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ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΕΩΣ 

1. * Η ανάγκη τής σωστικής επεμβάσεως στον τοίχο τής Β. Προστάσεως 

στην περιοχή πάνω άπό τό θύρωμα επιβεβαιώθηκε κατά τήν διάρκεια τής 

άποξηλώσεως των αρχιτεκτονικών μελών. Ot λιθόπλινθοι (ΛΙΠ), τό ρωμα

ϊκό υπέρθυρο καί ή επίστεψη του βρέθηκαν κατακερματισμένα άπό τή σύγ

χρονη δράση τής διογκώσεως των μεταλλικών συνδέσμων καί τής μηχανι

κής καταπονήσεως άπό τά υπερκείμενα βάρη. *Η Ισορροπία τής περιοχής 

αυτής οφειλόταν τελικά σέ τυχαίους παράγοντες, όπως ή σφήνωση του 

ενός μέλους μέ τό άλλο και ήταν εξαιρετικά επισφαλής σέ περίπτωση 

σεισμού. 

* Η άποξήλωση ολοκληρώθηκε τό πρώτο δεκαπενθήμερο τοϋ 'Οκτωβρίου 

καί άφοροϋσε τήν περιοχή πάνω άπό τό υπέρθυρο, δπως φαίνεται στό σχε

τικό σχέδιο τής "Εκθεσης τοϋ 'Ιουνίου 1981. Τελικά, δέν αφαιρέθηκαν 

et ΛΙΠ 788α, 640 καί 650 τής δυτικής παραστάδας τοϋ τοίχου πού βρέ

θηκαν σέ πολύ καλή κατάσταση. * Η αφαίρεση των ΑΙ Π αυτών είχε προταθεί 

προκειμένου νά διορθωθεί κατά τήν αποκατάσταση τής περιοχής ή απόκλι

ση τής παραστάδας άπό τήν κατακόρυφο. *Η διόρθωση αυτή άφοροϋσε μόνο 

τους τρεϊς ανώτερους δόμους στους οποίους γινόταν επέμβαση καί ήταν 

μερική άφοϋ καί ot προς τά ανατολικά ΑΙ Π πού δέν προβλεπόταν ή άπο-

Εήλωσή τους παρουσιάζουν μετατόπιση προς τά δυτικά. 'Επειδή δέ $ 

εργασία αφαιρέσεως τών ΛΙΠ τής παραστάδας άπαιτοϋσε προηγούμενα καί 

τήν αφαίρεση τοϋ ογκώδους έπιστυλίου τής Προστάσεως, αποφασίστηκε 

άπό τους ύπεύθυνοος μηχανικούς τοϋ έργου,μέ τήν σύμφωνη γνώμη τής ο

μάδας εποπτείας τής ΕΣΜΑ, νά μήν επεκταθεί ή άποξήλωση καί στην Πα-

ραστάδαΤ 

2.*Η αποκατάσταση τής περιοχής θά περιλάβει τήν συντήρηση τών αρ

χιτεκτονικών μελών πού ήδη βρίσκονται στό έδαφος, τήν συγκόλληση καί 

ενίσχυση τους, ώστε νά αποκτήσουν μονολιθικότητα καί τέλος τήν επα

νατοποθέτηση τους. * Κ άπανατοποθέτηση θά γίνει μέ τέτοιο τρόπο ώστε 

νά επιτευχθεί ασφαλής στατική λειτουργία μέ τίς ελάχιστες επεμβάσεις 

στό αρχαίο υλικό. * Η σειρά τών εργασιών έχει ώς έξης: 

α)Τό Ρωμαϊκό υπέρθυρο είναι σπασμένο σέ δύο κύρια μεγάλΛ κομμά

τια πού καθένα εμφανίζει επιμέρους θραύσεις καί ρηγματώσεις. * Η άπο-
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κατάσταση τής μονολιθ ι κοιτάς του περιλαμβάνει τή συγκόλληση τών 

μικρότερων τεμαχίων μέ τσιμεντοπολτό καί βλήτρα άπό τιτάνιο κάί 

στή συνέχεια τήν συγκόλληση τών βύο κυρίων κομματιών μέ τσιμέντο-

πολτό καί μέ οπλισμό τής διατομής συγκολλήσεως μέ ράβδους τιτανίου. 

