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Έργα για την προστασία του κάστρου της Σκύρου

Τη σύμβαση για το έργο αποκατάστασης του "Βράχου" του κάστρου της Σκύρου υπέγραψε ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης. Πρόκειται για σημαντικές παρεμβάσεις,
προϋπολογισμού 2.150.000 ευρώ, με αντικείμενο τη στερέωση των βραχωδών πρανών τόσο
για την διάσωση των βυζαντινών μνημείων του Ιερού Ναού Επισκοπής και του Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου, όσο και για την προστασία του οικισμού, του επαρχιακού δρόμου και των
επισκεπτών από τα κατολισθητικά φαινόμενα που σημειώνονται μετά τις ζημιές που
προκλήθηκαν κατά τον σεισμό του 2001.
1. Κατασκευή ικριωμάτων.
2. Ξεσκάρωµα επισφαλών βραχωδών τεµαχίων.
3. Εφαρµογή µανδύα εκτοξευόµενου σκυροδέµατος.
4. Πλήρωση εγκοίλων στη βάση του πρανούς µε σκυρόδεµα ή λιθόδεµα και επένδυση µε
λιθοδοµή.
5. Πλήρωση τυφλών διακένων αποκολληµένων τµηµάτων βράχου µε κονίαµα ή σκυρόδεµα.
6. Σφράγιση ανοικτών και µεγάλων ρωγµών και πλήρωση µε ένεµα ή κονίαµα.
7. Παθητικές αγκυρώσεις, µέσω των οποίων θα εκτελεστεί εκ των προτέρων τσιµεντένεση.
8. Πλήρως αγκυρούµενο χαλύβδινο πλέγµα υψηλής εφελκυστικής αντοχής.
9. Ανακατασκευή τµηµάτων λιθοδοµών µίας ορατής όψης σε συγκεκριµένες θέσεις, όπου
κρίνεται ότι αυτές είναι επισφαλείς.
10. Πλήρωση τυφλών διακένων αποκολλημένων τµηµάτων βράχου µε κονίαµα ή σκυρόδεµα.
11. Πλήρως αγκυρούµενο χαλύβδινο πλέγµα υψηλής αντοχής.
«Έχουμε συνηθίσει να χαρακτηρίζουμε «στολίδια» κάθε περιοχής τα ιστορικά μνημεία μας και
πολλές φορές διαφημίζουμε ό,τι έκαναν οι πρόγονοί μας λες και τα δημιουργήσαμε εμείς.
Σημασία έχει να μπορούμε να διατηρούμε ότι έχουμε παραλάβει. Το κάστρο της Σκύρου είναι
ιστορικό στολίδι αλλά αν δεν φροντίσουμε να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις που χρειάζονται για
να προστατευθεί ο βράχος στον οποίο εδράζεται, δεν θα «ζήσει» για πολύ. Εκτός από την



ανάγκη να κρατήσουμε ζωντανό αυτόν τον ιστορικό πλούτο, συντρέχουν λόγοι ασφάλειας
των πολιτών. Με αυτές τις παρεμβάσεις κλείνουμε αυτό το θέμα. Θα μπορούμε να λέμε ότι ο
οικισμός, ο δρόμος και φυσικά το Κάστρο με τους επισκέπτες του, είναι ασφαλή, χωρίς το
άγχος κατολισθήσεων ή άλλων προβλημάτων» δήλωσε ο κ. Μπακογιάννης επισημαίνοντας ότι η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει αποδείξει την ευαισθησία της στα θέματα τόσο της ασφάλειας,
όσο και της προστασίας των μνημείων με πρωτοβουλίες και έργα που αναβαθμίζουν τις
συνθήκες και τις υποδομές τους.


