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Μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος
Ελλάδος Νίκος Νικολόπουλος ζητά από τους Υπουργούς Πολιτισμού, Εσωτερικών και
Υποδομών να διαταχθεί έρευνα για τις καταστροφές του γεφυριού της Πλάκας και του
αρχαιολογικού μνημείου Θεογέφυρο στην Ήπειρο.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος αναδεικνύει το ζήτημα επειδή θεωρεί ότι δεν
είχαν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα προστασίας και πως τέτοια έρευνα ΔΕΝ έγινε, ακριβώς για
να μην αναδείξει ευθύνες, που είναι υπαρκτές και συγκεκριμένες.

Υπάρχει όμως και μια αθέατη πλευρά... που ίσως κρύβει ένα αβυσσαλέο κερδοσκοπικό
παρασκήνιο, τονίζει στην ερώτησή του και ζητά από τους συναρμόδιους Υπουργούς να πάνε
στη Βουλή να καταθέσουν συγκεκριμένα έγγραφα και να απαντήσουν στα παρακάτω
ερωτήματα:

1. Πότε και με βάση ποιο αίτημα και ποιά εισήγηση έδωσε άδεια η αρχαιολογική υπηρεσία
της περιοχής για έργα και τοποθέτηση σωλήνα στο Θεογέφυρο;

- Να κατατεθούν στη Βουλή και το αίτημα και η εισήγηση και η άδεια, αν αυτή έχει δοθεί.
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2. Ποιος εκτέλεσε το έργο τοποθέτησης του σωλήνα, πότε και με σύμβαση ποιού φορέα του
Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών ή του Υπουργείου Δημοσίων Έργων;

3. Έχει διατάξει το Υπουργείο Πολιτισμού έρευνα για τα αίτια καταστροφής;

- Να κατατεθεί στη Βουλή η εντολή αυτή αν έχει δοθεί και σε διαφορετική περίπτωση να
απαντήσετε γιατί ως σήμερα δεν έχετε διατάξει σχετική έρευνα.

4. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διατάξει έρευνα για τα έργα τοποθέτησης σωλήνων στο
Θεογέφυρο;

5. Έλαβαν υπόψη τους οι προαναφερόμενες κρατικές υπηρεσίες, δηλαδή του Υπουργείου
Πολιτισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών (Περιφέρεια Ηπείρου), του Υπουργείου Δημ.
Έργων τις προ τριετίας ρητές προειδοποιήσεις του Προέδρου του Κέντρου Ιστορικών
Μελετών Θεσπρωτίας Μιχάλη Πασιάκου;

- Να κατατεθεί κάθε σχετική με το θέμα αλληλογραφία των δημοσίων υπηρεσιών των
προαναφερομένων φορέων και Υπουργείων;

6. Είναι αλήθεια ότι τον Αύγουστο του 2016, ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος
Καχριμάνης ανέθεσε το έργο «Αποκατάσταση κατολίσθησης αρδευτικού στη θέση
Θεογέφυρο Ζίτσας»; Εάν ναι με ποιά διαδικασία και σε ποιόν φορέα;

- Να κατατεθεί στη βουλή κάθε σχετικό έγγραφο για την ανάθεση αυτή.
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