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Το πρωί της Κυριακής η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη και η
υποψήφια Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου,
επισκέφθηκαν τη Γέφυρα Πλάκας και ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών.

Όπως δήλωσαν, το στοίχημα κερδήθηκε και από το φθινόπωρο, το μεγαλύτερο μονότοξο
γεφύρι των Βαλκανίων θα στέκει και πάλι πάνω από τον Άραχθο.

Οι εργασίες για τη β' φάση της αναστήλωσης της Γέφυρας Πλάκας, που είχαν διακοπεί στα
μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, λόγω χειμώνα, επανεκκίνησαν από τη Δευτέρα 8
Απριλίου.

Μετά τη διαμόρφωση του εργοταξίου στην κοίτη του Αράχθου και του χώρου πάνω από το
ανατολικό βάθρο, το επόμενο βήμα θα είναι η μεταφορά και εγκατάσταση του τεχνικού
εξοπλισμού της εταιρείας «Νήρικος Α.Ε.», ώστε στη συνέχεια να γίνει η τοποθέτηση του
μεταλλότυπου και να ξεκινήσει η αποκατάσταση του κεντρικού τόξου (μήκους 27,6 μέτρων),
του καταστρώματος και των στηθαίων, καθώς και των υπόλοιπων εργασιών ολοκλήρωσης
της αποκατάστασης της γέφυρας.
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Ομιλία Γεροβασίλη

Στην ομιλία της από τα Πράμαντα, λίγη ώρα μετά την επίσκεψή της, στο Γεφύρι της
Πλάκας, ο κ. Γεροβασίλη ανέφερε πως με την αποτελεσματική συνεργασία των Υπουργείων
Υποδομών, Πολιτισμού, Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Ηπείρου, του δήμου
Βορείων Τζουμέρκων, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το ΤΕΕ τμήμα Ηπείρου,
βρέθηκαν τα χρήματα και επιλύθηκαν γρήγορα οι διαδικασίες. «Ήταν προτεραιότητα για την
Κυβέρνηση η αποκατάσταση του μνημείου, διασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση και κυρίως
μεριμνώντας για την αποτελεσματική θεσμική διαδικασία και συνεργασία» τόνισε μιλώντας
για ένα υπόδειγμα συνεργασίας φορέων, που έφερε αποτέλεσμα για ένα δύσκολο έργο.
Είναι το μεγαλύτερο πέτρινο γεφύρι που αναστηλώνεται σε όλο τον κόσμο, αποτελώντας
παγκόσμια τεχνική πρωτοπορία στην αναστήλωση πέτρινων γεφυριών.

Τα έργα ξεκίνησαν από πέρυσι το φθινόπωρο. Σε λίγες ημέρες, από το πρώτο δεκαήμερο
του Μαΐου αρχίζει η λιθοδομή και τον Οκτώβριο το γεφύρι θα είναι έτοιμο. «Θα μείνει με το
μεταλλικό κέλυφος για λίγους μήνες και τον Φεβρουάριο του 2020 είναι το ραντεβού μας
για να γιορτάσουμε την παράδοση» σημείωσε.

«Το γεφύρι της πλάκας θα είναι και πάλι στη θέση του γιατί ο κόσμος δεν το άφησε να
φύγει. Να καθησυχάσει έτσι κι ο πρωτομάστορας από τα Πράμαντα, ο Κώστας ο Μπέκας,
που με τεχνική ιδιοφυΐα το έκτισε 150 χρόνια πριν. Να καθησυχάσει και ο Μπέκας και να
πάψει να γυρίζει σκιά πάνω από τα ερείπια του γεφυριού» τόνισε χαρακτηριστικά.
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