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Ευθύνες στην Περιφέρεια από φορείς και κατοίκους, με μηνύσεις απειλεί ο Αλ.
Καχριμάνης

Μια από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία των Τζουμέρκων θα καταγραφεί η 1η
Φεβρουαρίου του 2015 καθώς από τον όγκο των νερών του Αράχθου καταστράφηκε το
ιστορικό γεφύρι της Πλάκας. Από την άνοδο της στάθμης, δεν άντεξαν οι θυρίδες
εκτόνωσης. Εκεί όπου κάποτε υπήρχε το ιστορικό αυτό γεφύρι υπάρχουν πια μόνο τα δύο
στηρίγματά του στις δύο όχθες.

Από την πρώτη στιγμή εκφράστηκαν απόψεις πως υπήρχαν προειδοποιήσεις για τον
κίνδυνο που διέτρεχε, αλλά οι αρμόδιοι δεν κινήθηκαν όσο γρήγορα απαιτούνταν.

Σήμερα πάντως ο κ. Καχριμάνης έκανε γνωστό ότι για την αποκατάσταση της ιστορικής
γέφυρας, έχει έρθει ήδη σε επαφή με τον Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου κ.
Ι. Κόλια, ο οποίος αποδέχτηκε το αίτημα για τη σύνταξη της μελέτης αποκατάστασης. Ο
Περιφέρειας, ανέλαβε επίσης να αναλάβει το συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών
για την πλήρη αποκατάσταση της Γέφυρας. Ήδη στην περιοχή μετέβη η
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Τατιάνα Καλογιάννη, μαζί με μηχανικούς της
Περιφέρειας και στελέχη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, για την εξέταση της όλης
κατάστασης. Με κατάρρευση απειλήθηκε και το ιστορικό γεφύρι της Άρτας, ενώ αντίθετα
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κατέρρευσε τελικά τμήμα της γέφυρας Κομποτίου.

Παράλληλα όμως ο κ. Καχριμάνης αναφερόμενος στις μομφές που ακούστηκαν εναντίον
του για απραξία σε ότι έχει να κάνει με τις προειδοποιήσεις που είχαν γίνει κατά το
παρελθόν σχετικά με το γεφύρι δήλωσε ότι σαν Περιφερειάρχης θα προχωρήσει σε
μηνύσεις «για να μπουν ορισμένοι στη θέση τους και να μην λένε λόγια στον αέρα».

Άμεση αποκατάσταση υπόσχεται το υπουργείο Πολιτισμού

Άμεσα μέτρα αποκατάστασης του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας, πρόκειται να λάβει το
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του.

Το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων στην σχετική ανακοίνωση
υπογραμμίζει πως θέτει ως άμεση και βασική προτεραιότητά του την αποκατάσταση των
ζημιών στο ιστορικό γεφύρι της Πλάκας και γι' αυτό συντάσσει άμεσα σχετική μελέτη.
Επιπλέον ξεκινάει η λήψη άμεσων μέτρων προστασίας του μνημείου και η περισυλλογή των
δομικών στοιχείων που κατέπεσαν, ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν μαζί με όσο νέο υλικό
απαιτηθεί, για την αναστήλωση του ιστορικού γεφυριού. Μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές
συνθήκες και υποχωρήσει η στάθμη των υδάτων, θα ελεγχθεί η κατάσταση των θεμελίων
των βάθρων, και θα αξιολογηθούν τα αίτια της πτώσης.

Ακόμη, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι άμεση ήταν η κινητοποίηση των υπηρεσιών του
Υπουργείου, συνολικά της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού για την
αντιμετώπιση του προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα τις πρωινές ώρες κλιμάκιο μηχανικών
του Υπουργείου έσπευσε στα όρια των νομών Άρτας και Ιωαννίνων, στον συνοικισμό
Πλάκας Ραφταναίων, όπου το ιστορικό γεφύρι συνδέει τις όχθες του Άραχθου ποταμού, και
διενήργησε αυτοψία και φωτογραφική τεκμηρίωση. Διαπιστώθηκε πτώση του ανατολικού
ακρόβαθρου και της μεγάλης κεντρικής καμάρας και μερική μόνο καταστροφή του δυτικού
ακρόβαθρου.

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Σταύρος Καλογιάννης στην οποία τονίζει πως η το 2009, όταν
ιδρύθηκε το Εθνικό Πάρκο Τζουκέρκων και αναγνωρίζοντας την σημαντική πολιτιστική και
ιστορική αξία του γεφυριού η τότε κυβέρνηση το συμπεριέλαβε στη ζώνη ΙΑ, δηλαδή στην
περιοχή απόλυτης προστασίας της χαράδρας του Αράχθου. «Χρέος της Πολιτείας είναι να
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κινήσει αμέσως τη διαδικασία για την πλήρη αποκατάσταση του γεφυριού», σημειώνει ο κ.
Καλογιάννης.
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