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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

"Οπως αναφέρεται στό κεφάλαιο 0.1 τή"ς "Μελέτης'Αποκαταστά-

σεος τοϋ Ερεχθείου'· ή πρώτη φάση των εργασιών προγραμματίστηκε 

αρχικά ύά περιλάβει τήν τεκμηρίωση παί στή συνέχεια επέμβαση στην 

Πρόσταση των Καρυατίδων καί αργότερα διευρύνθηκε μέ τήν επέκταση 

των ερευνών στούς̂  τοίχους Νότιο καί Δυτικό. .%" .· 

Γιά* τήν επισήμανση των βασικΏν προβλημάτων στά υπόλοιπα 

τμήματα του μνημείου - συγκεκριμένα στον Βόρειο τοΓχο καί στίς 

προστάσεις Βόρεια καί'ον'&τολίκή - έγινε άπλως μιά σειρά προκαταρ

κτικών έλεγχων καί παρατηρήσεων μέ πρωτοβουλία τοϋ τεχνικοϋ γρα

φείου καί μέ σκοπόννά παρουσιάσει ή "^ελέτη Αποκαταστάσεως...;" 
• · 

μία συνολική,κατά κάποιο τρόπο,εικόνα της καταστάσεως το0 Έρεχ-

θείου. Δυστυχές ò γενικός προσανατολισμός πού έδωσε τότε ή *0μά-
• • . 

δα 'Εργασίας στή διερεύνηση καί τήν εργασία έπιρρεασμένος κυρίως άπά 

άπό τό υφιστάμενο εκλεκτικό ενδιαφέρον,κυρίως γιά τά αγάλματα,έκανε. '.. * 

ν<ί μένουν κατά KOTÏOLO τρόπο στην περίμετρο τοΟ βασικοϋ στόχου ΰλλσ · 

μέρη τοϋ κτηρίου δπως π*χ. ô Β.τοίχος #αή Α.πλευρά καί σέ κάποιο 

βαθμό Ò Νότιος τοϋχος καί άσφαλΏς ή Βόρεια Πρόσταση γιά τήν οποία . 

επιπλέον είχε επικρατήσει ή πρώτη εντύπωση ότι δέν παρουσιάζει ση

μαντικά προβλήματα μιά καί ή εξωτερική εμφάνιση (δηλαδή τό συντη

ρημένο μέρος) των μεταλλικών φορέων της ήταν ικανοποιητική. 

"Ετσι δέν έγινε δυνατό τότε νά πραγματοποιηθοΟν έλεγχοι καί πάρα-
ι 

τηρήσεις στίς άνωδομές τοϋ έσωτερικοϋ τής Βόρειας Προστάσεως - δπου 

εμφανίζονται συσσωρευμένα εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα - δεδομένου 

δτι δέν υπήρχε τότε έκτος τοϋ χρόνου καί ή δυνατότητα εγκαταστάσεως 

σκαλωσι3ς. 

Παρά τό γεγονός δτι ή Βόρεια Πρόσταση αποτέλεσε γιά τό 

τεχνικό γραφείο τόν κύριο στόχο αμέσως μετά τή Δημοσίευση τής "Μελέ-

της Αποκαταστάσεως..." ,ή εγκατάσταση τής σκαλωσιΰς άρχισε τελικά 
* 

νά πραγματοποιείται έδω καί ένα περίπου μήνα καί προς τό παρόν έχει" · 

περίπου συμπληρωθεί τό τμήμα πού βρίσκεται στό εσωτερικό τής Προ-

στάσεως. 

*Εδ3 καί ένα περίπου μήνα δρχισαν πλέον οι συστηματικές 
• · • 

αποτυπώσεις καί παρατηρήσεις στην περιοχή αυτή τοϋ μνημείου. 

Ή επίσκεψη στίς άνωδομές τής Προστάσεως καίσσυγκεκριμένα '•'.. 
*
 4
 * 

ή δυνατότητα άμεσων παρατηρήσεων έπί τοϋ υπερθύρου κάί τ<3ν* υπερκειμένων 



δόμων τής βορείας είσόδου καθώς καί τής έπικρανίτιδας,τΏν έπι-

στυλίων των δοκδν καί των φατνωματικΏν πλακδν επέτρεψε νά δια-
• 

πιστωθεΓ τό πραγματικό μέγεθος των κινδύνων πού περικλείει ή 

κατάσταση τοϋ τμήματος αύτοϋ καί ίδιαίτερα ή κατάσταση τΏν με-

ταλλικων στοιχείων Μααλάνου. 

'Επειδή τά συμπεράσματα άπό τίς ώς τώρα παρατηρήσεις, 

δημιούργησαν ήδη μεγάλες ανησυχίες στά μέλη τοϋ Τεχνικοϋ Γραφείου 

θεωρήθηκε σκόπιμο νά ενημερωθεί άμεσα ή 'Ομάδα 'Εργασίας καί νά 

αποφασισθεί οπωσδήποτε ή λήψη μέτρων ασφαλείας έναντι τοϋ κινδύ

νου αιφνιδιαστικής καταρρεύσεως τμημάτων τής Β.Προστάσεως. 

