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Μελέτη για την επείγουσα αποκατάσταση και στερέωση των πέτρινων γεφυριών Χάτσιου
και Κοβάτσαινας στην περιοχή του Τσεπελόβου, συνέταξε και ενέκρινε, όπως έκανε η ίδια
γνωστό, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και
Δυτικής Μακεδονίας.

Τα δυο γεφύρια έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από την κακοκαιρία του χειμώνα που
πέρασε και επείγουν οι παρεμβάσεις για να μην κινδυνεύσει η στατικότητά τους.

Επόμενο, άμεσο βήμα θα είναι η διάθεση πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου σε
συνεργασία με το Δήμο και την επίβλεψη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων για την
υλοποίηση του έργου.

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων ανταποκρίθηκε άμεσα σε σχετικό αίτημα του Δήμου
Ζαγορίου, καθώς και σε επιστολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσεπελόβου «Ο Τσούφλης»
και μετά από αυτοψία Τεχνικών της προχώρησε στην σύνταξη και έγκριση της μελέτης και
για τα δυο γεφύρια.
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Σχετικό έγγραφο κα τη μελέτη διαβίβασε στο Δήμο Ζαγορίου, όπως και στην Περιφέρεια
Ηπείρου, προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του αναγκαίου έργου.

Από την Περιφέρεια, η οποία έχει χρηματοδοτήσει σειρά τέτοιων έργων σε άλλα γεφύρια,
αναμένεται η έγκριση πίστωσης για να υλοποιηθεί και αυτό το έργο που προτείνεται από
την μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης των δυο γεφυριών.

Οι προτεινόμενες στη μελέτη εργασίες είναι επείγουσες και αναγκαίες, ώστε να
αποκαταστήσουν την στατική επάρκεια του φέροντα οργανισμού των γεφυριών,
επισημαίνει η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων στο έγγραφο της προς το Δήμο και την
Περιφέρεια.

Θετική εξέλιξη, ο Δήμος εμμένει στο συνολικό πρόγραμμα

«Πρόκειται, αναμφίβολα, για θετική εξέλιξη, αφού η άμεση ανταπόκριση της αρμόδιας
Υπηρεσίας με την σύνταξη της μελέτης και το έργο που θα υλοποιηθεί, με πιστώσεις της
Περιφέρειας Ηπείρου, θα συμβάλλει στην διάσωση των δυο αυτών σημαντικών γεφυριών
του Τσεπελόβου», τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ζαγορίου Βασίλης Σπύρου.

«Ο Δήμος μας ωστόσο, επισημαίνει ο κ. Σπύρου, εμμένει στην πρόταση που κατέθεσε
πρόσφατα στην Υπουργό Πολιτισμού κ. Λυδία Κονιόρδου, για την έγκριση και υλοποίηση
ενός συνολικού προγράμματος καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης των 106
πέτρινων γεφυριών του Ζαγορίου και της υλοποίησης των αναγκαίων
παρεμβάσεων-εργασιών για την διάσωση και ανάδειξή τους».

Αξίζει να αναφερθεί ότι η πρόταση αυτή προς το Υπουργείο Πολιτισμού έχει βρει ήδη
υποστηρικτές, όπως την Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου του ΙΓΜΕ η οποία έχει προτείνει
την ανάληψη προγράμματος καταγραφής της κατάστασης, Πανεπιστήμια, Πολυτεχνικές
Σχολές, αλλά και το Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια (του οποίου ο Δήμος Ζαγορίου
είναι μέλος) και φαίνεται ότι μέσα από τη συνεργασία όλων με το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού μπορεί να εφαρμοστεί.
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