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Στις αρχές του καλοκαιριού πρόκειται να είναι επισκέψιμο το γεφύρι της Πλάκας, το οποίο
εδώ και λίγες εβδομάδες ξαναστέκει όρθιο πάνω από τα νερά του Αράχθου.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί στο καθαρά τεχνικό κομμάτι του από τις αρχές Φεβρουαρίου,
όμως κατά νόμο και κατά την επιστήμη πρέπει να παραδοθεί στο κοινό αφού υποστεί τις
έρευνες και τις παρατηρήσεις που πρέπει να έχει ένα τέτοιο έργο.
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Ο Γιώργος Σμύρης, ο καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ένας από τους ανθρώπους που παρακολούθησαν και
συμμετείχαν από πολύ κοντά στη διαδικασία της ανέγερσης του νέου γεφυριού, μίλησε για
τη διαδικασία που απομένει από εδώ και στο εξής, μέχρι τη στιγμή της οριστικής
παράδοσης του γεφυριού στην ανθρώπινη χρήση.

"Έργο σαν αυτό τα τελευταία 100 χρόνια τουλάχιστον δεν έχει γίνει" τόνισε
χαρακτηριστικά ο κ. Σμύρης, τονίζοντας ότι θέλει και τη δική του επιμέλεια... "Περπατάμε
και τώρα στο γεφύρι όμως καλόν είναι να του δώσουμε τις δυνατότητες σε λίγους μήνες να
υποστεί αυτά που υφίσταται οποιαδήποτε μεγάλη κατασκευή αυτού του είδους στον κόσμο
ολόκληρο" σημείωσε λέγοντας πως το γεφύρι παρακολουθείται τόσο επίγεια όσο και με
ηλεκτρονικό σύστημα και θα εξακολουθήσει να παρακολουθείται για τα επόμενα 3 χρόνια.

Στις αρχές καλοκαιριού, τον Ιούνιο συγκεκριμένα, θα παραδοθεί στο κοινό και τότε θα
αφαιρεθεί και η τελευταία σκαλωσιά που έχει παραμείνει για να διευκολύνει τις τελευταίες
εργασίες.

Από το παράπλευρο τεχνικό κομμάτι απομένει να γίνουν και κάποια υδραυλικά έργα
απαραίτητα για ένα "αιώνιο έργο" όπως είπε που αιώνιο πρέπει να παραμείνει...

Η συμπεριφορά

Από το ξεσκάλωμα του γεφυριού μέχρι σήμερα, δεν έχει παρατηρηθεί κάποια ιδιαίτερη
συμπεριφορά που δεν είχε προβλεφθεί από τους μελετητές και επιστήμονες που
συμμετείχαν στην ανακατασκευή. Οι κινήσεις που έχουν ως τώρα παρατηρηθεί είναι μέσα
στα όρια του στατιστικού λάθους, όπως είπε ο κ. Σμύρης.

"2 με 3 χιλιοστά (σ.σ. μετακίνηση) είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, και υπολογισμένο,
καμία μετακίνηση άλλη δεν έχει υποστεί το γεφύρι που δέχτηκε και μια σεισμική δόνηση
στις 6 Φεβρουαρίου και μερικές κατεβασιές του ποταμού χωρίς να εμφανίσει καμία
αδυναμία" τόνισε ο κ. Σμύρης.
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