Ή έκθεση πού ακολουθεί έχει συνεπώς μορφή συνοπτική καί 

προσωρινή μέχρι τήν ολοκλήρωση τής έρευνας καί τή σύνταξη τής τε

λικής εκθέσεως πού θά καταγράψει αναλυτικά τά διάφορα έπί μέρους 

σημεία τής κατασκευής,τίς ειδικές λεπτομέρειες καί ίδιομορφίες 

λίθινων ttai μεταλλικΰν μέρων,τίς κατασκευαστικές ίδιομορφίες τΰν 

μή αναστηλωμένων μέρων τίς γεωμετρικές καί φυσικές μεταβολές τής 

κατασκευής τό διάσπαρτο υλικό πού προέρχεται άπό τήν Β.Πρόσταση 

θά περιλάβει τήν διατύπωση προτάσεων καί ενδεχομένως εναλλακτικών 

λύσεων τέλος δέ,κριτική των ρωμαϊκών "αναστηλώσεων" τΟν αναστηλώσεων 
* 

τοϋ atftvoç μας καί τ3ν προτεινομένων Εργων δστε νά άποβεΓ τό ισό

τιμο συμπλήρωμα τΤ|ς μελέτης τοΰ υπόλοιπου κτηρίου πού ήδη κυκλοφό

ρησε, δπης τονίζεται άπό τήν παρούσα προμελέτη η Εδίτότητό της αέ 

κανένα βαθμό δέν μπορεί νά αποτελέσει αρνητική προϋπόθεση οίίτε 
* · 

βεβαίως πρόσχημα γιάττήν καθυστέρηση των προτεινομένων στό τ£λος 

"πρώτων μέτρων" πού ό χαρακτήρας τους τά κάνει απολύτως αυτοτελή 

ως προς τήν οριστική μελέτη ενω έξ'άλλου γίνονται άπό τήν έκταση 

καί τήν φύση τής φθορδς κάτι περισσότερο άπό αναγκαία. 

Τίλος άν καί ή παρούσα προμελέτη προσφέρει αρκετές λεπτο

μέρειες γιά τήν κατανόηση τοϋ θέματος προτείνεται ή έπί τόπου συ

νεργασία τής 'Ομάδας 'Εργασίας μέ τό Τεχνικό Γραφείο (δπως έγινε 

άλλωστε παλαιότερα γιά τήν πρόσταση των Καρυατίδων)γιά τήν άμεση 

ενημέρωση των μελδν της πάνω στά πιό κρίσιμα σημεία τής συντηρήσεως 

τής οροφής καί τοϋ τοίχου τής Β,Προστάσεως. 
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Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η . · 

Η ΟΡΟΦΗ ΤΗΣ Β.ΠΡΟΣΤΑΣΕΩΣ. 

Ή οροφή τής βορείας προστάσεως αποτελείται: 

1) άπό πέντε (5) £σαπέχουσες,παράλληλα τοποθετημένες δοκούς 

πού χωρίζουν τό χδρο ανάμεσα στον Α. καί Δ. θριγκό σέ 6 φατνωματι-

κά διαστήματα. 

2) άπό τίς φατνωματικές πλάκες πού καλύπτοου τά 2 διαστήμα

τα ανάμεσα στον θριγκό (άντίθημα ζωφόρου) καί τίς ακραίες δοκούς 

καί τά τέσσερα διαστήματα ανάμεσα στίς δοκούς. 

Τό περίγραμμα τής οροφής άποτελοϋν τά άντιθήματα τής ζωφόρου 

τοϋ βριγκοϋ καί οί μεταδόκιες πλάκες πού φράσσουν τά κενά ανάμεσα 

στίς κεφαλές των δοκών πάνω άπό τόν βόρειο τοίχο καί πάνω από τό 

επιστήλιο τής προσόψεως. 

Κάθε δοκός έχει διαστάσεις 6.60 Χ 0.80 Χ 0.65Α καί β0ρος 

9.550KÉ). Τό φορτίο των φατνωμάτων πού φέρει κάθε δοκός ίσοϋται 

μέ (55ç|S2fcg)x 2q 3.300Kg . 

Ή στατική λειτουργία των τριών προς Δ. δοκών άλλαξε μετά 

τήν αναστήλωση τής Β.προστάσεως. Ένω δηλαδή αρχικά ήσαν άμφιέρι-

στες καί αύτοφερόμενες σήμερα τά μεσαία τμήματα τους είναι αναρτη- „ 

>ίένα άπό υπερκείμενες κυρίως φέρουσες σύνθετες σιδηροδοκούς καί μόν 
• 

μόνο τά ακραία τμήματα τους εδράζονται κανονικά καί είναι σέ μικρό 

μέρος τοϋ άρχικοϋ τους μήκους άμφιέρειστα. 

Οί. φέρουσες σιδηροδοκοί αποτελούνται άπό τρείς παράλληλα 

τοποθετημένες διατομές ΙΝΡ 300· 

Ή ανάρτηση έχει γίνει μέ ζεύγη αθέατων Λναρτήρων μορφής 

κυλινδρικής ράβδου τοποθετημένων μέσα σέ κατακόρυφες οπές τδν δοκών 

Ή διάμετρος των οπών εδυαι άγνωστη, Ή άγκύρωση τδν άναρτήρων στό 

πάνω πέλμα των σιδηρδν διατομδν καί στό κάτω πέλμα τδν δοκδνέγινε 
Ι * 

μέ σιδηρά όρθογωνικά ελάσματα. 

