Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την αναστήλωση της γέφυρας Κοράκου
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 13 Ιούλιος 2020 11:17 -

Στην παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης με φορείς στα Πράμαντα Ιωαννίνων ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ανακατασκευή της ιστορικής
γέφυρας Κοράκου στην Κοιλάδα του Αχελώου. Συγκεκριμένα επεσήμανε ότι: «η προστασία
και η ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων είναι βασική προτεραιότητά μας. Ως προς το
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άλλο γεφύρι τώρα το οποίο αναφερθήκατε, το γεφύρι του Κοράκου, έχω ενημερωθεί, το
έχουμε συζητήσει με την κα Υπουργό. Νομίζω ότι είναι ένα έργο που πρέπει να
μελετήσουμε και νομίζω θα είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για τον τόπο. Να το δούμε
και αυτό να το ανακατασκευάσουμε».

Το θέμα τέθηκε στον Πρωθυπουργό από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη
στην τοποθέτηση που έκανε τονίζοντας: «έχουμε και μια άλλη γέφυρα κ. Πρωθυπουργέ και
κα Υπουργέ Πολιτισμού, του Κοράκου. Αυτή η γέφυρα στον εμφύλιο την ρίξανε. Θέλει η
περιοχή να ξαναγίνει. Είναι μεταξύ της Αργιθέας και του δήμου Γ. Καραισκάκη. Σήμερα μου
είπαν όλοι να το πω σε εσάς. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά; Αυτή η γέφυρα είναι του 1570
έχει γίνει από τον Άγιο Βησσαρίωνα και όταν ανέβηκε επάνω τον κοίταξαν από μακριά και
τους είπε πως φαίνομαι; Του είπαν σαν Κόρακας και έτσι την είπαν γέφυρα Κοράκου. Αλλά
εμείς θα αναλάβουμε αν υπάρξουν οι πιστώσεις και το λέω γιατί είναι δύσκολο. Άλλο
νεότερα μνημεία όπως ήταν αυτή εδώ, άλλο Βυζαντινά όπως είναι εκείνη».

Υπενθυμίζουμε ότι με την αναγγελία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Ήπειρο και
συγκεκριμένα στο Αναστηλωμένο γεφύρι της Πλάκας η Διανομαρχιακή Επιτροπή Άρτας –
Καρδίτσας για την Αναστήλωση της Γέφυρας Κοράκου απέστειλε σχετική επιστολή στον κ.
Πρωθυπουργό για την ενημέρωσή του αιτούμενη την εξαγγελία της συνέχισης της
διαδικασίας για την Αναστήλωση της Γέφυρας Κοράκου που βρίσκεται σε στασιμότητα από
τον Φεβρουάριο του 2019 που υπεγράφη το σχετικό μνημόνιο προγραμματικής σύμβασης με
πρωτοβουλία της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους τότε Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών,
Χρήστο Σπίρτζη και Μυρσίνη Ζορμπά, τους Περιφερειάρχες Ηπείρου και Θεσσαλίας,
Αλέξανδρο Καχριμάνη και Κώστα Αγοραστό τον Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Γιάννη Γκόλια και του Δημάρχους Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας και Αργιθέας
Καρδίτσας, Περικλή Μίγδο και Λάμπρο Τσιβόλα.

Για το θέμα ενημερώθηκαν όλοι οι Αυτοδιοικητικοί φορείς και οι Πολιτικοί παράγοντες ενώ
το θέμα τέθηκε εκτός από γραπτά και προφορικά στον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ.
Αλέξανδρο Καχριμάνη ο οποίος σημειωτέον από το 2010 ακατάπαυστα στηρίζει με σθένος
και αποτελεσματικότητα αυτή την προσπάθειά μας.
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