και Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης Μνημείων, 

Κοιτώντας διάφορες στατιστικές χθες, είδα ότι η Ακρόπολη της Αθήνας υποδέχεται περί το 

1 εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως, ενώ η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη ξεπερνά τα 3 

εκατομμύρια, το Κολοσσαίο της Ρώμης φτάνει τα 4 εκατομμύρια και η Παναγία των 

Παρισίων πλησιάζει τα 14 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, η Ελλάδα  κατατάσσεται δέκατη στην 

Ευρώπη ως προς τις αφίξεις επισκεπτών, με περίπου 18 εκατομμύρια αφίξεις, η Τουρκία 

τέταρτη με 38 εκατομμύρια, η Ιταλία τρίτη με 48 εκατομμύρια και η Γαλλία πρώτη στην 

Ευρώπη και παγκοσμίως με 85 εκατομμύρια αφίξεις. 

Ελπίζω να μη σας σκανδαλίζω  που αναφέρομαι σε τέτοιες στατιστικές σε μια ημερίδα με 

άξονα τα μνημεία μας, τη φυσική διάσταση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά θα 

ήθελα να τονίσω δύο πράγματα. Πρώτο, ότι, με δεδομένη τη χρονική έκταση, τον πλούτο 

και την ποικιλομορφία της πολιτιστικής ιστορίας της χώρας, καθώς  και την ξεχωριστή 

σημασία των μνημείων της, κάτι δεν έχουμε κάνει καλά για να υπολειπόμαστε τόσο στις 

στατιστικές σε σχέση με αυτές μικρότερης, κατά τη γνώμη μου, σημασίας μνημείων. Αυτό 

όμως επιδέχεται και θετική ανάγνωση: ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για να κάνουμε κάτι  

πολύ καλύτερο. Δεύτερο, στην Ελλάδα της κρίσης, το να στρέφουμε την προσοχή μας στα 

ιστορικά μνημεία μας δεν έχει μόνο πολιτιστική και ηθική αξία αλλά και οικονομική.  

Κατά συνέπεια η προστασία, συντήρηση, επισκευή και ενίσχυση των μνημείων μας δεν 

είναι μόνο χρέος απέναντι στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά μας, δηλαδή 

απέναντι το παρελθόν μας, αλλά και ευκαιρία για την τόνωση της οικονομίας μας και θέσης 

της χώρας μας στο διεθνές γίγνεσθαι. Επομένως οι δραστηριότητες αυτές είναι κρίσιμες για 

την αποσόβηση των απειλών του παρόντος και την αναζήτηση των ευκαιριών του 

μέλλοντός μας.  

Το πεδίο που σχετίζεται με τις δραστηριότητες γύρω από τα μνημεία απαιτεί 

διεπιστημονική προσέγγιση και σίγουρα η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ έχει να 

προσφέρει και έχει ήδη προσφέρει. Στον εκπαιδευτικό χώρο η Σχολή συμμετέχει στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προστασία των Μνημείων» με δύο κατευθύνσεις: «Συντήρηση 

και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» και «Υλικά και Επεμβάσεις 

Συντήρησης». Στον τεχνολογικό χώρο οι καθηγητές αλλά και οι απόφοιτοι τις Σχολής 

αναλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερες ευθύνες για τα μνημεία. Τέλος υπάρχει σημαντικό 

ερευνητικό πεδίο, στο οποίο συμμετέχει το καθηγητικό προσωπικό και οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές μας. Το ερευνητικό πεδίο δεν εξαντλείται στις συνήθεις εργαστηριακές δοκιμές, 

αλλά επεκτείνεται στα θέματα βελτιστοποίησης του σχεδιασμού, στις μεθόδους και τα 

υλικά των επεμβάσεων.  

Ως προς το ζήτημα της έρευνας στην προστασία, συντήρηση, επισκευή και ενίσχυση των 

μνημείων, η Ελλάδα αποτελεί τον ιδανικό χώρο. Πρώτο, λόγω της ποικιλομορφίας των 



τεχνολογιών των υφιστάμενων μνημείων και των αντίστοιχων ιστορικών περιόδων. Και 

δεύτερο λόγω των δύσκολων γεωφυσικών συνθηκών στις οποίες ζουν αυτά τα μνημεία, 

συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των σεισμών. Από αυτή την έρευνα ως Σχολή 

περιμένουμε πολλά. Περιμένουμε να κατακτήσουμε μια διακεκριμένη θέση και το σεβασμό 

της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στα θέματα των μνημείων και μπορούμε να τα 

καταφέρουμε και σε αυτό.  Οι συνθήκες όχι μόνο το επιτρέπουν και το ευνοούν, αλλά θα 

έλεγα το επιβάλλουν. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση να 

απευθύνω χαιρετισμό, να σας καλωσορίσω όλους εκ μέρους της Σχολής Πολιτικών 

Μηχανικών στο Πολυτεχνείο και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σας. 
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