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ Β.ΤΟΙΧΟΥ. 

Τό ανώτερο μέρος τοϋ Β. τοίχου αποτελείται» 

1) άπό τό άνώφλιο καί τό υπέρθυρο τοϋ μεγάλου θρρ^ματος 

πού προέρχονται άπό τή ρωμαΐ'κή επισκευή· 

Bài τά δύο είναι ρηγματωμένα στό μέσον καί αρχική υποστηρί

ζονταν άπό τό άνώφλιο τοϋ μεταγενέστερου πρόσθετου λίθονου εσωτερικού" 
• 

< 



πλαισίου τοϋ θρρώματος. 

Κατά τίς αναστηλωτικές εργασίες τοϋ Ν.Μπαλάνου τοποθετήθηκαν 

σέ μεγάλο κατάλληλο λάξευμα τής ανατολικής πλευρΒς τοϋ Ρωμαϊκοϋ 

(κυρίου) άνωφλιοϋ δύο παράλληλες σιδηροδοκοί πού θά ανελάμβαναν 

τήν καταργημένη στατική λειτουργία τοϋ άνωφλιοϋ· 

2) άπό δύοοδόμους λιθοπλίνθων διαστάσεων 1.30 Χ 0.66 Χ 0.49 απ' 

άπό αυτές έξ'δλοκλήρου δύο ύπέρκεινται τοϋ υπέρθυρου καί επομένως 

ή έδραάή τους έχει καταργηθεί. 

Μέ δμοιο τρόπο έχει καταργηθεί,έν μέρει ομος,ή έδραση τδν 

τριδν μεσαίων υπερκείμενων λιθοπλίνθων. 
» 

3) άπό τήν έπικρανίτιδα πού αποτελείται άπό μέλη μήκους 1.30· 

4) άπό τρία έπιτοίχια επιστήλια πού εδράζονται (μέ τό μήκος 

τους) πάνω στην έπικρανίτιδα κάί φέρουν: 

α) Τό ήμισυ περίπου άπό τό συνολικό φορτίο τής δροφής= 

=(3.800 + 9.550) Χ 5 : 2 = 33.400Kg 

β) Τό φορτίο τδν μεταδοκίων πλακών καί τδν υπερκειμένων 

ακόμα σωζόμενων μερδν τοϋ κτηρίου στην περιοχή αυτή. 
* 

Τά επιστήλια αυτά είναι τρία μέ Αφος 0.12, βάθος 0,66 καί 

μήκη (άπό Α προς Δ) 2.781,3.227 καί 2.584 (κατά Stevens). 

Τό μεσαδο επιστήλιο ύπέρκειται τοϋ μέρους τοϋ τοίχου,πού έχει χα

λαρώσει πάνω άπό τό μεγάλο θύρωμα. "Αποτέλεσμα τής κακής του εδρά-

σεως είναι τό κατακόρυφο ρήγμα πού παρουσιάζει,μόνο αυτό άπό τά 
* 

τρία επιστήλια. 

ι »' 
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ. 
• 

ι 

Ή ρυγμάίωση καί ή υποχώρηση τοϋ άνωφλίου καί τοΟ υπερ

θύρου σέ πρώιμους ήδη χρόνους δέν αποτέλεσε πολύ σοβαρό κίνδυνο 

γιά τήν Βόρεια Πρόσταση σάν σύνολο,μιά καί ή φύση των ύλικδν 

δπως καί ή δομή τής κατασκευής επιτρέπουν πάντοτε τή μετάβαση σέ 

μ"ία άλλη μορφή στατικής λειτουργίας ,στήυ περίπτωση πού καταργεί-
• 

ται ή αρχική στατική λειτουργία. "Ετσι: 

1) Τό αμέσως υπερκείμενο μέρος τοϋ τοίχου εμφάνισε σημα

ντικές παραμορφώσεις (κύριες καί άμεσες ή πρωτογενείς),πού ή 
ι 

επίδραση τους δμως εκτείνεται μέ έλαττούμένη ένταση σ'δλόκληρη 

τήν Βόρεια Πρόσταση (έξ επιδράσεως ή δευτερογενείς). 

2) OC πλευρικά υπερκείμενες λιθόπλινθοι μαζί με'τά απώτε

ρα υπερκείμενα μέλη τής έπικρανίτιδος καί τοΰ επιστηλίου έπιρρε-

άστηκαν σέ πολύ μικρό βαθμό καί ανέπτυξαν στατική λειτουργία έκ-

φορικής θόλουκάτω άπό δχι πολύ δυσμενείς δρους,μία καί©£ τέσσερεις 

δοκοί συνέχιζαν νά φέρονται άπό συνεχή καί συμπαγή μέρη τοϋ τοίχου 

ένδ μόνο ή μεσαία φόρτισε τό έκφορικό αυτό τόξο,μέ τρόπο πού σέ 

ένα βαθμό ύφίστστεο ή λανθάνειέτσι ή άλλοιδς σέ όμοιες κατασκευές, 

ανεξάρτητα άν τό άνώφλι λειτουργεί στατικά ή fêçii» 

