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Οι καταστροφές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρη την Ήπειρο είναι μεγάλες
και εκτεταμένες. Με τη πτώση του γεφυριού της Πλάκας να έχει συγκινήσει τους
Ηπειρώτες ανά την υφήλιο.

Η ιστορική και πολιτιστική αξία του πανέμορφου γεφυριού είναι ανεκτίμητη και ευτυχώς
μέχρι τώρα όλοι αμέσως μιλάνε για αναστήλωση. Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να
γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να αδιαφορήσει κανείς ούτε να ολιγωρήσει με καθυστερήσεις
.

Ήδη ο δήμαρχος βορείων Τζουμέρκων ηγείται πανηπειρωτικής κίνησης για την αναστήλωση
του γεφυριού. Πρέπει να βρεθούν χρήματα και υποστηρικτές ώστε όλα να γίνουν με πολύ
γρήγορους ρυθμούς και με τον ποιο σωστό τρόπο.

Το γεφύρι της Πλάκας ήταν κόσμημα της λαϊκής αρχιτεκτονικής , κατασκευασμένο με την
κομψότητα και τη λεπτομέρεια των κοσμημάτων της εποχής. Ένα πέτρινο λεπτό περίτεχνο
στεφάνι πάνω από τον Άραχθο . Ήταν αφορά των κατοίκων των Τζουμέρκων και
συνδεδεμένο με την καθημερινότητα ακόμη και σήμερα.

Δεν είναι δύσκολο να αναστηλωθεί με τις δικές του πέτρες που μπορούν θα βρεθούν όταν
τραβηχτούν τα νερά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αναστυλωθεί το γεφύρι της Πλάκας.

Εάν αδιαφορήσει η κυβέρνηση θα βρεθούν πάρα πολλοί που θα συνδράμουν στην
αναστήλωση του.
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Η κακοκαιρία επιμένει τα προβλήματα θα ενταθούν από τις νέες χιονοπτώσεις και τα
πλημμυρικά φαινόμενα. Η πολιτική προστασία σε όλη τη Ήπειρο είναι σε κινητικότητα αλλά
δεν αρκεί για την έκταση των προβλημάτων.

Πλέον ξέρουμε ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα είναι παρόντα κάθε χειμώνα και οι
οικονομικές καταστροφές που θα προκαλούν κάθε χρόνο θα μεγαλώνουν . Ίσως από τύχη
δεν υπάρχει και τίμημα από ανθρώπινες ζωές αυτή τη φορά.

Όλοι γνωρίζουν τι χρειάζεται να γίνει .Το σκεπτικό δεν έχουμε κονδύλια δεν μπορεί να
ισχύσει πιά .Τα φαινόμενα μεγαλώνουν σε ένταση και σε καταστροφές.

Το κράτος είναι επιβεβλημένο να διαθέσει πόρους για την προστασία από τα καιρικά
φαινόμενα και για την ισχυρή παρουσία της πολιτικής προστασίας την ώρα της κρίσης.

Η κλιματική αλλαγή είναι σε ολόκληρο τον πλανήτη βλέπουμε και ακούμε τι συμβαίνει από
τις καταστροφές των καιρικών φαινομένων.

Δεν υπάρχει δυνατότητα ολιγωρίας, τα κρατικά κονδύλια για την προστασία των πολιτών
από τη μανία της φύσεις πρέπει άμεσα να πολλαπλασιαστούν και να αποδοθούν στις
περιφέρειες και τους δήμους.
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