Τό υπέρθυρο μαζί μέ τά υπερκείμενα βάρη πού θά φέρει δέν πρέπει νά 

εδραστεί στίς ρωμαϊκές παραστάδες τοϋ θυρώματος πού έμφανζζουν (ίδι-

αίτερα ή δυτική) σοβαρή άπομείωση τής διατομής. Γιά νά μεταφερθοϋν 

τά φορτία στους ΛΙΠ πού βρίσκονται δίπλα στίς παραστάδες θά τοποθε-

τηθεϊ-στήν έντορμία,πού υπάρχει άπό τίς εργασίες Ν.Μπαλάνου, δοκός 

άπό τιτάνιο διατομής διπλου Τ, πού θά υποστηρίζει τό υπέρθυρο καί 

θά μεταφέρει τά φορτία μέσω έφεδράνων άπό τιτάνιο στον τοίχο. 'Επει

δή ή θέση τής έντορμίας ώς προς τήν διατομή τοϋ υπερθύρου είναι έκ

κεντρη θά υπάρξει εξασφάλιση άπό ανατροπή. 

β)*Η επίστεψη τοϋ υπερθύρου καί ot υπερκείμενοι ΛΙΠ μέ α.ά. 643, 

652 καί 653 θά εδράζονται στό υπέρθυρο. *Η επίστεψη πού είναι θραυ-

σμένη σέ τρία μεγάλα κύρια κομμάτια θά συγκολληθεί καί θά όπλιστεϊτ 

ώστε νά αποκτήσει μονολιθικότητα. 

γ )Τό έπιτοίχιο έπιστύλιο μέ α.ά. 790 πού βόέθηκε θραυσμένο σέ 

δύο μεγάλα τεμάχια θά συγκολληθεί καί θά οπλιστεί . Τό έπιστύλιο θά 

τοποθετηθεί έτσι ώστε τά φορτία τών μαρμάρινων δοκών καί τών μεταδο-

κίων πλακών πού φέρει νά μεταβιβάζονται στους ΛΙΠ 784 καί 787 καί 

μέσω αυτών στον τοίχο εκατέρωθεν τοϋ θυρώματος, ώστε νά μήν έπιβαρύ-

νεται τό υπέρθυρο. *Η λειτουργία αυτή τοϋ έπιστυλίου σάν άμφιέρειστης 

δοκοϋ θά εξασφαλιστεί μέ παρεμβολή λεπτών φύλλων μολύβδου ( ςώ 1) με

ταξύ τών επιφανειών έδράσεως στίς στηρίξεις. 

Στό σχέδιο πού ακολουθεί τήν έκθεση φαίνεται ή στατική λειτουρ

γία πού θά αποκτήσει ή περιοχή μετά τήν αποκατάσταση. Μέ γαλάζιο 

χρώμα σημειώνονται τά μέλη πού φέρονται άπό τ*ο υπέρθυρο καί τών ο

ποίων τά βάρη μεταφέρονται στον τοίχο μέσω τής δοκοϋ άπό τιτάνιο. 

Μέ μπεζ χρώμα σημειώνονται τά μέλη πού τά βάρη τους μεταβιβάζονται 

κατευθείαν στον τοίχο. Αξίζει νά σημε»ωθεϊ ότι παρόμοια ήταν ή στα

τική λτιτουργία τής περιοχής καί άρχιοά (λειτουργία έκφορικοϋ τό£ου 

πάνω άπό τό υπέρθυρο). Ot διαφορές τής σημερινής λειτουργίας βρί

σκονται στην ανακούφιση τοϋ υπερθύρου καί τήν μή επιβάρυνση τών 

Παραστάδων. 

Σήμερα γίνονται ot εργασίες καθαρισμοϋ τών αρχιτεκτονικών με-
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"ών καί ot συγκηλλήσε ι ς τών μικρών τεμαχίων. Παράλληλα συντάσσεται 

ή μελέτη γιά τίς συγκολλήσεις καί τίς ενισχύσεις τών μελών στίς θέ

σεις τών κυρίων ρηγμάτων, καθώς και τά κατασκευαστικά σχέδια. 

'Αθήνα, 23-10-1Θ81 
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Ot ^ιχεύθυνοι Μηχανικοί 

Κ. Ζάμπας Α. Παπανικολάου 
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