Παρά τήν ήπιότητα τοϋ προβλήματος δ άναστηλωτής εγκατέστησε 

μέσα σέ λάξευμα(() τοϋ μεσαίου καί των προσκείμενων σ'αύτό άκρων 

τδν εκατέρωθεν επιστηλίων δύο σιδηρόδοκούς άστοχα μεγάλου μήκους 

(4.50) καί δυσανάλογα μικρής γιά τό μήκος καί τά φορτία τους δια

τομής ΙΝΡ 230, πού προορίζονταν νά αναλάβουν δχι μόνο τή φόρτιση 

τής μεσαίας δοκοϋ τής οροφής,δπως ήταν προαιρετικά αναγκαίο,άλλα 

καί τή φόρτιση των δόο'άλλων εκατέρωθεν δοκών,πού σέ καμμιά περί

πτωση δέν έπιρρεάστηκε ή ίάορροπία τους,τουλάχιστον άπό τήν ζημιά 

τοϋ άνωφλιοϋ. 

Στό σημείο αυτό τονίζετβο δτι od σιδηρές δοκοί τοϋ Β.τοίχου 

καί τοϋ άνωφλεϋϋ: 

1) Δέν συνετέλεσαν στην εξουδετέρωση των παραμορφώσεων, 

δηλαδή α) τό άνώφλιο συνέχισε νά διατηρεί τήν δυσάρεστη'δψη τής 

ύποχωρήσεως τοϋ μέσου του καί τής μετατοπίσεως καί στροφής τδν 

άκρων του μέ τρόπο πού νά βλάπτει τρομερά τή μορφή τοϋ θυρώματος· 

β)Στατικά συνέχισε καί συνεχίζει νά ίσορροπεί σάν τριάρθρω-

το άλλα 'καί άμφίπακτο(Γί)τόξο συνθλίβοντας καί συντρίβοντας τά 

/ 
* · * 
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πακτωμένα του άκρα καί τους έν επαφή κλασσικούς σταθμούς τοϋ 

θυρώματος,δπως καί τά χείλη τοϋ μεσαίου ρήγματος. 

γ) "Ομοια ούτε ή εμφάνιση ούτε ή στατική λειτουργία τοΟν 

άμεσων υπερκείμενων λιθοπλίνθων αποκαταστάθηκε. 

δ) στην έδραση τής μεσαίας δοκοϋ φτάνουν 'αποσβεσμένες 

od γεωμετρικές επιδράσεις καί δέν θά απαιτείτο αναίρεση παρα

μορφώσεως. * 
• 

2). Δέν ανελάμβαναν άκάμη καί έξ'αρχής παρά μόνο μικρό 

μέρος των φορτίων,γιά τά οποία προορίζονταν. 

α) λόγω άστοχης συλλήψεως.(Σέ κτυπητή Αντίθεση μέ τήν 

θαυμαστά εύστοχη σύλληψη των σίδηρων ενισχύσεων των επιστηλίων 

των Προπυλαίων άπό τόν Μνησικλί^). 

β) λόγω κακίας διαστασιολογήσεως, πού ανεξάρτητα hnó τή 
σύλληψη καί έμπνευση αποκαλύπτει άπλοϊκότητα ύπολογισμοΟ,δηλα-

δή επιδίωξη μόνο της επιθυμητής αντοχές καί δχι ττ̂ ς αναγκαίας 

γLd τή συνεργασία μέ τό λίθο ακαμψίας. 

'Αντιθέτως ο£ σιδηροδοκοί πού άναρτοΟν τήν οροφή άποτε-
ι 

λοϋν καί κσλή σύλληψη,καί επιτρέπουν μέ τά σπειρώματα τδν άναρ-

τήρων συμβιβασμό τής αναγκαίας εύθύτητος τδν Μαρμάρων μέ τήν 

αναπόφευκτη κάμψη τδν μεταλλικδν φορέων. 



ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. 

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. 

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΩΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΩΣ Σ Τ Ι Σ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Σ Ι Δ Η Ρ Ω Ν . 
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'Ασφαλώς είναι εξαιρετικά μεγάλος ό βαθμός οξείδωσεως τΏν 

μεταλλικών φορέων καί επισημαίνεται δτι ή διαπίστωση του δέν είναι 

πάντοτε εΰκολη , διότι τά επισκέψιμα μέρη τ3ν φορέων είναι τακτικά 

συντηρημένα καί μ2ς δίνουν μία εντελώς πλαστή είκόνα σέ περίπτωση 

πού γενικώόοτίχιΐς θεωρήσουμε δτι τήν ίδια δψη 2χουν καί τά αθέατα· 
1
H δποψη αυτή απορρέει καί άπό πλήθος άλλων περιπτώσεων, 

« 

άλλα επιβεβαιώθηκε μέ αναντίρρητο τρόπο άπό τήν πρόσφατη αυτοψία 

των μελών τοΟ τεχνικοϋ γραφείου καί τοϋ καθ.κ. Χ. Μπούρα,στήν όρο-

φή τής Β ,Ιίροστάσεως ,κατά καί μετά τήν συναρμολόγηση τοϋ μεταλλικοϋ 

ικριώματος στην 2η καί 3η έβδομάδ'α τοϋ 'Απριλίου 1978. Έπισημαίνετα 

δτι ανάλογη αυτοψία είχαν κάνει παλαιότερα καί ο£ τεχνίτες συντη

ρητές των μνημείων άπό τους οποίους (κυρίως τους Ν.,Ο.καί Μ.Σκαρί)) 

είχαμε ήδη προφορικές περιγραφές τής καταστάσεως. 

Τό πάχος των στρωμάτων των οξειδίων,πού μορφώνουν σήμερα τίς 

αθέατες έπιφάνειςς των φορέων είναι τής τάξεως τοϋ ενός μέχρι δύο 

εκατοστά του μέτρου,όπως αποδεικνύουν δείγματα,πού αποσπάσθηκαν άπό 

τήν βόρεια σιδηροδοηό τοϋ επιστηλίου τοΟ Β.τοίχου, ϊά δείγματα άπο-

τελοϋνται άπό επάλληλα £σοπαχή ευδιάκριτα στρώματα οξειδίου,πού προ-
• 

έρχονται άπό τήν οξείδωση τοϋ άνω πέλματος τοϋ ΙΝΡ. Τό πά^ος καί ή 

ποκνότητα τοϋ οξειδίου (δέν είναι άφρδτο) στηρίζουν τήν εκτίμηση δτι 

μόνο τό 50ίο τής μεταλλικής μάζης διατηροϋν ακόμη κάποια ίκανότητα • 

γιά στατική λειτουργία καί δτι ή αύξηση τοϋ δγκου των διατομών λόγω 

οξειδώσεως,εχει υπερβεί σέ ορισμένες περιπτώσεις κατά πολύ τό διπλά

σιο,του άρχικοϋ δγκου. 

Βρισκόμαστε λοιπόν, μπροστά σέ δύο γνωστά φαινόμενα προχωρη

μένα σέ μεγάλο βαθμό: α) Εντονότατη άπίσχναση,δηλαδή εξασθένηση τ*" 

διατομών καί υπέρβαση αντοχών. 
* * 

β) Έπιταχυνόμενη διόγκωση στρωμάτων οξειδίων,δηλαδή γεμμετρι-

κή μεταβολή μορφών καί θέσεων,άσκηση δυνάμεων σέ εφαπτόμενα ή έδρα-

ζόμενα ή περιβάλλοντα σώματα. 

Τά δύο πιό πάνω' φαινόμενα έγινε δυνατόν νά άναγ«Μρίσουμε 

κυρίως στίς εντοιχισμένες σιδηροδοκούς καί νά συμπεράνουμε μονοσή-

μαντα άπό τά ορατά επιφαινόμενα γιά τους άναρτήρες καί τό κάτω αθέατο 

έλκυόμενο πέλμα τΏν σιδηρΌδοκΰν αναρτήσεως: 



1) Ή διόγκωση τοίν εντοιχισμένων στό έπιστύλιο δοκδν, 

είχε σάν άποτέλεμμα τήν ανύψωση τοϋ μέγιστου μέρους τής οροφής 

κατά τήν Ν.πλευρά της,είς πείσμα τδν 25,περίπου τόννον,πού 

άντιστοιχοϋν στίς υπερυψωμένες εδράσεις τΏν τριδν μεσαίων κυρίω 

δοκών καί των μεταδοκίων πλακών. 
* 

* * · 

Κατά ακριβείς μικρομετρήσεις τής Ι3ης άΑπριλίου 1978. 

ΔΟΚΟΙ 

άπό Α.προς Δ. 
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* 2mm πού γίνονται αντιληπτά δέν άποτελοΟν υπερύψωση άλλα τόν 

Scamillus. 
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άπό Α.προς Δ. 
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Α. άκρον 
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5η 
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Ή ανομοιόμορφη ανύψωση μεταδοκίων καί~δοκδν έχει σάν συνέπεια 

τόν σχηματισμό λίαν δυσμενδν γίά τήν άχβραιότητα τδν λίθων σφη

νοειδών άρμδν ωσεως μεταξύ των: 
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2) Ή δίόγκωση τδν Λναρτήρων είχε σάν αποτέλεσμα τήν 

εμφάνιση νέων κατακόρυφων ρηγμάτων,εκλεκτικά σέ γειτονικές 

μέ τους άναρτήρες θέσεις ανάλογα μέ τήν διάστρωση τοΟ μαρ-

μάρου (διευθύνσεις σχισμού* "νερά")· 
# 

* 

3) Ή ανομοιόμορφη διαστολή τδν στρωμάτων τδν οξειδίων 

σέ αθέατες άσφαλδς πλευρές των δοκών αναρτήσεως είχε σάν απο

τέλεσμα τήν πρόσφατη πρόσθετη παραμόρφωση των τριδν αναρτημέ

νων δοκών κατά τήν έννοια τοϋ μήκους των. 

ΔΙΑΓΡΑΦΟΓΊΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕβΣ ΜΕΡΟΥΣ 

ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ 3.ΠΡΟΣΤΑΣΕΩΣ . 

"Η διάμετρος τδν άναρρήρων δέν είναι δυνατόν νά προσδιο

ριστεί χωρίς μία στοιχειώδη επέμβαση στό δώμα τής προστάσεως. 

Γίνεται δμως γνιιστή άπό μία πολύ σύναομη παραπομπή τοΟ Μπαλάνου 

σελ.43 Σημ.1, πού τήν καθορίζει 0,03m. 

Ή μορφή του* κάτω άκρου των άναρτήρων προσδιορίστηκε 

μετά άπό προσεκτική απομάκρυνση οξειδίων καί χρώματος άπό τους 

άρχ,μηχ. Παπανικολάου καί Κορρέ,καί ανταποκρίνεται σέ σπείρωμα 

διαμέτρου 40mm καί βάθους 4,5-5mm *-

"Αν ή πληροφορία τοΟ Μπαλάνου είναι ορθή,τότε οί άναρ

τήρες έχουν μεταβλητή διάμετρο,δηλαδή τά δύο άκρα μορφές σπει

ράματος παρουσιάζουν διάμετρο 40mm,ένδ δ μεταξύ τους κυλινδρι

κός κορμός διάμετρο 30mm,πού ανταποκρίνεται στην ενεργό διατομή 

των σπειρωμάτων. Τό συνολικό μήκος τδν άναρτήρων υπολογίζεται 

περί τό 1.20 

Ή έντονη καί συνεχής παρουσία υδάτων καί υγρασίας γύρω 

άπό τά ελάσματα τοϋ* κάτω πέλματος τδν δοκδν τής οροφής σέ αντί

θεση μέ τήν πιό ήπια εμφάνιση τής υγρασίας στίς ψατ'νωματικές 

πλάκες καί τά κυμάτια τδν δοκών ερμηνεύονται μονοσήμαντα άπό τήν 

αδυναμία τής επικαλύψεως νά εξασφαλίσει πλήρη στεγάνωση στην 

οροφή. Καθώς οί αρμοί έδράσεως τδν φατνωματικδν πλακδν είναι «τω 

σφραγισμένοι μέ σιμεντοκονία εξαναγκάζονται τά λί^α ύδατα βδύ 

πάντοτε διαπερνούν τή μόνωση νά συρρέουν στίς οπές σχηματίζοντας 

στήλες ύδατος πού γιά τόν σχηματισμό ρους άρκεΓ συγκριτικά τόσο 

πολύ μικρή ποσότητα ύδατος,πού καί οί πιό σύντομες βροχές μπορεί" 
* * 
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νά προμηθεύσουν. 

Καθώς λοιπόν ή χωρητικότητα των Λπδν είναι μικρή καί 

ή απορροή στό κάτω μέρος τους,λόγω έμφράξεως άπό οξείδια ράβ

δων καί ελασμάτων,βραδύτατη,συντηρείται πάντοτε μετά άπό βρο

χή μία σχεδόν πλήρης στήλη ύδατος γύρω άπό τους άναρτήρες γιά 

πολλές μέρες,ένδ ή υγρασία είναι μόνιμη έκτος ίσως άπό τους 

θερινούς μήνες. 

Κάτω άπό αυτές τίς συνθήκες καί μέ τήν βοήθεια τδν 

συγκριτικών στοιχείων όξειδώσεως τδν εντοιχισμένων δοκδν ύπο-

τίθενται μεγάλα στρώματα οξειδίων γύρω άπό τους άναρτήρες πού 

τό πάχος τους δέν είναι άσφαλδς δύο εκατοστά ΰπως στίς δοκούς, 

άλλα μπορεΓ νά υποτεθεί μετριοπαθδς 0,5 εκατοστά. 

*Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται άπό τά κατακόρυφα ρήγματα 

πού διαπερνοΟν τήν Δ.δοκό στίς θέσεις τδν αναρτήσεων, ήΗ διεύ

ρυνση των ρηγμάτων αυξάνει συνεχδς δπως δείχνουν πρόσφατοι έλεγ

χοι μέ τζαιάάκια. Τά ρήγματα αυτά οφείλονται κυρίως στή διόγκωση 

τδν οξειδίων τδν άναρτήρων καί δευτερευόντως στά οξείδια τδν 

δοκών καί ελασμάτων,δηλαδή συνολικδς καί άποκλβεστικδς προξε-

νοΟνται εκτείνονται καί πολλαπλασιάζονται κάβω άπό τίς συνεχεΓς 

πιέσεις στρωμάτων οξειδίων. 

Γιά νά φανεί τό μέτρο τής καταστροφής άρκεΓ καί μόνο νά 

άναφερθεΓ δτι ή ορμή τδν βλημάΐων καί ή βιαιότατη πρόσκρουση 

των τεράστιων αύτδν λίθων μεταξύ τους καί μέ τό έδαφος μετά άπό . 

έπιταχυνόμενη πτώση άπό ύφος ΙΟ.Ομέτρυυ κατώρθωσαν νά κόφουυ τίς 

δοκούς μόνο σέ ëva σημείο. 'Αντιθέτως ή λανθάνουσα ύπουλη δράση 

τδν οξειδώσεων προξένησς καταστροφή πού ως προς τόν τεμαχισμό τή 

τής δοκοΟ δέν θά ήταν σέ καμμιά περίπτωση υπερβολή νά θεωρηθεί 

δτι ίσοδυυαμεΓ μέ τό αποτέλεσμα άλλων δύο καταρρεύσεων τής Β. 

Προστάσεως. 

Ή διόγκωση των άναρτήρων φαίνεται Οτι δέν είναι τό μόνο 

αίτιο τοΟ τεμαχισμοΟ των δοκδν. Ή μορφή τδν ρηγμάτων άλλα καί 

είδικές μετρήσεις δείχνουν δτι τό σύνολο πού άποτελοΟν μαρμάρινες 

δοκοί καί σιδηροδοκοί παρουσιάζουν κύρτωση προς τά άνω αντίθετα 

προς τήν αναμενόμενη κάμψη πού προζενοΟν τά βάρη. Είναι φανερό 

δτι στίς μεταλλικές διατομές αναπτύσσονται αρνητικές καμπτικές 

ροπές μέ απόλυτη τιμή σημαντικά μεγαλύτερη άπό τίςθθετικές καμ-

τικές ροπές ,πού προξενεί* τό βάρος. Άπό τό φαινόμενο αυτό συμπε

ραίνεται δτι ή οξείδωση δέν είναι ομοιόμορφη άλλα ανομοιόμορφη, 

γεγονός πού έκτος άπό τους συνηθισμένους κινδύνους εγκυμονεί καί 

άλλους κινδύνους,πού δπως ήδη ελέγχεται άπό τίς ορατές εκδηλώσεις 
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I 

t * 

τής καταστροφής άσφαλδς θά οημιουργήσουν στό εγγύτατο μέλλον 

δξυνση τοϋ φαινομένου. Χωρίς νά χρειαστεί νά υποτεθεί* στρδμα 

οξειδίων πάχους 2 Εκ.,δπως αυτό τδν εντοιχισμένων δοκδν,άρκεΓ 

στρδμα πάχους 0,5έκ. γιά νά απομείνει στους άναρτήρες φέρουσα 

διατομή κάτω τοϋ* μισοϋ τής αρχικής. 

Δέν μπορεί νά είναι γνωστό άν δλοι οί άναρτήρες παρου

σιάζουν τόν Ιδιο βαθμό φθορδς,είναι δμως γνωστό δτι δταν εν

δώσει 6 πρώτος άπό αυτούς τότε θά ακολουθήσουν μεταβολή τ̂ ΐ} 

γραμμής κάμψεως τδν σιδηροδοπδν καί μικρές μετακινήσεις τδν 

συγκολλημένων κομματιδν. Ταυτόχρονα θά συμβεί νέα κατατομή 

τδν δυνάμεων στίς αναρτήσεις πού άν ύπερβοϋν τήν φέρουσα ίκα-

νότητα κάποιας άπό αυτές θά προξενήσουν στην θέση της νέα κα

τάργηση στηρίξεων. 

'Από τό σημείο αυτό καί μετά ή πρόγνωση είναι βαρύτατη. 

Ή δοκός αναλαμβάνοντας έν μέρει στατική λειτουργία επιπέδου 

θόλου θά ασκήσει ένίονη ώθηση πού υπερβαίνει πολλές φορές αυτή 

πού μπορεΕννά αναλάβει ό θριγκός. Τότε τίποτα πιά δέν μπορεί" 

νά εμποδίσει τήν κατάρρευση τμήματος τής οροφής καί ίσως τοΟ 

βριγκοϋ. 
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ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Β.ΠΡΟΣΤΑΣΗ. 

Ι 

Ή αυτοψία στην εντοιχισμένη σιδηροδοκό ,μετά άπό τήν 

πρόσφατη αυτοψία στην σιδηροδοκό πού προξένησε τήν καταστροφή 

μεγάλου μέρους ενός επιστηλίου τδν Προπυλαίων,επέτρεψε άλλη 

μία κάί μάλιστα πιό πολύτιμη παρατήρηση τδν μελετητδν τοϋ τεχ

νικοϋ γραφείου πάνω σέ ενα αθέατο ψέραν μεταλλικό στοιχείο, 

(μέχρι τώρα ήταν δυνατή ή παρατήρηση μόνο έπιφανεισκδν ή έν 

μέρει επιφανειακών μεταλλικών στοιχείων). 

ΚαίΓώς ô εντοιχισμένος φορέας βρίσκεται σέ αντικειμενικά 
ι 

'καλύτερες συνθήκες άπό δσο οί φορείς των οροφών καί θριγκων 

άποτελεΓ κάθε άλλο παρά υπερβολικό μέτρο γιά τήν συγκριτική 

εκτίμηση τής καταστάσεως άλλων μεταλλικών φορέων,πού ή άμεση 

παρατήρηση τους παραμένει προς τό παρόν αδύνατη μέ τό νέο αυτό 

συγκριτικό μέτρο αποκαλύπτεται ή κατάσταση πολύ οξύτερη άπό δσο 

μέχρι στιγμής ένομίζετο. 
• • 

Είναι πραγματικά άποφαστιστική ή πρόσφατη αυτή αποκάλυψη 

τής προόδου τής φθοράς όχι μόνο γιά τήν μέγιστη δυνατή επίσπευση 

τής πρώτης τουλάχιστον επεμβάσεως στή Πόρεια Πρόσταση,άλλα καί 

γιά τήν εντατικοποίηση τοϋ ρυθμοϋ κλιμακώσεως τής επεμβάσεως 

στά υπόλοιπα τμήματα του κτηρίου πού είναι γνωστά γιά τά ανάλογα 

μέ τή Β.Πρόσταση προβλήματα πού παρουσιάζουν. 

'Από τήν άποψη αυτή στην περίπτωση τής προστάσεως τδν 

Καρυατίδων δ κίνδυνος τής καταστροφής των αγαλμάτων καί των άλλων 

γλυπτικών μορφών δέν εντοπίζεται μόνο στον ατμοσφαιρικό παράγοντα 

τής προσβολής τής επιφανείας του μαρμάρου άλλα εκτείνεται καί 

στους ακόλουθους ενδεχομένως κινδύνους; 

1ος κίνδυνος: Τοπικές διαρρήξεις καίττεμαχισμοί μέρων θριγκοϋ 

καί τής οροφής. 

2ος κίνδυνος: Καταρρεύσεις μέρους τής οροφής κάτω άπό δυσμενείς 

συνθήκες. , 

Ή εκλεκτική αντιμετώπιση μέρους των κινδύνων καί ΰχι τοϋ 

συνόλου τους (π.χ.έπί τόπου,προσωρινά βέβαια,κλιματισμός) αποβαίνει 

ημίμετρο ύς προς τήν απαίτηση συνολικής αντιμετωπίσεως τοϋ ενδε

χομένου Ιου κινδύνου,ή Αποβαίνει ματαιότης στην περίπτωση τοϋ εν

δεχομένου 2ου κινδύνου, (π.χ. σέ περί*3ωση καταρρεύσεως μέρους τής 

οροφής τής προστάσεως οί τυχόν βιτρίνες τοϋ κλιματισμοϋ θά συν-

τρίβουν μαζί μέ τά προστατευόμενα άπό αυτές αγάλματα). 



Είναι φανερό λοιπόν δτι μόνο ή έγκαιρη εφαρμογή πλήρων 

καί οριστικών επεμβάσεων άποτελεΕ* τή μόνη ενδεδειγμένη λύση. 

Καθώς ή οποιαδήποτε εναλλακτική λύση προϋποθέτει κατ'αρχήν τήν 

αποσυναρμολόγηση καί καθώς σέ κάθε περίπτωση ή συναρμολόγηση 

αποτελεί τήν κυρίως αποκατάσταση ένδ ή αποσυναρμολόγηση τήν 

ριζικά σωστική φάση τής επεμβάσεως καταντΟ αποτέλεσμα σιοοκ-

χειώδους λογικής δτι ή αποσυναρμολόγηση: 

α) είναι iV μόνη προϋπόθεση γιά τήν εξουδετέρωση τδν 

έστιων τής μηχανικής καταστροφής(άπό τήν άσκηση πιέσεων έκ 

μέρους των οξειδίων). 

β) είναι βάση ανεξάρτητη άπό εναλλακτικές λύσεις συναρ

μολόγησε ως. 

καί γ) είναι πράξη πού ή επιτυχία της είναι ευθέως ανάλογη 

προς τήν αμεσότητα δηλαδή τήν επίσπευση της, (αντίθετα ή επιτυ

χία τής συναρμολογήσεως ωφελείται άπό μία μετρημένη 'ίνεση χρόνου 

γιά πιό προσεκτική εργασία, έρευνα καί γιά άλλα οικοδομικά μέλη 

δοκιμές γιά τήν διερεύνηση αίσθητικδν ζητημάτων κλπ). 

Μέ τήν ελπίδα κάι τήν πίστη δτι ή απειλή πού συνιστοϋν 

γιά τό κτήριο οί ενσωματωμένοι σέ αυτό μεταλλικοί φορείς είναι 

ακόμη δυνατόν νά εξουδετερωθεί,γίνεται παράκληση γιά τήν ταχύτατη 

δυνατή λήψη των μέΐρων πού'ήφη απορρέουν άπό τήν υπάρχουσα μελέτη 

καθώς καί τδν πρώτων μέτρων πού πιό κάτω προτείνονται γιά τήν 

Β.Πρόσταση. 

Είναι κατάλληλη ή στιγμή γιά νά τονιστεί άλλη μιά φορά,ή 

ανάγκη γιά εντατικοποίηση τοϋ παραγωγικοϋ μέρους τής εργασίας κάί 

τέλος δτι δσο οί παράγοντες τής φθοράς απείλοϋν τά μνημεία μέ υπο

βάθμιση , άλλο τόσο καί στον βαθμό πού ή φθορά είναι συνάρτηση χρόςου 

οί οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην έναρξη έργασιδν πού είναι κατ' 

αρχήν αναγκαστικές καί ήδη μελετημένες,αποτελεί δμοια,απειλή γιά 

τήν επιτυχία τής προσπάθειας μας καί γιά τή βέλτιστη συντήρηση τοΟ 

μνημείου. 

* 

} 


